
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari ketiga karakteristik khusus yang harus dipenuhi oleh Konselor

yang terdapat pada teori Carl Ransom Rogers yaitu Konselor terampil dalam

berempati pada kliennya, Konselor terampil dalam memberikan penghargaan

yang positif terhadap kliennya, dan Konselor terampil dalam keaslian atau

kongruensi dalam konseling, hal ini dapat dikatakan bahwa Konselor BP-4

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru telah memenuhi karakteristik

tersebut guna untuk menjadikan Konselor yang berkompeten dalam

menjalankan kegiatan konseling pernikahan pada klien.

Kompetensi Konselor dalam Memberikan Konseling Pernikahan

pada Klien dari segi pengetahuan dan pengalamannya, Konselor dapat

dikatakan telah berkompeten dalam menyampaikan pengetahuannya melalui

materi yang berkaitan dengan permasalahan klien dengan baik. Namun, masih

saja terdapat beberapa aspek kepribadian Konselor yang kurang maksimal

dalam pelayanan konseling pernikahan pada klien. Hal ini terlihat pada sikap

Konselor yang kurang berkonsentrasi atau kurang memfokuskan perhatiannya

kepada klien di saat proses konseling berlangsung dan ketidakmampuan

Konselor dalam mendisiplinkan waktu atau jadwal konseling yang telah

ditetapkan bersama.

Adapun hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai

Kompetensi Konselor dalam Memberikan Konseling Pernikahan pada Klien di



Kementerian Agama Kota Pekanbaru bahwa Konselor BP-4 kurang

berkompeten dalam memberikan konseling pernikahan pada klien dengan

berbagai bahan pertimbangan:

1. Kurang terpenuhinya dimensi kepribadian yang baik sebagai

seorang Konselor, seperti kurang mampu untuk profesional

secara keseluruhan terhadap profesinya dan kurang fokus

terhadap kegiatan Konseling yang disebabkan kesibukan

Konselor terhadap pekerjaan di luar kegiatan Konseling.

2. Kurangnya pemahaman Konselor terhadap pengetahuan di

bidang pendidikan Bimbingan dan Konseling.

3. Dapat disebabkan karena Konselor BP-4 tidak memiliki latar

belakang pengetahuan di bidang pendidikan Bimbingan dan

Konseling.

Namun, Konselor BP-4 di Kantor Kementerian Agama Kota

pekanbaru tetap berusaha agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik pada

kliennya dengan memiliki pengetahuan dalam bidang keagamaan dan

pernikahan serta berbagai pengalaman yang luas terhadap dunia pernikahan

yang akan sangat membantu Konselor BP-4 dalam mengatasi permasalahan

kliennya.

B. Saran

1. Untuk Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru



Seharusnya Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru harus

lebih selektif lagi dalam memilih tenaga Konselor yang lebih profesional

dalam bidangnya. Hal ini bertujuan agar Konselor mampu profesional

dalam menjalankan kegiatan konseling pernikahan dan dapat mengurangi

angka perceraian pada kehidupan masyarakat luas khususnya masyarakat

Kota Pekanbaru.

2. Untuk Konselor BP-4

Diharapkan pada Konselor BP-4 agar dapat mengatur jadwal

konsultasi dengan baik, agar bisa menjadi Konselor yang profesional

sehingga dapat dengan cepat dan tepat untuk mengatasi permasalahan

pernikahan pada klien serta dapat mencegah terjadinya perceraian.


