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ABSTRAK

KONSELING ONLINE SEBAGAI TAWARAN ALTERNATIF UNTUK
MENARIK MINAT MASYARAKAT MENGIKUTI  KONSELING

OLEH : YENI ELVITASARI

Setiap orang tidak akan terlepas dari masalah, baik itu permasalahan
ringan ataupun permasalahan berat. Berbicara tentang masalah, tidak semua orang
dapat mengatasinya sendiri, sehingga memerlukan bantuan penanganan masalah
dari orang-orang terdekat ataupun lembaga konsultasi, konselor, psikolog, dan
ahli lainnya.

Lembaga konsultasi penyedia layanan konseling dewasa ini semakin
diminati oleh masyarakat untuk mendapatkan solusi masalah yang mereka hadapi.
Pelayanan ini menjadi alternatif yang dipercaya dapat membantu mencari jalan
keluar masalah. Akan tetapi lembaga penyedia konseling ini sangatlah terbatas. Di
tengah eksistensi pelayanan ini, tentunya akan menjadi kendala jika lembaga
penyedia layanan terbatas dan sulit di jangkau. Untuk itu diperlukan suatu cara
yang dapat mengatasi keterbatasan ini. Maka diciptakanlah sebuah produk
konseling yang memanfaatkan media online yang menjadi salah satu cara untuk
meminimalisir terbatasnya lembaga pelayanan konseling bagi masyarakat yang
membutuhkan. Produk ini dinamai konseling online IAIN Batusangkar dengan
alamat website www.onlinekonseling.com.

Untuk mengetahui keefektifan media konseling online ini sebagai tawaran
alternatif bagi masyarakat untuk mengikuti konseling, maka dilakukanlah
penelitian yang berfokus kepada pelaksanaan  konseling secara online pada
website konseling online IAIN Batusangkar. Jenis penelitian ini adalah deskriiptif
kualitatif, dan menggunakan teknik wawancara, studi dokumentasi, serta angket
untuk pengumpulan data.

Berdasarkan hasil penelitian, dari Desember 2017 sampai Juli 2018
konseling online IAIN Batusagkar telah menarik pengunjung hingga 9702
pengunjung, 365 orang terdaftar sebagai pengguna website, dan 132 diantaranya
ingin mengikuti konseling. Website ini dilengkapi dengan fasilitas chat yag
terhubung langsung dengan aplikasi chat Jivo, dan whatsApp yang akan
memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat yang memerlukan
bantuannya. Website ini menjadi alternatif konseling yang praktis dan mudah
didapatkan.

Kata kunci : Konseling Online, Minat Konseling
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BAB I

PENDAHULUAN

mencari jalan keluar permasalahan yang dialami seseorang. Keberadaan

konseling dapat membantu individu mengatasi kehidupan efektif sehari-hari

yang terganggu dan mengembangkan kehidupan sehari-hari yang efektif.

Prayitno (2009: 19) mengemukakan bahwa “secara  aplikatif,  proses

konseling akan membawa seseorang  menuju  kondisi  yang  membahagiakan,

sejahtera dan berada pada kondisi efektif dalam kehidupan sehari-hari. Kata

konseling mengacu kepada konseling individual yaitu proses pemberian

bantuan    yang   dilakukan   melalui   wawancara   konseling   oleh   seorang

ahli (konselor)   kepada   individu   yang   sedang   mengalami   sesuatu

masalah   (disebut klien)  yang  bermuara  pada teratasinya  masalah  yang

dihadapi  klien”.  (Prayitno   dan   Erman   Amti,  2004)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa konseling

merupakan sproses pemberian bantuan melalui wawancara konseling yang

dilakukan oleh konselor kepada konseli yang bertujuan untuk membantu

konseli memperoleh kondisi yang membahagiakan, dan berada dalam kondisi

efektif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain konseling adalah usaha

yang dilakukan konselor untuk membantu konseli masalah yang dihadapinya

melalui pertukaran pikiran, sehingga konseli memperoleh kebahagiaan dan

berasa pada kehidupan efektif sehari-hari.

Konseling merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan untuk

membantu konseli dalam mengatasi persoalan-persoalan yang sedang

maupun akan dihadapinya. Sutirna (2013:18), mengungkapkan bahwa tujuan

pelayanan konseling adalah agar individu:

1
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1. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karier
serta kehidupannya pada masa yang akan datang

2. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya
seoptimal mungkin

3. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan
masyarakat, serta lingkungan kerjanya dan

4. Mampu mengatasi hambatan serta kesulitan yang dihadapi dalam
studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat,
maupun lingkungan kerja.

Jadi dapat disimpulkan bahwa banyak tujuan yang dapat dicapai dari

kegiatan konseling yang telah dilakukan. Uraian di atas menjelaskan bahwa

konseling bertujuan untuk membantu individu menerima dirinya apa adanya,

mengembangkan potensi yang dimiliki, mampu mengatasi tantangan dan

permasalahan kehidupan secara mandiri serta memahami niai-nilai yang ada.

Seiring perkembangan zaman maka dunia konseling juga akan

semakin berkembang. Perkembangan zaman akan menuntut konselor untuk

bisa mengikutinya. Di era digitalisasi ini konseling merupakan suatu hal yang

akan sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan kehidupan masyarakat akan

semakin bersifat individualis, ini akan mengakibatkan kurangnya kepedulian

terhadap masalah yang diderita orang lain. Sementara itu dalam penyelesaian

sebuah masalah tidak semua orang dapat menyelesaikan sendiri, sehingga

memerlukan bantuan penanganan masalah dari orang-orang terdekat ataupun

lembaga konsultasi, konseling, psikolog, dan lembaga lainnya. Nmun

permasalahan yang ada di pada saat ini adalah banyak masyarakat merasa

malu untuk mengemukakan permasalahannya kepada konselor, karena

masalah tersebut dianggap aib yang sangat memalukan. Kecenderungan ini

membuat masyarakat sulit  mengemukakan permasalahan secara langsung

didepan konselor, saat mengikuti konseling membuat mereka harus memiliki

keberanian yang kuat untuk meminimalisir perasaan malu, gugup, kaku, dan

gerogi. Masyarakat berasumsi bahwa konseling secara tatap muka membuat
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mereka merasa takut karena permasalahan yang berupa aib yang memalukan

akan diketahui oleh orang lain.

Selain itu kendala dalam konseling face to face adalah sulitnya akses

untuk mendapatkan pelayanan konseling. Fasilitas penyedia layanan

konseling seperti tempat praktik pribadi konselor ataupun lembaga penyedia

layanan konseling masih jarang di masyarakat. Sehingga masyarakat tidak tau

harus konseling dimana dan kepada siapa. Fasilitas yang minim ini juga dapat

menjadi penghalang untuk mengikuti konseling. Pasalnya untuk pergi ke

tempat konseling itu saja harus menyita waktu dan mengorbankan segudang

kesibukan yang dimilikinya..

Ketidaktertarikan masyarakat untuk mengikuti konseling juga

disebabkan karena terbatasnya akses untuk mendapatkan fasilitas pelayanan

konseling, serta kurangnya informasi yang didapatkan masyarakat tentang

lembaga yang menyediakan jasa pelayanan konseling secara langsung di

masyarakat. Walaupun ada lembaga penyedia layanan konseling itupun sangat

terbatas, seperti halnya dengan pelayanan konseling yang ada di LPBKKM

IAIN Batusangkar. Lembaga ini menyediakan pelayanan konseling yang

terbuka untuk masyarakat, namun hanya sedikit masyarakat yang

mengetahuinya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan PT petugas labor BK

IAIN Batusangkar menjelaskan bahwa kebanyakan orang yang melakukan

konseling adalah mahasiswa yang ada di kampusnya, konseli datang dengan

berbagai alasan, ada yang di panggil karena dan sukarela. Namun untuk

konseli yang suka rela persentasenya hanya sedikit, kebanyakan karena arahan

dari dosennya atau konseli panggilan. Jarang sekali konseli berasal dari

masyarakat luas. Masalah terbanyak yang disampaikan adalah masalah

berkaitan dengan bidang belajar dan karir, untuk masalah yang bersifat pribadi

dan sangat rahasia jarang sekali di ungkapkan.
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Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan dua orang

masyarakat, mereka mengungkapkan bahwa ia tidak tau tentang keberadaan

lembaga konseling di IAIN Batusangkar, untuk menceritakan masalah yang

dialami secara langsung kepada konselor juga tidak sanggup, karena

menganggap masalah aib tidak untuk diketahui orang lain, kalau bisa

diselesaikan sendiri lebih baik diselesaikan saja.

Dalam rangka mengatasi masalah yang terdapat pada fenomena di atas

dan mengikuti perkembangan era digitalisasi saat ini memungkinkan

pelayanan konseling dapat dilakukan dengan cara jarak jauh memanfaatkan

terknologi. Sesuai dengan perkembangan zaman konseling tak hanya dapat

dilakukan secara bertatap muka, tetapi konseling di saat ini dapat dilakukan

dengan memadukan konseling dengan kecanggihan media online.

Media online adalah salah satu media yang dapat dimanfaatkan

sebagai bentuk perluasan jangkauan konselor yang  diperlukan masyarakat

sebagai dampak semakin banyaknya problem yang dihadapi. Media online

juga merupakan salah satu karya inovatif yang dapat menunjang kelancaran

konseling.  Sebagaimana yang termuat dalam Panduan Operasional

Penyelenggaraan  Bimbingan dan Konseling SMA (2016: 70).

Layanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan melalui media,
baik media informasi, media cetak, maupun media digital. Media
membantu guru bimbingan dan konseling atau konselor menyajikan
informasi lebih menarik, menerima informasi/keluhan/kebutuhan
bantuan lebih cepat serta menjangkau peserta didik/konseli lebih
banyak. Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor dapat
mengembangkan berbagai media layanan bimbingan dan konseling
secara kreatif dan inovatif sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan
peserta didik serta perkembangan teknologi dan informasi.

Salah satu bentuk konseling yang memanfaatkan teknologi media

online  ini dinamakan dengan konseling online. Amani (dalam Prahesti, 2017:

p.4), mengungkapkan “Konseling online adalah konseling melalui internet

yang secara umum merujuk pada profesi yang berkaitan dengan layanan
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kesehatan mental melalui teknologi komunikasi internet. Lebih lanjut Gibson

(dalam Ifdil, 2013: p. 4) menyebutkan  “pelayanan ini dilakukan oleh konselor

untuk memberikan kenyamanan bantuan yang dibutuhkan konseli ketika

menghadapi suatu masalah dan tidak mungkin dilakukan secara face to face”.

Sandra L. Pollock dalam jurnalnya “Internet Counseling and Its

Feasibility for Marriage and Family Counseling” mengungkapkan bahwa :

“Internet counseling is defined as “the asynchronous and synchronous

distance interaction among counselors and clientsusing e-mail, chat, and

videoconferencing features of the Internet to communicate” (National Board

of Certified Counselors [NBCC], 2001, p. 3)”.

Kutipan di atas menjelaskan bahwa konseling online didefinisikan

sebagai "interaksi jarak asinkron dan sinkron antara konselor dan klien yang

menggunakan fitur e-mail, obrolan, dan konferensi video dari Internet untuk

berkomunikasi".

Laungani (dalam Ardi, 2013) mengungkapkan “kemajuan teknolologi
dan perkembangan media internet membuat perkembangan konseling
melalui internet dan media online semakin berkembang pula hal ini
terbukti dengan munculnya 200.000 website penyedia layanan
konseling di seluruh dunia, dengan ribuan konselor yang siap
memberikan pelayanan bagi konseli dengan berbagai
permasalahannya” (p.4).
Jadi dapat disimpulkan bahwa konseling online merupakan sebuah

proses pemberian bantuan kepada individu yang bermasalah (konseli) melalui

wawancara yang dilakukan oleh konselor yang memanfaatkan media internet.

Shaw (dalam Prahesti, 2017) mengatakan  beberapa ahli menyatakan

bahwa konseling online memiliki kelebihan lain dalam menangani konseli

yaitu :

1. Konseli yang berada di lokasi terisolasi
2. Kekurangan fisik atau sakit keras dan tidak dapat meninggalkan

rumah
3. Tidak bersedia menjalani konseling tradisonal (face to face),
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4. Merasa lebih nyaman mengekspresikan dirinya dalam bentuk
tulisan (p.1).

Jadi dapat disimpulkan bahwa konseling online memiliki berbagai

kelebihan dalam membantu klien mengatasi permasalahannya, karena

konseling dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Konseling online

dapat mengatasi kedala yang dialami dalam melakukan konseling secara face

to face. Konseling ini dapat menjadi peluang bagi klien yang memiliki

keadaan fisik yang cacat untuk melakukan konseling tanpa harus mendatangi

konselor secara langsung. Selain itu konseling dengan media online ini juga

dapat membantu klien yang malu untuk datang langsung kepada konselor

untuk mengatasi permasalahannya. Kelebihan lainnya dari konseling ini

adalah semua data hasil konseling tersimpan secara baik dan klien juga dapat

merenungkan pesan-pesan yang tersirat selama proses konseling

berlangsung.

Salah satu bentuk media konseling online adalah konseling berbasis

website atau situs. Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian untuk

mendalami pelaksanaan konseling online yang berbasis website yang penulis

buat atas ide sendiri yang diberi nama “ konseling online IAIN Batusangkar”

yang beralamat “www.onlinekonseling.com” .

Website ini telah dibuat sejak bulan September 2017, dan mengalami

penyempurnaan-penyempurnaan hingga saat ini. Website ini telah dapat
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digunakan pada Desember 2017. Sosialisasikan telah dilakukan dengan

berbagai cara mulai dari penyampaian informasi dari mulut ke mulut,

pemberian layanan informasi hingga penyebaran iklan dan promosi di

berbagai media sosial seperti facebook, BBM, hingga aplikasi whatsApp.

Sosilisasi ini akan terus dilakukan demi peningkatan minat masyarakat

mengikuti konseling melalui website ini.

Hingga sekarang website ini telah menarik perhatian ribuan

pengunjung. Terhitung dari Desember 2017 hingga Juli 2018 pengunjung

website ini telah mencapai 9654 pengunjung. Jumlah konseli yang

melakukan registrasi atau pendaftaran ke website telah 363 orang, dan 132

orang diantaranya ingin mengikuti konseling, hal ini terlihat dari data yang

diinput pada database website konseling online IAIN Batusangkar ini.

Peneliti merasa website yang terbilang baru ini menarik untuk diteliti.

Website ini menjadi salah satu karya inovatif dalam memperluas jangkauan

pelayanan konseling yang menjadi tawaran untuk menarik minat masyarakat

mengikuti konseling. Website ini dilindungi oleh hak cipta yang mencegah

penyalahgunaan website oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Website ini di khususkan untuk keperluan pendidikan.

Website konseling online IAIN Batusangkar ini juga dilengkapi

dengan fasilitas chatting yang semakin memudahkan proses konseling.

Fasilitas chatting yang ditawarkan adalah melalui email dan aplikasi

whatsApp maupun Jivochat. Memalui fitur ini diharapkan nantinya akan

meningkatkan kenyamanan konseli dalam melakukan konseling dan

mempercepat layanan responsif yang akan diberikan

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada penggunaan konseling online IAIN

Batusangkar yang menjadi tawaran alternatif untuk menarik minat

masyarakat mengikuti konseling.

Subfokus penelitian :
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1. Ketertarikan masyarakat mengakses konseling online IAIN Batusangkar

2. Pemanfaatan konseling online IAIN Batusangkar oleh masyarakat.

3. Alasan yang mendorong konseli menggunakan konseling online IAIN

Batusangkar.

4. Tingkat kepuasan konseli dalam melakukan konseling secara online

menggunakan konseling online  IAIN Batusangkar

C. Pertanyaan Penelitian

1. Seberapa banyak jumlah masyarakat yang mengakses konseling online

IAIN Batusangkar?

2. Bagaimana pemanfaatan konseling online IAIN Batusangkar oleh

masyarakat?

3. Apa alasan yang mendorong konseli menggunakan konseling online IAIN

Batusangkar?

4. Bagaimana tingkat kepuasan konseli dalam mengikuti konseling secara

online menggunakan konseling online IAIN Batusangkar?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan jumlah masyarakat yang

mengakses konseling online IAIN Batusangkar

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pemanfaatan konseling online

IAIN Batusangkar oleh masyarakat

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan alasan yang mendorong konseli

menggunakan konseling online IAIN Batusangkar

4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tingkat kepuasan konseli dalam

mengikuti konseling secara online menggunakan konseling online IAIN

Batusangkar

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pendidikan, khususnya

bagi bimbingan dan konseling. Dan diharapkan penelitian ini dapat
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menambah wawasan mengenai bimbingan dan konseling dengan media

online.

2. Kegunaan Akademis

Penelitian ini digunakan sebagai salah satu bentuk pemenuhan syarat

untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) peneliti. Selain itu penelitian

ini diharapkan dapat membantu konselor dalam mengembangkan ilmu

pengetahuan dan teknologi dibidang konseling.

3. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan dapat

menambah pengalaman bagi penulis serta berguna bagi pembaca

khususnya yang bergelut dibidang bimbingan dan konseling.

F. Defenisi Istilah

Adapun yang dimaksudkan dengan defenisi istilah adalah penjelasan

isilah yang terdapat pada judul proposal ini. Hal ini dimaksudkan agar tidak

terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah yang tertera

pada judul penelitian. Istilah yang digunakan adalah:

Konseling Online adalah kegiatan pelayanan konseling yang

dilakukan dengan pemanfaatan media internet baik  secara  langsung  maupun

tidak langsung, dimana layanan konselingnya bisa dilakukan melalui website

atau situs resmi konseling  online, email, chat,  maupun video conferencing.

Ketertarikaan dalam hal ini penulis menggunakan istilah ketertarikan

untuk menggambarkan seberapa banyak jumlah masyarakat yang mengakses

website konseling online IAIN Batusangkar. Ketertarikan ini dilihat dalam

bentuk angka yang secara otomatis selalu bertambah sesuai dengan jumlah

pengunjung yang telah mengakses website ini.
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BAB II

KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN

A. KajianTeoritik

1. Konseling Online

a. Pengertian Konseling Online

Era digitalisasi merupakan era yang sangat berpengaruh bagi

perkembangan dan kemajuan teknologi. Konseling online sebagai

bentuk nyata dari dampak perkembangan teknologi di era digitalisasi

ini. Konseling online jika dikaji dari segi istilah dan bahasa terdiri dari

dua kata yaitu konseling dan online.

Konseling adalah usaha membantu konseli secara tatap muka

dengan tujuan agar konseli dapat mengambil tanggung jawab sendiri

terhadap berbagai persoalan atau masalah khusus, dengan kata lain

teratasinya masalah yang dihadapi oleh konseli (Sutirna, 2013:15).

Konseling adalah proses belajar yang bertujuan agar konseli
dapat mengenal diri sendiri, menerima diri sendiri serta secara
realistis dalam proses penyesuaian dengan lingkungannya.
Konseling bertujuan membantu individu untuk
menginterprestasi fakta-fakta, mendalami arti nilai hidup
pribadi, kini dan mendatang. (Nurihsan, 2005:10)

Winkel menyatakan bahwa “konseling adalah serangkaian

kegiatan paling pokok dalam bimbingan dalam usaha membantu

konseli/konseli secara tatap muka dengan tujuan agar konseli dapat

mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan

(2005:34). Seiring dengan pendapat di atas Prayitno dan Erman Amti

mengungkapkan bahwa “konseling adalah proses pemberian bantuan

yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli

10



11

(konselor) kepada individu yang bermasalah (konseli) yang bermuara

pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli (2004:105).

Lebih lanjut Jones (dalam Sutirna, 2005:13) mengatakan

bahwa konseling itu membicarakan masalah seseorang dengan

berdiskusi dalam prosesnya, hal ini dapat dilakukan secara individu

maupun kelompok, jika dilakukan secara individual dimana

masalahnya sangat rahasia dan kelompok masalahnya yang umum

(bukan rahasia).

Konseling adalah pelayanan bantuan oleh tenaga professional
kepada seorang atau sekelompok orang untuk mengembangka
kehidupan efektif sehari-hari dan penanganan kehidupan
efektif sehari-hari yang terganggu dengan fokus pribadi
mandiri yang mampu mengendalikan diri melalui
penyelenggaraan berbagai jenis layanan dan kegiatan
pendukung dalam proses pembelajaran. (Prayitno, 2013:85)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa

konseling adalah usaha membantu konseli secara tatap muka yang

bertujuan untuk membantu konseli mengatasi permasalahan yang

dihadapi secara mandiri serta mampu mengambil keputusan terhadap

berbagai permasalahan yang dihadapinya.

Sementara online menurut Wikipedia, adalah dimaknai dalam

jaringan atau daring atau keadaan saat sesuatu terhubung ke dalam

suatu jaringan atau system (Ifdil, 2013: p. 2). Lebih lanjut kata online

jaringan (seperti  Internet) dan siap  untuk  digunakan  (atau

digunakan  oleh) komputer  atau  perangkat lain (Business Dictionary,

2011).

Secara umum, sesuatu dikatakan online adalah bila ia

terkoneksi/terhubung dalam suatu jaringan ataupun sistem yang lebih

besar. Online adalah istilah saat kita sedang terhubung dengan internet

atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media social, email
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dan berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau gunakan lewat

internet. Jadi dapat disimpulkan bahwa online adalah suatu jaringan

atau perangkat yang dalam kondisi terhubung ke internet yang dapat

digunakan kapan saja dan dimana saja.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat kita dilihat bahwa

konseling online adalah kegiatan konseling yang dilakukan dengan

memanfaatkan media yang terhubung ke internet . Menurut Pranesti

Konseling online merupakan suatu perpaduan antara kemajuan ilmu

pengetahuan tentang layanan bimbingan konseling dan penguasaan

ilmu teknologi (2017, p.17).

Nabilah (dalam Prasetyo dan Djuniadi) menyatakan bahwa
yang dimaksud dengan konseling melalui internet adalah
layanan konseling profesional antara konselor dengan konseli
yang terpisah jarak dan waktu dengan memanfaatkan teknologi
internet  baik  interaktif  maupun  tidak  interaktif,  baik  secara
langsung  maupun tidak langsung, dengan menggunakan situs
yang aman dan berisi informasi-informasi yang senantiasa
diperbaharui, dimana layanan konselingnya bisa diberikan
melalui email, chat,  maupun video conferencing dengan aman
(2015, p6).

Lebih lanjut Prasetyo dan Djuniadi (2015, p.7)

mengungkapkan, seiring dengan perkembangan teknologi informasi

dan komunikasi, ada cara baru yang dapat membantu proses

konseling, yaitu dengan memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi

melaui format jarak jauh yang dikenal dengan istilah e-konseling.

Bloom (dalam Petrus dan Sudibyo)  menyebutkan bahwa “layanan

konseling cybercounseling adalah salah satu strategi layanan konseling

yang bersifat virtual atau konseling yang berlangsung melalui bantuan

koneksi internet” (2004, p.5).

Ifdil menjelaskan istilah konseling online memiliki banyak

penamaan yang berbeda ada yang menyebut dengan istilah
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cybercounseling, virtual counseling, internet counseling, dan

sebagainya. Namun secara khusus pelayanan e-konseling ini

diperkenalkan pada tahun 2009 di Indonesia (2013, p.2).

Konseling online pada prinsipnya sama dengan konseling

secara ofline namun yang membedakannya adalah proses

konselingnya. Jika konseling ofline pertemuan antara konselor dan

konseli secara langsung (face to face) akan tetapi konseling online

menggunakan perantara media yang terkoneksi ke internet.

Jadi dapat disimpulkan bahwa konseling online merupakan

usaha membantu konseli agar mampu mengentaskan permasalahannya

secara mandiri serta mampu mengembangkan potensi yang ada dengan

menggunakan media yang terkoneksi ke internet.

b. Manfaat Konseling Online

Konseling online merupakan salah satu inovasi pelayanan

konseling yang berbasis digital sesuai dengan perkembangan zaman.

Konseling online ini memberikan kemudahan. Media ini

memungkinkan konseli untuk melakukan konseling kapan saja dan

dimana saja. Selain itu media ini juga dapat menjadi salah satu

alternatif bagi konseli yang malu untuk konseling sescara langsung.

Huzili, dan Othman (dalam Petrus dan Sudibyo) menjelaskan

beberapa manfaat layanan cybercounseling yang dapat mencakup:

1. Konseli dapat mengirim dan menerima pesan setiap saat,
siang atau malam dan di setiap tempat

2. Konseli mampu mengambil selama mereka ingin menulis,
dan memiliki kesempatan untuk merenungkan pesan,

3. Konseli secara otomatis memiliki catatan komunikasi untuk
merujuk nanti,

4. Konseli merasa kurang introvert dari secara pribadi (2017,
p.6)

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa dapat

disimpulkan konseling online memberikan berbagai manfaat bagi para
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konseli. 1). Konseling online dapat mempermudah konseli dalam

mengirim pesan kepada konselor kapan saja dan dimana saja. Hal ini

dapat menjadi salah satu jembatan bagi konselor untuk memberikan

layanan responsif kepada konseli yang membutuhkan konseling.

2).Konseli memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk

merenungkan isi percakapan yang terjadi dengan konselor,

percakapan, 3). Data serta informasi konseli secara otomatis akan

tersimpan dan menjadi bukti fisik tentang konseling yang telah

dilakukan, hal ini dapat mempermudah konselor untuk melakukan

pendataan atau pengadministrasian konseli, selain itu manfaat yang

paling besar konseling online adalah 4). Memberikan kemudahan bagi

konseli yang memiliki kepribadian introvert yang biasanya cenderung

tertutup dengan masalah kehidupannya. Orang yang merasa untuk

mengungkapkan permasalahannya karena dirasa aib ataupun hal yang

bersifat sangat pribadi dapat dengan mudah memanfaatkan konseling

online ini tanpa takut masalah yang dihadapi tersebar dari mulut

kemulut.

Manfaat konseling online yang ada ini dapat menjadi alasan

pendukung bagi konseli melakukan konseling. Alasan klasik yang

paling sering di temui adalah karena konseli malu untuk menceritakan

masalah secara langsung kepada konselor. Selain itu terbatasnya

fasilitas penyedia layanan konseling membuat akses untuk melakukan

konseling menjadi sulit. Shaw and Shaw (dalam Ardi 2013, P.1)

menjelaskan bahwa konseling onine sangat cocok untuk konseli yang

terisolasi secara geografis, cacat fisik, tidak ingin melakukan

konseling, dan konseli yang lebih suka menulis daripada berbicara.

c. Media Konseling Online

Konseling online pertama kali muncul pada dekade 1960 dan

1970 dengan perangkat lunak program Eliza dan Parry, pada
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perkembangan awal konseling online dilakukan berbasis teks, dan

sekarang sekitar sepertiga dari situs hanya menawarkan konseling

melalui email. Kareka kemajuan teknologi saat ini konseling online

dapat dilakukan dengan memanfaaatan berbagai media yang terhubung

ke internet. Ifdil mengungkapkan media konseling online sebagai

berikut :

1. Website/situs
Dalam melakukan konseling konselor dapat menyediakan
sebuah alamat situs. Situs ini yang menjadi fasilitas untuk
melakukan praktik konseling. Untuk dapat memiliki
wesite konselor dapat berkerjasama dengan perusahaaan
atau para pakar bidang web developer. Konselor dapat
memilih bentuk design web yang diinginkan mulai dari
html, php dan website yang menggunakan CMS
(Content management system). Penyediaan ini membutuhkan
biaya yang cukup besar.

2. Telephone/ Hand phone
Lebih sederhana konseling online dapat dilakukan dengan
memanfaatkan telephone. Dengan fasilitas ini pula Konselor
dengan segeranya dapat merespon apa yang dibicarakan oleh
kliennya.

3. Email
Email merupakan singkatan dari Electronic Mail, yang berarti
surat elektronik. Email merupakan sistem yang memungkinkan
pesan berbasis teks untuk dikirim dan diterima secara
elektronik melalui beberapa komputer atau telepon seluler

4. Chat , Instant Messaging dan Jejaring Sosial
Percakapan ini bisa dilakukan dengan saling berinteraktif
melalui teks, maupun suara dan video. Berbagai aplikasi dapat
digunakan untuk chatting ini, seperti skype, messenger, google
talk, window live messenger, mIRC, dan juga melalui jejaring
sosial seperti facebook , twitter dan myspase yang didalamnya
juga tersedia fasiltas chatting.

5. Video conferencing
Video conference, atau dalam bahasa Indonesia disebut video
konferensi, atau pertemuan melalui video. Konselor dan Klien
dapat menggunakan fasilitas video konferensi yang terdapat
pada beberapa aplikasi Instant Messaging yang didalamnya
sudah menyediakan fasiltitas video call (2013, p.1).
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Lebih lanjut Ardi (2013, p.2) menjelaskan bahwa berdasarkan

perkembangannya, beberapa bentuk pelayanan dengan memanfaatkan

jalur konseling online diantaranya:

a) Konseling online berbasis teks (email).
b) Konseling online via text-chat. Berbagai intervensi dapat

dilakukan konselor selama proses konseling dengan
menggunakan program text chat secara real -time. Secara
umum, proses layanan konseling dapat diadaptasikan ke dalam
proses chat, sehingga konselor dapat membangun suasana
konseling dan melakukan pemecahan masalah dan mencapai
tujuan konseling.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa konseling

online dapat dilakukan dengan manfaatkan media website atau situs yang

disediakan oleh konselor, telephone atau handphone, email, chat, instant

messaging, jejaring sosial, dan vidio conferencing. Semua media di atas

dapat digunakan dengan memanfaatkan jaringan yang terkoneksi ke

internet.

d. Tahapan Konseling Online

Tahapan konseling online memiliki beberapa perbedaan dengan

konseling face to face. Hal ini dikarenakan konseling online

membutuhkan media yang terkoneksi kepada internet. Menurut Ifdil

(2013) konseling onlie dapat dilakukan dengan beberapa tahap sebagai

berikut :

1) Tahap I (Persiapan)

Tahap persiapan mencakup aspek teknis penggunaan perangkat

keras (hardware) mendukung penyelenggaraan konseling

online.

2) Tahap  II ( Proses Konseling Konseling)

Tahapan proses konseling online tidak jauh berbeda dengan

tahapan proses konseling face to face yang terdiri atas lima
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tahap yakni tahap, pengantaran, penjajagan, penafsiran,

pembinaan dan penilaian.

3) Tahap III (Pasca Konseling)

Tahap ini merupakan lanjutan dari tahapan sebelumnya,

dimana pada tahap sebelumnya telah dilakukan penilaian, maka

pada tahap ini dilakukan tindak lanjut terhadap hasil penilaian.

Pada tahap ini akan dibicarakan konseling lanjutan atau referal.

Sejalan dengan pedapat di atas langkah-langkah konseling online

menurut Kemendikbud (dalam Prahesti 2017: p.1) adalah :

Bagan 1.1: Tahap-tahap konseling online

Berdasarkan pendapat di atas dapat dilihat bahwa konseling online

memiliki tiga tahap konseling yakni tahap pra-konseling, tahap proses

konseling, dan tahap pascakonseling. Pada dasarnya tahap proses

konseling online memliki persamaan dengan konseling langsung. Namun

pada tahap persiapan konselor yang melakukan konseling melalui media

on line harus menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan konseling yang

akan dilakukan secara online. Misalnya komputer yang terkoneksi ke

internet, website atau situs konseling online, dan hal-hal lain yang

diperlukan selama proses konseling.
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e. Kekurangan dan Kelebihan Konseling Online

Konseling online merupakan sebuah inovasi konseling yang

terbilang baru dikembangkan, tak jarang inovasi ini memiliki kekurangan

dan kelebihan dibandingkan konseling lainnya. Petrus dan Sudibyo

(2017.p1) menyebutkan beberapa kelebihan dan kekurangan konseling

online sebagai berikut :

1. Kelebihan

Adapun kelebihan dari cybercounseling sebaai berikut:

a. Konseli yang memiliki sifat pemalu akan lebih leluasa dan nyaman

dalam bercerita tanpa harus bertatap muka langsung dengan

konselornya

b. Konselor dapat mengjangkau para konseli secara lebih luas.

c. Konseling dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja sesuai

dengan kesepakatan yang telah dibuat antara konselr dan konseli

d. Konseli lebih mudah dalam mencurahkan pikiran dan perasaan

yang mereka rasakan.

e. Dengan kelebihan tersebut maka konselor harus memiliki

kemampuan teoritis dan praktis dalam melaksanakan

cybercounseling secara matang.

2. Kelemahan

Secara umum ada  beberapa kelemahan cybercounseling sebagai

berikut:

a. Konselor tidak dapat mengamati secara langsung ekspresi dan

bahasa tubuh konseli

b. Tidak dapat dikontrol secara ketat perilaku-perilaku yang

melemahkan dinamika konseling

c. Konselor harus memiliki kemampuan imajinasi yang tinggi dan

memiliki kemampuan menginterpretasi kata-kata yang dituliskan



19

ataupun bentuk-bentuk motion dan animasi-animasi yang

digunakan dalam proses komunikasi.

Lebih lanjut Mc Leod (dalam Ardi dan Yendri, 2013.p.3) menjelaskan

beberapa keuntungan yang diperoleh melalui konseling online, yaitu :

a. Terdapat rekaman permanen selama pelaksanaan layanan
konseling berlangsung yang bermanfaat bagi klien, konselor,
dan supervisor konselor

b. Seni mengetik akan membantu individu untuk merefleksikan
pengalamannya

c. Klien dapat mengekpresikan perasaannya dalam kondisi
“sekarang”, klien dapat segera mengetik dan mengirimkan
email ketika sedang merasa depresi atau mengalami gejala
panik tanpa harus menunggu hingga sesi konseling berikutnya.

Berdasarkan kutipan di atas dapat di pahami bahwa konseling online

memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan mengarah kepada

kemudahan komunikasi antara konselor dan klien tanpa harus bertatap

muka secara langsung, rekaman konseling tersimpan yang dapat

dimanfaatkan kembali oleh konselor, klien dan supervisor konselor,

konseling dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, dan konseli dapat

menceritakan masalahnya sesegera mungin tanpa menunggu sesi konseling

berikutnya. Sedangkan kekurangan konseling online ini terletak pada

sulitnya konselor untuk mengetahui keseriusan konseli dalam melakukan

konseling, selain itu konselor juga tidak bisa mengamati secara langsung

ekspresi dan bahasa tubuh konseli yang membuat konselor harus memiliki

kemampuan imajinasi yang tinggi untuk menginterpretasikan yang di tulis

ataupun bentuk motion yang digunakan konseli dalam berkomunikasi.

f. Kerahasiaan Dalam Konseling Online

Kerahasiaan merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan

konseling. kepercayaan konseli kepada konselornya tergantung sejauhmana

konselornya dapat menjaga rahasia yang telah disampaikan. Asaz

kerahasiaan merupakan hal yang menjadi perhatian khusus dalam
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pelaksanaan konseling online. Konseling online juga memiliki komitmen

yang sama dalam hal kerahasiaan data konseli, layaknya konseling face to

face.

Data-data konseli bersifat sangat rahasia dan akan dilindungi. Untuk

terhindar dari peretasan data (haking) maka konseling online berbasis

website IAIN Batusangkar  ini dilengkapi dengan penggunaan sandi bagi

setiap konseli yang mendaftar di websitenya.

G.1 : Area Registrasi Konseling Online

Hal ini dapat meminimalisir kebocoran data, karena setiap orang

yang akan memiliki username dan password yang berbeda-berbeda yang

hanya di ketahui oleh dirinya sendiri. Sama halnya dengan konseli,

konselor di website ini juga memiliki password dan username masing-

masing. Konselor bisa konseling hanya dengan konseli yang memilih untuk

melakukan konseling dengannya.

2. Beberapa Pendekatan (Model-Model) Konseling

Model-model konseling merupakan hal yang sangat penting dalam

pelaksanaan konseling, baik secara online maupun secara face to face.

Model-model konseling adalah suatu kunci yang digunakan oleh konselor

untuk merumuskan pembentukaan solusi dari permasalahan yang dihadapi

oleh konseli. Dalam pelaksanaan konseling online tentunya akan

memerlukan model konseling yang berfokus pada pengentasan masalah
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konseli, sehingga tidak harus berlama-lama dalam penemuan solusi

masalah yang dihadapi. Waktu konseling yang lama akan membuat proses

konseling online dapat terganggu mulai dari kegagalan jaringan, kegagalan

teknologi, dan sulitnya mengontrol konseli untuk tetap fokus dalam

mengikuti konseling.

Penggunaan model-model konseling yang berfokus pada solusi

diharapkan dapat meminimalisir kendala yang telah disebutkan di atas.

Penggunaan model konseling akan terlampir pada laporan konseling.

Berikut beberapa model-model konseling yang pada umumnya dapat

digunakan dalam pelaksanaan konseling online:

a. Konseling Psikoanalisis Klasik

Psikoanalisis merupakan aliran pertama dari tiga aliran psikologi

yang ada. Istilah psikoanalisis muncul pada tahun 1896. Psikoanalisis

merupakan salah satu teori yang sangat berpengaruh dalam bidang

psikologi dan juga konseling. Berbicara mengenai pedekatan

psikoanalisis tak dapat dipisahkan dari seorang tokoh psikologi terkenal

yang bernama Sigmund Freud, yang menjadi tokoh dibalik

terbantukanya teori psikoanalisis ini.

1. Hakikat Manusia dalam Konseling Psikoanalisis Klasik

Psikoanalisis klasik merupakan model konseling pertama

yang diangkat dari pandangan psikologi Sigmund Freud.

Psikoanalisis klasik memandang manusia berdasarkan tiga asumsi

dasar yang mempengaruhi kepribadian, yaitu:

a) The initial five years of an individual’s development are the
most crucial and largely determine the adult behavior of the
individual, regardless of whether that behavior is
considered normal or abnormal.

b) The sexsual impulses of an individual act as key
determinants of behavior

c) Much of an individual’s behavior is controlled by unconcios
determinant (Darimis, 2014 : 20).
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Hakikat Manusia menurut psikoanalisis klasik terbagi atas tiga

asumsi dasar: 1). Terdapat lima tahun pertama tahap perkembangan

individu yang sangat penting dan menentukan tingkah laku individu

setelah dewasa baik individu normal maupun abnormal. 2) Dorongan

seksual merupakan kunci dalam menentukan tingkah laku individu. 3)

Sebagian besar tingkah laku individu ditentukan oleh ketidaksadaran.

Semua konten ketidaksadaran sangat berpengaruh kepada tingkah laku

individu.

Pandangan psikoanalitik menjelaskan bahwa pada hakikatnya
manusia digerakkan oleh dorongan-dorongan dari dalam
dirinya yang bersifat instingtif. Hal ini menyebabkan tingkah
laku seorang manusia diatur  dan dikontrol oleh kekuatan
psikologis yang memang ada dalam diri manusia. Terkait hal
ini diri manusia tidak memegang kendali atau tidak
menentukan atas nasibnya seseorang tapi tingkah laku
seseorang itu semata-mata diarahkan untuk mememuaskan
kebutuhan dan insting biologisnya. (Khasinah, 2013: 109)

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pada

hakikatnya tingkah laku manusia dipengaruhi oleh dorongan seksual

(libido) dalam pemenuhan kebutuhan, lima tahun pertama

perkembangan manusia mempengaruhi tingkah laku, pada lima tahun

pertama terjadi proses perkembangan yang akan tersimpan selalu di

alam bawah sadar seseorang yang sewaktu-waktu dapat bangkit dan

mempengaruhi tingkah lakunya, serta tingkah laku juga dipengaruhi

oleh alam ketidaksadaran.

Berbicara tentang tingkah laku atau kepribadian, Psikoanalisis

klasik mengatakan bahwa struktur kepribadian terbentuk dari beberapa

aspek. Aspek tiga aspek yaitu Id, Ego, dan Superego. Id merupakan

dorongan dari dalam diri individu yang berupa keinginan-keinginan

yang bersifat kebinatangan.  Id berupa nafsu dan keinginan seksual,

dan juga keinginan untuk berkuasa. Ego memiliki fungsi sebagai
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mediator pemenuhan Id, yang berupa prinsip realitas, yang membantu

pemenuhan id dalam dunia nyata. Sementara superego berupa nilai-

nilai dan moral yang ada dalam diri individu yang berfungsi sebagai

filter dari baik atau buruknya dorongan yang dilakukan oleh ego.

2. Penyebab Masalah dalam Psikoanalisis Klasik

Masalah merupakan suatu hal yang dapat mengganggu

kepribadian individu, dengan adanya masalah dapat menjadi

penghambat seseorang dalam melakukan aktifitasnya, selain itu

masalah juga dapat menyebabkan tingkah laku salah suai pada diri

seseorang. Setiap individu memiliki penyebab masalah yang berbeda

satu sama lain.

Penyebab masalah menurut pandangan psikoanalisis klasik

disebabkan oleh kekacauan dalam berfungsinya individu:

a) Dinamika yang tidak efektif antara IDES (Id, Ego, Superego)
b) Proses belajar yang salah pada masa kanak-kanak
c) Neurosis, yaitu keadaan ini dapat dikembalikan kepada proses

perkembagan awal, bagaimana individu mengaktualisasikan
mekanisme pertahanan diri untuk mengatasi ketegangann
dirinya. Neurosis sangat menguras energi dan membuat
individu tidak mampu menghadapi kenyataan. (Prayitno, 2005:
41).

Taufik mengemukakan bahwa struktur kepribadian abnormal atau

salah suai dibagi menjadi dua yakni: ketidakefektifan antara kerja id,

ego, dan superego, kemudian proses belajar pada masa kanak-kanak

yang tidak sesuai atau tidak benar (2009: 34).

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa penyebab

tingkah laku bermasalah menurut pandangan psikoanalisis klasik

adalah karena adanya dinamika yang tidak efektif dalam kerja id, ego,

dan superego, serta adanya proses belajar yang salah dimasa kanak-

kanak. Adanya proses belajar yang salah dimasa kanak-kanak akan

menjadi sebuah prilaku yang salah dalam dirinya saat ia tumbuh
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menjadi individu dewasa. Hal terakhir yang dapat menyebabkan

tingkah laku salah suai adalah neurosis pada individu yang membuat

energi individu terkuras dan membuat indiidu tidak dapat menerima

kenyataan.

3. Tujuan Konseling Psikoanalisis Klasik

Psikoanalisis klasik memiliki tujuan untuk mejadikan hal-hal yang

tidak disadari oleh individu menjadi disadari. Tujuan konseling

psikoanalisis klasik secara umum berfokus kepada penyesuaian diri

konseli. Sharf (dalam Darimis, 2014: 43) mengemukakan bahwa

“psikoanalisis diracang untuk membawa perubahan kepribadian dan

struktur karakter seseorang”. Lebih lanjut taufik menjelaskan bahwa

“tujuan konseling psikoanalisis klasik adalah untuk menata kembali

struktur watak dan kepribadian” (2009: 37).

Konselor dituntut untuk mampu mengungkap hal-hal yang terdapat

dalam alam bawah sadar konseli, dengan cara merekonstruksi pengalaman

masa kecil, kemudian ditafsirkan dan dianalisis. Hal-hal yang terungkap

dari hasil rekonstruksi dapat membantu konseli dalam mencapai perubahan

tingkah laku dan perasaan. Setelah semua persoalan terungkap maka

konselor membantu konseli untuk mengatasinya serta lebih rasioanal.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konseling

psikoanalisis klasik memiliki tujuan untuk menjadikan hal-hal yang

tersimpan di alam bawah sadar yang tidak disadari oleh konseli menjadi

disadari, serta mengatasi persoalan yang telah disadari secara rasional.

4. Teknik-Teknik Konseling Psikoanalisis Klasik

Psikoanalisis klasik memiliki berberapa teknik konseling yang dapat

membantu konseli terlepas dari permasalahan yang dihadapinya. Teknik ini

mendorong konseli untuk mampu menyelesaikan permasalahannya.

Adapun teknik konseling psikoanalisis klasik adalah : asosiasi bebas,

transferensi, dan intrepetasi.
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a) Asosiasi bebas

Asosiasi bebas merupakan teknik yang memberikan kebebasan

kepada konseli untuk mengemukakan segenap perasaan dan

pikirannya yang terlintas pada benak konseli, baik yang

menyenangkan maupun tidak. Menurut Natawijaya (dalam Taufik,

2012: 38) “asosiasi dapat dilakukan misalnya dengan cara

mempersilahkan konseli untuk tidur berbaring, kemudian konseli

diberikan kesempatan sebebas-bebasnya untuk menceritakan tentang

apa yang dirasakan, dan yang dialaminya dimasa lalu, serta

keinginan-keinginan yang ada”.

b) Transferensi

Transferensi maksudnya adalah pengalihan objek perasaan pada

orang lain, dalam hal ini konseli mengarahkan apa yang dirasakan

dan dimauinya kepada konselor, yang selama ini tidak dapat

dilakukannya. Dalam proses transferensi ini, si konseli menghayati

kembali perasaan-perasaan tersebut pada konselor. Perasaan

dimaksud bisa yang bersifat positif ataupun perasaan negative,

misalnya cinta, marah, sedih,benci dan lain-lain.

c) Interpretasi

Interpretasi yakni membawa konseli memahami dan

menghadapi dunia nyata, melalui pemikiraan  yang objektif

memperkuat fungsi ego.

Berdasarkan penjelasan diatasdapat disimpulkan bahwa

teknik yang dipakai dalam konseling psikoanalisis klasik ini adalah

a). Asosiasi bebas, daam teknik ini konseli diberikan kesempatan

seluas-luasnya untuk mengemukakan apa yang menjadi bebannya

selama ini, b). Transferensi, teknik ini megarahkan konseli untuk

mengalihkan perasaannya kepada konselor. Baik perasaan sedih,

marah, gembira, atau lain sebagainya. c). Interpretasi, yaitu
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penafsiran yang membuat konseli sadar akan permasalahannya dan

apa yang akan dilakukan untuk mengatasinya.

b. Konseling Ego

Konseling ego merupakan sebuah model pendekatan konseling yang

dikembangkan oleh Erikson. Model konseling ini dikembangkan

berdasarkan refleksi dari perjalanan kehidupan yang dialaminya. Erikson

merupakan suatu aliran konseling yang dikategorikan masih pengikut

Freud, hal ini dikarenakan teorinya yang membahas tentang tahapan

perkembangan pada fase awal kehidupan manusia. Meskipun ia

dikategorikan pengikut Freud namun mengenai pandangan tentang manusia

dapat dikatakan Erikson lebih optimis dibandingkan Freud.

1. Hakikat Manusia dalam Konseling Ego

Konseling ego merupakan model konseling yang dipelopori oleh

Erikson. Ia memandang bahwa manusia memiliki identitas ego. Setiap

manusia memiliki ego, ada ego yang kuat dan ada ego yang lemah,

yang dikenal dengan istilah ego strength. Darimis menyatakan bahwa

“ego strength adalah ego yang dapat menyesuaikan diri dengan

lingkungannya dimanapun berada secara normatif, positif, dan adaptif

(2014: 52).

Erikson menyatakan bahwa setiap manusia memiliki tiga fungsi

ego yang dapat membuat dirinya terhindar dari permasalahan, karena

orang yang bermasalah dalam teori ini adalah orang yang memiliki

fungsi ego yang lemah. Darimis (2014 : 54) menjelaskan bahwa fungsi

ego (ego strenght) ada tiga yaitu :

a) Implus economic (fungsi dorongan ekonomis) fungsi ini

merupakan dorongan-dorongan ego yang ada dalam diri seseorang

yang menyebabkannya bertindak berdasarkan pertimbangan

untung rugi. Fungsi ego sebagai impuls economic dapat membantu

seseorang mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang



27

didapatkannya dari sebuah aktivitas yang akan dilakukan maupun

yang telah terjadi. Namun apabila impuls economic ini tidak

berjalan maka akan menyebabkan timbulnya perilaku yang tidak

terkontrol dan dapat merugikan bagi diri sendiri maupun orang

lain.

b) Cognitive function (fungsi kognitif) fungsi ini merupakan

kemampuan individu untuk mengelola semua rangsangan dari

lingkungan, mengelolanya dengan nalar serta akal sehat, yang

kemudian menggunakan hasil pemikiran untuk merespon

rangsangan tersebut dengan tepat, benar, dan normatif dalam

rangka penyelesaian masalah yang dihadapi. Fungsi kognisi ini

dapat membantu seseorang memikirkan pemecahan dari suatu

permasalahan yang dihadapi, sehingga permasalahan dapat

terselesaikan dengan solusi yang tepat dan benar.

c) Controling function (fungsi pengawasan) yaitu seseorang yang

memiliki ego yang kuat akan membantu seseorang untuk

mengontrol fikiran, perasaan, dan perilaku, sehingga tingkah laku

yang muncul akan terpola, teratur, dan tidak sembarangan.

Menurut Erikson (dalam Taufik, 2009: 65) menjelaskan bahwa

pada hakikatnya manusia tidaklah dijadikan sesederhana binatang

yang hanya bertingkah laku berdasarkan pada instink atau semata-

mata memenuhi kebutuhannya. Di sini terlihat bahwa pendapat

Erikson berbeda degan Freud. Erikson lebih menekankan pada peranan

dalam kehidupan seseorang, sementara Freud lebih menekankan

peranan Id dalam kehidupan.

Lebih Erikson (dalam Prayitno, 2005:45) mengemukakan bahwa
pada hakikatnya manusia tidak sekedar terikat pada dorongan
instinktifnya melainkan dipengaruhi oleh lingkungannya. Pada
hakikatnya manusia mengutamakan fungsi ego yang merupakan
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energi psikologikal individual, meskipun masih mengakui adanya
id dan superego.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat

manusia menurut Erikson berbeda dengan yang diungkapkan oleh Freud,

dimana Erikson mengungkapkan bahwa manusia tidak semata-mata

hanya dikendalikan oleh Id, dan dorongan instinktif saja, tetapi manusia

lebih dikendalikan oleh ego yang berguna untuk membantu individu

menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengatasi permasalahan yang

dihadapinya.

2. Penyebab Masalah dalam Konseling Ego

Permasalahan banyak terjadi pada setiap masing-masing individu,

baik disadari maupun tidak disadari. Hansen (dalam Darimis, 2014: 62)

mengungkapkan bahwa masalah dalam konseling ego terjadi akibat :

a) Individu dulu-dulunya kehilangan kemampuan atau tidak
diperkenankan merespon rangsangan dari luar secara tepat sehingga
pada saat sekarang menjadi bermasalah dalam bertingkah laku.

b) Apabila pola-pola coping behavior yang sudah terbina pada dirinya
sekarang tidak sesuai lagi dengan situasi setempat dimana dia itu
berada.

c) Fungsi ego tidak berjalan dengan baik,salah satu ego tidak
berfungsi, atau ketiganya tidak berjalan dengan baik.

Uraian di atas menjelaskan penyebab timbulnya permasalahan pada

diri seseorang adalah karena ketidakmampuan untuk merespon dengan

baik rangsangan yang ada dari luar dirinya sehingga membuat dia

menjadi bermasalah dalam bertingkah laku, selain itu penyebab utama

dari permasalahan adalah karena lemahnya fungsi ego (ego strenght)

yang dimiliki individu sehingga ia tidak dapat memilih coping behavior-

nya. Coping behavior merupakan kemampuan seseorang untuk bertindak

dan mengatasi permasalahannya secara tepat dan baik. Jadi seseorang

bermasalah apabila fungsi egonya tidak berjalan dengan baik yang

menyebabkan pemilihan tindakan penyelesaian masalah yang tidak tepat.
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3. Tujuan Konseling Ego
Konseling ego pada dasar memiliki tujuan untuk membantu

individu dapat memperkuat fungsi ego, sehingga ia mampu

menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupannya. Menurut

Patterson (dalam Taufik, 2009: 82) tujuan konseling ego ialah

memfungsikan ego konseli yang sebelumnya tidak berfungsi dengan

penuh.

Tujuan konseling ego adalah membantu konseli memperbaiki

satu-dua fungsi ego yang rusak, serta membantu konseli untuk

membangun identitas ego, memperluas dan memperkuat fungsi ego

pada dirinya (Prayitno, 2005 : 47). Prayitno menjelaskan bahwa fungsi

ego yang rusak dalam diri individu harus diperbaiki sehingga egonya

menjadi kuat dan dapat membantu konseli untuk dapat menyelesaikan

permasalahan yang dihadapinya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konseling

ego bertujuan untuk membantu konseli memperkuat fungsi ego secara

penuh, dengan berfungsinya ego secara baik dapat membuat konseli

terhindar dari permasalahan.

4. Teknik Konseling Ego

Sebagaimana yang telah dibahas di atas tujuan konseling ego

adalah untuk membantu memperkuat fungsi ego konseli yang lemah.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan teknik-teknik yang

tepat. Hansen (Dalam Taufik, 2009: 84), menjelaskan teknik yang

digunakan dalam proses konseling ego:

a) Membangun keakraban dengan klien, hal ini dimaksudkan agar
terciptanya suasana yang hangat dan terbangunnya kepercayaan
antara konselor dan klien.

b) Pusat pengentasan masalah berpusat pada apa yang dikeluhkan
klien yang berkaitan dengan ego yang lemah.
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c) Melakukan pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan
klien yang berkaitan dengan apek-aspek kognitif serta aspek lain
yang berkaitan dengan permasalahannya.

d) Membangun situasi ambiguitas yang memungkinkan klien untuk
bebas mengungkapkan permasalahan yang dihadapinya. Dalam
membangun situasi ini klien diperbolehkan untuk melakukan
transference maupun proyeksi.

e) Melakukan kontra tranference
f) Melakukan diagnosis yang berkaitan dengan masalah klien, sebab-

sebab timbulnya masalah, kekuatan dan kelemahan klien yang
berkaitan dengan masalah, dan pusat permasalahan terletak
dimana, misalnya pada cara bersikap, kebiasaan dan sebagainya.

g) Membangun fungsi ego yang lemah

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa teknik

konseling yang digunakan bukanlah teknik-teknik umum dan khusus

yang ada di dalam teknik konseling, akan tetapi teknik ini digunakan

sebagai rambu-rambu dalam melakukan konseling ego. Teknik ini

digunakan untuk membantu klien mempertkuat fungsi egonya.

Tekniknya adalah membangun keakraban, pembahasan permasalahan

berpusat pada keluhan klien yang berkatan dengan aspek kognitif,

fungsi ego yang lemah, dan aspek lain yang berkaitan. Selain itu teknik

yang digunakan adalah membangun situasi ambiguitas, melakukan

kontra tranference,melakukan diagnosis, dan membangun fungsi ego

yang baru.

c. Konseling Rasional Emotif Behavior Terapi

Rasional Emotif Behavior Terapi adalah suatu pendekatan yang

memiliki penekanan asumsi bahwa cara berpikir akan mempengaruhi

perasaan. Pendekatan ini termasuk kedalam aliran terapi perilaku-

kognitif. Pendekaan ini dipelopori oleh Albert Ellis. Ellis percaya bahwa

manusia secara lahiriah memiliki kemampuan untuk berfikir secara

rasional dan irasional, hal ini yang akan mempengaruhi tingkah laku

yang ada pada diri seseorang.
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1. Hakikat Manusia Menurut Rasional Emotif Behavior Terapi

Rational Emotif Behavior Terapi (REBT) merupakan model

konseling yang menyatakan bahwa manusia memiliki potensi untuk

berfikir secara rasional dan tidak rasional, logis dan tidak logis. Pada

hakikatnya manusia didominasi oleh kemampuan berfikir dan sistem

perasaan yang berkaitan dengan psikis manusia.

Natawidjaja mengemukakan Rational Emotif Behavior Terapi

(REBT) berasumsi bahwa manusia dilahirkan dengan memiliki potensi

rasional (berfikir langsung) dan juga irasional (berliku-liku) (2009:278).

Pendapat ini menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya dilahirkan telah

memiliki potensi untuk berfikir secara rasional dan tidak rasional,

dimana fikiran yang irasional dapat menyebabkan seseorang mengalami

gangguan emosional.

Lebih lanjut Corey (2009:238) menjelaskan bahwa manusia

berfikir, beremosi dan bertindak secara stimultan. Hal ini menjelaskan

bahwa ketiga komponen ini saling berkaitan, ketika seseorang beremosi

mereka juga berfikir dan bertindak, ketika seseorang bertindak maka ia

juga akan berfikir dan juga beremosi, ketika seseorang berfikir maka ia

juga akan bertindak dan beremosi. Artinya ketika seseorang melakukan

suatu hal maka hal itu tidak akan terlepas dari pengaruh fikiran dan

perasaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa manusia pada dasarnya memiliki

potensi untuk berfikir rasional dan irasional, manusia memiliki

kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya dengan

jalan melawan rasa takutnya dan menghilangkan pikiran-pikiran yang

tidak rasional yang ada dalam diri.

2. Penyebab Masalah dalam Konseling Rasional Emotif Behavior

Terapi
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Pada hakikatnya penyebab manusia bermasalah dalam konseling

Rasional Emotif Behavior Terapi bersumber dari cara berfikir dan

bersikap secara tidak rasional, pola fikir yang cenderung merusak,

mengganggu dan sering menyalahkan diri sendiri dan pola prilaku yang

negatif. Pikiran-pikiran yang tidak rasional terhadap suatu kejadian

menyebabkan gangguan emosional pada diri individu. Rasional Emotif

Behavior Terapi memiliki sebuah teori yang dapat menjelaskan tentang

timbulnya masalah dalam diri individu teori ini yang dikenal dengan

teori ABCDE. Palmer (2010: 501) mejelaskan bahwa teori ABCDE

adalah :

A (activating event) yaitu suatu peristiwa yang menjadi pemicu
B (beliefs) merupakan keyakinan yang mendasari pandangan

seseorang terhadap peristiwa yang terjadi
C (emotional and behavioural consequence) yaitu konsekuensi

perilaku dan emosi yang ditentukan oleh keyakinan seseorang
terhadap peristiwa yang terjadi

D (disputing) yaitu perdebatan keyakinan yang irasional yang
menyebabkan gangguan

E (effective) yaitu pandangan baru rasional efektif dan baru yang
diikuti perubahan emosional dan prilaku.

Dapat dipahami bahwa A = (action/ activating event) merupakan

suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi, B (beliefs) merupakan

keyakinan-keyakinan yang tidak rasional tentang suatu kejadian, dan C

(consequences) merupakan konsekuensi dari hasil A dan B, maksudnya

di sini C merupakan reaksi emosional yang disebabkan oleh B

(keyakinan irasional) tentang suatu kejadian. C berbentuk emosi dan

perasaan-perasaan tertentu seperti sedih, depresi, marah, merasa disakiti,

merasa dikucilkan, dan lain sebagainya. Tetapi jika B tidak ada pada

diri konseli maka C tidak akan menjadi depresi, sedih, takut, marah dan

sebagainya. Seseorang bermasalah karena kayakinan-keyakinan

irasional secara terus menerus yang dimilikinya, sehingga menimbulkan
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reaksi emosional yang berlebihan. Jadi dapat disimpulkan bahwa

penyebab masalah yang terjadi dalam diri individu menurut model

konseling ini adalah karena keyakinan-keyakinan yang tidak rasional

yang ada didalam diri secara terus menerus sehingga ia tidak bisa keluar

dari permasalahannya dan menyebabkan gangguan emosional.

3. Tujuan Konseling Rasional Emotif Behavior Terapi

Rasional Emotif Behavior Terapi merupakan konseling yang

menitik beratkan kepada kemampuan konseli untuk mengatasi

permasalahan yang dihadipinya dengan cara melawan pikiran irasional

menjadi rasional. Ellis menggungkapkan dalam Corey (2009: 245)

bahwa “tujuan utama konseling ini adalah untuk meminimalkan

pandangan yang mengalahkan diri dan membantu konseli untuk

memperoleh filsafat hidup yang lebih realistik. Tujuan utama Ellis

adalah untuk menunjukkan bahwa pandangan-pandangan terhadap

sesuatu merupakan sumber utama dari gangguan emosional yang

dialaminya. Manusia adalah makhluk yang berfikir baik secara rasional

maupun irasional, dan yang menjadi tujuan model konseling ini adalah

meminimalisir fikiran irasional yang ada dalam diri individu yang dapat

menimbulkan gangguan emosional pada dirinya.

Lebih lanjut Natawidjaja menjelaskan bahwa tujuan utama
konseling Rasional Emotif Behavior Terapi adalah agar konseli
dapat menguji tanpa ketakutan dasar pemikiran filsafat hidupnya,
berfikir tentang dasar-dasar pemikiran secara sadar, memahami
bahwa seseorang bertindak berdasarkan asumsi-asumsi atau
kesimpulan-kesimpulan yang tidak logis dan tidak konsisten, dan
menyerang asumsi dan kesimpulan itu dengan kegiatan verbal
dan motorik secara konsisten sehingga semua itu hilang atau
sedikitnya berkurang sampai batas minimum (2009:282).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan

konseling Rasional Emotif Behavior Terapi adalah untuk membantu

konseli keluar dari fikiran-fikiran irasional yang selama ini melekat di
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dalam dirinya, serta membantu konseli secara konsisten untuk mengatasi

ketakutan-ketakutan yang dialaminya, dengan kekonsistenan konseli

setidaknya ketakutan yang selama ini disebabkan oleh fikiran yang tidak

rasional dapat diminimalisir dan dihilangkan.

4. Teknik-teknik konseling rasional emotif behavior terapi

Rasional emotif behavior terapi bertujuan untuk membantu

konseli dapat meminimalisir pikiran irasional yang ada pada dirinya.

Hal ini dikarenakan rasional emotif behavior terapi yakin bahwa

sesungguhnya akar permasaahan pada diri konseli adalah karena adanya

pikiran irasioanal yang tidak terkontrol yang menyebabkan gangguan

emosional pada konseli. Untuk itu teknik-teknik yang digunakan dalam

rasional emotif behavior terapi adalah sebagai berikut :

a) Teknik kognitif

Palmer (2010: 512) menjelaskan bahwa teknik kognitif ini

membantu konseli berpikir mengenai pemikirannya dengam cara

yang lebih konstruktif. Konseli diajarkan untuk mententang

keyakinan-keyakinan irasional yang dimilikinya.

Menurut Darimis (2014: 173), ada beberapa terapi kognitif
yang dapat digunakan yaitu :Disputing irrational belliefs
(membantah keyakinan tidak rasional), Doing cognitive
homework (melakukan pekerjaan rumah kognitif), Changing
one’s language (mengubah bahasa seseorang),
pscychoeducational methods, coping self-statemens
(mengatasi pernyataan diri), cost-benefit analysis,teaching
other (mengajar orang lain), problem solving (pemecahan
masalah).

b) Terapi perilaku

Pada teknik ini konseling rasional emotif behavior terapi

menggunakan teknik terapi behavioral dalam upaya memodifikasi

perilaku-perilaku negatif. Teknik yang dapat digunakan adalah

reinforcments and penalties (penguatan dan denda), kartu kontrol

emosi, pengalaman langsung, reframing (membuat frame ulang),
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analisis rasional, teknik melebih-lebihkan, devil katatastropi, dan

lain sebagainya.

c) Teknik emotif

Menurut Palmer ( 2010: 513) terapi emotif merupakan teknik

yang sepenuhnya melibatkan emosi klien saat ia dengan penuh

semangat melawan keyakinan-keyakina irasionalnya. Teknik ini

dapat dilakukan dengan bermain peran, latihan menyerang rasa

malu (shame-attacking exercises), using humor (menggunakan

humor), dan lain sebagainya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan konseling

rasional emotif behavior terapi terdapat tiga teknik yang dapat

dilakukan, yakni a). teknik kognitif yang bertujuan untuk mengubah

keyakinan-keyakinan irasional konseli dengan jalan mengubah cara

berpikir konseli, b). Teknik perilaku yang dilakukan dengan cara

menggunakan penerapan teknik-teknik behavioristik seperti pemberian

reinforcement, penguatan, kartu kontrol emosional, dan lain sebagainya,

c). Teknik emotif yang digunakan dalam latihan mental untuk

membangun pola emosi baru konseli.

d. Konseling Realitas
Konseling realitas adalah sebuah pendekatan konseling yang

dipelopori oleh William Glasser. Pendekatan ini merupakan salah satu

dari pendekatan konseling yang tergabung kedalam aliran psikoterapi

perilaku-kognitif. Konsep konseling realitas ini merupakan konsep yang

sederhana dan mudah dipahami, sehingga banyak diterapkan di

psikoterapi, konseling, pengajaran, dan berbagai kegiatan lainnya.

1. Hakikat Manusia dalam Konseling Realitas

Konseling realitas berkembang didasarkan atas pemikiran

Glasser tentang psikoanalisis tradisional yang dikembangkan oleh
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Freud. Glasser berpandangan bahwa psikoanalisis tersebut memiliki

banyak asumsi-asumsi yang keliru. Glasser mengembangkan konseling

realitas dengan pandangan bahwa manusia memiliki motivasi tingkah

laku yang didasari oleh dua kebutuhan yaitu kebutuhan psikologis dan

kebutuhan fisiologis.

Taufik menyatakan bahwa motivasi tingkah laku semua manusia
didasari oleh dua kebutuhan yaitu kebutuhan fisiologis dan
psikologis. Kebutuhan fisiologis berupa makanan, minuman,
udara, dan seks yang diperlukan bagi kelangsungan hidup
manusia. Sedangkan kebutuhan psikologis yaitu kebutuhan
untuk dicintai dan mencintai serta kebutuhan merasa berharga
bagi dirinya maupun orang lain.(2009: 189).

Sejalan dengan pendapat di atas Prayitno (2005: 75) menjelaskan

bahwa kebutuhan psikologis digabungkan menjadi satu kebutuhan yang

disebut dengan kebutuhan akan identitas. Corey (2009: 264)

menambahkan bahwa “kebutuhan akan identitas mencakup suatu

kebutuhan untuk merasakan keunikan, keterpisahan, dan ketersendirian.

Kebutuhan akan identitas menyebabkan dinamika-dinamika tingkah

laku, yang dipandang sebagai universal pada sebuah kebudayaan.

Bedasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manusia

tidak hanya memiliki kebutuhan fisiologi tetapi juga kebutuhan

psikologis yang merupakan kebutuhan untuk dicintai dan mencintai

serta perasaan berharga baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

kebutuhan psikologis disatukan menjadi kebutuhan akan identitas.

Pemenuhan kebutuhan inidividu dilakukan dengan cara-cara yang

berbeda yang dan tak jarang dalam pemenuhan kebutuhan tersebut akan

menemui berbagai permasalahan yang akan mengganggu kehidupan

efektif individu.

Selain pendapat di atas terapi realitas memiliki asumsi bahwa

manusia merupakan agen perubahan pada dirinya sendiri. Manusia



37

memiliki tanggung jawab sendiri atas konsekuensi dari pikirannya, dan

manusia menjadi seperti apa yang dia inginkan. Corey (2009: 264),

menjelaskan bahwa “suatu identitas digolongkan kepada dua yaitu

identitas keberhasilan dan identitas kegagalan. Identitas kegagalan

diperoleh karena ketidakberhasilan seseorang dalam pemenuhan

kebutuhan psikologisnya. Perubahan identitas dapat dilakukan oleh

seseorang, perubahan identitas kegagalan dapat dilakukan dengan cara

mengubah cara hidup, perasaan dan tingkah laku. Perubahan identitas

tergantung pada perubahan pikiran yang dimiliki seseorang.

Prayitno (2005: 76), menambahkan bahwa dalam pemenuhan

kebutuhan individu harus belajar tentang norma-norma, bertingkah laku

secara bertanggung jawab, serta memahami dan mampu menghadapi

kenyataan. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan

suatu agen perubahan pada dirinya sendiri, ia bertanggung jawab atas

apa yang telah ia kerjakan. Tingkah laku seseorang dapat membentuk

identitas pada dirinya, baik identitas kegagalan maupun identitas

keberhasilan, itu tergantung kepada bagaimana ia bersikap, berfikir, dan

bertingkah laku. Untuk dapat memenuhi kebutuhan dan memperoleh

identitas individu harus bertingkah laku sesuai dengan norma,

bertanggung jawab, dan mampu memahami serta menghadapi

kenyataan.

2. Penyebab Masalah dalam Konseling Realitas

Glasser meyakini bahwa manusia memiliki kebutuhan yang

berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan fisik seperti makan, minum,

udara, seks dan sebagainya selain itu manusia juga memiliki kebutuhan

psikologis yakni kebutuhan perasaan berharga dan kebutuhan dicintai

dan mencintai. Semua orang membutuhkan hal tersebut namun dalam

pemenuhannya manusia kadang memiliki suatu tantangan yang dapat
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menghambat pemenuhannya yang menjadi pemicu munculnya

permasalahan dalam diri individu tersebut.

Darimis (2014: 209), menjelaskan bahwa konseling realitas

berpandangan manusia bermasalah disebabkan karena terhambatnya

seseorang dalam memenuhi kebutuhan psikologisnya, keterhambatan

tersebut karena penyangkalan terhadap realitas. Pendapat ini

menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan psikologis yang terhambat

dapat menyebabkan seseorang bermasalah. Pemenuhan kebutuhan

psikologis yang gagal disebut dengan identitas kegagalan.

Taufik menjelaskan kegagalan identitas ini membuat seseorang

melihat dirinya tidak dicintai, ditolak, tidak diinginkan, tidak dapat

intim dengan orang lain, tidak kompeten, tidak memiliki komitmen, dan

umumnya menganggap dirinya tidak berdaya (2009: 129).

Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pendapat di atas bahwa

penyebab manusia bermasalah adalah karena terhambatnya pemenuhan

kebutuhan pada diri individu dan adanya identitas kegagalan yang

membuat ia merasa tidak dicintai dan tidak dihargai dan anggapan

bahwa diri tidak berdaya.

3. Tujuan Konseling Realitas

Konseling realitas bertujuan untuk membantu mengatasi

permasalahan-permasalahan yang dialami konseli sebagai dampak dari

pemenuhan kebutuhan yang terhambat. Prayitno (2005: 77),

berpendapat bahwa “tujuan konseling realitas adalah untuk mengajarkan

atau melatih konseli untuk memenuhi kebutuhannya dengan

mempergunakan pedoman R3 (rigth, responsibility, dan reality).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan

dari konseling realitas adalah untuk membantu konseli memenuhi

kebutuhannya baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan akan identitas
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hal ini dilakukan dengan melatih konseli untuk mempergunakan right,

reposibility, dan reality yang ada dalam diri konseli.

4. Proses Konseling Realitas

Proses konseling realitas terdiri dari beberapa siklus konseling.

Proses konseling realitas digambarkan dengan WDEP yang mengacu

pada W (want), D (doing), E (evaluation), dan P (planning).

Jones (2011: 299), menjelaskan bahwa WDEP setiap hurufnya

merepresentasikan sebuah teknik untuk membantu klien untuk

membuat pilihan-pilihan yang lebih baik dalam hidupnya.

W: (want) mengacu pada persepsi ataupun keinginan. Pertanyaan
yang digunakan adalah apa yang anda inginkan?. Hal ini
bertujuan untuk membantu klien untuk mendeskripsikan apa
yang diinginkannya.

D: (doing) setelah konseli mengatakan keinginannya, pertanyaan
selanjutnya adalah “apa yang sedang anda lakukan
sekarang?”. Hal ini bertujuan untuk membantu klien
mengenali hal-hal apa yang selama ini ia lakukan demi
pemenuhan want (keinginan) yang telah diungkapkannya.

E: (self-Evaluation) evaluasi dimaksudkan untuk mendorong
klien menyadari apakah perilaku yang dipilihnya telah
membawa ia menuju keinginan atau malah menjauhkan dari
terpenuhinya keinginan.

P: (plan) “jika perilaku anda saat ini tidak mendapatkan apa yang
anda inginkan, lalu menurut anda perilaku apa yang lebih
baik?”. Plan berkaitan dengan rencana kedepan yang akan
dilakukan oleh klien untuk mewujudkan want (keinginnnya).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disompulkan bahwa proses

konseling realitas terdiri dari empat tahapan yaitu: 1) Menggali, apa-

apa yang menjadi keinginan (want) klien, 2) Menganalisa apa yang

selama ini dilakukan (doing) klien untuk mencapai apa yang ia

inginkan, 3) Melakukan evaluasi terhadap perilaku yang telah ia jalani

selama ini, apakah perilaku tersebut semakin mendekatkan ia kepada

pencapaian keinginannya atau malah semakin menjauh, 4)
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Merencanakan perilaku-perilaku yang akan membantu klien untuk

mencapai apa yang ia inginkan.

e. Konseling Behavioristik

Pada awal kemunculannya behavioristik dikembangkan oleh

John Watson, dan selanjutnya diperluas oleh Skinner. Konseling

behavioristik merupakan aliran konseling yang menekankan pada

kehidupan yang terarah dan dapat diukur. Konseling behavioristik ini

merupakan pendekatan konseling yang digunakan dalam berbagai

upaya perubahan tingkah laku.

1. Hakikat Manusia dalam Pandangan Konseling Behavioristik

Konseling behavior memandang manusia sebagai sesuatu yang

dapat dibentuk dan dirubah, tingkah laku manusia adalah hasil dari

proses belajar. Prayitno menjelaskan bahwa “konseling behavioristik

memandang manusia sebagai berikut:

a) Manusia adalah makhluk reaktif yang tingkah lakunya
dikontrol oleh faktor-faktor dari luar.

b) Tingkah laku dipelajari ketika individu berinteraksi dengan
lingkungannya, melalui hukum-hukum belajar: pembiasaan
klasik (PK),pembiasaan operan (PO),peniruan (PI)

c) Tingkah laku tertentu sesuai dengan kepuasan dan
ketidakpuasan yang diperolehnya.

d) Individu melalui pengalaman mengembangkan pola-pola
kebutuhan yang mengarahkannya kepada pola-pola tingkah
laku tertentu” (2005: 71).

Berdasarkan pendapat di atas, konseling behavior memandang

perilaku manusia dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari

luar, tingkah laku individu dipelajari karena adanya interaksi dengan

lingkungan melalui pembiasaan klasik (PK) , pembiasaan operan (PO),

dan peniruan (PI), pengalaman mengarahkan terbentuknya pola-pola

tingkah laku yang dimiliki seseorang. Pada hakikatnya behavioristik

beraggapan bahwa tingkah laku manusia terbentuk melalui belajar.
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Lebih lanjut Corey (2009: 195) menjelaskan bahwa behavior

adalah suatu pandangan ilmiah tentang tingkah laku manusia. Manusia

pada dasarnya dibentuk dan ditentukan oleh lingkungan sosial

budayanya, segenap tingkah laku manusia itu dipelajari.

Darimis menjelaskan bahwa hakikat manusia menurut

pandangan konseling behavior tentang manusia adalah:

Setiap tingkah laku manusia dapat diganti dengan tingkah laku
baru, manusia dipandang memiliki potensi untuk berperilaku
baik atau buruk, tepat atau salah. Manusia mampu melakukan
refleksi atas tingkah lakunya sendiri, dapat mengatur serta
mengontrol tingkah lakunya dan dapat belajar tentang tingkah
laku baru dan dapat pula mempengaruhi tingkah laku orang
lain. (2014: 134).
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tingkah

laku manusia pada dasarnya manusia dapat mengontrol tingkah

lakunya, ia dapat belajar tentang tingkah laku baru dan dapat

mempengaruhi orang lain dari tingkah laku yang diciptakan dari hasil

proses belajar tersebut.

2. Penyebab Masalah Menurut Konseling Behavioristik

Konseling behavioristik berpandangan bahwa tingkah laku

seseorang dapat dirubah melalui proses belajar. Proses belajar yang

salah dapat menyebabkan tingkah laku yang salah dan dapat membuat

individu bermasalah. Prayitno (2005: 71) penyebab individu

bermasalah adalah :

a) Masalah konseli sebagian besar adalah berkenaan dengan
proses belajar.

b) Kepribadian manusia terdiri dari kebiasaan positif dan
negatif

c) Adanya kebiasaan yang tidak cocok dengan lingkungan
sebagai tingkah laku negatif

d) Perbedaan antara tingkah laku normal dengan tingkah laku
salah suai tidak terletak pada bagaimana tingkah laku itu
dipelajari melainkan pada tingkat kesesuaiannya terhadap
tuntutan lingkungan.
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Berdasarkan pendapat di atas dapat dilihat bahwa penyebab

masalah menurut model konseling behavioristik bekaitan dengan

proses belajar yang dilalui oleh seseorang semasa hidupnya. Proses

belajar akan mempengaruhi tingkah laku yang dimiliki seseorang,

karena hal yang dipelajari akan menjadi kebiasaan dan kebiasaan akan

membentuk sebuah tingkah laku. Selain itu seseorang bermasalah

apabila ia memiliki kebiasaan-kebiasaan negatif yang tidak sesuai

dengan lingkungannya. Orang yang bermasalah dalam teori ini

dikarenakan tidak sesuainya tingkah laku yang ditampilkan dengan

tuntutan lingkungan yang ada disekitarnya.

3. Tujuan Konseling Behavioristik

Paham behavioristik berpusat pada tingkah laku sebagai hasil

dari proses belajar, proses belajar yang salah akan membentuk tingkah

laku yang salah. Tujuan konseling behavioristik menurut Corey (2009:

199) adalah “untuk menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses

belajar. Semua prilaku pada dasarnya dipelajari termasuk tingkah laku

yang maladaptif”. Lebih lanjut Taufik (2009: 157), menjelaskan

bahwa “tujuan konseling behavioristik adalah untuk membantu konseli

agar dapat menguasai tingkah laku baru yang efektif dengan cara

menciptakan suatu kondisi-kondisi baru bagi proses belajar dengan

menerapkan gagasan pengkondisian operan”.

Berdasarkan asumsi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa

konseling ini bertujuan untuk membantu konseli yang memiliki

prilaku maladaptif untuk berubah dengan jalan menciptakan kondisi-

kondisi baru bagi proses belajar yang selama ini dilakukannya sebagai

latar belakang pembentuk prilaku maladaptifnya. Kondisi-kondisi

diciptakan dengan menerapkan gagasan pengkondisian operan dengan



43

prinsip-prinsip reinforcement (penguatan) untuk tingkah laku tertentu

yang dipeajari.

4. Teknik Konseling Behavioristik

Teknik dalam konseling behavioristik memililiki tujuan untuk

meningkatkan atau mempertahankan tingkah laku yang baik dan

menurunkan tingkah laku yang bermasalah. Menurut Gantina (dalam

Darimis, 2014: 141) teknik untuk meningkatkan tingkah laku antara

lain :

a) Penguatan positif (positive reinfoecement), yaitu pemberian
penguatan setelah tingkah laku yang diinginkan terlaksana

b) Token ekonomi (token economy), yaitu pemberian penguatan
dengan barang yang diinginkan.  Hal ini menghindari
penguatan secara langsung.

c) Pembentukan tingkah laku (shaping), yaitu membentuk tingkah
laku baru yang belum pernah ditampilkan dengan memberikan
reinforcement secara sistematik dan langsung setiap kali
tingkah laku ditampilkan

d) Pembuatan kontrak, yaitu pengaturan kondisi yang membuat
klien melakukan perubahan tingkah laku sesuai dengan kontrak
yang telah disepakati

e) Penokohan (modeling), merupakan proses belajar dengan
mengamati, menirulan, dan belajar bersosialisasi.

Sedangkan teknik untuk mngurangi tingkah laku diantaranya

adalah :

a) Penghapusan (extinction), yaitu menghentikan reinforcement
pada tingkah laku yang sebelumnya diberikan reinforcement.

b) Time-out, merupakan teknik penyisihan peluang individu untuk
mendapatkan penguatan positif.

c) Pembanjiran (flooding), yaitu membanjiri klien dengan
kecemasan dan tingkah laku yang tidak dihendaki sehingga
klien sadar apa yang dicemaskannya tidak terjadi.

d) Penjenuhan (statiation), teknik ini merupakan membuat diri
klien jenuh dengan suatu tingkah laku sehingga tidak mau lagi
untuk melakukannya.

e) Hukuman (punishment), merupakan teknik yang digunakan
untuk mengurangi tingkah laku konseli dengan cara
memberikan hukuman yang tidak menyenangkan.
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f) Terapi aversi, merupakan terapi yang digunakan untuk
mengatur kondisi aversi (kondisi yang bertolak belakang)

g) Disensitisasi sistematis, yaitu teknik yang menenangkan
konseli dari ketegangan dengan jalan mengajarkan konseli
untuk santai (relax).
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa

teknik yang digunakan dalam konseling behavioristik terbagi atas dua

jenis yang pertama teknik yang digunakan untuk meningkatkan

tingkah laku yang terdiri dari : penguatan positif, token ekonomi,

pembentukan tingkah laku, pembuatan kontrak, dan penokohan.

Sedangkan teknik untuk menurunkan tingkah laku diantaranya adalah:

penghapusan, time-out, pembanjiran, penjenuhan, hukuman, terapi

apersi, dan disensitisasi sistematis.

f. Konseling Psikologi Individual

Konseling individual ini dipelopori oleh Alfred Adler. Konseling ini

bertumpu pada keyakinan pokok bahwa kebahagiaan dan keberhasilan

seseorang pada umumnya berkaitan dengan ketertarikan sosial. Psikologi

individual juga memiliki keyakinan bahwa individu mempunyai motivasi

hidup untuk mencapai sesuatu.

1. Hakikat Manusia dalam Konseling Psikologi Individual

Psikologi individual memiliki pandangan bahwa perilaku manusia

dipandang sebagai suatu dampak dari perasaan inferioritas (rendah diri

kurang). Perasaan lemah dan tidak berdaya timbul dan berkembang

karena adanya kondisi cacat mental ataupun fisik, penganiayaan oleh

orang tua, dan penelantaran.

Prayitno (2005: 50), menjelaskan bahwa pada hakikatya manusia
tidak semata-mata bertujuan untuk memuaskan dorongan-
dorongannya, tetapi juga termotivasi untuk melaksanakan
tanggung jawab sosial, dan pemenuhan kebutuhan untuk mencapai
sesuatu. Tingkah laku yang dimiliki seseorang dipengaruhi oleh
lingkungan, pembawaan, dan individu itu sendiri. Selain itu
tingkah laku juga ditentukan oleh bagaimana seorang individu
menpersepsikan dan menginterpretasikan suatu kejadian.
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Pendapat di atas menjelaskan bahwa terdapat perbedan pandangan

antara psikoanalisis Freud dengan psikologi individual yang dikemukakan

Adler dimana Adler menjelaskan bahwa manusia tidak semata-mata

hanya memuaskan dorongannya saja, tetapi manusia juga termotivasi

untuk melaksanakan tanggung jawab sosial, dan pemenuhan kebutuhan

untuk mencapai sesuatu. Setiap manusia memiliki perasaan rendah diri

(feeling of inferiority), dengan adanya feeling of inferiority membuat

seseorang ingin menjadi superiority.

Adler menjadikan feeling of inferiority sebagai alasan untuk

seseorang mencapai superiority. Psikologi individual ini memandang

bahwa dibalik kelemahan pasti ada kelebihan yang bisa dikembangkan.

tujuan hidup bukanlah untuk mencapai kesenangan tetapi untuk mencapai

kesempurnaan. Rasa rendah diri dapat membuat seseorang

mengembangkan gaya hidup yang membuatnya dapat mencapai

keberhasialan yang diinginkan.

2. Penyebab Masalah Menurut Konseling Psikologi Individual

Konseling psikologi individual percaya bahwa padda dasarnya

manusia adalah makhluk sosial, tingkah laku dipengaruhi oleh

lingkungan, pola asuh orang tua, dan individu itu sendiri. Dalam

pembentukan tingkah laku ini pola sauh orang tua sangat

menmpengaruhi diamana digambarkan bahwa anak yang sering dimanja

akan membuat ia cenderung bergantung kepada orang lain dan kurang

yakin dalam menghadapi tantangan didalam kehidupannya hal ini

menjadi salah satu faktor penyebab individu bermasalah.

Taufik (2009: 55) mejelaskan bahwa pada dasarnya prilaku

abnormal disebabkan oleh feeling ineriority yang dimilikinya. Rasa

rendah diri yang berlebihan serta yang tidak ditanggulangi dengan baik

mempengaruhi tingkah laku abnormal seseorang.
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Prayitno (2005: 51) menjelaskan bahwa penyebab individu

bermasalah adalah :

a) Adanya perasaan rendah diri yang ditimbulkan oleh cacat fisik
atau mental, penganiayaan oleh orang tua dan penelantaran

b) Upaya mengejar superioritas yang berlebihan
c) Social interest yang terganggu

Dapat disimpulkan dari pendapat di atas bahwa seseorang

bermasalah menurut konseling psikologi individual ini dikarenakan oleh

adanya perasaan rendah diri yang berlebihan dan tidak terkendali

dengan baik, sebagai bentuk dari pengaruh pola asuh orang tua yang

tidak wajar, cacat fisik ataupun mental, dan penelantaran. Selain itu

keinginan untuk mencapai superioritas yang berlebihan juga

mempengaruhi tingkah laku seseorang. Persepsi negatif dan tidak benar

tentang suatu kejadian juga sangat berpengaruh dalam pembentukan

tingkah laku menurut konseling ini.

3. Tujuan Konseling Psikologi Individual

Tujuan konseling menurut Adler pada dasarnya adalah untuk

membantu konseli mengurangi intensitas perasaan rendah diri (feeling

inferiority) yang dimilikinya, memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang

salah dalam persepsi, serta membenahi life goal yang dimiliki konseli

untuk memperoleh superioritas. Menurut Hansen (1997: 79) “the goals

of counseling as seen by the Adlerians are very simply to help he

individual change his concept of himself”. Hansen menjelaskan bahwa

tujuan konseling Adlerian sangatlah sederhana, tujuan konseling ini

adalah untuk membantu individu mengubah konsep dirinya.

Taufik (2009: 56), menjelaskan bahwa tujuan konseling psikologi

individul adalah :

a) Mengubah konsep tentang diri sendiri
b) Melalui mengubah konsep terhadap diri sendiri, diharapkan

dapat berubah pula fiksinya
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c) Dari perubahan fiksi diharapkan berubah pula gaya hidupnya
dan akhirnya dapat diubah tingkah lakunya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa tujuan konseling

ini adalah untuk membantu konseli memperbaiki persepsi negatif tentang

dirinya dan lingkungannya, serta persepsi-persepsi yang salah tentang

perasaan rendah diri yang dimilikinya. Perubahan persepsi dapat

membuat konseli mampu menentukan harapan-harapan (fiksi) tentang

hidupnya, yang membuat ia mampu menentukan life goal yang ingin

dicapai. Selain itu konselor dituntut untuk mampu membantu konseli

mengembangkan social interest yang dimilikinya, sehingga ia dapat

berbaur dan berinteraksi dengan baik pada lingkungan sekitarnya.

4. Teknik-Teknik Konseling Psikologi Individual

Konseling psikologi individual tidak memiliki rumusan teknik

khusus dalam pelaksanaan konseling. Namun dalam berbagi literatur

hanya disarankan beberapa teknik umum yang dapat menjadi pedoman

konselor dlam melakukan konseling. Hansen (dalam Taufik, 2009: 59)

menjelaskan teknik yang digunakan dalam konseling ini :

a) Menganalisis gaya hidup klien
b) Menginterpretasikan ingatan-ingatan masa lampau yang ada

kaitannya dengan kondisi sekarang.
c) Dengan adanya penafsiran tersebut diharapkan persepsi klien

dapat berubah, sehingga ia dapat merubah tingkah lakunya
sesuai dengan yang diharapkan.

Hansen (1997: 82) Adler did identify to general techniques to be

used by the counselor during this analysis state: empathy and intuitive

guessing. Dapat dipahami bahwa Adler mengidentifikasikan dua teknik

umum yang dapat digunakan oleh konselor dalam menganalisis gaya

hidup klien. Teknik tersebut adalah :

1) Empati, hal ini diperlukan oleh konselor agar konselor dapat

memahami perasaan klien. Dengan memiliki empati konselor
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dapat benar-benar memahami klien dan perasaan klien, yang

pada akhirnya dapat membantu klien dalam merubah

perilakunya.

2) Tebakan intuitif, Adler menggambarkan bahwa tebakan

intuitif ini merupakan kemampuan konselor untuk

menafsirkan apa yang telah disampaikan oleh klien.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa

konseling psikologi individual memiliki beberapa teknik umum yang

dapat digunakan dalam proses konseling. Teknik-tekniknya antara lain

adalah:

a) Menganalisis gaya hidup klien yang dapat dilakukan dengan

cara berempati dan menggunakan tebakan intuitif,

b) Menginterpretasikan (menafsirkan) ingatan-ingatan masa lalu

yang dimiliki klien yang berkaitan dengan kondisinya saat ini,

dengan adanya penafsiran ini diharapkan konselor dapat

membantu klien merubah persepsinya, sehingga perilakunya

dapat berubah seperti yang saat ini diharapkan.

g. Konseling Berfokus Solusi (solution focused counseling)

Solution focused counseling dipelopori oleh Steve de Shazer, Kim

Insoo Berg dan kolega-koleganya di pusat terapi singkat keluarga di

Milwaukee. Solution focused counseling tidak memiliki penemu tunggal

sebagaimana teori-teori konseling tradisional. Banyak ahli yang saling

memberikan kontribusi pada teori konseling ini. Namun demikian, terdapat

beberapa ahli yang dianggap memberikan kontribusi paling besar pada SFBT

sehingga terbentuk menjadi teori yang komprehensif. Konseling berfokus

solusi merupakan model konseling yang memiliki konsep yang berbeda dari

konseling tradisional yang ada. Konseling ini berfokus kepada pembahasan

solusi yang akan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh

klien. Konseling ini tidak memiliki perhatian mendalam terhadap penyebab
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masalah yang terjadi. Hal ini membuat konseling yang terjadi tidak berlama-

lama membahas permasalahan, namun langsung berfokus kepada solusi dari

permasalahannya.

1. Perkembangan Solution Focused Counseling

Solution focused counseling merupakan aliran konseling

konstruksionis. Hal ini dikarenakan konseling ini mendasarkan dirinya

pada teori pengetahuan konstruksionis. Teori konstruksionis yang

mendasari solution focused counseling menyatakan bahwa makna kat

hanya diketahui melalui interaksi sosial dan negosiasi.

Solution focused counseling bertujuan untuk membantu klien

menemukn solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Fokusnya

mencari solusi masalah yang diinginkan klien, bukan mencari penyebab

problem yang dihadapinya. Sari (2016: p.1) menjelaskan bahwa solution

focused counseling lebih memokuskan bagaimana masalah konseli bisa

diatasi dan kurang memperhatikan masa lalu konseli.

Menurut Palmer (2010: 552) menjelaskan bahwa solution focused
counseling tidk percaya bahwa mengidentifikasi penyebab
masalah selalu diperlukan untuk menemukan solusi yang awet.
Konseling berasumsi bahwa permasalahan bukanlah gejala
patologi yang, namun sebagai bagian yang tak terpisah dari
pengalaman manusia. Solution focused peenekanannya adalah
pada bagian masa depan yang terbentuk dari apa yang dilakukan
saat ini.
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa konseling

berfokus solusi (solution focused counseling) merupakan salah satu model

pendekatan konseling yang beraliran konstruksionis. Konseling ini

berbeda dengan pendekatan konseling lainnya. Konseling ini berfokus

pada penentuan solusi yang awet bagi permasalahan klien. Konseling ini

tidak memiliki perhatian yang panjang terhadap penyebab masalah yang

ada.
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2. Prinsip-Prinsip Konseling Berfokus Solusi (Solution Focused

Counseling)

Konseling berfokus solusi memiliki sejumlah prinsip-prinsip yang

selalu digunakan dalam proses pemberian layanan konseling. Menurut

Rusandi dan Rachman (2014, p.5) “pada prinsipnya, konseling

singkatberfokus solusi merupakan pendekatan singkatyang memfokuskan

pada masa depan (future-focused) dan mengarah pada tujuan

(goaldirected)”. Palmer (2010: 558) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip

tersebut terdiri dari :

a) Jika tidak rusak, jangan perbaiki
b) Perubahan kecil bisa mengakibatkan perubahan besar
c) Jika berfungsi, terus lakukan
d) Jika tidak berfungsi, jangan teruskan
e) Lakukan konseling sesederhana mungkin

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa koseling berfokus solusi

memiliki prinsip bahwa yang akan diperbaiki dari klien adalah hal-hal

yang bermasalah saja tidak perlu membicarakan hal-hal yang tidak

berkaitan dengan masalah klien. Perubahan yang kecil akan

mengakibatkan perubahan besar hal ini dimaksudkan karena perubahan

yang dilakukan oleh klien tidak dapat begitu saja langsung terjadi, namun

perubahan ini dilakukan secara bertahap mulai dari hal kecil yang akan

menimbulkan perubahan yang besar pada diri klien. Jika perubahan yang

dilakukan tidak membuat masalah terentaskan jangan diteruskan, dan

sebaliknya jika perubahan itu mengatasi masalah maka terus lakukan.

Konseling ini dapat dilakukan secara singkat karena berfokus pada solusi

yang diinginkan klien, yang tidak berlama-lama dalam mencari akar

masalah klien.

Menurut Corey (2005: 389) asumsi dasar solution focused

counseling, yaitu :
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a) Klien yang datang untuk melakukan konseling memiliki

keuntungan, karena konseling yang dilakukan berfokus pada

solusi positif bagi pemecahan masalah di masa depan. Klien dapat

mengubah dirinya dengan membicarakan hal yang berfokus pada

solusi, dan konseling yang dilakukan akan berlangsung singkat.

b) Pada dasarnya klien yang datang memiliki kemampuan untuk

berperilaku positif, namun terkadang perilaku tersebut terhalangi

oleh pemikiran yang negatif. Dengan konseling yang berfokus

solusi ini dapat mengenali cara efektif yang telah dilakukan klien

untuk mengatasi masalahnya.

c) Terdapat pengecualian terhadap setiap permasalahan. Dengan

membicarakan pengecualian ini klien dapt mengendalikan apa

yang tampaknya tidak dapat ia atasi. Pengecualian ini merupakan

suatu pengalian potensi yang dimiliki klien untuk mengatasi

permasalahan yang dihadapinya selama ini.

d) Klien yang datang sering kali hanya memperlihatkan satu sisi

yang ada pada dirinya. Maka tugas konselor adalah untuk

membantu klien menampilkan sisi lain dirinya dari apa yang

mereka ceritakan.

e) perubahan yang kecil, dapat membuka jalan bagi klien untuk

melakukan perubahan yang besar.

f) Klien dapat diberikan kepercayaan untuk menyelesaikan

masaahnya. Konselor meyakini kemampuan yang dimiliki klien

untuk mengatasi problem-peroblem yang ada pada dirinya. Hal

ini akan membuat klien lebih mandiri dan klien dapat lebih

memahami solusi pemecahan masalah yang ia alami. Sehingga

saat ia mengalami masalah yang sama ia dapat mengatasinya

dengan baik.
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Jadi dapat disimpulkan bahwa konseling befokus solusi ini

memiliki asumsi yang berfokus pada pemecahan masalah klien.

Konseling ini mempercayai kemampuan yang dimiliki klien. Pada

dasarnya klien mampu untuk mengatasi masalahnya, namun pada situasi

tertentu kemampuannya terhalangi oleh pikiran negatif yang dimilikinya.

Konseling ini membantu klien untuk melihat sisi lain dari dirinya dan

masalah yang dihadapinya, sisi lain ini kadang sering terlupakan oleh

klien, yang bisa jadi sisi lain tersebut adalah kekuatannya untuk

menyelesaikan masalah yang saat ini ia hadapi.

3. Tujuan Konseling Berfokus Solusi (Solution Focused Counseling)

Pada dasarnya konseling berfokus solusi ini bertujuan untuk

membantu klien dalam menemukan solusi permasalahan yang

dihadapinya tanpa membahas secara mendalam penyebab permasalahan

itu sendiri. Palmer (2010: 551) menjelasakan bahwa “ konseling borfokus

terapi bertujuan untuk membantu klien untuk menemukan solusi yang

cocok dengan permasalahan yang dihadapinya. Fokus konselinya adalah

melakukan perubahan yang diinginkan klien, bukan mencari penyebab

problem klien”.

Sejalan dengan pendapat diatas Dahlan (2011, p.3) menjelaskan
bahwa “konseling singkat berfokus solusi (solution-focused brief
counseling) menitik beratkan pada percakapan solusi (solution-
talk) dan langsung mengarah pada langkah apa yang akan
dilakukan konseli di kemudian hari dengan permasalahan yang
melekat dalam hidupnya, sehingga sesi menjadi ringkas dan
singkat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan konseling ini adalah untuk

membantu klien dalam menemukan solusi dari permasalahan yang

dihadapinya dan peran koselor di sini adalah membantu dan memotivasi

klien untuk bergerak maju ke arah pemecahan masalah yang

diinginkannya. Konseling menitik beratkan pada percakapan tentang
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solusi dan langkah apa yang akan dilakukan untuk mengatasi

permasalahan.

Konseling ini tidak membahas terlalu dalam pada penyebab

permasalahan klien, hal ini disebabkan karena konseling ini memiliki

penekakan pada masa depan dan penyelesaian masalah. Klien akan

ditantang untuk mampu menemukan solusi dari permasalahannya tanpa

berlarut-larut dengan latar belakang masalahnya.

4. Teknik-Teknik Konseling Berfokus Solusi (Solution Focused

Counseling)

Konseling berfokus solusi memiliki beberapa teknik yang berbeda

dengan konseling kebanyakan. Model ini didasarkan pada asumsi

optimis bahwa setiap individu itu ulet, banyak akal, cakap, dan memiliki

kemampuan untuk mengkonstruk solusi yang dapat mengubah kehidupan

mereka. Teknik yang dapat digunakan dalam konseling ini menurut

Palmer (2010: 559) :

1. Perubahan pra-sesi terapi

Teknik ini membantu proses konseling berjalan dengan singkat.

Teknik ini menggali hal-hal yang dilakukan klien untuk

mengatai masalahnya sebelum melakukan konseling. Menurut

Corey (2005: 393) teknik ini biasanya dilakukan dengan

menggunakan pertanyaan “ what have you done since you

called for the appointment that has made a difference in your

problem?”. Apa yang telah anda lakukan untuk mengatasi

masalah selama ini yang membuat perbedaan pada masalah

anda?. Dan pertanyaan lain yang dapat menggali kompetensi

klien selama ini untuk mengatasi masalahnya.

b. Pencarian perkecualian

Teknik ini melibatkan klien dalam mencari pengecualian-

pengecualian dari masalahnya, ketika masalah itu belum
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muncul atau terkelola dengan baik. Pengecualian muncul pada

saat klien dapat mengelola masalah dengan baik. Hal ini dapat

menjadi pedoman dalam mengatasi permasalahan yang saat ini

dialami. Contoh pertanyaannya adalah : “kapan saat anda

merasa bahwa masalah anda hilang atau teratasi dengan baik?”.

c. Pencarian kompetensi

Teknik ini mendorong klien untuk mengenali hal yang selama

ini telah berhasil ia lakukan untuk mengatasi masalahnya.

Mekanisme pengatasan masalah yang telah dilakukan

sebelumnya diakui dan diperkuat.

d. Pertanyaan mukjizat

Pertanyaan mukjizat bertujuan untuk membantu klien

membayangkan bagaimana kehidupan sebenarnya apabila

masalah yang dihadapi dapat dikelola dengan baik. Misalnya

“ bayangkan ketika anda tidur pada suatu malam, terjadilah

mukjizat dan problem-problem yang anda kemukakan lenyap.

Saat anda tidur, anda tak tahu terjadi mukjizat. Ketika anda

bangun tanda pertama yang kamu dapatkan bahwa masalah

anda telah selesai?”.

e. Penggunaan skala (scaling)

Pengunaan skala bertujuan untuk membantu klien

mengetahui sejauh mana persentase permasalahannya

terentaskan. Corey (2005: 394) menjelaskan bahwa konseling

berfokus solusi menggunakan skala untuk menunjukkan

perubahan terhadap pengalaman manusia yang tidak mudah

diamati. Misalnya perasaan mood, atau komunikasi.

f. Pembingkaian kembali (reframing)

Teknik ini membantu klien menemukan cara lain untuk

menangani masalahnya, cara ini sama tingkat kemungkinan
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untuk mengatasi masalah yang dialami klien. Hal ini dapat

menjadi alternatif peluang penyelesaian masalah klien.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat

enam teknik yang dapat digunakan dalam konseling berfokus solusi yang

menjadi pedoman konselor dalam menemukan solusi dari permasalahan

yang klien. Teknik tersebut antara lain: pertanyaan prakonseling,

pencarian perkecualian, pencarian kompetensi, pertanyaan mukjizat,

penggunaan skala, dan pembingkaian kembali.

B. Penelitian Yang Relevan

Peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan

penelitian ini, yang dapat menunjang penelitian ini. Beberapa penelitian

diantaranya adalah :

1. Rizal Yugo Prasetyo dan Djuniadi. 2015. “Implementasi E-Konseling

Pada Social Learning Network”. Perbedaan penelitian ini dengan

penelian yang dilakukan terletak pada metode penelitian yang

digunakan adalah sekuensial linier. Penelitian ini dilakukan oleh

peneliti yang berlatar belakang bukan Bimbingan dan Konseling.

Hasil penelitian ini berkaitan dengan keberhasilan pelayanan

konseling dengan media yang telah dirancang melalui social

Learning Network”.

2. I Made Sonny Gunawan dan Djuniadi. 2015. “Pengembangan Model

Konseling Individu Berbasis Cyber”. Penelitian ini menggunakan

model penelitian dan pengembangan, yang bertujuan untuk menguji

keefektifan sebuah produk. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

model konseling individual berbasis cyber dapat diterima oleh

pengguna setelah melakukan uji ahli dan revisi produk. Penelitian ini

menggunakan istilah cybercounseling. Sementara penelitian yang

dilakukan menggunakan istilah konseling online.
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Jadi perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang

ada di atas adalah pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian di

atas berfokus pada pengembangan media konseling online. Sementara

penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada pemanfaatan media

konseling online. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah

kualitatif deskriptif. Selain itu penggunaan istilah untuk konseling

online juga berbeda-beda. Namun persamaannya adalah sama-sama

meneliti tentang hal yang konseling yang memanfaatkan penggunaan

jaringan internet.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian

dengan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitiannya adalah deskriptif

kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Basrowi, 2008: 1)

penelitian kualitatif adalah “salah satu prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan prilaku

orang-orang diamati”. Menurut Suryabrata (2011: 76) “Penelitian

deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan

(deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian”.  Berdasarkan kutipan

di atas dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan

penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan suatu kejadian.

Penelitian deskriptif kualitatif penulis anggap cocok untuk

digunakan dalam penelitian ini, karena peneliti akan menggambarkan  atau

mendeskripsikan pelaksanaan hal-hal yang sehubungan dengan

pelaksanaan konseling online.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember sampai dengan

Juli 2018. Adapun lokasi untuk melakukaan penelitian yang akan

dilakukan adalah website konseling online IAIN Batusangkar

(www.onlinekonseling.com).
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C. Instrumen penelitian

Peneliti akan menjadikan dirinya sendiri sebagai instrumen

penelitian ( human instrumen) dan orang lain sebagai instrumen-instrumen

pengumpulan data (sebagai lawan dari instrumen-instrumen kertas dan

pensil).

Menurut Ahmadi (2014: 22) seseorang yang melakukan penelitian
kualitatif dalam latar alamiah (natural setting), peneliti merupakan
instrumen pengumpulan data yang akan menghimpun kata-kata,
gambar-gambar, menganalisis data secara induktif, fokus padda
makna (yang dibuat oleh para partisipan), dan mendeskripsikan
suatu proses ekspresif dan persuasif dalam bentuk bahasa.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peneliti

adalah instrumen utama dalam penelitian ini, yang akan melakukan

pengumpulan data-data dan informasi terkait dengan penelitian dan

mendeskripsikan data dan informasi dalam bentuk narasi. Dalam

melakukan kegiatan tersebut peneliti akan dibantu dengan instrumen

pendukung berupa angket.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian terpenting dalam penelitian.

Sumber data adalah sumber informasi (informan) untuk menggali

informasi berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Lofland dan Lofland

(dalam Basrowi dan Suwandi, 2008: 169) menjelaska bahwa “Sumber data

dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.

Pada penelitian kualitatif teknik yang digunakan untuk menentukan

subjek penelitian yaitu Purposive sampling dan snowball sampiling.

Sugiyono (2009: 219) menjelaskan Purposive sampling adalah “teknik

pengambilan subjek penelitian dengan pertimbangan tertentu”. Adapun

subjek penelitian yang peneliti pilih di sini adalah para klien yang

melalukan konseling sampai tuntas mulai dari tahap penjajakan hingga

tahap pengakhiran di konseling online IAIN Batusangkar.
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Selain purposive sampling teknik yang digunakan adalah Snowball

sampling. Menurut (Sugiyono, 2009: 219) Snowball sampling adalah

“teknik pengambilan subjek penelitian yang pada awalnya berjumlah

sedikit lama-lama menjadi besar, hal ini dilakukan karena dari jumlah

sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang

memuaskan, maka mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai

sumber data”. Penulis menggunakan snowball sampling untuk menperoleh

data yang terkait dengan pertanyaan penelitian dari semua klien yang

melakukan konseling di konseling online IAIN Batusangkar, hal ini

dilakukan sampai memperoleh data yang memuaskan dan mencapai

kejenuhan data.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data  merupakan langkah utama di dalam

penelitian, dengan teknik pengumpulan data peneliti akan mendapatkan

data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan

yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi

dokumentasi, dan penyebaran angket terhadap para konseli yang

melakukan konseling secara online pada media konseling online IAIN

Batusangkar. Adapun masing-masing teknik tersebut adalah :

1. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui

proses tanya jawab secara langsung pada klien konseling online.

Menurut Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2013: 232) “Dengan

wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam

tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi fenomena yang

terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi”.

Lebih lanjut Satori dan Komariah (2011: 91) menjelaskan
bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan
melakukan dialog langsung dengan sumber data, dan dilakukan
secara tak terstruktur, dimana responden mendapatkan
keabsahan dan kesempatan untuk mengeluarkan pikiran,
pandangan, dan perasaan secara natural. dalam proses
wawancara ini didokumentasikan dalam bentuk catatan tertulis
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maupun audio visual untuk meningkatkan kebernilaian dari data
yang diperoleh.

Sejalan dengan pendapat di atas Moleong (dalam Herdiansyah,

2014: 121) menjelaskan, wawancara adalah “percakapan dengan

maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan

terwawancara (interviewe) yang memberikan jawaban atas pertanyaan

tersebut”.

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa

wawancara adalah suatu percakapan dalam bentuk tanya jawab antara

pewawancara dan terwawancara untuk mengetahui data atau informasi

yang lebih terkait apa yang diteliti. Untuk meningkatkan kebernilaian

data hasil wawancara maka proses wawancara harus didokumentasikan

dengan catatan tertulis, audio visual dan lain sebagainya.

Sugiyono (2013: 233) menjelaskan bahwa wawancara terdiri

dari beberapa macam, yaitu:

a) Wawancara terstruktur (structured interview)
Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik
pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah
mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan
diperoleh.

b) Wawancara semi terstruktur (semistructure interview)
Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept
interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila
dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

c) Wawancara tak terstruktur (unstructured interview)
Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas
dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara
yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk
pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang
digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan
yang akan ditanyakan.

Jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tak

terstruktur yang bersifat terbuka (open ended) yang digunakan untuk

memunculkan informasi secara mendalam dari informan. Peneliti akan

melakukan wawancara dengan beberapa pertanyaan yang berkaitan
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dengan pelaksanaan konseling online. Wawancara yang peneliti

lakukan bukanlah secara face to face melainkan melalui perantara

media online seperti email dan fitur chat yang ada di website

konseling online IAIN Batusangkar. Hal ini dapat dilakukan karena

salah satu opsi untuk melakukan wawancara adalah melalui internet

dengan email ataupun perangkat online lainnya (Creswell, 2010: 269).

2. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data

berupa dokumen. Sugiyono (2013: 329) menjelaskan bahwa: “Studi

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi

dan wawancara dalam penelitian kualitatif, hasil penelitian akan

semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis

akademik dan seni yang telah ada”.

Sejalan dengan itu Usman (2000: 73) menjelaskan bahwa

teknik pengumpulan data melalui “Dokumentasi adalah pengambilan

data melalui dokumen-dokumen”. Berpijak pada pendapat di atas

dapat disimpulkan bahwa studi dokumentasi adalah pelengkap dari

metode observasi dan wawancara dari penelitian kualitatif, yang

dilakukan dengan cara pengambila data melalui dokumen-dokumen.

Dokumentasi yang peneliti maksud disini adalah data-data

yang tercantum dalam website konseling online IAIN Batusangkar

terkait dengan pelaksanaan konseling.

3. Angket

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan

data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab

dengan responden). Menurut (Sutopo, 2006: 87) Angket (Kuesioner)

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada

responden untuk dijawabnya, dimana peneliti tidak langsung bertanya

jawab dengan responden. Terkait dengan penelitian yang akan

dilakukan  maka peneliti akan menggunakan angket untuk
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memperoleh informasi berkaitan evaluasi tingkat kepuasan klien

dalam melakukan konseling secara online di website konseling IAIN

Batusangkar.

F. Teknik Analisis Data
Pada penelitian ini penulis memakai analisis data yang bersifat

deskriptif kualitatif. Bogdan (dalam Sugiyono, 2013: 372), menyatakan

bahwa Analisis data adalah:

Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang
diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-
bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat
diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan
mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang
penting dan yang tidak penting

Lebih lanjut Ardimen dan Erhan (2010: 97) mengungkapkan bahwa

analisis data adalah :

Suatu proses yang meliputi, (1) mencatat yang menghasilkan
catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya
tetap dapat ditelusuri, (2) mengumpulkan, memilah-milah,
mengklasifikasikan, (3) mensintesiskan, membuat ikhtisar dan
membuat indeksnya, (4) berfikir dengan jalan membuat agar
kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola,
hubungan-hubungan dan temuan-temuan umum.

Sejalan dengan pendapat di atas Satori dan Komariah (2011: 97)

menjelaskan bahwa “analisis data merupakan suatu upaya untuk

mengurai menjadi bagian-bagian, sehingga susunan atau tatanan bentuk

sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara

lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk

perkaranya”. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2007: 247)

langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu:

1. Reduksi Data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan
polanya. dengan demikian data yang telah direduksi akan
memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah
peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
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2. Display Data
Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat,
bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya,
namun yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah
teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data maka akan
memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan
selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Kesimpulan dan Verifikasi Data
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara,
dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat
yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.
Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal
didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti
kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan
yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa analisis

data, adalah suatu proses penyusunan data yang meliputi proses

mencatat, mengumpulkan, mensintesakan, serta mengelompokkan hasil

observasi, wawancara, angket dan bahan lainnya secara sistemtis agar

mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum

memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan.

Data yang didapat diolah secara kualitatif, yaitu penggambaran atau

pendeskripsian secara tertulis dalam bentuk narasi. Pelaksanaan analisis

data yang peneliti lakukan peneliti adalah dengan cara membaca,

mencatat,dan  mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan lalu

mendeskripsikan ke dalam tulisan sebagai hasil pengolahan data.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Keabsahan data  merupakan faktor yang penting dalam sebuah

penelitian karena sebelum data dianalisis terlebih dahulu harus mengalami

pemeriksaan. Menurut Sugiyono (2006:267), Validitas merupakan “derajat

ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang

dapat dilaporkan oleh peneliti”. Berpijak dari pendapat di atas dapat

dipahami bahwa suatu penelitian dikatakan valid apabila tidak ada
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perbedaan antara data di lapangan dengan data yang dilaporkan oleh

peneliti.

Menurut Hamidi (2004:82), Ada beberapa teknik yang dapat

digunakan untuk mengetahui validitas data, yaitu:

1. Teknik triangulasi antar sumber data, teknik pengumpulan data,
dan pengumpulan data yang dalam hal terakhir ini peneliti akan
berupaya mendapatkan  rekan atau pembantu dalam penggalian
data dari warga di lokasi-lokasi yang mampu membantu setelah
diberi penjelasan.

2. Pengecekan kebenaran informasi kepada para informan yang
telah ditulis oleh peneliti dalam laporan penelitian (member
check).

3. Akan mendiskusikan dan menyeminarkan dengan tema sejawat
di jurusan tempat penelitian belajar (peer debricfing), termasuk
koreksi di bawah para pembimbing.

4. Perpanjangan waktu penelitian. Cara ini akan ditempuh selain
untuk memperoleh bukti yang lebih lengkap juga untuk
memeriksa konsistensi tindakan para informan.

Berdasarkan kutipan di atas untuk melakukan uji keabsahan data

peneliti menggunakan triangulasi. Sugiyono (2013: 273) menjelaskan

trianggulasi terbagi atas:

a. Triangulasi sumber
Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang
dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh
melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi teknik
Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang
dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang
sama dengan teknik yang berbeda.

c. Triangulasi waktu
Teknik menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara
mengecek data kepada sumberdata yang sama dengan waktu
yang berbeda.

Peneliti menggunakan triangulasi sumber sebagai validitas data.

Tringulasi sumber ini bertujuan meningkatkan kepercayaan penelitian

dengan mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu

sama lain. Penulis menguji keabsahan data yang didapatkan dari

wawancara dengan  klien yang melakukan konseling pada konselor yang
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menangani masalahnya. Selain itu peneliti juga melakukan triangulasi

teknik dan triangulasi waktu. Penulis menguji keabsahan data dengan

menggunakan teknik berbagai teknik yang berbeda. Teknik yang akan

dilakukan adalah wawancara dan pembagian angket. Dengan teknik yang

berbeda tersebut akan terlihat kebenaran data yang didapatkan. Teknik

terakhir yang digunakan adalah triangulasi waktu dimana peneliti akan

memberikan pertanyaan yang sama di waktu yang berbeda pada orang

yang sama yang bertujuan untuk melihat kekonsistenan dan keabsahan

data yang sebelumnya telah diberikan.
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BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

Penelitian deskriptif kualitatif pada dasarnya merupakan penelitian

yang hasil akhirnya berupa narasi tentang apa yang telah diteliti. Penelian yang

saat ini dilakukan adalah jenis penelitian lapangan, yang nantinya akan

mengugkap fenomena yang ada di lapangan dan hasilnya berupa deskripsi

tentang apa yang terjadi di lapangan sesuai dengan subfokus penelitian.

Persiapan yang dilakukan sebelum penelitian adalah menyediakan

website yang nantinya akan menjadi media penelitian. Persiapan ini

berlangsung selama tiga bulan, terhitung dari September 2017 hingga

November 2017. Selain persiapan website hal lain yang dilakukan adalah

penyusunan proposal penelitian. Setelah semua persiapan rampung maka

barulah penelitian dilakukanlah mulai dari Desember 2017 sampai dengan Juli

2018. Penelitian dilakukan secara online di website konseling online IAIN

Batusangkar yang telah dipersiapkan. Selama penelitian ini didapatkan 20

orang subjek penelitian.

Sebelum uraian lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipaparkan beberapa

aspek yag terkait dengan pelaksanaan konseling online IAIN Batusangkar yang

menjadi tawaran alternatif untuk menarik minat masyarakat mengikuti

konseling, antara lain sebagai berikut :

1. Ketertarikan masyarakat mengakses konseling online IAIN

Batusangkar

2. Pemanfaatan konseling online IAIN Batusangkar oleh masyarakat.

3. Alasan yang mendorong konseli menggunakan konseling online IAIN

Batusangkar.

4. Tingkat kepuasan konseli dalam mengikuti konseling secara online

menggunakan konseling online  IAIN Batusangkar
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Untuk memperoleh data penelitian yang sesuai dengan empat aspek di

atas maka penulis melakukan wawancara, dan studi dokumentasi melalui

website yang telah tersedia sebagai media penelitian yang penulis lakukan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh data sebagai berikut :

1. Ketertarikan masyarakat mengakses konseling online IAIN Batusangkar

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada defenisi operasional

sebelumnya bahwa dalam hal ini penulis menggunakan istilah ketertarikan

untuk menggambarkan seberapa banyak jumlah masyarakat yang mengakses

website konseling online IAIN Batusangkar. Ketertarikan ini dilihat dalam

bentuk angka yang secara otomatis selalu bertambah sesuai dengan jumlah

pengunjung yang telah mengakses website ini.

Berdasarkan data yang didapatkan dari website konseling online IAIN

Batusangkar bahwa jumlah pengunjung yang mengakses website ini selalu

mengalami peningkatan, seperti yang tergambar pada diagram di bawah ini :

Konseling online IAIN Batusangkar telah dipublikasikan sejak

September 2017. Selama September 2017 sampai dengan Desember 2017

selalu mengalami perbaikan dan penyempurnaan, dan pada Desember 2017

barulah website ini siap untuk digunakan sebagai media penelitian. Tiga

bulan persiapan website ini telah menarik pengunjung sebanyak ± 3000

pengunjung. Penelitian di mulai Desember 2017 sampai dengan Juli 2018 dan

website ini telah dikunjungi sebanyak 9702 kali. Peningkatan jumlah konseli

yang mengakses konseling online IAIN Batusangkar mengalami siklus yang

naik turun. Berdasarkan gambaran diagram di atas dapat dilihat bahwa dari

bulan Desember 2017 hingga Juli 2018, ada 5781 masyarakat yang telah

3921 4700

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000

diagram peningkatan akses konseling online IAIN Batusangkar

67

Untuk memperoleh data penelitian yang sesuai dengan empat aspek di

atas maka penulis melakukan wawancara, dan studi dokumentasi melalui

website yang telah tersedia sebagai media penelitian yang penulis lakukan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh data sebagai berikut :

1. Ketertarikan masyarakat mengakses konseling online IAIN Batusangkar

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada defenisi operasional

sebelumnya bahwa dalam hal ini penulis menggunakan istilah ketertarikan

untuk menggambarkan seberapa banyak jumlah masyarakat yang mengakses

website konseling online IAIN Batusangkar. Ketertarikan ini dilihat dalam

bentuk angka yang secara otomatis selalu bertambah sesuai dengan jumlah

pengunjung yang telah mengakses website ini.

Berdasarkan data yang didapatkan dari website konseling online IAIN

Batusangkar bahwa jumlah pengunjung yang mengakses website ini selalu

mengalami peningkatan, seperti yang tergambar pada diagram di bawah ini :

Konseling online IAIN Batusangkar telah dipublikasikan sejak

September 2017. Selama September 2017 sampai dengan Desember 2017

selalu mengalami perbaikan dan penyempurnaan, dan pada Desember 2017

barulah website ini siap untuk digunakan sebagai media penelitian. Tiga

bulan persiapan website ini telah menarik pengunjung sebanyak ± 3000

pengunjung. Penelitian di mulai Desember 2017 sampai dengan Juli 2018 dan

website ini telah dikunjungi sebanyak 9702 kali. Peningkatan jumlah konseli

yang mengakses konseling online IAIN Batusangkar mengalami siklus yang

naik turun. Berdasarkan gambaran diagram di atas dapat dilihat bahwa dari

bulan Desember 2017 hingga Juli 2018, ada 5781 masyarakat yang telah

3921 4700 5069 6002
7146 8025 8274

9702

diagram peningkatan akses konseling online IAIN Batusangkar

periode desember 2017-
juli2018

67

Untuk memperoleh data penelitian yang sesuai dengan empat aspek di

atas maka penulis melakukan wawancara, dan studi dokumentasi melalui

website yang telah tersedia sebagai media penelitian yang penulis lakukan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh data sebagai berikut :

1. Ketertarikan masyarakat mengakses konseling online IAIN Batusangkar

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada defenisi operasional

sebelumnya bahwa dalam hal ini penulis menggunakan istilah ketertarikan

untuk menggambarkan seberapa banyak jumlah masyarakat yang mengakses

website konseling online IAIN Batusangkar. Ketertarikan ini dilihat dalam

bentuk angka yang secara otomatis selalu bertambah sesuai dengan jumlah

pengunjung yang telah mengakses website ini.

Berdasarkan data yang didapatkan dari website konseling online IAIN

Batusangkar bahwa jumlah pengunjung yang mengakses website ini selalu

mengalami peningkatan, seperti yang tergambar pada diagram di bawah ini :

Konseling online IAIN Batusangkar telah dipublikasikan sejak

September 2017. Selama September 2017 sampai dengan Desember 2017

selalu mengalami perbaikan dan penyempurnaan, dan pada Desember 2017

barulah website ini siap untuk digunakan sebagai media penelitian. Tiga

bulan persiapan website ini telah menarik pengunjung sebanyak ± 3000

pengunjung. Penelitian di mulai Desember 2017 sampai dengan Juli 2018 dan

website ini telah dikunjungi sebanyak 9702 kali. Peningkatan jumlah konseli

yang mengakses konseling online IAIN Batusangkar mengalami siklus yang

naik turun. Berdasarkan gambaran diagram di atas dapat dilihat bahwa dari

bulan Desember 2017 hingga Juli 2018, ada 5781 masyarakat yang telah

diagram peningkatan akses konseling online IAIN Batusangkar

periode desember 2017-
juli2018



68

mengunjungi website ini. Untuk lebih jelasnya peningkatn akses pengunjung

dapat dilihat pada data hasil screenshoot website konseling online IAIN

Batusangkar di bawah ini.

Desember 2017 Januari 2018 Februari 2018

G.1 : peningkatan pengunjung di bulan Desember-Januari-Februari

Ketertarikan masyarakat untuk mengakses konseling online ini terlihat

jelas pada peningkatan jumlah pengujung yang tertera di  website.

Berdasarkan data yang telah didapatkan ketertarikan pengunjung sepanjang

Desember 2017 hingga Januari 2018 sebesar 779 pengunjung, sementara dari

Januari sampai dengan Februari mengalami penurunan dimana ketertarikan

pengunjung mengakses website hanya mengalami peningkatan sebanyak 369

orang.

Maret 2018 April 2018 Mei 2018

G.2 : peningkatan pengunjung di bulan Maret-April-Mei

Pada bulan Februari jumlah pengunjung konseling online IAIN

Batusangkar adalah sebanyak 5069 orang, dan pada bulan Maret sebanyak

6002 pengunjung. Dari Februari sampai dengan Maret terlihat bahwa

pengunjung kembali mengalami peningkatan karena pada bulan ini

ketertarikan pengunjung meningkat pada angka 933 pengunjung, pada

bulan Maret-April kembali mengalami peningkatan yangmana pada bulan
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Maret tercatat jumlah pengunjung adalah 6002 pengunjung dan pada bulan

April terdapat 7146 pengunjung, dapat dilihat bahwa pada bulan ini

terdapat kenaikan pengunjung sebanyak 1144 pengunjung. Pada bulan

berikutnya ketertarikan pengunjung menurun dimana pengunjung dari

bulan April hinggal Mei hanya sebanyak 879 pengunjung

Selanjutnya penurunan drastis terjadi dimana hanya terdapat

peningkatan pengunjung sebanyak 249 pengunjung pada bulan Mei- Juni,

namun mengalami peningkatan kembali pada bulan Juni-Juli sebanyak

1428 pengunjung, sebagaimana terlihat dalam data hasil screenshoot

berikut :

Juni 2018 Juli 2018

G.3 : peningkatan pengunjung di bulan Juni-Juli

Konseling online IAIN Batusangkar diakses oleh berbagai daerah

bukan hanya daerah sumatera barat tetapi juga sampai daerah Jakarta,

Bandung, Yogyakarta, Ambon, dan Batam dan berbagai daerah lainnya.

Hal ini dapat dibuktikan dengan data konseli pada saat konseling yang

terlampir pada laporan konseling.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan

bahwa ketertarikan masyarakat mengakses konseling online IAIN

Batusangkar mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan terendah

adalah disaat hanya ada 249 orang pengunjung dalam satu bulan yaitu

pada bulan Mei sampai dengan Juni. Sementara peningkatan pengunjung

terbanyak terlihat pada bulan Juni sampai dengan Juli 2018, dimana

terdapat 1428 pengunjung dalam satu bulan. Rata-rata peningkatan

pengunjung adalah ± 500-1000 pengunjung setiap bulannya.
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2. Pemanfaatan konseling online IAIN Batusangkar oleh masyarakat

Konseling online IAIN Batusangkar diciptakan pada dasarnya

adalah untuk memperluas jangkauan konselor kepada masyarakat. Hal ini

memungkinkan pelayanan responsif bagi kepada konseli yang

membutuhkan. Sesuai dengan prinsip ini maka masyarakat dapat

memanfaatkannya untuk mendapatkan pelayanan konseling dengan cepat

dan mudah.

Masyarakat memanfaatkan konseling online IAIN Batusangkar ini

sebagai salah satu media untuk konsultasi dan konseling. Pemanfaatan ini

dapat dilihat dari jumlah konseli yang mendaftar untuk mengikuti

konseling. Data ini terlampir di dalam database konseling online IAIN

Batusangkar. Terdapat 132 konseli yang ingin memanfaatkan pelayanan

konseling yang ada. Ada empat bidang yang dimanfaatkan untuk

pelayanan konseling, yaitu bidang pribadi, sosial, karir, dan belajar.

Berikut rincian jumlah konseli yang ingin melakukan konseling secara

online melalui website konseling online IAIN Batusangkar :

Tabel 1. Rincian pemanfaatan konseling online

No Bidang masalah Jumlah konseli Persentase
1 Pribadi 75 konseli 57 %
2 Sosial 20 konseli 15 %
3 Belajar 14 konseli 11 %
4 Karir 23 konseli 17 %

Total 132 konseli 100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa konseling online

IAIN Batusangkar banyak dimanfaatkan untuk mengungkapkan

permasalahan berhubungan dengan bidang masalah pribadi sebanyak 57%,

sosial 15%, belajar 11%, dan karir 17 %. Pemanfaatan media konseling ini

membuat keterbukaan konseli dalam melakuan konseling. media ini

membuat konseli yang tidak dapat mengungkapkan masalah secara

langsung menjadi lebih terbuka dan yakin untuk melakukan konseling.

Berdasarkan data yang telah didapatkan 75 orang dari 132 konseli

yang mendaftar untuk melakukan konseling memiliki masalah
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berhubungan dengan bidang masalah pribadi, yang meliputi masalah

sebagai berikut :

1. Lemahnya ego yang membuat seseorang menjadi sulit menerima

kenyataan dan mencoba mengakhiri hidup dengan menyakiti diri

sendiri (self-harm),kurang percaya diri, dan rendah diri

2. Adanya pemikiran irrasional yang tertanam didalam diri yang

membuat koneli memiliki masalah merasa hidup tidak berarti

(putus asa), kesepian, phobia, halusinasi, tidak mau untuk menikah,

dan takut bersosialisasi.

3. Emosi yang tidak stabil, sehingga menyebabkan gelisah, sedih,

depresi, takut dan perasaan yang tidak menentu

4. Jenuh dengan rutinitas yang ada

5. Belum bisa menemukan jati diri

6. Trauma masa lalu yang menyakitkan

7. Kehidupan sex sebelum menikah yang berujung penyesalan

8. Sulit menemukan jati diri

9. Orientasi sex yang menyimpang (penyuka sesama jenis)

10. Hubungan pernikahan yang kurang harmonis

Selain permasalahan pribadi juga ada permasalahan yang

berhubungan dengan masalah sosial, seperti sulit mendapatkan teman yang

cocok, sulit beradaptasi dengan lingkungan baru, pertengkaran dengan

teman, tidak nyaman dengan lingkungan tempat tinggal, dan lingkungan

kerja, dan takut untuk bersosialisasi.

Lebih lanjut permasalahan konseli berkaitan dengan masalah karir

yang meliputi ketidakmampuan menentukan karir setelah lulus kuliah,

penentuan jurusan perkuliahan, dan jurusan yang tidak sesuai dengan

keinginan. Pada bidang ini terdapat 23 orang yang bimbang dengan pilihan

karirnya. Ternyata kebingungan pemilihan karir dari data yang di dapatkan

bukan hanya pada kalangan siswa tetapi juga pada kalangan mahasiswa

dan bahkan orang yang telah bekerja sekalipun. Beberapa orang

mahasiswa mengaku bahwa ia bingung dengan karir apa yang akan dia
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jalani setelah lulus kuliah. Selain itu beberapa orang pekerja menceritakan

bahwa ia mengalami permasalahan karir, dimana ia merasa bosan dengan

pekerjaan yang ia lakukan, dan merasa stress akibat beban pekerjaan yang

dimilikinya.

Permasalahan selanjutnya ada pada bidang belajar dimana pada

bidang ini konseli menceritakan masalah terkait dengan kurangnya

motivasi belajar, sulit berkonsentrasi dalam belajar, stress menghadapi

ujian serta tidak nyaman dengan kondisi lingkungan belajar.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan

bahwa konseling online IAIN Batusangkar banyak dimanfaatkan oleh

masyarakat untuk melakukan konseling, mulai dari permasalahan di

bidang pribadi, sosial, karir, dan belajar. Permasalahan terbanyak terletak

pada bidang pribadi dimana terdapat 75 orang yang mengisi kolom

konseling bidang pribadi, 20 orang memiliki permasalahan bidang sosial,

14 orang memiliki masalah bidang belajar, dan 23 orang lainnya memiliki

masalah bidang karir.

3. Alasan yang mendorong konseli menggunakan konseling online IAIN

Batusangkar

Secara teoritis seseorang mengikuti konseling melalui media online

dikarenakan beberapa faktor pendukung diantaranya adalah kurangnya

fasilitas penyedia layanan konseling secara langsung, perasaan malu untuk

konseling face to face, serta kepraktisan pelayanan konseling yang

diperoleh secara online.  Penelitian ini akan mengungkapkan alasan

beberapa orang konseli terkait dengan penggunaan konseling secara online

yang telah penulis dapatkan melalui wawancara dengan 15 orang konseli,

sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil wawancara alasan konseli mengikuti konseling secara
online di website konseling online IAIN Batusangkar

Pertanyaan Hasil wawancara Konseli

Apa yang
membuat anda

Pertama konseling online praktis, tidak harus
face to face dan tanpa di pungut biaya

TM,
RZ, LD
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tertarik untuk
melakukan
konseling secara
online ?

karena saya kurang suka dengan guru BK yang
ada di sekolah karena kesannya main-main

SF

Karena dari semua website yang saya kunjungi
dan baca sekilas hanya disini saya merasa bisa
terbuka dengan masalah yang saya rasa

RS

Saya merasa lelah dengan personaliti saya ini,
saya sudah menceritakan kepada orang lain
tetapi kurang membantu, makanya saya coba
cari konseling online

GB

Saya tidak punya lagi tempat untuk bercerita,
dan saya lihat website ini trusted, dan saya
ngak nyangka sampai dihubungi lebih lanjut.

FT, CP,
AN,AY,
NS, FB

Karena saya mau mencari orang yang benar-
benar mengerti, dan saya ngak mau bertele-tele
cerita sana-sini

AD

Saya tertarik untuk mencurahkan masalah
yang saya hadapi dan dengan konseling ini hati
saya bisa tenang

UM

Karena saya ngak ada waktu untuk mencari
tempat untuk melakukan terapi, dan saya ngak
tau dimana tempatnya

TL

Berdasarkan paparan hasil wawancara yang telah penulis lakukan,

maka diperoleh data bahwa terdapat beberapa alasan yang

melatarbelakangi konseli mengikuti konseling di konseling online IAIN

Batusangkar, yaitu sebagai berikut:

TM mengungkapkan bahwa ia merasa terbantu dengan adanya

pelayanan konseling secara online, ia mengatakan bahwa pelayanan

konseling ini dapat dilakukan secara praktis dan tidak harus dilakukan

secara bertatap muka (Face to Face) selain itu pelayanan konseling yang

diberikan tanpa dipungut biaya.

Sejalan dengan pendapat TM ini RZ dan LD juga mengungkapkan

hal yang serupa RZ mengungkapkan bahwa ia tertarik melakukan

konseling secara online karena pelayanan yang diberikan tanpa di pungut

biaya, lebih lanjut LD juga memberikan pendapat yang senada ia berkata

bahwa konseling online yang dilihat pada website konseling online IAIN

Batusangkar dapat dipercaya menyelesaikan masalahnya selain itu tanpa
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dipungut biaya dan hanya untuk kepentingan pendidikan. LD mengatakan

jarang sekali pelayanan konseling di saat sekarang ini yang memberikan

konseling tanpa biaya apapun juga.

Pendapat selanjutnya merupakan pendapat dari SF  seorang siswa

disalah satu SMA yang ada di Jawa, ia mengatakan bahwa sebelumnya ia

pernah melakukan konseling dengan guru BK yang ada di sekolahnya,

namun pelayanan yang diberikan terkesan tidak serius dalam menangani

masalahnya. Hal ini membuat ia mencari alternatif lain untuk melakukan

konseling secara online untuk menemukan solusi masalah yang ia hadapi.

Selain pendapat SF di atas GB juga mengungkapkan alasannya mengikuti

konseling secara online ia mengungkapkan bahwa sebelumnya ia sudah

pernah menceritakan masalahnya kepada orang lain tetapi ia merasa

kurang terbantu, lalu ia mencari alternatif lain untuk dapat membantunya

menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berbeda dengan alasan SF dan GB, alasan selanjutnya diungkap

oleh FT, CP, AN, AY, NS dan FB  mereka mengugkapkan bahwa tidak

tau mau bercerita kepada siapa, tidak ada orang yang dapat dipercaya

dalam menyelesaikan masalah yang dialaminya, mereka merasa masalah

yang dialami sangat bersifat pribadi dan rahasia, sehingga tidak bisa

diceritakan kepada sembarang orang.

Alasan selanjutnya dari AD yang mengungkapkan bahwa ia

mengikut konseling secara online karena ia ingin menyelesaikan

masalahnya dengan orang yang ahli, tanpa harus bertele-tele kepada orang

lain. ia ingin mendapatkan solusi yang tepat dari masalah yang ia alami.

UM beralasan melakukan konseling karena ia tertarik untuk

menceritakan masalahnya kepada seseorang namun ia tidak tau harus

menceritakan kepada siapa, ia mengikuti konseling untuk membuat

hatinya menjadi tenang, karena setidaknya dengan bercerita akan

mengurangi sedikit beban yang dirasakan.

Alasan lain di ungkapkan oleh TL ia mengaku memiliki kegiatan

yang banyak yang membuat ia sibuk dan tidak memiliki waktu untuk
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mencari tempat praktik psikologi atau konseling, selain itu ia juga tidak

mengetahui dimana tempat pelayanan itu berada.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa alasan

konseli mengikuti konseling secara online pada konseling online IAIN

Batusangkar adalah sebagai berikut:

a. Konseling secara online dapat diikuti secara praktis dan mudah.

b. Konseling yang ditawarkan tanpa di pungut biaya.

c. Permasalahan yang di alami bersifat sangat pribadi dan rahasia yang

tidak ingin diketahui oleh orang lain.

d. Tidak memiliki tempat untuk menceritakan permasalahan yang dapat

dipercaya

e. Pelayanan guru BK disekolah yang terkesan tidak serius dalam

mengatasi masalah konseli, yang membuat konseli merasa terabaikan.

f. Minimnya fasilitas pelayanan konseling secara langsung, dan untuk

melakukan konseling secara langsung membutuhkan waktu yang

panjang

4. Tingkat kepuasan konseli dalam mengikuti konseling secara online pada

konseling online  IAIN Batusangkar

Konseling merupakan suatu kegiatan yang melibatkan interaksi antara

dua orang atau lebih. Untuk itu memerlukan komunikasi dua arah yang baik,

dan memerlukan penilaian sebagai evaluasi dari pelayanan konseling yang

telah terjadi. Untuk mengetahui evaluasi kepuasan konseli dalam pelayanan

konseling yang telah diberikan, maka dibutuhkan umpan balik (feedback) dari

konseli. Dalam hal ini peneliti memberikan pertanyaan yang diberikan dalam

bentuk wawancara dan angket, penilaian diberikan oleh 18 orang konseli

berikut penjabarannya :

Tabel 3. Tingkat kepuasan konseli mengikuti konseling online

IAIN Batusangkar

Pertanyaan Hasil wawancara
Konseli

Bagaimana
perasaan anda

Saya merasa tidak bingung lagi sepertu
sebelumnya karena beban fikiran jadi

HQ
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setelah melakukan
konseling ?

berkurang
Lega, merasa plong, dan merasa lebih
positif

VN

Saya merasa puas dan lega buk AN
Sejujurnya kurang nyaman, tetapi
setidaknya membantu.

SF

Saya merasa lebih tenang UM
Better than before mbak yang jelas, ada
yang ngasih tau, agak lebih lega soalnya ada
teman sharing

CP

Alhamdulillah saya merasa lega, karena ini
baru pertama kalinya saya blak-blakan
tentang problem ku ini

LD

Saya merasa baru ngeh kalau ngak ada yang
perlu ditakutin

FT

Saya merasa lumayan terbantu dengan
konseling di website ini

RZ

Saya merasa bersyukur dan berterima kasih
karena telah membantu membuka pikiran
saya kembali

NZ

Saya merasa lega mbak, saya saudah yakin
dengan apa yang  harus saya lakukan

TL

Saya merasa senang kakak mau mendengar
cerita saya, saya merasa lega karena sudah
tau apa yang akan dilakukan

GB

Saya merasa terbantu setelah bercerita
dengan anda

AD

Saya merasa puas, namun saya merasa
perubahan dalam diri saya masih belum
tuntas

MT

Saya merasa lega seakan beban saya
terangkat, saya menemukan apa yang ingin
saya temukan untuk berubah

RS

Saya senang bisa dihubungi pihak online
konseling tapi saya merasa belum terbantu
mungkin karena salah saya juga yang ngak
cocok

NS

Saya merasa lebih ringan karena bisa
konsultasi masalah saya, dan lebih terpacu
untuk berubah

FB

Saya merasa puas karena fast response AY
Perasaan saya menjadi lebih baik, dan udah
tidak berfikiran negatif lagi

AL

Apa yang akan
anda lakukan untuk

Saya akan berlatih berbicara dan
berinteraksi dengan orang lain sesering

VN
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menyelesaikan
keluhan anda
setelah konseling
ini berakhir?

mungkin apa adanya dan jujur
Saya akan menghindari fi, video, foto
ataupun cerita tentang LGBT, dan
sebaiknya menyegerakan untuk menikah

TL

Saya akan berusaha menghilangkan pikiran
positif yang ngak perlu dipikirkan, berfikir
positif, dan percaya diri

RS

Saya akan terus melakukan hal positif sama
niat yang kuat untuk berhenti, actionnya
olah raga pagi, puasa sunnah, baca buku,
dan stop akses situs tidak berguna

LD

Berani mengatakan tidak untuk organisasi
dan menjelaskan mengapa tidak
melanjutkan kegiatan organisasi

HQ

Saya akan mencoba berubah dengan mulai
pembicaraan ketika bertemu dengan orang
lain

GB

Kedepannya saya harus tegas sama atasan
saya, dan tetap bekerja dengan baik seperti
biasa

AD

Kuatkan niat komitmen untuk berubah dan
bersungguh-sungguh dalam melakukan
perubahan

FB

Saya akan mencoba untuk mengisi waktu
kosong dengan hal yang bermanfaat MT

Dari rentang skor
10-100% berapa
persen tingkat
kepuasan anda
dalam mengikuti
konseling?

95 % AN, AL

55% SF

80%
UM, AY,

AD, NZ, CP
99% LD
85% FT, GB, TM
70% RZ
90% TL, FB
50% MT
97% RS
30% NS

Berdasarkan paparan di atas dapat dilihat tingkat kepuasan konseli

dalam mengikuti konseling. Pertama HQ, ia merupakan mahasiswa

semester 4 salah satu perguruan tinggi, ia bingung untuk memilih

organisasi atau kuliah, ia merasa tidak ingin lagi melanjutkan organisasi

tapi ia tidak berani untuk mengungkapkan kepada teman-teman yang ada
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di organisasinya. Setelah melakukan konseling ia berkomitmen untuk mau

mengatakan penolakan untuk apa yang ia tidak sukai, dan menjelaskan apa

penyebab ia mundur dari organisasi. (Untuk lebih jelas mengenai

pelaksanaan konseling akan dilaporkan di dalam laporan pelaksanaan

konseling terlampir).

Kedua AD memiliki masalah dengan atasannya, bisa dikatakan

bahwa AD memiliki hubungan khusus dengan atasannya, padahal ia sudah

memiliki suami dan 1 orang anak, ia ingin keluar dari masalahnya dan

setelah mengikuti konseling ia merasa terbantu dan memilih untuk

menghentikan perasaannya dan fokus kepada pekerjaan dan mengurus

anak serta suaminya. Ia memberikan penilaian 80 kepada pelayanan yang

telah didapatkan.

Ketiga adalah AN, dia adalah salah seorang mahasiswa BK

disalahsatu PTN di Sumatera Barat, ia punya teman yang memiliki

pemahaman salah tentang pemakaian ganja, AN mempertanyakan  tentang

informasi kelegalan ganja dan apa yang dapat dilakukan untuk temannya.

Setelah melakukana konsultasi AN memiliki pemahaman baru tentang

ganja dan AN akan membantu temannya untuk berubah dengan

meyakinkan temannya tentang pemahaman yang ia dapatkan selama

konseling. Setelah mengikuti konseling AN memberikan penilaian

kepuasan 95%, ia menyebutkan  bahwa ia senang bisa mengikuti

konseling online,  ia merasa terbantu dan merasa percaya bahwa untuk

menyampaikan masalahnya secara terbuka.

Keempat, CP seorang mahasiswa yang memiliki masalah dengan

masa lalu gelap, ia menjalin hubungan dengan pacarnya sampai melakukan

hal yang terlarang, ini membuatnya menyesal ia menyesal telah

melakukannya, saat ini ia telah di tinggalkan kekasihnya. Ia merasa lega

setelah melakukan konseling dan telah memiliki teman untuk

menceritakan masalah yang ia hadapi, sebelumnya ia tidak tau harus cerita

kepada siapa, masalahnya ini membuat ia putus asa. Ia berkomitmen

untuk tidak lagi mengulangi masa lalunya, ia tidak ingin pacaran lagi
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karena ia yakin jika ia kembali pacaran hal yang sama akan terjadi lagi,  ia

berkomitmen ingin fokus kuliah dan membuat orang sekitarya tidak lagi

melecehkannya. Kepuasan cp mengikuti konseling berada di tingkat 95%.

Kelima, GB seorang siswa SMA di Jakarta yang memiliki

kepribadian introvert, ia tidak memiliki keberanian untuk memulai

pembicaraan dengan orang lain. ia ingin berubah dan memiliki keberanian

untuk berbaur dengan orang sekitarnya. Ia memutuskan untuk melawan

fikiran negatifnya tentang penolakan yang diterimanya jika memulai

pembicaraan dengan orang lain. GB memiliki 80% tingkat kepuasan

mengikuti konseling dengan konseling online IAIN Batusangkar, ia

merasa lega setelah mengikuti konseling dan tau apa yang harus

dilakukannya untuk berubah.

Keenam LD, mahasiswa tingkat akhir jurusan hubungan

internasional di salah satu perguruan tinggi di Jawa. Masalahnya adalah

kecanduan konten pornografi mulai dari cerita hingga video. Ia memiliki

keinginan untuk menonton video pornografi yang tinggi dan sulit untuk

dihentikan, namun setelah melakukannya ia merasa berdosa dan menyesal.

Perasaan inilah yang selalu menghantuinnya dan membuat ia ingin

berubah. Setelah mengikuti konseling ia merasa sangat puas dengan

konseling yang telah diberikan dari skala 1-100% ia mengungkapkan

kepuasannya berada pada tingkat 99 %. Ia mengungkapkan bahwa sangat

puas dengan pelayanan konseling, LD merasa senang memiliki teman

yang memotivasinya untuk berubah.

Sama dengan masalah LD di atas FB juga memiliki permasalahan

kecanduan konten pornografi. Ia telah melakukan berbagai cara untuk

berubah namun selalu gagal, dan pada saat konseling FB menyadari bahwa

hal yang perlu ia rubah adalah komitmennya untuk berubah. Karena

selama ini yang kurang dari usahanya untuk berubah adalah kekuatan

tekatnya. FB merasa puas telah mengikuti konseling dan pada akhir

konseling memberikan penilaian 90 %.
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa konseli

memiliki permasalahan yang berbeda-beda, dengan komitmen untuk

berubah dan keluar dari permasalahan yang dihadapinya.Selain itu untuk

mengetahui tingkat kepuasan konseli, maka konselor memberikan

pertanyaan dari skala 1-100% berapa persen tingkat kepuasan mengikuti

konseling. Dalam hal ini penulis mengelompokkan rentang penilaian ini

kedalam empat kelompok yaitu :

Tabel. 4: jumlah tingkat kepuasan konseli

No Persentase kepuasan Keterangan Jumlah konseli
1 76-100 Sangat memuaskan 14 konseli
2 51-75 Memuaskan 2 konseli
3 26-50 Kurang memuaskan 2 konseli
4 1-25 Tidak memuaskan -

Jumlah 18 konseli

Berdasarkan data yang telah diperoleh maka tergambarlah tingkat

kepuasan konseli, dimana dari 18 orang konseli yang memberikan

penilaian dua orang diantaranya NS menyatakan kurang puas dengan

pelayanan konseling yang diberikan, ia menyatakan bahwa merasa tidak

terbantu dengan konseling yang telah diikutinya, dan ia hanya memberikan

penilaian tingkat kepuasan sebanyak 30%. Sementara itu MT

mengungkapkan bahwa ia puas terhadap pelayanan konseling, namun ia

belum bisa menuntaskan masalahnya dengan baik.

Lebih lanjut SF dan RZ memberikan penilaian pada tingkat

memuaskan dimana SF 55 % dan RZ 70%. SF mengungkapkan cukup

terbantu dengan pelayanan konseling, namun ia merasa seperti

diinterograsi dan ia merasa bahwa konselor tidak memberinya solusi tetapi

lebih kepada pertanyaan-pertanyaan. Menanggapi hal ini konselor

memberikan penstrukturan kembali yang menyatakan bahwa pertanyaan

yang diberikan adalah agar ia menyadari apa yang sebenarnya terjadi dan

apa yang dapat dilakukan utuk mengatasi kejadian itu, serta memberikan

pemahaman bahwa hal ini bertujuan untuk membuat ia mandiri. Setelah
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menyampaikan ini SF paham dengan situasi konseling yang terjadi.Sejalan

dengan SF maka RZ juga mengungkapkan bahwa ia cukup puas dengan

pelayanan yang diberikan, ia merasa terbantu dengan adanya website ini.

Berikutnya terdapat tiga belas orang yang berada pada tingkat sangat

memuaskan. Mereka mengaku lega setelah mengikuti konseling, serta

merasa beban pikiran menjadi berkurang.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa konseling

online IAIN Batusangkar dapat memberikan bantuan dalam pemberian

pelayanan konseling. Dari pelayanan konseli yang diberikan dua orang

yang menyatakan kurang puas, dua orang menyatakan memuaskan dan

empat belas orang menyatakan sangat memuaskan. Konseli

mengungkapkan bahwa ia merasa terbantu dengan adanya konseling

seperti  ini, setelah mengikuti konseling mereka merasa lega, dan beban

pikiran  menjadi berkurang, selain itu konseli juga mengungkapkan bahwa

merasa senang dengan pelayanan yang diberikan terlebih lagi konseling ini

tanpa dipungut biaya. Lebih lanjut konseli juga mengungkapkan bahwa ia

seseorang yang sulit mengungkapkan isi hatinya secara langsung dan

dengan adanya konseling online ini ia menjadi lebih terbuka dan dapat

leluasa mencurahkan isi hatinya.

B. Pembahasan

Berdasarkan temuan hasil penelitian yang telah penulis lakukan

terkait dengan pelaksanaan konseling online IAIN Basangkar, yang

membahas tentang ketertarikan masyarakat untuk mengakses konseling

online IAIN Batusangkar, pemanfaatan konseling online IAIN Basangkar,

alasan penggunaan konseling online IAIN Basangkar, dan tingkat

kepuasan konseli dalam mengikuti konseling online IAIN Basangkar

terdapat beberapa hal yang perlu dibahas secara rinci sebagai berikut :

1. Mayoritas pemanfaatan konseling online IAIN Basangkar oleh

masyarakat

Pemanfaatan konseling online IAIN Batusangkar oleh

masyarakat adalah sebagai media konseling dan konsultasi.
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Berdasarkan data yang telah didapatkan 365 orang mendaftar sebagai

pengguna website, dan 132 orang diantaranya menceritakan

masalahnya pada website ini untuk dikonseling. Dari data ini dapat

dilihat bahwa hanya sebagian saja yang ingin mengikuti konseling.

Hal ini terjadi karena media ini terbilang baru dan belum terlalu

diketahui oleh masyarakat. Selain itu konseling online juga memiliki

kekurangan yang dapat meragukan masyarakat untuk mengikuti

konseling secara online.

Petrus dan Sudibyo (2017.p1) menyebutkan beberapa

kekurangan konseling online sebagai berikut :

a. Konselor tidak dapat mengamati secara langsung ekspresi dan
bahasa tubuh konseli

b. Tidak dapat dikontrol secara ketat perilaku-perilaku yang
melemahkan dinamika konseling

c. Konselor harus memiliki kemampuan imajinasi yang tinggi dan
memiliki kemampuan menginterpretasi kata-kata yang dituliskan
ataupun bentuk-bentuk motion dan animasi-animasi
yangdigunakan dalam proses komunikasi.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat bahwa konseling

secara online memiliki beberapa kelemahan, hal ini dapat

menyebabkan keraguan konseli untuk melakukan konseling secara

online. Konseling yang dilakukan secara online akan membuat konseli

menjadi tidak mendapat perhatian langsung oleh konselor. Hal ini

membuat konseli harus benar-benar memiliki komitmen untuk serius

melakukan konseling, agar konseling dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan data yang didapatkan masyarakat yang ingin

mengikuti konseling lebih banyak perempuan. Dimana dari 132

konseli yang ingin mengikuti konseling 101 diantaranya perempuan

dan 31 laki-laki. Menurut Hamilton dan Fagot (dalam Lestarianita,

2007. P.5) “pria laki-laki cenderung menggunakan rasional atau

logika, dan terkadang kurang menggunakan emosional, sehingga

mereka lebih memilih untuk langsung menyelesaikan masalah yang

dihadapi atau langsung menghadapi sumber stress. Sedangkan
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perempuan lebih cenderung menggunakan perasaan yang membuat

perenpuan lebih mengatur emosional dalam menghadapi masalah atau

sumber stress”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa laki-laki

cenderung lebih rasional dan langsung menyelesaikan masalah

dibandingkan perempuan. Hal ini membuat pria cenderung tidak

berlarut-larut di dalam masalah dibandingkan perempuan. . Pria lebih

memilih untuk menyelesaikan masalah yang dialaminya dan

menghadapi sumber masalah yang ada. Selain itu pria tidak terlalu

senang membicarakan permasalahannya kepada orang lain. Dia akan

selalu berusaha menangani masalahnya sendiri, kecuali jika pada titik

tertentu saat ia tidak dapat menyelesaikannya, baru ia akan berbagi

masalahnya ke orang lain untuk meminta nasihat atau pertolongan. Itu

pun biasanya dilakukan hanya kepada orang yang dianggap lebih ahli

dari dirinya

Berbeda dengan pria, perempuan lebih cenderung

menggunakan perasaan dalam menghadapi masalah sehingga ia

menjadi lebih mudah stress dan sulit untuk segera menyelesaikan

masalahnya. Pandangan inilah yang menjadi salah satu dasar

perempuan lebih banyak ingin melakukan konseling dibadingkan pria.

Terlebih lagi ketika sedang memiliki masalah biasanya perempuan

akan merasa lebih nyaman apabila membicarakan masalahnya dengan

orang lain, seperti sahabat, keluarga, psikolog, ataupun konselor

misalnya. Hal ini dilakukan tidak selalu bertujuan untuk mendapatkan

saran atau nasihat, melainkan umumnya hanya membutuhkan tempat

untuk berbagi beban dan perasaan. Setelah berbagi dengan orang lain,

biasanya perempuan akan merasa jauh lebih baik dan lega.

Jadi dapat disimpulkan bahwa konseling online IAIN

Batusangkar lebih banyak dimanfaatkan oleh perempuan, hal ini

dikarenakan secara psikologis perempuan lebih menggunakan

emosional saat menyelesaikan masalah, selain itu perempuan juga
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cenderung akan lebih terbuka menceritakan masalah kepada orang lain

yang bertujuan untuk mendapatkan solusi masalah yang dihadapinya.

Berbeda dengan laki-laki yag lebih logis dan rasional dalam

menyelesaikan masalah yang ada, sehingga permasalahan bisa

diselesaikan dengan segera dan cenderung tidak akan berlarut-larut

dalam permasalahan yang dihadapi.

2. Alasan lain yang mendorong konseli menggunakan konseling online

IAIN Batusangkar.

Secara teroritis seseorang mengikuti konseling melalui media

online dikarenakan konseling ini memberikan kemudahan dan

kepraktisan, dimana konseling dapat dilakukan kapan saja dan dimana

saja. Shaw  (dalam Prahesti, 2017) mengatakan  beberapa ahli

menyatakan bahwa konseling online memiliki kelebihan lain dalam

menangani konseli yaitu :

1. Konseli yang berada di lokasi terisolasi
2. Kekurangan fisik atau sakit keras dan tidak dapat meninggalkan

rumah
3. Tidak bersedia menjalani konseling tradisonal (face to face),
4. Merasa lebih nyaman mengekspresikan dirinya dalam bentuk

tulisan (p.1).
Berdasarkan pendapat di atas dapat menjadi alasan konseli

melakukan konseling secara online. Konseli yang berada dilokasi

yang jauh dari jangkauan konselor akan mendapatkan pelayanan yang

diinginkan. Selain itu konseli yang merasa malu untuk melakukan

konseling secara tatap muka dapat dengan bebas mengungkapkan

masalahnya jika secara online.

Berdasaran hasil penelitian yang telah dilakukan, maka

ditemukan bahwa alasan lain yang mendorong konseli untuk

melakukan konseling. Alasan yang berbeda adalah konseli tertarik

untuk melakukan konseling karena layanan yang ditawarkan secara

gratis tanpa dipungut biaya. Ini memberikan peluang bagi  konseli

mengikuti konseing tanpa memikirkan biaya pelayanan yang akan

didapatkan. Selain itu konseli yang memiliki kegiatan yang padat juga
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memilih konseling secara online, hal ini dikarenakan mereka tidak

memiliki waktu untuk mengunjungi tempat pelayanan konseling

secara langsung, sementara mereka memerlukan konseling, alasan

inilah yang membuat konseli lebih memilih konseling secara online

yang lebih praktis dan mudah didapatkan

3. Kepuasan konseli dalam mengikuti konseling secara online pada

website konseling online  IAIN Batusangkar

Konseling merupakan sebuah proses kegiatan pemberian

bantuan kepada konseli untuk mengentaskan KES-T yang dialaminya,

pada akhir konseling ada evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui

keberhasilan proses yang telah dilaksanakan. Untuk itu dalam

pelaksanaan konseling penulis memberikan evaluasi proses untuk

mengetahui tingkat kepuasan konseli dalam pelayanan konseling yang

telah dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian diperolehlah data bahwa dari 18

orang yang memberikan penilaian 2 orang diantaranya menyatakan

kurang merasa puas dengan pelayanan konseling yang diberikan.

Kepuasan konseli dalam konseling berhubungan dengan keberhasilan

proses konseling. Petrus (2016, P.1) menjelaskan bahwa “keberhasilan

proses konseling terkait erat dengan dua hal utama yaitu karakteristik

konselor dan  karakteristik  klien.  Konselor yang berkarakter adalah

konselor  memiliki pengetahuan  dan  praktek  konseling,  dapat

meningkatkan  harapan  dan  kehangatan  yang  positif. Karakteristik

konselor  dalam  proses  konseling  erat  kaitannya  dengan  apa  yang

disebut  dengan kualitas konselor.

Pendapat di atas menjelaskan bahwa hal yang mempengaruhi

keberhasilan konseling adalah karakteristik konselor dan karakteristik

konseli. Karakter konselor berkaitan dengan kualitas konselor yang

meliputi pengetahuan konselor secara keilmuan dan praktek,

kemampuan konselor meningkatkan harapan konseli serta

menciptakan kehangatan dalam proses konseling. Sementara kualitas
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pribadi konseli meliputi keseriusan masalah yang dipaparkan serta

inisiatif konseli untuk berubah.

Berkaitan dengan pelaksanan konseling secara online konselor

harus memiliki kompetensi yang baik berkaitan dengan penggunaan

teknologi yang berkaitan dengan media pelaksanaan konseling. Ardi

(2013. P.2) menjelaskan bahwa “konselor harus memiliki kompetensi

dalam menggunakan  teknologi  di  dalam  terapi  terus  berkembang.

Kompetensi  ini meliputi keahlian yang seharusnya dikuasai, misalnya

dapat menggunakan program pengolah kata, peralatan adio- visual, e-

mail, internet, listservs, dan database CD-ROM. Video streaming dan

konektivitas nirkabel merupakan dua  teknologi  mutakhir  yang  akan

mempengaruhi  kerja  konselor  di  masa  depan” .

Pendapat di atas menjelaskan bahwa untuk memperoleh

keberhasilan konseling secara online dimasa yang akan datang

konselor harus memiliki kompetensi dalam program pengolahan kata,

peralatan audio-visual, email, internet, dan database CD-ROM.

Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan hasil

konseling yang memuaskan dibutuhkan kualitas konselor yang baik,

yang meliputi pengetahuan, keterampilan, kemampuan meningkatkan

harapan konseli untuk berubah serta kemampuan untuk

memenciptakan hubungan yang hangat dan positif. Selain itu kualitas

konseli juga menjunjang keberhasilan konseling, mulai dari

keseriusan, komitmen menyesaikan masalah, sampai dengan keaktifan

konseli saat mengikuti konseling.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “konseling online sebagai

tawaran alternatif untuk menarik minat masyarakat melakukan konseling”

dapat disimpulkan bahwa:

1. Masyarakat memiliki ketertarikan untuk mengakses konseling IAIN

Batusangkar.

2. Konseling online IAIN Batusangkar dapat menjadi alternatif

konseling bagi masyarakat yang membutuhkan.

3. Alasan masyarakat mengikuti konseling secara online di webite

konseling online IAIN Batusangkar karena tidak memiliki teman yang

dapat dipercaya menjaga rahasia, permasalahan merupakan aib yang

memalukan, tidak tau harus bercerita kepada siapa, dan konseling

secara online gratis praktis dan mudah didapatkan.

4. Tingkat kepuasan konseli mengikuti konseling pada website konseling

IAIN Batusangkar didominasi pada tingkat sangat memuaskan dengan

rentang persentase 76%-100%.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian tentang Konseling Online

Sebagai Tawaran Alternatif Untuk Menarik Minat Masyarakat Mengikuti

Konseling maka dapat diajukan beberapa saran diantaranya kepada:

1. Konselor yang ada di website konseling online IAIN Batusangkar

untuk sealu memberikan kesempatan kepada konseli menjadikan

website konseling online IAIN Batusangkar sebagai alternatif untuk

mengikuti konseling

2. Website konseling online IAIN Batusangkar agar semakin bisa

dikembangkan dan disempurnakan untuk kedepannya.
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3. Sebagai referensi bagi konselor untuk pengembangan digital literasi

konseling.

4. Penelitian ini memiliki kelemahan dan keterbatasan, untuk itu

penelitian ini masih dapat dikembangkan oleh peneliti lainnya dengan

sub fokus penelitian yang berbeda.
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