
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan hal yang bersifat tabu

lagi bagi masyarakat secara umum di era ini, hal tersebut dapat dilihat dari

seiring perubahan paradigma pikir bagi setiap lapisan masyarakat dalam

menyikapi hidup yang serta ditunjang dengan akses informansi yang serba isntan

dan fleksibel, sehingga dengan itu dapat mengubah tatanan nilai-nilai yang

tertuang dalam pranata sosial yang berlaku dalam masyarakat, tidak sebatas ini

nilai agama sebagai salah satu pranata penting yang dapat mengikat tingkah laku

masyarakat untuk senantiasa menyaring budaya-budaya amoral yang ada dalam

masyarakat seakan-akan kurang diimplementasikan masyarakat dalam hidupnya

sehingga dibutuhkan elemen-elemen masyarakat yang dapat mengayomi

nilai-nilai agama untuk dilestarikan dalam bermasyarakat yaitu tokoh agama.

Sehingga dengan itu Peran atau peranan sering diartikan sebagai pelaku atau

tokoh agama yang ternyata tugasnya cukup berat. Tokoh agama merupakan

sosok yang dihormati, karena takaran taqwa dan wawasan agamanya sangat luas

dan mendalam. Orang dengan kadar pengetahuan agama yang luas bukan orang

sembarangan, dia hidup di atas rata-rata manusia.Orang-orang seperti ini bukan



sebagai pemimpin formal yang dilantik dan ada masa jabatannya. Melainkan

pemimpin sebagai penjaga sekaligus pemelihara iman.

Tokoh agama sebenarnya bukan kehendak dari orang tersebut,

penokohan itu adalah sebuah predikat atau gelar dari masyarakat sekitarnya yang

didasari dedikasi yang luar biasa, menyumbangkan pikiran dan pengabdiannya

untuk urusan dakwah agama tanpa ada imbalan dan pamrih apapun. Ilmu agama

yang diperoleh dari proses belajar selama bertahun-tahun. Untuk mencapai

predikat ketokohan agama butuh proses panjang berliku-liku. Tokoh agama

merupakan figur-figur yang berpengaruh di kalangan masyarakat. Public figure

tak hanya hadir dari kalangan pejabat, gubernur maupun presiden saja. Untuk

menjaga stabilitas dan harmonisasi masyarakat, maka diperlukan sosok

pemimpin nonformal yang disegani di kalangan masyarakat, seperti pemimpin

adat, tokoh agama. Terutama tokoh agama, karena itulah kelebihan tokoh

agama yang dikagumi, anjuran pasti mengandung dakwah dan dianggap penting

bagi pengikutnya.

Tokoh agama selain berfungsi sebagai pendorong masyarakat untuk

berpartisipasi aktif dalam pembangunan berperan juga ikut serta mengatasi

hambatan yang membangun jalannya pembangunan, khususnya mengatasi

dampak negatif. Menurut Saputra mengenai fungsi tokoh agama sebagai beriku:



Tokoh agama sebagai pemuka agama selalu membimbing, mengayomi,
dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi
perbuatan yang terlarang, mengajak kepada sesuatu yang menjadi
keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya baik untuk
keperluan sarana kemasyarakatan maupun peribadatan.”1

Tokoh Agama menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi

masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan dengan nasehatnya.

Tokoh Agama sebagai pemimpin masyarakat bertindak sebagai imam dalam

masalah agama dan masalah kemasyarakatan begitu pula dalam masalah

kenegaraan dengan usaha menyukseskan program pemerintah.

Namun muncul beberapa persoalan dalam kehidupan bermasyarakat,

diantaranya adalah, terjadinya disfungsi sosial yaitu gejala dimana orang

kehilangan kemampuan untuk menjalankan peran dari status yang disandangnya.

Apakah dia sebagai orang tua, sebagai warga biasa, atau dia sebagai pemimpin

masyarakat. Akibatnya, terjadilah berbagai kekacauan dalam kehidupan

bermasyarakat,. Anak durhaka kepada orang tua, orang tua tidak dapat menjadi

tauladan yang baik bagi anak dan keluarganya. sehingga terjadilah konfik

disemua sisi kehidupan bermasyarakat.Tokoh agama yang merupakan pewaris

nabi, amatlah diharapkan perannya dalam membina masyarakat, agar dapat

mencapai cita-citanya dalam dakwah. Beberapa persolan kemasyarakatan yaitu:

1Agus Saputra, Corak Keberagamaan artikel www.ritualkemenag.com, akses 5 Januari
2016



1. Disharmonisasi Keluarga; ditandai dengan banyaknya kasus
selingkuh, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga bahkan
pembunuhan yang dilakukan anggota keluarga.

2. Dalam kehidupan masyarakat, toleransi, sikap saling mengormati
dan gotong royong disebagaian masyarakat telah pudar. Sehingga
sering terjadi konflik antar warga desa. Faktor pemicunya bervariasi
dari soal ekonomi, harga diri.2

Namun berbalik arah dengan perkembangan era yang begitu cepat

dimana semua akses informasi bahkan dapat memberikan dampat negatif

terhadap budaya ketimuran yang telah sekian lama meretas dalam hidup

masyarakat, seperti dengan perkembangan informasi teknologi tersebut

memberikan stimulus kepada pola hidup masyarakat yang harmonis dalam

keluarga seperti rentannya terjadi sikap selingkuh pada pasangan suami isteri

dalam lingkungan keluarga.Perselingkuhan selama ini dikenal sebagai budaya

kelas menengah ke atas, namun, kasus perselingkuhan lebih banyak terjadi di

kelas bawah dimana dalam beberapa kasus yang mencuat di ranah publik

sebagian besar kasus perselingkuhan yang terjadi didominasi oleh faktor

ekonomi dan menyusul faktor keharmonisan kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan kasus selingkuh bukan hal

yang tabu bagi masyarakat karena hal tersebut menjadi jargon yang senantiasa

terucap dalam beberapa bercakapan masyarakat di desa Masadian “ kalau

2Budi Hardiman, Kritik Ideology Menyikapi Pengetahuan Dan Kepentiangan Bersama,
(Yogyakarta ;Kanisius, 2008), h. 68



banyak uang berarti banyak isteri” disamping itu juga dikatakan oleh informan

lain bahwa “saya melihat dari beberapa orang panges yang ada disini mereka

masih kurang memahami agama, karena masih sering selingkuh jika mereka

pergi menjual di luar kampung ini,3 senada dengan penjelasan informan tersebut

maka berdasarkan pengamatan peneliti melihat langsung perselingkuhan yang

dilakukan panges ketika mereka sedang mengantarkan hasil laut di Kendari,

pada hal sepengatahuan peneliti, perempuan yang bersama salah seorang panges

tersebut bukanlah isterinya akan tetapi itu adalah wanita idaman lain, diluar

hubungan ikatakan pernikahan. Dari beberapa kasus perselingkuhan panges

tersebut yang terjadi, sayangnya karena budaya patriarkhi, posisi istri sangat

lemah. “Mereka tak berani meneruskan laporan ke polisi karena takut dicerai

ataupun mendapat tindakan kekerasan dari suaminya. Kalaupun sudah lapor ke

polisi, mereka mencabut kembali karena diancam suami."4Kasus selingkuh yang

rentan terjadi di desa Masadian berdasarkan pengamatan yang dilakukan lebih

didominasi oleh para pengusaha atau pengumpul hasil laut (Panges) yang

secara financial mumpuni secara kasat mata. Sedangkan jika dilihat dari desa

Masadian cukup banyak tokoh agama yang senantiasa menjalankan aktifitasnya

3Rizal, Tokoh Masyarakat, Wawancara Desa Masadian, 28 April 2016
4Bakrang, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Masadian, 27 April 2016



dalam hal ini melaksanakan dakwah namun disisi lain kasus selingkuh masih

sering mencuat di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan dari beberapa masalah yang terjadi di atas maka penelitian

terinspirasi untuk mengkaji lebih detail kasus perselingkuhan pengumpul hasil

laut (panges) di desa Masadian dengan meneliti peran tokoh agama dalam

menanganinya, dengan rumusan judul “Pendekatan Bimbingan Konseling Tokoh

Agama Dalam Mengatasi Perselingkuhan Panges (Studi Kasus di Desa

Masadian Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali).”

B. Focus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka focus

utama dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab perselingkuhan panges di desa Masadian Kecamatan

Menui Kepulauan Kabupaten Morowali

2. Pendekatan bimbingan konseling tokoh agama dalam mengatasi

perselingkuhan Panges di desa Masadian Kecamatan Menui Kepulauan

Kabupaten Morowali?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari fakus penelitian di atas maka rumusan masalah dalam

penelitian adalah sebagai berikut:



1. Apakah faktor-faktor penyebab perselingkuhan panges di desa Masadian

Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali?

2. Bagaimana bentuk pendekatan bimbingan konseling tokoh agama dalam

mengatasi perselingkuhan Panges di desa Masadian Kecamatan Menui

Kepulauan Kabupaten Morowali?

D. Definisi Operasional

1. Tokoh agama adalah orang yang secara administrasi pemeritahan setempat

telah diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengayom aktivitas

keagaan dalam lingkungan masyarakat.

2. Perselingkuhan adalah menjalin hubungan asmara secara tersembunyi yang

dilakukan oleh laki-laki/perempuan yang telah bersuami/isteri dengan

perempuan atau laki-laki lain, baik itu beristri maupun tidak, serta dilakukan

atas dasar saling mencintai dan menyayangi.

3. Panges” kata kerja yang diangkat dari bahasa suku “Sama” yang berarti

pengumpul, dimana diangkat dari suku kata“pa”yang berarti jamak, orang

“nges” adalah pengumpul, mengumpul, kolektor yang lebih spesifik

mengumpul hasil laut, lebih jelasnya panges adalah salah satu bidang

pekerjaan niaga dalam bahasa suku Sama sebagai pengepul, pengumpul,



penada hasil laut bagi masyarakat nelayan di daerah pesisir untuk dijual

kembali ke pengumpul dalam skala besar.

4. Pendekatan bimbingan konseling yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

suatu cara atau metode yang digunakan oleh tokoh agama dalam mengatasi

perselingkungan panges, dalam penerapan pendekaan tersebut maka cara atau

strategi yang digunakan oleh tokoh agama akan disinergiskan dengan

beberapa pendekatan bimbingan konseling sebagaimana yang dibahas dalam

penelitian ini.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perselingkuhan panges di desa

Masadian Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali

2. Untuk mengetahui pendekatan bimbingan konseling tokoh agama dalam

mengatasi perselingkuhan Panges di desa Masadian Kecamatan Menui

Kepulauan Kabupaten Morowali

F. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan rujukan bagi tokoh agama tentang pentingnya dakwah Islam

dalam masyarakat

2. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat tentang pentingnya menata

keluarga yang harmonis dalam masyarakat



3. Sebagai sumber rujukan bagi pemerintah setempat untuk lebih meningkatkan

penerapan nilai-nilai keislaman melalui tokoh agama



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Bimbingan Konseling

1. Pengertian Bimbingan Konseling

Pada dasarnya bimbingan konseling diangkat dari dua kata yang yaitu

bimbingan konseling dan digabungkan sehingga memiliki arti atau makna yang

baru, untuk lebih jelasnya maka akan didefinisikan sebagai berikut:

1. Bimbingan

Menurut Abu Ahmadi dalam Mubarok, “bahwa bimbingan adalah

bantuan yang diberikan kepada individu agar dengan potensi yang dimiliki

mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri,

memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa

depan yang lebih baik.”5Bimbingan merupakan proses bantuan terhadap individu

untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan bagi

penyesuaian diri secara baik dan maksimum di sekolah, keluarga, dan

masyarakat.6Hal senada juga dikemukakan oleh Prayitno, bimbingan “adalah

proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang

atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, atau orang dewasa; agar

5Ahmad Mubarok, Konseling Agama Teori dan kasus cet 1.(Jakarta: Bumi Rena
Paswara, 2000), h. 4-5.

6 Sofyan S Willis, Konseling Individual Teori dan Praktek , (Bandung: Alfabeta, 2010),
h. 13


