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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum BP4 Kota Yogyakarta 

1. Sejarah BP4 

Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan 

disingkat BP4 adalah organisasi yang berifat sosial keagaaman 

sebagai mitra dari Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas 

perkawinan umat Islam untuk terwujudnya keluarga sakinah 

mawadah warahmah. BP4 didirikan secara resmi pada tanggal 3 

Januari 1960 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri 

Agama Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1961 di Jakarta. Ketua 

BP4 yang pertama adalah H. Siswosoedarmo yang dilantik oleh 

Menteri Agama RI KH. Wahib Wahab tanggal 20 Oktober 1961. 

Sejak dikeluarkan SK Menteri Agama RI dinyatakan bahwa BP4 

adalah satu-satunya Badan yang berusaha dibidang Penasihatan 

Perkawinan dan Pengurangan Perceraian. 

Sejak Munas BP4 ke 14 Tahun 2009 yang dulu merupakan 

badan semi resmi di bawah Departemen Agama berubah menjadi 

Organisasi profesional yang bersifat sosial keafamaan sebagai mitra 

kerja Kementerian Agama dalam melaksanakan UU 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. 
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Kantor pusat BP4 sejak tahun 1978 bertempat di Masjid 

Istiqlal hingga sekarang. Kepengurusan BP4 tingkat pusat saat ini 

diketuai oleh Drs. H. Wahyu Widiana, M.A dan Drs. H. Najib Anwar, 

M.H. sebagai sekretaris.
1
 

 

2. Letak Geografis BP4 Kota Yogyakarta 

BP4 Kota Yogyakarta berlokasi di Kota Yogyakarta yang 

terletak di Masjid Diponegoro Jl. Kenari no,56 Timoho Yogyakarta. 

Secara geografis terletah diantara. 

a. Sebelah Utara  : Jalan Kenari 

b. Sebelah Timur  : Jalan Ipda Tut Harsono 

c. Sebelah Selatan : Jalan Kusumanegara 

d. Sebelah Barat  : Jalan Cendana 

 

3. Visi dan Misi BP4 

Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa 

rahmah sebagai basis kehidupan masyarakat dan bangsa yang 

sejahtera secara fisik materil dan mental spiritual. 

Sedangkan Misi BP4 adalah: 

1. Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan 

advokasi. 

                                                             

1 Wawancara Ketua Umum BP4 Kota Yogyakarta Drs. H. Maskur Ashari, MA Tanggal 21 April 2017 
jam 10.00. 
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2. Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah 

melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi. 

3. Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka 

mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.
2
 

 

4. Struktur Organisasi BP4 Kota Yogyakarta 2017-2022
3
 

No Jabatan Panitia Jabatan dalam Instansi Keterangan 

1 Pembina  Walikota 

Yogyakarta 

2 Pengarah I Drs. H. Sigit Warsita, MA Ka. Kan.Kemenag 

Kota Yk 

 Pengarah II Octo Noor Arafat, SIP Dinas PMPPA Kota 

Yk 

 Pengarah III Drs. H. Anwar Sanusi, MA Kemenag Kota 

Yogyakarta 

3 Ketua Umum Drs. H. Maskur Ashari, MA Kemenag Kota 

Yogyakarta 

Wakil Ketua I Hj. Wuri Astuti Tokoh Masyarakat 

Wakil Ketua II Drs. Nasiruddin, M. Hum Tokoh Masyarakat 

4 Sekertaris Dra. Anis Mustagfiroh Kemenag Kota 

Yogyakarta 

Wakil Sekertaris Angga Setyawan Wibowo, SE Kemenag Kota 

Yogyakarta 

5 Bendahara Alifiana Indrianti, S. Sos. I Kemenag Kota 

Yogyakarta 

                                                             

2 Anggaran Dasar BP4 Munas XV Tanggal 16 Agustus 2014 di Jakarta 
3 Dokumen BP4 Kota Yogyakarta 
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Wakil Bendahara Dwi Endah Rahmawati, S.Th.I, 

MAg 

Kemenag Kota 

Yogyakarta 

6 Bidang 

Konsultasi/Konse

ling. Mediasi, 

Advokasi, dan 

Penasehatan 

Perkawinan dan 

Keluarga 

Ani Styowati P Saputri, SH., 

M. Hum. 

FPKK Kota Yk 

Sugiyanto S.H.I Kemenag Kota 

Yogyakarta 

R. H. Hary Priyanto,. SH Kemenag Kota 

Yogyakarta 

Dra. Hj. Amiroh Setyowati Tokoh Masyarakat 

Siti Majmu’ah, S. Ag Tokoh Masyarakat 

Dra. Hj. Maryatun Sholikhah Kemenag Kota 

Yogyakarta 

7 Bidang 

Pendidikan, 

Pelatihan, dan 

Kursus 

Aris Madani, S,Pd.I. Kemenag Kota 

Yogyakarta 

Drs. Ausath Asfiyanto Kemenag Kota 

Yogyakarta 

Dra. Hj. Sutinah, M.Pd. Akademisi 

Wiji Lestari, S. Ag Kemenag Kota 

Yogyakarta 

8 Bidang 

Kemitraan, 

kerjasama, dan 

Wirausaha 

H. Misbahrudin, S.Ag, MA BAZNAZ Kota Yk 

Dr. Ifa Kasdiati Dinas Kesehatan 

Tri Retnani, S. Si, MT Dinas Pengendalian 

Penduduk dan KB 

9 Bidang Humas, 

Publikasi, dan 

Dokumentasi 

Febriyani Wahyusari. N, SE, 

MM 

Tokoh Masyarakat 

Ir. Hj. Tri Wiwik 

Wahyuningsih 

Kemenag Kota 

Yogyakarta 

H. A. Mustafid, S.Ag, M.Hum Ka. KUA Kotagede 

Yasin Mustofa, S.Ag, MA Kanwil Kemenag 
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Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

Eko Agus Wibowo, S.Sos.I PAIF Kemenag 

Kota Yk 

Drs. H. Yusron Tokoh Masyarakat 

 

5. Tugas dan Fungsi Struktural Kepengurusan BP4 

Setiap divisi atau jabatan dalam BP4 Kota Yogyakarta 

memiliki tugas da fungsi sendiri-sendiri. 

a. Ketua  

Sebagai Penanggung jawab atas jalannya organisasi baik keluar 

maupun kedalam. Kemudian memimpin musyawarah dan rapat-

rapat. Kemudian membuat kebijakan-kebijakan strategis yang 

berkaitan dengan kepentingan organisasi. Ketua dibantu oleh 

wakil ketua. 

b. Sekertaris 

Bertanggung jawab atas tugas kesekertariatan dan membantu 

tugas-tugas pemimpin. Menandatangani surat jekuar yang 

menyangkut teknis. 

c. Bendahara 

Membantu pimpinan dan bertanggungjawab atas pengurusan 

keuangan. Menyelenggarakan pembukuan keuangan. Kemudian 

menghimun dan memelihara kekayaan organisasi. 
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d. Bidang Konsultasi/Konseling. Mediasi, Advokasi, dan 

Penasehatan Perkawinan dan Keluarga. 

Meningkatkan pelayanan konsultasi/konseling, mediasi, advokasi 

dan penasihatan perkawinan dan keluarga disetiap tingkat 

organisasi. Mengupayakan rekruitmen tenaga profesional di 

bidang psikologi, psikiatri, agama, hukum, pendidikan, sosiologi 

dan antropologi.  Menyelenggarakan konsultasi/konseling pra 

nikah dan pasca nikah Melaksanakan advokasi terhadap kasus-

kasus perkawinan. Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan 

keluarga melalui telepon dalam saluran khusus (hotline), TV, 

Radio, Media Cetak dan Media elektronika lainnya. Menerbitkan 

buku tentang kasus-kasus perkawinan dan keluarga. Meningkatkan 

peran mediator BP.4 di Pengadilan Agama. Meningkatkan fungsi 

konseling bagi pasangan yang akan bercerai dengan melakukan 

kerjasama dengan pihak-pihak terkait. 

e. Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Kursus 

Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan 

pelaksanaan kegiatan BP4. Menyelenggarakan pelatihan tenaga 

konsultan/konselor, penasehat, dan advokasi masalah perkawinan 

dan keluarga. Menyelenggarakan pelatihan tenaga mediator 

perkawinan bagi perkara dan kasus perceraian  di Pengadilan 

Agama. Menyelenggarakan pendidikan keluarga serta kursus 

pranikah bagi calon pengantin dan pasangan muda yang baru 
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menikah bekerjasama dengan instansi terkait atau secara mandiri. 

Menyusun pedoman pelatihan konselor, pelatihan mediator, dan 

kursus pra nikah. Menyusun dan menerbitkan silabus dan materi 

pelatihan konselor, mediator dan kursus pra nikah bekerjasama dg 

instansi terkait. Menyelenggarakan TOT  tenaga pelatih untuk 

pelatihan koselor, mediator, tenaga advokasi,  dan kursus pra 

nikah. 

f. Bidang Kemitraan, kerjasama, dan Wirausaha 

Mengembangkan kerjasama dengan lembaga dan institusi terkait 

yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap pembinaan 

dan penguatan perkawinan dan keluarga yang sakinah mawaddah 

wa arahmah baik di dalam negeri maupun luar negeri. 

Mengupayakan pengembangan usaha BP4, baik yang berorientasi  

profit maupun non profit bagi pengembangan misi BP4 dalam 

penguatan perkawinan dan keluarga sakinah. Merintis usaha bagi 

penggalangan dana dukungan dalam pelaksanaan program BP4 

bekerjasama dengan lembaga terkait.  

g. Bidang Humas, Publikasi, dan Dokumentasi 

Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya dan kursus 

serta penyuluhan tentang keluarga sakinah bagi masyarakat umum, 

majelis taklim dan remaja usia nikah. Kemudian memberikan 

penyuluhan Undang-undang Perkawinan, Hukum Munakahat, 

Kompilasi Hukum Islam, undang-undang PKDRT, Perlindungan 
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Anak dan undang-undang terkait lainnya. Meningkatkan kegiatan 

penerangan dan penyuluhan bagi Pembinaan Keluarga Sakinah 

melalui media cetak, elektronik, tatap muka dan percontohan atau 

keteladanan. Merespon masalah-masalah aktual/kontemporer 

terkait keluarga yang terjadi di masyarakat.
4
 

 

B. Konflik Suami Isteri yang Ditangani BP4 Kota Yogyakarta 

Konflik adalah suatu bentuk pertentangan yang dialami oleh satu 

individu dengan individu yang lain. Konflik terjadi karena salah satu 

individu ingin memenuhi tujuan dan keinginan yang tidak sesuai dengan 

individu yang lain. Ketidaksesuaian bisa terjadi karena perbedaan 

pemikiran, perbedaan kebudayaan, perbedaan adat istiadat, perbedaan 

kepentingan, perbedaan cara dalam mencapai tujuan, perbedaan nilai 

kehidupan, dan perbedaan keyakinan. 

Konflik hubungan suami isteri bisa disebabkan oleh banyak hal. 

Terdapat empat pokok masalah yang menjadi penyebab konflik antara 

suami dengan istri. 

1. Adanya Harapan Perkawinan yang Tidak Realistis. 

Setiap individu pasti memiliki harapan-harapan dalam 

hidupnya. Individu selalu berusaha memenuhi harapan dan keinginan 

untuk mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan dalam hidupnya. 

                                                             

4 Wawancara Ketua Umum BP4 Kota Yogyakarta Drs. H. Maskur Ashari, MA Tanggal 21 April 2017 
jam 10.00. 
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Seorang individu memiliki harapan yang bisa diwujudkan 

sendiri dan harapan yang berasal dari individu lain untuk dirinya. 

Harapan yang bisa diwujudkan sendiri misalnya seorang mahasiswa 

berharap dirinya lulus dengan delapan semester. Lulus dengan delapan 

semester adalah harapan yang bisa diwujudkan dirinya sendiri dan 

tidak tergantung dengan orang lain. Berbeda dengan harapan yang 

berasal dari individu lain untuk dirinya misalnya seorang mahasiswa 

menginginkan hadiah mobil dari orangtuanya ketika dia menjadi 

sarjana. Mahasiswa tersebut memiliki harapan ketika lulus 

orangtuanya menghadiahi mobil. Harapan hadiah mobil tersebut 

berasal dari orang lain yaitu orangtua. 

Seorang individu dalam merencanakan pernikahan tentunya 

memiliki harapan-harapan tertentu sehingga menetapkan untuk 

menikah. Terkadang harapan yang diinginkan seorang individu 

terhadap rencana pernikahan dan hanya terwujud dalam masa-masa 

awal pernikahan saja atau justru tidak dapat diwujudkan sama sekali 

selama kehidupan berkeluarga.  

Di BP4 Kota Yogyakarta terdapat permasalahan tidak 

terpenuhinya harapan pernikahan dalam bentuk terpenuhi kebutuhan 

perekonomian keluarga. Ketika peneliti menanyakan masalah apa 

yang menyebabkan harapan perkawinan tidak terpenuhi narasumber A 

menjawab. 

Permasalahan yang menyebabkan perceraian paling utama 

adalah ekonomi. Permasalahan ekonomi itu menjadi penyebab 
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perceraian yang utama di Indonesia. Seorang perempuan terutama 

pasti ingin suaminya memiliki kemapanan dalam ekonomi. Ketika 

sebelum menikah perempuan selalu melihat latar belakang pekerjaan 

calon suaminya apakah mapan atau tidak. Ketika perempuan melihat 

calon suami itu mapan maka dia mau dinikahi. Tapi juga ada laki-laki 

yang memberikan janji-janji kepada perempuan kalok sudah nikah 

nanti akan bekerja lebih keras lagi untuk memenuhi kebutuhan. Tapi 

kadang seorang suami tidak memenuhi janji-janjinya tersebut. Pernah 

ada klien yang datang ingin bercerai karena suami tidak kerja lagi atau 

di PHK dan tidak mencari pekerjaan baru atau “ngelokro”. Ada juga 

suami setelah menikah malah malas-malasan untuk bekerja karena 

melihat isteri bekerja dan suami hanya meminta uang kepada isteri.
5
 

 

Dari hasil wawancara tersebut tergambarkan ketika harapan 

yang diinginkan dan dijanjikan tidak terpenuhi akan menjadi sumber 

masalah hubungan suami isteri. Seperti masalah ekonomi, ketika 

sebelum melakukan pernikahan terutama seorang perempuan tentunya 

ingin meningkatkan perekonomian menuju yang lebih baik ketika 

sudah menikah. Namun setelah menikah justru harapan peningkatan 

ekonomi tersebut tidak didapatkan atau malah lebih buruk dari 

sebelum menikah.  

Harapan istri tidak terpenuhi dikarenakan suami tidak bekerja 

dan hanya bermalas-malasan dirumah sedangkan isteri bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga. Padahal isteri sebelum menikah 

berharap bahwa kebutuhan ekonomi keluarga lebih banyak 

ditanggung oleh suami daripada isteri. Bila isteri bekerja hanya 

sebagai tambahan saja bukan sebagai sumber perekonomian keluarga 

                                                             

5 Wawancara narasumber A pada tanggal 23 April 2017 jam 11.00 wib. 
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yang utama. Hal diatas sebagai penyebab konflik suami isteri yang 

sering dikonsultasikan ke BP4 Kota Yogyakarta. 

Narasumber A menyatakan bahwa masalah-masalah rumah 

tangga yang lain bisa bersumber dari masalah ekonomi. 

Permasalahan ekonomi itu biasanya akan menjadi penyebab 

masalah-masalah lainnya. Ada kasus klien perempuan mengadukan 

mendapat tindakan KDRT dari suami kepada kami. Ketika ditelusuri 

penyebab suami KDRT adalah isteri selalu meminta uang belanja 

untuk memenuhi kebutuhan. Ketika isteri meminta uang belanja, 

suami sedang sulit dalam mendapatkan uang karena mungkin 

tersendat dalam pekerjaannya kemudian suami menjadi emosi dan 

memukuli isteri karena terus meminta. Selain itu juga ada kasus 

perselingkuhan karena masalah ekonomi. Seorang isteri selingkuh 

karena suaminya tidak bisa menafkahi sesuai dengan keinginan isteri. 

Ketika itu isteri memiliki laki-laki lain yang lebih baik 

perekonomiannya dan memilih selingkuh dengan laki-laki tersebut.
6
 

 

Permasalahan ekonomi menjadi sumber masalah suami isteri 

yang lain. Masalah ekonomi bisa menjadi penyebab masalah KDRT 

dan Perselingkuhan. Ketika kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi 

seorang isteri terus meminta kepada suami soal uang belanja dan 

suami ketika itu sedang sulit dalam pekerjaannya dan tidak bisa 

memenuhi kebutuhan belanja. Namun isteri tetap meminta tambahan 

uang belanja, lambat laun suami menjadi emosi karena sedang sulit 

dalam bekerja dan tidak mendapat uang yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan ditambah isteri terus meminta uang tambahan belanja 

mengakibatkan suami menjadi marah dan melakukan tindakan 

pemukulan terhadap isteri. 

                                                             

6 Wawancara narasumber A pada tanggal 23 April 2017 jam 11.00 wib. 
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Selain masalah ekonomi berkembang menjadi masalah KDRT 

juga masalah ekonomi berkembang menjadi masalah perselingkuhan. 

Narasumber menjelaskan bahwa masalah perselingkuhan bisa 

disebabkan karena masalah ekonomi. Ketika isteri tidak mendapatkan 

nafkah yang diharapkan dari suami dan kemudian mendapat laki-laki 

lain yang bisa memberikan sesuai harapan isteri maka bisa terjadi 

perselingkuhan. Isteri menjalin hubungan dengan laki-laki lain untuk 

memenuhi harapannya. 

Harapan yang terlalu berlebihan dari pasangan suami isteri 

juga bisa menjadi penyebab konflik. Ketika seorang suami sudah 

menafkahi isteri dengan baik dan sesuai dengan kemampuan, namun 

keinginan isteri yang berlebihan dan suami tidak bisa memenuhi maka 

hal tersebut bisa menjadi sumber masalah. Harapan yang tidak 

terpenuhi yang diakibatkan dari ketidak mampuan suami isteri untuk 

memenuhi akan menyebabkan kekecewaan pada salah satu pihak atau 

keduanya. 

2. Kurangnya Pengertian 

Mengenal individu lain adalah hal yang tidak mudah. 

Mengenal yang dimaksud adalah mengenal secara keseluruhan dari 

seorang individu. Mengenal dalam maksud nama, alamat, jenis 

kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, usia, pekerjaan, dan hal-hal yang 

dapat ditanyakan langsung kepada individu yang akan dikenal adalah 

mengenal yang sangat dangkal. Sedangkan mengenal secara 
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mendalam adalah mengenal seorang individu dari kebiasaan-

kebiasaannya, sifat-sifatnya, hingga mengenal kepribadiannya. 

Seorang individu jika dapat mengenal individu lain hingga 

mendalam akan menimbulkan rasa pengertian. Pengertian terhadap 

individu lain akan membuat individu lebih dihargai, disayangi dan 

dicintai. 

Pasangan suami istri membutuhkan rasa pengertian dalam 

menjalani hubungan pernikahan. Seorang suami harus paham dan 

mengenal istrinya secara mendalam, begitu juga sebaliknya seorang 

suami harus paham dan mengenal istrinya secara mendalam juga. 

Apabila hal tersebut tidak berlangsung dengan baik maka akan sering 

terjadi kesalah pahaman. Kesalah pahaman pada akhirnya akan 

menimbulkan konflik suami isteri. Konflik yang berkepanjangan akan 

menimbulkan perceraian pada akhirnya. 

Masalah kurangnya pengertian juga merupakan sumber 

masalah dalam hubungan suami istri. Masalah tersebut juga pernah 

ditemui di BP4 Kota Yogyakarta. Peneliti menanyakan apakah kurang 

pengertian pasangan suami isteri bisa menimbulkan masalah 

narasumber A menjawab. 

Menjalani rumah tangga itu ada susahnya dan ada mudahnya, 

ketika bisa memahami disitu ada kemudahan dan ketika tidak bisa 

memahami maka akan menjadi sulit. Kita sebagai manusia memiliki 

latar belakang sendiri-sendiri sama halnya dengan suami dan isteri 

yang berasal dari keluarga yang berbeda, lingkungan yang berbeda, 

kebiasaan yang berbeda. Akan tetapi kita harus bisa mengolah dirikita 

sendiri, mengelola dirikita sendiri untuk bisa memahami orang lain. 

Orang hidup itu harus mengalah dan bersabar. Apabila tidak bisa 
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mengalah dan bersabar maka akan sulit dalam memahami orang lain 

juga akan sulit.
7
 

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat digambarkan bahwa 

ketika seorang suami atau istri tidak bisa memahami pasangannya 

maka kehidupan rumahtangganya akan sulit dan menimbulkan kesalah 

pahaman yang berujung pada konflik. sulitnya memahami pasangan 

dikarenakan kurang mengenal latar belakang pasangan. Latar 

belakang disini terdiri dari keluarga pasangan, baik keluarga suami 

untuk isteri dan keluarga isteri untuk suami, lingkungan tempat tinggal 

suami atau isteri sebelum menikah, dan kebiasaan pasangannya. 

Suami atau isteri harus menurunkan egonya untuk mengenal 

pasangannya. Menurunkan ego bisa dilakukan dengan bersabar dan 

mengalah. Dengan demikian maka akan terlihat apa yang diinginkan 

pasangannya dan mempermudah suami atau isteri untuk memahami 

pasangannya. 

Narasumber C menjawab pertanyaan yang sama dengan 

jawaban yang serupa dengan narasumber A namun memiliki 

tambahan sebagai berikut. 

Hubungan rumah tangga tidak akan lepas dari yang namanya 

salah paham. Terkadang suami tidak bisa memahami maksut yang 

disampaikan oleh isteri dan begitu juga sebaliknya. Dalam memahami 

pasangan itu tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu satu atau dua 

tahun mengenal. Namun memahami pasangan harus selalu dilakukan 

hingga kematian memisahkan. Namanya sifat seseorang itu selalu 

berubah kapan saja sehingga kita harus selalu memperbarui 

pemahaman kita terhadap sifat pasangan kita. Ketika kita bisa 

                                                             

7 Wawancara narasumber A pada tanggal 23 April 2017 jam 11.00 wib. 
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memperbarui pemahaman kita terhadap pasangan, maka akan 

memperkecil kesalah pahaman yang terjadi.
8
 

 

Hubungan rumah tangga tidak bisa lepas dari kesalah 

pahaman. Kesalah pahaman yang tidak bisa diselesaikan dengan baik 

akan menimbulkan konflik. Kesalah pahaman bisa terjadi karena 

suami atau isteri berhenti mengenali sifat pasangannya sedangkan sifat 

seseorang itu dapat berubah-ubah. Pasangan yang diawal pernikahan 

tidak terlalu menuntut bisa berubah menjadi sering menuntut 

dikarenakan bertambahnya beban kehidupan. Hal tersebut bisa 

diibaratkan ketika pasangan suami isteri baru memiliki satu anak. 

Isteri bisa mengurus anak dengan sedikit bantuan dari suami. Namun 

ketika pasangan tersebut memiliki anak kedua maka istri mulai 

keteteran dalam mengurus anak pertama dan kedua  sendiri. Dari isteri 

merasa kesulitan tersebut, isteri menjadi sering menuntut suami untuk 

membantu isteri. 

Dari contoh permasalahan yang digambarkan penulis dapat 

ditarik kesimpulan bahwa seorang suami atau isteri harus selalu 

mengenal dan menaruh perhatian penuh kepada pasangannya untuk 

mempermudah dalam memahami pasangan sehingga meminimalisir 

konflik yang terjadi. Memahami pasangan bisa berupa memahami 

sifat pasangan, memahami kepribadian pasangan, memahami 

kebutuhan pasangan, dan memahami perubahan kebiasaan pasangan. 

                                                             

8 Wawancara narasumber C pada tanggal 13 Mei 2017 jam 09.00 wib. 
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3. Kehilangan Ketetapan untuk Membangun Keluarga 

Membangun keluarga secara langgeng merupakan beban yang 

harus ditanggung suami dan isteri secara bersama-sama. Suami dan 

isteri harus sejalan dalam membangun keluarga. Ketika hanya satu 

pihak yang berjuang membangun keluarga maka harapan menjadi 

keluarga yang langgeng itu tidak akan tercapai. 

Membangun keluarga yang langgeng akan terwujud jika 

pasangan suami isteri saling memupuk rasa cinta dan kasih sayang, 

rasa saling menghormati, saling menutupi kekurangan, dan 

bertanggung jawab atas kewajiban sebagai suami atau isteri. 

Dari hal tersebut yang menjadi pokok adalah kewajiban 

sebagai suami atau isteri. Hak suami atau isteri harus seimbang 

dengan kewajibannya. Seorang suami atau isteri tidak bisa hanya 

meminta hak saja tanpa memenuhi kewajibannya. 

Hal tersebut pernah ditangani oleh konselor BP4 Kota 

Yogyakarta. Peneliti menanyakan apakah pernah ada kasus yang 

berkaitan dengan konflik yang bersumber dari pasangan suami isteri 

tidak bisa mempertahankan pernikahannya karena pernikahan tersebut 

akan menyakitkan bila dipertahankan narasumber B menjawab. 

Pernikahan akan terasa sakit bila tidak adanya keseimbangan 

antara kewajiban dan hak. Keseimbangan hak dan kewajiban yang 

harus menjadi penguat hubungan antara suami dan isteri. Suami 

melaksanakan kewjibannya dan suami mendapat haknya dari isteri. 
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Begitu juga isteri melaksanakan kewajibannya dan isteri mendapatkan 

haknya dari suami.
9
 

 

Dalam mempertahankan keluarga, yang paling utama adalah 

menjalankan kewajiban sebagai suami bagi seorang laki-laki dan 

kewajiban sebagai isteri bagi seorang perempuan. Apabila suami atau 

isteri tidak menjalankan kewajibannya dan hanya menuntut haknya 

maka akan terjadilah masalah. 

Seorang suami harus memenuhi kewajibannya terhadap isteri 

seperti memberi nafkah, memperlakukan istri dalam hubungna intim 

dengan baik, menjaga nama baik isteri, membantu mendidik anak, 

tidak otoriter sebagai seorang kepala rumahtangga, dan menghindari 

bentuk kekerasan fisik maupun lisan. Ketika suami menjalankan 

kewajibannya tersebut maka keutuhan keluarga dapat terjaga. Namun 

bila tidak maka akan menimbulkan masalah dalam hubungan suami 

isteri. 

Begitu juga sebaliknya seorang isteri harus memenuhi 

kewajibannya kepada suami seperti menaati suami selama dalam 

koridor kebaikan dan kebenaran, menghormati suami, mengatur dan 

menjaga harta suami, mengingatkan suami dengan lemah lembut, 

memberikan dukungan kepada suami dalam hal-hal yang baik dan 

benar. 
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Ketika suami dan isteri saling bertanggung jawab atas 

kewajibannya maka akan terpenuhi juga haknya. Bentuk kewajiban 

suami adalah hak seorang isteri dan bentuk kewajiban isteri adalah 

hak seorang suami. 

Narasumber C menyatakan bahwa. 

Tidak bisa mempertahankan rumahtangga dengan rasa cinta, 

ketampanan, dan kecantikan. Rasa cinta, ketampanan, dan kecantikan 

bisa berubah seiring berjalannya waktu. Jadi rasa cinta, ketampanan, 

dan kecantikan tidak bisa dijadikan penguat dalam hubungan suami 

isteri. Bila suami isteri berpatokan bahwa cinta, ketampanan, dan 

kecantikan akan mempertahankan hubungan suami isteri maka salah 

besar. Orang lain diluar sana bisa memberikan rasa cinta lebih 

daripada yang ada di rumah. Laki-laki yang lebih tampan lebih kaya 

dari suami sangat banyak. Perempuan yang lebih cantik dan lebih 

muda diluar rumah banyak.
10

 

 

Ketika pasangan berpatokan bahawa cinta, ketampanan, dan 

kecantikan akan memperkokoh hubungan suami isteri maka tidak 

akan ada keluarga di dunia ini yang bisa langgeng. Ketika cinta 

menjadi pondasi dalam memeprtahankan hubungan suami isteri ketika 

cinta itu mulai pudar maka akan terjadi masalah-masalah. Ketika 

ketampanan dan kecantikan yang dijadikan rangka hubungan suami 

isteri akan terjadi penurunan kualitas hubungan suami isteri karena 

semakin bertambahnya usia maka ketampanan dan kecantikan akan 

berkurang. 

Maka ketika suami dan isteri meninggalkan kewajiban dan 

hanya menuntut hak ditambah dengan kesalahan berfikir ketika cinta, 
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ketampanan dan kecantikan akan memperkokoh keluarga maka akan 

timbul masalah dan berkembang menjadi konflik. 

 

4. Ketidak Setiaan Pasangan Suami Isteri 

Kesetiaan suami isteri sering menjadi permasalah dalam 

hubungan suami isteri. Namun kesetiaan bukan menjadi sumber 

masalah yang mendasar, akan tetapi sebagai anak masalah dari ketiga 

masalah sebelumnya. Seorang suami atau isteri dikatakan tidak setia 

ketika memiliki hubungan eksternal keluarga dengan lawan jenis yang 

melampaui batas. 

Perselingkuhan terjadi karena salah satu pihak tidak merasa 

harapan perkawinan yang tidak terpenuhi, kurangnya pengertian dan 

perhatian, dan kehilangan ketetapan membangun keluarga yang 

langgeng. Sehingga salah satu pasangan atau keduannya mencari hal-

hal tersebut di luar keluarga. 

Hal tersebut juga dijelaskan oleh konselor BP4 Kota 

Yogyakarta ketika peneliti menanyakan tentang kasus perselingkuhan. 

Narasumber B menjawab. 

Dari permasalahan tidak terpenuhi harapan ekonomi, 

terjadinya KDRT, kurangnya pemahaman tentang pasangannya, dan 

tidak terpenuhi hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri bisa 

menimbulkan perselingkuhan. Karena dengan tidak terpenuhi ketiga 

hal tersebut dari pasangannya dan ada yang bisa memenuhi ketiga hal 

tersebut diluar keluarga maka akan terjadi yang namanya 

perselingkuhan.
11
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Ketika ketiga hal itu atau salahsatunya tidak didapatkan pada 

pasangan kemungkinan terjadi perselingkuhan itu ada. Hal tersebut 

bisa semakin mungkin terjadi apabila ada seorang diluar keluarga 

yang bisa memenuhi ketiga kebutuhan tersebut. Maka bisa 

mengakibatkan perselingkuhan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

Narasumber B menambahkan bahwa perselingkuhan bisa 

terjadi karena selain tiga penyebab tersebut. 

Pernah ada klien perempuan yang datang mengadukan 

suaminya yang selingkuh. Ketika ditanya kondisi keluarga tidak ada 

masalah. Keluarganya kaya, semua kebutuhan terpenuhi, hak dan 

kewajiba seimbang namun suami tetap selingkuh. Ketika diklarifikasi 

dengan suami, suami menyatakan istrinya baik namun suami tergoda 

dengan wanita lain. Suami bisa dengan mudah mendapatkan wanita 

tersebut karena kekayaannya dan wanita tersebut mau sehingga 

terjadilah hubungan yang haram tersebut. 

Selain itu juga ada perselingkuhan karena adanya seseorang 

dari masalalunya datang lagi. Seseorang tersebut meninggalkan 

memori yang indah dimasa lalu sehingga ketika datang lagi dimasa 

sekarang kenangan dengan pasangannya sekarang tertutup dengan 

keindahan masa lalu sehingga seorang tersebut memilih untuk 

menjalin hubungan lagi dengan masalalunya itu.
12

 

 

Namun tidak hanya tiga hal tersebut yang menjadi penyebab 

ketidak setiaan suami isteri atau perselingkuhan. Namun ada penyebab 

perselingkuhan itu karena faktor kekayaan dan keindahan masa lalu.  

Seorang suami atau isteri akan tergoda dengan laki-laki atau 

perempuan lain ketika dia memiliki harta yang lebih. Kebutuhan 

rumahtangga sudah terpenuhi dan masih ada sisa harta yang banyak 

yang tidak terpakai. 
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Selain itu kenangan masalalu sebelum menikah juga bisa 

menyebabkan perselingkuhan itu terjadi. Ketika bertemu dengan 

teman lama yang dulu pernah dekat dan masih memiliki sifat 

perhatian yang sama seperti dulu maka seseorang tentu akan 

membayangkan keindahan masa lalu. Apabila tidak terkontrol maka 

akan menyebabkan perselingkuhan karena merasa hubungan eksternal 

keluarga ini lebih baik daripada hubungan internal. 

Berdasarkan pemaparan narasi tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa konselor BP4 Kota Yogyakarta pernah menangani masalah suami 

isteri yang berkaitan dengan adanya harapan perkawinan yang tidak 

realistis, kurangnya pengertian terhadap pasangannya, kehilangan 

ketetapan untuk membangun keluarga secara langgeng dan ketidak setiaan 

pasangan suami isteri atau perselingkuhan. 

C. Proses Konseling Di BP4 Kota Yogyakarta  

Konseling merupakan pelayanan secara profesional yang diberikan 

oleh konselor kepada klien secara tatap muka. Tujuan pelayanan konseling 

adalah membantu klien dalam menyelesaikan masalah dengan metode atau 

pendekatan tertentu. Seorang konselor bertugas memberi bantuan kepada 

klien dalam menemukan dan menentukan solusi dari permasalahan yang 

dialmi klien. 

Sedangkan konseling islam adalah upaya membantu klien belajar 

mengembangkan fitrah dan atau kembali kepada fitrah dengan cara 
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memberdayakan iman, akal, dan kemauan untuk mempelajari tuntunan 

Allah dan Rasul. Tujuan konsleing islam adalah mengembanfkan dan 

memfungsikan fitrah yang dikaruniakan Allah kepada manusia dengan 

baik. 

Konseling perkawinan adalah konseling yang ditujukan untuk 

meningkatkan dan memperbaiki kualitas perkawinan untuk tercapainya 

keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah. 

Kegiatan konseling memiliki proses-proses yang harus dilalui 

secara beruntut. Secara umum ada tiga proses dalam kegiatan konseling 

diantaranya asesmen, intervensi, dan terminasi. 

 

1. Asesmen 

Proses asesmen adalah proses dimana konselor menggali 

permasalahan klien. Asemen dilakukan secara mendalam terhadap 

keluhan klien sehingga diketahui penyebab dari masalah dan 

pengaruhnya terhadap kehidupan klien. Proses asesmen tidak hanya 

ditanyakan kepada klien saja namun juga ditanyakan kepada orang-

orang disekitar klien untuk mendapatkan kejelasan yang lebih dalam 

tentang masalah yang dihadapi klien. Selain hal-hal tersebut konselor 

juga perlu memperhatikan faktor diluar diri klien, seperti lingkungan, 

keagamaan, pendidikan, dan keluarga. 
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Proses konseling tersebut dilakuakan oleh konselor BP4 Kota 

Yogyakarta. Peneliti menanyakan bagaimana cara konselor 

melakukan asesmen terhadap klien. Narasumber A menjawab 

Klien datang sebenarnya sudah paham akan masalah yang 

dihadapi. Jadi kami hanya menanyakan kondisi keluarganya setelah 

adanya maslah tersebut. Kami menanyakan dengan adanya masalah 

tersebut apakan masih satu rumah dengan pasangannya, anak ikut 

dengan siapa, bagaimana orangtua dari kedua belah pihak, apakah 

sudah pernah didiskusikan dengan keluarga besar, dan hal-hal yang 

berkaitan dengan kondisi keluarga lainnya ketika masalah atau konflik 

ini berlangsung.
13

 

 

Dalam konseling keluarga, klien yang datang biasanya sudah 

paham akan masalah yang sedang terjadi di keluarganya. Namun 

konselor harus tetap melakukan asesmen terhadap klien untuk 

mengetahui penyebab-penyebab dari permasalahan yang sekarang 

dihadapi. 

Konselor untuk mengetahui penyebab dari masalah bisa 

berangkat dari kondisi rumah tangga klien saat ini. konselor 

menanyakan apakah masih satu rumah atau tidak dengan pasangan 

dan berapa lama sudah berpisah rumah bila sudah tidak serumah 

bertujuan untuk mengetahui seberapa parah masalah yang terjadi saat 

ini. konselor menanyakan kondisi anak untuk mengetahui seberapa 

kepedulian pasangan suami isteri terhadap anak walaupun sedang 

terjadi konflik diantara mereka. 
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Konselor menanyakan keterlibatan keluarga besar dalam 

membantu penyelesaian masalah klien dengan tujuan agar  konselor 

mengetahui sejauh mana kontribusi keluarga besar dalam kasus klien. 

Selain itu, hal tersebut juga digunakan untuk mengetahui apakah 

keluarga besar menjadi sumber masalah atau tidak. Kondisi keluarga 

sangat penting diketahui oleh konselor untuk merumuskan solusi-

solusi yang akan ditawarkan nanti ketika proses intervensi dan 

terminasi. 

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada narasumber B dan 

mengklarifikasi jawaban narasumber A. Narasumber B menjawab. 

Kami sebagai konselor ketika mengkonseling klien selalu 

dengan cara yang sama. Saat asesmen selain yang disebutkan oleh 

narasumber A, kami juga menanyakan kepada pasangan suami isteri 

bagaimana awal mula bertemu hingga hari ini. kami menanyakan dulu 

bertemu pertama kali dimana, apakah dijodohkan atau tidak, bila 

dijodohkan siapa yang menjodohkan, pacaran berapa lama, apakah 

penikahan terjadi karena MBA. MBA adalah istilah kami untuk 

menyebutkan pernikahan karena hamil di luar nikah. Kami juga 

menanyakan apakah ketika menikah mendapat restu dari orang tua 

atau tidak. Kemudian kami menanyakan bagaimana kondisi 

pernikahan pada tahun-tahun awal, apakah sering terjadi perselisihan 

kecil maupun besar. Kemudian kami menanyakan sejak kapan 

masalah yang diadukan terjadi, apakah sudah ada usaha untuk 

menyelesaikan atau belum. Kami juga menanyakan bagimana 

komunikasi dan hubungan dengan pasangan saat ini.
14

 

 

Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan konselor tentang 

riwayat perkenalan tersebut memberikan gambaran pada masa-masa 

awal bertemu yang kemungkinan menjadi latar belakang dari masalah 

saat ini. Masa awal perkenalan ditanyakan dengan tujuan agar 
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konselor mengetahui apakah ada paksaan dalam pernikahan klien. 

Pernikahan dengan latar belakang paksaan tentunya akan menemui 

masalah-masalah dikemudian hari. 

Konselor juga menanyakan apakah pernikahan karena hamil 

duluan. Hal tersebut ditanyakan untuk mengetahui seberapa tanggung 

jawab pasangan suami isteri tersebut terhadap anak dikemudian hari. 

Konselor menanyakan kondisi saat ini ketika konflik sedang 

berlangsung untuk mengetahui sejauh mana usaha pasangan suami 

isteri ini dalam menyelesaikan masalah. Apakah masih ada 

komunikasi yang baik antar keduannya dalam menyelesaikan masalah. 

Terkadang usaha dalam menyelsaikan masalah hanya ada disatu pihak 

saja bisa pihak suami atau pihak isteri. Ada juga yang tidak ada 

diantara mereka melakukan usaha dalam menyelesaikan masalah. 

Idealnya masalah suami isteri itu diselesaikan bersama-sama dengan 

diskusi yang baik. 

Keakuratan hasil asesmen sangat penting dalam melakukan 

konseling. Keakuratan penyebab masalah akan memberikan dampak 

positif bagi keberlangusngannya proses intervensi. Dalam mencapai 

keakuratan ada beberapa cara bisa menggunakan alat test, melakukan 

klarifikasi dengan keluarga klien, dan melakukan peninjauan langsung 

tentang kosndisi lingkungan klien. 
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Peneliti menanyakan bagaimana cara mengetahui bahwa 

penyebab masalah klien sesuai dengan apa yang disampaikan klien. 

Narasumber C menjawab. 

Di BP4 Kota Yogyakarta melakukan panggilan terhadap 

pasangan klien yang mengajukan konseling. Ketika istri yang datang 

menggugat cerai suami maka suami akan dipanggil, begitu juga 

sebaliknya ketika suami yang datang mentalak istri maka istri akan 

dipanggil. Hasil dari pemaparan yang disampaikan pihak pertama 

akan ditanyakan kepada pihak kedua apakah benar demikian. Apabila 

ada perbedaan pernyataan dari pihak kedua dengan pihak pertama 

maka akan ditanyakan kembali ke pihak pertama. Dengan demikian 

akan didapatkan hasil yang akurat. Setelah itu kami mempertemukan 

kedua belah pihak untuk melakukan proses penasehatan.
15

 

 

Metode yang dilakukan konselor BP4 Kota Yogyakarta adalah 

dengan cara klarifikasi. Jadi pernyataan pihak pertama akan 

ditanyakan ke pihak kedua. Bila ada perbedaan antara pihak pertama 

dengan pihak kedua maka kan dilakukan klarifikasi ulang hingga 

sumber masalah dalam hubungan suami isreri tersebut tergambarkan 

dengan jelas. 

 

2. Intervensi 

Setelah permasalahan klien yang diasesmen sudah tergambar 

dengan jelas dan pasti kebenarannya tahap berikutnya yaitu intervensi. 

Tahap intervensi ini berfungsi untuk menentukan tujuan dari 

konseling dan menentukan cara untuk mencapai tujuan tersebut. 
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Proses intervensi juga merupakan proses konselor membantu klien 

dalam menemukan solusi masalah yang dihadapi. 

Intervensi dilakukan kepada kedua belah pihak, tidak hanya 

dilakukan kepada satu pihak saja. Apabila hanya dilakukan ke satu 

pihak saja bisa mengakibatkan kecemburuan dan terkesan terlalu 

menyalahkan satu pihak padahal belum tentu. 

Peneliti menanyakan kepada narasumber bagimana cara 

melakukan intervensi terhadap masalah yang ditangani. Narasumber A 

menjawab. 

Ketika konseling kami melakukan proses dimana pertemuan 

pertama pihak pelapor yang melakukan konseling terlebih dahulu. 

Kemudian pada pertemuan kedua pihak yang dilaporkan yang akan 

melakukan konseling. Setelah itu akan didapatkan gambaran masalah 

dari kasus yang ditangani. Kemudian pada proses penasehatan 

dilakukan bersama-sama antar kedua belah pihak. Kami menasehati 

klien sesuai dengan apa yang diinginkan pasangannya. Istilahnya 

setiap pasangan harus saling memenuhi apa yang diinginkan 

pasangannya secara seimbang.
16

 

 

Proses intervensi dilakukan dengan cara bersama-sama antara 

suami dan isteri. Hal ini dilakukan agar suami isteri bisa 

menyampaikan langsung kepada pasangannya tentang apa yang 

dinginkan dari penyelesaian masalah yang dialami. Konselor hanya 

bertugas sebagai penengah dan memperjelas maksud dari salahsatu 

pihak ke pihak yang lain. 

Konselor ketika menjadi penengah mengatur cara-cara yang 

baik ketika klien saling menyamaikan apa yang diinginkan. Konselor 
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bisa mengatur dan membimbing cara bicara dan sikap ketika 

berkomunikasi dengan pasangan. Contohnya adalah dengan 

menggunakan intonasi yang rendah, pelan-pelan berbicaranya, sikap 

duduk yang baik dan sopan di depan pasangannya, hidari terlihat 

kaku, dan lain sebagainya. 

Narasumber A mengungkapkan ada sedikit perbedaan ketika 

kasus yang ditangani adalah KDRT. 

Ketika KDRT yang menjadi masalah yang dikonsultasikan 

maka kami tidak mempertemukan suami dengan isteri. Biasanya kasus 

kekerasan itu yang menjadi korban adalah isteri. Sehingga kami tidak 

mempertemukan suami dengan isteri hingga isteri benar-benar siap 

bertemu dan suami berjanji bahwa tidak akan melakukan tindak 

kekerasan fisik maupun lisan. Ketika dipertemukan bila ibu-ibu yang 

menangani kasus ini, kami akan mengajak satu konselor bapak-bapak 

untuk mendampingi.
17

 

 

Ketika kasus kekerasan dalam rumahtangga yang diadukan 

maka konselor sebaiknya tidak mempertemukan korban dengan 

pelaku kekerasan. Terlebih bila perempuan yang menjadi korban 

kekerasan, konselor harus melindungi isteri. Pasangan suami isteri 

akan dipertemukan ketika isteri benar-benar siap dan suami juga 

sudah berjanji tidak akan melakukan tindak kekerasan fisik maupun 

lisan. Selain itu perlunya pendampingan bagi konselor perempuan 

oleh konselor laki-laki bila menangani kasus kekerasa tersenut. 

Hal tersebut dilakukan untuk menghindari tindak kekerasan 

yang bisa saja terjadi ketika proses konseling. Pelaku kekerasan harus 
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dipastikan tidak akan melakukan tindakan kekerasan lagi. Bisa dengan 

menggunakan perjanjian tertulis bermaterai untuk mengikat perjanjian 

yang ada. 

 

3. Terminasi 

Setelah didapatkannya solusi-solusi dari masalah klien dan 

tercapainya tujuan konseling tahap berikutnya adalah terminasi. Tahap 

terminasi adalah tahap diamana konselor dan klien mengakhiri proses 

konseling. Tahap ini dibutuhkan untuk memandirikan klien dalam 

menyelesaikan masalahnya. Konselor tidak bisa terus menerus 

membantu klien dalam menyelesaikan masalah, karena konselor 

hanya membantu dalam menemukan solui-solusi dari masalah yang 

dihadapi. Solusi dari masalah klien sebenarnya sudah ada pada diri 

klien, akan tetapi klien yang tidak bisa menemukan solusi tersebut 

pada dirinya sendiri. 

Peneliti menanyakan bagimana cara mengakhiri proses 

konseling. Narasumber B menjawab. 

Klien datang ke BP4 itu taunya adalah prosedur menjuju 

perceraian. Padahal BP4 itu adalah organisasi yang bertujuan untuk 

mendamaikan antara suami dan isteri. Jadi terkadang dalam 

penyelesaian masalah tidak selalu dengan cara jalan damai melainkan 

juga perceraian. Bahkan lebih banyak ke perceraian daripada ke rujuk 

atau damai. Ketika perceraian jadi solusi kami memberikan nasihat 

untuk tetap menjalin hubungan baik sebagai teman atau sahabat 

karena anak masih membutuhkan kedua orang tuanya. Jangan pernah 
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menjelek-jelekan mantan suami atau mantan isteri di depan anak. 

Karena bagi anak tidak ada mantan ibu atau mantan bapak.
18

 

 

Ketika perceraian menjadi solusi untuk menyelsaikan konflik 

yang terjadi konselor hendaknya tetap memberikan nasihat-nasihat 

kepada klien untuk tetap menjaga hubungan baik. Karena perpisahan 

antara suami dan isteri yang sudah memiliki anak, maka akan 

berdampak pada anak. Seorang ayah atau ibu hendaknya terus 

berperan sebagaimana mestinya dalam menjalankan amanah yang 

mereka dapat dalam bentuk anak. Ayah harus tetap bertanggung jawab 

sebagai ayah yang semestinya dan ibu juga harus bertindak sebagai 

ibu yang semestinya. 

Peneliti menanyakan pertanyaan yang sama kepada 

narasumber A tentang bagaimana cara terminasi ketika klien rujuk 

kembali. Narasumber A menjawab. 

Ketika masalah selesai dan klien rujuk kembali maka akan 

terdapat perjanjian-perjanjian yang harus dipenuhi antara pihak suami 

dan pihak isteri. Perjanjian tersebut biasanya bersifat tertulis dan 

ditandatangani degan materai. Perjanjian tersebut juga diberi batas 

waktu. Ketika dalam batas waktu tersebut salah satu pihak melanggar 

perjanjian maka berhak menuntut untuk dilanjutkan ke Pengadilan 

Agama untuk proses cerai atau bisa di perbaiki lagi di BP4.
19

 

 

Ketika solusi yang didapat baik dan klien berhasil didamaikan 

oleh konselor maka konselor BP4 Kota Yogyakarta akan melakukan 

perjanjian untuk memenuhi dan tidak mengulangi kesalahan dalam 

batas waktu tertentu agar keutuhan rumah tangga kembali terjaga. 

                                                             

18 Wawancara narasumber B pada tanggal 06 April 2017 jam 12.00 wib. 
19 Wawancara narasumber A pada tanggal 23 April 2017 jam 11.00 wib. 
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Isi dari perjanjian tersebut adalah keinginan yang diharapkan 

bagi seorang suami terhadap isteri dan juga keinginan yang 

diharapkan bagi seorang istri terhadap suami. Selain itu perjanjian 

juga berisi tentang tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi 

dalam mengarungi bahtera rumah tangga. 

Lebih baik lagi juga dituliskan apabila salah satu pihak 

melanggar akan diberi tindak lanjut dikemudian hari. Misal bila 

melangga perjanjian maka akan diteruskan ke Pengadilan Agama 

untuk proses cerai atau kembali melakukan konsultasi ke BP4. 

Di BP4 Kota Yogyakarta dalam melakukan konseling memiliki 

proses yang sama dengan konseling lainnya. Konselor BP4 melakukan 

asesmen kepada klien. hasil asesmen di verifikasi untuk mendapatkan hasil 

yang sesungguhnya. Kemudian melakukan intervensi untuk mencapai 

tujuan dari konseling. dan tahap terakhir yaitu terminasi atau mengakhiri 

proses konsleing. Dalam terminasi ada 2 kemungkinan yaitu cerai atau 

rujuk. Ketika cerai konselor menasehati bagaimana menjalin hubungan 

dengan mantan pasangan demi kebahagiaan anak. Bila rujuk konselor akan 

membentuk perjanjian-perjanjian yang harus dilaksananakan oleh 

pasangan suami istri yang berkonsultasi. 

D. Metode Konseling yang Digunakan Konselor BP4 Kota Yogyakarta 

Metode konseling adalah teori yang mendasari kegiatan atau 

praktik konseling. Setiap permasalahan memiliki metode tersendiri 
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tergantung dari konselor yang menangani masalah tersebut. Pada dasarnya 

setiap metode konseling bisa diterapkan diberbagai masalah. 

Metode konseling sangat beragam jenisnya dan setiap metode 

konseling memiliki ciri khas tersendiri. Seperti pendekatan atau metode 

yang dipopulerkan oleh Sigmund Freud yaitu psikoanalisis. Sigmund 

Freud berpendapat bahwa kejiwaan manusia sebagian besar terdiri dari 

alam bawah sadar. 

Albert Ellis sangat bertentangan dengan konsep yang dimiliki 

Sigmun Freud. Albert Ellis dengan pendekatan Rational Emotive Therapy 

(RET) berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang berbuat dan 

berkembang dalam satu kesatuan yang berarti manusia bebas berfikir, 

bernafsu, dan berkehendak. Hal tersebut bertentnagan dengan konsep 

pendekatan psikoanalisa yang menjelaskan manusia dipengaruhi oleh alam 

bawah sadar. 

Selain metode-metode yang bertentangan ada juga metode yang 

bisa digabungkan.seperti terapi yang dikembangkan oleh Frederick S. 

Pearl. Beliau memadukan antara terapi psikoanalisa, fenomenologis, 

eksistensialisme, dan terapi gesalt. Dari penggabungan keempat terapi 

tersebut Frederick S. Pearl berpendapat bahwa individu yang sehat adalah 

yang seimbang antara ikatan organisme dengan lingkungan. Tujuannya 

adalah untuk membuat individu lebih mandiri dan merdeka. 

Dari contoh-contoh metode konseling tersebut dapat tergambarkan 

bahwa metode konseling memiliki ciri khas tersendiri. Namun ada 
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beberapa metode konseling yang tidak bertentangan bisa dikombinasikan 

untuk mengkonseling klien. 

Metode konseling untuk perkawinan pada dasarnyasama dengan 

metode konseling pada umumnya. Perbedaan terletak pada praktik yang 

memerlukan teknik-teknik tersendiri sesuai dengan permasalahan. Hal 

tersebut sejalan dengan pernyataan konselor BP4 Kota Yogyakarta. 

Peneliti menanyakan tentang metode apa yang sering digunakan. 

Narasumber B menjawab 

Konseling perkawinan tidak ada metode khusus untuk menangani 

kasus-kasus klien. Dalam belajar pun juga tidak ada metode secara khusus. 

Namun masing-masing metode yang ada bisa diterapkan ke klien. Metode 

apa yang digunakan tergantung dari konselor yang menangnani.
20

 

 

Untuk menangani konflik suami isteri atau perkawinan tidak ada 

metode secara khusus. Semua metode bisa digunakan untuk menangani 

konflik suami isteri. Penentuan metode bisa didasari dengan hasil asesmen 

permasalahan klien. Misalkan klien mengalami konflik dengan 

pasangannya karena sikap-sikap pasangan kurang baik seperti sering 

memukul atau sering berkata kasar. Untuk menangani konflik tersebut 

konselor bisa menggunakan terapi behavioral karena permasalahan terletak 

pada sikap atau perbuatan pasangan klien. 

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada narasumber A. 

Narasumber A menjawab. 

Metode yang digunakan di sini adalah dengan memisahkan antara 

suami dan isteri. Jadi yang datang pertama misalkan isteri maka isteri di 

                                                             

20 Wawancara narasumber B pada tanggal 06 April 2017 jam 12.00 wib. 
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konseling duluan. Setelah itu, pada minggu berikutnya yang dikonseling 

adalah suami. Cara ini dilakukan agar konselor dapat memahami 

kehidupan masing-masing dari klien.
21

 

 

Metode yang disebutkan narasumber A adalah metode Concurrent 

Marital Counseling. Metode ini dilakukan dengan cara memisahkan antara 

suami dan isteri ketika melakukan konseling. Metode ini digunakan untuk 

memberikan konseling sesuai kebutuhan klien karena pasangan suami 

isteri dalam satu masalah tidak tentu memiliki pandangan yang sama. 

Dengan cara dipisahkan maka konselor bisa menentukan cara-cara 

tersendiri ketika memberikan pilihan solusi kepada klien. 

Narasumber A menyatakan. 

Pemisahan antara suami dan isteri dalam konseling juga 

disebabkan karena laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik yang 

berbeda. Laki-laki dalam memutuskan sesuatu lebih menggunakan 

logikanya sedangkan perempuan ketika memutusakan sesuatu lebih 

dengan hatinya. Konselor juga demikian ketika dengan laki-laki lebih 

memanfaatkan logikanya sedangkan untuk perempuan lebih menyentuh 

hatinya.
22

 

 

Dengan memisahkan antara suami dan isteri konselor dapat 

memberikan solusi-solusi dengan memanfaatkan karakteristik berfikir 

laki-laki dan perempuan. Hal tersebut akan mempengaruhi tingkat 

keberhasilan tersampainya solusi-solusi yang diberikan kepada klien. klien 

bisa lebih memahami maksut dari solusi-solusi yang disampaikan oleh 

konselor. 

                                                             

21 Wawancara narasumber A pada tanggal 23 April 2017 jam 11.00 wib. 
22 Wawancara narasumber A pada tanggal 23 April 2017 jam 11.00 wib. 
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Peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada narasumber C. 

Narasumber C menjawab. 

Konseling di BP4 lebih menggunakan metode diskusi dan nasihat. 

Nasihat yang diberikan untuk memahamkan klien tentang solusi dari 

permasalahan yang sedang dihadapi. Contohnya seperti ketika ada klien 

yang memiliki masalah pasangannya tidak melakukan kewajibannya 

sebagai isteri. Maka kami melakukan penasehatan dengan tema kewajiban 

suami dan isteri.
23

 

 

Konselor BP4 Kota Yogyakarta melakukan konseling dengan 

metode diskusi dan nasehat. Metode nasehat digunakan untuk memberi 

pemahaman kepada klien tentang permasalahan yang dihadapi. Nasehat 

diberikan untuk membuka pikiran klien tentang masalah yang dihadapi 

dan membantu klien dalam menentukan solusinya sendiri. 

Narasumber B menyatakan. 

Selain metode nasehat kami menggunakan metode perumpamaan 

dan metode cerita. Metode nasihat digunakan untuk menggugah perasaan 

seseorang dan membuka pikiran seseorang. Metode perumpamaan 

dilakukan dengan cara menjelaskan kasus yang pernah ditangai 

sebelumnya sebagai contoh dalam menemukan solusi.
24

 

 

Selain metode nasehat, konselor BP4 Kota Yogyakarta 

menggunakan metode perumpamaan. Metode tersebut menjadi metode 

pendukung untuk memperkuat nasehat-nasehat yang diberikan. 

Metode perumpamaan adalah metode dimana konselor 

menceritakan kasus yang pernah ditangani sebelumnya. Kasus yang 

pernah ditangani sebelumnya diceritakan agar dijadikan contoh oleh klien 

yang sedang dikonseling saat ini. Kasus yang diceritakan hendaknya kasus 

                                                             

23 Wawancara narasumber C pada tanggal 13 Mei 2017 jam 09.00 wib. 
24 Wawancara narasumber B pada tanggal 06 April 2017 jam 12.00 wib. 
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yang mirip dengan kasus yang ditangani dan menuai keberhasilan dalam 

mencapai tujuan konseling. Metode ini menuntut seorang konselor yang 

memiliki pengalaman dan kompetensi yang tinggi. Sehingga dalam 

melakukan konseling berjalan dengan baik dan perumpamaan kasus yang 

diberikan merupakan kasus yang sudah berhasil diselesaikan. 

Dari pemaparan tersebut mengenai metode konseling yang 

digunakan konselor BP4 Kota Yogyakarta, peneliti melihat adanya 

kemiripan metode yang digunakan dengan metode Client Centered 

Theraphy  atau metode konseling berpusat pada klien yang dikembangkan 

oleh Carl Ranson Rogers pada tahun 1942. 

Metode Client Centered Theraphy merupakan metode Psikoterapi 

non direktif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara berdialog 

antara konselor dengan klien. Konselor BP4 Kota Yogyakarta juga 

melakukan dilaog dengan klien dalam bentuk diskusi. Sejak awal 

melakukan proses konseling, klien diajak berdiskusi tentang masalah yang 

dihadapi klien baik dengan pihak pertama maupun ketika klarifikasi ke 

pihak kedua. 

Metode ini menuntut klien bertanggung jawab atas dirinya sendiri 

dan memiliki kesanggupan untuk menemukan solusi-solusi dari 

permasalahannya. Konselor dalam terapi ini bertugas menciptakan iklim 

yang kondusif untuk membantu klien dalam menemukan solusi. Dalam 

membentuk iklim yang kondusif seorang konselor harus menunjukkan 



82 

 

sikap yang tulus, hangat, aktif, dan empati. Sifat tersebut ditemukan oleh 

peneliti ketika mengamati proses konseling di BP4 Kota Yogyakarta. 

 

E. Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Konseling 

Kegiatan konseling dikatang berhasil bila tercapai dari tujuan 

konseling tersebut. Tujuan konseling ada karena hasil dari kesepakatan 

antara klien dan konselor. Proses-proses konseling dilakukan untuk 

mencapai tujuan yang sudah disepakati. 

Proses konseling sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bisa 

mendukung proses dan menghambat proses konseling. Faktor pendukung 

konseling adalah hal-hal yang mepermudah proses konseling sehingga 

tercapai tujuan konseling dengan baik. Sedangkan faktor penghambat 

konseling adalah hal-hal yang mempersulit proses konseling sehingga 

dalam mencapai tujuan konseling terhambat. 

Faktor pendukung dan penghambat proses konseling bisa berasal 

dari konselor dan klien. Seorang konselor adalah konselor yang 

profesional. Ciri-ciri konselor profesional adalah konselor yang mampu 

mendefinisikan perannya dengan jelas. Kemudian seorang konselor harus 

memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang konseling. Seorang 

konselor harus memberikan pelayanan yang penuh. Seorang konselor 

harus paham asas konseling atau kode etik konseling. Konselor yang 

profesional memiliki kemampuan monitoring terhadap kegiatan 

konselingnya sendiri. Selain hal tersebut seorang konselor harus orang 
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yang pandai dalam berkomunikasi dan berempati. Konselor harus bisa 

memahami perkataan klien dan bisa memberikan perkataan yang mudah 

dipahami klien. Konselor harus bisa memahami klien agar klien merasa 

nyaman dan merasa diperhatikan. 

Selain konselor, klien juga sangat mempengaruhi proses konseling. 

Klien ketika konseling hendaknya memiliki motivasi untuk mencari solusi 

dari  masalah yang dihadapi. Klien yang tidak memilik motivasi akan 

kesulitan mendapatkan solusi. Selain motivasi klien harus bertanggung 

jawab untuk melakukan solusi-solusi yang sudah didiskusikan dengan 

konselor. Seorang klien juga harus terbuka terhadap masalah-masalah 

yang dialami dan perasaannya. Ketika konselor bertanya klien harus 

menjawab apa yang ditanyakan oleh konselor. 

Faktor pendukung dan penghambat tersebut ada di BP4 Kota 

Yogyakarta. Ketika peneliti menanyakan apakah konselor di BP4 adalah 

orang-orang yang profesional. Narasumber B menjawab. 

Konselor di BP4 adalah orang-orang yang mau bekerja tanpa 

dibayar. Kami disini bukan soal uang tapi niatan kami adalah membantu 

permasalahan orang-orang yang berkonsultasi kesini. Untuk profesional, 

kami belum bisa disebut profesional karena seorang profesional dibayar 

dalam pekerjaannya. Namun kami sebagai konselor disini adalah orang-

orang yang berpengalaman dalam hal konseling pernikahan. Dengan jam 

terbang yang tinggi kami mendapatkan pengalaman.
25

 

 

Konselor BP4 Kota Yogyakarta tidak bisa dikatakan profesional 

karena seorang profesional ketika bekerja maka akan mendapatkan gaji 

atau dibayar. Konselor BP4 Kota Yogyakarta adalah orang-orang yang 

                                                             

25 Wawancara narasumber B pada tanggal 06 April 2017 jam 12.00 wib. 
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mau bekerja dengan tujuan membantu orang lain dalam menyelesaikan 

masalah rumah tangganya. Dengan demikian konselor BP4 Kota 

Yogyakarta memberikan layanan konseling atas dasar suka rela, relawan 

sosial, dan menolong untuk mencari ridho Allah. 

Hal tersebut akan menjadi faktor pendukung dan penghambat. 

Ketika konselor bekerja dengan tidak dibayar, maka akan ada 

kemungkinan ketidak seriusan dalam melakukan konseling. Konselor 

dalam mengkonseling klien membutuhkan tenaga dan pikiran yang banyak 

sehingga sangat pantas bila konselor itu mendapatkan bayaran. 

Disisi lain, dengan kegiatan konseling yang bersifat gratis atau 

murah bagi klien, akan memberi pengaruh positif. Klien ketika konseling 

tidak akan memikirkan beban biaya yang akan ditanggung, sehingga lebih 

meringankan beban pikiran dan material ketika melakukan konseling. 

Narasumber A mennjawab pertanyaan yang sama. 

Kami di BP4 tidak dibayar sepeserpun karena kami berfikir ini 

adalah kegiatan amal. Sedekah dengan cara membantu orang lain yang 

bermasalah. Konselor BP4 disini adalah orang-orang yang memiliki 

kemampuan dalam konseling, paham tentang cara-cara konseling, bisa 

menasehati orang, paham tentang hukum pernikahan dan memiliki 

pengalaman tentang menangani permasalahan rumah tangga. Konseling 

juga paling penting bisa memahami kondisi dan perasaan klien.
26

 

 

Kemampuan konselor dalam konseling, merupakan faktor 

pendukung dari proses konseling. Konselor yang memiliki kemampuan 

dalam menyelesaikan masalah, paham tentang cara-cara konseling, paham 

tentang hukum pernikahan, dan berpengalaman adalah nilai positif dalam 

                                                             

26 Wawancara narasumber A pada tanggal 23 April 2017 jam 11.00 wib. 
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pelaksanaan konseling. Selain itu, sikap empati dari konselor merupakan 

nilai positif bagi pelayanan konseling. Konselor harus mampu memahami 

kondisi klien saat proses konseling dan memahami perasaan klien. Dengan 

demikian proses konseling akan berjalan dengan baik. 

Konseling di BP4 Kota Yogyakarta terkadang dalam menangani 

satu klien tidak diselesaikan oleh satu konselor dari awal hingga akhir. 

Klien yang datang disetiap minggunya dilayani oleh konselor yang 

berbeda. Hal tersebut ditemukan oleh peneliti melalui proses observasi. 

Peneliti menanyakan kepada narasumber B tentang masalah tersebut. 

Narasumber B menjawab. 

Memang terkadang satu klien di setiap minggu ditangani oleh 

konselor yang berbeda. Hal tersebut merupakan keterbatasan kami karena 

konselor BP4 sudah banyak yang masa usia pensiun atau sudah sepuh 

sehingga sering terganggu kesehatannya. Dari saya pribadi lebih memilih 

datang ke BP4 walaupun ada acara yang penting juga di luar BP4. Selain 

itu kadang ada konselor yang minggu lalu menangani klien A tapi pada 

minggu ini sedang melayani klien B sedangkan klien A terlambat hadir. 

Maka klien A akan dikonseling oleh konselor lain yang sedang tidak 

menangani klien agar tidak lama menunggu.
27

 

 

 

Hal tersebut menjadi faktor penghambat dari proses konseling. 

Katika klien disetiap sesi konseling ditangani konselor yang berbeda akan 

mengurangi rasa nyaman klien. Selain itu konselor juga harus membaca 

hasil dari konseling sebelumnya. Klien juga harus menyesuaikan dirinya 

dengan konselor yang baru. Setiap konselor juga memiliki metode 

tersendiri yang digunakan. Bila klien diberi konseling dengan metode yang 

                                                             

27 Wawancara narasumber B pada tanggal 06 April 2017 jam 12.00 wib. 



86 

 

berbeda-beda oleh konselor yang berbeda juga, maka klien akan 

mengalami kebingungan. 

Selain dari konselor, klien juga merupakan faktor yang 

mempengaruhi proses konseling. Klien sangat mempengaruhi proses 

konseling karena klien yang membutuhkan pelayanan konseling. Apabila 

klien tidak mau melaksanakan konseling, maka tidak akan ada hasil yang 

didapat dari proses konseling. 

Ketika peneliti menanyakan tentang bagaiamana klien yang datang 

di BP4 Kota Yogyakarta. Narasumber C menjawab. 

Klien yang datang biasanya sudah memiliki masalah yang 

berkepanjangan dengan pasangannya. Ada yang sudah lebih dari dua tahun 

tidak serumah dengan pasangannya. Setiap yang datang pasti mengajukan 

permohonan cerai langsung bukan meminta dibantu damai. Namun 

terkadang ada pasangan yang datang dari pihak pelapor minta cerai namun 

dari pihak kedua tidak mau cerai.
28

 

  

Tujuan klien datang ke konselor akan menjadi tujuan dari proses 

konseling itu sendiri. Seorang konselor harus bisa merumuskan tujuan 

yang baik dari proses konseling walaupun klien tetap menginginkan 

perceraian. Ketika klien datang dengan tujuan damai dengan pasangannya 

maka proses konseling akan sangat terbantu dan mudah diselesaikan. 

Namun ketika klien datang dengan tujuan bercerai maka proses 

perdamainan tidak akan tercapai. Apabila perdamainan tidak tercapai 

konselor harus memberi nasihat untuk klien yang akan bercerai. 

                                                             

28 Wawancara narasumber C pada tanggal 13 Mei 2017 jam 09.00 wib. 
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Ketika ada klien yang datang ingin bercerai namun pasangannya 

tidak ingin bercerai maka ada sedikit pengaruh untuk keberhasilan 

konselor dalam mendamaikan pasangan tersebut. Hal tersebut memiliki 

kemungkinan damai karena ada satu pihak yang tidak ingin bercerai maka 

tugas konselor lebih terbantu. Konselor tinggal mendamaikan satu pihak 

yang ingin tetap bercerai. 

Peneliti menanyakan tentang bagaimana ketika klien yang datang 

tidak memiliki ketepatan waktu sesuai perjanjian yang dilakukan. 

Narasumber B menjawab. 

Ketika klien datang dari pihak pertama, biasanya terus datang 

setiap minggunya untuk konseling. Tapi dari pihak kedua yaitu pasangan 

pihak pertama yang kita panggil dengan surat, kadang tidak mau 

memenuhi undangan. Kita memanggil tiga kali, ketika tiga kali tidak 

datang maka kita akan lanjutkan ke Pengadilan Agama untuk proses 

cerai.
29

 

 

Ketaatan klien dalam memenuhi undangan dari BP4 merupakan 

faktor yang menentukan proses konseling. Klien yang datang pertama 

selalu ingin mengajukan perceraian dan melakukna konseling pertama. 

Setelah itu akan diundang pasangan dari klien pertama untuk ke BP4, 

ketika pasangan dari klien pertama datang maka akan mempermudah 

proses konseling. Namun bila pasangan dari klien tidak datang akan 

menghambat proses konseling. Bahkan kebijakan dari BP4 Kota 

Yogyakarta apabila pasangan dari klien tidak datang tiga kali maka akan 

diajukan ke Pengadilan Agama untuk bercerai. 

                                                             

29 Wawancara narasumber B pada tanggal 06 April 2017 jam 12.00 wib. 
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Ketika peneliti bertanya tentang bagaimana keterbukaan klien 

terhadap konselor tentang masalahnya. Narasumber A menjawab. 

Klien yang datang memiliki karakter berbeda-beda. Tapi lebih 

banyak yang datang dengan terbuka. Ketika ditanya tentang masalahnya 

klien langsung menceritakan. Namun kadang ada yang datang dengan 

sedikit tertutup. Contohnya, ada klien yang datang bilang kalau suaminya 

sudah tidak bisa memberikan nafkah dengan baik. Namun setelah di 

klarifikasi ke suami dan digali lebih dalam ternyata isteri tersebut 

mempunyai pacar baru dan lebih berat ke pacarnya daripada ke suaminya 

sehingga mengajukan perceraian.
30

 

 

Keterbukaan klien tentang masalahnya sangat mempengaruhi 

proses konseling. Klien yang terbuka akan mempermudah konselor 

menganalisis permasalahan klien. Konselor akan mendapatkan gambaran 

yang jelas tentang permasalahan klien dan mencegah konselor meraba-

ramba tentang permasalahan klien. 

Selain itu, seperti contoh yang dijelaskan narasumber A tentang 

klarifikasi akan mempermudah konselor. Ketika pasangan dari klien 

datang memenuhi undangan maka akan mudah dalam mengklarifikasi apa 

yang dikatakan klien yang datang pertama. Ketika pasangan klien yang 

diundang tidak datang maka konselor akan mempercayai apa yang 

dikatakan oleh klien tentang permasalahannya. 

Faktor pendukung dan penghambat proses konseling selain dari 

diri klien dan konselor juga ada faktor dari fasilitas yang ada di BP4 Kota 

Yogyakarta. Fasilitas yang ada sangat mempengaruhi proses konseling. 

ketika fasilitas memadahi maka akan mendukung proses konseling. 

                                                             

30 Wawancara narasumber A pada tanggal 23 April 2017 jam 11.00 wib. 
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Fasilitas yang memdahai seperti ruangan yang tertutup dan nyaman, meja 

kursi yang nyaman, tidak ada barang-barang yang mengganggu di dalam 

ruangan, kerapihan ruangan, dan kebersihan ruangan. 

Peneliti melakukan observasi tentang ruangan konseling yang ada 

di BP4 Kota Yogyakarta. Peneliti melihat fasilitas yang ada di BP4 Kota 

Yogyakarta untuk konseling tidak memadahi. Ruangan yang ada kurang 

tertutup untuk konseling. Ruangan yang tertutup akan menjamin 

kerahasiaan dari klien. BP4 Kota Yogyakarta juga tidak memiliki ruangan 

konseling secara khusus untuk melakukan konseling. Ruangan yang 

digunakan adalah aula dari Masjid Diponegoro yang sangat luas. 

Kerapihan ruangan juga kurang. Kursi dan meja yang digunakan juga 

seadanya. Namun untuk kebersihan ruangan sangat baik. 

Peneliti bertanya tentang fasilitas yang ada di BP4 Kota 

Yogyakarta kepada konselor. Narasumber C menjawab. 

Fasilitas yang ada di BP4 Kota Yogyakarta memang tidak 

memenuhi kriteria untuk konseling. Ruangan yang digunakan sangat 

terbuka untuk konseling, kalau ada orang yang lewat tentu akan tahu apa 

yang sedang dibicarakan. Dari segi fasilitas lain juga kurang. Namun 

dengan demikian kami memaklumi hal tersebut karena BP4 itu tidak 

mendapatkan dana dari Kementerian Agama, walaupun sebagai organiasi 

yang membantu tugas Kementrian Agama. Klien yang datang dengan 

Kartu Menuju Sejahtera tidak dipungut biaya sepeserpun ketika datang. 

Namun ketika klien datang tidak memiliki Kartu Menuju Sejahtera maka 

akan diambil biaya Rp.50.000.00 untuk biaya oprasional kantor BP4.
31

 

 

Dari pernyataan narasumber C tersebut dapat tergambarkan bahwa 

kurangnya fasilitas konseling yang ada di BP4 Kota Yogyakarta 

                                                             

31 Wawancara narasumber C pada tanggal 13 Mei 2017 jam 09.00 wib. 
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dikarenakan sedikitnya biaya yang ada di BP4 Kota Yogyakarta. Bahkan 

Kementerian Agama yang terbantu tugasnya dengan adanya BP4 tidak 

memberikan dana untuk keberlangsungan BP4. Dana yang ada untuk BP4 

hanya ada dari klien yang tidak memiliki Kartu Menuju Sejahtera. 

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor 

pendukung dan penghambat dari proses konseling ada pada konselor, 

klien, dan fasilitas yang ada. Ketika konselor memiliki kemampuan yang 

baik, klien juga memiliki motivasi, terbuka, dan mau menjalankan solusi 

yang diberikan, dan fasilitas yang memadai untuk konseling maka proses 

konseling akan berjaan dengan baik. Ketika proses konsleing berjalan 

dengan baik, maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan konseling. 

 


