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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang berkaitan dengan peran sosial, pembinaan masyarakat, 

dan kegiatan konseling sudah banyak dilakukan, antara lain:  

1. Novaili dalam penelitian berjudul Metode Dakwah Penyuluh Agama Islam 

Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Terhadap Pasangan Calon Suami 

Istri Di Kantor Urusan Agama (KUA) mendeskripsikan “peran PAIF” 

dalam bentuk kegiatan penasihatan pranikah18. 

Perbedaan deskripsi “peran PAIF” antara penelitian Novaili dengan 

penelitian ini adalah pada tinjauan aspek dalam kegiatan-kegiatan yang 

diteliti: dalam penelitian Novaili peran tersebut ditinjau dari aspek metode 

kegiatannya, yakni metode dakwah dalam penasihatan pranikah; 

sedangkan dalam penelitian ini perannya ditinjau dari aspek ragam 

kegiatan beserta nilai-nilai keislamannya, yakni bentuk-bentuk kegiatan 

penasihatan pranikah dan pascanikah yang dilakukan. 

2. Yenni Sri Utami dan Siti Fatonah dalam penelitian berjudul Evaluasi 

Strategi Komunikasi Konselor BP4 dalam Mencegah Perceraian (Studi 

Kasus di BP4 Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta) 

                                                           
18 Novaili. 2015. Metode Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah 

Terhadap Pasangan Calon Suami Istri Di Kantor Urusan Agama (KUA). Kudus: Konseling Religi 

Jurnal Bimbingan Konseling Islam. vol 6. No 2. Desember. Jurusan Dakwah Program Studi 

Bimbingan Konseling Islam STAIN Kudus. h. 401-418 
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mendeskripsikan “peran”, yakni peran konselor BP4, dalam bentuk 

kegiatan konseling perkawinan19. 

Perbedaan deskripsi “peran” antara penelitian Utami dan Fatonah dengan 

penelitian ini adalah pada aspek strategi dalam kegiatan-kegiatan yang 

diteliti: dalam penelitian Utami dan Fatonah peran tersebut ditinjau dari 

proses penerapan srategi dalam kegiatannya, yakni proses penerapan 

strategi komunikasi dalam kegiatan konseling perkawinan; sedangkan 

dalam penelitian ini perannya ditinjau dari tujuan penerapan strategi dalam 

kegiatannya, yakni tujuan penerapan strategi dalam kegiatan penasihatan 

pranikah dan pascanikah. 

3. Rufaida Nurjanah dkk dalam penelitian berjudul Penyuluhan dan 

Pengetahuan Tentang Pernikahan Usia Muda mendeskripsikan 

pembinaan perkawinan dalam bentuk penyuluhan tentang pernikahan20.  

Perbedaan deskripsi “pembinaan perkawinan” antara penelitian Nurjannah 

dkk dengan penelitian ini adalah pada ragam dan sasaran kegiatan yang 

diteliti; dalam penelitian Nurjanah dkk ragam kegiatan tersebut dibatasi 

pada penyuluhan pernikahan dengan sasaran para remaja pada umumnya; 

sedangkan dalam penelitian ini ragam kegiatannya menyeluruh, yakni 

penyuluhan (dalam bentuk penasihatan) pernikahan dengan sasaran para 

                                                           
19 Utami, Yenni Sri dan Siti Fatonah. 2015. Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 dalam 

Mencegah Perceraian (Studi Kasus di BP4 Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta). Yogyakarta: 

Channel, Vol. 3, No. 2, Oktober. Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. h. 

89-99 
20 Nurjanah, Rufaida dkk. 2013. Penyuluhan dan Pengetahuan Tentang Pernikahan Usia Muda. 

Jakarta: Kesmas, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 8, No. 2, September. h. 56-60 



15 
 

calon pengantin (selanjutnya akan disebut catin) dan penasihatan 

pascanikah dengan sasaran orang yang sudah menikah.  

4. Abdul Jalil dalam penelitian berjudul Implementasi Program Bimbingan 

Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Cilandak 

Kota Jakarta Selatan mendeskripsikan “bimbingan perkawinan” sebagai 

program implementatif, yakni implementasinya dalam bimbingan 

pranikah bagi calon pengantin21. 

Perbedaan deskripsi “bimbingan perkawinan” antara penelitian Jalil 

dengan penelitian ini adalah pada cakupan bimbingan dan lokasi 

bimbingan; penelitian Jalil meninjau bimbingan perkawinan hanya pada 

bimbingan pranikah, yakni bagi para calon pengantin di KUA Cilandak; 

sedangkan penelitian ini meninjau bimbingan perkawinan bukan hanya 

pada bimbingan pranikah namun juga bimbingan pascanikah, bukan hanya 

pada satu lokasi KUA tetapi pada 17 KUA se-Kabupaten Sleman. 

5. Maulidiyah Wati, Ahmad Subekti, dan Ibnu Jazari dalam penelitian 

berjudul Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan 

Keluarga Sakinah Studi Kasus Di KUA Lowokwaru Kota Malang  

mendeskripsikan “bimbingan perkawinan” sebagai analisis program di 

sebuah KUA, yakni KUA Lowokwaru Kota Malang22.  

                                                           
21 Jalil, Abdul. 2019. Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon 

Pengantin Di Kua Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan. Jakarta: Andragogi: Jurnal Diklat 

Teknis Pendidikan dan Keagamaan Vol. 7, No. 2, Desember 2019. h. 181-198 
22 Wati, Maulidiyah dkk. 2019. Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan 

Keluarga Sakinah Studi Kasus Di KUA Lowokwaru Kota Malang. Malang: Hikmatina Jurnal Ilmiah 

Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019. h. 113-119 
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Perbedaan deskripsi “bimbingan perkawinan” antara penelitian Wati dkk 

dengan penelitian ini adalah pada jumlah lokasi peneltiannya; penelitian 

Wati dkk hanya menganalisis kegiatan bimbingan perkawinan di satu unit 

KUA, yakni KUA Lowokwaru Kota Malang; sedangkan penelitian ini 

mengnalisisnya pada sejumlah KUA, yakni di 17 KUA Kecamata se-

Kabupate Sleman. 

6. Muhammad Husul dalam penelitian berjudul Bimbingan Perkawinan 

Islam Dan Katolik (Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam Dan 

Katolik Di Kota Yogyakarta) mendeskripsikan “bimbingan perkawinan” 

sebagai pedoman dalam urusan perkawinan yang bersifat khas antara 

agama Islam dan agama lainnya, dalam hal ini Katolik23.  

Perbedaan deskripsi “bimbingan perkawinan” antara penelitian Husul 

dengan penelitian ini adalah pada corak bimbingan perkawinan dan 

fungsinya; penelitian Husul meninjau bimbingan perkawinan dengan 

corak Islam dan Katolik yang fungsinya untuk membandingkan keduanya; 

sedangkan penelitian ini meninjau bimbingan hanya dari corak Islam saja 

yang fungsinya sebagai standar tinjauan bagi subjek penelitian, yakni 

subjek penelitian berupa peran PAIF dengan objek pembinaan 

perkawinan. 

7. Ahmad Majidun dalam penelitian berjudul Hubungan Sikap Peserta 

Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Terhadap Niat Membina Keluarga 

                                                           
23 Husul, Muhammad. 2015. Bimbingan Perkawinan Islam Dan Katolik (Studi Komparasi Pedoman 

Perkawinan Islam Dan Katolik Di Kota Yogyakarta). Yogyakarta: Konsentrasi Hukum Keluarga 

Program Studi Hukum Islam Magister Ilmu Agama Islam Program Pascasarjana UIN Sunan 

Kalijaga. h. 65-73 
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Sakinah mendeskripsikan “bimbingan perkawinan pranikah”, sebagai 

satu-satunya kegiatan dari subjek yang diteliti, yakni meneliti subjek 

sebagai peserta bimbingan24. 

Perbedaan deskripsi “bimbingan perkawinan” antara penelitian Majidun 

dengan penelitian ini adalah pada cakupan bimbingan dan subjeknya; 

penelitian Majidun meninjau bimbingan perkawinan hanya pada cakupan 

bimbingan pranikah dan subjek yang diteliti berposisi sebagai peserta 

bimbingan; sedangkan penelitian ini meninjau bimbingan perkawinan 

pada cakupan pranikah dan pascanikah, adapun subjek penelitiannya 

sebagai pelaku (narasumber) bimbingan. 

8. Yusuf Firdaus, Kholil Nawawi, dan Mukhtar dalam penelitian berjudul 

Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di KUA Citeureup Dalam Menjaga 

Keutuhan Rumah Tangga (Effectiveness of Marriage Guidance in KUA 

Citeureup in Maintaining the Integrity of Households) mendeskripsikan 

“bimbingan perkawinan”, sebagai kegiatan yang diteliti, yakni meneliti 

efeltifitas kegiatan tersebut dengan mengambil lokasi hanya di satu unit 

KUA, yakni di KUA Citeureup25.  

Perbedaan deskripsi “bimbingan perkawinan” antara penelitian Firdaus 

dkk dengan penelitian ini adalah pada aspek yang diteliti dan jumlah lokasi 

                                                           
24 Majidun, Ahmad. 2018. Hubungan Sikap Peserta Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Terhadap 

Niat Membina Keluarga Sakinah. Magelang: Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman 4 No. 2 

Oktober 2018. h. 292-305 
25 Firdaus, Yusuf dkk. 2019. Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di KUA Citeureup Dalam Menjaga 

Keutuhan Rumah Tangga (Effectiveness of Marriage Guidance in KUA Citeureup in Maintaining 

the Integrity of Households). Bogor: Mizan: Journal of Islamic Law, FAI Universitas Ibn khaldun 

(UIKA) Bogor.Vol. 3 No. 1 (2019). h. 25-35 
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penelitiannya; penelitian Firdaus dkk meninjau bimbingan perkawinan 

pada aspek efektifitasnya dengan mengambilsatu lokasi, yakni KUA 

Citeureup; sedangkan penelitian ini meninjau bimbingan perkawinan 

proses kegiatannya dan mengambil lokasi di 17 unit KUA se-Kabupaten 

Sleman. 

9. Muhammad Isnaini dalam penelitian berjudul Bimbingan Perkawinan 

Bagi Calon Pengantin Usia Nikah Dalam Perspektif Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Se-Kota Palangka Raya mendeskripsikan “bimbingan 

perkawinan” khususnya “bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia 

nikah” dari perspektif KUA se-wilayah kabupaten/ kota, yakni Kota 

Palangka Raya26.  

Perbedaan deskripsi “bimbingan perkawinan” antara penelitian Isnaini 

dengan penelitian ini adalah pada cakupan; penelitian Isnaini meninjau 

bimbingan perkawinan pada cakupan bimbingan pranikah; sedangkan 

penelitian ini meninjau bimbingan tersebut pada bimbingan pranikah dan 

pascanikah.  

10. Ulfatmi dalam penelitian berjudul Bimbingan Konseling Pernikahan 

Keluarga Islami: Peluang Dakwah Kini dan Mendatang mendeskripsikan 

“bimbingan perkawinan”, sebagai peluang dakwah pada masa kini dan 

mendatang27. 

                                                           
26 Isnaini, Muhammad. 2019. Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah Dalam 

Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kota Palangka Raya. Palangka Raya: Institut 

Agama Islam Negeri Palangka Raya Program Pascasarjana Prodi Magister Hukum Keluarga. h. 77-

91 
27 Ulfatmi. 2015. Bimbingan Konseling Pernikahan Keluarga Islami: Peluang Dakwah Kini dan 

Mendatang. Padang: Intizar, Vol. 21, No. 2, 2015. h. 343-358 
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Perbedaan deskripsi “bimbingan perkawinan” antara penelitian Ulfatmi 

dengan penelitian ini adalah pada potensi peluang dalam kegiatan 

bimbingan; penelitian Ulfatmi meninjau potensi tersebut dari peluang 

berdakwah; sedangkan penelitian ini meninjau bimbingan perkawinan dari 

peluang menjalankan peran, yakni peran bagi PAIF dalam menjalankan 

tupoksinya.  

11. Hasyim Hasanah dalam penelitian berjudul Konseling Perkawinan 

(Strategi Penanganan Problem Relasi Keluarga dalam Membangun 

keluarga Sakinah) mendeskripsikan “konseling”, yakni konseling 

perkawinan, sebagai strategi menangani problem keluarga28.  

Perbedaan deskripsi “konseling” antara penelitian Hasanah dengan 

penelitian ini adalah pada tinjauan penelitian; penelitian Hasanah 

meninjau kegiatan konseling sebagai subjek penelitian, yakni subjek 

penelitian berupa strategi penanganan dengan objek penelitian problem 

relasi keluarga; sedangkan penelitian ini meninjau kegiatan konseling 

(yakni konseling Islam) justru menjadi standar tinjauan bagi subjek 

penelitian, yakni subjek penelitian berupa peran PAIF dengan objek 

penelitian pembinaan perkawinan. 

12. Ema Hayati dalam penelitian berjudul Konseling Islam Bagi Individu 

Berpenyakit Kronis Morbus Hansen mendeskripsikan “konseling Islam” 

sebagai program rehabilitasi mental psikologis, yakni program yang 

                                                           
28 Hasanah, Hasyim. 2016. Konseling Perkawinan (Strategi Penanganan Problem Relasi Keluarga 

dalam Membangun keluarga Sakinah). Kudus: Konseling Religi Jurnal Bimbingan Konseling Islam. 

vol 7. No 2. Juli-Desember. Jurusan Dakwah Program Studi Bimbingan Konseling Islam STAIN 

Kudus. h. 77-97 
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diberikan kepada penderita penyakit kanker (Morbus Hansen) disamping 

program lintas terpadu lainnya, semisal: rehabilitasi medik, pendidikan 

kekaryaan, dan rehabilitasi sosial29.  

Perbedaan deskripsi “konseling Islam” antara penelitian Hayati dengan 

penelitian ini adalah pada aspek tinjauan penelitian; penelitian Hayati 

meninjau konseling Islam sebagai subjek penelitian, yakni subjek 

penelitian yang berupa kegiatan konseling Islam dengan objek penelitian 

rehabilitasi mental psikologis; sedangkan penelitian ini meninjau kegiatan 

konseling, yakni konseling Islam, justru menjadi standar tinjauan bagi 

subjek penelitian, yakni subjek penelitian berupa peran PAIF dengan objek 

penelitian pembinaan perkawinan. 

13. Elis Muawanah dan Yusria Ningsih dalam penelitian berjudul Bimbingan 

Konseling Keluarga Dengan Loving Kindness Therapy Dalam 

Meningkatkan Regulasi Emosi mendeskripsikan “konseling” sebagai 

pendekatan terapi emosi, yakni pendekatan bimbingan konseling keluarga 

dalam rangka meningkatkan regulasi emosi30.  

                                                           
29 Hayati, Ema. 2012. Konseling Islam Bagi Individu Berpenyakit Kronis Morbus Hansen. Kudus: 

Konseling Religi Jurnal Bimbingan Konseling Islam. vol 7. No 2. Juli-Desember. Jurusan Dakwah 

Program Studi Bimbingan Konseling Islam STAIN Kudus. h. 29-52 
30 Ema Muawanah, Elis dan Yusria Ningsih. 2013. Bimbingan Konseling Keluarga Dengan Loving 

Kindness Therapy Dalam Meningkatkan Regulasi Emosi. Surabaya: Jurnal Bimbingan dan 

Konseling Islam. vol 03, No. 02. Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah IAIN Sunan 

Ampel. h. 152-162 
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Perbedaan deskripsi “konseling” antara penelitian Muawanah dan Ningsih 

dengan penelitian ini adalah pada aspek tinjauan penelitian; penelitian 

Muawanah dan Ningsih meninjau konseling sebagai pendekatan terapi 

emosi, yakni pendekatan bimbingan konseling keluarga dalam rangka 

meningkatkan regulasi emosi; sedangkan penelitian ini meninjau 

konseling (yakni konseling Islam) justru menjadi standar tinjauan bagi 

subjek penelitian, yakni subjek penelitian berupa peran PAIF dengan objek 

penelitian pembinaan perkawinan. 

14. Arita Murwani dan Afifin Sholehah dalam penelitian berjudul Pengaruh 

Konseling Keluarga Terhadap Perbaikan Peran Keluarga Dalam 

Pengelolaan Anggota Keluarga Dengan DM Di Wilayah Kerja Puskesmas 

Kokap I Kulon Progo 2007 mendeskripsikan “konseling” sebagai 

indikator pengaruh, yakni pengaruhnya terhadap perbaikan peran 

keluarga31.  

Perbedaan deskripsi “konseling” antara penelitian Murwani dan Sholehah 

dengan penelitian ini adalah pada tinjauan penelitian; penelitian Murwani 

dan Sholehah meninjau kegiatan konseling sebagai indikator pengaruh, 

yakni pengaruhnya terhadap perbaikan peran keluarga; sedangkan 

penelitian ini meninjau kegiatan konseling, yakni konseling Islam, justru 

menjadi standar tinjauan bagi subjek penelitian, yakni subjek penelitian 

berupa peran PAIF dengan objek penelitian pembinaan perkawinan. 

                                                           
31 Murwani, Arita dan Afifin Sholehah. 2013. Pengaruh Konseling Keluarga Terhadap Perbaikan 

Peran Keluarga Dalam Pengelolaan Anggota Keluarga Dengan DM Di Wilayah Kerja Puskesmas 

Kokap I Kulon Progo 2007. Yogyakarta: Jurnal Kesehatan Surya Medika. 
http://www.skripsistikes.wordpress.com. h. 1-8  
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15. Tri Na’imah dalam penelitian berjudul Aplikasi Konseling Keluarga Islam 

Untuk Mengatasi Masalah Psikososial Akibat Kemiskinan 

mendeskripsikan “konseling Islam” khususnya “konseling keluarga 

Islam” sebagai solusi, yakni solusi mengatasi masalah psikologisosial32.  

Perbedaan deskripsi “konseling Islam” antara penelitian Na’imah dengan 

penelitian ini adalah pada cakupan konseling dan fungsinya; penelitian 

Na’imah meninjau konseling Islam khusus pada konseling keluarga dan 

fungsinya sebagai solusi, yakni solusi mengatasi masalah psikologi sosial; 

sedangkan penelitian ini meninjau konseling Islam secara umum 

(menyeluruh) dan fungsinya sebagai standar tinjauan bagi subjek 

penelitian, yakni subjek penelitian berupa peran PAIF dengan objek 

pembinaan perkawinan. 

16. Sumarwiyah, Edris Zamroni, dan Richma Hidayati dalam penelitian berjudul 

Solution Focused Brief Counseling (SFBC): Alternatif Pendekatan Dalam 

Konseling Keluarga mendeskripsikan “konseling” khususnya “konseling 

keluarga” sebagai teori yang dapat ditinjau dari pendekatan alternatif 

tertentu33. 

Perbedaan deskripsi “konseling” antara penelitian Sumarwiyah dkk 

dengan penelitian ini adalah pada corak konseling dan fungsinya; 

penelitian Sumarwiyah dkk meninjau konseling dengan corak umum pada 

                                                           
32 Na’imah, Tri. 2011. Aplikasi Konseling Keluarga Islam Untuk Mengatasi Masalah Psikososial 

Akibat Kemiskinan. Purwokertoa: Psycho Idea, Tahun 9 No.2, Juli 2011. h. 181-198 
33 Sumarwiyah, Edris Zamroni, dan Richma Hidayati. 2015. Solution Focused Brief Counseling 

(SFBC): Alternatif Pendekatan Dalam Konseling Keluarga. Kudus: Jurnal Konseling gusjigang 

Vol. 1 No. 2 Tahun 2015. h. 1-10 
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aspek konseling keluarga dan fungsinya alternatif pendekatan teori, yakni 

teori Solution Focused Brief Counseling (SFBC); sedangkan penelitian ini 

meninjau konseling dengan corak Islam pada semua aspek (menyeluruh) 

dan fungsinya sebagai standar tinjauan bagi subjek penelitian, yakni 

subjek penelitian berupa peran PAIF dengan objek pembinaan 

perkawinan. 

17. Maryatul Kibtiyah dalam penelitian berjudul Peran Konseling Keluarga 

Dalam Menghadapi Gender Dengan Segala Permasalahannya 

mendeskripsikan “konseling” khususnya “konseling keluarga” sebagai 

solusi, yakni solusi menghadapi gender dengan segala permasalahannya34.  

Perbedaan deskripsi “konseling” antara penelitian Kibtiyah dengan 

penelitian ini adalah pada corak konseling dan fungsinya; penelitian 

Kibtiyah meninjau konseling dengan corak umum pada aspek konseling 

keluarga dan fungsinya sebagai solusi, yakni solusi menghadapi gender 

dengan segala permasalahannya; sedangkan penelitian ini meninjau 

konseling dengan corak Islam pada semua aspek (menyeluruh) dan 

fungsinya sebagai standar tinjauan bagi subjek penelitian, yakni subjek 

penelitian berupa peran PAIF dengan objek pembinaan perkawinan 

18. Fitri Ma’rifatul Laili dalam penelitian berjudul Penerapan Konseling 

Keluarga Untuk Mengurangi Kecanduan Game Online Pada Siswa Kelas 

VIII SMP Negeri 21 Surabaya mendeskripsikan “konseling” khususnya 

                                                           
34 Kibtiyah, Maryatul. 2014. Peran Konseling Keluarga Dalam Menghadapi Gender Dengan Segala 

Permasalahannya. Kudus: Sawwa – Volume 9, Nomor 2, April 2014. h. 361-380 
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“konseling keluarga” sebagai solusi mengatasi masalah, yakni untuk 

mengurangi kecanduan game online pada siswa35.  

Perbedaan deskripsi “konseling” antara penelitian Laili dengan penelitian 

ini adalah pada corak konseling dan fungsinya; penelitian Laili meninjau 

konseling dengan corak umum pada aspek konseling keluarga dan 

fungsinya sebagai solusi mengatasi masalah, yakni untuk mengurangi 

kecanduan game online pada siswa; sedangkan penelitian ini meninjau 

konseling dengan corak Islam pada semua aspek (menyeluruh) dan 

fungsinya sebagai standar tinjauan bagi subjek penelitian, yakni subjek 

penelitian berupa peran PAIF dengan objek pembinaan perkawinan. 

19. Aisyah Khumairo dalam penelitian berjudul Konseling Keluarga Dalam 

Mengembangkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Pada Pola Pikir Anak 

mendeskripsikan “konseling”, khususnya “konseling keluarga” sebagai 

solusi masalah, yakni dalam hal mengembangkan nilai-nilaikearian lokal 

pada pola pikir anak36.  

Perbedaan deskripsi “konseling” antara penelitian Khumairo dengan 

penelitian ini adalah pada corak konseling dan fungsinya; penelitian 

Khumairo meninjau konseling dengan corak umum yang fungsinya 

sebagai solusi, yakni dalam hal mengembangkan nilai-nilaikearian lokal 

pada pola pikir anak; sedangkan penelitian ini meninjau konseling dengan  

                                                           
35 Laili, Fitri Ma’rifatul. 2015. Penerapan Konseling Keluarga Untuk Mengurangi Kecanduan 

Game Online Pada Siswa Kelas Viii Smp Negeri 21 Surabaya. Malang: Jurnal BK. Volume 05 

Nomor 01 Tahun 2015. h. 65-73 
36 Khumairo, Aisyah. 2017. Konseling Keluarga Dalam Mengembangkan Nilai-Nilai Kearifan 

Lokal Pada Pola Pikir Anak. Metro: Elementary Vol. 3 Edisi Januari-Juni 2017. h. 61-71 
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corak Islam dan fungsinya sebagai standar tinjauan bagi subjek penelitian, 

yakni subjek penelitian berupa peran PAIF dengan objek pembinaan 

perkawinan. 

20. Risdawati Siregar dalam penelitian berjudul Urgensi Konseling Keluarga 

Dalam Menciptkan Keluarga Sakinah mendeskripsikan “konseling” 

khususnya “konseling keluarga” dari sisi uregnsinya, yakni urgensinya 

dalam menciptakan keluarga sakinah37.  

Perbedaan deskripsi “konseling” antara penelitian Siregar dengan 

penelitian ini adalah pada corak dan fungsinya; penelitian Siregar 

meninjau konseling dengan corak umum yang fungsinya untuk 

menciptakan keluarga sakinah; sedangkan penelitian ini meninjau 

konseling dengan corak Islam yang fungsinya sebagai standar tinjauan 

bagi subjek penelitian, yakni subjek penelitian berupa peran PAIF dengan 

objek pembinaan perkawinan.  

21. Muhammad Arif Fahrudin Alfana dan Beti Nur Hayati dalam penelitian 

berjudul Pernikahan Dini Dan Agenda Kebijakan Ke Depan (Kasus Di 

Kabupaten Sleman) meninjau “Kabupaten Sleman” dari sisi studi kasus 

guna menjelaskan kondisi perkawinan dan memberikan masukan untuk 

menyusun kebijakan kedepan dalam bidang kependudukan.38.  

                                                           
37 Siregar, Risdawati. dalam penelitian berjudul Urgensi Konseling Keluarga Dalam Menciptkan 

Keluarga Sakinah. Padang: Hikmah, Vol. II, No. 01 Januari – Juni 2015.  h. 77-91 
38 Alfana, Muhammad Arif Fahrudin dan Beti Nur Hayati. 2017. Pernikahan Dini Dan Agenda 

Kebijakan Ke Depan (Kasus Di Kabupaten Sleman). Yogyakarta: Natapraja, Vol. 5 No. 2, Desember 

2017.  h. 138-148 
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Perbedaan tinjaun tentang “Kabupaten Sleman” antara penelitian Alfana 

dan Hayati dengan penelitian ini adalah pada tujuan kontributifnya; 

penelitian Alfana dan Hayati bertujuan memberikan kontribusi pada 

penyusunan kebijakan kependudukan di Kabupaten Sleman; sedangkan 

penelitian ini bertujuan memberi kontribusi pada peningkatan kualitas 

pelayanan pada bidang perkawinan di Kabupaten Sleman, khususnya pada 

pelayanan binwin pranikah dan pascanikah.  

 

B. Kerangka Teori 

1. Peran PAIF Dalam Binwin 

a. Pengertian  

Secara etimologis “peran” merupakan kata benda yang berarti: 

“pemain sandiwara (film)”, dan kata “peranan” diartikan sebagai: (1) 

“bagian yang dimainkan seorang pemain (dalam film, sandiwara, dan 

sebagainya)” dan (2) “fungsi seseorang atau sesuatu dalam 

kehidupan”39.  

Arti-arti tersebut memberikan makna tersirat bahwa esensi 

peranan adalah partisipasi dan fungsi. Dengan pengertian lain, 

peranan menunjuk pada posisi subjektif dari peran (pemain). Jika kata 

“peran” digabung dengan kata “individu” maka terkandung arti: 

“individu sebagai subjek (pelaku) yang memainkan partisipasi dan 

                                                           
39 Kamus, Tim Penyusun. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen 

Pendidikan Nasional. h. 1155 
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fungsinya”.  Dari sini ditarik definisi umum bahwa peran ialah posisi 

subjektif terkait partisipasi dan fungsi. 

Secara keilmuan, konsep “peran” terkait dengan disiplin ilmu 

Sosiologi40. Dengan demikian dalam mendefinisikannya harus  

merujuk pada disiplin ilmu tersebut, yakni memadukan definisi umum 

dengan definisi keilmuan. Prosedur ini akan berimplikasi terhadap 

definisi ilmiah yang dihasilkan agar dapat diaplikasikan/ 

dioperasionalisasikan pada setting penelitian yang sedang dilakukan.  

Secara istilah, yakni istilah dalam perspektif Sosiologi, 

peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu atau sekelompok individu dalam masyarakat sebagai 

organisasi41. Maka esensi sebuah peranan terletak pada tanggung 

jawab sosiologis dari individu atau kelompok. Jika digabungkan 

dengan definisi umumnya maka esensi peran adalah posisi subjektif 

yang bertumpu pada tiga aspek, yaitu: partisipasi, fungsi, dan 

tanggung jawab; baik (posisinya) secara individu maupun secara 

kelompok.  

Jika kata “peran” diikuti akronim “PAIF” maka deskripsi  

“peran PAIF” harus dimulai dengan deskripsi akronim tersebut. 

Berdasarkan pendekatan konsepnya akronim PAIF bertumpu pada 

konsep “penyuluh”. Secara keilmuan konsep ini terkait dengan 

                                                           
40 Ismail, Nawari. 2015. Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam Panduan Praktis dan Diskusi Isu. 

Yogyakarta: Samudra Biru. h. 25 
41 Soerjono, Soekanto. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. h. 269 
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disiplin ilmu Konseling. Dengan demikian konsep “peran PAIF” 

harus dilekatkan dengan disiplin ilmu Sosiologi Konseling. Hal ini 

berimplikasi pada pendefinisian peran tersebut yang harus dapat 

diaplikasikan/ dioperasionalisasikan pada setting dan tinjauan 

penelitian.  

Berdasarkan uraian tersebut maka “peran PAIF dalam binwin” 

didefinisikan sebagai posisi subjektif PAIF pada upaya 

mengaktualisasikan partisipasi, fungsi, dan tanggung jawabnya pada 

pelayanan binwin. Dalam penelitian ini peran tersebut akan ditinjau 

dari perspektif ilmu Konseling Islam. 

 

b. Peran PAIF Dalam Konteks Tupoksi 

Sebagai pejabat fungsional, PAIF harus memainkan perannya 

secara legal, artinya peranan itu disesuaikan dengan tupoksinya. 

Adapun tugas pokok PAIF adalah “melakukan dan mengembangkan 

kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan 

melalui bahasa agama”42, yakni Agama Islam; sedangkan fungsinya 

mengacu pada tugas pokok tersebut. 

Pada Buku Pedoman Penyuluh seri 1 dijelaskan bahwa 

berdasarkan tugas pokok itu fungsi PAIF telah diatur  menjadi 3 fungsi 

pokok sebagai berikut: 

1) Fungsi informatif dan edukatif 

                                                           
42 jdih.bkn.go.id. Kep. ..... pdf. h. 4 
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PAIF beposisi sebagai juru dakwah, juru penerang, dan 

juru pendidik masyarakat. 

2) Fungsi konsultatif 

PAIF menyediakan dirinya untuk memikirkan dan 

memberi solusi atas problematika di masyarakat, baik yang 

besifat: individu, kelompok, ataupun masyarakat secara umum. 

3) Fungsi advokatif 

PAIF memiliki tanggung jawab moral terhadap 

masyarakat binaannya dari ancaman, gangguan, hambatan, dan 

tantangan  atas akidah, ibadah dan akhlak43. 

Ketiga fungsi tersebut menjadi dasar pelaksanaan tugas PAIF dalam 

melayani masyarakat, termasuk pada pelayanan binwin. 

 

c. Pengertian Binwin 

Secara etimologis “bina” atau “membina” merupakan kata 

kerja yang berarti: (1) “membangun; yaitu mendirikan (negara dan 

sebagainya)”, dan (2) “mengusahakan supaya lebih baik (maju, 

sempurna, dan sebagainya)”44. 

Sedangkan “kawin” merupakan: (1) kata benda yang berarti: 

“perjodohan laki-laki dengan perempuan menjadi suami-istri; atau 

disebut nikah”, dan (2) kata kerja dengan arti: “beristri atau bersuami; 

                                                           
43 Masyarakat, Bidang Pendidikan Agama Islam Pada. 2010. Buku .... h. 281-282 
44 Penyusun Kamus, Tim. 2008. Kamus .... h. 201 
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atau disebut nikah”, juga diartikan: “bersetubuh”. Sedangkan 

“perkawinan” adalah kata benda yang artinya: “pernikahan; yaitu hal 

(urusan dan sebagainya tentang) kawin”45.  

Arti-arti tersebut memberikan makna tersirat bahwa esensi 

pembinaan adalah proses mendirikan dan meningkatkan kualitas suatu 

bangunan (sistem); dan esensi perkawinan adalah melakukan 

pernikahan. Maka pengertian umum pembinaan perkawinan ialah 

proses mendirikan dan meningkatkan kualitas bangunan pernikahan.  

Dalam konteks tupoksi PAIF binwin tidak hanya mengacu 

pada ketentuan agama namun juga pada peraturan perundangan. 

Dengan demikian definisi ilmiah binwin harus bersifat aplikatif-

operasional dalam setting penelitian yang sedang dilakukan.  

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan pasal 1 didefinisikan bahwa perkawinan 

ialah: 

  

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa46.   

 

                                                           
45 Penyusun Kamus, Tim. 2008. Kamus .... h. 697-698 
46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam: 

Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik. 2015. 

Himpunan ..... h. 22 
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Definisi ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala di 

dalam Surat (30) Ar-Rum ayat 21: 

 

 

Terjemahannya:  

 

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia 

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu 

sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 

dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. 

Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir47. 

 

Menilik ayat tersebut, dari petikan lafaz “litaskunu”  (          ) 

yang dapat diterjemahkan secara lafziah “supaya kalian sakinah” 

tersirat tujuan perkawinan, yaitu untuk mewujudkan keluarga yang 

sakinah. Pengertian ini sejalan dengan tafsiran Kementerian Agama 

Republik Indonesia (selanjutnya akan disebut Kemenag RI), yakni 

sebagai berikut:  

 

.... Allah telah menciptakan jodoh dan pasangan tiap-tiap 

manusia dari jenis yang sama yaitu manusia juga, laki-laki dan 

perempuan. Allah selalu menciptakan rasa kasih dan rasa 

sayang antara keduanya, sehingga mereka dapat hidup 

tenteram dan saling mencintai dalam rumah tangga yang 

tenang dan damai. Pada waktu mudanya mereka senantiasa 

diliputi rasa cinta dan senang antara keduanya, dan ketika 

sudah tua nanti mereka diliputi rasa sayang dan senantiasa 

                                                           
47 RI, Kementerian Agama. 2012. Al-Qur’an Dan Terjemahnya. Jakarta: Kementerian Agama RI 

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Pembinaan Syariah. h. 572 
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menaruh rasa kasihan. Demikian hubungan suami istri dalam 

rumah tangga yang sakinah atau tenteram dan damai, selalu 

diliputi kebahagiaan dan kesejahteraan sepanjang hidup 

mereka48. 

 

Nur Ahmad Ghozali dkk dalam buku Panduan Menuju 

Keluarga Sakinah menjelaskan bahwa lafaz “sakinah” (   )                             

berasal dari bahasa Arab yang tasrif (pemecahan) akar katanya adalah 

“sakana-yaskunu-sakinatan”  (                                ) dan ini dapat 

diartikan dengan “rasa tenteram, aman, dan damai”. Seseorang akan 

merasa sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual 

dan material secara layak dan seimbang. Adapun pengertian sakinah 

itu sendiri mengandung unsur: 

1) Bahagia, yakni merasa: tenteram, aman, dan damai; 

2) Sejahtera, yakni terpenuhi kebutuhan: primer, sekunder, dan 

tersier; dan 

3) Kekal, yakni lestari sepanjang hayat49. 

Selanjutnya, keluarga sakinah didefinisikan sebagai: 

 

... keluarga yang dibina atas dasar ikatan perkawinan yang sah, 

mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara 

layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara 

anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, 

seimbang serta mampu menghayati dan mengamalkan nilai-

                                                           
48 RI, Kementerian Agama. 2012. Al-Qur’an Dan Tafsirnya Jilid 7. Jakarta: Kementerian Agama 

RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Pembinaan Syariah. h. 478 RI, Kementerian 

Agama. 2012. Al-Qur’an Dan Tafsirnya Jilid 7. Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jendral 

Bimbingan Masyarakat Islam Dan Pembinaan Syariah. h. 478 
49 Ghozali, Nur Ahmad dkk. 2014. Panduan Menuju Keluarga Sakinah. Yogyakarta: Bidang Urusan 

Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kawil Kementerian Agama DIY. h. 4-5 
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nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah dengan 

baik50. 

 

 

Istilah “sah” dalam definisi tersebut masih berpotensi 

multitafsir. Meskipun sebenarnya pengertiannya adalah “sah secara 

syariat (agama) dan hukum (perundangan)” lantaran definisinya 

terdapat dalam buku panduan yang diterbitkan oleh pemerintah, 

namun secara objektif bisa saja ditafsiri sebagai “sah secara syariat 

saja”. Oleh karena itu penelitian ini akan membatasi konteksnya 

dalam pengertian sah secara syariat dan hukum, yakni perkawinan 

yang dicatat oleh KUA. 

Konteks “dicatat oleh KUA” justru lebih tekstual didefinisikan 

oleh Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah (selanjutnya akan disebut PPA) dalam 

buku Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah yang diterbitkannya. 

Dalam buku tersebut PPA mendefinisikan keluarga sakinah sebagai : 

 

bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan 

yang sah dan tercatat di kantor urusan agama yang dilandasi 

rasa saling menyayangi dan menghargai dengan penuh rasa 

taggung jawab dalam menghadirkan suasana kedamaian, 

ketenteraman, dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat 

yang dicintai Allah SWT51. 

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat didefinisikan bahwa 

bimbingan perkawinan ialah proses mengusahakan berdirinya 

                                                           
50 Ghozali, Nur Ahmad dkk. 2014. Panduan ..... h. 5-6 
51 ‘Aisyiyah, Pimpinan Pusat. 2016. Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah. Yogyakarta: Suara 

Muhammadiyah. h. 25 
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bangunan rumah tangga (keluarga) dan meningkatkannya menjadi 

lebih baik untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.  

Dalam konteks tupoksi PAIF, kegiatan binwin dapat 

dibedakan menjadi 2 lingkup kegiatan, yaitu: 

1) Binwin di KUA, ialah kegiatan binwin yang secara administratif 

tersentral di KUA dan kegiatannya dapat dilaksanakan di KUA 

ataupun di luar KUA. Dalam hal ini PAIF harus bersinergi dengan 

seluruh fihak yang terlibat guna mendapatkan peran yang sesuai.  

2) Binwin di luar KUA, ialah kegiatan binwin di luar KUA yang 

secara administratif tidak tersentral di KUA dan kegiatannya 

dilaksanakan di luar KUA. Dalam hal ini PAIF mengelola sendiri 

administrasi kegiatan tersebut dan melaksanakan kegiatan 

tersebut dalam bentuk bimbingan dan penyuluhan di masyarakat.  

Adapun yang dimaksud dengan binwin pada penelitian ini adalah 

binwin di KUA. Dengan demikian peristilahan yang digunakan dalam 

mendeskripsi kegiatan tersebut juga meggunakan istilah yang familiar 

(terbiasa) digunakan di KUA sebagai setting penelitian. 

 

d. Binwin Dalam Konteks Perundangan 

Binwin dalam konteks perundangan diarahkan pada 

pembentukan dan pelestarian keluarga sakinah dalam bingkai agama 

dan perundangan. Pada konteks ini, Ghozali dkk menjelaskan bahwa 

awal kehidupan berkeluarga adalah “melaksanakan perkawinan sesuai 
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dengan ketentuan agama dan peraturan perundangan yang berlaku”52. 

Langkah tersebut dimaksudkan agar hubungan perkawinan menjadi 

hubungan yang halal (bukan zina) dan tidak tergolong melanggar 

hukum. 

Selanjutnya Ghozali dkk memperinci upaya membina 

keluarga sakinah dalam konteks perundangan. Secara garis besar 

upaya tersebut adalah: 

1) Mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri 

2) Memelihara hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan 

3) Melaksanakan 10 program pokok PKK (Pemberdayaan 

Kesejahteraan Keluarga) 

4) Membina kehidupan beragama dalam keluarga 

5) Mengaktualisasikan nilai-niai dalam keluarga untuk mewujudkan 

mu’asyarah bil-ma’ruf 53.  

Berdasarkan seluruh uraian tersebut dapat definisikan bahwa 

“peran PAIF dalam binwin” dalam penelitian ini adalah posisi subjektif 

PAIF pada upaya mengaktualisasikan partisipasi, fungsi, dan tanggung 

jawabnya pada pelayanan binwin di KUA, baik yang dilakukan oleh PAIF 

secara individu maupun bekerja sama dalam suatu kelompok. Upaya 

tersebut merupakan bagian dari proses mengusahakan berdirinya 

bangunan rumah tangga (keluarga) dalam koridor perkawinan yang dicatat 

                                                           
52 Ghozali, Nur Ahmad dkk. 2014. Panduan ..... h. 7 
53 Ghozali, Nur Ahmad dkk. 2014. Panduan .... h. 21-49 
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oleh KUA, dan meningkatkannya menjadi lebih baik guna mewujudkan 

keluarga yang sakinah menurut ketentuan keislaman dan perundangan.   

 

2. Konseling Islam 

a. Pengertian  

Secara etimologis “konseling” adalah kata benda yang artinya 

“pemberian bimbingan oleh orang yang ahli kepada seseorang dengan 

menggunakan metode psikologis”54. Sedangkan secara istilah 

keilmuan “konseling” dirumuskan dalam definisi tertentu. H. B. 

Inglish and English mengemukakan bahwa konseling adalah “a 

relationship in witch one person endeavors to help another to 

understand and to solve his adjustment problems”55. Sedangkan Hahn 

mendefinisikan konseling sebagai:  

 

.... a proces witch takes place in a one-to-one relationship 

between an individual by problem witch he can not cope alone, 

and a profesional worker whose training an experience have 

qualified him to help others reach solution to various types of 

personal difficulties56.  

 

Adapun Kusno Effendi mendefinisikan konseling sebagai “hubungan 

atau interaksi antara dua orang karena adanya kebutuhan untuk 

membantu dan kebutuhan untuk dibantu”57.  

                                                           
54 Kamus, Tim Penyusun. 2008. Kamus ....  h. 802 
55 Effendi, Kusno. 2016. Proses dan Keterampilan Konseling. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 15 
56 Effendi, Kusno. 2016. Proses .... h. 15-16 
57 Effendi, Kusno. 2016. Proses .... h. 16 
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Dalam penelitian ini, ahli yang memberikan bantuan  

konseling selanjutnya disebut: konselor, konsultan, atau narasumber 

penasihatan; dan seorang yang mendapat bantuannya disebut  konseli 

atau klien. Penyebutan kelima istilah itu menyesuaikan pada 

konteksnya. Kontekstualisasi tersebut guna memberikan jembatan 

(penghubung) antara idealitas pada teori dan realitas dalam praktek di 

lapangan.    

Jika kata “konseling” diikuti keterangan “Islam” maka 

bentukan kata majemuk “konseling Islam” memiliki pengertian 

khusus. Dalam hal ini “konseling Islam” mejadi frasa yang menunjuk 

pada “konseling” dengan ciri tertentu, yakni ciri Islam.  

Secara morfologis frasa “konseling Islam” berjenis kata benda. 

Untuk menjelaskan pengertian “konseling Islam” secara operasional 

dapat dimulai dari mengubah jenis kata benda “Islam” menjadi kata 

sifat, yakni “Islami” yang artinya “bersifat keislaman”58. Sehingga 

konsep konseling Islam dapat dioperasionalisasikan sebagai konseling 

Islami, yaitu konseling yang bersifat keislaman. 

Jika dilihat dari hakekatnya sebagai sebuah proses interaksi 

pemberian bantuan dan bimbingan maka sebenarnya konseling sudah 

menunjukkan sifat yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini sejalan 

dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala di dalam Surat (5) Al-

Maidah ayat 2:  

                                                           
58 Kamus, Tim Penyusun. 2008. Kamus .... h. 601 
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Terjemahannya: 

 

..... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, 

sungguh Allah sangat berat siksa-Nya59. 

 

Jika dibandingkan dari ketiga definisi konseling terdahulu 

ternyata definisi dari Effendi dapat dipandang lebih mendekati  sifat 

Islami daripada definisi Inglish and English dan Hahn. Alasannya, 

definisi Effendi lebih tegas menunjukkan keseimbangan kebutuhan 

(yakni saling membutuhkan) antara konselor dan klien, berbeda 

dengan definisi Inglish and English maupun Hahn yang tidak dengan 

tegas menunjukkan keseimbangan saling membutuhkan antara 

konselor dan klien.   

Biasanya istilah “konseling” melekat pada istilah “bimbingan” 

yang lazim disebut “bimbingan dan konseling.” Dalam kontek 

keislaman Anwar Sutoyo menjelaskan bahwa:  

 

Hakikat bimbingan dan konseling Islami adalah upaya 

membantu individu belajar mengembangkan fitrah dan atau 

kembali kepada fitrah, dengan cara memberdayakan 

(empowering) iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan 

                                                           
59 RI, Kementerian Agama. 2012. Al-Qur’an .... h. 142 
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Allah Subhanahu Wa Ta’ala kepadanya untuk mempelajari 

tuntunan Allah dan rasul-Nya, agar fitrah yang ada pada 

individu itu berkembang dengan benar dan kukuh sesuai 

tuntunan Allah Subhanahu Wa Ta’ala60.  

 

Dari rumusan tersebut Sutoyo merumuskah bahwa: 

 

.... konseling Islami adalah aktivitas yang bersifat 

“membantu”, dikatakan membantu karena pada hakikatnya 

individu sendirilah yang perlu hidup sesuai tuntunan Allah 

(jalan yang lurus) agar mereka selamat. Karena posisi konselor 

bersifat membantu, maka konsekwensinya individu sendiri 

yang harus aktif belajar memahami dan sekaligus 

melaksanakan tuntunan Islam (Al-Qur’an dan sunnah rasul-

Nya). Pada akhirnya diharapkan agar individu selamat dan 

memperoleh kebahagiaan yang sejati di dunia dan akhirat, 

bukan sebaliknya kesengsaraan dan kemelaratan di dunia dan 

akhirat61.  

 

Dalam rumusan tersebut Sutoyo menitik beratkan proses dan 

hasil dari konseling adalah pada kesesuaiannya dengan tuntunan 

Islam. Secara operasional, yang dimaksudkannya dengan tuntunan itu 

adalah nilai-nilai keislaman dari proses konseling dan solusi yang 

diberikan konselor kepada klien. Nilai-nilai tersebut menjadi karakter 

khas dari konseling yang bersifat Islami dan membedakannya dengan 

konseling pada umumnya. Dalam konteks penelitian ini, nilai-nilai itu 

akan disebut nilai-nilai keislaman dalam Konseling Islam.  

                                                           
60 Sutoyo, Anwar. 2014. Bimbingan & Konseling Islami (Teori dan Praktik). Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. h. 22 
61 Sutoyo, Anwar. 2014. Bimbingan .... h. 22 
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Merujuk pada Sutoyo, nilai-nilai keislaman dalam Konseling 

Islam dapat dibedakan menjadi 3 kelompok nilai-nilai bimbingan, 

yang perinciannya sebagai berikut: 

1) Nilai iman, yaitu nilai-nilai bimbingan dalam menjalankan rukun 

iman yang berupa penerapan prinsip keimanan dalam kehidupan 

nyata. 

2) Nilai Islam, yaitu nilai-nilai bimbingan dalam menjalankan rukun 

Islam yang berupa penerapan tuntunan ibadah dalam kehidupan 

nyata. 

3) Nilai ihsan, yaitu nilai-nilai bimbingan dalam menjalankan rukun 

ihsan yang berupa penerapan akhlakul karimah dalam kehidupan 

nyata62.  

Dalam konteks penelitian ini nilai bimbingan yang paling relevan 

adalah nilai ihsan, sebab binwin merupakan pelayanan sosial  

(mu’amalah) dalam kehidupan nyata yang secara Islami wajib 

menerapkan akhlakul karimah (akhlak yang mulia).  

Yunahar Ilyas menulis dalam bukunya Kuliah Akhlaq bahwa 

secara etimologi akhlaq (    ) adalah bentuk jamak dari khuluq (   ) 

yang berarti: budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Berakar 

dari kata khalaqa (     ) yang berarti menciptakan. Seakar dengan kata 

                                                           
62 Sutoyo, Anwar. 2014. Bimbingan .... h. 149-192 
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Khaliq (      ) yang berarti Pencipta, makhluq (         )   artinya sesuatu 

yang diciptakan, dan khalq (       ) yang berarti penciptaan63.  

Selanjutnya Ilyas menulis bahwa kesamaan akar kata tersebut 

mengisyaratkan sebuah pengertian mendasar tetang akhlak.  

 

Kesamaan akar kata di atas mengisyaratkan bahwa 

dalam akhlak tercakup pengertian terciptanya keterpaduan 

antara kehendak Khaliq (Tuhan) dengan perilaku makhluq 

(manusia). Atau dengan kata lain, tata perilaku seseorang 

terhadap orang lain dan lingkungannya baru mengandung nilai 

akhlak yang hakiki manakala tindakan atau perilaku tersebut 

didasarkan kepada kehendak  Khaliq (Tuhan). Dari pengertian 

etimologi seperti ini, akhlak bukan saja merupakan tata aturan 

atau norma perilaku yang mengatur hubungan antar sesama 

manusia, tetapi juga norma yang mengatur hubungan antara 

manusia dengan Tuhan dan bahkan dengan alam semesta 

sekalipun64. 

 

Lebih lanjut Ilyas membagi pembahasan akhlak dalam 6 

bagian, yaitu: 

1) Akhlak terhadap Allah Subhanahu Wa Ta’ala 

2) Akhlak terhadap Rasulullah Shallahu ’Alayhi Wasallam 

3) Akhlak pribadi 

4) Akhlak dalam keluarga  

5) Akhlak bermasyarakat 

6) Akhlak bernegara65. 

                                                           
63 Ilyas, Yunahar. 2014. Kuliah Akhlaq. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam. 

h. 1 
64 Ilyas, Yunahar. 2014. Kuliah ..... h. 1 
65 Ilyas, Yunahar. 2014. Kuliah ..... h. 6 
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Berdasarkan seluruh uraian tersebut dapat didefinisikan bahwa 

“konseling Islam” ialah sebuah hubungan antara seorang konselor 

yang butuh membantu dan seorang klien yang butuh dibantu dalam 

suatu proses interaksi pemberian bantuan atau bimbingan psikologis 

berdasarkan tuntunan Islam sehingga klien mampu memahami serta 

menyelesaikan masalahnya demi keselamatan dan kebahagiaan 

hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. 

Secara operasional definisi tersebut akan diaplikasikan dengan 

mengkombinasikan antara teori Konseling (yang berlaku  umum) dan 

nilai keislaman (yang memberikan karakter khusus). Dalam konteks 

penelitian ini, suatu proses konseling akan dianalisis kesesuaiannya 

dengan Konseling Islam menggunakan 2 tinjauan, yaitu: 

1) Analisis dalam tinjauan teori Konseling; dan 

2) Analisis dalam tinjauan nilai keislaman. 

Selanjutnya kesimpulan tentang ada/ tidaknya kesesuaian tersebut 

akan diarahkan pada kesesuaian terhadap teori Konseling dan nilai 

keislaman, yakni nilai ihsan yang berupa akhlak tertentu, yakni akhlak 

yang mewarnai aktivitas memberi bantuan.  

 

b. Proses  

Pada prinsipnya proses konseling Islam sama dengan proses 

konseling pada umumnya. Yang membedakan adalah pada 

pendekatan dan tujuannya. Pertama, Konseling pada umumnya 
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menggunakan pendekatan psikologis murni, sedangkan Konseling 

Islam menggunakan pendekatan psikologis dan Agama Islam. Kedua, 

Konseling pada umumnya bertujuan untuk memahami dan  

menyelesaikan masalah, sedangkan Konseling Islam selain 

memahami serta menyelesaikan masalah juga memenuhi kebutuhan 

fitrah manusia yakni mempedomani tuntunan Islam agar memperoleh 

keselamatan dan kebahagiaan yang sejati baik di dunia maupun di 

akhirat. 

Williamson mengemukakan 6 langkah yang ditempuh 

konselor dalam sebuah proses konseling, yaitu: 

1) Analisis, ialah mengumpulkan data dari berbagai sumber guna 

memperoleh pemahaman tentang diri klien dan inti masalahnya 

dengan metode wawancara dan yang lainnya. 

2) Sintesis, ialah meringkas dan mengorganisir data dengan kategori 

dan klasifikasitertentu guna memperoleh gambaran peta masalah 

dan kondisi klien secara jelas dan rinci. 

3) Diagnosis, ialah menarik kesimpulan tentang sebab-sebab dan 

ciri-ciri masalah yang dihadapi klien berdasarkan analisa dan 

sintesa. 

4) Prognosis, ialah implikasi dari diagnosis yang berupa upaya 

memberikan prediksi tentang kegiatan pemberian bantuan yang 

tepat bagi klien sekaligus perkembangannya. 
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5) Terapi konseling, ialah usaha memberikan bantuan pada klien 

sehingga ada perubahan tingkah laku sesuai yang diharapkan, 

baik melalui teknis pemberian nasehat, informasi, pengayaan 

materi, ataupun upaya lainnya.  

6) Tindak lanjut, ialah upaya untuk membantu klien menghadapi 

masalah yang baru, termasuk pula mengevaluasi efektifitas 

konseling yang telah pernah diberikan66. 

Beranjak dari uraian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa 

proses Konseling Islam meliputi: analisis, sintesis, diagnosis, 

prognosis, terapi konseling, dan tindak lanjut. Adapun pendekatan 

psikologis yang dilakukan bersifat Islami. Tujuannya adalah untuk 

memahami serta menyelesaikan masalah klien, sekaligus memenuhi 

kebutuhan fitrahnya berdasarkan tuntunan Islam, demi memperoleh 

keselamatan dan kebahagiaan yang sejati baik di dunia maupun di 

akhirat. 

 

c. Materi 

Materi, yakni “sesuatu yang menjadi bahan”67 dalam 

konseling ditentukan oleh ragam konseling yang dilakukan. Anwar 

Sutoyo membagi ragam konseling tersebut dalam 3 tinjauan, yaitu:  

1) Konseling ditinjau dari aspek arena  

                                                           
66 Effendi, Kusno. 2016. Proses .... h. 69-71 
67 Kamus, Tim Penyusun. 2008. Kamus .... h. 997 
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a) Konseling individual 

b) Konseling kelompok 

c) Konseling pasangan suami istri 

d) Konseling keluarga 

e) Konseling kehidupan pribadi 

2) Konseling ditinjau dari aspek setting  

a) Konseling untuk relawan  

b) Konseling untuk layanan sosial 

c) Konseling dalam layanan media 

d) Konseling dalam pendidikan 

e) Konseling dalam tempat kerja 

f) Konseling individual 

g) Konseling dalam waktu singkat 

3) Konseling ditinjau dari aspek tema  

a) Konseling gender 

b) Konseling ras 

c) Konseling karir 

d) Konseling keagamaan 

e) Konseling traumatis 

f) Konseling lintas budaya68. 

Berdasarkan uraian tersebut maka materi konseling dapat 

diolah dengan melakukan kombinasi terhadap unsur-unsur dari ketiga 

                                                           
68 Sutoyo, Anwar. 2014. Bimbingan .... h. 20  
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aspek tersebut. Sedangkan untuk materi konseling Islam, 

kombinasinya  harus diwarnai dengan nilai-nilai keislaman.  

Dengan demikin materi konseling Islam dapat dirinci menjadi 6 tema 

besar sebagai berikut: 

1) Materi bertema gender dalam perspektif Islam 

2) Materi bertema ras dalam perspektif Islam 

3) Materi bertema karir dalam perspektif Islam 

4) Materi bertema keislaman pada umumnya 

5) Materi bertema traumatis dalam perspektif Islam 

6) Materi bertema lintas budaya dalam perspektif Islam 
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Materi-materi tematis tersebut harus diopersionalkan sesuai 

dengan arena dan setting konselingnya. Artinya, narasi 

pengembangannya menyesuaikan klien yang akan dihadapi. Dalam 

hal ini: “Materi konseling disesuaikan dengan klien yang 

bersangkutan. Materi harus berkembang dan disesuaikan kemajuan 

perkembangan masyarakat”. Dengan demikian 6 tema besar koneling 

Islam dapat dikembangkan materi-materi yang beraneka ragam. 

 

d. Metode 

Pada dasarnya konseling pada umumnya dan konseling Islam 

pada khususnya merupakan proses memberikan bantuan psikologis 

dalam hal mengungkap dan menyelesaikan masalah, baik bantuan 

kepada individu maupun kelompok, serta menggunakan pendekatan 

tertentu. 

Berdasarkan proses yang dilalui, metode konseling dapat 

dipisahkan menjadi 3 macam: 

1) Pengamatan (observasi) 

a) Pengamatan terlibat (onservasi partisipatif), yakni konselor 

mengamati keadaan klien sambil bergaul dengannya selama 

proses konseling. Menurut Kusno Effendi, dalam hal ini 

konselor harus mempunyai 3 kunci pokok (kemampuan 

kunci).  
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….. Tiga kunci pokok yang dimaksud, ialah                

(1) kempuan konselor menghimpun ide-ide,                

(2) kemampuan konselor menelaah ucapan atau 

pernyataan klien, dan (3) kemampuan konselor 

menelaah tingkah laku nonverbal klien69. 
  

b) Pengamatan tak terlibat (observasi nonpartisipatif), yakni 

konselor mengamati keadaan kliennya melalui informasi di 

luar konseling dan data-data administratif ketika klien mulai 

menghadap (berkunjung). 

2) Wawancara (interview) 

Wawancara konseling berbeda dengan wawancara 

penelitian, peliputan berita, terlebih wawancara (interogasi) 

penyidikan kasus di kepolisian. Wawancara ini lebih bersikap 

dari hati ke hati dan penuh kedekatan.  

 

Sifat wawancara bukan sebagaimana seorang petugas 

hokum mewawancarai kliennya, tetapi sebagai seorang 

bapak kepada anaknya. …… keduanya terlibat dalam 

suatu proses yang mendasar dalam mengadakan 

persetujuan dan pertukaran ide atau informasi70. 
 

3) Diskusi 

Diskusi konseling ialah diskusi antara konselor dan klien 

dalam hal mencari solusi atas masalah klien. Artinya yang diskusi 

tersebut memang berfihak kepada kebaikan klien. Karenanya 

konselor memang harus memposisikan dirinya sebagai bapak 

                                                           
69 Effendi, Kusno. 2016. Proses …… h. 77 
70 Effendi, Kusno. 2016. Proses …… h. 86 
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terhadap anak, siap mencurahkan segala pemikiran demi 

anaknya, “keduanya terlibat dalam suatu proses yang mendasar 

dalam mengadakan persetujuan dan pertukaran ide atau 

informasi”71. 

Berdasarkan teknik penerapannya, metode konseling dapat 

dipisahkan menjadi 2 macam: 

1) Konseling individual 

a) Observasi terhadap individu; terlibat dan tak terlibat 

b) Wawancara empat mata 

c) Diskusi empat mata 

2) Konseling kelompok  

a) Observasi terhadap kelompok; terlibat dan tak terlibat 

b) Wawancara terhadap kelompok (eksplorasi) 

c) Diskusi kelompok 

Perbedaan pendekatan pada kedua macam metode tersebut 

adalah pada pemetaan masalah. Pada konseling individual pemetaan 

masalah dilakukan terhadap seluruh masalah, lalu disederhanakan 

menjadi beberapa masalah dan akhirnya ditemukan inti masalah. 

Sedangkan pada konseling kelompok pemetaannya dilakukan pada 

hanya pada masalah-masalah umum (kecenderungan umum) yang 

berlaku pada seluruh klien dalam kelompok dan dipetakan menjadi 

beberapa masalah tema. 

                                                           
71 Effendi, Kusno. 2016. Proses …… h. 86 
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Berdasarkan arus komunikasinya, metode konseling dapat 

dipisahkan menjadi 3 macam: 

1) Konseling langsung (directive counseling), yakni proses 

konseling yang berusat pada konselor, artinya konselor yang lebih 

aktif dalam mengarahkan klien.  

2) Konseling tidak langsung (non directive counseling), yakni 

proses konseling yang berusat pada klien, artinya konselor 

mengupayakan strategi tertentu sehingga klien lebih aktif dalam 

memecahkan masalah. 

3) Konsling yang selektif (selective counseling), yakni proses 

konseling yang pusatnya dimainkan oleh konselor sesuai dengan 

efektifitasnya, terkadang berpusat pada konselor terkadang pada 

klien, dengan strategi tersebut diharapkan diperoleh solusi yang 

paling tepat bagi klien72.  

Dalam Konseling Islam, penerapan metode-metode itu selalu 

didasarkan atas nilai-nilai, baik nilai iman, Islam, ataupun ihsan. 

Dengan demikian nilai-nilai Islam menjadi warna tersediri dari 

konseling tersebut. 

 

e. Sarana Dan Fasilitas 

Sarana dan fasilitas konseling dapat dibedakan menjadi 2 

bentuk, yakni yang bersifat fisik dan nonfisik.  

                                                           
72 UNY, Tim Dosen PPB FIP. 2013. Bimbingan ...... h. 36 
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1) Yang bersifat fisik 

a) Ruang kantor 

b) Ruang konseling  

c) Peralatan mobilitas 

d) Peralatan digital dan elektronik 

e) Lemari arsip dan file 

2) Yang bersifat nonfisik 

a) Organisasi dan tata kerja 

b) Juklak konseling 

c) Buku dan berkas konseling 

d) Perpustakaan kerja 

Sarana dan fasilitias tersebut harus ada; meskipun kondisinya 

sederhana namun secara fungsi dapat menunjang proses konseling. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research)  dengan 

pendekatan kualitatif. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa realitas bersifat 

subjektif dan ganda, artinya setiap PAIF, pejabat/ pegawai Kemenag dan 

pengurus BP4 merupakan individu-individu yang unik dengan pola pikir dan 

perilaku yang beragam terhadap suatu masalah.  

Selain itu, mengingat penelitian lapangan berorientasi pada pemahaman 

mendalam terhadap setiap individu maupun kelompok yang diteliti maka 

penelitian ini membutuhkan kedekatan antara peneliti dan yang diteliti73. 

Adapun penelitian ini dimaksudkan untuk memahami secara mendalam 

tentang peran PAIF, yakni mendeskripsi dan menganalisis berbagai 

aktivitasnya dalam binwin. Dengan demikian peneliti harus melakukan 

interaksi intensif dengan lokasi dan subjek penelitian agar diperoleh data-data 

yang natural. 

Secara keseluruhan penelitian ini mendiskripsikan tentang ada tidaknya 

relevansi antara peran PAIF tersebut dengan standar Konseling Islam pada 

studi kasus di Kabupaten Sleman.  

 

 

                                                           
73 Khilmiyah, Akif. 2016. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Samudra Biru. h. 160-161 


