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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan tentang penerapan 

metode konseling dalam menangani konflik suami isteri di BP4 Kota 

Yogyakarta penulis mendapatkan beberapa kesimpulan. 

1. 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. Harapan perkawinan yang tidak realistis 

contohnya seperti masalah ekonomi. Kurangnya pengertian contoh 

masalahnya adalah seorang suami yang tidak bisa memahami sifat dan 

karakter isterinya. Hilangnya ketetapan membangun keluarga yang 

langgeng contoh kasusnya adalah pasangan suami isteri yang sudah tidak 

melaksanakan kewajiban dengan baik dan hanya menuntut haknya. 

Ketidak setiaan pasangan suami isteri atau perselingkuhan biasanya terjadi 

karena adanya masalah sebelumnya seperti KDRT, tidak dierhatikan, 

ekonomi, dan masih banyak lagi. 

2. Di BP4 Kota Yogyakarta dalam melakukan konseling memiliki proses 

yang sama dengan konseling lainnya. Konselor BP4 melakukan asesmen 

kepada klien. hasil asesmen diklarifikasi untuk mendapatkan hasil yang 
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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. 

3. Metode konseling yang digunakan oleh konselor BP4 Kota Yogyakarta 

adalah metode Client Centered Theraphy yang dikembangkan oleh Carl 

Ranson Rogers pada tahun 1942. Peneliti melihat konselor BP4 melakukan 

dialog dan diskusi dengan klien. Selain itu konselor membantu klien untuk 

mendapatkan solusinya sendiri dengan memberi nasihat. Konselor BP4 

menciptakan suasana yang kondusif dengan cara menunjukkan sikap yang 

tulus, hangat, aktif, dan empati. Sedangkan untuk asesmen konselor BP4 

meakukan Concurrent Marital Counseling yaitu konseling dengan 

memisahkan antara suami dan isteri. 

4. 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. 
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B. Saran 

Berdasatkan penelitian yang sudah di lakukan, peneliti memiliki 

beberapa saran yang diberikan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan 

BP4 maupun akademisi. 

1. Kementerian Agama Kota Yogyakarta.  

BP4 adalah organisasi sosial mitra Kemenag dalam menangani 

masalah pernikahan. Seharusnya Kemenag memberikan perhatian yang 

lebih terhadap BP4. Kemenag seharusnya memberikan fasilitas yang 

memadahi untuk BP4 melakukan konseling seperti ruangan konseling, 

ruang tunggu konseling, dan ruang administrasi yang memadahi. Selain 

dari fasilitas ruangan, Kemenag seharusnya memberikan dana kepada 

BP4 untuk oprasional dan untuk honor konselor BP4. Dengan adanya 

dana, BP4 bisa lebih maksimal dalam membantu tugas Kemenag. 

2. BP4 Kota Yogyakarta. 

Peneliti menemukan adanya klien yang ditangani oleh konselor 

yang berbeda disetiap minggunya. Hal tersebut akan menjadi penghambat 

karena klien harus dialih tangankan. Sebaiknya ketika klien datang 

pertama ditangani konselor A maka hingga akhir proses konseling harus 

konselor A yang menangani. Konselor boleh mengalihkan masalah yang 

ditangani ke konselor lain tapi dengan persetujuan dari klien dan dengan 

asas alih tangan. Selain itu BP4 harus terus mengembangkan metode yang 

digunakan sesuai dengan teori atau penelitian yang ada tentang konseling 

perkawinan. 
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Peneliti juga belum menemukan kegiatan yang bersifat pembinaan 

yang dilakukan oleh BP4. Misalkan penyuluhan tentang menangani 

permasalahan rumah tangga. Secara struktural organisasi ada bidang 

pilatihan yang seharusnya memberikan pelatihan atau penyuluhan kepada 

masyarakat. Penyuluhan ini bisa dilakukan sesuai data menunjukkan 

daerah yang paling banyak tingkat perceraiaannya. 

Konselor BP4 hendaknya selalu memperbaharui informasi 

mengenai metode-metode konseling yang bisa digunakan dalam 

menangani konflik suami isteri. Dengan demikian konselor dapat 

mengkonseling klien dengan metode-metode terbaru atau pengembangan 

dari metode lama. 

3. Peneliti 

Penelitian ini belum sempurna dan masih banyak kekurangan. 

Peneliti menyarankan untuk lebih memperdalam penelitian yang 

dilakukan. Peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian dengan studi 

kasus tertentu dengan metode konseling tertentu untuk menemukan 

keefektifitasan metode dalam menangani konflik suami isteri. Selain itu 

peneliti bisa memperdalam tentang metode konseling islami yang 

digunakan dalam menangani konflik suami isteri. 

 


