
ABSTRAK 

Euis Yulistria : Layanan Bimbingan dan Konseling Islam Di Radio 90.9 Lita Fm 

Bandung Dalam Membentuk Anak Shaleh Keluarga Sakinah 

(Penelitian di Radio Lita Fm Jl. Budhi No. 42 Bandung) 

Sebagai makhluk sosial seseorang membutuhkan interaksi dengan orang lain, dan 

membutuhkan orang lain untuk berbagi masalah, untuk mendengarkan keluhan dan 

memerlukan solusi untuk menyelesaikan masalah. Begitupula dalam keluarga 

seringkali timbul berbagai masalah. Hal ini dapat diselesaikan melalui Bimbingan 

dan Konseling Islam. Bimbingan dan konseling Islam ini telah dilakukan oleh radio 

Lita Fm Bandung kepada khalayak dalam program “lingkaran keluarga” yang 

bertujuan untuk pemenuhan informasi tentang ilmu pengetahuan seputar keluarga, 

dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam keluarga. Melihat hal 

tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang layanan bimbingan dan 

konseling di radio Lita Fm Bandung dalam membentuk keluarga sakinah. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui layanan bimbingan dan konseling Islam 

di Radio Lita 90.9 Fm Bandung dalam membentuk keluarga sakinah yang 

berorientasi kepada  program, pelaksanaan, teknik, dan  hasil evaluasi  layanan 

tersebut. 

Layanan bimbingan dan konseling Islam di radio 90.9 Lita Fm merupakan suatu 

kegiatan dalam upaya memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang 

sakinah menurut Islam. Dengan menggunakan metode tidak langsung 

(cybercounseling). Melalui pendekatan bimbingan dan konseling Islam yang 

disampaikan oleh  narasumber (konselor) untuk memberi bantuan kepada seseorang 

yang mengalami kesulitan baik lahiriah maupun bathiniah yang menyangkut 

kehidupan masa kini dan masa mendatang. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif yaitu memberikan gambaran 

tentang proses layanan bimbingan dan konseling Islam di radio 90.9 Lita Fm 

Bandung dalam membentuk keluarga sakinah. Adapun pengumpulan data diperoleh 

melalui observasi dan wawancara. 

Dari hasil penelitian di temukan bahwa program acara “lingkaran keluarga”di 

radio Lita 90.9 Fm menghadirkan 14 narasumber (konselor) dari UNISBA. 

Pelaksanaannya yaitu menyampaikan prolog materi, sesi Tanya jawab, dan 

kesimpulan, dengan menggunakan teknik dialog interaktif melalui telepon, dan 

pendekatan bimbingan dan konseling Islam. Setelah penulis mengelola dan 

menganalisis data yang berhubungan dengan layanan bimbingan dan konseling Islam 

di radio Lita 90.9 Fm dalam program “lingkaran keluarga”, maka dapat disimpulkan 

bahwa dengan teknik dialog interaktif melalui telepon dan pemahaman ilmu 

pengetahuan dan agama, dapat membantu menyelesaikan permasalahan-

permasalahan dalam keluarga. 
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Motto : 

“Kesabaran adalah suatu yang dirasakan pahit bagaikan 

pahitnya madu, akan tetapi buah dari kesabaran itu lebih 

manis dari madu”  

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan, maka apabila kamu selesai (dari suatu 

urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain. Dan hanya kepada Allah-mu 

lah hendaknya kamu berharap” 
 

(Al-Insyirah: 6-8) 
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