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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



orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan

mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat

dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.”7

Sementara Bimo Walgito, mendefinisikan bahwa bimbingan adalah

“bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan

individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya, agar

individu dapat mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya.”8 Chiskolm dalam

McDaniel, dalam Prayitno, mengungkapkan bahwa bimbingan “diadakan dalam

rangka membantu setiap individu untuk lebih mengenali berbagai informasi

tentang dirinya sendir.”9

2. Konseling

Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka

antara dua orang dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan

kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya, menyediakan situasi belajar.

Dalam hal ini konseli dibantu untuk memahami diri sendiri, keadaannya sekarang,

dan kemungkinan keadaannya masa depan yang dapat ia ciptakan dengan

menggunakan potensi yang dimilikinya, demi untuk kesejahteraan pribadi

7Prayitno, Konseling Perorangan,(Padang,Universitas Negeri Padang, 2005) h : 99
8Bimo Walgito, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, (Yogyakarta, Andi Offset, 2004)

h: 4-5
9Prayitno,.op.cit,h.64



maupun masyarakat. Lebih lanjut konseli dapat belajar bagaimana memecahkan

masalah-masalah dan menemukan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang.10

Jones Insano, dalam Zaidi menyebutkan bahwa “konseling merupakan suatu

hubungan profesional antara seorang konselor yang terlatih dengan klien.”11

Hubungan ini biasanya bersifat individual atau seorang-seorang, meskipun

kadang-kadang melibatkan lebih dari dua orang dan dirancang untuk membantu

klien memahami dan memperjelas pandangan terhadap ruang lingkup hidupnya,

sehingga dapat membuat pilihan yang bermakna bagi dirinya.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan mengenai pengertian bimbingan

dan konseling sebagimana yang telah di jelaskan di atas maka dapat kita tarik

kesimpulan bahwa pengertian bimbingan dan konseling yaitu suatu bantuan yang

diberikan oleh konselor kepada konseli agar konseli mampu menyelesaikan

masalah yang dihadapinya dan juga mampu mengembangkan potensi yang

dimilikinya. Dengan merujukan pada masalah yang dikaji dalam penelitian ini

maka makna bimbingan yang dimaksud adalah serangkaian bantuan dalam bentuk

saran, pesan maupun teguran yang diberikan kepada seseorang untuk mengatasi

masalah tertentu, guna mencegah prilaku yang dianggap menyimpang.

10ibid
11 Zaldi. 2013. Tujuan BK. (di unduh melalui : http://zaldi-tujuan-bk.blogspot.com)

akses 14 Mei 2016

http://zaldi-tujuan-bk.blogspot.com/


2. Fungsi Bimbingan Konseling

Fungsi Bimbingan dan konseling sebagaimana yang telah disebutkan

oleh Prayitno terdapat sepuluh fungsi yaitu “Fungsi Pemahaman, Fungsi Preventif,

Fungsi Pengembangan, Fungsi Penyembuhan,Fungsi Penyaluran, Fungsi Adaptasi,

Fungsi Penyesuaian, Fungsi Perbaikan, Fungsi Fasilitasi,Fungsi

Pemeliharaan.”12 Untuk lebih jelasnya mengenai fungsi yang disebutkan di atas

maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Fungsi Pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli

agar memiliki pemahaman terhadap dirinya (potensinya) dan lingkungannya

(pendidikan, pekerjaan, dan norma agama). Berdasarkan pemahaman ini,

konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal,

dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif.

2)Fungsi Preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk

senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan

berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh konseli. Melalui

fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara

menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya.

12 Prayitno,.op.cit,h.78-86



3)Fungsi Pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya

lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk

menciptakan lingkungan yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan

konseli. Konselor dan personel lainnya secara sinergi

sebagai teamwork berkolaborasi atau bekerjasama merencanakan dan

melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan

dalam upaya membantu konseli mencapai tugas-tugas perkembangannya.

Teknik bimbingan yang dapat digunakan disini adalah pelayanan informasi,

tutorial, diskusi kelompok atau curah pendapat (brain storming),home room,

dan karyawisata.

4)Fungsi Penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat

kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada

konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial,

belajar, maupun karir. Teknik yang dapat digunakan adalah konseling,

dan remedial teaching.

5)Fungsi Penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu

konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan

memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat,



keahlian dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Dalam melaksanakan fungsi ini,

konselor perlu bekerja sama.

6)Fungsi Adaptasi, yaitu fungsi dengan menggunakan informasi yang memadai

mengenai konseli, pembimbing/konselor dapat membantu dalam

memperlakukan konseli secara tepat, sesuai dengan kemampuan dan kecepatan

konseli.

7)Fungsi Penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu

konseli agar dapat menyesuaikan diri dari lingkungannya secara dinamis dan

konstruktif.

8)Fungsi Perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu

konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berfikir, berperasaan

dan bertindak (berkehendak). Konselor melakukan intervensi (memberikan

perlakuan) terhadap konseli supaya memiliki pola berfikir yang sehat, rasional

dan memiliki perasaan yang tepat sehingga dapat mengantarkan mereka kepada

tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif.

9)Fungsi Fasilitasi, memberikan kemudahan kepada konseling dalam mencapai

pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras dan seimbang

seluruh aspek dalam diri konseli.



10)Fungsi Pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu

konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang

telah tercipta dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konseli agar terhindar

dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas diri.

Pelaksanaan fungsi ini diwujudkan melalui program-program yang menarik,

rekreatif dan fakultatif (pilihan) sesuai dengan minat konseli.

3. Pendekatan Bimbingan Konseling

Bimbingan dan konseling memiliki sejumlah pendekatan, dimana

pendekatan bimbingan dan konseling tersebut relatif berbeda antara pakar yang

satu dengan pakar yang lainnya dalam bidang bimbingan dan konseling terdapat

berbagai aliran dan teori, yang dapat dikelompokan menjadi beberapa kategori.

Ada ahli yang mengklasifikasikan bimbingan dan konseling berdasarkan

fungsinya menjadi tiga kelompok yaitu: suportif, reedukatif, dan rekonstruktif.

Konseling juga dibedakan berdasarkan metodenya yaitu metode direktif dan

nondirektif. Osipow, Walsh dan Tosi mengklompokan konseling berdasarkan

“penekanan masalah yang dipecahkannya yaitu: penyesuaian pribadi, pendidikan,

dan karier.”13 Petterson dalam Anwar secara lebih rinci mengelompokan

konseling kedalam: “pendekatan rasional, teori belajar, psikoanalitik,

13http://www.belajarkonseling.com/berita-137-pendekatanpendekatan-bimbingan-dan-k
onseling.htm diposkan oleh Refs 2012, akses 14 Mei 2016

http://www.belajarkonseling.com/berita-137-pendekatanpendekatan-bimbingan-dan-konseling.htm diposkan oleh Refs 2012


perseptual-fenomenologis, dan eksistensial.”14 Yang diuraikan sebagai berikut:

1) Pendekatan Psikoanalitik

Manusia pada dasarnya ditentukan oleh energi psikis dan

pengalaman-pengalaman dini. Motif dan Konflik tak sadar adalah sentral dalam

tingkah laku sekarang. Adapun perkembangan dini penting karena

masalah-masalah kepribadian berakar pada konflik-konflik masa kanak-kanak

yang direpresi.

2) Pendekatan Eksistensial-Humanistik

Berfokus pada sifat dari kondisi manusia yang mencakup kesanggupan

untuk menyadari diri, kebebasan untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan dan

tanggung jawab, kecemasan sebagai suatu unsur dasar, pencarian makna yang

unik di dalam dunia yang tak bermakna, ketika sendirian dan ketika berada dalam

hubungan dengan orang lain, keterhinggaan dan kematian dan kecenderungan

untuk mengaktualkan diri.

3) Pendekatan Client-Centered

Pendekatan ini memandang manusia secara positif bahwah manusia

memiliki suatu kecenderungan ke arah berfungsi penuh. dalam konteks hubungan

konseling, klien mengalami perasaan-perasaan yang sebelumnya diingkari. Klien

14 M. Fuad Anwar, Landasan Bimbingan dan Konseling Islam. (Yogyakarta:
Deepublish. 2015). http//:eneryplat.ybln.gstatic.com, akses 14 Mei 2016



mengaktualkan potensi dan bergerak kearah peningkatan kesadaran, spontanitas,

kepercayaan kepada diri, dan keterarahan.

4) Pendekatan Gestalt

Manusia terdorong ke arah keseluruhan dan integrasi pemikiran perasaan

serta tingkah laku. Pandangannya antideterministik dalam arti individu dipandang

memiliki kesanggupan untuk menyadari bagaimana pengaruh masa lampau

berkaitan dengan kesulitan-kesulitan sekarang.

5) Pendekatan AnalisisTransaksional

Manusia dipandang memiliki kemampuan memilih. Apa yang

sebelumnya ditetapkan, bisa ditetapkan ulang, meskipun manusia dapat menjadi

korban dari putusan-putusan dini dan skenario kehidupan, aspek-aspek yang

mengalihkan diri bisa diubah dengan kesadaran.

6) Pendekatan Tingkah Laku

Manusia dibentuk dan dikondisikan oleh pengondisian sosial budaya

Pandangan Determistik, dalam arti, tingkah laku dipandang sebagai hasil belajar

dan pengondisian.

7) Pendekatan RasionalEmotif

Manusia dilahirkan dengan potensi untuk berpikir rasional, tetapi juga

dengan kecenderungan-kecenderungan kearah berpikir curang. mereka cenderung



untuk menjadi korban dari keyakinan-keyakinan yang irasional dan untuk

mereindoktrinasi dengan keyakinan-keyakinan yang irasional itu, tetapi

berorientasi kognitif tingkahlaku tindakan, dan menekankan berpikir, menilai,

menganalisis, melakukan, dan memutuskan ulang. modelnya adalah didaktif

direktif, tetapi dilihat sebagai reduksi.

8) Pendekatan Realitas

Pendekatan realitas berlandaskan motivasi pertumbuhan dan

antideterministik. berdasarkan agendanya, bimbingan dapat dilakukan secara

individual dan kelompok (group). Bimbingan dan konseling yang dilakukan

secara individual disebut "bimbingan individu", sedangkan bimbingan dan

konseling yang dilakukan secara berkelompok disebut "bimbingan kelompok".

4. Bimbingan Konseling dalam Perspektif Islam

Bimbingan konseling dalam pandangan Islam merupakan hal yang

kompleks karena arah dan tujuannya senantiasa di sandarkan kepada nilai-nilai

keislaman sebagaimana menurut Arifin bimbingan konseling Islam adalah :

Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan
bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah
dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasinya
sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan
Tuhan Yang Maha Esa, sehingga timbul pada diri pribadinya suatu
cahaya harapan kebahagian hidup saat sekarang dan dimasa yang akan



datang.15

Senada dengan di atas Sutoyo dalam Walgito menyebutkan bahwa

layanan 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 oleh Allah kepadanya untuk
mempelajari tuntunan Allah dan Rasulnya, agar fitrah yang ada pada
individu berkembang dengan benar dan kokoh sesuai dengan tuntunan
Allah SWT.16

Selanjutnya Faqihberpendapatkonseling Islam adalah “proses pemberian

bantuan kepada individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk

Allah yang seharusnya dalam kehidupan keagamaannya senantiasa selaras dengan

ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di

dunia dan akhirat”.17 Sedangkan dalam Al-Qur’an dan sunnah rasul yang

menjelaskan bimbingan konseling Islam sebagai pemberi isyarat pada manusia

untuk memberi petunjuk atau bimbingan kepada orang lain dapat dilihat dalam

surat al-Baqarah :2 yang berbunyi :


Terjemahnya: Kitab (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi

15Arifin, Bimbingan Penyuluhan Islam(Pengembangan Dakwah Melalui Psikoterapi
Islam), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2009), h.78

16Bimo Walgito, Op.cit, 43
17Faqih, R. A. Bimbingan dan Konseling Dalam Islam, (Yogyakarta, mizan, 2011), h.87



mereka yang bertaqwa

Selanjutnya Dasar yang memberi isyarat kepada manusia untuk memberi

nasehat (Konseling) kepada orang lain. Firman Allah QS. Al-Ashr :



Terjemahnya:
1. Demi masa.2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam
kerugian, 3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan
amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan
nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

Sedangkan dari sudut pandang hadis mengenai bimbingan konseling

sebagaimana yang terdapat dalam hadis sebagai berikut:

Artinya :

Dari Abu Said Al Khudri Radiallahuanhu, ia berkata: saya mendengar
Rasulullah Saw bersabda: barang siapa yang melihat kemungkaran maka
rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubalah dengan
lisannya, jika tidak mampu rubalah dengan hatinya dan itulah
selemah-lemahnya iman (Riwayat Muslim).18

Dari dasar tersebut gagasan, tujuan dan konsep-konsep bimbingan

18 Sulaemang, Materi Hadis Dakwah, (tt)2007, h.1



konseling Islam bersumber. Segala usaha atau perbuatan yang dilkukan manusia

selalu membutuhkan adanya dasar sebagai pijakan untuk melangkah pada suatu

tujuan, yakni agar orang tersebut berjalan baik dan terarah. Begitu juga dalam

melaksanakan bimbingan Islam didasarkan pada petunjuk Al-Qur’an dan Hadits,

baik yang mengenai ajaran memerintah atau memberi isyarat agar memberi

bimbingan dan petunjuk.

Bertolak dari pendapat diatas dapat ditarik pengertian bahwa bimbingan

dan konseling Islam adalah suatu usaha pemberian bantuan kepada individu yang

mengalami kesulitan rohaniah baik mental dan spiritual agar yang bersangkutan

mampu mengatasinya dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri melalui

dorongan dari kekuatan iman dan ketakwaan kepada Allah SWT, atau dengan kata

lain bimbingan dan konseling Islam ditujukan kepada seseorang yang mengalami

kesulitan, baik kesulitan lahiriah maupun batiniah yang menyangkut

kehidupannya di masa kini dan masa datang agar tercapai kemampuan untuk

memahami dirinya, kemampuan untuk mengarahkan dan merealisasikan dirinya

sesuai dengan potensi yang dimilikinya dengan tetap berpegang pada nilai-nilai

Islam.

B. Deskripsi Tokoh Agama

1. Pengertian Tokoh Agama

Secara harfiah tokoh agama diangkat dari dua kata yakni tokoh adalah



“rupa (wujud dan keadaan); macam atau jenis, bentuk badan; perawakan, orang

yang terkemuka dan kenamaan, pemegang peran.”19 dan agama “adalah ajaran,

sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada tuhan yang Mahakuasa,

tata peribadatan, dan tata kaidah yang bertalian dengan pergaulan manusia dan

manusia serta lingkungannya dengan kepercayaan.”20

Berdasarkan dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa

tokoh agama merupakan suatu individu terkemuka yang mengatur tata keimanan

dan pergaulan manusia terhadap lingkungan dengan mengedepankan nilai-nilai

yang tertuang dalam kepercayaan dengan mengedepankan fungsi utama sebagai

Tokoh agama Islam mempunyai fungsi yang sangat dominan dalam melaksanakan

kegiatannya, “yaitu informative, konsultif, advokatif.”21 Untuk lebih jelasnya

diuraikan sebagai berikut:

1) Fungsi Informatif dan Edukatif, ialah Tokoh Agama Islam memposisikan

sebagai da’i yang berkewajiban menda’wahkan Islam, menyampaikan

penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya

sesuai ajaran agama.

19DepdiknasKamus Bahasa Indonesia, (Pusat Bahasa, Jakarta, 2008)h.1720
20Ibid, h.17
21Menteri Agama, 2009, Sambutan Menteri Agama RI Pada Pembukaan Rakor

Balitbang dan Diklat Departemen Agama (Jakarta: Balitbang dan Diklat, 2009).



2) Fungsi Konsultatif, ialah Tokoh Agama Islam menyediakan dirinya untuk

turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi

masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai anggota

masyarakat umum.

3) Fungsi Advokatif, ialah Tokoh Agama Islam memiliki tanggung jawab

moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat /

masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan

yang merugikan aqidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.

Tantangan para penyuluh agama dalam pembinaan masyarakat

agamis tidaklah ringan sebab tahapan dan pencapaian yang harus

dilakukan penyuluh agama Islam. Diawali dengan pembinaan pribadi yang shaleh,

dilanjutkan dengan pembinaan keluarga yang sakinah. Dari sana baru meningkat

pada pembinaan masyarakat yang marhamah. Selanjutnya berikut fungsi tokoh

agama yang diharapkan masyarakat antara lain “adalah penerus dalam penyebaran

keyakinan, panutan bagi pengikutnya, penjaga perdamaian/toleransi”22 lebih

jelasnya diuraikan sebagai berikut:

1) Penerus dalam Penyebaran Ajaran dan Keyakinan

22Depag, Himpunan Peraturan Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan
Angka Kreditnya,( Jakarta, Balitbang, 2000), h.57



Tugas utama tokoh agama adalah sebagai penerus penyebar ajaran

agamanya. Selain itu, peran normatifnya adalah penjaga iman para pengikutnya

agar tak goyah oleh pengaruh buruk. Jadi dalam fungsi ini tokoh agama berperan

aktif dalam menanamkan keyakinan di dalam lingkungan masyarakat

2) Panutan bagi Pengikutnya

Peran kedua adalah menempatkan diri sebagai sosok panutan positif

bagi pengikutnya. Maka dari itu sebagai tokoh ulama termasuk public figure,

harus pandai-pandai menjaga sikap ucapan maupun mahir memposisikan diri di

lingkaran sistem politik.

3) Penjaga Perdamaian /Toleransi

Tugas lain yang paling berat demi stabilitas negara adalah menjaga

perdamaian dan menumbuhkan toleransi antar umat beragama. Ini bagian dari

rasa nasionalisme.

Oleh karena itu melihat fungsi tokoh agama maka dapat dikatakan

bahwa tokoh agama merupakan suatu bidang kerja yang sangat komplek dalam

kehidupan masyarakat artinya tokoh agama disatu sisi sebagai peletak dasar-dasar

terbentuknya toleransi maka juga harus mampu menjadi teladan serta menjadi

penerus atau penyebar ajaran agama kepada masyarakat di sekitarnya agar

nilai-nilai keagamaan dapat tertanan dalam kehidupan masyarakat.



4. Peran Tokoh Agama

Soekanto dalam Masdar menambahkan, bahwa peran adalah suatu

konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam komunitas

masyarakat sebagai individu.23 Dengan demikian, dalam komunitas masyarakat

sudah dapat dipastikan bahwa seseorang menduduki suatu posisi dan menjalankan

suatu peranan. Jadi, peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri,

dan sebagai suatu proses.Hal yang senada dikemukakan, bahwa status dan peran

adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan

kewajiban, sedangkan peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan

hak-hak tersebut. Jadi peran “adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang

yang menduduki suatu status tertentu.”24

Sedangkan perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari

seseorang yang memerankan suatu peran yang orang itu bertindak dengan usaha

yang sengaja untuk menyajikan citra yang diinginkan bagi orang lain. Kata

Jusman Iskandar, secara umum ada dua macam peran yang berlaku di masyarakat,

yaitu ada peran yang ditentukan oleh masyarakat kepada kita tanpa melihat

23Mashdar, Muzaijin dan Suaedy, Soleh, Penyuluh Agama Ujung Tombak
Pengembangan Masyarakat dan Kompetensi Yang Dibutuhkannya, Jurnal Diklat Tenaga Teknis
Keagamaan, Vol.2 No. 1, November 2005

24Depag, Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluhan Agama, (Depag, Jakarta,
2003), h. 86.



kualitas dan kerja keras; dan ada peran yang diperjuangkan melalui usaha-usaha

kita sendiri. Selanjutnya dia mengatakan, bahwa untuk mempelajari peran ada dua

aspek yang harus dilihat: “(1) belajar melaksanakan kewajiban dan menuntut

hak-hak suatu peran, dan (2) memiliki sikap, perasaan, dan harapan-harapan yang

sesuai dengan peran tersebut.”25

Sejalan dengan teori di atas, maka tokoh Agama Islam memiliki

peranan yang cukup strategis di tengah-tengah masyarakat. selain ia sebagai

pendakwah Islam, juga Penyuluh Agama Islam itu, sesuai dengan fungsinya,

sebagai pembimbing, penerang, dan pembangun masyarakat dengan bahasa

agama.26

C. Deskripsi Panges

1. Pengertian Panges(Pemasaran/Pengumpul)

Kata Panges pada awal pembahasan ini telah dijelaskan bahwa merupakan

suatu bidang pekerjaan seseorang untuk berperan sebagai pengumpul, pengepul

hasil laut untuk dijual kembali kepada pabrik pengolah hasil laut atau diekspor

kembali kepada pedagang baik dalam perdagangan local atau kepada pedagang

luar negeri, Panges apabila dikonversi dalam bahasa indonesia dapat dikatakan

25 Iskandar Peran Tokoh Agama Dalam Masyarakat, (Jakarta Rineka Cipta,
2001),h.187

26Mulkan, Abdul Munir, Ideologisasi Gerakan Dakwah, (Yogyakarta :Sippress, 1996),
h.102



sebagai penada atau pedangan, pemasaran hasil laut atau dapat dikatakan juga

bahwa pemasaran merupakan keragaman aktivitas bisnis yang mengarahkan

aliran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Kotler dan Amstrong

mendefinisikan pemasaran sebagai suatu proses sosial dan managerial yang

membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan

inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan

orang lain.27 Sedangkan menurut Stanton dalam Anindita “pemasaran merupakan

keseluruhan sistem yang berhubungan dengan kegiatan usaha yang bertujuan

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan

barang-barang atau jasa yang akan memuaskan kebutuhan konsumen, baik aktual

maupun potensial.28 Lebih lanjut dijelaskan pula mengenai Panges atau

pengumpul, pemasaran hasil laut adalah “seseorang atau badan usaha yang

bergerak dalam bidang jual beli hasil laut, artinya bahwa kita membeli hasil laut

disini (Masadian) untuk kita jual kembali ditempat lain seperti di Kendari,

Surabaya dan sebagainya.”29

27Kotler dan Amstrong. Dasar-dasar Pemasaran. Jilid 1, Alih Bahasa Alexander
Sindoro dan Benyamin Molan. (Jakarta: Prenhallindo, 2002) h.64

28Anindita, R. Dasar-dasar Pemasaran Hasil Pertanian”. (Malang: Universitas
Brawijaya, 200)3. 244

29Asnawi, Panges, Wawancara, 28 April 2016



Berdasarkan dari beberapa penjelasan terkait pemasaran atau Panges

sebagaimana yang telah dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Panges

merupakan suatu bidang usaha dagang untuk menciptakan pemasaran,

mendistribusikan barang berupa hasil laut yang terdiri dari ikan, cumi, teripang,

gurita, kepiting laut, rumput laut dan lain-lain untuk dijual kembali kepada

pengumpul yang lebih besar lagi atau dapat juga melakukan transaksi pemasaran

secara global baik dalam maupun luar negeri.

2. Fungsi Panges (Pemasaran,/Pengumpul)

Pemasaran memiliki fungsi yang sangat penting dalam menghubungkan

barang dari produsen kepada konsumen dan memberikan nilai tambah yang besar

dalam perekonomian. Supriatna menyatakan “bahwa terdapat sembilan macam

fungsi pemasaran yaitu: perencanaan, pembelian, penjualan, transportasi,

penyimpanan, standarisasi atau pengelompokan, pembiayaan, komunikasi, dan

pengurangan risiko (risk bearing).30 Selanjutnya Soekartawi mengartikan fungsi

pemasaran merupakan aktivitas-aktivitas yang terjadi selama produk berpindah

dari produsen ke konsumen dan juga aktivitas-aktivitas yang memberi guna

(utility) pada produk.31

30Ade Supriatna,. “Analisis Sistem Pemasaran Gabah dan Beras (Studi Kasus Petani
Padi di Sumatra Utara)”. (Bogor : Puslitbang Sosek Pertanian. 2003), h. 153

31Soekartawi. Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian, Teori dan Aplikasi. (Bandung: CV
Rajawali. 1989), h 75



Secara umum produsen menyerahkan tugas pendistribusian kepada pihak

lain (lembaga pemasaran), dikarenakan ada alasan yang menguntungkan bagi

produsen. Menurut Laksana ada empat alasan yang menguntungkan produsen

untuk menyerahkan distribusi kepada pihak lain, yaitu:

1) Produsen mendapatkan keuntungan tertentu dengan mengunakan
pedagang perantara,

2) Produsen kekurangan sumber keuangan untuk melakukan pemasaran
langsung,

3) Penggunaan perantara akan sangat mengurangi pekerjaan produsen
sehingga bisa mencapai efisiensi dalam produksi barang,

4) Sudut pandang ekonomi, peranan dasar perantara adalah mengubah
bentuk permintaan yang heterogen menjadi barang yang diinginkan
oleh masyarakat.32

Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan Panges sebagai

saluran distribusi hasil laut dalam bahasa suku Sama di Masadian adalah:

1) ciri-ciri konsumen yang meliputi pola pembelian, jumlah konsumen
atau langganan, penyebaran dan metode penjualan yang berbeda-beda.

2) Ciri-ciri produk atau hasil tangkapan yaitu cepat dan tidak rusak,
produk yang tidak terstandarisasi, nilainya tinggi, tidak tahan lama.

3) Sifat perantara adalah kekuatan maupun kelemahan perantara dan
kemampuan untuk melakukan fungsi-fungsi promosi, negosiasi,
penyimpanan dan lain-lain.33

Lebih lanjut mengenai mengenai fungsi Panges dalam lingkungan

masayatakat terutama pada masyatakan nelayan di desa Masadian dijelaskan

pula oleh informan berikut:

32Laksana.Manajemen Pemasaran. (Yogyakarta: Graha Ilmu., 2008), h. 93
33 Rizal, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Masadian, 27 April 2016



1) Sifat pesaing yaitu melihat perantara yang dipergunakan oleh pesaing.
2) Sifat atau karakter nelayan sebagai produsen yang diukur berdasarkan
beberapa hal yaitu kekuatan financial/modal berupa uang, ukuran
kebutuhan, kemampuan dan kejujuran nelayan.

3) Sifat lingkungan yaitu kondisi perekonomian dan legalitas atau
perlindungan-perlindungan hukum.34

Berdasarkan dari beberapa penjelasan yang telah diuraikan di atas maka

secara universal penulis menarik kesimpulan dalam pembahasan ini mengenai

Panges, dimana Panges dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk atau bidang

usaha yang bergerak dalam bidang pemasaran hasil laut, untuk didistribusikan

kembali pada masyarakat atau konsumen lain dengan ketentuan adanya perubahan

harga akibat dari adanya lintasan distribusi jarak, perubahan bentuk barang, serta

biaya operasional lainnya, sedangkan Panges dalam artian penada atau

pendistribusi hasil laut mereka dapat menerapkan dengan melihat atau

menerapkan kaidah-kaidah hukum ekonomi yang berlaku.

D. Perselingkuhan Dalam Islam

1. Pengertian Selingkuh

Kata selingkuh berasal dari bahasa Jawa yang artinya “perbuatan tidak

jujur atau sembunyi-sembunyi; atau menyembunyikan sesuatu yang bukan

miliknya.”35 Termasuk maknanya pula adalah perbuatan serong.Meskipun

34 Bakrang, Tokoh Masyarakat, Wawancara Desa Masadian, 28 April 2016
35Ibid



demikian, istilah selingkuh di Indonesia memiliki makna khusus “hubungan

gelap” atau hubungan seseorangyang sudah bersuami atau sudah beristridengan

pasangan lain.Dalam Wikipedia bahasa Indonesia disebutkan, “perselingkuhan

adalah hubungan individu, baik pria maupun wanita, baik yang sudah menikah

maupun yang belum menikah, dengan orang lain yang bukan pasangannya.”36

Asya mendefinisikan perselingkuhan (Selingkuh) diartikan “sebagai

perbuatan seorang suami (istri) dalam bentuk menjalin hubungan dengan

seseorang di luar ikatan perkawinan yang kalau diketahui pasangan syah akan

dinyatakan sebagai perbuatan menyakiti, mengkhianati, melanggar kesepakatan,

di luar komitmen.”37 Dengan kata lain selingkuh terkandung makna

ketidakjujuran, ketidakpercayaan, ketidaksaling menghargai, dan kepengecutan

dengan maksud menikmati hubungan dengan orang lain sehingga terpenuhi

kebutuhan afeksi-seksualitas (meskipun tidak harus terjadi hubungan sebadan).

Kita tentu sudah mengenal berbagai akibat selingkuh. Bukan saja terancamnya

rumah tangga, tetapi juga terkadang membawa dampak ikutan yang cukup berat,

seperti hancurnya harapan anak-anak, rasa malu yang ditanggung keluarga besar,

rusaknya karir. Lebih dari itu semua adalah rusaknya tatanan sosial pada masa

mendatang.

36 http//;Wikipedia Bahasa Indonesia, html, akses 11 April 2016
37Asya, Selingkuh,(Yogyakarta: Pelita 2000), h. 45



2. Perselingkuhan dalam Perspektif Islam

Selingkuh dalam Islam dikenal dengan istilah khianat atau al-khianah

az-zaujiyyah. Artinya, berpalingnya seseorang yang sudah memiliki pasangan

kepada yang bukan pasangannya.Perilaku selingkuh dapat digambarkan dalam

beberapa bentuk, antara lain:

1)Pandangan yang diharamkan, yakni melihat hal-hal yang diharamkan,
baik melihat pria/wanita yang bukan pasangannya secara langsung
maupun melihat gambar yang diharamkan, di majalah, televisi, atau
internet.2). Obrolan yang diharamkan, baik melalui telepon, internet,
maupun pembicaraan secara langsung. 3)Pertemuan dengan tujuan
bersenang-senang dan mencari kepuasan. 4)Hubungan badan alias zina,
wal ’iyadzu billah (hanya kepada Allah kita memohon perlindungan).38

Meskipun demikian, tidak berarti setiap pembicaraan antara wanita dan

pria ajnabi (asing/bukan mahramnya) adalah haram. Akan tetapi, yang dimaksud

adalah pembicaraan dengan niat bersenang-senang yang diharamkan, dengan

suara yang sengaja dibuat merdu.Khianat adalah lawan kata amanat. Adapun

amanat erat kaitannya dengan seluruh takalif syar’iyyah (beban/perintah syariat).

Di antaranya adalah firman Allah l,



38Al-Ustadz Abu Hamzah Yusuf, Majalah Muslimah, Qonita, akses 11 April 2016



Terjemahnya: Sesungguhnya kami Telah mengemukakan amanat kepada langit,
bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul
amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan
dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat
zalim dan amat bodoh.(al-Ahzab: 72)39

Khianat adalah kata yang bersifat umum, menunjukkan kekurangan

atau ketidaksempurnaan dalam memenuhi sesuatu. Adapun khianat dalam agama

artinya tidak menunaikan perintah-perintah syariat. Seseorang dikatakan

berkhianat kepada Rabb-nya apabila dia kafir dan murtad, dan berkhianat kepada

Rasul dan apabila dia meninggalkan sunnah-sunnah beliau. Terkait dengan

al-khianah az-zaujiyyah (perselingkuhan), ada beberapa macam khianat yang

masuk kategori ini, di antaranya:

1) Khianat dalam hal agama, yang berarti kekufuran.
2) Khianat dalam hal tempat tidur, yakni zina.
3) Khianat dalam hal harta.40

Untuk lebih jelasnya kategori khianat dalam pandangan Islam dapat

diuraikan sebagai berikut:

i. Khianat dalam hal agama, yang berarti kekufuran

Apabila istri menyelisihi agama suaminya yang muslim, berarti dia telah

mengkhianati sang suami. Allah berfirman:

39Al-Qur’an dan Terjemahannya,( Semarang; Karya Toha Putra, 1996)
40Al-Ustadz Abu Hamzah Yusuf, Op.cid, h. 5



Terjemahnya: Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth sebagai perumpamaan bagi
orang-orang kafir. keduanya berada di bawah pengawasan dua orang
hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua isteri itu
berkhianat kepada suaminya (masing-masing), Maka suaminya itu
tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah; dan
dikatakan (kepada keduanya): "Masuklah ke dalam Jahannam bersama
orang-orang yang masuk (jahannam)"(.QS:At-Tahrim/66:10)41

Khianat yang disebutkan dalam ayat ini adalah khianat kesyirikan dan

kekufuran, sebagaimana menurut mayoritas ahli tafsir, bukan khianat yang berupa

perzinaan. Ibnu ‘Abbas menuturkan dalam sebuah riwayat, “Tidak ada sama

sekali istri nabi yang berzina!” (Tafsir ath-Thabari)

ii. Khianat dalam hal harta.

Terkadang seorang istri dengan seenaknya menggunakan harta suaminya.

Dia berfoya-foya dan menghabiskan harta sang suami tanpa sepengetahuan

suaminya. Ini termasuk kategori khianat. Sekalipun si istri ingin bersedekah dari

harta suaminya, dia tidak boleh melakukannya kecuali dengan sebagian kecil harta

saja. Adapun bersedekah dengan harta yang banyak, dia harus meminta izin sang

suami terlebih dahulu.

iii.Khianat dalam hal tempat tidur, yakni zina.

41Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang,:Karya Toha Putra,1996)



Dari segi penggunaan, khianat inilah yang kemudian populer, baik

dahulu maupun sekarang, sehingga menjadi istilah yang diketahui secara umum

bahwa khianat berarti zina. Allah l berfirman,


Terjemahnya:(Yusuf berkata): "Yang demikian itu agar dia (Al Aziz) mengetahui

bahwa Sesungguhnya Aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya,
dan bahwasanya Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang
berkhianat. Dan Aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan),
Karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan,
kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku
Maha Pengampun lagi Maha penyanyang.(QS/12:52-53)42

3. Perselingkuhan dalam Perspektif Hukum Islam

Begitu berat hukuman yang ditetapkan oleh Islam bagi orang yang

melakukan perbuatan keji dalam keadaan telah memiliki pasangan, suami atau

istri. Oleh karena itu, pria yang telah dianugerahi pasangan hidup oleh Allah

hendaknya bertakwa kepada-Nya. Dia harus mengetahui bahwa hubungan

terlarang dengan wanita yang bukan pasangannya adalah dosa besar.Istri yang

beriman kepada Allah dan hari akhir diharamkan menampakkan auratnya di

hadapan pria selain suaminya, karena hal itu akan menjerumuskannya ke dalam

42Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang,: Karya Toha Putra, 1996)



kejelekan, perbuatan keji, dan mungkar.Syariat Islam telah mengharamkan

perbuatan zina. Namun, yang dilarang tidak sekadar melakukan hubungan badan

secara langsung, tetapi juga segala sarana yang mengarah kepada perzinaan. Allah

berfirman:


Terjemahannya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah
suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.(QS
Al-Isra/17:32)43

Allah juga berfirman:

Terjemahnya: Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh
Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia,
berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu
membunuh anak-anak kamu Karena takut kemiskinan, kami akan
memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu
mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di
antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh
jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu

43Ibid



(sebab) yang benar. demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya
kamu memahami(nya).(QS Al-An’am/06:151)44

Semua itu dalam rangka menutup segala celah menuju perzinaan,

seperti berdua-duaan dengan lawan jenis, melihat hal-hal yang diharamkan, dan

memperlihatkan aurat. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan “bahwa dalam zina

terkumpul semua kejelekan, seperti hilangnya sifat wara’, kurangnya agama,

rusaknya muruah (kehormatan diri), dan sedikitnya kecemburuan.”45 Martabat

seorang pezina akan jatuh dalam pandangan Allah dan di hadapan

hamba-hamba-Nya. Nama baiknya akan tercoreng sehingga dia menyandang

julukan yang jelek. Sesungguhnya, orang yang hanya mencari kelezatan hidup dan

merasa nyaman dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah akan dihukum

oleh-Nya dengan sesuatu yang menjadi kebalikannya. Apa yang ada di sisi Allah

tidak akan didapat selain dengan ketaatan. Allah tidak menjadikan kemaksiatan

sebagai sebab untuk mendapatkan kebaikan.

Selain itu, dalam rangka menjaga kehormatan, istri dilarang melepas

pakaiannya di selain rumah suaminya. Diriwayatkan dari Abu Malih bahwa para

wanita dari penduduk Himsh atau penduduk Syam datang menemui Aisyah.

Aisyah berkata kepada mereka, ”Aku telah mendengar Rasulullah bersabda,

44Ibid
45Ibid



رَبِّھَا وَبَیْنَ بَیْنَھَا السِّتْرَ ھَتَكَتِ فَقَدْ زَوْجِھَا بَیْتِ غَیْرِ فِي ثِیَابَھَا تَضَعُ امْرَأَةٍ أَیُّمَا

Artinya:“Wanita mana saja yang melepas pakaiannya di selain rumah suaminya,
dia telah merobek tabir antara dirinya dan Rabb-nya.” (HR. Ahmad,
Ibnu Majah, al-Hakim, dll)46

Islam melarang pria menemui wanita yang bukan mahramnya,

khususnya ketika suami si wanita sedang tidak ada di tempat. Rasulullah

bersabda,

الْمَوْتُ الْحَمْوُ قَالَ: الْحَمْوَ؟ أَفَرَأَیْتَ هللاِ، رَسُولَ یَا األَْنْصَارِ: مِنَ رَجُلٌ فَقَالَ النِّسَاءِ. عَلَى وَالدُّخُولَ إِیَّاكُمْ

Artinya “Janganlah kalian masuk ke tempat kaum wanita.” Seorang pria Anshar
bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai
ipar?” Beliau menjawab, “Ipar adalah maut.”(HR. Muslim)47

Sepasang suami dan istri hendaknya menjaga kesucian hubungan

mereka dengan segala cara yang disyariatkan. Jika hasrat dan keinginan suami

tidak sedang bergelora terhadap istrinya pada suatu waktu, padahal si istri sangat

menginginkannya, si suami hendaknya memenuhi keinginannya. Suami tidak

boleh menyibukkan diri dengan sesuatu yang membuat si istri terhalang dari

bersenang-senang dengannya, entah sibuk dengan pekerjaan bahkan dengan

ibadah sekalipun atau dengan sengaja meninggalkan istri dalam waktu lama tanpa

ada keperluan. Demikian pula sebaliknya, jika istri diajak oleh suaminya ke

46Hamzah Ahmad Az-Zain,(terj) Musnad Imam Ahmad, (Jakarta :Pustaka Azam,
2011),h. 45

47Muh. Fuad Al-Baqi,(terj.) Shahih Muslim, (Jakarta: Pustaka Assunah, 2011), h.231



tempat tidur, baik siang maupun malam, dia tidak boleh menolak kecuali apabila

ada halangan yang syar’i.

4. Alasan dan Faktor Penyebab Perselingkuhan

1. Alasan Perselingkuhan

Harapan yang terlalu tinggi terhadap pasangan dapat menjadi bumerang

bagi kelangsungan hubungan perkawinan seseorang, banyak orang terlalu cepat

merasa tidak puas dalam kehidupan perkawinan yang mungkin baru saja dijalani

beberapa saat. Menghadapi kenyataan hidup yang jauh dari harapan, mereka

lantas merasa kecewa dan mulai menyalahkan pasangannya, dan tidak sedikit dari

mereka memilih untuk selingkuh. Whitehead dalam Nanik, seorang Psikolog AS

yang meneliti tentang hubungan suami istri, beranggapan bahwa munculnya

selingkuh (perselingkuhan) dikarenakan luapan “kekecewaan terhadap tidak

terpenuhinya harapan.”48 Tingginya harapan akan kebahagiaan justru

menjatuhkan mereka ke dalam jurang kekecewaan, sehingga ketika harapan tidak

tampak maka masing-masing mulai mencari pasangan baru yang dirasa lebih pas.

Selingkuh adalah segala bentuk perilaku yang mengarah pada hubungan

yang melibatkan orang lain diluar pasangan sahnya dalam perkawinan (suami/istri)

dengan memberi atau menerima perlakuan yang seharusnya diberikan pada

pasangan yang sah yaitu membentuk perlakuan dengan hubungan seksual antara 2

48Nanik, Perselingkuhan, (Jakarta,:Mifta, 2013), h. 32



(dua) orang. Selingkuh tidak hanya soal hubungan seksual. Ada keterlibatan

asmara antara dua pasangan yang bukan pasangan resmi bisa dikatakan sebagai

bentuk perselingkuhan, misalnya “kissing, pengungkapan perasaan cinta dan

komunikasi intensif yang melibatkan perasaan.49Debbie Layton-Tholl (C.

Hermanto), ahli psikologi yang meneliti alasan-alasan terjadinya perselingkuhan

menemukan beberapa alasan yang selalu diungkapkan ketika mereka terlibat

perselingkuhan yaitu sebagai berikut :

1) Merasakan ketidakpuasan dalam kehidupan perkawinan

2) Adanya kekosongan emosional dalam kehidupan pasangan tersebut
3) Problem pribadi di masa lalu
4) Kebutuhan untuk mencari variasi dalam kehidupan seksual
5) Sulit untuk menolak “godaan”
6) Marah terhadap pasangan
7) Tidak lagi bisa mencintai pasangan
8) Kecanduan alkohol atau pun obat-obatan
9) Seringnya hidup berpisah lokasi.50

Dalam pandangan ahli di atas disimpulkan bahwa alasan terjadinya

tindakan selingkuh baik dari kedua belah pihak cukup beragam dan yang paling

dominan adalah masalah keharmonisan dalam keluarga. Disamping yang telah

disebutkan di atas mengenai alasan terjadinya perselingkuhan maka sebab lain

juga disebutkan sebagai berikut:

49Cristian Hermanto, Penyebab Selingkuh Dalam Sebuah Perkawinan, (Jakarta, Rineka
Cipta, 2013), h. 14

50Ibid.



a)ingin melarikan diri secara emosional dari pasangannya.b) ingin
bertualang dan ingin mengetahui seperti apa berhubungan seks dengan
orang yang bukan pasangannya.c) marah, dendam atau permusuhan
yang terpendam terhadap pasangannya. d)ingin melakukan lebih banyak
seks atau hal-hal yang menyerupai perbuatan seksual yang tidak ia
dapatkan atau berbeda dari pasangannya.51

Berdasarkan kutipan di atas dapat dilihat bahwa alasan atau pendekatan

yang digunakan dalam untuk menjadi alasan terjadinya perselingkuhan adalah

dimotivasi dengan hasrat yang labih dalam hal kehidupan seks sehingga lebih

terdorong untuk selingkuh dalam mencapai titik kepuasan secara biologis. Lebih

lanjut disebutkan pula tipe-tipe perselingkuhan sebagai berikut:

a) The boat-rocking affair - Terjadi ketika seseorang merasa tidak puas
dengan hubungannya. Perselingkuhan tanpa disadari menjadi cara
untuk mengalihkan perhatian dari masalah dan membuatnya muncul
ke permukaan. Affair jenis ini selalu timbul tenggelam.

b) The exit affair - Terjadi ketika perselingkuhan dijadikan cara untuk
lepas dari sebuah hubungan. Bukannya menghadapi masalah dengan
pasangannya, ia malah memilih lari dalam perselingkuhan.

c) The thrill affair - Sebuah hubungan yang terlarang bisa menimbulkan
sensasi tersendiri, rasa deg-degan karena takut ketahuan memompa
adrenalin dalam tubuh, sehingga hubungan seks yang dilakukan
dengan seseorang yang baru terasa begitu menggairahkan.
Perselingkuhan pun menjadi terasa romantis dan menarik. Selingkuh
itu indah, begitu prinsip mereka.

d) The three’s company affair - Sebuah affair yang berlangsung
tahunan ; bisa disebut juga affair berturut-turut. Ada sebagian orang
yang merasa tidak bisa berkomitmen dengan satu orang, orang-orang
dalam golongan ini merasa tercekik dalam hubungan monogami.

51Muh. Yasin, Selingkuh itu indah, http//:Kompas.com 24 Januari 2013 akses 10 April
2016



Kehadiran orang ketiga bisa menjadi penyaluran dalam masalah emosi
tadi.52

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menguraikan bahwa

dinamika perselingkuhan merupakan hal yang komplek dalam kehidupan manusia

dimana diibaratkan bahwa perselingkuhan bak permainan petak umpet (hide and

seek) yang dilakukan oleh suatu individu dan menganggap hal tersebut merupakan

suatu mainsterm dari perubahan paradigman masyarakat modern.

2. Faktor Penyebab Perselingkuhan

Terjadinya perselingkuhan bukan hanya terjadi diluar control pelaku

akan tetapi terdapat beberapa faktor yang teriplisit yang memberikan sugesti

untuk bergerak atau bertindak meskipun hal tersebut bertentangan dengan norma

yang berlaku dalam masyarakat, adapun faktor penyebab terjadinya

perselingkuhan adalah faktor internal dan faktor external. Untuk lebih jelasnya

diuraikan sebagai berikut:

1) Faktor Internal
Faktor internal meliputi

a) Konflik dalam perkawinan yang tidak kunjung selesai dan
terus-menerus oleh perbedaan latar belakang pendidikan,
perkembangan kepribadian, subkultur, serta pola hidup, yang
menyebabkan ketidakserasian relasi antarpasangan.

b) Kekecewaan oleh berbagai macam sebab seperti sifat yang berbeda,
cara berkomunikasi yang kurang terasa pas, dan sebagainya.

52Ibid



c) Ketidakpuasan dalam kehidupan seksual oleh disfungsi seksual atau
penyimpangan perilaku seksual lainnya.

d) Problema finansial.
e) Persaingan antarpasangan baik dalam karier dan

perolehanpenghasilan.53

2) Faktor External
Faktor external meliputi

a) Lingkungan pergaulan yang mendorong seseorang untuk mengambil
keputusan mencoba menjalin hubungan perselingkuhan, demi tidak
mendapat sebutan STS (suami takut istri) di kalangan rekan
sepergaulannya.

b) Kedekatan dengan teman lain jenis ditempat kerja yang berawal dari
saling mencurahkan kesusahan dan kekecewaan dalam rumah tangga.
Dari curhat, terjalin kedekatan emosional yang berlanjut dengan
kontak fisik intim.

c) Godaan erotis-seksual dari berbagai pihak, rekan kerja dan teman
dengan motif tertentu.54

Perselingkuhan dengan atau tanpa hubungan seks mudah untuk

ditemukan, bahkan untuk dilakukan. Perselingkuhan tak memandang status sosial,

tingkat pendidikan, jabatan, bidang profesi, domisili, bahkan gender. Semoga

artikel selingkuh dan perselingkuhan ini bisa anda gunakan sebagai referensi

untuk mencegah dan mengatasi pasangan yang selingkuh. Selanjutnya mengenai

faktor yang terlah dibahas di atas maka akan dijelaskan pula beberapa sebab yang

melatarbelakangi terjadinya perselingkuhan di antaranya dapat disimpulkan

menjadi beberapa poin berikut:

53Hesti Pratiwi, Keluarga Kecilku, (Jakarta: Kompas, 2011), h. 23
54ibid



 Lemahnya pemahaman agama dan tidak adanya perhatian terhadap perintah
dan larangan yang terdapat dalam syariat Allah, terkhusus yang terkait
dengan pergaulan antara pria dan wanita.

 Kesibukan masing-masing dengan urusan pribadi tanpa memedulikan
pasangannya dan keinginannya. Istri hidup untuk diri dan keinginannya saja,
begitu pula suami. Alhasil, istri ada di satu sisi, dan suami ada di sisi yang
lain. Hati dan perasaan mereka berdua nyaris tidak pernah bertemu.

 Adanya perasaan jenuh dan hubungan yang mulai dingin antara suami dan
istri, terkhusus setelah melewati beberapa tahun pernikahan dan hadirnya
anak. Istri cenderung menyibukkan diri dengan anak-anak sehingga
mengabaikan hak dan hasrat suaminya. Sebaliknya, suami menyibukkan diri
dengan pekerjaan, tidak menoleh kepada kebutuhan dan hasrat istrinya.

 Berteman dengan orang-orang yang tidak baik yang selalu menggambarkan
kemaksiatan sebagai sesuatu yang indah, baik dengan tingkah laku maupun
kata-kata yang menipu. Teman tersebut mendorong istri agar mengabaikan
ketaatan kepada suami dan melakukan hal-hal yang dibenci suami. Demikian
pula keadaan suami.

 Membiarkan pria ajnabi (bukan mahram) bebas masuk dan bergaul dengan
istri, atau membiarkan wanita yang bukan mahrammasuk dan tinggal di
rumah suami.

 Menganggap lumrah campur baur dengan pria atau wanita yang bukan
mahram dan tidak mengindahkan aturan syariat dalam masalah ini.

 Banyaknya sarana pendukung pornoaksi dan pornografi, seperti televisi,
internet, dan lain-lain.

 Banyaknya wanita yang bekerja di luar rumah dan bercampur baur dengan
pria dalam sebuah pekerjaan, baik di kantor-kantor, pertokoan, pasar, pabrik,
maupun tempat lainnya. Bahkan, tidak sedikit wanita yang baru pulang dari
tempat kerja setelah larut malam.55

Perlu diingat oleh semua pihak, Allah telah mewajibkan para

hamba-Nya yang beriman agar menjaga kemaluan mereka dan menjauhi hal-hal

yang diharamkan-Nya. Istri hendaknya mengetahui bahwa jika suaminya

berkhianat atau berselingkuh, dia tidak boleh membalasnya dengan hal yang

55Hermein Pane, Teori Psikologi Dewasa, (Jakarta: Star, 2014), h.53-55



sama. Di samping itu, faktor keagamaan memiliki peran yang sangat besar dalam

menjaga seseorang agar tidak jatuh ke dalam hal yang dibenci oleh Allah.

Perasaan selalu diawasi oleh Allah, takut akan siksa-Nya, dan berharap

pahala-Nya berdampak besar dalam pembentukan kepribadian seseorang. Jika hal

tersebut telah menghunjam kuat pada diri seseorang, dia akan berupaya menjaga

diri dari hal-hal yang haram dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat.

5. Perselingkuhan dalam Perspektif Bimbingan Konseling

Latar belakang perlunya bimbingan dan konseling dalam kasus selingkuh

karena hakekat manusia, yaitu manusia yang memiliki unsur jasmaniah (biologis)

dan psikologis atau mental (ruhaniah) manusia sebagai makhluk individu, sosial,

berbudaya dan sebagai makhluk Tuhan (religius). Hal tersebut memunculkan

pembidangan dalam bimbingan dan konseling, antara lain: bidang pernikahan dan

keluarga, Penulis bermaksud membahas peran bimbingan dan konseling dalam

menangani permasalahan bidang pernikahan dan keluarga yaitu perselingkuhan.

Perlu disadari bahwa masalah “perselingkuhan menunjukkan indikasi

bahwa rumah tangga tersebut menunjukkan keluarga yang tidak sehat yang akan

berpengaruh terhadap keseimbangan perkawinan.”56 Yang berarti juga bahwa

56Goldenberg, H. dan Goldenberg, I., 1985. Family Therapy An Overview. Brooks/Cole
Publishing Company, Pacific Grove, California, http//:FamilyTherapyAnOverview.
Brooks.html.com, akses 29/10/2016



tujuan pembentukan keluarga islami “terkotori”. Di sinilah peran bimbingan dan

konseling dalam memberikan bimbingan dan konseling agar menjadi rumah

tangga yang penuh dengan “mawaddah wa rahmat”, dengan cara: Pembinaan dan

penghayatan ajaran agama diperoleh pengetahuan bahwa perselingkuhan adalah

perbuatan dosa; Pembinaan sikap saling menghormati, bahwa setiap orang

mempunyai kelebihan dan kekurangan; Pembinaan kemauan berusaha, bahwa

kesalahan berselingkuh dapat segera melakukan taubatan nasuha agar kehidupan

pernikahan dan keluarga kembali serasi, selaras, seimbang dan harmonis;

Pembinaan sikap hidup efisien. Efisien bukan hanya ekonomi tapi juga dari sudut

energi manusia. Permasalahan perekonomian sering menjadi pemicu terjadinya

perselingkuhan (terdapat unsur/ikatan membutuhkan dan dibutuhkan); Pembinaan

sikap suka mawas diri, bahwa dengan saling menjaga akan memunculkan perilaku

yang akan menjaga hubungan dalam keluarga. Seperti tujuan bimbingan dan

konseling islam yang lain, tujuan bimbingan dan konseling pernikahan dan

keluarga islami adalah:

Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang
berkaitan dengan pernikahan, kehidupan berumah tangga serta membantu
individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga
agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, misalnya:
mencegah timbulnya perselingkuhan dengan senantiasa menjaga
keharmonisan serta meningkatkan keharmonisan pernikahan dan
berumah tangga.57

57Bastaman, H. D..Integrasi Psikologi dengan Islam. (Yogyakarta: Yayasan Insan Kamil,



Terdapat beberapa cara agar perselingkuhan tidak terjadi, antara lain:”Dan

janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan

keji dan suatu jalan yang buruk” (QS. al-Isra’: 32). Pengertian dan pemahaman

bahwa perselingkuhan (perzinaan) itu dosa, yang berarti mengotori ikatan suci

pernikahan seorang laki-laki dan perempuan juga keluarganya (walinya).

Mempunyai kebiasaan sikap mengampuni. Karena pengampunan bukanlah

perasaan tetapi praktik, sehingga pengampunan sejati akan kelihatan dari sikap

setiap hari. Dengan mengampuni kita menolong diri sendiri terbebas dari

kemarahan dan kegusaran.B imbingan Konseling bagai orang yang sudah

menikah merupakan salah satu layanan konseling yang semakin memiliki urgensi

penting seiring dengan komplesitas masalah manusia. Urgensi Bimbingan

Konsleing dalam maslah perselingkuhan paling tidak dapat dilihat dari beberapa

aspek seperti “Masalah perbedaa individu, Masalah kebutuhan, Masalah

perkembangan individu,Masalah latar belakang sosio-kultural.”58

Layanan bimbingan konseling dalam mengatasi perselingkuhan dapat

menjadi jembatan yang mengantar pasangan suami isteri untuk dapat menigkatkan

pemahaman terhadap masing-masing pasangan, konselor dapat menjadi perantara

2005),h.54

58Bimbingan Konseling dalam Perkawinan,www.suaramuhibuddin.wordpres.com



mempertemukan perbedaan yang atau paling tidak membantu membangaun

paradigama yang lebih positif dari perbedaan yang mereka alami.

E. Kerangka Pikir Penelitian

Dalam proses penelitian ini maka hal yang mendasar dimana dapat

menjadi rujukan penelitian adalah pada pendekatan bimbingan konseling yang

dilakukan tokoh agama dalam upaya mengatasi perselingkuhan terkhusus pada

beberapa Panges yang menjadi pelaku selingkuh tersebut, secara teoritis ada

sejumlah pendekatan dalam bimbingan konseling yang penulis akan melakukan

kros cek terhadap tindakan atau bentuk pendekatan yang dilakukan oleh tokoh

agama sebagaimana yang terjadi dilapangan untuk mencocokannya. Di samping

itu juga dalam kajian penelitian maka akan dibahas mengenai faktor-faktor

dominan yang dapat memberikan pengaruh terhadap terjadinya prilaku selingkuh,

maka dengan mengetahui hal tersebut maka dapat pula diterapkan pendekatan

bimbingan konseling yang sesuai dengan permasalahan dan karakteristik pelaku

melalu faktor-faktor yang telah diketahui sebelumnya.



BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan

pendekatan studi kasus dan bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar

belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu obyek. Ciri-ciri

penelitian kualitatif, dikemukakan oleh Moleong yaitu:

1) latar alamiah; 2) manusia sebagai alat (instrumen) pengumpul data; 3)
metode kualitatif; 4) analisis data secara induktif; 5) penyusunan teori
dari bawah (grounded theory); 6) deskriptif; 7) lebih mementingkan
proses dari pada hasil; 8) adanya “batas” yang ditentukan oleh fokus; 9)
adanya kriteria khusus untuk keabsahan data; 10) desain bersifat
sementara; dan 11) hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama
dengan pihak yang diwawancarai.59

Jadi penelitian kualitatif yang dilaksanakan dalam penelitian adalah

penelitian yang tidak melibatkan secara langsung peneliti untuk mengubah

keadaan atau fenomena di lapangan sesuai dengan yang seharusnya.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Masadian Kecamatan Menui

Kepulauan Kabupaten Morowali. Adapun waktu penelitian yaitu dimulai bulan

April - September 2016.

59Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2010 h. 96-99


