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   ABSTRAK 

 

Riki Agustin, NIM. 150402004, Urgensi Konseling Keluarga Terhadap Para 

Orang Tua Dalam Upaya Memotivasi Anak Penderita Penyakit Kronis (Studi 

Diskriptif di Rumah Kita Ulee Kareng Banda Aceh), Skripsi S-1, (Prodi 

Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas 

Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh: 2019). 

Konseling adalah upaya batuan yang diberikan seorang pembimbing yang terlatih 

dan berpengalaman, terhadap individu-individu yang membutuhkan agar individu 

tersebut berkembang posetensinya secara optimal mampu mengatasi masalahnya 

dan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah dan juga 

pemberian pertolongan pada individu yang membutuhkan. Keluarga adalah unit 

sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar 

terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota 

keluarga. Konseling keluarga memfokuskan pada masalah-masalah yang 

berhubungan dengan situasi keluarga dan penyelenggaraannya melibatkan 

anggota keluarga. Berbagai permasalahan dialami oleh pasien kronis di antaranya 

kecemasan, ketakutan, ketidakpastian, keputusasaan saat menjalani pengobatan. 

Rumah Singgah (Rumah Kita) selama ini hanya memberikan layanan fisik seperti 

akomodasi, transportasi dan kosumsi namun belum memberikan layanan 

psikologis dan konseling bagi pasien dan orang tua dalam mendampingi anak 

penderita penyakit kronis. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

masalah yang sering dihadapi orang tua dalam mendampingi anak penderita 

penyakit kronis dan untuk mengatahui urgensi konseling keluarga terhadap para 

orang tua dalam upaya memotivasi anak penderita penyakit kronis. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research). Metode yang 

digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian 

adalah orang tua penderita penyakit kronis. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Teknik pengolahan dan 

analisis data adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan 

prosedur penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini adalah masalah yang sering 

dihadapi orang tua dalam mendampingi anak penderita penyakit kronis yaitu 

orang tua pasien cenderung mengalami masalah emosional yang berbeda-beda, 

seperti sedih, bingung, perasaan tidak berdaya dan cemas, masalah kognitif 

minimnya pengetahuan tentang penyakit di derita oleh anak dan tanggung jawab. 

Urgensi konseling keluarga terhadap para orang tua dalam upaya memotivasi anak 

penderita penyakit kronis yaitu sangat penting agar orang tua mampu mengatasi 

masalah yang muncul saat pendampingan dan juga memotivasi anak dalam proses 

percepatan pemulihan anak. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Konseling adalah upaya bantuan yang diberikan seseorang pembimbing yang 

terlatih dan berpengalaman, terhadap individu-individu yang membutuhkan, agar 

individu tersebut berkembang pontesinya secara optimal, mampu mengatasi 

masalahnya dan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah 

dan juga pemberian pertolongan pada individu yang membutuhkan.
1
 

Layanan konseling dilaksanakan dari manusia, untuk manusia dan oleh 

manusia, artinya pelayanan itu diselenggarakan berdasarkan hakikat keberadaan 

manusia dengan segenap dimensi manusianya. Bahwa pelayanan tersebut 

diselenggarakan demi tujuan-tujuan yang agung, mulia dan positif bagi kehidupan 

kemanusiaan menuju manusia seutuhnya, baik manusia sebagai individu maupun 

kelompok. Proses bimbingan dan konseling seperti itu melibatkan manusia yang 

menyangkut segenap potensi-potensi dan kecenderungan-kecenderungan, 

perkembangannya, dinamika kehidupannya, permasalahannnya dan interaksi dinamis 

antara berbagai unsur yang ada.
2
 

______________ 

 
1
Safwan Amin, Pengantar bimbingan dan konseling, (Banda Aceh : Yayasan Pena, 2005), 

hal. 5. 
2
Prayitno, Dasar-dasar Bimbingan & Konseling. ( Jakarta: Rineka Cipta, 2004 ), hal. 92. 
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Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan 

berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan 

kepribadian setiap anggota keluarga. Selain itu keluarga merupakan wilayah 

pembinaan awal yang memiliki signifikansi terhadap lingkungan yang lebih besar di 

atasnya. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat berlindung dimana setiap individu 

mendapatkan sebuah rasa nyaman yang dirasakan pada hubungan darah. Makanya 

konseling  kelurga sangat berpengaruhi terhadap perkembangan anak dan keluarga 

khususnya terhadap para orangtua dalam upaya memotivasi penderita penyakit 

kronis. 

Pada sebuah keluarga, disfungsi apa saja (penyakit cidera, perpisahan) akan 

mempengaruhi satu atau lebih anggota keluarga dalam hal tertentu. Keluarga 

mempunyai fungsi untuk, mensosialisasi atau mendidik anak dan menolong serta 

melindungi yang lemah, khusnya memotivasi anak penderita penyakit kronis. 

Keluarga mempunyai peranan yang penting karena keluarga menyediakan sumber-

sumber yang penting untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi dirinya dan orang 

lain dalam keluarga.
3
 

Jadi konseling keluarga memfokuskan pada masalah-masalah yang 

berhubungan dengan situasi keluarga dan penyelenggaraannya melibatkan anggota 

keluarga. 

______________ 

 
3
 Kusduliradri Setiono, Psikologi Keluarga, cet, 1  (Bandung: Alumni, 2011), hal.24. 
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Sesungguhnya pada hakikatnya masalah yang dialami oleh manusia adalah 

wujud cobaan dan ujian dari Allah untuk menguji keteguhan dan kesabaran manusia. 

Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 155, sebagai berikut:  

          

                           

     

Artinya: “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit 

ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah 

berita gembira kepada orang-orang yang sabar’’. (QS. Al-Baqarah: 155)  

 

Bahwa sesungguhnya Allah memberikan cobaan kepada manusia, baik dari 

segi sosial, ekonomi, politik dan psikologi yang dapat membawa pengaruh besar 

didalam keluarga. Sehingga manusia dituntut mampu mengembangkan dan 

menyesuaikan diri dengan berbagai potensi secara optimal, agar dapat menyelesaikan 

masalah yang terjadi di dalam keluarga. Tetapi apabila tidak dapat 

menyelesaikannya, maka harus meminta bantuan kepada seorang ahli konseling agar 

dapat membantu dalam menyelesaikan problem keluarga dan juga memotivasi. 

Didalam upaya membantu pasien penderita penyakit kronis, ibu Nurjannah 

Husien telah mendirikan Rumah Singgah yang dinamai Rumah Kita yang beralamat 

Jalan Mesjid Tuha No.6 Gampong Ie Masen Kec. Ulee Kareng Banda Aceh. Tujuan 

di dirikannya adalah untuk membantu pasien serta keluarga sebelum dan sesudah 
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mendapatkan perawatan di rumah sakit. Berbagai permasalahan dialami oleh para 

pasien kronis, diantara nya kecemasan, ketakutan, ketidakpastian, keputusasaan saat 

menjalani pengobatan. 

Idealnya dengan adanya Rumah Singgah dapat memberikan layanan 

psikologis atau konseling bagi orang tua yang memiliki anak dengan gangguan 

kesehatan kronis agar orang tua tersebut mampu memotivasi anak nya dalam upaya 

percepatan pemulihan. 

Berdasarkan hasil observasi awal di Rumah Singgah (Rumah Kita), tersebut 

hanya memberikan layanan fisik seperti akomodasi, transportasi dan kosumsi dan 

belum memberikan layanan psikologis dan konseling bagi pasien atau orang tua 

penderita penyakit kronis. 

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Urgensi 

Konseling Keluarga Terhadap Para Orang Tua Dalam Upaya Memotivasi Anak 

Penderita Penyakit Kronis Studi Diskriptif  di Rumah Kita Ulee Kareng Banda 

Aceh”  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan umum masalah 

penelitian ini adalah: “ Bagaimana Urgensi Konseling Keluarga Terhadap Para 

Orang Tua Dalam Upaya Memotivasi Anak Penderita Penyakit Kronis di Rumah 

Kita Ulee Kareng Banda Aceh”. Sedangkan secara khusus penelitian ini dirumuskan 

dalam beberaapa pertanyaan yaitu:  
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1. Bagaimana kondisi keluarga dalam mendampingi anak penderita penyakit kronis 

di Rumah Kita Ulee Kareng Banda Aceh? 

2. Apa saja masalah yang sering dihadapi keluarga dalam mendampingi anak 

penderita penyakit kronis di Rumah Kita Ulee Kareng Banda Aceh? 

3. Apakah penting atau tidak melakukan layanan konseling pada keluarga di 

Rumah Kita Ulee Kareng Banda Aceh? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi keluarga dalam mendampingi anak 

penderita penyakit kronis di Rumah Kita Ulee Kareng Banda Aceh. 

2. Untuk mengetahui apa saja masalah yang sering dihadapi keluarga dalam 

mendampingi anak penderita penyakit kronis di Rumah Kita Ulee Kareng 

Banda Aceh. 

3. Untuk mengetahui apakah penting atau tidak melakukan layanan konseling 

pada keluarga terhadap para orang tua di Rumah Kita Ulee Kareng Banda 

Aceh. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat terhadap dunia teoritis, penelitian diharapkan dapat menyajikan 

informasi sebagai acuan dan berguna untuk menambah wawasan tentang pentingnya 

konseling keluarga terhadap para orang tua dalam upaya memotivasi anak penderita 

penyakit kronis. 

Manfaat terhadap dunia praktisi, dari hasil penelitian diharapkan dapat 

disumbangkan untuk seluruh muslim di dunia sebagai rujukan dan pertimbangan 

dalam upaya memotivasi anak penderita penyakit kronis. 

 

E. Defenisi Operasional 

1. Urgensi Konseling Keluarga 

a. Urgensi  

Urgensi adalah keharusan yang mendesak, hal sangat penting. Sedangkan 

dalam Kamus besar Bahasa Indonesia , urgensi adalah hal perlunya atau pentingnya 

tindakan yang cepat atau segera.
4
 

b. Konseling  

Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui 

wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada individu yang 

sedang sesuatau masalah (disebut klien) yang bermuara pada teratasinya masalah 

yang dihadapi klien. 

______________ 

 
4
Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi IV, Cet,I, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2008), hal.1536. 
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Pada tahun 1995, Glen E Smith mendefinisikan konseling yakni suatu proses 

di mana konselor membantu konseli (klien) agar ia dapat memahami dan 

menafsirkan fakta-fakta yang berhubungan dengan pemilihan, perencanaan dan 

penyesuaian diri sesuai dengan kebutuhan individu.
5
 

 

c. Keluarga  

Dalam kamus Besar Bahasa Inonesia disebutkan “keluarga” , ibu bapak 

dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat, 

keluarga merupakan sebuah intitusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi 

sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan 

sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan 

hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan.Juga bisa disebabkan karena 

persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.
6
 

Oleh karena itu, urgensi konseling keluarga adalah perlunya proses bantuan 

yang diberikan kepada individu anggota keluarga untuk mengaktualisasikan potensi-

potensi individu atau mengantisipasi masalah yang di alami dalam kehidupan 

keluarga dan mengusahakan agar terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri 

individu dan memberi dampak positif terhadap anggota lainnya. 

 

 

______________ 

 
5
Sofyan S. Willis, Konseling Individual, Teori dan Praktek, ( Bandung: Alfabeta, 2009), 

hal.17. 
6
 Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua,( 

Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal.471. 



8 

 

 

 

2.  Upaya Memotivasi Anak 

          Motivasi berasal dari kata motive yang diartikan sebagai suatu kondisi yang 

menggerakkan suatu makhluk yang mengarahkannya kepada sesuatu tujuan atau 

beberapa tujuan dari tingkat tertentu. Dilihat dari asal kata, motive berasal dari 

“motion” yang berarti “gerakan”.
7
 Motivasi (motivation) adalah kekuatan yang 

menggerakkan seseorang untuk berperilaku, berfikir dan merasa seperti yang mereka 

lakukan. 

 Oleh karena itu, upaya memotivasi anak sangat di perlukan gunanya untuk 

menngerakkan dan mengarahkan anak. 

3.  Penderita Penyakit Kronis 

 Penyakit kronis merupakan penyakit dengan ciri bersifatmenetap, 

menyebabkan ketidak mampuan pada penderitanya dan untuk menyembuhkannya 

penderita perlu melakukan perawatan dalam periode lama.
8
 

 

F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu 

Penelitian dilakukan oleh Nona Nurfadhilla pada tahun 2018 dengan judul 

“Urgensi Layanan Konseling Islami Dalam Upaya Menumbuhkan Kesadaran Anak 

Untuk Merawat Orang Tuanya Yang Berusia Lanjut”. Penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui: (1) untuk mengetahui bentuk kesadaran anak 

______________ 

 
7
 Arifin, Psikologi Dakwah Suatu Pengantar Studi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 49. 

8
 Bestari dkk, Jurnal Keperawatan Indonesia, Volume 19 No 1 Maret 2016, hal. 49. 
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dalam merawat orangtua yang berusia lanjut, (2) untuk mengetahui urgensi konseling 

islami dalam upaya menumbuhkan kesadaran anak untuk merawat orangtuanya. 

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Beti Setiawati pada tahun 2009 dengan 

judul “Kesabaran Anak dalam Merawat Orangtua yang Sakit”. Penelitian dilakukan 

dengan tujuan untuk mengatahui: (1) faktor-faktor yang mempengaruhi kesabaran 

anak dalam merawat orangtua yang sakit kronis, (2) bentuk-bentuk kesabaran anak 

dalam merawat orangtua yang sakit kronis dan (3) dinamika psikologi kesabaran 

anak dalam merawat orangtua yang sakit kronis. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian dan studi lapangan terhadap penelitian 

terdahulu, penulis tidak menemukan skripsi yang secara khusus membahas tentang 

Urgensi Konseling Keluarga Terhadap Para Orang Tua Dalam Upaya Memotivasi 

Anak Penderita Penyakit Kronis (Studi Diskriptif di Rumah Kita Ulee Kareng Banda 

Aceh). Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa penelitian ini masih sangat layak 

untuk diteliti dan dikembangkan. 
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BAB II  

LANDASAN TEORITIS 

Bimbingan Konseling Keluarga dan Motivasi Anak 

A. Konsep Bimbingan Konseling Keluarga 

1. Pengertian Konseling Keluarga  

Konseling keluarga (Family Counseling) adalah upaya bantuan yang 

diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga (pembenahan 

komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan 

masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota 

keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga.
1
 

Konseling keluarga adalah usaha membantu individu anggota keluarga 

untuk mengaktualisasikan potensinya dan mengantisipasi masalah yang 

dialaminya, melalui sistem kehidupan keluarga dan memberi dampak positif 

terhadap anggota keluarga lainnya.
2
 

Konseling keluarga pada dasarnya merupakan penerapan konseling pada 

situasi yang khusus. Konseling keluarga ini memfokuskan pada masalah-masalah 

yang berhubungan dengan situasi keluarga dengan penyelenggaraannya 

melibatkan anggota keluarga. Menurut D. Stanion (dalam latipun) konseling 

keluarga dapat dikatan sebagai sebuah modalitas yaitu klien adalah anggota dari 

                                                 
1
Sofyan willis, Konseling Keluarga (Family Counseling), ( Bandung: Alfabeta, 2008), 

hal.83. 
2
Sofyan willis, Op. Cit., hal.87-88. 
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suatu kelompok, yang dalam proses konseling melibatkan keluarga inti atau 

pasangan.
3

                                                 
3
 Latipun, Psikologi Konseling, (Malang: UMM Press, 2004), hal. 175. 
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Dari pengertian konseling keluarga di atas maka dapat dipahami dan dapat 

diambil kesimpulan bahwa konseling keluarga adalah upaya bantuan yang 

diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga untuk 

mengaktualisasikan potensinya dan mengantisipasi masalah yang dialaminya, 

melalui sistem kehidupan keluarga dan memberi dampak positif terhadap anggota 

keluarga lainnya serta menjadi layanan bantuan bagi keluarga yang sedang 

mengalami masalah, baik yang berkaitan dengan ketidak berfungsian sistem 

keluarga maupun dalam pengembangan potensi anak. Konseling keluarga ini juga 

memfokuskan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi keluarga 

dengan penyelenggaraannya melibatkan anggota keluarga. 

2. Tujuan Konseling Keluarga  

Tujuan konseling keluarga secara umum adalah menurut Glick dan Kessler 

(dalam Latipun, 2001) adalah menfasilitasi komunikasi pikiran dan perasaan antar 

anggota keluarga, mengubah gangguan dan ketidakfleksibelan peran dan kondisi, 

memberikan pelayanan sebagai model dan pendidikan peran tertentu yang 

ditujukan kepada anggota keluarga. Selain itu secara umum konseling keluarga 

menurut Willis (2008) yaitu membantu anggota-anggota keluarga belajar dan 

menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah kait-mengait di 

antara anggota keluarga, untuk membantu anggota keluarga agar menyadari 

tentang fakta jika satu anggota keluarga bermasalah, maka akan mempengaruhi 

kepada persepsi, ekspetasi, dan interaksi anggota-anggota lain, agar tercapai 

keseimbangan yang akan membuat pertumbuhan dan peningkatan setiap anggota, 
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untuk mengembangkan penghargaan penuh sebagai pengaruh dari hubungan 

parental. 

Secara khusus Willis (2008) Mengungkapkan keharmonisan keluarga 

bertujuan untuk meningkatkan toleransi dan dorongan anggota-anggota keluarga 

terhadap cara-cara yang istimewa (idiocyncratic ways) atau keunggulan-

keunggulan anggota lain, mengembangkan toleransi terhadap anggota-anggota 

keluarga yang mengalami frustasi atau kecewa, konflik, dan rasa sedih yang 

terjadi karena faktor sistem keluarga atau di luar sistem keluarga, 

mengembangkan motif dan potensi-potensi, setiap anggota keluarga dengan cara 

mendorong (mensupport), memberi semangat, dan meningkatkan anngota 

tersebut, mengembangkan keberhasilan persepsi diri orang tua secara realistik dan 

sesuai dengan anggota-anggota lain. 

Tujuan konseling keluarga oleh para ahli dirumuskan secara berbeda. 

Bowen menegaskan bahwa tujuan konseling kelurga adalah membantu klien 

(anggota keluarga) untuk mencapai individualitas, menjadi dirinya sebagai hal 

yang berbeda dari sitem keluarga. Tujuan demikian ini relavan dengan 

pandangannya tentang masalah keluarga yang berkaitan dengan kehilangan 

kebebasan anggota keluarga akibat dari peraturan dan kekuasaan keluarga. 

Satir menekankan pada tujuan mereduksi sikap defensive di dalam dan antar 

anggota keluarga. Pada saat yang sama.konseling diharapkan dapat 

mempermudah komunikasi yang efektif dalam kontak hubungan antar anggota 

keluarga. Oleh karena itu, anggota keluarga perlu membuka inner experience 
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(pengelaman dalamnya) dengan tidak “membekukan” interaksi antar anggota 

keluarga. 

Sedangkan Minuchin mengemukakan bahwa tujuan konseling keluarga 

adalah mengubah struktur dalam keluarga dengan cara menyusun kembali 

kesatuan dan menyembuhkan perpecahan antara dan sekitar anggota keluarga. 

Diharapkan keluarga dapat menantang persepsi untuk melihat realitas, 

mempertimbangkan alternatif sedapat mungkin dan pola transaksional. Anggota 

kelurga dapat mengembangkan pola hubungan baru dan struktur yang 

mendapatkan self-reinforcing.  

Glick dan Kessler (Goldenberg, 1983) mengemukakan tujuan umum 

konseling keluarga adalah untuk : (1). memfasilitasi komunikasi pikiran dan 

perasaan antar anggota keluarga, (2). mengganti gangguan, ketidakfleksibelan 

peran dan kondisi, (3) memberi pelayanan sebagai model dan pendidik peran 

tertentu yang ditunjukkan kepada anggota lainnya.
4
 

Berikut ini dikemukakan tujuan konseling keluarga secara umum dan 

khusus: 

a. Tujuan Umum Konseling Keluarga 

1. Membantu, anggota-anggota keluarga belajar dan menghargai secara 

emosional bahwa dinamika keluarga adalah kait-mengait di antara 

anggota keluarga.  

                                                 
4
Latipun, Op. Cit, hal. 180-181. 
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2. Untuk membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta jika 

satu anggota keluaga bermasalah, makaakan mempengaruhi kepada 

persepsi, espektasi dan interaksi anggota-anggota lain. 

3. Agar tercapai keseimbangan yang akan membuat pertumbuhan dan 

peningkatan setiap anggota. 

4. Untuk mengembangkan penghargaan penuh sebagai pengaruh dari 

hubungan parental. 

c. Tujuan-tujuan Khusus Konseling Keluarga 

1. Untuk meningkatkan toleransi dan dorongan anggota-anggota keluarga 

terhadap cara-cara yang istimewa. 

2. Idiolocyncratic ways atau keunggulan-keunggulan anggota lain.  

3. Mengembangkan toleransi terhadap anggota-anggota keluarga yang 

mengalami frustasi atau kecewa, konflik dan rasa sedih yang terjadi 

karena factor sistem keluarga atau di luar sistem keluarga. 

4. Mengembangkan motif dan potensi-potensi, setiap anggota keluarga 

dengan cara mendorong (men-support), memberi semangat dan 

mengikatkan anggota tersebut. 

5. Mengembangkan keberhasilan persepsi diri orangtua secara realistic 

dan sesuai dengan anggota-anggota lain.
5
 

Dari tujuan konseling keluarga secara umum dan khusus di atas dapat 

dilihat dan disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang mendasar diantara 

keduanya. Pada konseling secara umum terlihat tujuannya secara jangka panjang 

                                                 
5
Sofyan Willis, Op.Cit., hal. 89. 
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dan berfokus pada masa yang akan datang sedangkan pada konseling secara 

khusus terlihat tujuannya secara jangka pendek dan berfokus pada masa sekarang.  

1. Prosedur Konseling dalam Setting Keluarga 

Sebelum melakukan proses konseling, konselor terlebih dahulu harus 

mengidentifikasi masalah, pemahaman, penafsiran, penelitian dan pengkajian 

secara detail terhadap masalah yang dialami oleh klien. 

 Pemahaman bagaimana proses konseling keluarga berlangsung dapat 

dilakukan melalui identifikasi tahap-tahap konseling tersebut, khususnya pada 

wawancara permulaan. Hal ini penting karena wawancara permulaan menentukan 

suasana bagi pertemuan konseling keluarga selanjutnya.
6
 

Adapun prosedur konseling yang dapat diterapkan dalam keluarga adalah 

sebagai berikut: 

 

a. Tahap awal  

Tahap awal adalah tahap membangun hubungan dengan klien (anggota 

keluarga), menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dalam konseling keluarga, 

menjelasakan cara-cara yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, serta 

menjelaskan peranan konselor keluarga dan klien dalam konseling tersebut. 

Dalam tahap ini konselor keluarga mulai berkomunikasi dengan anggota 

keluarga untuk membangun keterbukaan, penerimaan, penghormatan dan empati 

terhadap mereka. Konselor keluarga mencoba mempengaruhi anggota keluarga, 

serta membangkitkan minat akan pentingnya kegiatan konseling yang akan 

                                                 
6
 Eti Nurhayati, Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif, (Yogyakarta: Pustaka 

Belajar, 2012), hal. 175. 
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dilaksanakan, dengan tujuan bisa menumbuhkan rasa kebersamaan serta rasa 

perasaan sesama kelompok. Selain itu konselor keluarga juga menjelaskan asas-

asas konseling yaitu: asas kerahasian, kesukeralaan, keterbukaan dan 

kenormatifan. 

Tahap ini lebih memfokuskan dalam membangun hubungan dengan klien, 

diharapkan dapat terjalin hubungan saling percaya dan keterbukaan, serta 

pelaksanaan konseling dapat berjalan dengan baik dan lancer atas dasar suka rela 

dan kerahasiaan. 

b. Peralihan 

Tahap peralihan adalah tahap yang menjebatani antara tahap awal dan 

tahap pelaksana. Dimana dalam tahap tersebut suasana kelompok belum kondusif, 

keterbukaan dan saling percaya mungkin belum berkembang dengan baik. Selama 

tahap ini sesuatu yang bisa mengganggu pelaksanaan kegiatan konseling perlu 

dihilangkan oleh konselor keluarga. Pada tahap ini konselor keluarga menjelaskan 

peran anggota dan bertanya tentang kesiapan anggota untuk keterbukaan. 

Adapun tugas konselor keluarga dalam situasi ini yaitu membantu anggota 

untuk menghadapi halangan dan sikap mempertahankan diri. Mendorong untuk 

bersikap terbuka dan suka rela. 

Dalam hal ini konselor keluarga menunjukkan rasa hormat, tulus dan 

penuh empati. Bila suasana belum kondusif, keterbukaan anggota keluarga belum 

terwujud, maka konselor keluarga harus menjelaskan kembali tentang asas-asas 

konseling; keterbukaan, suka rela, kerahasiaan dan kegiatan. 
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c. Tahap Pelaksanaan 

Tahap ini adalah inti dari kegiatan konseling. Tahap ini adalah kehidupan 

sesungguhnya dalam kegiatan konseling keluarga. Kesuksesan tahap amat 

tergantung pada tahap sebelumnya, jika tahap sebelumnya berlangsung dengan 

baik, maka tahap ini akan berlangsung lancer dan baik, dan konselor keluarga bisa 

lebih santai dengan membiarkan anggota kelompok melakukan aktivitas tanpa 

banyak campur tangan dari konselor keluarga. 

Dalam tahap ini hubungan antara kelompok berjalan dengan baik, mereka 

saling bertukar pengelaman, ide dan dan gagasan baru terkait dengan masalah 

yang sedang dihadapi dan berlangsung secara terbuka. Peran konselor keluarga 

hanya memperhatikan dan mendengarkan secara aktif. 

 

d. Tahap Akhir  

Dalam tahap ini yaitu menyimpulkan kesan dan pesan peserta, 

memutuskan kemungkinan adanya pertemuan selanjutnya, mengakhiri kegiatan 

sambil bersalaman.
7
 

Dari apa yang telah dijelaskan di atas menujukkan bahwa klien dibantu 

untuk menyadari bahwa masalah yang sedang dihadapinya itu berasal dari dirinya, 

Dengan demikian, klien menyadari bahwa dirinya sendiri yang yang bisa 

menyelesaikan masalahnya masalah yang ada pada dirinya. 

                                                 
7
 Abu Bakar M. Luddin, Dasar-Dasar Konseling Tinjauan Teori dan Praktik, (Bandung: 

Cipta Pustaka Media, 2010), hal. 165-169. 
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Dalam proses konseling keluarga, konselor keluarga berupaya sekuat 

tenaga dengan menggunakan beberapa prosedur dan teknik-teknik dalam 

konseling agar setiap anggota keluarga yang terlibat dapat mengutarakan 

perasaan, pemikiran dengan jujur.  

B. Konsep Motivasi Pada Anak 

1. Pengertian Motivasi 

Motivasi berasal dari kata latin moreve yang berarti dorongan dari dalam diri 

manusia untuk bertindak atau berperilaku.
8
 Secara bahasa motivasi berarti 

dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk 

melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu.
9
  

Motivasi (dorongan diri) adalah kekuatan yang mampu memunculkan 

aktivitas dalam diri manusia. Hal ini dimulai dari adanya perilaku yang diarahkan 

pada tujuan tertentu yang menjadikan aktivitas tersebut adalah satu tugas yang 

harus dilaksanakan. Motivasi inilah yang mampu mendorong manusia dalam 

memenuhi segala kebutuhan hidupnya, sebagaimana ia pula yang mendorong 

manusia dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, sebagaimana ia pula yang 

mendorong manusia dalam melaksanakan banyak kegiatan penting yang 

bermanfaat yang sesuai dengan keinginannya. Dorongan tersebut membuat 

manusia lebih kreatif dalam melaksanakan kegiatannya dengan melalui berbagai 

proses untuk mencapai tujuannya. Adapun proses-proses dalam motivasi meliputi 

tiga langkah, yaitu : 

                                                 
8
 Soekidjo Notoatmodjo, Ilmu Perilaku Kesehatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 

119. 
9
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta:Balai Pustaka, 1995), hal. 666. 
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a. Adanya suatu kondisi yang terbentuk dari tenaga-tenaga pendorong 

(desakan, motif, kebutuhan dan keinginan) yang menimbulkan suatu 

ketegangan atau tension. 

b. Berlangsungnya kegiatan atau tingkah laku yang diarahkan kepada 

pencapaian suatu tujuan yang akan mengedurkan atau menghilangkan 

ketegangan. 

c. Pencapaian tujuan dan berkur bangnya atau hilangnya ketegangan
10

 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan 

suatu dorongan yang membangkitkan motif dalam diri manusia dan 

mengakibatkan manusia melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. 

2. Teori-Teori Motivasi 

a. Teori Hirarki Abraham Maslow 

Ia adalah seorang tokoh psikologi humanistic yang berpendapat bahwa 

manusia dimotivasi oleh sejumlah kebutuhan dasar yang bersifat sama untuk 

seluruh spesies, tidak berubah dan berasal dari sumber genesis atau naluriah.
11

 

Menurut Maslow, terdapat hiarki kebutuhan, dimana manusia akan 

memenuhi kebutuhan dasarnya terlebih dahulu sebelum ia memenuhi kebutuhan 

yang lebih tinggi. Jika kebutuhan dasar sudah terpenuhi, maka kebutuhan yang 

                                                 
10

 Musfir bin Said Az-Zahrani, Konseling Terapi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 

hal.96. 
11

 Faizah & Lalu Muchin Effendi, Psikologi Dakwah, ( Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 

107. 
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lebih tinggi akan dapat diraih. Lima kebutuhan dasar yang harus dipenuhi tersebut 

secara berurutan diantaranya, yakni
12

 

a) Kebutuhan Fisiologis (PhysiologicalNeeds) 

Kebutuhan fisiologis terdiri dari kebutuhan dasar, dan kebutuhan yang 

bersifat primer. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang paling kuat dan 

mendesak yang harus dipenuhi paling kuat dan mendesak yang harus dipenuhi 

paling utama oleh manusia dalam menjalankan kehidupan kesehariannya, seperti 

makan, minum, istirahat, dan lain sebagainya. Ini berarti bahwa pada diri manusia 

yang sangat merasa kekurangan segala-galanya dalam kehidupannya, besar sekali 

kemungkinan bahwa motivasi yang paling besar ialah kebutuhan fisiologis dan 

bukan yang lai-lainnya. Dengan kata lain, seorang individu yang melarat 

kehidupannya, mungkin sekali akan selalu termotivasi oleh kebutuhan-kebutuhan 

ini.  

b) Kebutuhan akan Rasa Aman (Safety Need) 

Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan akan 

keamanan, atau kebutuhan akan kepastian. Orang yang merasa tidak aman 

memiliki kebutuhan akan keteraturan dan stabilitas serta akan berusaha keras 

menghindari hal-hal yang bersifat asing dan tidak diharapkan. Kebutuhan akan 

keamanan merefleksi berkeinginan untuk mengamankan imbalan-imbalan yang 

telah dicapai dan untuk melindungi diri sendiri terhadap bahaya, cedera, ancaman, 

kecelakaan, kerugian atau kehilangan. 

c) Kebutuhan Untuk Diterima (Sosial Needs)  

                                                 
12

 Vincent N. Parrillo, Encylopedia of Social Problems, (Thousand Oaks CA: SAGE 

Publications 2008), hal. 441. 
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Setelah kebutuhan fisiologikal dan keamanan selesai dipenuhi, maka 

perhatian sang individu beralih pada keinginan untuk mendapatkan kawan, cinta 

dan perasaan diterima. Sebagai makhluk sosial, manusia senang apabila mereka 

disenangi, dan berusaha memenuhi kebutuhan sosial pada waktu mereka bekerja, 

dengan jalan membantu kelompok-kelompok formal maupun informal, dan 

mereka bekerja sama dengan rekan-rekan kerja mereka, dan mereka turut terlibat 

dalam kegiatan.
13

 

d) Kebutuhan untuk Dihargai (Selft Esteem Needs) 

Pada tingkatan keempat hierarki Maslow, terlihat kebutuhan individu akan 

penghargaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan hasrat yang untuk memiliki 

citra positif dan menerima perhatian, pengakuan, dan apresiasi dari orang lain  

e) Kebutuhan Aktualisasi-Diri (Self Actualization) 

Kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk mengalami pemenuhan diri, yang 

merupakan kategori kebutuhan tertinggi. Kebutuhan ini diantaranya adalah 

kebutuhan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri sendiri secara 

menyeluruh, menigkatkan kemampuan diri, dan menjadi orang yang lebih baik. 

b. Teori “Tiga Kebutuhan” 

Teori ini dikemukakan oleh David Mc Cleland beserta rakan-rakannya. Inti 

teori ini terletak pada pendapat yang mengatakan bahwa pemahaman 

motivasiakan semangkin mendalam apabila disadari bahwa setiap orang 

mempunyai tiga kebutuhan, yaitu: “Need for Achievement” (yang sering 

                                                 
13

 Fika Ludiana, dkk, Motivasi Warga Negara Asing Mengajar di English Fokus Banda 

Aceh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol.2, No. 02, Mei (2017), hal.113. 
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dinyatakan dengan rumus nAch), Need for Power (nPo), dan “Need for Afiliation” 

(nAff). 
14

 

1) Need for Achievement (Kebutuhan Akan Prestasi) 

Kebutuhan akan prestasi merupakan salah satu daya penggerak yang 

memotivasi semangat bekerja seseorang. Karena itu kebutuhan ini akan 

menderong seseorang untuk mengembangkan kreativitas dana mengarahkan 

semua kemampuan serta energi yang dimilikinya demi mencapai prestasi yang 

maksimal. Seseorang akan antusias untuk berprestasi, asalkan kemungkinan untuk 

itu diberikan kesempatan. 
15

 

Kiranya tidak ada kesukaran untuk menerima pendapat yang mengatakan 

bahwa setiap orang ingin dipandang sebagai orang berhasil dalam hidupnya. 

Misalnya, keberhasilan dalam pendidikan, keberhasilan dalam usaha, keberhasilan 

dalam pekerjaan, keberhasilan dalam rumah tangga, dan bidang-bidang kehidupan 

lainnya. 
16

 

2) Need for Power (Kebutuhan akan kekuatan/kekuasaan) 

Kebutuhan ini akan merangsang dan motivasi gairah kerja seseorang serta 

mengarahkan semua kemampuannya demi mencapai kekuasaan atau kedukan 

yang terbaik. 

3. Need for Afiliation (kebutuhan akan afiliasi) 

Kebutuhan afiliasi merupakan kebutuhan nyata dari setiap manusia, 

terlepas dari kedudukan, jabatan, dan pekerjaan. Artinya kebutuhan tersebut 

                                                 
14

 Sondang P. Siagan,Teori Motivasi dan Aplikasinya, Cet ke 3, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2012), hal.167. 
15

 Herjuno Ndaru Kinasih, Op. Cit.,hal.43. 
16

 Sondang P. Siagian, Op. Cit., hal. 168. 
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bukan hanya kebutuhan mereka yang menduduki jabatan manajerial, juga bukan 

merupakan kebutuhan para bawahan yang tanggung jawab utamanya hanya 

melakukan kegiatan-kegiatan operasional. Akan tetapi berangkat dari sifat 

manusia sebagai makhluk sosial.
17

 

Kebutuhan afiliasi ini merupakan salah satu daya penggerak yang juga 

memotivasi semangat bekerja seseorang. Karena setiap orang pasti memiliki 

kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi, yakni sebagai berikut: 

a) Kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain dilingkungan ia 

tinggal dan bekerja yang disebut juga sebagai sense of belonging. 

b) Kebutuhan akan perasaan dihormati (sense of importance), karena 

setiap manusia merasa dirinya penting. 

c) Kebutuhan akan perasaan ikut serta (sense of participation)
18

 

 

c. Teori Motivasi-Higiene 

Teori ini dikembangkan oleh seorang psikolog yang bernama Fredrick 

Hezberg. Dalam teorinya, Hezberg mengemukakan bahwasannya apabila seorang 

pekerja merasa puas dengan pekerjaannya, kepuasan itu didasarkan pada faktor-

faktor yang sifatnya intrinsik, seperti keberhasilan mencapai sesuatu, pengakuan 

yang diperoleh, sifat pekerjaan yang dilakukan, rasa tanggung jawab kemajuan 

dalam karier dan pertumbuhan profesional dan intelektual yang dialami oleh 

seseorang.  
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 Herjuno Ndaru Kinasih, Op. Cit., hal.43. 
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Sebaliknya, apabila para pekerja merasa tidak puas dengan pekerjaannya, 

pekerjaan itu umumnya dikaitkan dengan faktor-faktor yang bersifat ekstrinsik, 

artinya bersumber dari luar diri pekerja yang bersangkutan, seperti kebijaksanaan 

yang telah ditetapkan, hubungan interpersonal dan kondisi kerja. 
19

 

Teori Hezberg ini juga dikenal dengan “Teori Motivasi Kerja Dua Faktor” 

yang artinya ialah teori yang membicarakan dua golongan utama kebutuhan 

menutup kekurangan dan kebutuhan pengembangan. Menurut Steers & Porter 

dalam Herjuno, teori ini ada 2 faktor yang dapat mempengaruhi kondisi pekerjaan 

seseorang, yaitu: pertama, Faktor-faktor yang akan mencegah ketidakpuasan yang 

disebut dengan hygiene factor, seperti gaji, kondisi kerja, kebijakan perusahaan, 

serta penyediaan kelompok kerja. Kedua, faktor-faktor yang memberikan 

kepuasan (motivator factor), yang terdiri dari kemajuan, perkembangan, tanggung 

jawab, penghargaan, prestasi, dan pekerjaan itu sendiri.
20

 

Hezberg mengemukakan, bahwasannya untuk mencegah atau mengurangi 

ketidakpuasan dalam keadaan pekerjaan tidak sama dengan memberikan kepuasan 

positif. Keduanya itu segi-segi motivasi kerja yang berbeda secara kualitatif. 

Motivasi bisa diberikan jika digunakan motivator yang berfungsi.
21

 

Dari uraian Teori-teori Motivasi di atas, dapat disimpulkan bahwa pada 

Teori Hirarki Abraham Maslow  atau “Hierarki Kebutuhan Manusia” dimana 

Maslow melanjutkan teori Eltom Mayo, mendasarkan pada kebutuhan-kebutuhan 

manusia itu bertingkat-tingkat. Teori “Tiga Kebutuhan” dikemukakan oleh David 

Mc Cleland beserta rekan-rekannya. Intinya teori ini terletak pada pendapat yang 
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 Sondang P.Siagian, Ibid., hal.36. 
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 Herjuno Ndaru Kinasih, Faktor-faktor yang membentuk Motivasi, hal.36. 
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mengatakan bahwa pemahaman memotivasikan semangkin mendalam apabila 

disadari bahwa setiap orang mempunyai tiga kebutuhan, yaitu: 1). Need for 

Achievemennt (Kebutuhan Akan Prestasi), 2). Need for Power (Kebutuhan akan 

kekuatan/kekuasaan), 3). Need for Afiliation (Kebutuhan Akan Afiliasi). Teori 

Motivasi-Higiene dikemukakan oleh seorang psikolog yang bernama Fredrick 

Hezberg. Dalam teorinya, Hezberg mengemukakan bahwasannya apabila 

seseorang pekerja merasa puas dengan pekerjaannya, kepuasan itu didasarkan 

pada faktor-faktor yang sifatnya intrinsic, seperti keberhasilan mencapai sesuatu, 

pengakuan yang diperoleh, sifat pekerjaan yang dilakukan, rasa tanggung jawab 

dalam karir dan pertumbuhan profesional dan intelektual yang dialami oleh 

seseorang. Sebaliknya, apabila para pekerja merasa tidak puas dengan 

pekerjaannya, pekerjaan itu umumnya dikaitkan faktor-faktor yang bersifat 

ekstrinsik, artinya bersumber dari luar diri pekerja yang bersangkutan, seperti 

kebijaksanaan yang telah ditetapkan, hubungan interpersonal dan kondisi kerja. 

Teori Hezberg ini juga dikenal dengan “Teori Motivasi Kerja Dua Faktor” yang 

artinya ialah teori yang membicarakan dua golongan utama kebutuhan menutup 

kekurangan dan kebutuhan pengembangan. 

3. Jenis-jenis Motivasi 

Secara sederhana, “Motivasi dibagi menjadi dua macam, pertama motivasi 

instrinsik dan yang kedua motivasi ekstrinsik.
22

” Motivasi instrinsik adalah 

motivasi yang berfungsi tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri 

individu sudah ada dorongan untuk mealakukan sesuatu. Bila seseorang telah 
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 Abdul Rahman Saleh, Muhib Abdul Wahab, Psikologi Suatu Pengantar (Dalam 
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memiliki motivasi dalam dirinya maka ia secara sadar akan melakukan suatu 

kegiatan yang tidak memerlukan motivasi dari luar dirinya. Sebagai contoh 

seseorang yang gemar membaca tidak usah ada yang mendorongnya, dia akan 

mencari sendiri buku-buku untuk dibacanya. 

Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berfungsi karena 

adanya perangsang dari luar. Sebagai contoh seseorang itu belajar karena tahu 

besok pagi aka nada ujian dengan harapan mendapatkan nilai baik. 

Menurut Darsono, “Motivasi berdasarkan latar belakang 

perkembangannya dibagi menjadi dua yaitu motivasi primer dan motivasi 

sekunder.
23

 “Motivasi primer adalah motivasi bawaan dan tidak dipelajari, yang 

timbul akibat proses kimiawi fisiolik yang terdapat pada setiap orang. Misalanya 

rasa lapar, haus, seks, bernafas, dan istirahat. Sedangkan motivasi sekunder adalah 

motivasi motivasi yang di dapatkan dari belajar atau pengalaman. 

Motivasi sekunder disebutsebagai motivasi sosial, yaitu motivasi yang 

dipelajari dan likungan individu memegang peranan yang penting. 

Berdasarkan isi atau persangkutpautan, motivasi dibagi menjadi motivasi 

jasmaniah dan rohaniah. Motivasi jasmaniah misalnya reflex, insting, nafsu, 

Sedangkan yang termasuk motivasi rohaniah adalah kemauan. 

Kemauan tersebut terbentuk melalui empat momen yaitu: 

 

a. Momen timbulnya alasan  

Sebagai contoh seorang pemuda yang sedang giat belajar dikamar karena 

alasannya sebentar lagi akan menempuh ujian, tiba-tiba dipanggil ibunya untuk 
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 Darsono, max, dkk, Belajar & Pembelajaran, (Semarang: IKIP, 2000), hal. 62. 
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menemui tamu. Si pemuda tersebut lalu menemui tamunya, timbul alasan baru 

untuk melakukan (kegiatan menemui tamu), bahwa ia tidak ingin mengecewakan 

tamunya. 

 

b. Momen pilih 

Suatu keadaan dimana ada alternatif-alternatif yang mengakibatkan 

persaingan antara alasan-alasan itu, orang menimbang-nimbang dari berbagai segi 

untuk menentukan pilihan, alternatif mana yang akan dipilih. 

 

c. Momen putusan 

Dalam persaingan antara berbagai alasan, sudah tentu akan berakhir 

dengan dipilihnya satu alternatif, ini menjadi ketetapan untuk menentukan 

aktivitas uang akan dilakukan. 

 

d. Momen terbentuknya kemauan  

Dengan diambilnya suatu keputusan, maka timbulah di dalam batin 

manusia dorongan untuk bertindak, melakukan putusan tersebut. 

“Berdasarkan pada taraf kesadaran manusia, motivasi dibagi menjadi 

motivasi sadar dan motivasi tidak sadar.”
24

 Motivasi tidak sadar adalah bila 

seseorang yang bertingkah laku tertentu namun orang tersebut tidak bisa 

mengatakan alasannya. Contohnya phobia, kompulsi, homoseks. Sedangkan 

motivasi sadar tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan tersebut disadari dan 

banyak melibatkan aktivitas berpikir. 
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Para ahli juga mengklasifikasikan jenis-jenis motivasi yaitu sebagai 

berikut: Menurut Woodworth dan Marquis (yang dikutip Sardiman), “Motivasi 

dibagi menjadi motivasi kebutuhan, motivasi darurat, motivasi objektif dan 

motivasi interest (minat), yang muncul karena dorongan untuk dapat menghadapi 

dunia luar secara efektif. 

Selain itu, “Woodworth juga mengklasifikasikan motivasi menjadi dua 

bagian yaitu unlearned motives dan learned motives. Unlearned motives adalah 

motivasi pokok yang tidak dipelajari atau motivasi bawaan (sejak lahir), seperti 

dorongan untuk makan, minum seksual, bergerak, dan istirahat. Sedangkan 

learned motives adalah motivasi yang timbul karena dipelajari, misalnya dorongan 

untuk belajar suatu cabang ilmu pengetahuan, mengejar jabatan, dan sebagainya. 

Motivasi ini sering disebut motivasi yang diisyaratkan secara sosial, karena 

manusia hidup dalam lingkungan sosial. 

Secara umum motivasi dibagi menjadi dua bagian penting, yaitu: 

a. Motivasi Utama dan Motivasi Psikologi 

Manusia adalah motivasi yang fitrah dan sudah menjadi tabiat dari bawaan 

manusia sejak dilahirkan. Motivasi ini berhubungan erat dengan kebutuhan tubuh 

dan juga segala sesuatu yang berkaitan dengan bentuk fisik seperti halnya adanya 

kekurangan atau ketidakpuasan akan bentuk fisik yang ada. Motivasi inilah yang 

akan mengarahkan perilaku seseorang kepada tujuan tertentu dalam pemenuhan 

kebutuhan fisiknya. 
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Motivasi psikologi ini melaksanakan tugas penting yang berkaitan dengan 

fungsi biologis binatang dan juga manusia dalam memenuhi kebutuhan tubuh dan 

menutupi segala kekurangan yang berkaitan dengannya. Motivasi ini pun 

didukung kuat pula dengan keinginan tertentu dan memenuhi kebutuhan, seperti 

halnya mengambil makan disaat lapar, merasa minum disaat haus. 

Motivasi fitrah ini antara lain lapar, haus, bernafas, beristirahat (tidur) 

menghindari rasa sakit berinteraksi, dan sebagainya. 

b. Motivasi Kejiwaan dan Spritual 

Motivasi kejiwaan adalah motivasi yang terkait dengan kebutuhan 

manusia baik secara kejiwaan maupun spiritual. Ia tidak berhubungan langsung 

dengan kebutuhan manusia secara biologis. Motivasi kejiwaan disebut juga 

dengan interaksi sosial, karena itu memenuhi kebutuhan kejiwaaan setiap individu 

masyarakat, hasil dari optinimisme dan inters dengan sesamanya, disisi lainnya.  

Motivasi spiritual adalah yang berkaitan erat aspek spiritual pada diri 

manusia, seperti halnya motivasi untuk tetap konsisten dalam melaksankan ajaran 

agama, motivasi untuk bertaqwa kepada Allah, mencintai kebaikan, kebenaran 

dan keadilan.
25

  

Dari uraian Jenis-jenis Motivasi di atas, dapat disimpulkan bahwasannya  

Motivasi dibagi nenjadi dua macam, pertama motivasi intrinsik dan yang kedua 

motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berfungsi tidak perlu 
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dirangsang dari luar, karena dalam diri individu sudah ada dorongan untuk 

melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang 

berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Menurut Darsono, “ Motivasi 

berdasarkan latar belakang perkembangannya dibagi menjadi dua yaitu motivasi 

primer dan motivasi sekunder. Motivasi primer adalah motivasi bawaan dan tidak 

dipelajari, yang timbul akibat proses kimiawi fisiolik yang terdapat pada setiap 

orang. Sedangkan motivasi sekunder adalah motivasi yang didapatkan dari belajar 

atau pengalaman. Berdasarkan pada taraf kesadaran manusia, motivasi dibagi 

menjadi motivasi sadar dan motivasi tidak sadar. Motivasi tidak sadar adalah bila 

seseorang yang bertingkah laku tertentu namun orang tersebut tidak bisa 

mengatakan alasannya. Sedangkan motivasi sadar tingkah laku atau perbuatan 

yang dilakukan tersebut disadari dan banyak melibatkan aktivitas berpikir. Para 

ahli juga mengklasifikasikan jenis-jenis motivasi yaitu sebagai berikut: Menurut 

Woodworth dan Marquis (yang dikutip Sardiman), “Motivasi dibagi menjadi 

menjadi motivasi kebutuhan, motivasi darurat, motivasi objektif dan motivasi 

interest(minat), yang muncul karena dorongan untuk dapat menghadapi dunia luar 

secara efektif. Selain itu “Woodworth” juga mengklasifikasikan motivasi menjadi 

dua bagian yaitu unlearned motives dan learned motives. Secara umum motivasi 

dibagi menjadi dua bagian penting, yaitu: a). Motivasi utama dan motivasi 

psikologi dan b). Motivasi kejiwaan dan spiritual. 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi 
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Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dibagi dalam 

dua bagian yaitu internal dan eksternal.
26

 

 

a. Faktor Internal 

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu yang 

meliputi dua aspek yakni aspek fisiologis (yang bersifat jasmaniah), dan aspek 

psikologis (yang bersifat rohaniah). 

 

b. Faktor Eksternal 

Seperti yang dijelaskan, menurut Alex Sobur berasal dari luar individu, 

sebenarnya meliputi banyak hal, tetapi beberapa antaranya adalah: 1). Lingkungan 

Keluarga, 2). Lingkungan Pendidikan,3). Lingkungan Masyarakat.  

Dari uraian Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi diatas, dapat 

disimpulkan bahwa Menurut Slameto, Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi 

diantaranya kesehatan, perhatian, minat dan bakat. Selain itu juga dipengaruhi 

oleh dua faktor yaitu: faktor internal dan eksternal. 

 

C. Penyakit Kronis 

1. Defenisi Penyakit Kronis 

Penyakit kronis didefenisikan sebagai kondisi medis atau masalah 

kesehatan yang berkaitan dengan gejala-gejala atau kecacatan yang membutuhkan 

penatalaksanaan jangka panjang. Sebagian dari penatalaksanaan ini mencakup 

belajar  untuk hidup dengan gejala dan kecacatan, sementara juga menghadapi 
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segala bentuk perubahan identitas yang diakibatkan oleh penyakit. Sebagian lagi 

mencakup menjalani perubahan gaya hidup dan regimen yang dirancang untuk 

tetap menjaga agar tanda dan gejala terkontrol dan untuk mencegah komplikasi. 
27

 

Penyakit kronis merupakan suatu kondisi yang mempengaruhi fungsi 

harian selama tiga bulan atau lebih dan terjadi dalam satu tahun. Penyakit kronis 

juga dapat menyerang pada anak, dimana menyebabkan anak harus menjalani 

hospitalisasi minimal satu bulan dalam satu tahun. Anak yang mengalami 

penyakit kronis umumnya mendapatkan pengobatan rutin dalam jangka waktu 

yang lama, hal ini akan mempengaruhi kondisi fisik, psikologis dan kognitif anak 

sehingga menyebabkan keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 

Salah satu penyakit kronis yang terjadi pada anak adalah penyakit 

thalasemia, dimana penyakit ini merupakan penyakit kelainan darah yang 

disebabkan oleh gangguan produksi haemoglobin, sehingga jumlah haemoglobin 

berkurang. 

Thalasemia merupakan penyakit PTM yaitu sindrom kelainan yang 

diwariskan (keturuan) dan masuk ke dalam kelompok hemoglobinopati, 

merupakan kelainan yang disebabkan oleh gangguan sintesis haemoglobin akibat 

mutasi di dalam atau dekat gen.
28
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Dari uarian di atas, dapat disimpulkan bahwasannya penyakit kronis 

merupakan suatu kondisi atau masalah kesehatan yang mempengaruhi fungsi 

harian selama tiga bulan atau lebih dan terjadi dalam satu tahun , yang berkaitan 

dengan gejala-gejala atau kecatatan yang membutuhkan penatalaksanaan jangka 

panjang. Salah satu penyakit kronis yang terjadi pada anak adalah penyakit 

thalasemia. 

2. Implikasi Penyakit Kronis 

Penyakit kronis mempengaruhi banyak orang dalam berbagai cara, baik 

secara langsung atau tidak langsung. Di negara dimana sangat mementingkan 

makna pencapaian dan kesehatan yang baik, penting artinya untuk memahami 

implikasi dari penyakit kronis bagi individu, keluarga dan masyarakat. Implikasi 

ini meliputi:
29

 

a. Menangani penyakit kronis mencakup lebih dari menangani masalah-

masalah medis. 

b. Kondisi-kondisi kronis dapat melewati berbagai fase yang berbeda 

sepanjang perjalanan penyakit  

c. Untuk menjaga agar kondisi kronis tetap terkontrol mengharuskan 

kepatuhan terhadap regimen terapeutik yang persisten. 

d. Satu penyakit kronis dapat mengakibatkan kondisi kronis lain. 

e. Penyakit kronis mempengaruhi seluruh keluarga. 

f. Individu dengan penyakit kronis dan keluarganya harus memikul tanggung 

jawab yang besar terhadap penatalaksanaan sehari-hari penyakit. 
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g. Penatalaksanaan kondisi kronis adalah suatu proses dari penemuan. 

h. Menangani kondisi kronis membutuhkan penanganan masalah-masalah 

yang yang kompleks, yang saling terkait yang sifatnya medis, sosial dan 

emosional. 

i. Penatalaksanaan kondisi kronis adalah mahal. 

j. Kondisi kronis menghadirkan dilema etis bagi individu, tenaga kesehatan 

profesional, dan masyarakat. 

k. Hidup dengan penyakit kronis berarti hidup dengan ketidakpastian  

3. Masalah-masalah dalam Menangani Penyakit Kronis 

Masalah-masalah yang berhubungan dengan menangani penyakit kronis 

timbul ketika individu berupaya untuk hidup dalam kondisinya sepanjang waktu. 

Biasanya, akan lebih mencegah penyakit kronis melalui peningkatan gaya hidup 

yang sehat. Bagaimanapun, ketika penyakit kronis telah terjadi penatalasanaan 

masalah secara keseluruhan beralih menjadi mengendalikan perjalanan penyakit 

sambil mempertahankan kualitas hidup yang dapat diterima. Meskipun masalah-

masalah kronisitas dirasakan paling berat oleh pasien dan keluarganya, tetapi 

sampai pada satu tingkat tertentu hal tersebut juga menjadi masalah bagi pemberi 

perawatan kesehatan dan masyarakat secara luas. Masalah-masalah menangani 

kondisi kronis termasuk yang berikut:
30

 

a. Mencegah kekambuhan kondisi kronis 

b. Menghilangkan dan menangani gejala-gejala 

c. Mencegah dan menangani kecacatn 
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d. Mencegah dan menangani krisis dan komplikasi 

e. Mencapai, mempertahankan dan memperoleh kembali kondisi stabil  

f. Memvalidasi nilai-nilai individu dan fungsi individu  

g. Mengadaptasi terhadap ancaman indentitas berulang dan kehilangan fungsi 

progresif 

h. Menormalisasi kehidupan individu dan keluarga sebanyak mungkin  

i. Hidup dengan perubahan, isolasi sosial dan kesepian 

j. Mengidentifikasi dan memperoleh sumber-sumber dukungan dan 

membentuk jaringan kerja pendukung 

k. Kembali pada hidup yang memuaskan setelah fase akut dari penyakit 

kronis  

l. Kematian dengan tenang dan terhormat 

4. Fase-fase Penyakit Kronis 

Ada Sembilan fase yang yang diidentifikasi yaitu: pre trajectory, awitan 

trajectory, stabil, tidak stabil, akut, krisis, pulih, penurunan dan kematian. 

a. Fase pre-trajectory menggambarkan tahap dimana individu beresiko 

terhadap penyakit kronis karena faktor-faktor genetik atau perilaku yang 

menigkatkan kerentanan seseorang terhadap penyakit kronis. 

b. Fase trajectory ditandai dengan tampaknya gejala-gejala yang berkaitan 

dengan penyakit kronis. Fase ini sering disertai dengan ketidakpastian 

karena gejala sedang dievaluasi dan pemeriksaan diagnostic sedang 

dilakukan.  
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c. Fase stabil terjadi ketika gejala-gejala dan perjalanan penyakit terkontrol. 

d. Fase tidak stabil ditandai dengan ketidakstabilan dari penyakit kronis, 

kekambuhan gejala-gejala atau progresi penyakit-penyakit. Selama fase 

ini, aktivitas sehari-hari pasien mungkin terganggu oleh penyakitnya dan 

dibutuhkan strategi untuk mengatasinya. 

e. Fase akut ditandai dengan gejala-gejala yang berat dan tidak dapat pulih 

atau komplikasi yang membutuhkan perawatan di rumah sakit untuk 

menanganinya. Fase ini membutuhkan modifikasi mayor aktivitas sehari-

hari pasien. 

f. Fase krisis ditandai dengan situasi kritis atau mengancam jiwa yang 

membutuhkan pengobatan atau perwatan kedaruratan. 

g. Fase pulih adalah pulih kembali pada cara hidup yang dapat diterima 

dalam batasan yang dibebani oleh penyakit kronis. 

h. Fase Penurunan terjadi ketika perjalan penyakit berkembang dan disertai 

dengan peningkatan ketidakmampuan dan kesulitan dalam mengatasi 

gejala-gejala. 

i. Fase kematian ditandai dengan penurunan bertahap atau cepat fungsi tubuh 

dan penghentian hubungan individual.
31
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Metode Penelitian  

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (Field Research). 

Penelitian lapangan adalah pencarian data lapangan karena penelitian yang 

dilakukan menyangkut dengan persoalan-persoalan atau kenyataan dalam 

kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teks-teks atau 

dokumen tertulis dan terekam.
1
 

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini akan menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Mendefenisikan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif analisis berupa lisan dari orang-orang yang 

berperilaku yang biasa diamati, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu 

tersebut secara holistik (utuh) . Metode penelitian deskriptif ini adalah penelitian 

yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang 

sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.
2
 

Metode pelitian kualitatif adalah metode (jalan) penelitian yang sistematis 

yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah 

tanpa manipulasi di dalamnya dan tanpa pengujian hipotesis, dengan metode-

motode alamiah ketika hasil penilitian yang diharapkan bukanlah generasilisasi 

                                                 
1
 Nasir Budiman dkk, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Teks Dan Disertasi) 

Cet I, (Banda Aceh: Ar-Raniry, 2006), hal. 23. 
2
 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

Offiset, 2007), hal.6 
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berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari 

fonemena yang diamati.
3
 

Dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri adalah alat pengumpulan data 

utama. Segala temuan di lapangan akan disusun menggunakan metode tertentu 

dan berdasarkan data yang terkumpul akan digambarkan secara deskriptif, tanpa 

mengurangi kefalitan yang dipeoleh dalam proses analisisnya.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah suatu pendekatan ilmiah yang beretujuan untuk memahami suatu fenomena 

dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses intraksi 

komunikasi yang mendalam antara penelitian denagn fenomena yang diteliti. 

 

B. Subjek Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian adalah orang tua 

penderita penyakit kronis di Rumah Kita Ulee Kareng Banda Aceh dan ditentukan 

antara ibu atau ayah. Responden merupakan orang yang dianggap lebih 

mengetahui mengenai apa yang diharapkan oleh peneliti sehingga akan 

memudahkan penyelesaian penelitian ini. Subjek penelitian segala sesuatu yang 

menjadi objek dari suatu penelitian. Teknik pengambilan sampel adalah purposive 

sampling atau sampel bertujuan. Menurut sugiyono mengemukakan purposive 

sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 
4
 

                                                 
3
 Adi Prastowo, Metode Penelitian Kulalitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hal. 24. 
4
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D, ( Bandung: Alfabeta,2014), 

hal. 85. 
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Adapun populasi dari penelitian ini berjumlah 123 orang, yang menjadi 

responden atau informan dalam penelitian berjumlah 5 orang tua atau 

pendamping, 5 orang informan ini di ambil karena memenuhi kriteria ; 

1. Orang tua yang anak nya memiliki penyakit kronis (Thalesemia, Leukimia dan 

Kanker). 

2. Orang tua yang memiliki anak lama nya sakit di atas 2 tahun. 

Selain orang tua peneliti juga mengambil relawan sebagai informan 

pendukung, tujuan nya utuk mendapatkan informasi lebih. Adapun jumlah 

relawan di rumah sinnggah 4 orang, namun peneliti membatasi hanya mengambil 

1 orang relawan saja.  

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

(interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewe).
5
 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan dalam suatu topik tertentu.
6
 

Hasil wawancara ini berupa jawaban respondon dari informasi terhadap 

permasalahan penelitian dan dijadikan data dalam penulisan skripsi ini. 

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara semiterstruktur (Semistructure Interview) yang dalam pelaksanaanya 

lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari 

                                                 
5
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian…, hal. 270. 

6
 Sugiyono, Op. Cit., hal. 231. 
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wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, 

dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam 

melakukan wawancara, penulis perlu mendengarkan secara teliti dan meancatat 

apa yang dikemukakan oleh informan.
7
 Dalam melakukan pencatatan hasil 

wawancara dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: 

a. Pencatat dilakukan secara langsung ketika wawancara berjalan 

b. Pencatat dilakukan setelah berlangsung nya wawancara. Pada saat wawancara 

berlangsung, pewawancara hanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan, cara 

demikian disebut sebagai cara mengingat. 

c. Pencatat dilakukan dengan alat bantu handphone (alat perekam) . 

Dalam wawancara, penulis mengunakan cara pencatatan langsung dan 

disertai dengan bantuan handphone (alat perekam). Hal ini diperlukan untuk 

memastikan pokok-pokok materi yang disampaikan responden sesuai dengan 

yang telah di sampaikan. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada daftar 

wawancara yang telah di persiapkan. 

2. Dokumentasi 

Untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat maka penulis 

menambahkan studi dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-

hal atau yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prestasi, 

notulen rapat dan agenda yang berkaitan dengan masalah penelitian.
8
 Penulis 

melakukan studi dokumentasi terhadap buku-buku dan beberapa referensi lainnya 

                                                 
7
 Sugiyono, Op. Cit., hal.233. 

8
Suharsimi Arikunto, Op. Cit., hal.274.  
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yang berkaitan dengan urgensi konseling keluarga dan memotivasi anak penderita 

penyakit kronis. 

 

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

Milles and Huberman mengemukakan aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan dengan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga data nya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data 

meliputi data reduction, data display dan condusion drawing/verification.  

1.) Data Reduction (Reduksi Data), yaitu merangkum, memiliki hal-hal 

pokok, memfokuskan pada hal-hal penting dicari tema dan polanya. 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan reduksi data melalui 

bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, 

menyingkirkan hal yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian 

kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan dijelaskan. 

2.) Data Display (Penyajian Data). Langkah selanjutnya adalah 

penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagian, hubungan antar 

katagori, flowchar, dan sejenisnya. Penulis berusaha menjelaskan 

hasil penelitian ini dengan singkat, padat dan jelas. 

3.) Condusion Drawing/Verification, adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Peneliti akan berusaha menarik kesimpulan dan 

melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya 
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remang-remang objeknya sehingga setelah dilakukan penelitian 

menjadi jelas.
9
 

 Dengan demikian, dalam proses analisis data dilakukan dengan menempuh 

beberapa langkah, kemudian hasil nya akan di kumpulkan. Data yang telah 

terkumpul dipisahkan sesuai dengan katagori masing-masing. Baik yang bersifat 

hasil observasi dan wawancara maupun yang bersifat studi dokumentasi. Data 

tersebut akan dibandingkan anatara satu dengan yang lainnya sehingga dapat di 

temukan tingkat keakuratan data untuk mencapai tingkat kesempurnaan secara 

akademik. 

 Penulisan dan penyusunan skripsi ini berpedoman pada buku Panduan 

Penulisan Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam 

Banda Aceh yang dikeluarkan pada tahun 2013 dan arahan yang diperoleh penulis 

dari pembimbing selama proses bimbingan.  

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Sugiyono, Op. Cit., hal. 246-252. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN DATA PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data 

1. Gambaran Umum Objek Penelitian  

a. Sejarah dan Lokasi Berdirinya Rumah Kita 

Provinsi Aceh merupakan bagian paling ujung barat Indonesia, memiliki 

populasi lebih kurang empat juta jiwa manusia menempati daerah yang terkenal 

dengan seribu satu satu kopi. Provinsi Aceh terdiri dari 23 Kabupaten/Kota, Aceh 

memiliki sebuah Rumah Sakit rujukan Provinsi yang terletak di Kota Banda Aceh, 

yaitu Rumah Sakit Umum Zaenoel Abidin (RSUZA) merupakan rumah sakit yang 

dijadikan sebagai rumah sakit rujukan yang berada di Kabupaten/Kota. Bagi 

pasien yang mampu, masalah penginapan selama terapi bukanlah masalah besar. 

Namun bagi sebagian besar pasien dengan fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) kelas III dan yang sejenisnya, ketersediaan tempat tinggal 

sementara di Banda Aceh sangatlah mereka untuk bisa pengobatan sampai tuntas. 

Sebagai bagian dari aktifitas sosial Yayasan Darah Untuk Aceh, 

pengadaan rumah singgah dengan nama Rumah Kita (RK) yang sudah berjalan 

sejak Juni 2016 ternyata sangat membantu bagi pasien-pasien anak seperti 

thalasemia, kanker, sakit jantung bawaan, gizi buruk dll berbagai daerah di Aceh. 

Sebagian besar pasien yang sudah menepati Rumah Kita adalah dengan 

penyakit kanker dan jantung bawaan sehingga mengharuskan melakukan terapi 
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berbulan-bulan dan berulang apalagi dengan penyakit kanker pada saat melakukan 

terapi pembedahan dan kemoterapi. 

Manajemen Yayasan Darah Untuk Aceh membentuk divisi khusus dengan 

sub manajemen tersendiri agar lebih fokus dalam pendampingan dan pelayanan 

terhadap pasien. 

Darah Untuk Aceh Rumah Kita didirikan oleh Nurjannah Husien untuk 

membantu penyandang Thalasemia di Aceh, resmi dibentuk pada tanggal 24 April 

2012, yang dilegalkan dengan akte pembentukan dari notaris Lila Triana, SH, 

Nomor 26 Tanggal 18 Mei 2012 di Banda Aceh dan pada tanggal 26 April 2016 

sudah menjadi Yayasan Darah untuk Aceh dan sudah mendapat pengesahan dari 

Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia REPUBLIK Indonesia dengan nomor 

AHU-0023317.AH.01..04 Tahun 2016 dan DAFTAR YAYASAN NOMOR 

AHU-0024414.AH.01.12.TAHUN 2016 TANGGAL 3 Mei 2016. 

Yayasan Darah Untuk Aceh yang membantu Thalasemia memiliki tagline 

“We care, We Inform, We Spread Love” berkomitmen untuk selalu berusaha 

memenuhi kebutuhan darah untuk penyandang Thalasemia Aceh dengan 

mengundang semua masyarakat untuk menjadi anggota sukarela dan siap 

mendonorkan darah serta mengampanyekan pentingnya donor darah untuk 

kesehatan pendonor maupun keselamatan bagi penerima transfusi darah.
1
 

____________ 
 
1
 https://darahuntukaceh.or. 
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Lokasi penelitian dilaksanakan di Rumah Kita (RK) Jalan Mesjid Tuha 

No. 6 Gampong Ie Masen Kec. Ulee Kareng Banda Aceh. Rumah Kita Menjadi 

rumah persinggahan pasien anak dan keluarga pendamping yang sedang berobat 

berulang ke RSUZA atau rumah sakit lain di Banda Aceh. Rumah Kita hanya 

menerima pasien dengan kriteria pasien anak usia 0-18 tahun, domisili luar kota 

Banda Aceh, BPJS kelas III dan mengidap penyakit non infeksi. Tujuan di dirikan 

Rumah Kita adalah untuk membantu memudahkan pasien berobat secara medis 

khususnya bagi pasien dari luar Kota Banda Aceh, membantu pasien pra sejahtera 

agar mendapatkan terapi tuntas, memberikan dukungan psikososial bagi penghuni 

Rumah Kita yang sedang merasakan kecemasan, kesendirian, ketidakberdayaan, 

keputusasaan dan mengadakan kegiatan bersama penghuni Rumah Kita yang 

bersifat rekreatif dan relaxing untuk membangkitkan optimisme, semangat dan 

penerimaan yang iklas bagi pasien, orangtua atau pendamping. Tenaga atau 

relawan untuk Rumah Kita petugas kebersihan yang secara penuh bertanggung 

jawab membersihkan rumah serta menjaga keamanan mendapatkan gaji bulanan 

(dalam wacana), bersama keluarga pasien yang diatur secara bergiliran setiap 

harinya untuk memaksa dan menjaga kebersihan lingkungan Rumah Kita, relawan 

yang turut serta membantu kegiatan rumah singgah, dimana relawan telah 

menandatangani kesepakatan dengan Rumah Kita. 
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b. Struktur Organisasi Rumah Kita 

Skema 4. 1 

Struktur Organisasi Rumah Kita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visi Misi Rumah Kita 

  

  Sumber: Dokumen Pribadi Yayasan Darah Untuk Aceh (Rumah Kita). 

 

c. Visi Misi Rumah Kita 

a. Visi  

Aceh Zero Born Thalassemic 
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b. Misi  

 Darah untuk Aceh melakukan edukasi dan sosialisasi tentang 

Thalassemia kepada masyarakat, sehingga masyarakat peduli dan tahu tentang 

penyakit Thalassemia dan sadar untuk mendonorkan darahnya dan mendukung 

penyandang Thalassemia untuk tetap sehat dan mempunyai usia harapan hidup 

lebih panjang serta tetap bisa bersosialisasi dengan baik dalam kehidupan 

bermasyarakat dan memiliki kualitas hidup yang diharapkan sama seperti non 

penyandang. Darah Untuk Aceh melakukan edukasi dan sosialisasi tentang 

pencegahan Thalasemia, yaitu dengan cara melakukan cek darah sebelum 

menikah. Darah Untuk Aceh juga mengajak masyarakat untuk memiliki gaya 

hidup sehat sehingga bisa mendonorkan darah secara periodic, dalam kegiatannya 

Darah Untuk Aceh juga berfungsi sebagai wadah proteksi dini bagi generasi muda 

dan masyarakat umum dari narkoba, HIV/AIDS dan hal-hal negatif atau penyakit 

lainnya. 

 

c. Sarana Prasarana pada Rumah Kita : 

a. 9 kamar tidur 

b. Ruang Keluarga 

c. Perpustakaan 

d. Dapur 

e. 4 kamar mandi 

f. Ruang Tamu 
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g. Kipas angin di setiap kamar 

h. 2 kamar ber ac 

i. Penyaring Air 

j. Locker 

k. Makan 3x sehari dengan menu sehat 

l. Toiletris untuk semua pasien 

m. Antar jemput ke RS 

n. Tempat jemuran 

o. Halaman luas 

 

d. Daftar Jumlah Orang Tua Per Kabupaten dan Daftar Jumlah Penyakit Anak di 

Rumah Kita 

Tabel 4. 1 

Daftar Jumlah Orang Tua Per Kabupaten 

 

NO 

 

KABUPATEN 

 

JUMLAH 

 

1. 
 

Aceh Selatan 
 

5 

2. Aceh Barat 11 

3. Bireun 19 

4. Gayo Lues 1 

5. Pidie Jaya 18 

6. Langsa 5 

7. Sigli 1 

8. Aceh Besar 13 

9. Aceh Utara 24 

10. Aceh Jaya 4 

11. Simelue 3 
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12. Lhoksumawe 4 

13. Aceh Timur 4 

14. Subulussalam 2 

15. Riau 1 

16. Bener Meriah 4 

17. Subulussalam 1 

18. Aceh Tengah 2 

19. Nagan Raya 1 

 

 Sumber: Dokumen Pribadi Yayasan Darah Untuk Aceh (Rumah Kita) 

 

Tabel 4. 2 

Daftar Jumlah Penyakit Anak 

 

 

NO 

 

PENYAKIT 

 

JUMLAH 

1. Gangguan Ginjal 4 

2. Rematik Jantung 3 

3. Kangker Getah Bening 2 

4. Gizi Buruk 4 

5. Thalassemia 58 

6. Leukimia 12 

7. Kangker Hati 1 

8. Tumor Mata 2 

9. Bibir Sumbing 1 

10. Lupus 1 

11. Malnutrisi + Cairan di Kepala 2 

12. Leukimia All 4 

13. Leukimia Aml 1 

14. Patah Kaki 2 

15. Anemia 3 

16. Anemia Aplastik 3 

17. Retina Blastoma 2 

18. Gagal Ginjal 2 

19. Jantung 1 

20. Bocor Jantung 2 
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21. CA Getah Bening 1 

22. Leukimia AML 1 

23. Rubella 2 

24. Malnutrisi 2 

25. Indikasi Ginjal 1 

26. OP. Pembuatan Anus 1 

27. Meningitis 1 

28. Retina Blostoma 2 

29. Jantung 1 

30. Bocor Jantung 2 

31. CA Getah Bening 1 

  

 Sumber: Dokumen Pribadi Yayasan Darah Untuk Aceh (Rumah Kita) 

 

2. Hasil Penelitian 

 Adanya hasil penelitian yang dilakukan terhadap para orang tua dalam 

upaya mendampingi anak penderita penyakit kronis adalah sebagai berikut : 

1. Masalah yang Sering dihadapi Orang Tua dalam Mendampingi Anak 

Penderita Penyakit Kronis di Rumah Kita Ulee Kareng Banda Aceh 

 

Hasil wawancara dengan ibu Asnidar, ia memiliki anak penderita 

penyakit kronis yaitu Thalasemia mengatakan bahwa:  

“Saat anak mengeluh kesakitan saya langsung memberitahu kepada  

relawan dan kepala di Rumah Kita agar segera ditangani , saya cepat 

sedih serta bingung saat melihat kondisi anak saya semangkin hari 

semangkin pucat” .
2
 

 

Tidak jauh berbeda hasil wawancara dengan ibu Lena yang memiliki anak 

penderita penyakit kronis Thalasemia mengatakan bahwa: 

____________ 
2
 Hasil wawancara dengan ibu Asnidar (IRT), hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 pukul 

20:14. 
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“Ketika kedua anak saya mengalami keluhan kesakitan atau penyakit 

Thalasemia nya kambuh selain sedih dan bingung saya juga sangat 

cemas saat melihat kondisi anak saya” .
3
 

 

Berbeda hasil wawancara dengan ibu Alfia yang memiliki anak penderita 

penyakit kronis (Leukimia) dia mengatakan bahwa: 

“Ketika anak saya mengalami kekambuhan dan chek up 

(pemeriksaan) dimana situasi yang terkadang mengharuskan anak 

untuk menjalani chek up di rumah sakit. Chek up akan mengganggu 

rutinitas di rumah kita dan dimana saya harus membagi waktu antara 

tanggung jawab di Rumah Kita dan chek up selain itu, kehilangan 

kontrol dan perasaan tidak berdaya ketika melihat kondisi anak saya” 

.
4
 

 

Sementara hasil wawancara dengan Ibu Sri Bahagia yang memiliki anak 

penderita penyakit kronis (Kangker Tumor/Neuroblasma) mengatakan 

bahwa: 

“Sangat mempengaruhi kehiduapan anggota keluarga secara fisik, 

saat anak saya akan melakukan kemo, saya juga ikut merasakan 

kesakitan apa dirasakan oleh anak saya dan juga saya sangat cemas 

terhadap kondisinya” .
5
 

 

Kemudian berdasarkan wawancara dengan ibu Nurjannah juga memiliki 

anak penderita penyakit kronis (Kangker Mata/Retinoblastoma) mengatakan 

bahwa:  

____________ 
3
 Hasil wawancara dengan ibu Lena (IRT), hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 pukul 

20:24. 

 
4
 Hasil wawancara dengan ibu Alfia (IRT), hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 pukul 

21:00. 

 
5
 Hasil wawancara dengan Ibu Sri Bahagia (Honorer), hari Rabu 07 Agustus 2019 pukul 

21:30. 
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“Faktor pengetahuan sangat mempengaruhi orang tua di rumah kita 

khususnya saya yang minim nya pengetahuan tentang penyakit yang 

diderita oleh anak saya” .
6
 

 

2. Urgensi Konseling Keluarga terhadap Para Orang Tua dalam Upaya 

Memotivasi Anak Penderita Penyakit Kronis di Rumah Kita Ulee 

Kareng Banda Aceh 

 

 Hasil wawancara dengan ibu Asnidar mengatakan bahwa: 

“sampai sekarang dari pihak Rumah Kita belum ada konseling 

keluarga yang di berikan oleh seseorang yang ahli dalam bidang 

layanan konseling keluarga trhadap orang tua dan anak” .
7
 

 

 Hasil wawancara dengan ibu Lena bahwa: 

 

 „‟Konseling keluarga merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh 

kami sebagai orang tua   dalam upaya memotivasi anak atau kata lain 

konseling keluaraga sangat penting bagi orang tua semuanya yang 

ada di Rumah Kita” .
8
 

 

Hal senada di sampaikan  ibu Alfia sama juga mengatakan bahwa: 

 “Tidak terdapatnya layanan khusus berupa konseling keluarga di 

Rumah Kita . Padahal konseling keluarga sangat kami butuhkan 

dalam rangka memotivasi anak-anak di Rumah Kita” .
9
 

 

 Hasil wawancara dengan ibu Sri Bahagia , mengatakan bahwa: 

“ sangat penting konseling keluarga di berikan kepada kami sebagai 

orang tua dalam upaya memotivasi anak, kurang lengkap rasa nya 

____________ 
6
 Hasil wawancara dengan ibu Nurjannah (IRT), hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 

pukul 20:20. 

 
7
 Hasil wawancara dengan ibu Asnidar (IRT), hari  Kamis tanggal 08 Agustus 2019 pukul 

21:00. 

 
8
 Hasil wawancara dengan ibu Lena (IRT), hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 pukul 

20:15. 

 
9
 Hasil wawancara dengan ibu Alfia (IRT), hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 pukul 

21:20. 
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kalau hanya mengikuti pengobatan secara medis saja  apabila tidak di 

berikan konseling keluarga” .
10

 

 

 Hasil wawancara dengan ibu Nurjannah mengatakan:  

 

“memang penting konseling keluarga di berikan terhadap orang tua 

dalam upaya memotivasi anak” .
11

 

 

 Hal yang sama juga diungkapkan oleh relawan ibu Yayan Zamzami 

mengatakan bahwa: 

 

 “Tidak terdepat layanan khusus berupa konseling keluarga di 

Rumah Kita , jadi sangat penting konseling keluarga dalam upaya 

memotivasi anak penderita penyakit kronis” .
12

 

 

B. Pembahasan  

 Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya 

mengembangkan motivasi anak pada masa-masa yang mendatang. Dalam 

keluarga mempunyai beberapa fungsi yaitu memberikan rasa memiliki, rasa kasih 

sayang dan mengembangkan hubungan yang baik di antara anggota keluarga. 

Hubungan cinta kasih dalam keluarga tidak sebatas perasaan, akan tetapi juga 

menyangkut pemeliharaan, rasa tanggung jawab, perhatian, pemahaman dan 

motivasi. 

 Keluarga juga merupakan tempat yang penting bagi perkembangan anak-

anak secara fisik, emosi, spiritual dan sosial. Karena keluarga merupakan sumber 

____________ 
 
10

 Hasil wawncara dengan ibu Sri Bahagia (Honorer), hari Sabtu 10 Agustus 2019 pukul 

20:15. 

 
11

 Hasil wawancara dengan ibu Nurjannah (IRT), hari  Minggu tanggal 10 Agustus 2019 

pukul 21:05 

 
12

 Hasil wawancara dengan ibu Yayan Zamzami (Relawan di Rumah Kita), hari Minggu 

pukul 21: 30. 
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berbagi kasih sayang, perlindungan dan identitas bagi anggotanya. Keluarga 

menjalankan fungsi yang penting bagi keberlangsungan masyarakat dari generasi 

ke generasi. 

 Konseling keluarga adalah usaha membantu individu anggota keluarga 

untuk mengaktualisasikan potensinya dan mengantisipasi masalah yang 

dialaminya, melalui sistem kehidupan keluarga dan memberi dampak positif 

terhadap anggota keluarga lainya.
13

 

 Tujuan konseling keluarga secara umum dan khusus: 

a. Tujuan Umum Konseling Keluarga 

1. Membantu, anggota-anggota keluarga belajar dan menghargai secara 

emosional bahwa dinamika keluarga adalah kait-mengait di antara anggota 

keluarga. 

2. Untuk membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta jika satu 

anggota keluarga bermasalah, maka akan mempengaruhi kepada persepsi, 

espektasi dan interaksi anggota-anggota lain. 

3. Agar tercapai keseimbangan yang akan membuat pertumbuhan dan 

peningkatan setiap anggota. 

4. Untuk mengembangkan penghargaan penuh sebagai pengaruh dari 

hubungan parental. 

 

____________ 
 
13

 Sofyan Willis, Konseling Keluarga (Family Counseling), (Bandung: Alfabeta, 2008), 

hal. 83. 
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b. Tujuan Khusus Konseling Keluarga  

1. Untuk meningkatkan toleransi dan dorongan anggota-anggota keluarga 

terhadap cara-cara yang istimewa. 

2. Indiolocyncratic ways atau keunggulan-keunggulan anggota lain. 

3. Mengembangkan toleransi terhadap anggota-anggota keluarga yang 

mengelami frustasi/kecewa, konflik dan rasa sedih yang terjadi karena 

faktor sistem keluarga atau di luar sistem keluarga. 

4. Mengembangkan motif dan potensi-potensi, setiap anggota keluarga 

dengan cara mendorong (men-support), memberi semangat dan 

meningkatkan anggota tersebut.
14

 

 Jadi berdasarkan uraian di atas menyangkut masalah yang sering dihadapi 

orang tua dalam  mendampingi anak penderita penyakit kronis yaitu keluarga 

pasien cenderung mengalami masalah emosional yang berbeda-beda, masalah 

kognitif dan tanggung jawab, hal ini sejalan dengan yang dikatakan teori 

pengertian emosi sejalan dengan usianya, emosi seseorang individu pun akan terus 

berkembang. Proses pembentukan melewati setiap fase perkembangan, yang 

didukung oleh faktor eksternal maupun faktor internal. 

 Faktor internal misalnya usia dan lingkungan keluarga. Sedangkan faktor 

eksternal seperti teman sebaya, lingkungan sekolah dan masyarakat. 

Perkembangan emosi seseorang dapat dipengaruhi lingkungan. Pola emosi setiap 

____________ 
 
14

 Sofyan Willis, Op. Cit., hal. 89. 
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orang berbeda dan memiliki karakteristik masing-masing. Definisi emosi menurut 

beberapa tokoh: 

 Berdasarkan teori emosi yang dikemukakan oleh Chaplin dalam 

Dictionary of Psycholog emosi adalah sebagai suatu keadaan yang terangsang dari 

organisme mencakup perubahan-perubahan yang didasari, yang mendalam 

sifatnya dari perubahan perilaku. Chaplin membedakan emosi dengan perasaan, 

perasaan (feelings) adalah pengalaman disadari yang diaktifkan baik oleh 

perangsang eksternal maupun oleh bermacam-macam keadaan jasmaniah.
15

 

 Sedangkan menurut Sudarsono emosi adalah suatu keadaan yang 

kompleks dan organism seperti tergugahnya perasaan yang disertai dengan 

perubahan-perubahan dalam organ tubuh yang sifatnya luas, biasanya ditambahi 

dengan perasaan yang kuat yang mengarah ke suatu bentuk tingkah laku atau 

perilaku tertentu. Erat hubungannya dengan kondisi tubuh, denyut jantung, 

sirkulasi darah, pernafasan, dapat diekspresikan seperti tersenyum, tertawa, 

menangis, dapat merasakan sesuatu seperti merasa senang, merasa kecewa.
16

 

Daniel Goleman mengidentifikasi sejumlah kelompok emosi, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Amarah, di dalamnya meliputi brutal, mengamuk, benci, marah 

besar, jengkel, kesal hati, terganggu, rasa pahit, berang, 

____________ 
 
15

 Sudarsono, Kamus filsafat dan Psikologi, (PT Rineka Cipta: Jakarta, 1993), hal. 31. 

 
16

 Ibid. hal.32. 
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tersinggung, bermusuhan, tindak kekerasan dan kebencian 

patologis. 

2. Kesedihan, di dalamnya meliputi pedih, sedih, muram, suram, 

melankolis, mengasihani diri, kesepian, ditolak, putus asa, 

depresi. 

3. Rasa takut, di dalamnya meliputi cemas, takut, gugup, khawatir, 

wawas, perasaan takut sekali, sedih, waspada, tidak tenang, ngeri, 

kecut, panic dan pobia. 

4. Kenikmatan, di dalamnya meliputi kebahagiaan, gembira, ringan, 

puas, riang, senang, terhibur, bangga, kenikmatan, indrawi, 

takjub, terpesona, puas, rasa terpenuhi, girang, senang sekali dan 

mania. 

5. Cinta, di dalamnya meliputi penerimaan, persahabatan, 

kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, kasmaran 

dan kasih sayang. 

6. Terkejut, di dalamnya meliputi terkesiap, takjub, terpana 

7. Jengkel, di dalamnya meliputi hina, jijik, muak, mual, benci, tidak 

suka dan mau muntah. 

8. Malu, di dalamnya meliputi rasa bersalah, malu hati, kesal hati, 

menyesal, hina, aib, dan hati hancur lebur. 

 Segala macam emosi dan ekspresi, diciptakan oleh Allah melalui 

ketentuanya. Menurut Al-Qur’an dan hadist banyak membahas tentang ekspresi 
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emosi. Emosi manusia diciptakan oleh Allah untuk membentuk manusia yang 

lebih sempurna. Hal ini mencakup kesedihan, kemarahan, ketakutan, bahkan yang 

lebih kompleks seperti malu, sombong, bangga, iri hati, dengki, penyesalan, cinta 

dan benci. Manusia memiliki kekayaan dalam mengekspresikan emosinya. Hal ini 

dilihat dari muatan, intensitas dan juga jenis emosi yang dikeluarkan pada saat 

menghadapi atau mengalami sesuatu. 

 

 

 

 

Al-Qur‟an menjelaskan: 

QS Al-Najm: 43-44 

 

                        

 

Artinya: “Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan 

menangis, dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan 

menghidupkan.” 
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 Al-Qur‟an banyak mengambarkan bahwa satu kualitas emosi memiliki 

tingkatan itensitas tertentu. Satu peristiwa yang sama dapat membuat banyak 

orang mengeluarkan respons emosional yang berbeda-beda itensitasnya. 

 Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian tentang urgensi konseling 

keluarga terhadap para orang tua dalam upaya memotivasi anak penderita 

penyakit kronis. Sangat penting diberikan keapada para orang tua dalam upaya 

memotivasi anak nya. Di rumah kita sangat membutuhkan seseorang yang ahli 

dalam bidang konseling keluarga. 

 Istilah urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong seseorang, yang 

memaksa untuk diselesaikan. Dengan demikian mengandaikan ada suatu masalah 

dan harus segera di tindak lanjuti.
17

 

 Urgensi adalah keharusan yang mendesak, hal sangat penting. Sedangkan 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia urgensi adalah hal perlunya atau 

pentingnya tindakan yang cepat dan segera.
18

 

 Jadi konseling keluarga sangat penting di berikan karena sesungguhnya 

anak-anak penderita penyakit kronis agar memperoleh bimbingan, arahan dan 

motivasi dalam mendampingi musibah penyakit yang sedang dideritanya.  

 

____________ 
 
17

 Astia Pamungkas, Pengertian Emosi dan Urgensi, artikel, diakses tanggal 14 Juni2016, 

pukul 14.15. 

 
18

 Poewadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV, Cet, I, (Jakarta: 2008), 

hal.1536. 

 



 

 

 

 

  BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan deskripsi dan pembahasan data penelitian maka dapat 

dinyatakan Urgensi Konseling Keluarga Terhadap Para Orang Tua dalam Upaya 

Memotivasi Anak Penderita Penyakit Kronis di Rumah Kita Ulee Kareng Banda 

Aceh sangat urgen. Pernyataan ini sangat didasari dari temuan penelitian yaitu: 

pertama, di lihat dari kondisi keluarga dalam mendampingi anak penyakit kronis di 

rumah kita stress, cemas dan lain nya sehingga memerlukan bantuan profesional 

seperti daaalam bentuk layanan konseling. 

   Kedua, dilihat dari masalah-masalah yang dihadapi keluarga seperti masalah 

emosional, ekonomi, tanggung jawab dan tempat tinggal yang juga memerlukan 

tenaga profesional untuk memahami masalah yang dihadapi. 

 Ketiga, dilihat dari penting tidaknya layanan yang dibuka ditanyakan sangat 

penting karena di Rumah Kita belum ada layanan yang dapat membantu 

menenangkan keluarga yang membutuhkan bantuan. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil temuan penelitian maka penulis merekomendasikan kepada: 

1. Yayasan Rumah Kita untuk menyediakan layanan dengan fasilitas dan 

koselor yang sesuai dengan kualitas keilmuan.  

2. Hendaknya prodi Bimbingan Konseling Islam (BKI) Fakultas dakwah dan 

Komunikasi bekerjasama untuk memberikan layanan konseling terhadap 

orang tua atau anak di Rumah Kita. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan layanan konseling 

keluarga yang sesuai dengan kebutuhan orang tua dan anak di Rumah Kita. 
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