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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Persesi 

1. Pengertian persepsi 

Persepsi adalah suatu pengalaman tentang objek peristiwa atau 

hubungan yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi.
6
 Selain itu 

persepsi diartikan sebagai kemampuan untuk membeda-bedakan, 

mengelompokkan dan memfokuskan. Persepsi meliputi semua proses yang 

dilakukan seseorang dalam memahami informasi mengenai lingkungannya. 

Proses pemahaman ini melalui penglihatan, pendengaran, perasaan dan 

penciuman. Miftah menambahkan lagi persepsi pada hakikatnya adalah 

proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami 

informasi tentang lingkungannya, baik lewat  penglihatan, pendengaran, 

penghayatan, perasaan dan penciumannya.
7
 

Menurut Bimo Walgito “persepsi adalah individu mengamati 

dunia luarnya dengan menggunakan alat indranya atau proses yang 

berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya”.
8
 

                                                             
6
Jalaludin Rahmad, Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014. h. 51 

7
 Miftah Toha, Perilaku Organisasi (Konsep Dasar dan Aplikasinya), Jakarta: PT: RinekRaja 

Grafindo Persada, 2003, h. 142 
8
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Menurut Sarlito Wirawan Sarwono dalam bukunya Pengantar 

Umum Psikologi “persepsi adalah kemampuan untuk membeda-bedakan, 

mengelompokkan dan memfokuskan”.
9
 

Dari berbagai pendapat diatas, maka dapat dipahami bahwa 

persepsi adalah persamaan dari tanggapan atau sebagai hasil dan reaksi 

terhadap lingkungan. Selain itu juga dapat dipahami persepsi adalah suatu 

proses penyesuaian informasi yang relevan yang tertangkap oleh panca 

inderadari lingkungan dan kemudian mengorganisasikan dalam fikiran, 

menafsirkan, mengalami dan mengolah segala sesuatu yang terjadi 

dilingkungan tersebut. 

Persepsi secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi dua 

bentuk, yaitu: 

a. Persepsi positif, yaitu manifestasinya berupa rasa senang sehingga   

dalam memberikan respon atau reaksi selanjutnya akan menampakkan 

kecenderungan untuk berbuat. 

b. Persepsi negatif, yaitu manifestasinya berupa rasa tidak senang sehingga 

akan menampakkan kecenderungan reaksi untuk menghindari, menjauhi 

dan bisa menimbulkan antipasi atau cuek.
10

 

                                                             
9
 Sarlito Wirawan Sarwono, Pengantar Umum Psikologi,( Jakarta: Bulan Bintang, 2000), hal. 

39 
10

 Syaefi, Persepsi Terhadap Visi Pendidikan Islam Kedepan Dikalangan Masyarakat, 

Pekanbaru 2003, hal. 11-12  



12 
 

Jadi dapat dipahami bahwa persepsi sangat penting dalam 

kehidupan, karena jika persepsinya positif seseorang tersebut mau berbuat 

atau mengerjakan sesuatu. Dan sebaliknya jika persepsinya negative 

seseorang akan enggan dan bahkan tidak akan melakukan sesuatu. 

Ada empat aspek persepsi yang membedakannya dengan pola 

pikir kognitif, yaitu pola pikir yang masih berada di dalam pemikiran 

manusia, yakni : 

a. Hal-hal yang diamati dari sebuah rangsangan bervariasi, tergantung 

pola dari keseluruhan dimana rangsangan tersebut menjadi 

bagiannya. 

b. Persepsi bervariasi dari orang ke orang dan dari waktu ke waktu. 

c. Persepsi bervariasi tergantung dari arah kearah (fokus) alat indra. 

d. Persepsi cenderung berkembang kearah tertentu dan sekali terbentuk 

kecenderungan itu biasanya akan menetap. 

2. Proses Persepsi 

Proses terjadinya persepsi dijelaskan oleh Bimo Walgitoo dalam 

bukunya Pengantar Psikologi Umum sebagai berikut:  

Objek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera 

atau reseptor. Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses 

kealaman atau proses fisik. Stimulus yang diterima pleh alat indera 

diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses ini yang disebut proses 

fisiologi. Kemudian terjadilah proses diotak sebagai pusat kesadaran 
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sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau 

apa yang diraba. Proses yang terjadi dalam otak atau dalam pusat kesadaran 

inilah yang disebut sebagai proses psikologis. Dengan demikian dapat 

dikemukakan bahwa tahap terakhir dari proses persepsi ialah individu 

menyadari tentang misalnya apa yang dilihat, apa yang didengar, yaitu 

stimulus yang diterima melalui alat indera.
11

 

Menurut Bimo Walgito dalam mempersepsi sesuatu ada beberapa 

komponen, di mana antara yang satu dengan yang lainnya sering kait 

mengaitkan, saling menunjang atau merupakan suatu system agar 

seseorang menyadari dapat mengadakan persepsi. Untuk itu ada beberapa 

syarat yang harus dipenuhi yaitu: 

a. Adanya objek yang dipersepsi, objek yang menimbulkan stimulus 

yang mengenai alat indera atau reseptor. 

b. Alat indera atau reseptor, objek merupakan alat untuk menerima 

stimulus, disamping itu harus ada pada syaraf sensoris yang 

merupakan stimulus yang diterima reseptor ke pusat sususan 

syaraf yaitu sebagai alat untuk mengadakan diperlukan syaraf 

sensoris. 

                                                             
11

 Bimo Walgito, Psikologi Sosial, Yogyakarta: Andi Ofset, 2013, h. 90 
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c. Adanya perhatian yang merupakan langakh pertama sebagai 

suatupersiapan akan mengadakan persepsi tanpa perhatian tidak 

akan terjadi persepsi.
12

 

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa jika seseorang ingin 

mempersepsi sesuatu akan melalui beberapa komponen yang mana akan 

saling berkaitan, yakni objek yang akan dipersepsi kemudian alat indera 

atau reseptor untuk memberikan perhatian terhadap objek tersebut agar bisa 

diterima oleh pusat sususan syaraf untuk memberkan respon. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Persepsi merupakan salah satu faktor kejiwaan yang perlu 

mendapat perhatian dan mendalami persepsi seseorang merupakan tugas 

yang amat berat karena persepsi setiap orang berbeda-beda. Menrurut 

Sarlito Wirawan Sarwono persepsi itu terjadi oleh beberapa sebab antara 

lain: 

a. Perhatian: biasanya kita tidak menangkap seluruh rangsang yang 

ada disekitar kita sekaligus, tetapi kita memfokuska  perhatian kita 

pada satu atau dua objek saja. Perbedaan focus antara satu dengan 

yang lainnya, menyebabkan perbedaan persepsi antara mereka. 

b. Set: set adalah harapan seseorang akan rangsangan yang timbul. 

                                                             
12

 Ibid, h. 91 
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c. Kebutuhan: kebutuhan-kebutuhan sesaat atau menetap pada diri 

seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Dengan 

demikian kebutuhan-kebutuhan yang berbeda, akan menyebabkan 

pula perbedaan persepsi. 

d. Sistem nilai: system nilai yang erlaku di suatu masyarakat 

berpengaruh juga terhadap persepsi. 

e. Ciri kepribadian: ciri kepribadian juga akan mempengaruhi persepsi 

seseorang. 

f. Gangguan kejiwaan: gangguan kejiwaan dapat menimbulkan 

kesalahan persepsi yang disebut halusinasi.
13

 

B. Konseling Individual 

1. Pengertian konseling individual 

Konseling individual merupakan layanan konseling yang 

diselenggarakan oleh guru bimbingan konseling terhadap siswa dalam 

rangka pengentasan masalah pribadi. Tentunya dalam suasana tatap muka 

langsung antara siswa dan guru bimbingan konseling. Konseling 

individual adalah proses belajar dari hubungan khusus secara pribadi 

dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang konseli (klien). 

Konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan 

khusus secara pribadi dalam wawancara konseling antara seorang konselor 

dan konseli (klien).
14

 

                                                             
13

 Sarlito Wirawan Sarwono, Op.cit, h. 43-44 



16 
 

Menurut Sofyan S. Willis konseling individual adalah bantuan 

yang diberikan oleh konselor kepada seorang siswa dengan tujuan 

berkembangnya potensi siswa, mampu mengatasi masalah sendiri, dan 

dapat menyesuaikan diri secara positif.
15

 

Menurut Achmad Juntika Nurihsan konseling individual adalah 

proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara 

antara seorang konselor dan seorang konseli (siswa). Konseli mengalami 

kesukaran pribadi yang tidak dapat ia pecahkan sendiri, kemudian ia 

meminta bantuan konselor sebagai petugas yang professional dalam 

jabatannya dengan pengetahuan dan keterampilan psikologi. Konseling 

ditujukan kepada individu yang normal, yang menghadapi kesukaran 

dalam masalah pendidikan, pekerjaan, dan sosial dimana ia tidak dapat 

memilih dan memutuskan sendiri. Oleh karena itu, konseling ditujukan 

kepada individu-individu yang sudah menyadari kehidupan pribadinya.
16

 

Menurut Prayitno Konseling Individual adalah layanan yang 

diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam 

rangka pengentasan masalah pribadi klien. Dalam suasana tatap muka 

dilaksanakan interaksi langsung antara klien dan konselor, membahas 

berbagai hal tentang masalah yang dialami klien. Pembahasan tersebut 

                                                                                                                                                                              
14

 Ahmad Juntika Nurihsan, Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling, Bandung, PT Rafika  

Aditama, 2005, h.10 
15

 Sofyan s. Willis, Op.cit h. 35 
16

  Achmad Juntika Nurihsan, Op. cit, h. 10  
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bersifat mendalam menyentuh hal-hal penting tentang diri klien (bahkan 

sangat penting yang boleh jadi menyangkut rahasia pribadi klien); bersifat 

meluas meliputi berbagai sisi yang menyangkut permaslahan klien, namun 

juga bersifat spesifik menuju ke arah pengentasan masalah.
17

 

Menurut Riswani konseling individual adalah layanan yang 

membantu siswa dalam pengentasan masalah pribadinya. Materi yang 

dibahas dalam layanan konseling individual tidak dapat ditetetapkan 

terlebih dahulu, melainkan akan diungkapkan oleh klien ketika layanan 

dilaksanakan.
18

 

Menurut Suhertina konseling individual adalah konseling yang 

memungkinkan siswa (klien) mendapatkan layanan langsung tatap muka 

(secara perorangan) dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan 

dan pengentasan masalah pribadi yang dialami siswa. Konseling 

perorangan ini merupakan upaya layanan yang paling utama dalam 

pengentasan masalah klien.
19

 

Kerangka kerja konseling individual dilandasi oleh prinsip dasar 

sebagai berikut : 

                                                             
17

 Prayitno, Op. cit, h. 1 
18

 Riswani, Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling, Pekanbaru, Perpustakaan Fakultas   

Tarbiyah dan Keguruan, 2012, h. 61 
19

 Suhertina, Pengantar Bimbingan dan Konseling di Sekolah, Pekanbaru, Suska Press, 2008, 

h. 62 
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1. Klien adalah individu yang memiliki kemampuan atau memilih tujuan, 

membuat keputusan dan secara umum mampu menerima tanggung 

jawab dari tingkahnya. 

2. Konseling berfokus pada saat ini dan masa depan, tidak berfokus pada 

masa lalu. 

3. Wawancara merupakan alat utama dalam keseluruhan kegiatan 

konseling. 

4. Tanggung jawab keputusan berada pada klien. 

5. Konseling mempfokuskan pada perubahan tingkah laku dan bukan 

hanya membantu klien menyadari masalahnya. 

Tujuan konseling menurut Shertzer dan Stone menyimpulkan, 

bahwa yang menjadi tujuan konseling pada umumnya adalah : 

1. Mengadakan perubahan perilaku pada diri klien sehingga 

memungkinkan hidupnya lebih produktif dan memuaskan. 

2. Memelihara dan mencapai kesehatan mental yang positif. 

3. Penyelesaian masalah, mencapai keefektifan abadi 

4. Mendorong individu mampu mengambil keputusan yang penting bagi 

dirinya.
20
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 Prayitno, Seri Layanan Konseling  L.5. Padang : Universitas Padang, 2004. h. 1 
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2. Tujuan Layanan Konseling Individual 

Tujuan layanan konseling individual adalah agar klien memahami 

kondisi dirinya sendiri, lingkungan dan permasalahan yang dialami, 

kekuatan dan kelemahan dirinya sehingga klien mampu mengatasinya. 

Dengan perkataan lain, konseling individual bertujuan untuk 

mengentaskan masalah yang dialami klien.
21

 

3. Azas-azas Konseling Individual  

Azas-azas dalam konseling individual akan memperlancar proses 

dan memperkuat hubungan antara klien dan konselor adalah sebagai 

berikut: 

a. Azaz kerahasiaan; tidak bisa ditelak lagi, hubungan interpersonal yang 

amat intens sanggup membongkar berbagai isi pri vbadi yang paling 

dalam sekalipun, terutama pada sisi klien, suksesnya pelayanan. 

b. Azaz kesukarelaan dan keterbukaan: kesukarelaan penuh klien untuk 

menjalani proses pelayanan konseling bersama konselor menjadi buah 

dari terjaminnya kerahasiaan pribadi klien. Dengan demikian 

kerahasiaan, kesukarelaan menjadi unsure dwi-tunggal yang 

mengantarkan klien karena proses pelayanan konseling. Azaz 

kerahasiaan-kesukarelaan akan menghasilkan keterbukaan klien. 

                                                             
21

 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada. 2006. h. 165 
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c. Azaz keputusan diambil oleh klien sendiri; inilah azaz yang secara 

langsung menunjang kemandirian klien.berkat rangsangan dan dan 

dorongan konselor agar klien berfikir, menganalisis, menilai, dan 

menyimpulkan sendiri. Akhirnya klien mampu mengambil keputusan 

sendiri, menanggung resiko yang mungkin ada sebagai keputusan 

tersebut. 

d. Azaz kekinian dan kegiatan; azaz kekinian diterapkan sejak paling 

awal konselor bertemu klien. Dengan nuansa kekinianlah segenap 

proses layanan dikembangkan dan atas dasar kekinian pulalah kegiatan 

klien dalam layanan dijalankan. 

e. Azaz kenormatifanm dan keahlian; keahlian konselor itu diterapkan 

dalam suasana normative terhadap klien yang sukarela, terbuka, aktif 

agar klien mampu mengambil keputusan sendiri. Seluruh kegiatan itu 

bernuansa kekinian dan rahasia pribadi sepenuhnya dirahasiakan.
22

 

4. Proses Konseling 

Secara menyeluruh dan umum, proses konseling perorangan dari 

kegiatan paling awal sampai kegiatan akhir, terentang dalam lima tahap, 

yaitu : 

a. Pengantaran 

                                                             
22
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Proses pengantaran mengantarkan klien memasuki kegiatan 

konseling dengan segenap pengertian, tujuan dan prinsip dasar yang 

menyertainya. Proses pengantaran ini ditempuh melalui kegiatan 

penerimaan yang bersuasana hangat, pemisif, tidak menyalahkan, 

penuh pemahaman, dan penstrukturan yang jelas. 

b. Penjajagan 

Proses penjajagan dapat diibaratkan sebagai pembuka dan 

memasuki ruang sumpek atau hutan belantara yang berisi hal-hal yang 

bersangkut paut dengan permasalahan dan perkembangan klien. 

Sarana penjajagan adalah hal-hal yang dikemukakan klien dan hal-hal 

lain ini perlu dipahami tentang diri klien. Seluruh penjajagan ini 

adalah berbagai hal yang selama ini terpendam, tersalah artikan atau 

terhambat perkembangannya pada diri klien. 

c. Penafsiran 

Apa yang terungkap melalui penjajagan merupakan berbagai 

hal yang perlu diartikan atau dimaknai keterkaitannya dengan masalah 

klien. Hasil proses penafsiran ini pada umumnya adalah aspek-aspek 

realita atau harapan klien dengan berbagai variasi dinamika fisikisnya. 

Dalam rangka penafsiran ini, upaya diagnosis dan prognosis, dapat 

memberian manfaat yang berarti. 
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d. Pembinaan 

Proses pembinaan ini secara langsung mengacu kepada 

pengentasan masalah dan pengembangan diri klien. Dalam tahap ini 

disepakati strategi dan pembinaan yang dapat memudahkan terjadinya 

perubahan. Sarana dan strategi terutama ditentukan oleh sifat masalah 

gaya dan teori yang dianut oleh konselor, serta kegiatan klien. 

e. Penilaian 

Upaya penelitian melalui konseling diharapkan mengahasilkan 

terentaskannya masalah klien. Ada tiga jenis penilaian yang perlu 

dilakukan dalam konseling individual yaitu penilaian segera, penilaian 

jangka pendek, dan penilaian jangka panjang. 

f. Waktu dan tempat 

Layanan konseling individual hakikatnya dapat dilaksanakan 

kapan saja dan dimana saja, atas kesepakatan konselor-klien, dengan 

memperhatikan: 

a) Kenyamanan klien 

b) Terjaminnya asas kerahasiaan 

5. Isi layanan Konseling Individual 

Masalah-masalah konseling individual mencakup : 

i. Masalah yang berkenaan dengan bidang pengembangan pribadi. 

ii. Bidang pengembangan sosial. 
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iii. Bidang pengembangan pengembangan pendidikan atau kegiatan 

belajar. 

iv. Bidang pengembangan karir. 

1. Bidang pengembangan kehidupan keluarga. 

2. Bidang pengembangan kehidupan keagamaan.
23

 

6. Teknik Konseling Individual 

Teknik dalam konseling individual ada dua jenis yaitu, teknik 

umum dan teknik khusus. 

Tabel II. 1 

Teknik Dalam Konseling Individual 

No Teknik Umum Teknik Khusus 

1 Kontak mata Pemberian informasi 

2 Kontak psikologis Pemberian contoh dan latihan 

bertingkah laku 

3 Ajakan untuk berbicara Pemberian contoh pribadi 

4 Tiga M (mendengar, 

memahami dan merespon 

Perumusan tujuan 

5 Keruntutan Latihan penenangan 

6 Pertanyaan terbuka Kesadaran tubuh 

7 Dorongan minimal Desentisisasi dan sentesitisasi 

8 Refleksi Kursi kosong 

9 Penyimpulan Permainan peran dan permanan 

dialog 

10 Penafsiran Latihan keluguan 
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11 Konfrontasi Latihan keseksualan 

12 Ajakan untuk memikirkan 

sesuatu yang lain 

Analisis transaksional 

13 Peneguhan hasrat Analisis gaya hidup 

14 “Pemfrustasian” klien Kontrak 

15 Strategi “tidak memanfaatkan 

klien 

16 Transparansi dan kontra 

transpensi 

17 Teknik eksperensial 

18 Interprentasi pengalaman masa 

lalu 

19 Asosiasi bebas 

20 Sentuhan jasmaniah 

21 Penilaian dan laporan 

 

C. Penelitian Relevan 

  Penelitian relevan dilakukan dengan maksud untuk menghindari 

duplikasi pada desain dari temuan penelitian. Di samping itu untuk 

menunjukkan keaslian penelitian bahwa topik yang diteliti oeleh penelitian 

lain dalam konteks yang sama. Selain itu dengan mengenal penelitian 

terdahulu, maka sangat membantu penelitian dalam memilih dan menetepkan 

desain penelitian yang sesuai karena peneliti memperoleh gambaran dan 

perbandingan dari desain-desain yang telah dilaksanakan. 
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1. Paizal. (2010). “Persepsi siswa kelas X terhadap keberadaan guru 

pembimbing di SMAN 10 Pekanbaru”. Hasil dari penelitiannya 

menunjukkan bahwa persepsi siswa kelas X terhadap keberadan guru 

pembimbing di SMAN 10 Pekanbaru dikategorikan baik (positif), dengan 

presentase 55,5%. 

Penelitian yang dilakukan Paizal tersebut pada satu sisi sama 

dengan penelitian ini, tapi pada sisi lain berbeda. Persamaannya sama-

sama meneliti tentang persepsi siswa. Sedangkan perbedaan Paizal 

meneliti tentang persepsi siswa kelas X terhadap keberadaan guru 

pembimbing di SMAN 10 Pekanbaru. Sedangkan penulis meneliti tentang 

persepsi siswa tentang pelaksanaan Konseling individual di SMPN 1 Siak 

Hulu Kampar. 

2. Yuliani. (2010). “Persepsi guru mata pelajaran tentang pelaksanaan 

layanan bimbingan konseling di SMPN 06 Teluk Kuantan Desa Jaya 

Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa persepsi guru mata pelajaran tentang 

pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di SMPN 06 Teluk 

Kuantan Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten 

Kuantan Singingi tergolong positif, dengan hasil presentase 74,11%. 

Penelitian yang dilakukan Yuliani tersebut pada satu sisi sama 

dengan  penelitian ini, tapi pada sisi lain berbeda. Persamaanya sama-

sama meneliti tentang persepsi. Sedangkan perbedaan Yuliani meneliti 
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persepsi guru mata pelajaran tentang pelaksanaan layanan bimbingan dan 

konseling di SMPN 06 Teluk Kuantan Desa Jaya Kopah Kecamatan 

Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan penulis 

meneliti persepsi siswa tentang pelaksanaan konseling individual di 

SMPN 1 Siak Hulu Kampar. 

3. Pelaksanaan layanan konseling individual bagi siswa yang tidak disiplin di 

SMA Negeri 1 Kampar oleh Nurhayatun Nufus. Pelaksanaan layanan 

konseling individual bagi siswa tidak disiplin di SMA Negeri 1 kampar 

tergolong “kurang baik” dengan presentase 59,8 %. Sebab frekuensi 

jawaban Ya sebanyak 382 kali 58.8% sedangkan kan jawaban Tidak 

sebanyak 256 kali dengan presentase 40.2%. hasil dari pengolahan angket 

ini termasuk dalam kriteria 41% - 60% kurang baik. 

Penelitian yang dilakukan Nurhayatun Nufus tersebut pada satu 

sisi sama dengan  penelitian ini, tapi pada sisi lain berbeda. Persamaanya 

sama-sama meneliti tentang konseling individual. Sedangkan 

perbedaannya dia meneliti Pelaksanaan layanan konseling individual bagi 

siswa yang tidak disiplin di SMA Negeri 1 Kampar sedangkan penulis 

meneliti persepsi siswa tentang pelaksanaan konseling individual di 

SMPN 1 Siak Hulu Kampar. 

D. Konsep Operasional 
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  Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan dalam rangka 

memberikan batasan terhadap kerangka teoritis. Konsep operasional ini 

diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini.  

  Untuk mengukur persepsi siswa tentang pelaksanaan konseling 

individual, indikator-indikatornya sebagai berikut: 

1. Tanggapan atau penilaian siswa tentang guru Bimbingan Konseling yang 

melaksanakan Konseling Individual 

2. Tanggapan atau penilaian siswa tentang tujuan Konseling Individual 

3. Tanggapan atau penilaian siswa tentang materi atau topik Konseling 

Individual 

4. Tanggapan atau penilaian siswa tentang waktu dan tempat pelaksanaan 

Konseling Individual 

5. Tanggapan atau penilaian siswa tentang manfaat Konseling Individual  

   

 

 

 

 

 


