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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada bab IV dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

1. Peran PAIF dalam binwin di Kabupaten Sleman meliputi: 

a. Peran ideal sudah bersifat Islami dan legal. Dikatakan Islami karena 

peran yang dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan dikatakan 

legal karena sesuai dengan payung hukum pada ranah tupoksinya. 

Adapun kegiatannya bertumpu pada kegiatan penasihatan pranikah 

dan penasihatan pascanikah, yang terkelompok dalam 8 peran. 

Kedelapan peran itu terbagi atas 6 peran signifikan (yaitu menjadi 

narasumber penasihatan: catin individual, catin berpasangan/ 

sepasang, catin klasikal [suscatin], pascanikah individual, dan 

pascanikah berpasangan; serta menjadi menjadi Konsultan 

Perkawinan) dan 2 peran tak signifikan (yaitu menjadi moderator/ MC 

pada suscatin dan sebagai khatib pada akad nikah). Dalam hal ini 

PAIF berperan sebagai: mitra terdekat Penghulu pada pelayanan 

pendaftaran nikah dan mitra terdekat Staf Binwin KS pada pelayanan 

binwin, yaitu menjadi Konsultan Perkawinan yang mencukupkan 

legalitas BP4 Kecamatan pada pelayanan administrasi dan persuratan.  
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b. Peran aktual sudah mencerminkan aktualisasi peran ideal PAIF dalam 

melaksanakan tugas binwin. Dalam hal ini PAIF cenderung bertumpu 

pada 6 peran signifikan saja karena peran tersebut sangat relevan 

dengan tupoksinya, sedangkan peran lainnya tidak relevan. Adapun 

signifikasi peran yang diaktualisasikan PAIF tersebut adalah: 

1) Sebanyak 23,53 % (yakni 11,765 % laki-laki dan 11,765 % 

perempuan) berperan secara signifikan (S) yang artinya telah 

menjalankan 6 item peran signifikan 

2) Sebanyak 41,17 % (yakni 35,29 % laki-laki dan 5,88 % 

perempuan) berperan cukup signifikan (CS) yang artinya baru 

menjalankan 4 atau 5 item peran signifikan 

3) Sebanyak 17,65 % (yakni 14,71 % laki-laki dan 2,94 % 

perempuan) berperan kurang signifikan (KS) yang artinya baru 

menjalankan 2 atau 3 item peran signifikan 

4) Sebanyak 17,65 % (yakni 14,71 % laki-laki dan 2,94 % 

perempuan) berperan tidak signifikan (TS) yang artinya baru 

menjalankan 1 item peran signifikan atau bahkan tidak berperan. 

2. Peran-peran PAIF tersebut telah relevan dengan standar Konseling Islam. 

Adapun relevansinya adalah sebagai berikut: 

a. Relevansi peran ideal PAIF terletak pada 7 tinjauan, yaitu: 

1) Dari aspek proses merupakan proses layanan sosial  

2) Dari aspek bentuk layanan merupakan bantuan atau bimbingan 

psikologis  
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3) Dari aspek bidang pelayanan tergolong pada bidang perkawinan 

4) Dari aspek arena telah memenuhi semua ragam konseling 

5) Dari aspek setting termasuk konseling layanan sosial 

6) Dari aspek tema termasuk konseling keagamaan 

7) Dari aspek nilai keislaman termasuk pada nilai ihsan, yakni 

akhlak bermasyarakat yang berupa akhlak: saling tolong-

menolong,  menerima tamu, saling memberi nasihat.  

b. Relevansi peran aktual PAIF terletak pada 3 tinjauan, yaitu: 

1) Dari aspek pendekatan menggunakan pedekatan Psikologi Islam 

alami (nutural Islamical Psychology approach), dan dari nilai 

keislaman termasuk pada nilai ihsan, yakni akhlak bermasyarakat 

yang berupa akhlak berbicara (berkomunikasi).  

2) Dari aspek strategi menggunakan strategi referensional, dan dari 

nilai keislaman berupa nilai ihsan, yakni akhlak bernegara yang 

berupa akhlak terhadap ulil amri (pemerintah). 

3) Dari aspek metode menggunakan metode pentahapan penasihatan 

yang relevan dengan teori langkah-langkah konseling dari 

Williamson. Sedangkan masing-masing tahapnya relevan dengan 

teori-teori konseling secara umum, dan relevansinya terhadap 

nilai-nilai keislaman berupa nilai ihsan, yaitu: 

a) Akhlak pribadi yang berupa akhlak mengubah prilaku 

dengan menutup keburukan dengan kebaikan.  
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b) Akhlak bermasyarakat yang berupa akhlak dalam: berbicara, 

tolong-menolong, menerima tamu, melakukakn tabayun 

(klarifikasi) secara objektif sesuai dengan sumbernya, dan 

mendamaikan perselisihan 

c) Akhlak bernegara yang berupa akhlak dalam: mencatat 

(mengadministrasi) kegiatan muamalah yang lagal, 

bermusyawarah dalam urusan bersama, dan bertawakkal 

dalam menindaklanjuti kesepakatan musyawarah. 

3. Strategi yang harus ditempuh guna mengoptimalisasikan peran PAIF 

dalam binwin agar relevan dengan standar Konseling Islam adalah:  

a. PAIF perlu menerapkan dan mengembangkan  strategi referensional 

b. Pokjaluh Kabupaten Sleman perlu menempuh langkah:  

1) Memprioritaskan tema-tema kajian atau diskusi pada orientasi 

penguatan strategi referensional 

2) Memberdayakan 19,44 % PAIF (yang berpendidikan S2 bidang 

konseling) menjadi narasumber kajian atau diskusi (yang bertema 

konseling) pada forum Pokjaluh guna menggali potensi akademik 

PAIF 

3) Menyusun kurikulum diskusi dan kajian dengan perbandingan 

tema yang diproyeksikan secara tepat guna memberikan prioritas 

khusus terhadap upaya penguatan kompetensi PAIF dalam 

binwin. 

c. Kemenag Kabupaten Sleman perlu menempuh langkah:   



212 
 

4) Mengusahakan pendidikan dan latihan bimbingan konseling 

Islam bagi seluruh PAIF 

5) Meningkatkan peran dalam memberikan kesempatan izin/ tugas 

belajar kepada PAIF untuk menempuh pendidikan pascasarjana 

MSI pada konsentrasi KKI dengan menjalin kerjasama dengan 

perguruan tinggi yang terakreditasi A.  

 

B. Saran 

1. Kepada: PAIF, Pokjauh Kabupaten Sleman, Bimas Islam dan Kemenag 

Kabupaten Sleman agar meningkatkan aktualisasi peran dan strateginya 

masing-masing demi memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. 

2. Kepada para peneliti agar melakukan penelitian lanjut secara lebih 

mendalam terhadap penelitian ini menggunakan pendekatan  kuantitatif 

(mengingat dalam penelitian kualitatif ini banyak data-data yang akan 

semakin tajam jika diteliti pula secara kuantitatif) guna memberikan 

sumbangsih yang lebih besar kepada masyarakat, baik secara keilmuan 

maupun implementasi di lapangan.  

 

 

 

 

 


