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ABSTRAK 

Tesis ini mengkaji Nasehat online Fahruddin Faiz: perspektif konseling 

online/Cyber Counseling. Diskursus layanan konseling online masih kurang 

populer dikalangan anak muda, akibatnya eksistensi konseling online tidak 

dikenal luas oleh anak muda perkotaan apa lagi pedesaan. Fahruddin Faiz adalah 

salah satu selebritas keilmuan yang merepresentasikan konseling online dalam hal 

ini yang dimaksud ialah melakukan nasehat secara online. Oleh karenanya 

penelitian ini berkontribusi terhadap studi Bimbingan Konseling Islam, khusunya 

studi ketokohan sekaligus wacana nasehat online. Penelitian ini juga merupakn 

studi kualitatif dengan mengkaji data yang diperoleh secara offline dan online 

nasehat Fahruddin Faiz. 

Tesis ini menunjukan bahwa Fahruddin Faiz telah dilegitimasi oleh Natezen 

sebagai konselor online dengan angka 30% (sangat setuju) dan 70% (setuju). 

Netizen yang dimaksud ialah reponden yang mengisi kuesioner yang penulis 

sebarkan dengan menggunakan WhatsApp dan Email, ada 14 keseluruhan  

responde yang mengisi kuesioner kemudian 14 diantaranya peneliti memilih 10 

secara objektif dan dengan pertimbangan kepentingan objektifnya data dalam 

penelitian ini.  Dengan demikian Fahruddin Faiz positif sebagai konselor online 

versi netizen atau jamaahnya. Selain dari pada itu keefektifan nasehat online 

Fahruddin Faiz bagi Netizennya sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah 

yang sedang dialaminya secara data sama dengan angka yang diperoleh dalam 

melegitimasi Fahruddin Faiz sebagai konselor online yaitu angka 30% (sangat 

setuju) dan 70% (setuju). Artinya nasehat online Fahruddin Faiz bagi netizenya 

positif bermanfaat sekaligus mampu menjadi alternatif terbaik dalam 

menyelesaikan msalah. Dalam tesis ini juga membagi empat nasehat online 

Fahruddin Faiz yang bersinggungan langsung dengan maslah yang dihadapi oleh 

anak muda, yaitu: Pertama, nasehat tentang bagaimana manusia hidup. Kedua, 

nasehat tentang bagaimana manusia berbahagia. Ketiga, nasehat tentang 

bagaimana manusia mencintai, dan. Keempat, nasehat tentang bagaimana manusia 

berkarakter yang baik. Nasehat-nasehat Fahruddin Faiz tersebut bermaksud 

tentang pengembangan diri (self develoment). 

 

Kata Kunci: Nasehat online, Fahruddin Faiz, konseling online  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu diskursus menarik dalam wacana konseling adalah munculnya aktor-

aktor yang aktif memberikan nasehat online yang dikemas melalui ragam bentuk 

seperti ceramah, pelatihan, training, seminar atau melalui kajian-kajian tertentu yang 

dilakukan secara masif, sistematis atau terstruktur. Berdasarkan dengan hal itu, 

nasehat online  mengantarkan pada karakter pemecahan masalah untuk individu atau 

pun kelompok melalui internet atau media sosial. 

Berhubungan dengan penggunaan internet atau media sosial seperti Youtube, 

WhatsApp (WA), Instagram, Twitter, Facebook dan media-media lainnya mengalami 

perkembangan yang cukup baik. Hal itu dapat dilihat dari survei yang dirilis oleh 

media tentang penggunaan internet atau dikenal mendsos, yang menunjukan 

persentase (berbasis survie) sebagai berikut: Youtube 88%, WhatsApp (WA) 83%, 

Instagram 80%, Facebook 81% dan Twitter 52%.
1
 Kementrian Komunikasi dan 

Informasi merilis bahwa penggunaan internet di Indonesia mencapai 63 juta orang 

dan dari angka tersebut 95% menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial.
2
 

Meningkatnya populeritas intruksi online secara dramatis mengubah banyak tradisi 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara nasional. Menurut studi baru-baru ini 

dilakukan di lebih dari 2.500 perguruan tinggi dan universitas di seluruh negeri, 

sekitar 5,6 juta atau 21% jumlah siswa yang terdaftar aktif belajar dengan 

                                                             
1
 “Berita: Daftar Persentase Pengguna Media Sosial di Indonesia,” Tempo Institute (blog), 

diakses 21 Maret 2020, https://tempo-institute.org/berita/persentase-pengguna-media-sosial/. 
2
 Kementerian Komunikasi, “Kominfo: Pengguna internet di Indonesia 63 juta orang,” Dipetik 

Agustus 30 (2013): 2016. 
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menggunakan media online.
3
 Dengan persentase dan angka-angka di atas dapat 

menjadi ukuran penggunaan internet mengalami perkembangan dan hal itu pula 

menjadi penguat mengapa populeritas aktor yang memberikan nasehat online begitu 

cepat terkenal. Di lain sisi bahwa kemunculan dan perkembangan internet dapat 

memunculkan layanan konseling online
4
 sekaligus memungkinkan menggerus dan 

mengganti konselor-konselor yang tidak mau melakukan konseling secara online.  

Negara Asia khususnya Jepang menyikapi nasehat online atau konseling online 

dengan perspektif yang berdasakan pada asas kemanfaatan sekaligus bahwa, 

konseling online sudah diterima secara internasional dan mendapatkan dukungan oleh 

pemerintah Jepang
5
  untuk pesan pendek dan nasehat yang berupa teks dengan 

bermaksud melakukan pencegahan bunuh diri. Sedangkan temuan di Amerika bahwa 

klien bersikap baik terhadap bantuan online atau nasehat online dan sikap mereka 

tergambarkan sebagai ambivalen yang sebanding dengan sebahagian besar 

mahasiswa eropa.
6
 Artinya apa, tentu hal ini menjadi cukup jelas pemicu 

perkembangan konseling yang awalnya dilakukan secera offline menjadi online dan 

mestinya dengan perkembangan itu pula konseling tidak terbatas dapat dilakukan 

                                                             
3
 Joshua C. Watson, “Online Learning and the Development of Counseling Self-Efficacy 

Beliefs.,” Professional Counselor 2, no. 2 (2012): 143. 
4
 Diskursus munculnya layanan konseling online, tidak terlepas dari perkembang teknologi 

dengan berdasarkan pada perangkat lunak yang dinamakan sebagai prongram Eliza dan Parry pada 

Tahun 1960 dan 1970, yang kemudian awal konseling online dilakukan berbasis teks (Ifdil Ifdil dan 

Zadrian Ardi, “Konseling online sebagai salah satu bentuk pelayanan e-konseling,” Jurnal Konseling 

dan Pendidikan 1, no. 1 (2013): 15–16.). Karena kemajuan teknologi metode lain pun digunakan 

seperti live chat, konseling telepon dan konseling video (Nur Cahyo, “Dakwah Melalui Bimbingan 

Konseling Online,” Jurnal Ilmu Dakwah 36, no. 2 (2017): 275.).  
5
 Michael Fenichel, “Online behavior, communication, and experience,” dalam Online 

counseling (Elsevier, 2011), 7. 
6
 Tai Chang dan Robert Chang, “Counseling and the Internet: Asian American and Asian 

international college students’ attitudes toward seeking online professional psychological help,” 

Journal of College Counseling 7, no. 2 (2004): 146. 



3 
 

hanya di negara-negara maju, melainka  negara berkembangpun memiliki potensial 

untuk melakukan nasehat online (konseling online). 

Berbagai wacana para sarjana mengenai kelebihan dan kekurangan layanan 

konseling online terdapat dua perbedaan anatara efektif dan tidak efektif. Argumen 

tidak efektif cenderung melihat dari segi body language, sedang argumen sarjana 

yang mengaggap efektif cenderung melihat dari segi fleksibilitas, dan salah satu 

penguat argumen untuk melakukan konseling online adalah aksesibilitas layanan 

dapat dilaukan secara luas, tidak dibatasi secara geografis, melainkan oleh akses 

komputer dengan koneksi internet.
7
 Ketersediaan konseling online membuat 

layananan konseling dapat diakses oleh orang-orang di pedesaan, daerah-daerah yang 

kurang dilayani, dan juga memberikan akses kepada klien setiap saat. Melanjutkan 

diskursus yang ada, penulis berpendapat bahwa konseling online memang tidak 

mungking terlepas dari kelebihan dan kekurangan, oleh sebab itu konseling online 

tidak begitu buruk untuk dijadikan sebagai alternatif pemberian materi, nasehat dan 

perluh dikembangkan meskipun ada sebahagian tidak terpantau dengan baik 

sebagaimana yang dimaksud argumentasi yang melihat dari segi body language atau 

isyarat non-verbal.
8
  

Persoalan fundamental lainnya dalam diskursif  konseling melalui media online 

adalah wacana legality sebagai konselor.  Sayarat-sayarat untuk menjadi konselor 

yang berprofesi atau profesional masih terdapat simpangsiur. Oleh karena itu 

berbagai upaya dilakukan unuk merumuskan cici-ciri utama sebagai profesi konselor 

yang handal seperti dilakukannya strandarisasi untuk kinerja konselor profesional, 

                                                             
7
 Kurt D. Baker dan Mike Ray, “Online counseling: The good, the bad, and the possibilities,” 

Counselling Psychology Quarterly 24, no. 4 (2011): 342. 
8
 Baker dan Ray, 342. 
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standarisasi penyiapan konselor, akrediktasi, stratifikasi dan lisensi, dan yang terakhir 

adalah pengembangan organisasi profesi. H. Prayitno, Erman Amti (2015, 340) dalam 

bukunya Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling mengakui bahwa layanan konseling 

di Indonesia tergolong baru dan perlu pengembangan, hal itu dikarenakan secara 

administrasi belum sepenuhnya mencapai persyaratan sebagai konselor yang handal.  

Melanjutkan diskursus di atas, selain di Indonesia, ada beberapa studi 

sehubungan dengan penklaiman dasar untuk menujukan konselor profesional yang 

berlatar belakang akademik sebagai standar yang ditegaskan sebagai kebenaran. 

Namun jarang yang berdiskusi tentang perbedaan yang terjadi pada gelar master dan 

non-master dalam interaksi konseling dengan klien. Sejauh ini perbicangan 

karasteristik konselor pada umum dan konselor Islam  menjadi konflik publik antara 

dua praktisi. Hal itu tergambarkan di Kanada antar, Canadian Professional 

Counsellors Association (CPCA) dan Canadian Counsellors Association (CCA). 

CPCA mengklaim bahwa permainan bahasa CCA tanpaknya hanya peduli dengan 

para penasehat yang memiliki gelar master sehingga kepentingan untuk melindungi 

masyarakat yang di lakukan oleh konselor non-master terabaikan meskipun laporan 

Dewan mengindikasikan bahwa layanan konselor non-master penting untuk publik.
9
  

Perdebatan di atas telah menunjukan krisis konselor non-master (Islam ) yang 

tak terlepas dengan permainan bahasa dan narasi politik praktis. Hal itu sekaligus 

mengakibatkan perhatian untuk mencari sosok konselor yang mampu menumbuhkan 

motivasi dan keyakinan yang telah lama hilang dari hati sanubari tiap-tiap individu 

yang diharakan mendapatkan hasil yang baik. Dalam suasana krisis konselor 

                                                             
9
 Earon Kavanagh, “Consulting Wittgenstein: on the quest to administratively regulate 

counseling therapists in Canada,” Administrative Theory & Praxis 32, no. 2 (2010): 237. 
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semacam itu pula menimbulkan berbagai pertanyaan seperti, apakah dalam proses 

konseling online memerlukan seorang konselor online yang profesional? 

Selain dari pertanyaan di atas terdapat asumsi bahwa konsep konselor online 

yang profesional sering ditemukan unsur atau peristiwa yang sulit dimengerti, tetapi 

dirasakan sebagai suatu yang misterius dan mempesonakan orang banyak. Konselor 

online ini didasarkan atas kepercayaan dan keyakinan intuitif dari para klien yang 

disertai dengan hubungan secara emosioanl. Ketaatan para klien terhadap konselor 

online didorong oleh penghargaan dan penghormatan atas ketulusan hati dan 

kemurnian misi yang diembang oleh konselor, sehingga apa yang diperintahkan oleh 

konselor online dianggap sebagai panggilan yang mempunyai nilai spiritual tinggi. 

Jika demikian halnya, maka timbul beberapa pertanyaan yang perluh dijawab. 

Apakah konselor online terasa misterius dan mempesona? dapatkah perilaku yang 

mewujudkan konselor online itu diidentifikasikan sehingga dapat dimengerti hakekat 

di antara berbagai konselor lainnya? Apakah yang menjadi pembeda antara konselor 

online dan yang bukan? Apakah keterampilan konselor offline dapat ditrasformasikan 

dan dapat dilakukan pelatihan untuk membentuk konselor online?   

Dengan berbagai pertanyaan di atas dan sebagai acuan penklaiman dasar dalam 

mengklasifikasikan karakteristik konselor online tidak cukup atau dapat disimpulkan 

bahwa konselor Islam  dalam layanan konseling tidak terlepas dengan aturan yang 

berdasar pada agama (Qur’an dan Hadist). Begitupun dengan acuan dalam 

penklaiman konselor offline yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini.  

Perdebatan selanjutnya dalam diskursif konselor online adalah bagaimana 

proses pemberibantuan atau pemecahan masalah sosial yang sedang melanda generasi 

milenial saat ini? Mulai persoalan cinta, kebermaknaan hidup, keagamaan, dunia 
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kerja/karir, eksistensi diri, konsep hidup dan lain sebagainnya. Diskursif pemahaman 

terhadap kahsus yang berkaitan dengan jasmani dan rohani/psikis generasi milenial 

sejauh ini di ikuti banyak faktor, seperti kemajuan teknologi, kultur, berlimpahan 

materi atau pun sebaliknya tidak selamnya membuat milenial merasa bahagia dan 

tenang. 

Persoalan tersebut, cepat maupun lambat akan memengaruhi kondisi psikis 

seseorang,
10

 seperti stress, sedih, cemas, gelisah, resah, dan sensitif, sehingga 

membuat seseorang mudah tersinggung dan cenderung lebih emosional. Sejauh ini 

pemahaman bahwa seseorang yang menderita penyakit jasmani perlu mendapatkan 

pemerikasaan dan pengobatan dari dokter, sedangkan penderita psikis perlu 

berhubungan dengan psikiater, sikolok atau konselor  untuk memperoleh pengobatan. 

Hal itu mengacu pada asumsi bahwa pesoalan psikis sebagai hal yang urgen pada 

manusia dalam membawa perubahan terhadap pola hidup dan gaya hidup sehari-hari, 

terutama masalah internal.
11

 Sehingga terkadang permasalahan psikis yang timbul, 

akan terus merambah ke penyakit fisik/jasmani dan akan memungkinan seseorang 

kehilangan gairah hidup. 

Di lain sisi yang menjadi penting untuk dipahami ialah orang-orang yang 

mengalami permasalahan sebagaimana di atas tentu tidak boleh dianggap sebagai 

personality disorder (gangguan kepribadian), melainkan secara jasmani dan rohaniah 

sehat dan normal. Hal itu mengacu pada adanya hubungan antara permasalahan 

tertentu dengan ketidakseimbangan jasmani dan rohaniah dengan pengorganisasian 

yang berlangsung antara darama sosial yang terdapat di media oflline dan online. 

                                                             
10

 Isep Zainal Arifin, Bimbingan Peyuluhan Islam ; Pengembangan Dakwah melalui 

Psikoterapi Islam , (Cet. I; Jakarta; Rajagravindo Persada, 2009), h. x. 
11

Dikutip, oleh Meisil B Wulur dari Isep Zainal Arifin, Bimbingan Peyuluhan Islam ; 

Pengembangan Dakwah melalui Psikoterapi Islam  (Jakarta; Rajagravindo Persada, 2009), h. ix. 
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Selanjutnya masalah jasmani dan rohani tentunya dapat terjadi sebab mentalitas 

dan kesiapan untuk menerima informasi tidak terkondisikan dengan baik, meskipun 

otoritas dalam individual mampu menguasai fakta-fakta yang akurat di luar dari sikap 

skeptis. Perdebatan benar dan salahnya informasi banyak menguras waktu, finansial, 

ide dan gagasan dikalangan sarjana sosial atau pun eksakta. Proses interaksi itulah 

muncul kecemasan pada individu, yaitu perasaan kekhawatiran yang akut karena 

keinginan dari tuntutan internal dan eksternal yang tidak dapat terpenuhi dengan baik.  

Latipun dalam bukunya yang berjudul Psikologi Konseling mengklasifikasi 

tipologi kekhawatiran atau kecemasan individu, yaitu kecemasan realitas, kecemasan 

neurosis dan kecemasan moral.
12

 Dari ketiga bentuk kecemasan tersebut Freud 

mengemukakan banyak bentuk mekanisme pertahanan yang dimanifestasikan dalam 

prilaku individu yang cenderung berbeda-beda. Hal itu dikarenakan setiap individu 

mempunyai pengalaman dalam menyikapi masalahnya. Di antara bentuk mekanisme 

pertahan diri tersebut adalah; distorsi, proyeksi, regresi, rasionalisasi, sublimasi, salah 

sasaran, identifikasi, dan kompensasi.
13

  

Berdasarkan argumen di atas, dengan demikian kompotensi konselor online 

dalam memahami permasalahan yang di hadapi klien diharapkan lebih mudah 

dipahami dengan pemanfaatan media online dan oflline di berbagai kalangan dan 

khususnya genesari milenial. Selain itu uraian di atas mencoba mengkolaborasikan 

diskusi layanan konseling online dengan memfokuskan pada Nasehat Online 

Faharuddin Faiz melalui majelis kajian filsafat untuk generasi milenial dengan 

                                                             
12

 Latipun, Psikologi Konseling (cet. III; Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001),  

h. 66. 
13

 Gerald Corey, Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi Psikologi Konseling (Theory and 

Practice of Conceling and Psyhoteraphy). Diterj. Oleh E. koswara (cet. VII; Bandung: PT Refika 

Aditama, 2013),  h. 18-20. Baca juga Latipun, Psikologi Konseling, h. 66. 
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menggunakan perspektif Konseling online. Untuk mengetahui hal itu, dengan 

berdasarkan observsi penulis dengan realitas yang ada dan terjadi di media sosial 

(Youtube), dimana terdapat dan mengandung unsur konseling online dengan kemasan 

nasehat online yang berdasarkan pada kajian filsafat yang terus dijaga serta 

dikembangkan dari segi materinya. Fenomena-fenomena tersebut sangat menarik 

untuk ditelaah serta di kaji dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam , hal itu 

didasari atas beberapa alasan  dintaranya.  

Pertama, pentingnya mempelajari Nasehat online dalam perspektif konseling 

online yang berbasis filsafat tidak berbanding lurus dengan mempelajari teori-teori 

konseling yang di pelopori para intelek psikologi seperti; Sigmud Freud dengan teori 

psikoanalisisnya, dengan dua asumsi yang mendasarinya, yaitu (1) asumsi 

determinisme
14

 dan (2) asumsi motivasi tak sadar.
15

 Dalam perkembangan 

selanjutnya, Freud mengemukakan teori tetang id, ego, dan superego (Sarlito W. 

Sarwono 2012, 32).  Carl Jung dengan psikodinamiknya, Carl Rogers dengan 

pendekatan konseling dan terapi atau biasa di sebut sebagai Person-Centered Therapy 

yang membantu klien memenuhi potensi unik mereka dan menjadi pribadinya sendiri. 

Rogers menantang kecenderungan otoritarian dalam terapi parenting dan mendukung 

hak-hak klien untuk menemukan arahnya sendiri. Dan Abraham Maslow (1908-1970) 

yang terkenal dengan teori Hirarki Motivasinya; kebutuhan dasar dari yang paling 

dasar kebutuhan biologis, sampai yang paling tinggi kebutuhan untuk beraktualisasi 

diri. 

                                                             
14

 Suatu keyakinan bahwa segala sesuatu yang dilakukan, dipikirkan, atau dirasakan individu 

memunyai arti dan maksud, dan itu semuanya secara alami sudah ditentukan.  
15

 Syamul Yusuf dan Juntika Nurihsan, Teori Kepribadian (cet. V; Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2015),  h. 35. 
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Argumentasi dari berbagai tokoh di atas telah menjadi dasar penting dalam 

rencana layanan konseling yang dianggap sesuasi dengan klien. Sedang efek dari 

jungmentasi tersebut melihat terjadinya keterbatasan rana dalam memberikan 

konseling kepada publik atau individu yang sedang dalam masalah persoalan hidup 

atau pun dalam masalah sosialnya. Konseling online berbasis filsafat jika dilihat dari 

segi teleologi sebagian besar dapat menjadi penting dalam perhatian bersama baik 

mulai dari kalangan akademik, praktisi ataupun klien sebagai objek dari proses 

konseling.  

Kedua, pentingnya mempelajari konseling yang di fokuskan pada kajian 

konselor online sebagai aktor yang berperan penting dalam merencanakan asesmen 

dan intervensi  yang akan digunakan untuk menyelesaikan problem yang ada, tidak 

berbanding lurus dengan mempelajari teori-teori dan kajian konseling yang 

memfokuskan pada klien. Dengan mengamati kecenderungan kajian dan layanan 

bimbingan konseling Islam  secara praktis membuat kondisi menjadi baik dari yang 

sebelumnya, rileksasi dan refleksi pada sektor yang mendasar seperti lingkungan 

keluarga, masyarakat, dan di lingkungan kerja dianggap penting untuk dijadikan 

acuan pra-asesmen. Oleh kerenan itu upaya dan alterniatif yang hendak dijalankan 

dapat memuak secara universal tidak terlepas dengan argumen-argumen dasar dari 

beberapa tokoh sebelumnya. Hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam proses 

konseling selanjutnya adalah bagaimana mengenal, menumbuhkan serta memahami 

kehidupan yang ada, tanpa megesampingkan nilai-nilai yang fundamental dalam 

kehidupan sosial, ke-Tuhanan dan kepribadian secara individualis.  

Mindset konselor tentang konsep hidup yang berdasarkan pada filosofis yang 

dengan kebijaksanaan dan menyenangkan didasari dengan eksistensi kebebasan 
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berekspresi. Pandangan tokok berhubungan dengan eksistensi dalam hidup 

melahirkan esensi keistimewaan dan keunikan dalam menyikapi peristiwa-peristiwa 

yang berasal dari luar dan dalam diri indiviu. Mengapa hal itu terjadi? karena 

keduanya buaknlah sebuah item yang independen, melainkan antar keduannya akan 

selalu terjadi proses mutualis ketergantungan. Sehingga perlu dipahami secara 

mendalam konsep hidup dengan aksiologis filsafat untuk menghindari terjadinya 

keterasingan dari pola kehidupan masyatakat disekitarnya dan membuat klien atau 

pun konselor menjadi skeptis dengan lingkungan sekitar. Inilah yang perluh dijaga 

agar semaksimal mungkin individu lebih mengenal refleksi aksiologis filosofis dalam 

lingkungan secara universal.  

Ketiga, didasarkan pada suatu fakta  bahwa refleksi aksiologi filosofis yang 

memungkinkan dijadikan sebagai alternatif pencegahan masalah dalam praktek 

bimbingan konseling online yang ada di lembaga formal dan non formal merupakan 

suatu intengrasi yang penulis kira sangat relevan. Melihat asksiologis filosofis dalam 

kehidupan sepanjang masa yang masih sangat hidup dan berperan penting untuk 

mendorong perkembangan potensi individu atau sering dikenal dengan 

pengembangan kepribadian yang sifat renda hati, tanggung jawab, kasih sayang, 

peduli lingkungan alam, saling menolong dan saling toleran antar suku dan 

berbangsa. 

Selanjutnya gagasan ide yang mendasari peneliti untuk mengkaji Nasehat 

online Faharuddin Faiz perspektif Konseling online melalui majelis kajian filsafat 

untuk generasi milenial dengan media oflline dan online dengan segala keunikan yang 

ada, tek terlepas dengan beberapa alasa. Alasan peneliti adalah; Pertama, Nasehat 

online Faharuddin Faiz dipilih sebagai objek dalam studi ini, karena didasarkan pada 
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suatu fakta yaitu, terdapat nasehat-nasehat yang berhubungan dengan bagaiamana 

manusia menjalani hidup semestinya dan bagaimana sikap manusia yang sepantasnya 

saat mengalami sumpek, dan lelah, Kedua, Nasehat online Faharuddin Faiz dipilih 

sebagai objek dalam studi ini, didasarkan pada suatu fakta telah memiliki identity 

sebagai wadah intengrasi-interkonektif dalam merefleksi nilai-nilai filsafat yang 

dapat merekonstruksi kepribadian, seakaligus sebagai pencegahan dan Ketiga, 

didasarkan pada suatu fakta telah memiliki proses bimbingan konseling yang bentuk 

layanannya mencangkup layanan orentasi, informasi, penempatan dan penyaluran, 

bimbingan belajar, bimbingan dan konseling kelompok dan kegiatan-kegiatan 

penunjang lainnya yang diadakan di Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta. 

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut di atas, maka kajian ini sungguh 

penting dan menarik untuk dikaji secara ilmiah dan tuntas, dengan menggunakan 

teori yang di rumuskan oleh Carl Rogers teori yang berpusat pada pribadi. Konselor 

online di dalam konseling online yang dipusatkan pada kajian filsafat untuk generasi 

milenial dengan media online dalam melakukan rekonstruksi struktur kepribadian, 

sekaligus mengintegrasikan teori dalam praktek bimbingan dan konseling Islam , 

merupakan suatu kombinasi yang tak dapat terpisahkan.  

Untuk memudahkan apa yang membedakan kajian-kajian Faharuddin Faiz, 

dengan kajian-kajian lainnya, dapat dengan cara mengkaji Nasehat online Faharuddin 

dalam perspektif konseling online dan kajian filsafat yang identik padanya sehingga 

konselor yang handal sealigus tenaga profesional tentunya mampu memberikan 

pelayanan secara optimal, sistematis, objektif, logis, serta berkelanjutan kepada setiap 

individu agar individu tersebut dapat berkembang optimal sesuai dengan 

perkembangannya masing-masing. Di lihat dari segi kultur dan keagamaan Indonesia 
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merupakan mayoritas pendudukannya Islam  tentunya merupakan tatantangan 

tersendiri bagi seorang konselor online dalam memberikan layanan, oleh sebab itu 

perlu dikaji lebih lanjut. 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latarbelakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan  

masalahnya sebagai berikut: 

1. Apakah Nasehat Online Faharuddin Faiz dikategorikan Konseling Online? 

2. Sejauh mana efektivitas Nasehat Online Faharuddin Faiz di mata 

pendengarnya?  

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui Nasehat Online Faharuddin Faiz dapat dikategorikan 

Konseling Online. 

b. Untuk mengetahui mana efektivitas Nasehat Online Faharuddin Faiz 

dimata pendengarnya. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan tesis ini, secara umum dapat 

diklasifikasikan menjadi dua kategori sebagai berikut: 

a. Kegunaan Ilmiah 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya 

pengembangan konseling online secara profesional bagi kalangan konselor 

khususnya. 
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2) Penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan edukatif (pembelajaran) bagi 

insan akdemisi dan konselor dalam upaya memahami serta merumuskan teori-

teori konseling dan bentuk-bentuk konseling yang sesuai kultur masyarakat 

pada setiap generasi. 

b. Kegunaan Praktisi 

1) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan mutu 

dalam Konseling online melalui Nasehat Online Faharuddin Faiz. 

2) Sebagai bentuk  tugas akhir penulis guna memperoleh gelar Magister S-2 

Bimbingan dan Konseling Islam . 

D. Kajian Pustaka  

Terdapat beberapa studi tentang konseling online. Studi-studi tersebut dapat 

dibagi dalam beberapa kelompok yaitu: Pertama, studi-studi tentang konseling publik 

yang fokus pada aspek karakter, dan moralitas yang terdapat pada studi David. L, 

Vogel, dalam  risetnya menujukkan adanya stikma publik yang sulit diubah  akibat 

tatanan masayarakat yang berhubungan layanan konseling. Lanjutnya, bahwa dalam 

proses layanan konseling eksistensi moderator begitu penting dalam konseling, serta 

peran aktif konselor dalam pemahaman publik kepada klien, agar jugmentasi publik 

mengenai layanan konseling tidak dinilai negatif.
16

 

Kedua, studi-studi tentang Karakteristik Konselor Islam i (Kajian Empiris 

Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari) yang terdapat 

pada studi Khairullah, Akhmad Rizkhi Ridhani, Aminah, dalam risetnya 

menunjukkan bahwa terdapatnya nilai-nilai pendidikan karakter Syekh Muhammad 

                                                             
16

 David L. Vogel, Nathaniel G. Wade, and Ashley H. Hackler, “perceived Public Stigma and 

The Willingness to See Counseling: The Mediting Roles of Self-Stigma and Attiudes toward 
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Arsyad Al-Banjari dari kisah-kisah beliau semasa hidup. Selain dari pada itu 

tersusunya karakteristik konselor Islam i berdasarkan kajian empris dari nilai 

pendidikan karakter Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.
17

  

Ketiga, studi-studi tentang karakteristik karismatik yang melekat pada beberapa 

praktisi dakwah di kota Bandung, berkaitan dengan mutu personal, kemampuan 

komunikasi efektif, serta prestasi kemasyarakatan yang terdapat pada studi Hajir 

Tajiri, dalam risetnya menunjukkan bahwa beberapa praktisi dakwah yang tergolong 

karismatik itu pertama, dari aspek mutu personal umumnya memiliki ciri integritas 

kepribadian yang baik, konsisten dalam memegang prinsip, menjunjung tinggi 

kejujuran dalam penyampaian pesan maupun dalam hidup kesehariannya. Mereka 

juga istiqomah menjalankan dakwah kendati ujian sewaktu-waktu datang menimpa 

mereka.  Kedua, kemampuan komunikasi efektif ditandai dengan kecerdasan dalam 

memilih kata, strategi mengawali komunikasi, penggunaan humor sebagai sisipan 

ceramah, gaya komunikasi, serta kemampuan dalam menyampaikan topik yang 

beragam. Ketiga, prestasi kemasyarakatan ditandai dengan kemampuan 

memanfaatkan situasi krisis di masyarakat dengan solusi-solusi cerdas yang 

diberikan. Implikasinya karisma seseorang dapat terbangun tidak hanya satu faktor 

saja melainkan harus integral mulai dari mutu personal, kompetensi dan konteks 

situasi.
18

 

Keempat, studi-studi tentang Konseling Islam dan Kultur Pesantren yang fokus 

pada aspek Peran kiyai, dan eksistensi pesantren yang terdapat pada studi M. Syukri 
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 Khairullah Khairullah, Akhmad Rizkhi Ridhani, dan Aminah Aminah, “Karakteristik 
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banjari),” Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman 4, no. 2 (2018): 47. 
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Azwar Lubis, dalam risetnya menunjukkan fenomena konseling Islam pun 

merupakan sebuah fenomena yang sudah lama terjadi, seusia pondok pesantren. Para 

kiyai merupakan tokoh kunci dan ajengan yang  merupakan tokoh-tokoh utama yang 

menjadi pusat tempat bertanya dan mengadu para santri dan masyarakat sekitar 

pondok pesantren. Berbagai problema yang dihadapi para santri dan masyarakat, 

mulai dari masalah keluarga, pendidikan, masalah jodoh, kegelisahan jiwa, hingga 

gangguan psikis yang dalam kategorin kronis selalu dihadapkan pada seorang kiyai. 

Keberadaan pesantren dan segenap kultur yang melekat padanya menjadi sebuah 

alternatif bagi peradaban masyarakat sekitar.
19

  

Kelima, studi-studi tentang konseling dan dakwah peranan konselor saling 

terkait atau terpisah yang fokus pada Profesi konselor dengan memerlukan 

kemampuan, keahlian dan keterampilan khusus, karena klien yang akan dihadapi 

memiliki tingkat sosio ekonomi, status sosial, pendikan yang beragam yang terdapat 

pada studi Kusmawati Hatta, dalam risetnya menunjukkan Profesi konselor bukanlah 

suatu hal yang mudah dan ringan, namun sangat konpleks dan rumit. Sehubungan 

dengan hal tersebut, maka seorang konselor harus mempunyai kopetensi yang yang 

memadai, karena terkadang seorang konselor juga harus berperan sebagai pendidik 

yang menginginkan peserta didiknya berhasil dalam setiap langkah kakinya. Selain 

itu, pada suatu waktu, terkadang seorang konselor juga harus berperan sebagai teman, 

sebagai ayah dan ibu, yang dapat mendengarkan semua keluhan kliennya, dapat 

membimbing dan mengarahkan, terkadang harus menjadi seorang kakak yang 
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melindungi adiknya dari segala bahaya. Dan yang pasti sebagai profesional harus 

mampu membuat klientnya nyaman dalam terapinya.  

Konselor menurut Abu Bakar M Luddin, (2011) dinyatakan sebagai sebutan 

untuk orang yang memberi layanan bimbingan dan konseling, dan yang bertanggung 

jawab untuk perubahan klien. Karena menurutnya hubungan dalam konseling sangat 

dipengaruhi oleh kepribadian dari seorang konselor, akan tetapi tidak dapat 

mengantikan kekurangan dalam ilmu pengetahuan dan keterampilan. Karena itu 

konselor juga merupakan seorang pendidik yang berlatar belakang sarjana pendidikan 

dan telah mengikuti pendidikan profesi. Berdasarkan penjelasan tersebut,  maka dapat 

dikatakan bahwa peran konselor tidak jauh berbeda dengan peran Da‟i yang selalu 

menasehati memberi pelajaran yang baik dan sebagainya. Ini sesuai ajaran Islam  

yang terkandung dalam QS: 105; 3.  

  Berdasarkan ayat tersebut, dapat dinyatakan bahwa konselor dapat berperan 

untuk memberikan dan menyampaikan semua kebenaran kepada klien, karena dia 

adalah orang yang berprofesi sebagai tenaga profesional, karena telah mengikuti 

pendidikan formal dalam ilmu  BK. Disisi lain juga di tuntuntut melakasanakan 

kewajiban profesinya secara profesional. Oleh karena itu, bila dilihat dari kedua 

pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa konselor dan Da‟i sangatlah 

berkaitan, karena bila disatukan konselor memahami sepenuhnya kompetensi da‟i, 

maka konseling yang dilakukan akan berhasil baik, begitu juga sebaliknya, bila da‟i 

memiliki kemampuan seperti seorang konselor, maka dakwah juga akan efektif.  

Berdasarkan kajian data dan analisisnya dapat dinyatakan bahwa konseling dan 

dakwah sangat berhubung kait, dan juga tidak bisa  dipisahkan satu sama lain, asumsi 
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ini dapat dlihat dari peranan Konselor dan Da‟i, Objek dan subjek, metode, hakikat 

dan tujuan yang ingin dicapai yaitu kebahagian di dunia dan akhirat. Keduanya 

adalah suatu profesi yang hanya mampu di berikan oleh orang yang telah memiliki 

keilmuan, memiliki kepribadian yang karismatik, memiliki sikap dan sifat yang 

terpuji, mampu menjawab semua pertanyaan, apa, mengapa, kapan dan dimana, 

tentang hidup dan kehidupan dari klien dan mad‟u, dengan bijaksana, tepat dan 

rasional. Selain itu juga harus mampu menjadi suri teladan di dalam ucapan dan 

perbuatan. Karena  agama bagi manusia adalah perlindungan dalam menemukan 

ketenangan jiwa, dengan demikian tidak mudah menyerah, selalu optimis, dan dapat 

keluar dari semua masalah hidup dan kehidupan, serta dapat berjuang untuk 

agamanya.
20

  

E. Kerangka Teoretis  

 Konseling publik melalui majelis kajian filsafat untuk generasi milenial dengan 

media oflline dan online merupakan pembahasan yang menarik, karena majelis kajian 

filsafat merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi generasi milenial dalam 

suatu sistema masyarakat. Pengembangan kompetensi konselor publik bukanlah suatu 

usaha operasional, tetapi mendasar untuk praktik profesional yang efektif dan 

efisien. Kompetensi konselor publik mengacu pada sikap dan kepercayaan klien, 

pengetahuan dan keterampilan dalam bekerja dengan individu dari budaya yang 

berbeda atau pun budaya yang sama. Isu pengembangan Konseling publik melalui 

majelis kajian filsafat untuk generasi milenial dengan media oflline dan online telah 
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mengalami keterbatasan, yaitu membuat konselor dan psikoterapis kompeten secara 

budaya. 

Dari sejumlah pandangan di atas, terlihat beberapa pendenkatan untuk 

memahami Konseling publik melalui majelis kajian filsafat untuk generasi milenial 

dengan media oflline dan online. Dengan demikian, Konseling publik melalui majelis 

kajian filsafat untuk generasi milenial dengan media oflline dan online mempunyai 

peranan penting untuk menentukan pemenuhan kebutuhan dasar pada manusia. 

Landasan teori yang paling dekat menurut penulis adalah teori Humanistik yang 

berpusat pada eksistensi klien, falsafah hidup dan hukum yang melekat padanya.  

Dalam teori humanistik, diri adalah seperangkat karakteristik terorganisir yang 

menurut orang itu unik dia sendiri. Ini adalah kesadaran kita tentang keberadaan dan 

fungsi sehari-hari, yang dikembangkan dalam hubungan dengan orang lain, dan 

terutama dibentuk melalui kondisi nilai. Peran konselor yang berpusat pada klien 

tertanam dalam perilaku dan sikap konselor daripada dalam teknik dan strategi. 

Penelitian tentang orang-terapi terpusat tampaknya menunjukkan bahwa sikap terapis 

bukan pengetahuan teori atau teknik mereka memfasilitasi perubahan kepribadian 

pada klien. Penerapan pendekatan konseling yang berpusat pada klien dalam konteks 

Islam , konseling Islam i menunjukkan spiritualitas dan religiusitas Islam  sebagai 

cara hidup.  

Selanjutnya bahwa kajian filsafat untuk generasi milenial adalah aktifitas yang 

di dalamnya terdapat sebuh proses pemberibantuan oleh konselor publik atau 

karismatik yang perananya cukup fleksibel untuk di tempatkan di mana saja. 

Faharuddin Faiz, yang diklaim sebagai konselor online berperan membantu 

permasalahan dangan mengungkap pengalaman emosional dan spiritual yang di 
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alamih oleh generasi milenial. Dengan mengamati proses kajian filsafat, maka proses 

konseling perluh diperhatikan khusus dalam aspek pengalaman emosional dan 

spiritual yang dikaitkan dengan materi konseling. Tujuan dan maksud dari upaya 

tersebut ialah agar apa yang menjadi tujun kajian filsafat untuk generasi milenial  

terkonfirmasi adanya integrasi unsur-unsur konseling pada umunya ataupun secara 

Islam is. 

Untuk memulai hal itu, tentu saja akan ada ragam pengalaman dari pihak 

konselor ataupun generasi milenial, yang kemudian menjadi acuan dalam hasil dari 

penelitian penulis. Dari semua aspek di atas kemudian akan dibedah dalam pisau 

analisis konseling online dan kajian filsafat untuk generasi milenial untuk 

memberikan gambaran tentang asumsi-asumsi di atas. Dan dari gambaran tersebut 

akan menunjukan konsep penelitian yang diharapkan sekaligus ingin dicapai dalam 

penelitian nanti, namun konsep tersebut tentunya penulis tidak akan memaksakan apa 

yang terjadi di lapangan. Tetapi penulis akan belajar dari apa yang di temukan di 

dalam kajian filsafat sebagai objek dari pebelitian untuk mengumpulkan data yang 

dianggap penting dalam penelitian nantiya. Dan sebagai gambaran dalam karangka 

teori penulis dapat diihat pada desain penelitian dan kerangka teori dan konsep 

penelitian sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian kualitatif, dengan pendekatan 

filosofis dan Person-Centered Therapy. Pendekatan  kualitatif adalah penelitian yang 

tidak mengadakan perhitungan dan angka-angka, karena penelitian kualitatif adalah 

yang memberikan gambaran tentang kondisi secara faktual dan sistematis mengenai 

faktor, sifat, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki  untuk melakukan 

eksplorasi dan memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar 

Nasehat Online 
Faharuddin Faiz  

Konseling Online 
Konsep dan 

prinsip konseling 
Online 

Aplikasi 
/Implementasi  Hasil Penelitian  

1. Nasehat Online Faharuddin Faiz: 
perspektif konseling Online  

2. Efektivitas Nasehat Online Faharuddin 
Faiz dimata pendengarnya 
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data yang diperoleh di lapangan.
21

 Dengan demikian, maka penelitian kualitatif dalam 

tulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, dalam arti memberikan 

gambaran realitas di lapangan secara sistematis. 

2. Sumber Data Penelitian 

Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasi sebagai berikut: 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah para informan yang memberikan informasi atau 

data. Adapun yang menjadi sumber atau informan  kunci dalam penelitian ini adalah 

Dr. Faharuddin Faiz dan jamaah majelis kajian filsafat. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah buku, artikel, jurnal, atau institusi tertentu, seperti 

biro pusat statistik, departemen dan lain-lain.
22

 Sumber data sekunder dapat dibagi 

kepada; pertama, kajian kepustakaan konseptual yaitu kajian terhadap artikel-artikel 

atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang ada hubungannya dengan 

pembahasan judul penelitian ini. Kedua, kajian kepustakaan dari hasil penelitian 

terdahulu atau penelusuran hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan 

pembahasan penelitian ini, baik yang telah diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan 

dalam bentuk buku atau majalah ilmiah. 

 

                                                             

21
Sukardi, Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya (Jakarta : Cet. IV; Bumi 

Aksara,2007),h. 14. 

22
Bagong Suyanto, dan Sutinah, Metode penelitian sosial (berbagai Alternatif Pendekatan), h. 

56. 



22 
 

G. Tehnik Pengumpulan Data 

sesuai dengan komplikasi masalah penelitian, maka pengumpulan data 

menggunakan  

1. Observasi, merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.
23

 

Hal yang hendak diobservasi haruslah diperhatikan secara detail. Dengan 

metode observasi ini, bukan hanya hal yang didengar saja yang dapat 

dijadikan informasi tetapi gerakan dan raut wajah pun memengaruhi 

observasi yang dilakukan. 

2.  Wawancara mendalam, merupakan proses tanya jawab dalam penelitian 

yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan secara mendalam dan detail.
24

 Wawancara dalam istilah lain 

dikenal dengan interview, wawancara merupakan suatu metode 

pengumpulan berita, data atau fakta di lapangan. Metode ini digunakan 

untuk wawancara dengan Pelaku, masyarakat dan tokoh masyarakat. Jenis 

wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terpimpin dengan 

menggunakan pedoman yang telah disiapkan sebelumnya.
25

  

3. Dokumentasi, sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang 

berbentuk dokumen. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk 
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surat-surat, catatan harian, cenderamata, foto dan lain sebagainya. Sifat 

utama ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi ruang 

kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu 

silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam yaitu 

autobiografi, surat-surat pribadi, buku catatan harian, memorial, klipping, 

dokomen pemerintah atau swasta, data diserver dan flashdisk, data 

tersimpan di website dan lain-lain.
26

 Teknik ini digunakan untuk 

mengetahui sejumlah data tertulis yang ada dilapangan yang relevan dengan 

pembahasan penelitian ini. 

H. Analisis Data 

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan 

bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam 

penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di 

lapangan. Dengan demikian, analisis data dapat dilakukan sepanjang proses 

penelitian. Menurut Hamidi sebaiknya pada saat menganalisis data peneliti juga harus 

kembali lagi kelapangan untuk memperoleh data yang dianggap perlu dan 

mengolahnya kembali.
27

 

Sebagian besar data yang diperoleh dan digunakan dalam pembahasan 

penelitian ini bersifat kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat abstrak atau 

tidak terukur seperti ingin menjelaskan; tingkat nilai kepercayaan masyarakat 

terhadap nilai rupiah menurun. Oleh karena itu, dalam memperoleh data tersebut 
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penulis menggunakan metode pengolahan data yang sifatnya kualitatif, sehingga 

dalam mengolah data penulis menggunakan teknik analisis data sebagai berikut : 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data yang dimaksud di sini ialah proses pemilihan, pemusatan 

perhatian  untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data “ kasar” 

yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan.
28

 Reduksi ini diharapkan untuk 

menyederhanakan data yang telah diperoleh agar memberikan kemudahan dalam 

menyimpulkan hasil penelitian. Dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari 

lapangan yang telah dikumpulkan kembali dipilih untuk menentukan data mana yang 

tepat untuk digunakan. 

2. Penyajian Data ( Data Display) 

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 

permasalahan penelitian dipilih antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu 

dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah.
29

  Dari penyajian data tersebut, 

maka diharapkan dapat memberikan kejelasan dan mana data pendukung. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Vervication)  

Langkah selanjutnya dalam menganalis data kualitatif menurut Miles dan 

Hubermen sebagaimana ditulis Sugiono adalah penarikan kesimpulan dan verivikasi, 

setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 
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pengumpulan data berikutnya.
30

 Dalam langka penarikan kesimpulan ini tidaklah 

bersifat mutlak, namun bersifat relatif. Penulis tidak menuntuk kemungkinan 

mendapatkan data yang lebih akurat seiring waktu dan kondisi dimana penulis 

melakukan penilitian. 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah rancangan penelitian ini, maka saya menyajikan dalam 

beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub-bab dengan sistematika sebagai berikut.  

Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan 

tentang bagaimana konseling publik melalui majeis kajian filsafat untuk generasi 

milenial dengan media online dan oflline. Kemudian bab ini berisi rumusan masalah, 

tujuan penelitian, tijauan pustaka, kajian teori, metodologi penelitian dan sistematika 

pembahasan.  

Bab kedua membahasa bagaimana konseling online dan prinsip-prinsip 

konseling online. Dengan memulai pembahasan apa itu konseling online dan 

bagaiamana konseling online di era global village. Selanjutnya penulis 

menyampaikan yang berhubungan dengan FF, biongrafi dan beberapa karyanya. 

Bab ketiga membahas Nasehat online Fahruddin Faiz dan perspektif para 

pendengarnya di media sosial terkhusus YouTube. Pembahasan dalam bab ini  

merupakan pembahasan dari hasil penelitian dengan mendiskripsikan hubungan-

hubungan positif atau dialektika anatara Fahruddin Faiz dan Konseling Online/Cyber 

counseling yang berbentuk nasehat, perintah, ajakan, ataupun larangan dalam 
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melakukan sesuatu yang subtansinya menyalahi norma sosial dan keagamaan. Oleh 

karena itu setidaknya persepsi/interpertasi dari pendengar Fahruddin Faiz mampu 

menerima atau mengamalkan nasehat-nasehat FF yang ada di YouTube. Dan bab 

eempat memabahsa analisis.  

Bab terakhir berisi kesimpulan penelitian secara keseluruhn dari abab 

sebelumnya. Di dalam bab ini, penulis menyampaikan saran untuk penelitu 

berikutnya, terkhusus yang akan membahas topik dan objek penelitian yang terkait.   
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BAB V  

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Tesis ini menunjukkan bahwa nasehat online Fahruddin Faiz (FF) dalam 

perspektif konseling online telah memberikan kotribusi yang cukup dimata 

pendengarnya. Meski demikian, nasehat online FF disetiap sesinya memiliki 

keunikan tersendiri yang akan membangu paradigma bagi warganet yang cenderung 

berbeda-beda. Dalam konteks kebahagiaan misalnya, FF mengutip empat pandangan 

Epicurus mengapa manusia tidak berbahagia. Salah satunya ialah Tuhan ditakuti oleh 

manusia, Tuhan tidak sepatutnya ditakuti namun karenan manusia keliruh dalam 

memahami konteks atau konsep ilahiah akhirnya manusia bertindak dan berekspresi 

yang membuatnya tidak bahagia. Rasa takut dengan berbagai macaman-ancama dan 

peristiwa alam selalu diidentikan hukum ialahi, padahal semua hal itu berjalan 

dengan rumus alami kehidupan. 

Di lain sisi tesis ini juga menunjukan bagaiamana warganet membangun sebauh 

argumen yang melegitimasi FF sebagai konselor online. Meskipun FF adalah seorang 

figur yang dikalim warganet sebagai ustad, dai dan guru akan tetapi dalam penelitian 

ini FF positif sebagai konselor online yang aktif memberikan layanan yang 

berorentasi kebahagiaan, cinta dan karakter manusia yang baik. FF sebagai 

narasumber tetap diacara Ngaji Filsafat yang diselengarakan di Masjid (MJS) 

Jenderal Sudirman Yogyakarta yang nantinya bertugas memberikan nasehat dengan 

objek di berbagai daerah. Kepopuleran FF menjadi alasan utama ngaji filsafat banyak 

diminati warganet/jamaah.   
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Ide dan pemikiran filosof barat dan timur dikemas sedemikian rupa agar 

nasehat FF dapat berhubungan dengan persoalan sacara universal. Interpertasi dan 

menafsirkan pikiran filosof, kemudian menyampaikan maksud dari pikiran dengan 

versi FF berperan penting. Berbagai warganet yang awalnya berpikir bahwa Filsafat 

sulit untuk dipahami telah mengalami pergeseran dalam memaknai konten, ide dan 

gagasan utama dari pemikir-pemikir filosof barat ataupun timur. Hikma dan manfaat 

maksud dari konten atau isi nasehat FF dapat mereduksi warganet yang bermalas-

malasan, pemarah, tidak tertip, ogah-ogahan, depresi, stres, khawatir dll. 

Fahruddin Faiz sebagai narasumber ngaji filsafat. Oleh karena itu, tesis ini 

memposisiskan FF dalam diskusi konselor online. Dalam bab tiga menyampaikan 

dialektika anatara FF dan cyber counseing yang berbentuk nasehat-nasehat yang 

berorentasi kebijaksanaan. Berdsarkan hal itu, tesis ini menawarkan gagasan atau 

narasi-narasi Filosofi sebagai alternatif bagaiaman konselor memberikan layanan 

terbaik dalam mengetaskan masalah konseli.    

B. Saran  

Penulis memiliki tiga saran untuk penelitian terkait selanjutnya. Pertama, 

peneliti selanjutnya dapat melihat respons jamaah terhadap Fahruddin Faiz sebagai 

Konselor baru melalui wawancara yang lebih mendalam. Kedua, penelitian 

selanjutnya dapat mendalami gerakan arau revolusi mental yang lebih bijak yang 

diinisiasi FF. Terakhir, peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih jauh terkait 

cyber counseling dengan menggunakan aplikasi youtube dengan memfokuskan pada, 

bagaimana asas kerahasiaan dapat dipenuhi dalam layanan cyber counseling youtube.  
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3
 

4) Manfaat nya yaitu dapat menerapi orsng dari kejauhan
4
 

5) Jadi lebih tenang hidup saya
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9) bijaksana dalam mengambil keputusan
9
 

10) Bisa jadi lebih mampu mengontrol diri dan intropeksi kesalahan kesalahan 

atau keluhan sebelumnya sehingga masalh bisa terselesaikan
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2. Manfaat yang diambil dari Fahruddin Faiz sebagai non-konselor online 
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6) Pasrahkan semua kepada Tuhan 

7) Jadilah orang yang selalu menebarkan kebaikan dimana saja 

8) Bersyukur adalah kunci kebahagiaan 

9) kunci dari kebahagiaan adalah mengenal diri sendiri 

10) berfikirlah yg utama dan sisihkanlah yg tidak penting (klau tdk ada 

urusannya dgn kt abaikan saja)  

7. hikma/pelajaran yang anda ambil dalam Nasehat Fahruddin Faiz tentang 

pembentukan Karakter (sertakan dengan kalimat Fahruddin Faiz yang 

berkesang menurut anda)? 10 tanggapan 

1) Semua manusia punya perasaan, punya hati, Manusia tidak ada hakikat, 

mengadakan manusia dr eksistensinya  

2) Fahruddin Faiz sangat membuat sadar pentingnya pembetukan karakter 

yang baik 

3) Jangan pernah takut untuk melangkah, karena rasa takutmu adalah musuh 

besarmu untuk menjadikan kamu lebih baik.  

4) Bentuk karakter mu maka kau akan menjadi dirimu sendiri 

5) . 

6) Jangan malas 

7) Jadilah orang yang selalu menebarkan kebaikan dimana saja 

8) TT/tj 

9) keindahan itu ada pada akhlak 

10) Sekecil apapun kesalahan akan km nikmati hasilnya 

8. hikma/pelajaran yang anda ambil dalam Nasehat Fahruddin Faiz tentang 

Kehidupan (sertakan dengan kalimat Fahruddin Faiz yang berkesang 

menurut anda)? 10 tanggapan 

1) Dari yang tiada menuju ada, memeluk realitas secara bebas 

2) Fahruddin Faiz sangat memotivasi untuk menuai hidup yang baik 

3) Jangan pernah merasa paling pintar (sombong). Belajarlah dari padi. 

4) Menjalani kehidupan layaknya anda hidup d dunia ini 

5) . 

6) Setiap peristiwa ada hikmahnya tersendiri 

7) Jangan pernah memandang manusia dari satu sisi saja. 

8) TT/tj 

9) bekalmu untuk menjadi manusia yang berkualitas adalah ilmu 



10) Manusia itu sendiri yg menjadikan segalanya rumit, padhal hidup kt 

simpel, peradaban manusia hari ini adalah peradaban yg menjauhkan 

manusia dari hal hal yg alami 

 

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. Laporkan Penyalahgunaan - 

Persyaratan Layanan - Kebijakan Privasi 

 Formulir 

. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1BVwKalbaKq0Ih7VIfKMvC4cehJCvfDv0Wb4OsxA2OG0/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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