
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

  



Instrumen Wawancara 

(Penerapan Metode Konseling Islami Dalam Menangani Konflik Suami Isteri Di BP4 

Kota Yogyakarta) 

Konselor BP4 Kota Yogyakarta 

1. Pengertian konseling keluarga? 

2. Tujuan dari konseling keluarga? 

3.  Pengertian konseling perkawinan? 

4. Tujuan dari konseling perkawinan? 

5. Lebih sering mana antara suami atau isteri yang terlebih dahulu 

mengajukan gugatan? 

6. Masalah apa yang menjadi penyebab keretakan hubungan suami isteri? 

7. Masalah apa yang sering dibawa ketika konsultsi?  

8. Apakah ada yang berkonsultasi dengan membawa lebih dari satu masalah? 

9. Bagaimana cara konselor melakukan asesment atau menggali 

permasalahan konseli? 

10. Bagaimana cara konselor berinteraksi dengan konseli agar masalah dapat 

dipahami oleh konselor maupun klien? 

11. Bagaimana cara konselor mengetahui keakuratan masalah dan formulasi 

langkah-langkah pemecahan? 

12. Bagaimana cara konselor menentukan tujuan konseling dengan klien? 

13. Setelah tujuan tercapai, bagaimana konselor melakukan terminasi? 

14. Metode konseling apa yang digunakan untuk menangani konflik suami 

siteri? 

15. Faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan konseling? 

 

  



RUANG LINGKUP PENELITIAN 

NO KEBUTUHAN DATA TPD KETERANGAN 

W O D 

1 Gambaran Umum BP4 Kota 

Yogyakarta 

    

 a. Sejarah  

(5W+1H) 

√  √ Ketua BP4 Kota 

Yogyakarta 

b. Letak Geografis √  √ Ketua BP4 Kota 

Yogyakarta 

c. Visi dan Misi BP4  √  √ Ketua BP4 Kota 

Yogyakarta 

d. Struktur Organisasi   √ Dokumen BP4 

Kota Yogyakarta 

e. Tugas dan Fungsi Struktural 

Kepengurusan BP4 

√  √ Ketua BP4 Kota 

Yogyakarta 

2 Konflik Suami Isteri yang Ditangani 

BP4 Kota Yogyakarta 

    

a. Adanya Harapan yang Tidak 

Realistis 

√   Konselor BP4 

Kota Yogyakarta 

b. Kurangnya Pengertian √   Konselor BP4 

Kota Yogyakarta 

c. Hilangnya Ketetapan Untuk 

Membangun Keluarga 

√   Konselor BP4 

Kota Yogyakarta 

d. Ketidak Setiaan Pasangan 

Suami Isteri 

√   Konselor BP4 

Kota Yogyakarta 

3 Proses Konseling Di BP4 Kota 

Yogyakarta 

    

a. Asesment √   Konselor BP4 

Kota Yogyakarta 

b. Intervensi √   Konselor BP4 

Kota Yogyakarta 

c. Terminasi √   Konselor BP4 

Kota Yogyakarta 

4 Metode Konseling yang Digunakan 

Konselor BP4 Kota Yogyakarta 

√ √  Konselor BP4 

Kota Yogyakarta 

5 Faktor Pendukung dan Penghambat 

Proses Konseling 

    

a. Internal √ √  Konselor BP4 

Kota Yogyakarta 

b. Eksternal √ √  Konselor BP4 

Kota Yogyakarta 

 

  



LEMBAR OBSERVASI 

BP4 KOTA YOGYAKARTA 

No Aspek yang Diamati Hasil Pengamatan Keterangan 

Ada Tidak Ada 

1 Kegiatan Konseling √  Kegiatan konseling 

dilakukan hanya satu minggu 

sekali setiap Hari Kamis 

2 Administrasi Klien √  Administrasi klien berupa 

mengisi formulir data diri 

pasangan suami isteri, 

alamat suami isteri, FC Buku 

Nikah, FC KTP suami dan 

isteri, FC Kartu Keluarga, 

dan FC Kartu Menuju 

Sejahtera bila ada. 

3 Staff Administrasi BP4 √  Staff administrasi BP4 

merupakan sekertaris dari 

BP4. Staff administrasi 

merupakan pegawai 

Kementerian Agama Kota 

Yogyakarta 

4 Konselor √  Konselor yang bertugas 

adalah seorang praktisi 

dibidang konseling, 

mediator, tokoh masyarakat, 

dan pegawai Kemenag 

5 Buku Tamu √  Buku tamu diisi setiap klien 

ataupun tamu yang datang 

untuk bertanya tentang 

konseling di BP4 

6 Buku Absen Konselor √  Buku absen konselor adalah 

buku yang diisi konselor 



ketika hadir ke BP4. Apabila 

tidak hadir memberikan 

kabar ke administrasi. 

7 Lembar Konseling √  Lembar konseling adalah 

lembar yang digunakan 

untuk mencatat kegiatan 

konseling pada setiap sesi. 

Lembar ini digunakan untuk 

pembuatan berita acara 

ketika akhir konseling. 

8 Buku Rekam Kasus √  Buku rekam kasus 

digunakan untuk mencatat 

masalah-masalah yang 

diutarakan oleh klien. buku 

ini berfungsi untuk 

mempermudah konselor 

ketika melakukan analisis 

kasus. Buku ini juga 

mempermudah konselor 

untuk melakukan alih tangan 

ketika konselor yang 

seharusnya melakukan 

konseling tidak bisa hadir. 

9 Buku Panduan Konselor √  Buku panduan konselor 

dipegang oleh masing-

masing konselor. Di kantor 

BP4 tidak ada karena sudah 

habis dibagikan kepada 

konselor. 

9 Lembar Berita Acara 

Konseling 

√  Lembar berita acara adalah 

rangkuman pokok kasus 

yang diungkapkan oleh 

klien. Lembar ini juga 



berfungsi ketika klien tidak 

bisa rujuk kembali untuk 

pelengkap dokumen yang 

diajukan ke Pengadilan 

Agama 

10 Ruang Administrasi √  Ruang administrasi adalah 

raung depan ketika klien 

datang untuk melakukan 

konseling baik pertama kali 

datang atau sudah beberapa 

kali datang. Setiap klien 

yang datang harus menuju ke 

ruang administrasi terlebih 

dahulu. 

Ruang Administrasi sudah 

cukup memadai untuk 

melakukan administrasi. 

11 Ruang Tunggu Klien √  Raung dimana klien 

menunggu antrian untuk 

konseling apabila konselor 

yang menangani sedang 

melakukan konseling ke 

klien yang lain. 

12 Ruang Konseling √  BP4 Kota Yogyakarta 

memiliki tiga ruangan 

konsleing. Kondisi ruang 

konseling kurang memadai 

untuk melakukan konseling. 

ruangan yang digunakan 

berupa aula yang hanya 

dibatasi oleh papan tulis 

untuk membagi ruangan 

menjadi dua bagian. Satu 



ruangan lagi berada di balik 

ruangan administrasi. Untuk 

ruang pertama dan kedua 

kondisi ruangan tidak rapi 

karena banyak kursi-kursi 

yang ditumpuk disudut-sudut 

ruangan. Ketika dua ruangan 

tersebut digunakan besama 

maka pembicaraan akan 

terdengar di ruangan 

sebelahnya. Untuk ruangan 

ketiga tidak kondusif karena 

menjadi jalan dari ruang 

administrasi ke ruang 

konseling satu dan dua. 

Kenyamanan ruangan 

konseling juga kurang 

memadai. Tidak ada 

pendingin ruangan seperti ac 

atau kipas. Kondisi meja dan 

kursi baik. Untuk jendela 

juga tertutup dengan tirai. 

13 Tampat Penyimpanan 

Dokumen Konseling 

√  Tempat penyimpanan 

dokumen konseling berupa 

almari. Almari cukup aman 

untuk menyimpan dokumen 

konseling karena terdapat 

kunic yang selalu dibawa 

staff administrasi sehingga 

kerahasiaan klien terjaga. 

 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 


