
BAB III

PENYAJIAN DATA

Dalam bab ini disajikan data yang diperoleh dari lokasi penelitian melalui

wawancara dan observasi dengan responden dan menganalisa dokumen yang

terdapat di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Dalam memperoleh

kegiatan konseling yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama, maka

berdasarkan wawancara penulis dengan seorang staf Bimbingan Masyarakat Islam

mengatakan bahwa Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian dan Perkawinan

(BP-4) merupakan badan tersendiri yang berada dibawah naungan Kementerian

Agama. Penulis mendapatkan informasi bahwasanya BP-4 dahulunya bagian dari

bidang Urusan Agama Islam (Urais). Setiap kepala seksi Urais itu otomatis

menjabat sebagai anggota BP-4. Diakhir tahun 2012 kemarin terjadilah perubahan

struktur, dimana Urais berganti menjadi (Bimbingan Masyarakat Islam) atau

sering disebut Bimas Islam (Wawancara, Tanggal 03 Juni 2013).

Dari hasil wawancara  maka penulis mendapatkan informasi bahwa di BP-

4 terdapat tiga orang Konselor yang membidangi masalah Pernikahan. Untuk

pemilihan tenaga Konselor itu sendiri, menurut hasil wawancara penulis dengan

Bapak Mulyadi sebagai staf Bimas Islam, pemilihan tenaga Konselor pada saat itu

tidaklah begitu kolektif, hanya saja berdasarkan pengetahuan atau wawasan staf

pegawai tentang pemahamannya terhadap Agama Islam, latar belakang keluarga

atau rumah tangga dari staf pegawai Kementerian Agama dan pengalaman

berumah tangga. Jika pengetahuan dan pengalaman berumah tangga dinilai baik



atau sakinah, mawaddah, warahmah, maka staf pegawai dipilih sebagai orang

yang bisa menangani permasalahan pernikahan, baik itu masalah krisis dalam

berumah tangga maupun masalah ketidakharmonisan dalam pernikahan

(Wawancara, Tanggal 07 Februari 2014).

Segala data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dimaksudkan

untuk mencari data tentang bagaimana Kompetensi Konselor dalam Memberikan

Konseling Pernikahan Pada Klien di Kementerian Agama Kota Pekanbaru dan

faktor apa saja yang mempengaruhi terlaksananya kegiatan konseling pernikahan

pada klien. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari penyajian data dibawah ini.

A. Kompetensi Konselor dalam Memberikan Konseling Pernikahan Pada

Klien di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui Kompetensi Konselor dalam Memberikan

Konseling Pernikahan Pada Klien di Kementerian Agama Kota Pekanbaru ini,

dapat dilihat dari hasil observasi yang dilakukan sebanyak sepuluh kali dan

wawancara dengan ketiga orang Konselor yang membidangi masalah

Pernikahan. Hal ini penulis lakukan pada tanggal 10 Februari 2014, Pukul

11.00 Wib penulis melakukan wawancara dengan Ibu Nurhayati yang

merupakan Konselor yang membidangi masalah Pernikahan sekaligus bekerja

sebagai Staf Penyelenggara Syari’ah yang menjalankan tugas dibidang

perwakafan. Kemudian melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Seksi

Bimbingan Masyarakat Islam (Kasi Bimas Islam) yang merupakan Konselor

yang membidangi masalah Pernikahan yakni Bapak H. Zulkifli R, MA, yang

dilaksanakan pada Pukul 14.30 Wib. Dan penulis juga melakukan wawancara



dengan Bapak Kepala Seksi Pondok Pesantren (Kasi Pontren) yakni Bapak

Drs. H. Damhir merupakan Konselor yang membidangi masalah pernikahan

yang dilaksanakan pada pada Pukul 15.30 Wib.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat dinyatakan bahwa tugas

ketiga orang Konselor di Kantor Kementerian Agama adalah memberikan

layanan konseling pernikahan pada klien yakni dengan membantu klien

menuntaskan masalah krisis rumah tangga dan ketidakharmonisan dalam

pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama tiga orang Konselor

terkait dengan latar belakang pendidikannya maka dapat penulis uraikan

sebagai berikut:

1. Ibu Nurhayati S.Ag, MM (Staf Penyelenggara Syari’ah), adapun

pendidikan yang pernah ditempuh:

a. MIN (Madrasah Ibtida’iyah Negeri) Danau Bingkuang,

b. MTS (Madrasah Tsanawiyah) Gobah Rumbio,

c. PGA N (Pendidikan Guru Agama Negeri) Pekanbaru Jl. Pattimura,

d. Pendidikan SI di IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Pekanbaru

dengan Jurusan Peradilan Agama,

e. Pendidikan S2 di UMJ (Universitas Muhammadiyah Jakarta) Jakarta

dengan Jurusan Manajemen (Wawancara, Tanggal 10 Februari 2014).

2. Bapak H. Zulkifli R, MA (Kasi Bimas Islam), adapun pendidikan yang

pernah ditempuh:

a. SD (Sekolah Dasar),



b. SMP (Sekolah Menengah Pertama),

c. SMA (Sekolah Menengan Atas),

d. Pendidikan SI di UIR (Universitas Islam Riau) Pekanbaru dengan

Jurusan Pendidikan Agama Islam,

e. Pendidikan S2 di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim (UIN

SUSKA) Riau Pekanbaru dengan Jurusan Manajemen Pendidikan

Islam (Wawancara, Tanggal 10 Februari 2014).

3. Bapak Drs. H. Damhir (Kasi Pontren), adapun pendidikan yang pernah

ditempuh:

a. SD (Sekolah Dasar),

b. MTS (Madrasah Tsanawiyah),

c. MA (Madrasah Aliyah),

d. Pendidikan SI di IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Pekanbaru

dengan Jurusan Ilmu Dakwah, Fakultas Ushuluddin,

e. Pendidikan S2 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN

SUSKA) Riau Pekanbaru dengan Jurusan Manajemen Pendidikan

Islam (Wawancara, Tanggal 10 Februari 2014).

Dari hasil wawancara penulis dengan ketiga orang Konselor BP-4 di

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, maka dapat dilihat teknik atau

metode yang sering digunakan Konselor BP-4 dalam menangani kliennya

yaitu dengan menggunakan teknik atau metode ceramah dan pemberian

nasihat sesuai dengan topik permasalahan klien tersebut (Wawancara, Tanggal

10 Februari 2014).



Berikut ini penulis tampilkan tabel yang berkenaan dengan nama-nama

klien konseling pernikahan. Adapun pada tampilan tabel tersebut, penulis

menginisialkan nama klien yang disebabkan karena menjaga asas kerahasiaan

dalam konseling.

Tabel 3.1
Nama-Nama Klien Konseling pernikahan

Bulan Februari 2014

Nama Inisial Keterangan
W H
N S

A D P
W R

Ketidakharmonisan dalam
pernikahan

B
S A

Suami menghilang selama dua tahun

S M
I

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

S M
S

Ketidakharmonisan dalam
pernikahan

H
Y S R

Tidak sabar dalam pendapatan
ekonomi suami

D R G
D T K

Isteri sering menjatuhkan suami
didepan keluarga isteri

C D
H A P

Suami terlalu over protektif

F
U S P

Suami Isteri telah pisah rumah

(Sumber: Dokumentasi BP-4 Kantor Kementerian Agama, Tanggal 28
Februari 2014).

Penulis telah melakukan wawancara dan observasi di Kementerian

Agama Kota Pekanbaru, maka hasil wawancara yang dilakukan antara penulis

dengan ketiga orang  Konselor BP-4 di Kantor Kementerian Agama pada

tanggal 10 Februari 2014, maka hasil wawancara dapat dilihat sebagai berikut:



1. Konselor mampu bersikap empati pada klien dengan merasakan apa

yang dirasakan klien.

Klien merasa bahwa Konselor telah memberikan respon yang positif

terhadap permasalahannya, hal ini terlihat didalam proses konseling dimana

seorang Konselor mampu merasakan apa yang dirasakan kliennya dengan

memahami apa yang diinginkan kliennya pada saat itu.

Dalam menolong orang lain, Konselor memberikan kontribusi

terhadap proses konseling dengan menanamkan niat baik untuk

mensejahterakan orang lain dan wajib untuk mengetahui apa yang dinginkan

klien. Klien datang dalam keadaan sedih karena permasalahan dalam

pernikahannya mulai runyam. Dengan klien menceritakan tentang

pengalaman-pengalamannya dalam berumah tangga yang terdengar cukup

menyedihkan. Maka Konselor ikut merasakan sedih terhadap pengalaman

kliennya.

Konselor juga ikut merasakan apa yang sedang dirasakan klien. Hal ini

berguna agar klien merasa bahwa masih ada orang yang merasakan atau

peduli dengan permasalahan yang sedang klien alami (Wawancara, Tanggal

10 Februari 2014).

2. Konselor mampu memberikan penghargaan positif tanpa syarat

terhadap klien.

Klien yang datang ke BP-4 untuk mencari solusi atas permasalahan

yang dialaminya pada Konselor dengan perasaan takut atau cemas bahkan

dalam keadaan terancam sekalipun. Klien merasa setelah mengikuti proses



konseling, perasaan takut, cemas, dan bahkan terancam itu pun berkurang.

Hal ini disebabkan karena Konselor mampu memberikan perhatian yang

positif terhadap klien dengan berbagai bentuk pandangan, sikap, dan tindakan

yang positif.

Selain tugas Konselor sebagai penolong klien, Konselor juga

memberikan penghargaan terhadap klien, dimana bentuk penghargaan yang

diberikan Konselor itu berbentuk perhatian positif dengan menghargai klien

sepenuhnya. Dimana klien datang dengan Konselor dalam keadaan dilema,

maka disinilah peran Konselor untuk memberikan pandangan-pandangan

yang positif terhadap klien. Hal ini berguna agar klien mampu melihat

kembali bahwa dirinya memiliki potensi untuk menuntaskan masalahnya

sendiri dengan keputusan yang baik pula (Wawancara, Tanggal 10 Februari

2014).

3. Konselor menunjukkan keaslian atau kongruensi dalam konseling

dengan bersikap ramah dan semangat pada klien.

Klien dalam hal ini merupakan orang yang paling membutuhkan

tenaga Konselor dalam menuntaskan permasalahannya. Namun, klien juga

mampu menilai keaslian yang dimiliki Konselor. Dimana Konselor dalam

menangani permasalahannya sudah mampu bersikap ramah dan semangat.

Hal ini terlihat dari air muka Konselor dalam proses konseling.

Dalam menjalankan peran sebagai pelayan masyarakat, Konselor harus

memiliki sikap yang ramah dan semangat untuk mendapatkan penilaian yang

terbaik dari masyarakat dan masyarakat pun menjadi puas terhadap pelayanan



yang diberikan. Sikap ramah dan semangat dalam hal ini tentu bukan suatu

rekayasa atau dibuat-buat. Sikap ini asli terdapat dalam diri Konselor sebagai

pelayan masyarakat luas (Wawancara, Tanggal 10 Februari 2014).

4. Konselor telah mampu berkonsentrasi dengan memfokuskan

perhatiannya pada klien.

Klien dalam proses konseling mampu menilai setiap apa yang

dilakukan Konselor terhadap dirinya. Dalam hal ini klien merasa Konselor

belum mampu fokus terhadap proses konseling. Dimana dalam proses

Konseling terdapat sedikit gangguan-gangguan dari staf pegawai lain yang

membutuhkan Konselor terkait kepentingan diluar dari pada proses konseling

itu sendiri.

Untuk masalah fokus, sebagai staf sekaligus Konselor tentu dalam hal

ini waktu Konselor terbagi dua antara pekerjaan diluar konseling dan

pekerjaan yang terkait dengan konseling. Jadi sulit untuk fokus terhadap satu

pekerjaan yang sedang di jalani. Terkadang ada keinginan Konselor untuk

fokus namun di sisi lain ada saja staf pegawai yang lainnya membutuhkan

Konselor pada saat itu (Wawancara, Tanggal 10 Februari 2014).

5. Konselor telah profesional dalam bidangnya.

Dengan berbagai proses konseling yang di jalani klien bersama

Konselor, tentu dalam hal ini klien banyak menilai tentang pelayanan

Konselor diberbagai perspektif, baik itu dari perspektif keilmuan, wawasan,

pengalaman, maupun terkait jadwal pelayanan Konselor terhadap klien.



Dalam hal ini klien menilai baik terhadap ilmu pengetahuan, wawasan,

dan pengalaman Konselor dalam masalah pernikahan. Banyak pengetahuan

dan wawasan serta pengalaman yang diberikan Konselor kepada kliennya.

Hal ini membuat klien semakin percaya dan yakin terhadap kemampuan

Konselor dalam menuntaskan masalah pernikahan.

Tidak terlepas dari penilaian klien, klien juga menilai kurang baik

terhadap penetapan waktu dalam proses konseling. Klien menilai bahwa

Konselor belum bisa mengatur waktu untuk kliennya. Hal ini disebabkan

karena Konselor sibuk dengan pekerjaannya di luar Konseling. Sehingga

klien harus menunggu terlebih dahulu dan waktu yang digunakan tidak sesuai

kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Di luar kegiatan konseling, Konselor juga memiliki kesibukan lain

terkait tugas yang telah diemban oleh Kantor Kementerian Agama.

Akibatnya, Konselor tidak bisa tepat waktu untuk melakukan kegiatan

konseling. Hal ini terjadi akibat kekurangan tenaga Konselor yang

membidangi masalah pernikahan (Wawancara, Tanggal 10 Februari 2014).

6. Kemauan Konselor membantu klien mengubah lingkungannya dengan

memahami apa yang diinginkan klien.

Klien menuju ke Konselor dalam keadaan emosional yang kurang

stabil. Namun, dalam hal ini klien melihat bahwa Konselor mampu

memahami apa yang diinginkan klien sehingga permasalahan klien segera

teratasi. Dan klien merasa Konselor orang yang paling memahami dirinya.



Untuk memahami perilaku klien, Konselor hanya melihat perilakunya

melalui bahasa tubuh atau dari bentuk wajah klien. Dengan melihat bahasa

tubuh dan bentuk wajah klien, Konselor mampu membaca kepribadian klien.

Dari keahlian Konselor dalam membaca kepribadian klien, maka Konselor

mampu memahami apa yang diinginkan oleh kliennya pada saat itu.

Strategi Konselor untuk memahami apa yang diinginkan kliennya

tidaklah berdasarkan ilmu pengetahuan yang dipelajari saat mengenyam

pendidikan. Namun, Konselor mendapatkannya melalui berbagai pengalaman

di dunia kerja selama bertahun-tahun dalam bidang pernikahan. Jadi,

pengetahuan dan pengalaman diri yang mendalam akan sangat membantu

Konselor dalam menuntaskan permasalahan klien (Wawancara, Tanggal 10

Februari 2014).

7. Konselor mampu bersikap keterbukaan pada klien dengan bekerja

keras dalam menuntaskan masalah pernikahan tersebut.

Dalam hal ini klien merasa bahwa Konselor merupakan pelayan

masyarakat yang memberikan pelayanan yang baik. Karena tiada disangka di

saat  hati dan pikiran mulai membeku menghadapi masalah. Namun,

Konselor mampu melunakkan hati klien dengan teknik shalat hajat. Hal ini

merupakan usaha yang baik yang dilakukan Konselor untuk kliennya.

Konselor harus bekerja keras ketika permasalahan klien telah runyam.

Artinya, masalah semakin parah dan kondisi klien semakin panas. Klien yang

memiliki kepribadian wataknya yang keras, maka akan sulit untuk Konselor

mengatasinya. Namun, dalam hal ini Konselor menggunakan teknik shalat



hajat dengan tujuan memohon pada Allah SWT agar klien diberikan hati dan

pikiran yang lembut dalam menghadapi permasalahannya (Wawancara,

Tanggal 10 Februari 2014).

8. Konselor menampilkan emosi yang tidak stabil pada klien.

Klien merasa bahwa Konselor tidak pernah menampilkan emosi yang

tidak stabil. Hal ini terlihat pada saat proses konseling berlangsung. Konselor

tetap berkomunikasi dengan lemah lembut dengan wajah yang mudah

senyum. Konselor tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang membuat klien

tersinggung.

Seorang Konselor harus mampu menahan emosi negatifnya di saat

sedang berhadapan dengan kliennya. Tetapi sejauh ini Konselor melihat

bahwa tidak ada sikap yang kurang wajar yang ditampilkan klien pada

Konselor.

Disamping itu, sesuai dengan moto kerja Kementerian Agama Kota

Pekanbaru yaitu ramah, senyum, cermat, cepat, dan mengambil keputusan

terbaik. Jadi tentunya dalam proses konseling mau pun di luar dari proses

konseling emosi haruslah tetap stabil atau terkendali. Agar proses konseling

tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya (Wawancara, Tanggal 10

Februari 2014).

9. Konselor menunjukkan sikap fleksibelitas dalam konseling dengan

bertindak cerdas dan kreatif dalam menangani permasalahan

pernikahan pada klien.



Klien merasa Konselor cerdas dan kreatif dalam menangani

masalahnya. Hal ini terlihat pada teknik yang digunakan Konselor dalam

proses konseling yaitu dengan teknik air zam-zam. Dimana air zam-zam

tersebut dibacakan do’a oleh Konselor.

Dengan teknik air zam-zam, Konselor mampu mendinginkan watak

klien. Klien datang pada Konselor dengan emosi yang tidak terkendali. Di

dalam kehidupan terdapat beberapa yang hancur karena air, diantaranya:

angin, api, dan tanah. Oleh karena itu Konselor mencoba menggunakan

teknik air zam-zam untuk digunakan sebagai terapi ruhani (Wawancara,

Tanggal 10 Februari 2014).

10. Konselor menunjukkan sikap komitmen pada rasa kemanusiaan atau

kepekaan pada klien dalam proses konseling pernikahan.

Klien merasa bahwa Konselor peka terhadap permasalahan yang di

hadapinya. Klien berpikir jika seandainya Konselor tidak peka maka,

permasalahan yang di hadapinya itu tidak akan terselesaikan. Dalam hal ini,

Konselor mencoba memberikan nasihat terkait permasalahan yang dialami

klien.

Metode dakwah digunakan Konselor yaitu dengan memberikan

pemahaman diri. Bahwa sebagai manusia kita tidak sempurna dan tidak

terlepas dari kesalahan dan kekhilafan. Dari kesalahan dan kekhilafan yang

dilakukan, maka itulah menjadi awal seseorang itu bermasalah. Konselor

dalam hal ini, menyampaikan dakwahnya berdasarkan dalil-dalil yang terkait

dengan permasalahan kliennya. Konselor berharap dengan metode



dakwahnya klien dapat menuntaskan masalahnya dengan keputusan yang

baik (Wawancara, Tanggal 10 Februari 2014).

Tabel 3.2
Kompetensi Konselor dalam Memberikan

Konseling Pernikahan pada Klien

Observasi Materi Ya Tidak

1 1. Apakah Konselor mampu bersikap
empati pada klien dengan
merasakan apa yang dirasakan
klien.

√

2. Apakah Konselor mampu
memberikan penghargaan positif
tanpa syarat terhadap klien.

√

3. Adakah Konselor menunjukkan
keaslian atau kongruensi dalam
konseling dengan bersikap ramah
dan semangat pada klien.

√

4. Apakah Konselor telah mampu
berkonsentrasi dengan
memfokuskan perhatiannya pada
klien.

√

5. Apakah Konselor telah profesional
dalam bidangnya.

√

6. Adakah kemauan Konselor
membantu klien mengubah
lingkungannya dengan memahami
apa yang diinginkan klien.

√

7. Apakah Konselor mampu bersikap
keterbukaan pada klien dengan
bekerja keras dalam menuntaskan
masalah pernikahan tersebut.

√

8. Adakah Konselor menampilkan
emosi yang tidak stabil pada klien.

√

9. Adakah Konselor menunjukkan
sikap fleksibelitas dalam konseling
dengan bertindak cerdas dan
kreatif dalam menangani
permasalahan pernikahan pada
klien.

√

10. Adakah Konselor menunjukkan
sikap komitmen pada rasa

√



kemanusiaan atau kepekaan pada
klien dalam proses konseling
pernikahan.

Dari tabel di atas penulis mendapatkan bahwa pada hari pertama

observasi yang dilakukan di Kementerian Agama pada Tanggal 13 Februari

2014, terlihat Konselor mampu merasakan apa yang dirasakan oleh klien

dengan menggunakan rasa empati yang tinggi. Ini dimaksudkan,

permasalahan yang dialami klien, juga mampu dirasakan oleh Konselor.

Sehingga Konselor memahami apa yang diinginkan kliennya.

Konselor telah mampu menaruhkan perhatian positif terhadap kliennya

dengan menghormati dan menghargai serta menerima klien apa adanya tanpa

membedakan kedudukan dan kebudayaan.

Konselor telah mampu menunjukkan keaslian atau kongruen dalam

konseling dengan bersikap ramah dan semangat pada klien, tanpa sedikitpun

merekayasa atau memanipulasi di balik keramahan dan semangat Konselor

terhadap klien. Sikap ramah dan semangat dari Konselor ini memang

merupakan asli adanya terdapat pada diri Konselor.

Dalam hal ini Konselor belum mampu untuk memfokuskan

perhatiannya pada klien, hal ini terlihat kurangnya sedikit perhatian Konselor

yang diakibatkan karena banyaknya tugas Konselor diluar proses konseling.

Konselor telah mampu profesional dalam bidang pengetahuan dan

waktu atau disiplin pada jadwal konseling yang telah ditetapkan. Hal ini

terlihat pada pengetahuan dan pengalaman Konselor tentang ilmu pernikahan

yang cukup baik sehingga memudahkan Konselor dalam menangani



permasalahan yang dihadapi kliennya. Dan terlihat pula pada sesi konseling,

Konselor telah mampu disiplin terhadap jadwal konseling yang telah

ditetapkan bersama.

Konselor telah mampu memahami apa yang diinginkan klien. Dalam

hal ini, dapat dilihat bahwa Konselor memberikan materi sesuai dengan

permasalahan kliennya dengan melalui metode ceramah.

Dalam hal ini Konselor  bekerja keras dalam menuntaskan masalah

klien. Hal ini dapat terlihat pada penundaan proses konseling oleh Konselor

untuk memberikan waktu pada klien dalam memutuskan permasalahannya

diwaktu yang akan datang. Konselor juga memikirkan keputusan yang akan

terjadi.

Konselor telah mampu menampilkan emosi yang stabil dalam proses

konseling maupun diluar dari proses konseling. Hal ini dapat dilihat dalam

proses konseling, Konselor berkomunikasi dengan lemah lembut tanpa

menggunakan nada yang tinggi. Disamping berkomunikasi dengan lemah

lembut terhadap klien, Konselor dalam proses konseling terlihat tegas dan

wibawa.

Dalam hal ini, terlihat bahwa Konselor belum mampu untuk bertindak

secara cerdas dan kreatif dalam menangani permasalahan klien karena adanya

penundaan dalam proses konseling.

Walaupun demikian, Konselor telah mampu peka terhadap

permasalahan klien dengan kesediaan Konselor sebagai makhluk sosial

dalam membantu kliennya mengatasi masalah. Dalam hal ini, Konselor juga



dapat meyakinkan klien bahwa klien dapat keluar dari permasalahannya.

Tentunya dengan dukungan seperti itu, akan mendorong proses konseling

berjalan sesuai dengan yang diharapkan (Observasi, Tanggal 13 Februari

2014).

Tabel 3.3
Kompetensi Konselor dalam Memberikan

Konseling Pernikahan pada Klien

Observasi Materi Ya Tidak

2 1. Apakah Konselor mampu bersikap
empati pada klien dengan
merasakan apa yang dirasakan
klien.

√

2. Apakah Konselor mampu
memberikan penghargaan positif
tanpa syarat terhadap klien.

√

3. Adakah Konselor menunjukkan
keaslian atau kongruensi dalam
konseling dengan bersikap ramah
dan semangat pada klien.

√

4. Apakah Konselor telah mampu
berkonsentrasi dengan
memfokuskan perhatiannya pada
klien.

√

5. Apakah Konselor telah profesional
dalam bidangnya.

√

6. Adakah kemauan Konselor
membantu klien mengubah
lingkungannya dengan memahami
apa yang diinginkan klien.

√

7. Apakah Konselor mampu bersikap
keterbukaan pada klien dengan
bekerja keras dalam menuntaskan
masalah pernikahan tersebut.

√



8. Adakah Konselor menampilkan
emosi yang tidak stabil pada klien.

√

9. Adakah Konselor menunjukkan
sikap fleksibelitas dalam konseling
dengan bertindak cerdas dan
kreatif dalam menangani
permasalahan pernikahan pada
klien.

√

10. Adakah Konselor menunjukkan
sikap komitmen pada rasa
kemanusiaan atau kepekaan pada
klien dalam proses konseling
pernikahan.

√

Dari tabel diatas, penulis melakukan observasi yang kedua kalinya di

Kantor Kementerian Agama pada Tanggal 17 Februari 2014, dapat dilihat

bahwa Konselor dalam hal ini mampu merasakan apa yang dirasakan

kliennya, selanjutnya Konselor telah mampu menaruhkan perhatian positif

terhadap klien hal ini terlihat pada raut wajah klien yang bahagia, kemudian

Konselor terlihat ramah dan bersemangat dalam proses konseling dengan

memfokuskan perhatiannya pada klien, namun dalam hal ini Konselor belum

profesional dalam bidangnya hal ini terlihat Konselor sulit membagi

waktunya, tetapi Konselor memahami apa yang diinginkan kliennya pada

saat itu.

Kemudian dalam hal ini Konselor belum juga mampu bekerja keras

dalam menuntaskan permasalahan kliennya karena disebabkan oleh masalah

klien yang sedikit rumit dan akibatnya terjadilah penundaan konsultasi dan

dilanjutkan pada hari berikutnya. Serumit apapun masalah klien, Konselor

tidak pernah menampilkan emosi yang tidak stabil, walaupun ada penundaan

dalam proses konseling, Konselor dalam hal ini telah mampu bertindak



cerdas terhadap kliennya hal ini terlihat cara Konselor menyampaikan materi

pernikahan pada klien, tentunya dalam hal ini Konselor peka terhadap apa

yang menjadi permasalahan kliennya (Observasi, Tanggal 17 Februari 2014).

Tabel 3.4
Kompetensi Konselor dalam Memberikan

Konseling Pernikahan pada Klien

Observasi Materi Ya Tidak

3 1. Apakah Konselor mampu bersikap
empati pada klien dengan
merasakan apa yang dirasakan
klien.

√

2. Apakah Konselor mampu
memberikan penghargaan positif
tanpa syarat terhadap klien.

√

3. Adakah Konselor menunjukkan
keaslian atau kongruensi dalam
konseling dengan bersikap ramah
dan semangat pada klien.

√

4. Apakah Konselor telah mampu
berkonsentrasi dengan
memfokuskan perhatiannya pada
klien.

√

5. Apakah Konselor telah profesional
dalam bidangnya.

√

6. Adakah kemauan Konselor
membantu klien mengubah
lingkungannya dengan memahami
apa yang diinginkan klien.

√

7. Apakah Konselor mampu bersikap
keterbukaan pada klien dengan
bekerja keras dalam menuntaskan
masalah pernikahan tersebut.

√

8. Adakah Konselor menampilkan
emosi yang tidak stabil pada klien.

√



9. Adakah Konselor menunjukkan
sikap fleksibelitas dalam konseling
dengan bertindak cerdas dan
kreatif dalam menangani
permasalahan pernikahan pada
klien.

√

10. Adakah Konselor menunjukkan
sikap komitmen pada rasa
kemanusiaan atau kepekaan pada
klien dalam proses konseling
pernikahan.

√

Dari tabel diatas, penulis melakukan observasi yang ketiga kalinya di

Kantor Kementerian Agama pada Tanggal 17 Februari 2014 pada pukul yang

berbeda dengan klien yang berbeda. Dapat terlihat bahwa Konselor telah

mampu merasakan apa yang dirasakan kliennya dengan menaruhkan

perhatian yang positif serta mampu bersikap ramah dan bersemangat dalam

proes konseling namun Konselor belum mampu memfokuskan perhatiannya

karena ada urusan di luar kepentingan konseling.

Konselor belum bisa dikatakan telah profesional, hal ini terlihat

Konselor belum disipilin dengan waktu Konsultasi, walaupun begitu

Konselor memahami apa yang diinginkan kliennya. Namun ada kerja keras

dari Konselor yakni memikirkan kembali permasalahan klien dengan

menunda kegiatan konseling. Konselor tetap sabar dalam menghadapi dan

satu-satunya tindakan kreatif yaitu menggunakan konseling jangka

menengah, hal ini dilakukan karena Konselor peka terhadap permasalahan

klien (Observasi, Tanggal 17 Februari 2014).

Tabel 3.5
Kompetensi Konselor dalam Memberikan



Konseling Pernikahan pada Klien

Observasi Materi Ya Tidak

4 1. Apakah Konselor mampu bersikap
empati pada klien dengan
merasakan apa yang dirasakan
klien.

√

2. Apakah Konselor mampu
memberikan penghargaan positif
tanpa syarat terhadap klien.

√

3. Adakah Konselor menunjukkan
keaslian atau kongruensi dalam
konseling dengan bersikap ramah
dan semangat pada klien.

√

4. Apakah Konselor telah mampu
berkonsentrasi dengan
memfokuskan perhatiannya pada
klien..

√

5. Apakah Konselor telah profesional
dalam bidangnya.

√

6. Adakah kemauan Konselor
membantu klien mengubah
lingkungannya dengan memahami
apa yang diinginkan klien.

√

7. Apakah Konselor mampu bersikap
keterbukaan pada klien dengan
bekerja keras dalam menuntaskan
masalah pernikahan tersebut.

√

8. Adakah Konselor menampilkan
emosi yang tidak stabil pada klien.

√

9. Adakah Konselor menunjukkan
sikap fleksibelitas dalam konseling
dengan bertindak cerdas dan
kreatif dalam menangani
permasalahan pernikahan pada
klien.

√

10. Adakah Konselor menunjukkan
sikap komitmen pada rasa
kemanusiaan atau kepekaan pada
klien dalam proses konseling
pernikahan.

√



Dari tabel di atas, penulis melakukan observasi yang keempat kalinya

pada Tanggal 19 Februari 2014 di Kantor Kementerian Agama. Terlihat

Konselor merasakan apa yang dirasakan kliennya dengan menaruhkan

perhatian positif terhadap klien dan Konselor tampak ramah dan bersemangat

pada perhatiannya yang fokus terhadap klien tanpa memperlihatkan

sedikitpun emosi negatifnya.

Dengan memahami, bekerja keras, cerdas dan kreatif serta peka

terhadap permasalahan klien, Konselor dalam hal ini telah mampu dikatakan

profesional dalam bidangnya (Observasi, Tanggal 19 Februari 2014).

Tabel 3.6
Kompetensi Konselor dalam Memberikan

Konseling Pernikahan pada Klien

Observasi Materi Ya Tidak

5 1. Apakah Konselor mampu bersikap
empati pada klien dengan
merasakan apa yang dirasakan
klien.

√

2. Apakah Konselor mampu
memberikan penghargaan positif
tanpa syarat terhadap klien.

√

3. Adakah Konselor menunjukkan
keaslian atau kongruensi dalam
konseling dengan bersikap ramah
dan semangat pada klien.

√

4. Apakah Konselor telah mampu
berkonsentrasi dengan
memfokuskan perhatiannya pada
klien.

√

5. Apakah Konselor telah profesional
dalam bidangnya.

√

6. Adakah kemauan Konselor
membantu klien mengubah
lingkungannya dengan memahami

√



apa yang diinginkan klien.

7. Apakah Konselor mampu bersikap
keterbukaan pada klien dengan
bekerja keras dalam menuntaskan
masalah pernikahan tersebut.

√

8. Adakah Konselor menampilkan
emosi yang tidak stabil pada klien.

√

9. Adakah Konselor menunjukkan
sikap fleksibelitas dalam konseling
dengan bertindak cerdas dan
kreatif dalam menangani
permasalahan pernikahan pada
klien.

√

10. Adakah Konselor menunjukkan
sikap komitmen pada rasa
kemanusiaan atau kepekaan pada
klien dalam proses konseling
pernikahan.

√

Dari Tabel diatas, penulis melakukan observasi yang kelima kalinya di

Kantor Kementerian Agama pada Tanggal 20 Februari 2014, terlihat pada

tabel ini bahwa Konselor telah menunjukkan kemampuannya dibidang

konseling, namun dalam hal ini masih saja Konselor belum bisa

berkonsentrasi atau memfokuskan perhatiannya pada kliennya.

Hal ini terjadi karena adanya tugas Konselor di luar dari proses

konseling sehingga mengharuskan Konselor untuk membagikan dua

perhatiannya pada saat itu (Observasi, Tanggal 20 Februari 2014).

Tabel 3.7
Kompetensi Konselor dalam Memberikan

Konseling Pernikahan pada Klien

Observasi Materi Ya Tidak

6 1. Apakah Konselor mampu bersikap
empati pada klien dengan

√



merasakan apa yang dirasakan
klien.

2. Apakah Konselor mampu
memberikan penghargaan positif
tanpa syarat terhadap klien.

√

3. Adakah Konselor menunjukkan
keaslian atau kongruensi dalam
konseling dengan bersikap ramah
dan semangat pada klien.

√

4. Apakah Konselor telah mampu
berkonsentrasi dengan
memfokuskan perhatiannya pada
klien.

√

5. Apakah Konselor telah profesional
dalam bidangnya.

√

6. Adakah kemauan Konselor
membantu klien mengubah
lingkungannya dengan memahami
apa yang diinginkan klien.

√

7. Apakah Konselor mampu bersikap
keterbukaan pada klien dengan
bekerja keras dalam menuntaskan
masalah pernikahan tersebut.

√

8. Adakah Konselor menampilkan
emosi yang tidak stabil pada klien.

√

9. Adakah Konselor menunjukkan
sikap fleksibelitas dalam konseling
dengan bertindak cerdas dan
kreatif dalam menangani
permasalahan pernikahan pada
klien.

√

10. Adakah Konselor menunjukkan
sikap komitmen pada rasa
kemanusiaan atau kepekaan pada
klien dalam proses konseling
pernikahan.

√

Dari tabel diatas, penulis melakukan observasi yang keenam kalinya di

Kantor Kementerian Agama pada Tanggal 21 Februari 2014. Dalam hal ini

Konselor tampaknya belum profesional dalam  mengatur waktunya antara

waktu konsultasi dengan waktu makannya.



Dan klien harus sabar menunggu Konselor, hingga Konselor selesai

pada urusan pribadinya maupun urusan pekerjaan Konselor. Hal ini tentu

akan membuat proses konseling menjadi kurang efektif, yang disebabkan

waktu yang tidak tersusun dengan baik (Observasi, Tanggal 21 Februari

2014)

Tabel 3.8
Kompetensi Konselor dalam Memberikan

Konseling Pernikahan pada Klien

Observasi Materi Ya Tidak

7 1. Apakah Konselor mampu bersikap
empati pada klien dengan
merasakan apa yang dirasakan
klien.

√

2. Apakah Konselor mampu
memberikan penghargaan positif
tanpa syarat terhadap klien.

√

3. Adakah Konselor menunjukkan
keaslian atau kongruensi dalam
konseling dengan bersikap ramah
dan semangat pada klien.

√

4. Apakah Konselor telah mampu
berkonsentrasi dengan
memfokuskan perhatiannya pada
klien.

√

5. Apakah Konselor telah profesional
dalam bidangnya.

√

6. Adakah kemauan Konselor
membantu klien mengubah
lingkungannya dengan memahami
apa yang diinginkan klien.

√

7. Apakah Konselor mampu bersikap
keterbukaan pada klien dengan
bekerja keras dalam menuntaskan
masalah pernikahan tersebut.

√

8. Adakah Konselor menampilkan
emosi yang tidak stabil pada klien.

√

9. Adakah Konselor menunjukkan
sikap fleksibelitas dalam konseling

√



dengan bertindak cerdas dan
kreatif dalam menangani
permasalahan pernikahan pada
klien.

10. Adakah Konselor menunjukkan
sikap komitmen pada rasa
kemanusiaan atau kepekaan pada
klien dalam proses konseling
pernikahan.

√

Dari tabel diatas, penulis melakukan observasi yang ketujuh kalinya di

Kantor Kementerian Agama pada Tanggal 24 Februari 2014, yakni

melanjutkan proses konseling yang sempat tertunda beberapa waktu lalu.

Dalam tabel diatas dapat dilihat Konselor telah mampu melaksanakan

kegiatan konseling dengan baik.

Melakukan kegiatan konseling dengan baik, tentu akan membuahkan

hasil yang sangat baik pula. Hal ini terlihat tertuntasnya masalah klien

dengan jalan damai. Dimana klien mampu untuk rujuk kembali dengan

pasangannya (Observasi, Tanggal 24 Februari 2014).

Tabel 3.9
Kompetensi Konselor dalam Memberikan

Konseling Pernikahan pada Klien

Observasi Materi Ya Tidak

8 1. Apakah Konselor mampu bersikap
empati pada klien dengan
merasakan apa yang dirasakan
klien.

√

2. Apakah Konselor mampu
memberikan penghargaan positif
tanpa syarat terhadap klien.

√

3. Adakah Konselor menunjukkan
keaslian atau kongruensi dalam
konseling dengan bersikap ramah
dan semangat pada klien.

√



4. Apakah Konselor telah mampu
berkonsentrasi dengan
memfokuskan perhatiannya pada
klien.

√

5. Apakah Konselor telah profesional
dalam bidangnya.

√

6. Adakah kemauan Konselor
membantu klien mengubah
lingkungannya dengan memahami
apa yang diinginkan klien.

√

7. Apakah Konselor mampu bersikap
keterbukaan pada klien dengan
bekerja keras dalam menuntaskan
masalah pernikahan tersebut.

√

8. Adakah Konselor menampilkan
emosi yang tidak stabil pada klien.

√

9. Adakah Konselor menunjukkan
sikap fleksibelitas dalam konseling
dengan bertindak cerdas dan
kreatif dalam menangani
permasalahan pernikahan pada
klien.

√

10. Adakah Konselor menunjukkan
sikap komitmen pada rasa
kemanusiaan atau kepekaan pada
klien dalam proses konseling
pernikahan.

√

Dari tabel diatas, penulis melakukan observasi yang kedelapan kalinya

di Kantor Kementerian Agama pada Tanggal 24 Februari 2014. Pada pukul

yang berbeda dan bergantian klien. Dalam tabel ini terlihat bahwa Konselor

masih saja belum bisa memfokuskan perhatiannya pada klien hal ini

dikarenakan adanya kesibukan dari Konselor pada pekerjaan lain.

Hal ini tentu akan membuat klien risih dengan keadaan konseling yang

terus diganggu dengan staf lain, disebabkan klien menjadi segan untuk

mengemukakan permasalahannya pada klien (Observasi, Tanggal 24 Februari

2014).



Tabel 3.10
Kompetensi Konselor dalam Memberikan

Konseling Pernikahan pada Klien

Observasi Materi Ya Tidak

9 1. Apakah Konselor mampu bersikap
empati pada klien dengan
merasakan apa yang dirasakan
klien.

√

2. Apakah Konselor mampu
memberikan penghargaan positif
tanpa syarat terhadap klien.

√

3. Adakah Konselor menunjukkan
keaslian atau kongruensi dalam
konseling dengan bersikap ramah
dan semangat pada klien.

√

4. Apakah Konselor telah mampu
berkonsentrasi dengan
memfokuskan perhatiannya pada
klien.

√

5. Apakah Konselor telah profesional
dalam bidangnya.

√

6. Adakah kemauan Konselor
membantu klien mengubah
lingkungannya dengan memahami
apa yang diinginkan klien.

√

7. Apakah Konselor mampu bersikap
keterbukaan pada klien dengan
bekerja keras dalam menuntaskan
masalah pernikahan tersebut.

√

8. Adakah Konselor menampilkan
emosi yang tidak stabil pada klien.

√

9. Adakah Konselor menunjukkan
sikap fleksibelitas dalam konseling
dengan bertindak cerdas dan
kreatif dalam menangani
permasalahan pernikahan pada
klien.

√

10. Adakah Konselor menunjukkan
sikap komitmen pada rasa

√



kemanusiaan atau kepekaan pada
klien dalam proses konseling
pernikahan.

Dari tabel diatas, penulis melakukan observasi yang kesembilan

kalinya di Kantor Kementerian Agama pada Tanggal 26 Februari 2014.

Terlihat dalam tabel diatas bahwa Konselor telah mampu dalam

melaksanakan kegiatan konseling walaupun Konselor belum bisa

memfokuskan perhatiannya pada klien sepenuhnya.

Dengan kemampuan Konselor dalam menjalankan kegiatan konseling

pada kliennya, membuat Konselor senang karena satu persatu masalah

kliennya tertuntaskan. Meski Konselor tidak memiliki latarbelakang

pendidikan Bimbingan dan Konseling. Namun, dalam hal ini tidak

menyurutkan Konselor pada kemampuannya itu. Hal ini Konselor dapatkan

melalui pengalaman di dunia kerja dan pengalaman berumah tangga

(Observasi, Tanggal 26 Februari 2014).

Tabel 3.11
Kompetensi Konselor dalam Memberikan

Konseling Pernikahan pada Klien

Observasi Materi Ya Tidak

10 1. Apakah Konselor mampu bersikap
empati pada klien dengan
merasakan apa yang dirasakan
klien.

√

2. Apakah Konselor mampu
memberikan penghargaan positif
tanpa syarat terhadap klien.

√

3. Adakah Konselor menunjukkan
keaslian atau kongruensi dalam
konseling dengan bersikap ramah

√



dan semangat pada klien.

4. Apakah Konselor telah mampu
berkonsentrasi dengan
memfokuskan perhatiannya pada
klien.

√

5. Apakah Konselor telah profesional
dalam bidangnya.

√

6. Adakah kemauan Konselor
membantu klien mengubah
lingkungannya dengan memahami
apa yang diinginkan klien.

√

7. Apakah Konselor mampu bersikap
keterbukaan pada klien dengan
bekerja keras dalam menuntaskan
masalah pernikahan tersebut.

√

8. Adakah Konselor menampilkan
emosi yang tidak stabil pada klien.

√

9. Adakah Konselor menunjukkan
sikap fleksibelitas dalam konseling
dengan bertindak cerdas dan
kreatif dalam menangani
permasalahan pernikahan pada
klien.

√

10. Adakah Konselor menunjukkan
sikap komitmen pada rasa
kemanusiaan atau kepekaan pada
klien dalam proses konseling
pernikahan.

√

Dari tabel diatas, penulis melakukan observasi yang kesepuluh kalinya

di Kantor Kementerian Agama pada Tanggal 28 Februari 2014. Terlihat dari

hasil observasi penulis yang terakhir kalinya Konselor telah mampu

menjalankan tugasnya sebagai seorang Konselor pernikahan dengan cukup

baik.

Dimana dalam hal ini Konselor telah mampu merasakan apa yang

dirasakan klien dengan menggunakan rasa empati yang tinggi. Ini



dimaksudkan, permasalahan yang dialami klien, juga mampu dirasakan oleh

Konselor. Sehingga Konselor memahami apa yang diinginkan kliennya.

Konselor telah mampu menaruhkan perhatian positif terhadap kliennya

dengan menghormati dan menghargai serta menerima klien apa adanya tanpa

membedakan kedudukan dan kebudayaan.

Konselor telah mampu menunjukkan keaslian atau kongruen dalam

konseling dengan bersikap ramah dan semangat pada klien, tanpa sedikitpun

merekayasa atau memanipulasi dibalik keramahan dan semangat Konselor

terhadap klien. Sikap ramah dan semangat dari Konselor ini memang

merupakan asli adanya terdapat pada diri Konselor.

Konselor telah mampu memfokuskan perhatiannya pada klien. Hal ini

telah dibuktikan dengan kepedulian Konselor kepada klien dengan

kemampuan Konselor untuk berkonsentrasi terhadap permasalahan yang

dihadapi oleh klien.

Konselor telah mampu profesional dalam bidang pengetahuan dan

waktu atau disiplin pada jadwal konseling yang ditetapkan. Hal ini terlihat

pada pengetahuan dan pengalaman Konselor tentang ilmu pernikahan yang

cukup baik sehingga memudahkan Konselor dalam menangani permasalahan

yang dihadapi kliennya. Dan terlihat pula pada sesi konseling, Konselor telah

mampu disiplin terhadap jadwal konseling yang telah ditetapkan bersama.

Konselor telah mampu memahami apa yang diinginkan klien. Dalam

hal ini, dapat dilihat bahwa Konselor memberikan materi sesuai dengan

permasalahan kliennya dengan melalui metode ceramah.



Konselor telah mampu bekerja keras dalam menuntaskan masalah

klien dengan mengkomunikasikan masalah yang terbilang rumit ini dengan

dua orang Konselor lainnya. Dan hasil komunikasi ketiga orang Konselor

tersebut, maka akan ada alternatif lain yang bisa menuntaskan masalah klien

dengan metode yang berbeda.

Konselor telah mampu menampilkan emosi yang stabil dalam proses

konseling maupun diluar dari proses konseling. Hal ini dapat dilihat dalam

proses konseling, Konselor berkomunikasi dengan lemah lembut tanpa

menggunakan nada yang tinggi. Disamping berkomunikasi dengan lemah

lembut terhadap klien, Konselor dalam proses konseling terlihat tegas dan

wibawa.

Konselor telah mampu bertindak cerdas dan kreatif dalam menangani

permasalahan yang dihadapi kliennya. Hal ini terlihat oleh penulis bahwa

Konselor bertindak cerdas dengan menggunakan metode air zam-zam dan

shalat hajat.

Konselor telah mampu peka terhadap permasalahan klien dengan

kesediaan Konselor sebagai makhluk sosial dalam membantu kliennya

mengatasi masalah. Dalam hal ini, Konselor juga dapat meyakinkan klien

bahwa klien dapat keluar dari permasalahannya. Tentunya dengan dukungan

seperti itu, akan mendorong proses konseling berjalan sesuai dengan yang

diharapkan.

Untuk melakukan pekerjaan yang bukan pada bidangnya memang

kadang terasa sulit. Namun, pekerjaan terasa mudah jika Konselor tetap terus



belajar dan belajar berdasarkan perkembangan zaman (Observasi, Tanggal 28

Februari 2014).

Dari hasil tabel observasi di atas dapat penulis klasifikasikan dalam

bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.12
Klasifikasi Hasil Obsevasi Tentang Kompetensi Konselor

dalam MemberikanKonseling Pernikahan pada Klien

Observasi Materi Ya Tidak

1. Apakah Konselor mampu bersikap
empati pada klien dengan
merasakan apa yang dirasakan
klien.

10 0

2. Apakah Konselor mampu
memberikan penghargaan positif
tanpa syarat terhadap klien.

10 0

3. Adakah Konselor menunjukkan
keaslian atau kongruensi dalam
konseling dengan bersikap ramah
dan semangat pada klien.

10 0

4. Apakah Konselor telah mampu
berkonsentrasi dengan
memfokuskan perhatiannya pada
klien.

5 5

5. Apakah Konselor telah
profesional dalam bidangnya.

7 3

6. Adakah kemauan Konselor
membantu klien mengubah
lingkungannya dengan memahami
apa yang diinginkan klien.

10 0

7. Apakah Konselor mampu bersikap
keterbukaan pada klien dengan
bekerja keras dalam menuntaskan
masalah pernikahan tersebut.

9 1

2. Adakah Konselor menampilkan
emosi yang tidak stabil pada klien.

0 10

3. Adakah Konselor menunjukkan
sikap fleksibelitas dalam konseling
dengan bertindak cerdas dan kreatif
dalam menangani permasalahan
pernikahan pada klien.

9 1



4. Adakah Konselor menunjukkan
sikap komitmen pada rasa
kemanusiaan atau kepekaan pada
klien dalam proses konseling
pernikahan.

10 0

B. Faktor yang mempengaruhi dalam proses kegiatan konseling pernikahan

pada klien.

Dari hasil wawancara dan observasi penulis di BP-4 Kantor

Kementerian Agama, ada dua faktor yang mempengaruhi dalam proses

kegiatan konseling pernikahan pada klien, diantaranya:

a. Faktor Pendukung

Keberhasilan suatu kegiatan konseling pernikahan yang dilakukan

Konselor terhadap klien tentu dalam hal ini di dukung oleh beberapa faktor,

diantaranya:

1. Wawasan Konselor terhadap ilmu pengetahuan agama Islam yang sangat

baik yang disertai dengan wawasan Konselor tentang pernikahan yang

cukup luas.

2. Pengalaman Konselor terhadap dunia pekerjaan dibidang penasehatan

pernikahan yang cukup lama yang disertai dengan pengalaman

kehidupan pernikahan Konselor dalam berumah tangga yang sakinah,

mawaddah, warahmah.

b. Faktor Penghambat

1. Ruangan konsultasi yang kurang memadai.



2. Kurangnya pemahaman Konselor terhadap pengetahuan dalam bidang

pendidikan Bimbingan dan Konseling.

3. Kurangnya tenaga Konselor yang membidangi masalah pernikahan.


