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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Konseling Individu 

a. Pengertian konseling individu 

Menurut brammer konseling individual mempunyai makna 

spesifik  dalam arti pertemuan konselor dengan klien secara individual, 

dimana terjadi hubungan konseling yang bernuansa rapport, dan 

konselor berupaya memberikan bantuan untuk pengembangan pribadi 

klien serta klien dapat mengantisipasi masalah-masalah yang 

dihadapinya.
10

 

Konseling individual yaitu layanan bimbingan dan konseling 

yang memungkinkan peserta didik atau konseli mendapatkan layanan 

langsung tatap muka (secara perorangan) dengan guru pembimbing 

dalam rangka pembahasan pengentasan masalah pribadi yang di derita 

konseli.
11

 

Konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang 

dialakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (konselor) 

kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (klien) yang 

bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien.
12

Bantuan 

konseling individu dilakukan bersifat face to facerelationship 

(hubungan empat mata) yang dilaksanakan dengan wawancara antara 

konselor dengan klien.Maksud yang dipecahkan melalui teknik 

konseling ini ialah masalah-masalah yang bersifat pribadi. Konseling 

merupakan jantung hatinyapelayanan bimbingan secara menyeluruh. 

Hal ini berarti apabila layanan konseling telah memberikan jasanya, 

maka masalah konseli akan teratasi secara efektif dan upaya-upaya 

bimbingan lainya tinggal mengikuti atau berperan sebagai 

                                                             
10

Willis S. Sofyan, ibid hal: 159 
11

 Hellen, Bimbingan Dan Konseling (Jakarta, Quantum Teaching, 2005) hal : 84 
12

Prayitno, Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling (Jakarta, Rineka Cipta, 

1994)  hal : 105 
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pendamping. Implikasi lain pengertian jantung hati ialah apabila 

seorang konselor telah menguasai dengan sebaik-baiknya tentang apa, 

mengapa, dan bagaimana konseling itu. 

Konseling individual adalah kunci dari semua kegiatan 

bimbingan dan konseling. Hal ini berarti, jika menguasai teknik 

konseling individual maka akan mudah menjalankan proses konseling 

dengan jenis yang lain. Proses konseling individu berpengaruh besar 

terhadap peningkatan pemahaman klien karena pada konseling 

individu konselor berusaha meningkatkan sikap siswa dengan cara 

berinteraksi selama jangka waktu tertentu dengan cara bertatap muka 

secara langsung untuk menghasilkan peningkatan- peningkatan pada 

diri klien, baik cara berpikir, berperasaan, sikap,dan perilaku. Dasar 

dari pelaksanaan konseling di sekolah tidak dapat terlepas dari dasar 

pendidikan pada umumnya dan pendidikan di sekolah pada khususnya. 

Disisi lain, dasar dari pendidikan itu berbeda, dasar dari pendidikan 

dan pengajaran di Indonesia dapat dilihat sebagaimana dalam Undang 

Undang No. 12/1945 Bab III pasal 4 pendidikan dan pengajaran 

berdasarkan atas asas-asas yang termasuk dalam pasal UUD Negara 

Republik Indonesia dan atas kebudayaan Indonesia.
13

 

b. Tujuan Konseling Individu 

Penentuan tujuan konseling harus dilakukan untuk memperjelas 

apakah yang menjadi alasan klien bertemu konselor, hal apa yang ingin 

dicapai dalam konseling serta bantuan apa yang harus diberikan oleh 

konselor kepada klien. Biasanya penentuan tujuan konseling dilakukan 

diawal pertemuan untuk membuat proses konseling berjalan sistematis. 

Jadi sebelum konseling dilakukan, baik konselor maupun klien telah 

terlebih dahulu mengetahui tujuan apa yang ingin dicapai dan target 

apa yang harus disusun untuk mencapai tujuan tersebut. 

Menurut Gibson, Mitchell dan Basile ada sembilan tujuan dari 

konseling individu, yakni : 

                                                             
13

 Bimo Walgito, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, (Yogyakarta, Andi Offset,1989) 

hal: 24-25 
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1) Tujuan perkembangan yakni klien dibantu dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangannya serta mengantisispasi hal-hal 

yang akan terjadi pada proses tersebut (seperti kehidupan sosial, 

pribadi, emosional, kognitif, fisik dan sebagainya). 

2) Tujuan pencegahan yakni konselor membantu klien menghindari 

hasil-hasil yang tidak diinginkan. 

3) Tujuan perbaikan yakni konseli dibantu mengatasi dan 

menghilangkan perkembangan yang tidak diinginkan . 

4) Tujuan penyelidikan yakni menguji kelayakan tujuan untuk 

memeriksa pilihan-pilihan, pengetasan keterampilan, dan mencoba 

aktivitas baru dan sebagainya. 

5) Tujuan penguatan yakni membantu konseli untuk menyadari apa 

yang dilakukan, dipikirkan, dan dirasakan sudah baik. 

6) Tujuan kognitif yakni menghasilkan fondasi dasar pembelajaran 

dan keterampilan kognitif. 

7) Tujuan fisiologis yakni menghasilkan pemahaman dasar dan 

kebiasaan untuk hidup sehat. 

8) Tujuan psikologis yakni membantu mengembangkan keterampilan 

sosial yang baik, belajar mengontrol emosi, dan mengembangkan 

konsep diri positif dan sebagainya.
14

 

c. Proses Konseling Individual  

Proses konseling terlaksana karna hubungan konseling berjalan 

dengan lancar. Menurut brammer (1979) Proses konseling individu 

adalah peristiwa yang tengah berlangsung dan memberi makna bagi 

para pesertakonseling tersebut (konselor dan klien). 

Setiap tahapan proses konseling membutuhkan keterampilan 

keterampilan khusus. Namun keterampilan-keterampilan itu bukanlah 

yang utama jika hubungan konseling tidak mencapai rapport. Rapport 

adalah suatu hubungan (relationship) yang ditandai dengan 

keharmonisan, kesesuaian, kecocokan, dan saling tarik menarik. 

                                                             
14

 Hibana rahman S, Bimbingan dan Konseling Pola (Jakarta, Rineka Cipta, 2003) hal:85 
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Rapport dimulai dengan persetujuan, kesejajaran, kesukaan, dan 

persamaan. Jika sudah terjadi persetujuan dan rasa persamaan, tinggal 

kesukaan terhadap satu sama lain.  Dinamika hubungan konseling 

ditentukan oleh penggunaan keterampilan konselor yang bervariasi. 

Dengan demikian proses konseling (konselor dan klien) sebagai hal 

yang menjemukan. Akibatnya keterlibatan mereka dalam proses 

konseling sejak awal hingga akhir dirasakan sangat bermakna dan 

berguna.  

Secara umum proses konseling dibagi atas tiga tahapan:
15

 

1) Tahapan awal konseling 

Tahap ini terjadi sejak klien menemui konselor hingga 

berjalan proses konseling sampai konselor dan klien menemukan 

definisi masalah klien atas dasar isu,kepedulian atau masalah 

dalam diri klien. Adapun proses konseling tahap awal dilakukan 

koselor sebagai berikut: 

a) Membangun hubungan konseling yang melibatkan klien.  

Dalam hubungan proses konseling pada prinsipnya 

ditekankan bagaimana konselor mengembangkan hubungan 

konseling yang membangun rapport dan dengan memanfaatkan 

komunikasi verbal dan non verbal. Jadi konseling bukan 

menomor satukan masalah klien.
16

 

Hubungan konseling adalah hubungan yang membantu, 

artinya pembimbing berusaha membantu terbimbing agar 

tumbuh , berkembang, sejahtera dan mandiri. Hubungan 

konseling yang bermakna ialah jika klien terlibat diskusi 

dengan konselor. Hubungan tersebut dinamakan a working 

relationship hubungan yang berfungsi, bermakna, berguna. 

Keberhasilan proses konseling amat ditentukan oleh 

keberhasilan tahap ini.  

                                                             
15

 Willis s. Sofyan ,ibid,hal:50 
16

 Willis s. Sofyan,ibid,hal:45 
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Kunci keberhasilannya terletak pada: pertama, 

keterbukaan konselor. Kedua, keterbukaan klien artinya dia 

dengan jujur mengungkapkan isi hati,perasaan,harapan dan 

sebagainya.Namun keterbukaan ditentukan oleh faktor konselor 

yakni dapat dipercayai klien karena dia tidak berpura-pura, 

akan tetapi jujur, asli, mengerti dan menghargai. Ketiga, 

konselor mampu melibatkan klien terus menerus dalam proses 

konseling. Karena dengan demikian, maka proses konseling 

akan lancar dan segera dapat mencapai tujuan konseling. 

b) Memperjelas dan mendefinisikan masalah.  

Jika hubungan konseling telah terjalin dengan baik, 

dimana klien telah melibatkan diri, berarti kerjasama antara 

konselor dan klien akan dapat mengangkat isu kepedulian, atau 

masalah yang ada pada klien. Sering klien kesulitan 

menjelaskan masalahnya, meskipun dia mengetahui gejala yang 

dialaminya, karena itulah peran konselor digunakan untuk 

memperjelas dan mendefinisikan masalah klien. 

c) Membuat penafsiran dan penjajakan 

Konselor berusaha menjajaki atau menaksir 

kemungkinan mengembangkan isu atau masalah, dan 

merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu 

membangkitkan potensi klien, dan dia menentukan berbagai 

alternatif yang sesuai untuk mengantisipasi masalah. 

d) Melakukan negosiasi kontrak  

Kontrak artinya perjanjian antara konselor dengan klien. 

Hal itu berisi kontrak waktu yaitu berapa lama waktu yang 

diinginkan selama pertemuan oleh klien, apakah klien 

keberatan atau tidak, kontrak tugas yaitu konselor apa tugasnya 

dan klien apa pula tugasnya, kontrak kerjasama dalam proses 

konseling. Kontrak menggariskan kegiatan konseling, termasuk 

kegiatan klien dan konselor. Artinya mengandung makna 
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konseling adalah urusan yang saling ditunjang, dan bukan 

pekerjaan konselor sebagai ahli. Disamping itu juga 

mengandung makna tanggung jawab klien, dan ajakan untuk 

kerjasama dalam proses konseling.  

Setelah rapport dan tujuan terbentuk, langkah selanjutnya 

konselor menjalin kesepakatan mengenai kontrak  konseling. Pada 

tahap ini konselor dan klien menjalin kesepakatan baik tertulis 

maupun tidak tertulis dan tentang hal-hal yang boleh dilakukan 

ataupun tidak dalam proses konseling.
17

 

2) Tahap pertengahan (tahap kerja) 

Pada tahap pertengahan kegiatan selanjutnya yaitu 1) 

menjelajahi masalah klien, 2) bantuan apa yang diberikan 

berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah dijelajah tentang 

masalah klien. Menilai masalah klien kembali akan membantu 

klien memperoleh perspektif baru, alternatif baru, yang mungkin 

berbeda dengan sebelumnya. Dengan adanya perspektif baru, 

berarti ada dinamika pada diri klien menuju perubahan. Tanpa 

perspektif maka klien sulit untuk berubah. 

 Adapun tujuan tahap pertengahan ini yaitu:
18

 

a) Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, dan kepedulian 

Klien lebih jauh 

Dengan penjelajahan ini, konselor berusaha agar 

kliennya mempunyai perspektif dan alternatif baru terhadap 

masalahnya. Konselor mengadakan reassesment (penilaian 

kembali) dengan melibatkan klien, artinya masalah itu dinilai 

bersama-sama. Jika klien bersemangat, berarti dia sudah begitu 

terlibat dan terbuka. Dia akan melihat masalahnya dari 

perspektif atau pandangan yang lain yang lebih objektif dan 

mungkin pula dengan berbagai alternatif. 

                                                             
17

Namora lumongga lubis, memahami dasar-dasar konseling dalam teori dan praktek 

(jakarta: kencana prenada media group, 2011), hal. 87 
18

 Willis S Sofyan,ibid,hal:52 
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b) Menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara 

Kreativitas konselor dituntut pula untuk membantu 

klien menemukan berbagai alternatif sebagai upaya untuk 

menyusun rencana bagi penyelesaian masalah dan 

pengembangan diri. Hal ini bisa terjadi jika pertama  klien 

merasa senang terlibat dan pembicaraan dan wawancara 

konseling, serta menampakkan kebutuhan untuk 

mengembangkan potensi diri dan memecahkan masalahnya. 

Kedua, konselor berupaya kreatif dengan keterampilan yang 

bervariasi, serta memelihara keramahan, empati, kejujuran, 

keikhlasan dalam memberi bantuan. Proses konseling agar 

berjalan sesuai kontrak 

Kontrak dinegosiasikan agar betul-betul memperlancar 

proses konseling. Karena itu konselor dan klien agar selalu 

menjaga perjanjian dan selalu mengingat dalam pikirannya. 

Pada tahap pertengahan konseling ada beberapa strategi yang 

diperlukan konselor yaitu: pertama, mengkomunikasikan nilai- 

nilai inti, yakni agar klien selalu jujur dan terbuka dan menggali 

lagi lebih dalam masalahnya. Karena kondisi sudah sangat 

kondusif maka klien sudah merasa aman, dekat, terundang dan 

tertantanguntuk memecahkan masalahnya . kedua, menantang 

klien sehingga dia mempunyai strategi baru dan rencana baru, 

melalui pilihan dari beberapa alternatif untuk meningkatkan 

dirinya.  

3) Tahap akhir konseling (tahap tindakan) 

Pada tahap akhir konseling ditandai beberapa hal yaitu: 

a) Menurunnya kecemasan klien. Hal ini diketahui setelah 

konselor menanyakan keadaan kecemasan klien. 

b) Adanya perubahan tingkah laku klien kearah yang lebih positif, 

sehat dan dinamik. 
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c) Terjadinya perubahan sikap positif, yaitu dapat mengoreksi diri 

sendiri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia 

luar, seperti orang tua, guru, teman, keadaan tidak 

menguntungkan dan sebagainya. 

Tujuan-tujuan tahap akhir ini adalah sebagai berikut: 

1) Memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadaiklien 

dapat melakukan keputusan tersebut karena dia sejak awal sudah 

menciptakan berbagai alternatif dan mendiskusikannya dengan 

konselor, lalu dia putuskan alternatif mana yang terbaik. 

2) Terjadinya transfer of learning pada diri klien. Klien belajar dari 

proses konseling mengenai perilakunya dan hal-hal yang 

membuatnya terbuka untuk mengubah perilakunya diluar proses 

konseling. Artinya klien mengambil makna dari hubungan 

konseling untuk kebutuhan akan suatu perubahan. 

3) Melaksanakan perubahan perilaku. Pada akhir konseling klien akan 

sadar akan perilakunya. Sebab ia datang minta bantuan adalah atas 

kesadaran akan perlunya perubahan pada dirinya. 

4) Mengakhiri hubungan konseling. Mengakhiri konseling harus tau 

persetujuan klien. Sebelum ditutup ada beberapa tugas klien yaitu: 

pertama, membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling, 

kedua mengevaluasi jalannya proses konseling, ketiga membuat 

perjanjian untuk pertemuan berikutnya. 

Mengenai evaluasi, terdiri dari beberapa hal, pertama, klien 

menilai rencana perilaku yang akan dibuatnya, kedua, klien menilai 

perubahan perilaku yang telah terjadi pada dirinya, ketiga, klien 

menilai proses dan tujuan konseling. 

Beberapa indikator keberhasilan konseling adalah: 1) 

menurunnya kecemasan klien, 2) mempunyai rencana hidup yang 

prktis, pragmatis dan berguna, 3) harus ada perjanjian kapan 

rencananya akan dilaksanakan sehingga pada pertemuan berikutnya 

konselor sudah bisa mengecek hasil pelaksanaan rencananya. 
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d. Teknik Layanan Konseling Individual 

Konseling yang efektif bisa diwujudkan melalui penerapan 

berbagai teknik secara tepat, oleh karena itu, ada berbagai macam 

ragam teknik-teknik yang digunakan konselor untuk dapat 

mengembangkan proses konseling sebagai berikut:
19

 

1) Perilaku Attending  

Disebut juga perilaku menghampiri klien yang mencakup 

kontak mata, bahasa badan dan bahasa lisan. Perilaku attending 

yang baik adalah merupakan kombinasi ketiga komponen tersebut 

sehingga memudahkan konselor untuk membuat klien terlibat 

pembicaraan dan terbuka. Attending yang baik dapat, 1) 

meningkatkan harga diri klien, 2) menciptaka suasana yang 

nyaman, 3) mempermudah ekspresi perasaan klien dengan bebas. 

2) Empati  

Empati ialah kemampuan konselor untuk merasakan apa 

yang dirasakan klien, merasa dan berpikir bersama klien dan bukan 

untuk atau tentang klien. Empati dilakukan bersamaan dengan 

perilaku attending. 

3) Refleksi  

Adalah keterampilan konselor untuk memantulkan kembali 

kepada klien tentang perasaan, pikiran dan pengalaman klien 

sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non 

verbalnya. 

4) Eksplorasi  

Adalah suatu keterampilan konselor untuk menggali 

perasaan, pengalaman, dan pikiran klien. Hal ini penting, karena 

kebanyakan klien menyimpan rahasia batin, menutup atau tidak 

mampu mengemukakan pendapatnya terus terang.
20

 

 

                                                             
19

Willis S. Sofyan, ibid, hal :160 
20

Namora lumongga lubis, memahami dasar-dasar konseling dalam teori dan praktek 

(jakarta: kencana prenada media group, 2011)hal.95 
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5) Menangkap pesan utama 

Adakalanya klien mengalami kesulitan untuk 

menyampaikan permasalahannya secara jelas dan terus terang 

kepada konselor. Untuk itulah diperlukan kemampuan konselor 

dalam menagkap pesan utama yang disampaikan klien. Hal ini 

sangat penting dan diperlukan terkadang klien mengemukakan 

perasaan, pikiran, dan pengalamannya secara berbelit-belit, 

berputar-putar, atau terlalu panjang. Intinya konselor dapat 

menyampaikan kembali inti pernytaan klien secara lebih 

sederhana. 

6) Bertanya untuk membuka percakapan 

Pertanyaan-petanyaan terbuka sangat diperlukan untuk 

memunculkan pernyataan-pernyataan baru dari klien. 

7) Bertanya Tertutup 

Adapun tjuan pertanyaan tertutup adalah: untuk 

mengumpulka informasi, untuk menjernihkan dan memperjelas 

sesuatu dan menghentikan omongan klien yang melantur dan 

menyimpang jauh. 

8) Dorongan Minimal 

Upaya utama seorang konselor adalah agar kliennya selalu 

terlibat dalam percakapan dan membuka dirinya pada konselor. 

Tujuannya adalah membuat klien semakin semangat untuk 

menyampaikan masalahnya dan mengarahkan pembicaraan agar 

mencapai sasaran dan tujuan konseling. 

9) Interpretasi  

Dalam interpretasi seorang konselor harus menggunakan 

teori-teori konseling dan menyesuaikannya dengan permasalahan 

klien. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya subjektivitas 

dalam hubungan konseling. Adapun tujuan utama teknik ini adalah 

untuk memberikan rujukan dan pandangan atas perilaku klien agar 
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klien mengerti dan berubah melalui pemahaman dan hasil rujukan 

tersebut. 

10) Mengarahkan  

Konselor harus memiliki kemampuan ini agar dapat 

mengajak klien berpartisipasi secara penuh dalam proses 

konseling. Inti dari tujan tersebut agar klien bersedia melakukan 

sesuatu, misalnya menyuruh klien untuk bermain peran dengan 

konselor, atau mengkhayalkan sesuatu. 

11) Menyimpulkan sementara 

Hasil percakapan antara konselor dan klien hendaknya 

disimpulkan sementara oleh konselor untuk memberikan gambaran 

kilas balik atas hal-hal yang telah dibicarakan sehingga klien dapat 

menyimpulkan kemajuan hasil pembicaraan secara bertahap, 

meningkatkan kualitas diskusi dan mempertajam atau memperjelas 

fokus pada wawancara konseling. 

12) Memimpin  

Seperti yang teah dikemukakan sebelumnya bahwa 

adakalanya  klien terlalu berbelit-belit menyampaikan 

permasalahannya bahkan melantur dari inti permasalahan, dalam 

hal ini seorang konselor diharapkan memiliki keterampilan untuk 

memimpin percakapan agar tidak menyimpang dari permasalahan 

sehingga tujuan konseling yang utama dapat tercapai sesuai 

sasarannya. 

13) Konfrontasi 

Konfrontasi adalah suatu teknik yang menantang klien 

untuk melihat adanya diskrepansi atau inkonsistensi antara 

perkataan dan bahasa badan, ide awal dan ide berikutnya, senyum 

dengan kepedihan dan sebagainya. adapun tujuan teknik ini adalah 

untuk:1) mendorong klien mengadakan penelitian diri secara jujur, 

2) meningkatkan potensi klien, 3) membawa klien kepada 

kesadaran adanya diskrepansi, konflik atau kontradiksi dalam diri.  
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14) Menjernihkan  

Ketika klien menyampaikan permasalahannya dengan 

kurang jelas atau samar-samar bahkan dengan keraguan, maka 

tugas konselor adalah melakukan klarifikasi untuk memperjelas 

apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh klien. 

15) Memudahkan  

Adalah suatu keterampilam membuaka komunikasi agar 

klien dengan mudah berbicara dengan konselor dan menyatakan 

perasaan, pikiran dan pengalaman secara bebas. Sehingga 

komunikasi dan partisipasi meningkat dan proses konseling 

berjalan efektif. 

16) Diam  

Adapun alasan konselor melakukan hal ini dapat dilakukan 

hal ini dapat dikarenakan konselor yang menunggu klien berpikir, 

bentuk protes karena klien berbicara berbelit-belit. Diam disini 

bukan berarti tidak ada komunikasi akan melainkan tetap ada yaitu 

melalui perilaku non verbal. 

17) Mengambil insiatif  

Konselor juga harus dapat mengambil inisiatif apabila klien 

kurang bersemangat untuk berbicara, sering diam, dan kurang 

partisipasif. Konselor mengucapkan kata-kata untuk mnegajak 

klien berinisiatif dalam menuntaskan diskusi. Selain itu inisiatif 

juga diperlukan apabila klien kehilangan arah pembicaraan. 

18) Memberi nasihat 

Pemberian nasihat sebaiknya dilakukan jika klien 

memintanya. Walau demikian, konselor tetap harus 

mempertimbangkannya, apakah pantas untuk memberi nasihat atau 

tidak. 

19) Memberikan informasi  

Dalam hal informasi yang diminta klien sama halnya 

dengan pemberian nasihat. Jika konselor tidak memilikinya 
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sebaiknya katakan dengan jujur konselor tidak mengetahui hal itu. 

Akan tetapi jika konselor mengetahui informasi, sebaiknya 

upayakan agar klien tetap mengusahakannya. 

20) Merencanakan 

Tahap perencanaan disini maksudnya adalah membicarakan 

kepada klien hal-hal apa yang akan menjadi program atau aksi 

nyata dari hasil konseling. Tujuannya adalah menjadikan klien 

produktif setelah mengikuti konseling. 

21) Menyimpulkan  

Bersamaan dengan berakhirnya sesi konseling, maka 

sebaiknya konselor menyimpulkan hasil pembicaraan secara 

keseluruhan yang menyangkut tentang pikiran, perasaan klien 

sebelum dan setelah melakukan proses konseling. Selain itu 

bantulah klien untuk memantapkan rencana-rencana yang telah 

disusunnya. 

e.  Kegiatan Pendukung Konseling Individual  

Sebagaimana layanan-layanan lain, konseling individu juga 

memerlukan kegiatan pendukung. Adapun kegiatan pendukung 

layanan konseling individu adalah: aplikasi instrumentasi, himpunan 

data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan ahli tangan kasus.
21

 

Pertama, aplikasi instrumentasi. Dalam layanan konseling 

individu, hasil instrumentasi baik berupa tes maupun non tes dapat 

digunakan secara langsung maupun tidak langsung dalam layanan. 

Hasil tes, hasil ujian, hasil AUM (alat ungkap masalah), sosiometri, 

angket dan lain sebagainya dapat dijadikan  konten isi yang di 

wawancarakan dalamproses layanan konseling individu. 

Kedua, himpunan data, seperti halnya hasil instrumentasi, data 

yang tercantum dalam himpunan data selain dapat dijadikan 

pertimbangan untuk memanggil siswa juga dapat dijadikan konten 
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yang diwacanakan dalam layanan konseling individu. Selanjutnya, data 

proses dan hasil layanan harus didokumentasikan didalam himpunan 

data.  

Ketiga, konferensi kasus. Seperti dalam layanan-layanan yang 

lain, konferensi kasus bertujuan untuk memperoleh data tambahan 

tentang klien untuk memperoleh dukungan serta kerjasama dari 

berbagai pihakterutama pihak yang diundang dalam konferensi kasus 

untuk pengentasan masalah klien. Konferensi kasus bisa dilaksanakan 

sebelum dan sesudah layanan konseling individu. Pelaksanaan 

konseling individu setelah layanan kasus dilakukan untuk tindak lanjut 

layanan. Kapanpun konferensi kasus dilaksanakan, rahasia pribadi 

klien harus tetap terjaga dengan ketat. 

Keempat, kunjungan rumah. Bertujuan untuk memperoleh data 

tambahan tentang klien. Selain itu juga untuk memperoleh dukungan 

dan kerjasama dari orang tua dalam rangka mengentaskan masalah 

klien. Kunjungan rumah juga bisa dilakukan sebelum dan sesudah 

layanan konseling individu. 

Kelima, alih tangan kasus. Tidak semua masalah yang dialami 

individu menjadi kewenangan konselor. 

Adapun materi yang digunakan konselor dalam konseling 

individu yang di laksanakan di LPKA Klas II Pekanbaru diantaranya  

tentang penerimaan diri, kepercayaan diri dan sosialisasi. Materi 

tersebut juga digunakan oleh konselor kepada tahanan baru anak dalam 

proses konseling. 

2. Stres 

a. Pengertian Stres 

Stres merupakan bagian dari kehidupan umat manusia. Semua 

orang dipastikan pernah mengalami stres walaupun volume, intensitas, 

dan tingkat keseringannya berbeda-beda. Stres muncul karena suatu 

stimulus menjadi berat dan berkepanjangan sehingga individu tidak 

lagi bisa menghadapinya, atau stres dapat muncul akibat kejadian besar 
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dalam hidup maupun gangguan sehari-hari dalam kehidupan sehari-

hari. Sarafino mendefinisikan stres sebagai suatu kondisi yang 

disebabkan oleh transaksi antara individu dengan lngkungan yang 

menimbulkan jarak antara tuntutan-tuntutan yang berasal dari berbagai 

situasi dengan sumber-sumber daya sistem biologis, psikologis, dan 

sosial individu.
22

Chaplin dalam kamus psikologi menyatakan bahwa 

stres merupakan suatu keadaan tertekan baik itu secara fisik maupun 

psikologisnya. Stres bersumber dari frustasi dan konflik yang dialami 

individu yang dapat berasal dari berbagai bidang kehidupan manusia. 

Konflik antara dua atau lebih kebutuhan atau keinginan yang ingin 

dicapai, yang terjadi secara berbenturan juga bisa menjadi penyebab 

timbulnya stres. 

Stress adalah suatu kondisi dimana keadaan tubuh terganggu 

karena tekanan psikologis. Biasanya stress bukan karena penyakit fisik 

tetapi lebih mengenai kejiwaan. Akan tetapi karena pengaruh stress 

tersebut maka penyakit fisik bisa muncul akibat lemah dan rendahnya 

daya tahan tubuh pada saat tersebut.
23

 

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata-kata 

stres.Kata-kata tersebut sering dipakai untuk menyatakan keadaan 

tertentu. Selanjutnya, makna dari stres tergantung pada konteks 

pembicaraan kata-kata stres, kadang-kadang diartikan sebagai rasa 

tertekan, bingung, dan panik. Ada juga diartikan dengan makna orang 

yang sudah gila. Pemaknaan stres sama dengan gila tentu saja tidak 

benar, kecuali ada istilah lokal yang menggantikan kata stress dengan 

gila. 

Stress adalah suatu perasaan ragu terhadap kemampuannya 

untuk mengatasi sesuatu karena persediaan yang ada tidak dapat 

memenuhi tuntutan kepadanya. Goldenson mengatakan bahwa stres 

adalah suatu kondisi atau situasi internal atau lingkungan yang 

                                                             
22

Smet, Psikologi Kesehatan, Jakarta,Grasindo,1994,hal.112  
23

Teguh wangsa,Menghadapi Stress dan Depresi (Jakarta:2010) hal.23 



 23 

membebankan tuntutan penyesuaian terhadap individu yang 

bersangkutan.
24

 

b. Gejala- gejala Stres 

Stres yang berkepanjangan dapat menguras semua energi bagi 

orang yang terkena stres. Ketegangan mental akan membuat seseorang 

kelelahan secara fisik. Tentu saja orang sangat berbeda dalam 

kapasitasnya menangani ketegangan itu, dan karena itu jumlah 

pekerjaan yang mereka tangani sebelum merasa lelah sangat bervariasi. 

Chandra patel (1991) merangkum beberapa contoh tentang gejala stres 

mental, emosional, fisik dan perilaku yakni sebagai berikut:
25

 

1) Gejala mental berikut beberapa indikator dari stres secara 

mental,yaitu, ketidakmampuan berkonsentrasi, kesulitan dalam 

membuat keputusan yang sederhana, kehilangan rasa percaya diri, 

kelelahan yang tidak berarti, penyimpangan memori, kesulitan 

membuat penilaian rasional, perasaan kurang maksimal dibawah 

tekanan waktu, bingung, pelupa, kehilangan gairah, pandangan 

yang kosong, mudah marah kepada orang lain. 

2) Gejala emosional, ada beberapa gejala dari stres secara emosional 

yaitu, kemarahan yang meledak, kecemasan, perasaan putus asa, 

merasa bersalah, merasa depresi, mimpi buruk, merasa tidak aman, 

meningkatkan kemurungan, menangis atau bersedih, takut akan 

kritik. 

3) Gejala perilaku, ada beberapa indikator dari stres secara perilaku 

yaitu, banyak atau sedikit makan, banyak atau sedikit tidur, 

menarik atau menjambak rambut, penarikan diri secara sosial, 

mengabaikan penampilan atau kebersihan, perubahan dalam 

aktivitas seksual. 

4) Gejala fisik, bebrapa indikator stres dari gejala fisik yaitu, otot 

tegang, pernapasan yang tidak menentu, telapak tangan 
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berkeringat, jari-jari dingin, terasa pusing, mual, frekuensi buang 

air kecil, kegelisahan, tangan gemetar, meningkatnya asam 

lambung, meningkatnya keringat dingin. 

c. Sumber Stres 

Stressor adalah faktor-faktor dalam kehidupan manusia yang 

mengakibatkan terjadinya respon stres. Stressor dapat berasal dari 

berbagai sumber, baik dari kondisi fisik, psikologis, maupun sosial, 

dan juga muncul pada situai kerja,di rumah, dalam kehidupan sosial, 

dan lingkungan luar lainnya. Sumber-sumber psikologis dari stres tidak 

hanya menurunkan kemampuan kita untuk menyesuaikan diri, tetapi 

secara tajam juga mempengaruhi kesehatan kita. Banyak bahkan 

hampir semua penyakit fisik yang dialami orang yang datang 

memeriksakan diri ke dokter berhubungan dengan stres.
26

 

Sumber stres dapat berubah-ubah, sejalan dengan 

perkembangan manusia, tetapi kondisi stress juga dapat terjadi di 

setiap saat disepanjang kehidupan. Sarafino (1990) membedakan 

sumber-sumber stress, di dalam individu, keluarga, komunitas dan 

masyarakat. 

1) Sumber-Sumber Stres Di Dalam Diri Seseorang 

Terkadang sumber stress itu ada di dalam diri seseorang. 

Salahsatunya melalui kesakitan. Tingkatan stres yang muncul 

tergantung pada keadaan rasa sakit dan umur individu. Stres juga 

akan muncul dalam diri seseorang melalui penilaian dari kekuatan 

motivasional yang melawan, bila seseorang mengalami konflik. 

Konflik merupakan sumber stress yang utama. Menurut teori Kurt 

Lewin, kekuatan motivasional yang melawan menyebabkan dua 

cenderungan yang melawan: perdekatan dan penghindaran. 

cenderungan tersebut menggolongkan tiga jenis pokok dari 

konflik:  

a) Konflik perdekatan /perdekatan 
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b) Konflik penghindaran /penghindaran 

c) Konflik perdekatan /penghindaran 

2) Sumber-Sumber Stress di dalam Keluarga 

Stress ini dapat bersumber dari interaksi diantara anggota 

keluarga, seperti : perselisihan dalam masalah keuangan, perasaaan 

saling acuh tak acuh, tujuan-tujuan yang saling berbeda, dll. 

misalnya : perbedaan keinginan tentang acara televisi yang akan 

ditonton, perselisihan antara orang tua dengan anak yang menyetel 

tape-nya keras-keras, tinggal di suatu lingkungan yang terlalu 

sesak, kehadiran adik baru. Khusus pada penambahan adik baru 

ini, dapat menimbulkan perasaan stres terutama pada diri ibu yang 

selama kehamilan (selain perasaan senang, tentu) dan setelah 

kelahiran. 

Rasa stress pada ayah sehubungan dengan adanya anggota 

baru dalam keluarga, dapat diterangkan sebagai ke khawatiran akan 

berubahnya interaksi dengan ibu sebagai istrinya atau kehawatiran 

akan bertambahnya biaya. Para orang tua yang kehilangan anak-

anaknya atau pasangannya karena kematian akan merasa 

kehilangan arti. Ibu akan menjadi kehilangan harapan dimasa-masa 

yang akan datang dan merasa sangat kehilangan. Para ibu akan 

merasa kehilangan identitas dan peran sebagai ibu. Demikian pula 

perasaan kehilangan karena kematian pasangannya, mereka yang 

ditinggalkan akan merasa kehilangan harapan dan peran, 

kehilangan rasa cinta, perasaan istimewa dan kehilangan rasa 

aman. Perasaan kehilangan ini akan semakin terasa terutama pada 

masa dewasa awal. 

3) Sumber-Sumber Stress Didalam Komunitas Dan Lingkungan 

Interaksi subjek diluar lingkungan keluarga melengkapi 

sumber-sumber stress. Contohnya : pengalaman stress anak-anak di 

sekolah dan di beberapa kejadian kompetitif, seperti olahraga, serta 

pengalaman stress anak-anak ketika memasuki lingkungan yang 
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serba baru, termasuk disini adalah anak – anak yang berhadapan 

dengan hukum dan sedang menjalani hukuman di LPKA. Disisi 

lain, beberapa pengalaman stress orang tua bersumber dari 

pekerjaannya dan lingkungan yang stressfull sifatnya. khususnya, 

occupational stres' telah diteliti secara luas.
27

 

d. Tahapan Stres 

Hawari menyebutkan beberapa tahapan stress sebagai berikut: 

1) Stress tahap I 

Tahapan ini merupakan tahapan stress yang paling ringan, 

dan biasanya disertai dengan perasaan-perasaan sebagai berikut:  

a) Semangat bekerja besar, berlebihan over acting. 

b) Penglihatan tajam tidak sebagaimana biasanya. 

c) Merasa mampu menyelesaikan pekerjaan lebih dari biasanya. 

d) Merasa senang dengan pekerjaannya itu dan semakin 

bertambah semangat, namun tanpa disadari cadangan energy 

semakin menipis. 

2) Stres tahap II 

Dalam tahapan ini dampak stress yang semula 

menyenangkan sebagaimana diuraikan pada tahap I diatas. 

Keluhan-keluhan yang sering dikemukakan oleh seseorang yang 

berada pada stress tahap II adalah : 

a) Merasa letih sewaktu bangun pagi, yang seharusnya merasa 

segar. 

b) Merasa mudah lelah sesudah makan siang. 

c) Lekas merasa capek menjelang sore hari. 

d) Sering mengeluh lambung atau perut tidaknyaman. 

e) Detakan jantung lebih keras dari biasanya (berdebar-debar). 

f) Otot-otot pungung dan tengkuk terasa tegang. 

g) Tidak bisa santai. 
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3) Stress tahap III 

Bila seseorang itu tetap memaksakan diri dalam 

pekerjaannya tanpa menghiraukan keluhan-keluhan sebagaimana 

diuraikan pada stress tahap II tersebut di atas, maka yang 

bersangkutan akan menunjukkan keluhan-keluhan yang semakin 

nyata dan mengganggu yaitu:  

a) Gangguanlambung dan usus semakin nyata. 

b) Ketegangan otot semakin terasa. 

c) Perasaan ketidak-tenangan dan ketegangan emosional semakin 

meningkat. 

d) Gangguan pola tidur (insomnia). 

e) Koordinasi tubuh terganggu(badan terasa oyong dan serasa 

mau pingsan). 

4) Stress tahap IV 

Gejala stress tahap IV akan muncul Untuk bertahan 

sepanjang hari saja sudah terasa amat sulit. Aktivitas pekerjaan 

yang semula menyenangkan dan mudah diselesaikan menjadi 

membosankan dan terasa amat sulit, yang semula tanggap terhadap 

situasi menjadi kehilangan.
28

 

 

B. Kajian Terdahulu 

Kajian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan untuk 

menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahwa 

penelitianyang penulisannya benar-benar belum pernah diteliti oleh orang lain. 

Penelitian terdahulu yang relevan pernah dilakukan diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Irma Nopianti fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi, tahun 2016 dengan judul Pelaksanaan konseling individu 

dalam menangani pecandu narkoba di BNN Kota Pekanbaru. Penelitian ini 

menggambarkan bagaimana konseling individu bagi para pecandu 
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narkoba, persamaannya sama-sama menggunakan teori Konseling 

Individu. Sedangkan perbedaannya adalah Irma Nopianti meneliti tentang 

penanganan Pecandu Narkoba sedangkan Peneliti meneliti tentang 

Pelaksanaan konseling individu dalam mengatasi stres pada tahanan anak 

yang baru, selain itu juga perbedaan penelitian ini terletak pada subjek dan 

konseling dan tempat yang saya teliti, yaitu di LPKA Kelas II Pekanbaru.
29

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nuraini Wulansari Fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi 2017 dengan judul pelaksanaan konseling individual 

dalam pengendalian emosi narapidana remaja di lembaga pembinaan 

khusus anak (LPKA) Klas II Kota Pekanbaru. Penelitian yang dilakukan 

oleh Nuraini Wulansari tersebut  merupakan penelitian kualitatif, 

persamaannya sama-sama menggunakan teori konseling individual, yang 

membedakannya adalah penelitian Nuraini Wulansari mendeskripsikan 

secara kritis tentang konseling dalam pengendalian emosi narapidana 

remaja, sedangkan penelitian saya mendiskripsikan pelaksanaan konseling 

individu kepada tahanan anak yang baru yang mengalami stres, Selain itu 

juga terdapat Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek penelitian. 
30

 

 

C. Kerangka Pikir 

Pada penelitian ini Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara 

terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka 

berpikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil 

penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka berpikir ini merupakan suatu 

argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis. 

Konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan 

melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (konselor) kepada individu 

yang sedang mengalami sesuatu masalah (klien) yang bermuara pada 

teratasinya masalah yang dihadapi klien. 
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Dengan adanya konseling individual diharapkan dapat membantu klien 

dalam mengatasi stres pada dirinya dengan menggunakan tahapan-tahapan 

yang ada didalam proses konseling. Yakni tahap awal, tahap pertengahan dan 

tahap akhir. Sehingga proses konseling berjalan dengan lancar. 

Gambar II.1  

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan 

konseling 

individu 

1. Tahap awal 

a. Membangun hubungan konseling 

b. Memperjelas dan mendefinisikan 

masalah 

c. Membuat penafsiran dan 

penjajakan 

d. Menegosiasi kontrak 

2. Tahap pertengahan 

a. Penjelajahan masalah 

b. Memberikan bantuan apa yang 

akan diberikanberdasarkan 

penelitian tentang masalah klien. 

 

3.  Tahap Akhir 

a. Memutuskan perubahan sikap dan 

perilakuyang memadai 

b. Melaksanakan perubahan perilaku 

c. Mengakhiri hubungan konseling. 

 

Tahanan 

anak yang 

baru 

masuk di 

LPKA 


