
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekuatan seseorang dalam menghadapi kehidupan di dunia ini berawal

dari keluarga. Awal dari terbentuknya keluarga adalah dengan melaksanakan

pernikahan sesuai dengan ketentuan Agama dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pengertian nikah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai

berikut:“ Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami-isteri, tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

(Kantor Kementerian Agama, 2013: 1).

Setiap rumah tangga selalu mendambakan terciptanya keluarga bahagia

dan tidak jarang setiap keluarga mengusahakan kebahagiaan dengan berbagai

jalan dan upaya. Rumah tangga bahagia sejahtera, rukun dan damai serta

harmonis adalah idaman setiap pasangan suami-isteri, karena rumah tangga

bahagia membawa ketenangan jiwa dan pikiran dalam kehidupan.

Meski demikian sesungguhnya rumah tangga yang harmonis bukanlah

sekedar tiada masalah, bukan karena tiada tindak kekerasan, pertengkaran,

perselisihan dan perbedaan, bukan pula sekedar rumah tangga yang awet dan

bertahan tahunan, serta bukan karena tiadanya perceraian, meski sekali waktu

terjadi kesalahpahaman kecil tetapi segera dapat terselesaikan secara baik dan



sepakat untuk segera mengakhiri kesalahpahaman tersebut dengan

berkomitmen membangun kesepahaman.

Permasalahan yang terjadi dalam pernikahan dan keluarga dapat

menimbulkan konflik dan keretakan pada pasangan dalam keluarga. Hal

tersebut akan mengancam keharmonisan, dan kelangsungan hubungan

pasangan serta hubungan anggota keluarga. Terdapat beragam kasus yang

terjadi dalam kehidupan pernikahan.

Untuk menyikapi konflik yang terjadi dalam kehidupan pernikahan

tersebut, maka disinilah dibutuhkan peran seorang Konselor yang

berkompeten. Dalam hal ini Konselor dikatakan kompeten, apabila Konselor

memiliki kualitas fisik, intelektual, emosional, sosial dan moral sebagai

pribadi yang berguna (Hikmawati, 2012: 47).

Keberhasilan dalam konseling banyak ditentukan oleh kualitas

hubungan. Rogers mengatakan, bahwa dalam hubungan bantuan terdapat

kondisi-kondisi penting untuk terjadinya perubahan kepribadian yang positif.

Kondisi-kondisi tersebut mengarah pada karakteristik hubungan antarpribadi

yang konstruktif. Kondisi-kondisi tersebut, yaitu: empati yang tepat,

penghargaan positif tanpa syarat, dan keaslian atau kongruensi dalam

konseling (Nurihsan, 2011: 84-85).

Kebutuhan konseling akan terus berkembang seiring dengan

banyaknya masalah yang ada di masyarakat. Masyarakat saat ini tidak hanya

memerlukan pengobatan secara fisik saja. Namun, mereka juga membutuhkan

konseling untuk pengobatan psikis. Perkembangan layanan konseling



merupakan salah satu cara dalam membantu seseorang untuk mengembangkan

potensi-potensi yang dimilikinya agar klien dapat memecahkan masalahnya

sendiri di masa yang akan datang.

Masyarakat memerlukan informasi yang tepat bahwa mereka

membutuhkan seseorang yang dapat membantu mengatasi masalahnya secara

profesional. Tantangan ini menjadi suatu “cambuk” bagi profesi Konselor

untuk terus mengembangkan kemampuannya di bidang konseling, sehingga

dapat menerapkan keilmuannya pada sasaran yang tepat dalam menangani

permasalahan kliennya sesuai dengan pendekatan, teknik, dan jenis pelayanan

dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling lainnya. Hal ini berguna

agar Konselor tidak salah menempatkan penggunaan teknik, pendekatan, dan

jenis pelayanan bimbingan dan konseling pada klien yang membutuhkan.

Konseling di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru sangat

dibutuhkan masyarakat untuk mangajukan dan menceritakan serta mencari

solusi dari permasalahan yang ada dalam rumah tangga. Dari data yang

penulis dapatkan pada pertengahan tahun 2013 Konselor menyatakan bahwa

perbandingan 1 tahun yang menikah terdapat 6.431 pasang dan yang bercerai

1.000 pasang atau seperti 5:1. Artinya, angka perceraian terus meningkat.

(Wawancara, Tanggal 03 Juni 2013).

Di sinilah peran Konselor digunakan untuk menuntaskan permasalahan

klien yang erat kaitannya dengan jabatan atau pekerjaan tertentu yang dengan

sendirinya menuntut keahlian, pengetahuan, dan keterampilan tertentu pula.



Di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru terdapat di dalamnya

beberapa lembaga yang melayani masyarakat, salah satunya lembaga Badan

Penasehatan Pembinaan Pelestarian dan Perkawinan (BP-4) yang khusus

melayani masyarakat dalam mengatasi permasalahan pasca pernikahan.

Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian dan Perkawinan (BP-4)

merupakan suatu badan penasehat atau konselor resmi di Kantor Kementerian

Agama Kota Pekanbaru yang berfungsi sebagai penasehat dan pembinaan

terhadap masyarakat yang mengalami permasalahan dalam rumah tangganya

setelah pernikahan berlangsung.

Dalam hal ini, tentunya memerlukan tenaga Konselor yang memang

memiliki latar belakang pengetahuan di bidang Pendidikan Bimbingan dan

Konseling. Konselor diharapkan dapat mengatur waktu atau jadwal konsultasi

dengan baik sesuai dengan hasil kesepakatan bersama sehingga Konselor

mampu menangani permasalahan kliennya dalam menghadapi berbagai

permasalahan dalam pernikahan dengan baik.

Sementara, dari hasil penulis dapatkan berdasarkan wawancara dengan

ketiga orang Konselor BP-4, ternyata Konselor tersebut tidak memiliki

pengetahuan di bidang Pendidikan Bimbingan dan Konseling (Wawancara,

Tanggal 03 Juni 2013).

Dari fenomena diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam

mengenai “Kompetensi Konselor dalam Memberikan Konseling

Pernikahan pada Klien di Kementerian Agama Kota Pekanbaru”.



B. Alasan Pemilihan Judul

Dalam hal ini penulis sangat tertarik terhadap penelitian ini karena

didasari dengan adanya beberapa alasan, antara lain sebagai berikut:

1. Permasalahan ini menarik untuk diteliti karena sesuai dengan jurusan

penulis yang berbasis pada Ilmu Bimbingan dan Konseling Islam.

2. Untuk mengetahui kesesuaian penggunaan pendekatan atau teknik

konseling yang digunakan konselor dalam menangani kliennya.

3. Masalah dan lokasi penelitian terjangkau oleh penulis baik secara moril

maupun materil.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari dari kesalahpahaman dan penyimpangan dalam

memahami judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan

penegasan dan penjelasan terhadap beberapa istilah yang digunakan pada judul

penelitian, yaitu:

1. Kompetensi menurut Hall dan Jones (1976) dalam Sagala (2005: 157)

adalah pernyataan yang menggambarkan penampilan suatu

kemampuan tertentu secara bulat yang merupakan perpaduan antara

pengetahuan dan kemampuan yang dapat diamati dan diukur. Pusat

Kurikulum Depdiknas (2002) dalam Sagala (2005: 157) mengatakan

kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan dan nilai dasar yang

direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten

dan terus menerus.



2. Konselor adalah pihak yang membantu klien dalam proses konseling

(Lubis, 2011: 21).

Konselor adalah seorang ahli dalam bidang konseling, yang memiliki

kewenangan dan mandat secara profesional untuk melaksanakan

kegiatan pelayanan konseling (Prayitno, 2004: 6).

3. Bimbingan dan Konseling

a. Bimbingan merupakan suatu usaha untuk dapat menyesuaikan diri

dengan lingkungan, sekolah dan kehidupan berusaha agar klien

memahami diri sendiri, secara teratur berstimulus dan sistematik

(Arifin, 2010: 15).

Bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan kepada individu,

agar ia memahami kemampuan-kemampuan dan kelemahan-

kelemahannya serta mempergunakan pengetahuan tersebut secara

efektif di dalam menghadapi dan mengatasi masalah-masalah

hidupnya secara bertanggung jawab (Kartono, 1985: 103).

b. Konseling menurut Pepinsky & Pepinsky adalah suatu proses

interaksi antara dua orang individu, masing-masing disebut konselor

dan klien. Dilakukan dalam suasana yang profesional bertujuan dan

berfungsi sebagai alat (wadah) untuk memudahkan perubahan

tingkah laku (Silawati, 2011: 13).

Sedangkan menurut Prayitno (1983) dalam Sukardi (2008: 5)

mengemukakan konseling adalah pertemuan empat mata antara

klien dan konselor yang berisi usaha yang laras, unik, dan



manusiawi, yang dilakukan dalam suasana keahlian dan yang

didasarkan atas norma-norma yang berlaku.

4. Pernikahan adalah suatu ikatan janji setia antara suami dan isteri yang

di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak

(Kertamuda, 2009: 13).

5. Klien menurut Willis (2009) dalam Lubis (2011: 46) adalah setiap

individu yang diberikan bantuan profesional oleh seorang konselor atas

permintaan dirinya sendiri atau orang lain.

D. Permasalahan

a. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan di

atas maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana Kompetensi Konselor dalam Memberikan Konseling

Pernikahan pada Klien di Kementerian Agama Kota Pekanbaru?

2. Bagaimana kesesuaian penggunaan pendekatan atau teknik

konseling yang digunakan Konselor dalam menangani kliennya?

3. Bagaimana pengaturan waktu atau jadwal konseling pernikahan di

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru?

4. Apakah klien menerima baik Kompetensi Konselor dalam

Memberikan Konseling Pernikahan di Kementerian Agama Kota

Pekanbaru?



b. Batasan Masalah

Untuk lebih terarah dalam penelitian ini, maka penulis membatasi

masalah yaitu tentang “Kompetensi Konselor dalam Memberikan

Konseling Pernikahan pada Klien di Kementerian Agama Kota Pekanbaru

dan Faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Konselor dalam Memberikan

Konseling Pernikahan pada Klien di Kementerian Agama Kota

Pekanbaru”.

c. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka pokok rumusan

masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah Konselor yang tidak berlatarbelakang pengetahuan di

bidang pendidikan Bimbingan dan Konseling berkompeten dalam

memberikan Konseling Pernikahan pada Klien di Kementerian

Agama Kota Pekanbaru?

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Kompetensi Konselor dalam

Memberikan Konseling Pernikahan pada Klien di Kementerian

Agama Kota Pekanbaru?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian



Berdasarkan rumusan masalah yang tertera diatas, maka yang

menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Kompetensi  Konselor dalam

Memberikan Konseling Pernikahan pada Klien di Kementerian

Agama Kota Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Kompetensi

Konselor dalam Memberikan Konseling Pernikahan pada Klien di

Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini

adalah:

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam

menyelesaikan program sarjana S-1 pada jurusan Bimbingan dan

Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Suska,

Riau.

2. Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat dan dapat

digunakan sebagai pedoman, bahan pertimbangan, dan arahan untuk

masa sekarang dan masa yang akan datang.

3. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan

sebagai bahan pertimbangan pemerintah setempat terhadap kemajuan

kinerja Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian dan Perkawinan (BP-

4) di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam memberikan

pelayanan konseling pernikahan.



F. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional

a. Kerangka Teoritis

Pembahasan landasan teoritis ini bertujuan untuk menjelaskan

konsep-konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam

penelitian Kompetensi Konselor dalam Memberikan Konseling Pernikahan

pada Klien di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

1. Kompetensi Konselor

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan

nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan

bertindak dan seorang tenaga profesional (Danim, 2011: 111).

Brojonegoro (2005) dalam Hikmawati (2011: 55) misalnya

mengutip SK Mendiknas 045/U/2002, mengartikan kompetensi sebagai

seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki

seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam

melaksanakan tugas di bidang tertentu.

Johnson (1974) dalam Sagala (2009: 23) yang mengatakan

kompetensi merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan yang

dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Dapat juga

dikatakan bahwa kompetensi merupakan gabungan dari kemampuan,

pengetahuan, kecakapan, sikap, sifat, pemahaman, apresiasi dan harapan

yang mendasari karakteristik seseorang untuk berunjuk kerja dalam



menjalankan tugas atau pekerjaan guna mencapai standar kualitas dalam

pekerjaan nyata.

Kompetensi merupakan komponen utama dari standar profesi

disamping kode etik sebagai regulasi perilaku profesi yang ditetapkan

dalam prosedur dan sistem pengawasan tertentu (Mulyasa, 2009: 26).

Jadi, kompetensi merupakan hasil konstruksi kemampuan

(compose skill) sehingga seseorang mampu:

1) Melaksanakan pekerjaan sesuai peran, posisi atau profesi.

2) Mentransfer ke tugas dan situasi baru.

3) Melanjutkan studi dan mencapai kedewasaan diri.

Kompetensi mempunyai makna sebagai kualitas fisik,

intelektual, emosional, sosial, dan moral yang harus dimiliki konselor

untuk membantu klien (Hikmawati, 2011: 56-58).

Dalam Kertamuda (2009: 166-170) menyebutkan Konselor dalam

menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan Peraturan Pemerintah RI

19/2005 memiliki empat kompetensi. Adapun kompetensi-kompetensi

tercantum dalam Peraturan Mendiknas RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi konselor adalah sebagai

berikut:

1. Kompetensi Pedagogis

Kompetensi pedagogis di dalamnya terdapat beberapa hal

diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Menguasai teori dan praktik pendidikan.



b. Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta

perilaku klien.

c. Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam

jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan.

2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian yang dimiliki konselor adalah sebagai

berikut:

a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,

individualitas, dan kebebasan memilih.

c. Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat.

d. Menampilkan kinerja berkualitas tinggi.

3. Kompetensi Sosial

Konselor memiliki kompetensi sosial sebagai berikut:

a. Mengimplementasikan kolaborasi internal di tempat bekerja.

b. Berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan

konseling.

c. Mengimplementasikan kolaborasi antarprofesi.

4. Kompetensi Profesional

Konselor harus memiliki kompetensi profesional seperti berikut ini:

a. Menguasai konsep dan praktis asesmen untuk memahami

kondisi, kebutuhan, dan masalah klien.



b. Menguasai kerangka teoritis dan praktis bimbingan dan

konseling.

c. Merancang program bimbingan dan konseling.

d. Mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang

komprehensif.

e. Menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling.

f. Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional.

g. Menguasai konsep dan praktis penelitian dalam bimbingan dan

konseling.

Di Indonesia, Peraturan Mendiknas RI Nomor 27 Tahun 2008

tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor

menyebutkan bahwa pembentukan kompetensi akademik konselor ini

merupakan proses pendidikan formal jenjang strata satu (S-1) bidang

Bimbingan dan Konseling, sedangkan kompetensi profesional

merupakan penguasaan kiat penyelenggaraan bimbingan dan konseling

yang memandirikan, yang ditumbuhkan serta diasah melalui latihan

menerapkan kompetensi akademik yang telah diperoleh dalam konteks

otentik Pendidikan Profesi Konselor yang berorientasi pada pengalaman

dan kemampuan praktik lapangan, dan tamatannya memperoleh sertifikat

profesi bimbingan dan konseling dengan gelar profesi Konselor,

disingkat Kons (Kertamuda, 2009: 164).

Untuk memenuhi kualifikasi sebagai seorang konselor,

seseorang harus menyelesaikan pendidikan dan pelatihan yang



terakreditasi, menjalani pengawasan yang berkelanjutan, dan memenuhi

seluruh persyaratan yang ditentukan oleh Asosiasi Konseling atau badan

konseling profesional (Geldard, 2011: 4).

Suatu profesi erat kaitannya dengan jabatan atau pekerjaan

tertentu yang dengan sendirinya menuntut keahlian, pengetahuan, dan

keterampilan tertentu pula. Dalam pengertian profesi telah tersirat

adanya suatu keharusan kompetensi agar profesi itu berfungsi dengan

sebaik-baiknya. Dalam hal ini, pekerjaan profesional berbeda dengan

pekerjaan-pekerjaan lainnya, oleh sebab mempunyai fungsi sosial, yakni

pengabdian kepada masyarakat Kompetensi sangat diperlukan untuk

melaksanakan fungsi profesi. Dalam masyarakat yang kompleks seperti

masyarakat modern dewasa ini, profesi menuntut kemampuan membuat

keputusan yang tepat dan kemampuan membuat kebijaksanaan yang

tepat. Untuk itu diperlukan banyak keterangan yang lengkap agar jangan

menimbulkan kesalahan yang akan menimbulkan kerugian, baik bagi diri

sendiri maupun bagi masyarakat. Kesalahan dapat menimbulkan akibat

yang fatal atau malapetaka yang dahsyat. Itu sebabnya, kebijaksanaan,

pembuatan keputusan, perencanaan, dan penanganan harus ditangani

oleh para ahlinya, yang memiliki kompetensi profesional dalam

bidangnya (Hamalik, 2002: 3).

Dalam Hikmawati (2011: 47-48) menyebutkan sifat-sifat

kompeten terdiri dari:



a. Mengevaluasi efektivitas konseling yang dilakukannya

dengan menelaah setiap pertemuan konseling agar dapat

bekerja lebih produktif.

b. Melakukan kegiatan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi

yang telah dilaksanakan untuk mengembangkan proses

konseling.

c. Mencoba pendekatan-pendekatan baru dalam konseling.

Kompeten penting  bagi konselor karena klien yang di

konseling akan belajar dan mengembangkan kompetensi

yang dibutuhkan untuk mencapai kebutuhan yang efektif.

Sementara dalam pendekatan client-centered, Rogers

mengatakan bahwa pada hakikatnya Konselor dalam client-centered

lebih menekan pada aspek sikap pada teknik konseling, sehingga yang

lebih diutamakan dalam konseling adalah sikap Konselor. Sikap

Konselor inilah yang memfasilitasi perubahan pada diri klien (Lubis,

2011: 156-157).

Kemudian Rogers dalam Nurihsan (2011: 84-85) mengatakan,

bahwa dalam hubungan bantuan terdapat kondisi-kondisi penting untuk

terjadinya perubahan kepribadian yang positif. Kondisi tersebut

mengarah pada karakteristik hubungan antarpribadi yang konstruktif.

Kondisi-kondisi tersebut, yaitu:

a. Empati yang tepat



Empati merupakan kekuatan untuk mengerti perasaan orang

lain. Rogers mengatakan, bahwa empati itu merupakan pemahaman

terhadap kerangka berpikir internal orang lain secara tepat.

Pemahaman itu meliputi:

a) Merasakan dunia klien secara tepat.

b) Membagi atau mengkomunikasikan pemahaman konselor dengan

klien secara verbal.

Empati sangat penting dalam proses konseling. Tanpa empati,

proses konseling tidak akan berjalan secara efektif. Konselor yang

tidak mampu berempati tidak akan bisa menjadi pemecah masalah

yang efektif, dalam arti akan mengalami kesulitan membantu

mencarikan alternatif pemecahan masalah individu (klien) (Tohirin,

2007: 306).

b. Penghargaan Positif Tanpa Syarat

Penghargaan positif merupakan penghargaan terhadap klien

sebagai pribadi yang unik dan berguna. Rogers menjelaskan

penghargaan positif itu tanpa syarat, yakni menghormati dan

menerima klien apa adanya tanpa membedakan nilai dan pandangan.

Apabila konselor menghargai klien secara positif, maka dengan

sendirinya klien merasakan dan mengapresiasi bahwa dirinya itu

berguna (Nurihsan, 2011: 85).

Perhatian positif tak bersyarat adalah suatu unsur yang berada

pada suatu kontinum. Semakin besar derajat kesukaan, perhatian, dan



penerimaan hangat terhadap klien, maka semakin besar pula peluang

untuk menunjang perubahan pada klien (Corey, 2009: 102).

Brammer, Abrego, dan Shostrom (dikutip dari Lesmana,

2005) dalam Lubis (2011: 23) menimpali apa yang disampaikan oleh

Rogers, bahwa klien akan mengalami perubahan yang efektif apabila

ia berada dalam situasi yang kondusif untuk pertumbuhan. Situasi

yang kondusif ini misalnya pengalaman penerimaan (acceptance)

yaitu pengalaman dipahami, dicintai, dan dihargai tanpa syarat.

c. Keaslian atau Kongruensi dalam Konseling

Rogers cenderung menghubungkan istilah keaslian ini dengan

istilah kesesuaian, yaitu kondisi yang mencerminkan kejujuran,

kejelasan, dan keterbukaan. Keaslian konselor terhadap klien dapat

memperlancar suasana saling percaya (Nurihsan, 2011: 85).

Rogers (1980) dalam Feist (2010: 17) menyebutkan

Kongruensi adalah kualitas umum yang dimiliki oleh konselor.

Kongruensi terjadi apabila pengalaman organismik seorang sejalan

dengan kemampuan dan keinginan untuk secara terbuka

mengekspresikan perasaan-perasaan tersebut. Dalam hal ini Konselor

yang kongruen tidak bersifat statis. Dan Konselor diharapkan agar

tidak memakai topeng atau berusaha memalsukan tampilan luar yang

menyenangkan seperti pura-pura ramah dan sebagainya.



Selain tiga karakteristik yang dikemukakan Rogers tersebut,

seorang konselor yang berperan sebagai “penolong” bagi klien harus

memiliki karakteristik yang positif untuk menjamin keefektifannya

dalam memberikan penanganan. Seorang Konselor juga harus memiliki

kualitas dan pribadi yang dapat dipercaya. Dalam hal ini, Latipun (2001)

dalam Lubis (2011: 24-27) membaginya dalam dua aspek utama, yaitu:

1. Keahlian dan Keterampilan

Konselor adalah orang yang harus benar-benar mengerti

dunia konseling dan menyelesaikan permasalahan klien dengan tepat.

Aspek keahlian dan keterampilan wajib dipenuhi oleh konselor yang

efektif.

2. Kepribadian Konselor

Kepribadian seorang konselor juga turut menentukan

keberhasilan proses konseling. Dalam hubungannya dengan faktor

kepribadian seorang konselor, Comb A (dikutip dari Latipun, 2001)

dalam Lubis (2011: 25) mengungkapkan bahwa:

Kepribadian konselor tidak hanya bertindak sebagai
pribadi semata bagi konselor, akan tetapi dapat dijadikan
sebagai instrumen dalam meningkatkan kemampuan dalam
membantu kliennya.

Dalam Lubis (2011: 25-27) dimensi kepribadian yang harus

dimiliki seorang konselor adalah sebagai berikut:

a. Spontanitas



Spontanitas disini maksudnya adalah kemampuan

konselor untuk merespon peristiwa ke situasi seperti yang dilihat

atau diperoleh dalam hubungan konseling. Pengalaman dan

pengetahuan diri yang mendalam akan sangat membantu

konselor dalam mengantisipasi respon dengan teliti. Semakin luas

pengetahuan dan pengalaman konselor dalam menangani klien,

maka konselor akan memiliki spontanitas yang lebih baik.

b. Fleksibelitas

Fleksibelitas adalah kemampuan dan kemauan konselor

untuk mengubah, memodifikasi, dan menetapkan cara-cara yang

digunakan jika keadaan yang mengharuskan. Fleksibelitas

mencakup spontanitas dan kreativitas.

c. Konsentrasi

Kepedulian konselor kepada klien ditunjukkan dengan

kemampuan konselor untuk berkonsentrasi. Dalam hal ini,

konselor benar-benar memfokuskan perhatiannya pada klien.

Konsentrasi mencakup dua dimensi, yaitu verbal dan non verbal.

d. Keterbukaan

Keterbukaan mengandung arti kemauan konselor bekerja

keras untuk menerima pandangan klien sesuai dengan apa yang

dirasakan atau yang dikomunikasikan. Keterbukaan juga

merupakan kemauan konselor untuk secara terus-menerus



menguji kembali dan menetapkan nilai-nilainya sendiri dalam

perkembangan konseling.

e. Stabilitas Emosi

Stabilitas emosi bukan berarti konselor harus tampak

selalu senang, tetapi konselor dapat menyesuaikan diri dan

terintegratif. Perlu diketahui, bahwa pengalaman emosional yang

tidak stabil, dapat terjadi pada seseorang, termasuk konselor.

Pengalaman inilah yang dijadikan konselor untuk lebih dapat

berempati pada klien, tetapi jangan sampai pengalaman tersebut

mengganggu proses konseling.

f. Berkeyakinan akan kemampuan untuk berubah

Konselor harus selalu memiliki keyakinan bahwa klien

yang datang kepadanya pasti memiliki kemampuan untuk

mengubah dirinya menjadi lebih positif. Maka, seorang konselor

harus memberi keyakinan pada dirinya sendiri bahwa sebesar apa

pun permasalahan yang dihadapi klien, melalui proses konseling

yang berkelanjutan, maka perubahan tingkah laku akan dapat

terjadi.

g. Komitmen pada rasa kemanusiaan

Sebagai mahkluk sosial, konselor seharusnya memiliki

kepekaan dan kesediaan dengan tangan terbuka membantu klien

mengatasi masalahnya. Konselor diharapkan dapat meyakinkan

klien bahwa ia dapat keluar dari permasalahannya. Hal ini akan



mendorong proses konseling berjalan sesuai dengan yang

diharapkan.

h. Kemauan membantu klien mengubah lingkungannya

Perhatian konselor dalam hal ini bukanlah membantu

klien untuk tunduk atau menyesuaikan diri dengan lingkungan di

mana ia berada. Tetapi lebih kepada membantu klien agar mampu

mengubah lingkungannya sesuai dengan potensi yang dimiliki.

i. Pengetahuan Konselor

Konselor yang memiliki pengetahuan yang luas tentang

permasalahan yang dihadapi klien, akan lebih mudah

menanganinya ketika proses konseling berlangsung. Untuk dapat

mencapai pengetahuan terhadap permasalahan klien, konselor

harus mengetahui ilmu perilaku, filsafat, serta pengetahuan

tentang lingkungan sekitar klien.

j. Totalitas

Makna totalitas di sini diartikan bahwa seorang konselor

harus memiliki kualitas pribadi dan kesehatan mental yang baik.

Konselor juga memiliki kemandirian dan tidak menggantungkan

pribadinya secara emosionalnya pada orang lain.

Konselor adalah seorang yang sudah cukup terlatih (profesional)

di dalam bidang psikologi konseling, psikologi sosial, psikologi religius,

bahkan bidang psikiatri (Arifin, 2010: 8).



Lesmana (2005) dalam Lubis (2011: 21-22) menyebutkan bahwa

Konselor adalah:

Pihak yang membantu klien dalam proses konseling.
Sebagai pihak yang paling memahami dasar dan teknik
konseling secara luas, konselor dalam menjalankan perannya
bertindak sebagai fasilitator bagi klien.

Selain itu konselor juga bertindak sebagai penasihat, guru,
konsultan yang mendampingi klien sampai klien dapat
menemukan dan mengatasi masalah yang dihadapinya.

Peran Konselor sebagai pembimbing dan penasihat pernikahan

dan keluarga adalah sebagai berikut:

a. Konselor memberikan bimbingan atau tuntunan kepada pasangan

atau keluarga sesuai dengan masalah yang dihadapi keluarga

tersebut. Oleh karena itu seorang konselor harus memiliki

kematangan dalam kepribadian agar konselor dapat memandang

suatu masalah yang sedang ditanganinya dengan dewasa dan

bijaksana.

b. Konselor memberikan nasihat dengan cara membantu pasangan

keluarga agar dapat melakukan sesuatu yang baik untuk

keluarganya dan menghindari hal-hal yang tidak sepantasnya

dilakukan, baik oleh pasangan maupun antaranggota dalam

keluarga. Bantuan yang diberikan konselor diharapkan dapat

memberikan jalan agar pasangan dan keluarga yang sedang

menghadapi masalah dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik

(Kertamuda, 2009: 179-180).



Jadi menurut hemat penulis, Kompetensi Konselor adalah suatu

kemampuan, pengetahuan, kecakapan, sikap, sifat, pemahaman, apresiasi

dan harapan yang mendasari karakteristik seorang konselor sebagai

pihak yang membantu klien dalam kegiatan konseling.

2. Pengertian Bimbingan dan Konseling

Secara etimologi konseling berasal dari Yunani yaitu

“Consillium” berarti dengan atau bersama yang dirangkai dengan

menerima atau memahami (Arifin, 2010: 15).

Bimbingan adalah pertolongan yang diberikan oleh seseorang

yang telah dipersiapkan (dengan pengetahuan, pemahaman,

keterampilan-keterampilan tertentu yang diperlukan dalam menolong)

kepada orang lain yang memerlukan pertolongan (Kartono, 1985: 9).

Bimbingan menurut Smith adalah layanan yang diberikan

kepada individu guna membantu mereka memperoleh pengetahuan dan

keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan-

pilihan, rencana-rencana dan interpretasi yang diperlukan untuk

menyesuaikan diri (Prayitno, 2004: 94).

Rogers mengartikan konseling sebagai hubungan membantu di

mana salah satu pihak (Konselor) bertujuan meningkatkan kemampuan

dan fungsi mental pihak lain (Klien), agar dapat menghadapi persoalan

atau konflik yang dihadapi dengan lebih baik (Lubis, 2011: 2).



Dari pengertian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa

bimbingan dan konseling merupakan suatu usaha dalam memberikan

bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang dengan memberikan

pemahaman-pemahaman tentang diri dan lingkungan sesuai dengan

pendekatan atau teknik konseling agar manusia tetap menuju kearah

bahagia, yang dilakukan oleh seorang profesional yang didasarkan atas

peraturan-peraturan yang ada.

Tujuan pelayanan bimbingan dan konseling ialah mencapai

tingkat perkembangan yang optimal bagi setiap individu sesuai dengan

kemam-puannya untuk menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan.

Adapun Coleman dalam Thompson dan Rudolph dikutip

Salahudin (2010: 65) mengemukakan bahwa:

Proses bimbingan dan konseling bertujuan “memberikan
dukungan, memberikan wawasan, pandangan, pemahaman,
keterampilan, dan alternatif baru untuk mengatasi permasalahan
yang dihadapi”.

3. Konseling Pernikahan

Konseling pernikahan merupakan konseling yang bertujuan

untuk membantu pasangan suami-isteri mengurangi gangguan

keharmonisan rumah tangga. Suami dan isteri sama-sama berhak

merasakan dan berkewajiban menciptakan kedamaian, ketentraman, dan

kebahagiaan dalam rumah tangga (Walgito, 2004: 43).

Dalam Walgito (2004: 43-50) menyebutkan peranan faktor

fisiologis dalam pernikahan yang meliputi, diantaranya:



a. Kesehatan pada umumnya

Hal tersebut disebabkan karena dalam pernikahan bila keadaan

kesehatan pada umumnya terganggu, akan dapat menimbulkan

permasalahan dalam keluarga.

b. Masalah keturunan

Hal ini merupakan sesuatu yang wajar. Dengan demikian dalam

pernikahan salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah

mendapatkan keturunan tersebut. Betapa pentingnya masalah

keturunan dalam pernikahan, kiranya tidak dapat dielakkan.

c. Kemampuan mengadakan hubungan seksual

Hubungan seksual ini dapat menjadi sumber masalah dalam

pernikahan, dan dapat berakibat runyamnya kehidupan keluarga

sampai pada perceraian.

Dalam Walgito (2004) peranan faktor psikologis dalam

pernikahan yang meliputi, diantaranya:

a. Kematangan emosi dan pikiran

Bila seseorang telah matang emosinya, telah dapat

mengendalikan emosinya, maka individu akan dapat berpikir

secara matang, berpikir secara baik, berpikir secara obyektif.

Dalam kaitannya dengan pernikahan, jelas hal ini dituntut agar



suami isteri dapat melihat permasalahan yang ada dalam

keluarga dengan secara baik, secara obyektif.

b. Sikap toleransi

Dengan adanya sikap toleransi ini berarti antara suami

dan isteri mempunyai sikap saling menerima dan saling

memberi, saling tolong-menolong, tidak hanya suami saja yang

memberi dan isteri yang menerima atau sebaliknya.

c. Sikap saling antara suami dan isteri

Dalam keluarga pun hal ini perlu mendapatkan

perhatian dan pemikiran. Bila kembali kepada pendapat

Maslow, dengan adanya berbagai macam kebutuhan yang

antara lain kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan rasa cinta,

kebutuhan akan aktualisasi diri, kesemuanya pada dasarnya

ingin mendapatkan pemenuhan, tidak terkecuali dalam

kehidupan keluarga.

d. Sikap saling pengertian antara suami-isteri

Antara suami isteri dituntut adanya sikap saling

pengertian satu dengan yang lain; suami harus mengerti

mengenai keadaan isterinya, demikian pula sebaliknya.

Masing-masing anggota dalam keluarga mempunyai hak dan

kewajibannya sendiri-sendiri, mempunyai status dan peranan

sendiri-sendiri.



e. Sikap saling dapat menerima dan memberikan cinta kasih

Sikap saling dapat menerima dan memberikan cinta

kasih merupakan suatu kebutuhan bagi manusia seperti yang

dikemukakan oleh  Abraham Maslow bahwa:

Salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan akan
rasa cinta, kasih sayang ( love needs) dan kebutuhan ini
juga ingin mendapatkan pemenuhannya. Dorongan
untuk menerima rasa cinta dan memberikan rasa cinta
tidak hanya terdapat pada masa anak-anak ataupun pada
masa remaja, tetapi pada masa dewasapun kebutuhan itu
ada dan ingin dipenuhinya.

f. Sikap saling percaya mempercayai

Baik suami ataupun isteri dalam kehidupan berkeluarga

harus dapat menerima dan memberikan kepercayaan kepada

dan dari masing-masing pihak.

4. Tujuan Konseling Pernikahan

Menurut Corey (1990) dalam Kertamuda (2009: 124-125)

menyebutkan tujuan konseling pernikahan dan keluarga adalah agar

setiap anggota mampu melakukan hal-hal berikut:

a. Mencapai pengetahuan diri (self knowledge) dan mengem-

bangkan keunikan yang ada dalam diri masing-masing.

b. Meningkatkan penerimaan diri  (self acceptance), kepercayaan

diri (self confidence), dan rasa hormat pada diri sendiri (self

respect), sehingga dapat mencapai pandangan dan pemahaman

baru tentang diri.



c. Menemukan alternatif dalam mengatasi masalah-masalah

perkembangan dan pemecahan terhadap konflik-konflik.

d. Meningkatkan pengarahan diri (self direction), kemandirian,

tanggung jawab terhadap anggota satu dengan yang lainnya.

e. Membuat rencana khusus untuk perubahan perilaku dan

berkomitmen kepada anggota keluarga atau pasangan agar

rencana dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

f. Menjadi lebih sensitif terhadap kebutuhan dan perasaan orang

lain.

g. Belajar menghadapi masalah dengan baik, perhatian, dan jujur.

Adapun pendapat lain mengatakan bahwa tujuan konseling

pernikahan yaitu:

a. Berupaya mencegah perceraian suami isteri.

b. Membantu suami isteri membangun keharmonisan rumah tangga

(Nurhayati, 2011: 192).

b. Konsep Operasional

Untuk memudahkan pengukuran data terhadap masalah yang akan

di teliti terlebih dahulu dioperasional konsep mengenai “Kompetensi

Konselor dalam Memberikan Konseling Pernikahan pada Klien di

Kementerian Agama Kota Pekanbaru”. Yang dalam hal ini penulis

membuat indikatornya dengan menggunakan teori Carl Ransom Rogers

yang menyebutkan bahwa untuk menjadi seorang Konselor harus memiliki

karakteristik khusus dan didukung dengan pendapat Latipun (2001) dalam



Lubis ( 2011: 25-27) menyebutkan seorang Konselor harus mampu

memiliki dimensi kepribadian yang baik. Oleh karena itu, Konselor

dikatakan Kompeten, apabila Konselor mampu memenuhi indikator-

indikator sebagai berikut:

1. Konselor mampu memenuhi karakteristik khusus sebagai seorang

Konselor yakni sebagai berikut:

a. Empati yang tepat

b. Penghargaan positif tanpa syarat

c. Keaslian atau Kongruensi dalam konseling

2. Konselor mampu memiliki dimensi kepribadian yang baik, yakni

sebagai berikut:

a. Spontanitas

b. Fleksibelitas

c. Konsentrasi

d. Keterbukaan

e. Stabilitas emosi

f. Berkeyakinan akan kemampuan untuk berubah

g. Komitmen pada rasa kemanusiaan

h. Kemauan membantu klien mengubah lingkungannya

i. Pengetahuan konselor

j. Totalitas

Sedangkan Konselor dikatakan tidak berkompeten apabila

Konselor tidak memenuhi indikator-indikator di atas tersebut.



G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama yang

berada di Jl. Rambutan No.01  Simpang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Konselor

BP-4 di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Sedangkan yang

menjadi objek penelitiannya adalah Kompetensi Konselor dalam

Memberikan Konseling Pernikahan pada Klien di Kementerian Agama

Kota Pekanbaru.

3. Jenis Penelitian

Data yang diperoleh diklasifikasikan menurut permasalahan secara

deskriptif kualitatif dengan menggunakan Teknik Pencuplikan (Purposive

Sampling) yakni penunjukkan sampel didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-

sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan

ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya

(Kasiram, 2010: 263).

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang



ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya (Sugiyono, 2012: 61). Adapun populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh Konselor BP-4 di Kantor Kementerian

Agama Kota Pekanbaru dan klien dalam konseling pernikahan.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

oleh populasi (Sugiyono, 2012: 62). Adapun sampel dalam penelitian

ini yaitu 3 orang Konselor dan 3 orang klien dalam konseling

pernikahan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research).

Dalam rangka untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian

ini, maka penulis menggunakan cara atau teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia

dengan menggunakan pancaindera mata sebagai alat bantu

utamanya selain pancaindera lainnya seperti telinga,penciuman,

mulut, dan kulit (Bungin, 2008: 115).

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk

mengonstruksi orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi,

perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu



pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan

orang yang diwawancarai (interviewee) (Bungin, 2008: 155).

c. Dokumentasi

Dokumentasi data verbal yang berbentuk tulisan dan dokumen-

dokumen yang diambil dari pihak yang terlibat dalam penelitian

(Idrus, 2009: 77).

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab mempunyai

sub-sub yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Untuk lebih

jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, berisikan Latar Belakang Masalah, Alasan

Pemilihan Judul,   Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan

dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konsep

Operasional, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, berisikan

Sejarah Berdirinya Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru,

Visi, Misi dan Kepengurusannya.

BAB III : PENYAJIAN DATA, berisikan data tentang pelaksanaan

Konseling yang dijalankan BP-4 terkait Kompetensi dan faktor

yang mempengaruhi Konselor dalam Memberikan Konseling

Pernikahan pada Klien di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.



BAB IV : ANALISIS DATA, berisikan data tentang pelaksanaan

Konseling yang dijalankan BP-4 terkait Kompetensi dan faktor

yang mempengaruhi Konselor dalam Memberikan Konseling

Pernikahan pada Klien di Kementerian Agama Kota Pekanbaru

yang telah dianalisa.

BAB V : PENUTUP, berisikan Kesimpulan dan Saran.


