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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu menjelaskan mengenai beberapa hasil penelitian 

yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan tema yang hampir 

sama oleh peneliti. Peneliti pertama yang dilakukan oleh Erhamwilda pada 

tahun 2018 yang berjudul “Model Treatment Dalam Membantu Korban 

Kekerasan Rumah Tangga”. Penelitian ini bertujuan untuk membahas 

mengenai penyebab terjadinya perilaku depresi pada suami, tindakan klinis 

yang harus dilakukan pada kasus kekerasan karena tertekan di rumah tangga 

dan bagaimana peran konselor dan psikolog membantu mengatasi masalah 

penyimpangan perilaku suami yang depresi. Adapun hasil dari penelitian ini 

adalah Salah satu bentuk kekerasan rumah tangga yang bisa terjadi 

dilakukan seorang istri yang melakukan kekerasan terhadap suami, serta 

tidak memenuhi kebutuhan utama/biologis. Suami yang mendapatkan 

tekanan terus menerus oleh istri dapat menimbulkan stress berat karena 

frustrasi, dan selanjutnya akan menjadi depresi berat. Upaya membantu 

klien yang depresi karena perlakuan istri memerlukan bantuan psikolog dan 

konselor. Psikolog memainkan peran penting untuk asesment dan 

psikoterapi bagi klien yang frustasi, sedangkan konselor berperan 

melakukan konseling yang cenderung bersifat preskriptif atau lebih bersifat 

edukatif. Dalam kondisi klien yang sudah normal, konselor dapat 

melakukan konseling kelompok dengan pendekatan ”family counseling” 
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dengan bentuk ’sensitive gender therapy”, yang disesuaikan dengan 

kebiasaan atau budaya yang ada dalam keluarga klien.
7
 

Peneliti kedua peneliti oleh Misriyani Hartati pada tahun 2013 dengan 

judul “Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap 

Perempuan dan Anak”. Hasil dari penelitian ini adalah, upaya penanganan 

tindak kekerasan perempuan dan anak oleh P2TP2A Provinsi Kalimantan 

Timur memberikan beberapa bantuan melalui cara bekerjasama dengan 

psikologi, bekerjasama juga dengan penanganan medis, pendampingan dan 

bantuan hukum  guna menyelesaikan kasus tersebut. Pelayanan rujukan 

medis dilakukan dengan adanya bukti telah terdapat kekerasan fisik melalui 

proses visum bagi korban yang ingin melaporkan kasusnya ke polisi. Untuk 

visum ini korban harus di dampingi oleh pihak P2TP2A hingga proses 

visum selesai. Sedangkan untuk rujukan psikologis ditangani langsung 

psikolog yang menjadi mitra P2TP2A, biasanya  konsultasi ini melayani 

bagi korban kekerasan fisik dan psikis. Bantuan konseling yang terdapat di 

P2TP2A disini adalah konseling hukum, konseling psikologis, dan 

konseling keagamaan.
8
 

Peneliti ketiga adalah oleh Rezky Aztuti Arhal pada tahun 2017 

dengan judul “Metode Konseling Islam dalam Mengatasi Kekerasan 

Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga di Kelurahan Dannuang 

Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba”. Kelurahan Dannuang kasus 

                                                 
7
 Erhamwilda. 2018. “Model Treatment Dalam Membantu Korban Kekerasan Rumah Tangga”. 

Dalam Jurnal. Vol. 1. No. 1 Tahun 2018 
8

 Hartati, Misriyani. 2013. “Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap 

Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur”. Dalam Jurnal. Vol. 1 No. 3. 

Tahun 2013 



14 

 

kekerasan terhadap perempuan jarang terungkap atau melapor ke Kepala 

Kelurahan yang mengalami kasus kekerasan menganggap bahwa kekerasan 

terhadap perempuan sebagai aib yang memalukan jika terungkap. Kasus-

kasus kekerasan jarang terekspos keluar, walaupun kemudian diketahui 

umumnya biasanya berkat peran tetangga ke tetangga yang lain akan saling 

menambah-nambahkan pemberitaan yang ada didalam keluarga maka 

kejadian tersebut akan semakin rumit untuk diselesaikan.
9
 

Peneliti keempat dari Penny Naluria Utami pada tahun 2016, jurnal 

yang berjudul “Optimalisasi Pemenuhan Korban Kekerasan Terhadap 

Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu” menjelaskan bahwa seluruh 

daerah penelitian telah memiliki P2TP2A yang berfungsi sebagai pusat 

pelayanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan, meski dalam 

perkembangannya tidak semua berjalan secara maksimal dalam memenuhi 

hak korban karena kendala dukungan kebijakan dan anggaran dari 

pemerintah daerah. Layanan bagi perempuan korban kekerasan sesuai 

dengan apa yang dibutuhkan, seperti layanan konseling, pendampingan atau 

curhat, pendampingan hukum apabila korban ingin memproses perkaranya 

secara litigasi. Pelayanan diadakan mengikuti ketersediaan keahlian, 

sumberdaya manusia dan fasilitas yang ada. Namun jika tidak merasa 

sanggup melayani keterbatasan tenaga, fasilitas atau dana, biasanya mencari 

kenalan lain. Sehubungan dengan keterbatasan tersebut, biasanya lembaga 

                                                 
9
 Arhal, Rezky Aztuti. 2017. “Metode Konseling Islam dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap 

Perempuan dalam Rumah Tangga di Kelurahan Dannuang Kecamatan Ujungloe 

Kabupaten Bulukumba”. Skripsi tidak diterbitkan. Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 
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layanan tidak dapat memenuhi kebutuhan korban secara memadai, terutama 

korban tempat tinggalnya terlampau jauh dari tempat layanan.
10

 

Peneliti kelima dari M. Ulil Absor pada tahun 2012 yang berjudul 

“Advokasi Penanganan Korban Trafficking Perempuan dan Anak”. Layanan 

langsung yang diterima oleh korban secara otomatis berkontribusi dalam 

membantu pemulihan psikososial dan fisik serta keberfungsian sosial 

korban. Apalagi layanan yang diterima gratis. Disamping itu dengan 

pelayanan yang terpadu, korban akan lebih cepat pulih dan berfungsi secara 

sosial. Pengalaman sebelum dilakukan pelayanan terpadu menunjukkan 

bahwa sumber stress berasal dari tidak sistematisnya layanan yang diberikan 

karena masing-masing lembaga melakukan assesment sendiri-sendiri dan 

pertanyaan assesment lembaga sering kali mirip sehingga ketika pertanyaan 

diajukan berkali-kali ke korban akan mempengaruhi keadaan psikologis 

korban.
11

 

Menurut kelima penelitian tersebut terdapat perbedaan pembahasan 

yaitu dalam pemilihan tempat penelitian terkait dengan penanganan bagi 

korban KDRT. Perbedaan hasil dari peneliti terdahulu adalah belum tentu 

klien yang di tangani berhasil sesuai dengan rencana. Meskipun pihak 

penanganan telah memberikan layanan terbaik akan tetapi klien tidak 

mempercayai dengan layanan konselor yang diberikan akan terasa percuma. 

Hal yang sering terjadi seperti pelaporan terkait KDRT yang tidak langsung 

dilaporkan oleh pihak korban akan tetapi oleh tetangga sekitar atau orang 

                                                 
10

 Utami, Penny Naluria. 2016. “Optimalisasi Pemenuhan Korban Kekerasan Terhadap 

Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu”. Dalam Jurnal Vol. 7. No. 1. Juli 2016 
11

 Absor, M. Ulil. 2012. “Advokasi Penanganan Korban Trafficking Perempuan dan Anak: Lesson 

Learnt dalam Advokasi Kebijakan di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur”. Dalam Jurnal. 

Vol. 1. No. 2. Desember 2012 
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lain sebagai pelapor. Hal ini menjadi masalah apabila korban tidak mau 

untuk diberikan layanan karena  merasa takut kepada pelaku apabila orang 

lain ikut campur dalam keluarganya. Terdapat pula pihak yang melayani 

korban merasa tidak sanggup melayani apabila fasilitas dan sumber dayanya 

terbatas, sehingga menghambat pelayanan. Ini mengakibatkan kebingungan 

bagi pihak yang melayani, sehingga harus mencari orang lain yang bersedia 

untuk membantu. Hal yang seperti inilah kelemahan dari lembaga yang 

kurang efektif dalam memberikan layanan. Kemudian terdapat sistematisnya 

lembaga yang melakukan assesment yang berbeda. Ini menunjukkan 

keegoisan lembaga yang ingin melakukan sendiri dengan artian ingin 

menang sendiri. Dengan melakukan assesment yang berbeda menimbulkan 

yang pertanyaan-pertanyyan yang sama pula. Apabila pertanyaan tersebut 

diberikan oleh klien maka akan menimbulkjan stress bagi klien, karena hal 

ini dapat dikatakan klien akan semakin mengingat kejadian-kejadian yang 

yang tak ingin di ingat kembali. Kejadian seperti ini merupakan kelemahan 

dari lembaga itu sendiri. 

Perbedaan dari kelima peneliti terdahulu dengan peneliti kali ini 

adalah berfokus pada layanan konseling terhadap perempuan korban KDRT, 

dengan cara, proses, serta keterlibatan orang-orang yang dapat memberikan 

efek dalam menyelesaikan masalah dan untuk menyadarkan pelaku untuk 

berhenti dan mulai berbuat yang selayaknya terhadap korban. Peneliti 

mengambil perempuan ini karena dari fakta sebagian besar korban dari 

KDRT adalah seorang isrti yang memiliki daya fisik lemah dan mudah 

untuk di sakiti. 
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B. Kajian Konsep 

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 

Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai  perbuatan 

seseorang atau kelompok orang yang berada dalam satu rumah yang 

menyebabkan cedera, luka-luka, atau bahkan sampai pada kematian 

terhadap orang yang di anggap tidak berdaya. Dalam kehidupan sehari-

hari kekerasan identik dengan perbuatan-perbuatan seperti melukai orang 

lain dengan sengaja, membunuh orang lain dan sebagainya. 

Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 23 Th 2004 tentang 

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 1 ayat 1 korban 

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seorang istri, yang berakibat 

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, 

dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan 

perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan 

hukum dalam lingkup rumah tangga. 

Kekerasan dalam rumah tangga ini bisa juga di karenakan 

kesalahan praktek dalam budaya bahwa laki-laki sebagai pemegang 

kuasa utama dan mendominasi dalam peran, hal ini menempatkan posisi 

perempuan di bawah laki-laki dan perempuan harus tunduk kepada laki-

laki, inilah yang dinamakan patriakat. Kurangnya pemahaman agama 

juga yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. 

Terdapat pula bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga antara 

lain : 
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a. Kekerasan fisik 

Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka 

secara fisik baik berat atau ringan. Bentuk kekerasan fisik yang 

terjadi antara lain berupa pembunuhan, pemukulan, penendangan 

atau kekerasan lain yang mengakibatkan luka. 

b. Kekerasan psikis  

Merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan. Hilangnya 

rasa percaya diri dan hilangnya kemampuan  untuk bertindak, rasa 

tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Menurut 

Kanit Mariyati yang termasuk kekerasan psikis adalah mengolok 

dengan kata-kata yang tidak pantas atau hinaan/ejekan dan dapat 

membuat sakit hati yang membekas pada korban menyebabkan 

korban mengalami penderita psikis. Tindak kekerasan psikis ini 

merupakan awal dari terjadinya kekerasan fisik karena banyak 

sekali terjadi kekerasan psikis dan fisik terjadi secara bersamaan. 

c. Kekerasan seksual  

Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang 

menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut. Bentuk 

kekerasan seksual meliputi pengisolasian istri dari kebutuhan 

batinnya, pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak 

dikendaki atau disetujui oleh istri, istri sedang sakit atau menstruasi. 

d. Penelantaran  

Sikap suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri. 

Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk 
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mengontrol kehidupan istri serta membiarkan istri bekerja sebagai 

pengganti tugas suami dan hasilnya di kuasai oleh suami.
12

 

 

2. Faktor Pendorong Terjadinya KDRT 

Terdapat beberapa faktor pendorong terjadinya tindakan kekerasan 

dalam rumah tangga anatar lain : 

a. Masalah Keuangan 

Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga 

setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran. Apabila pencari 

nafkah yang utama adalah suami.dan juga adanya tuntutan hidup 

yang tinggi, memicu pertengkaran yang seringkali berakibat 

terjadinya kekerasan. 

b. Cemburu 

Akibat kecemburuan ini biasanya berasal dari kesalahpahaman dan 

salahsatu pihak murka, hal inilah yang mengakibatkan perselisihan 

dan munculnya kekerasan karena salahsatu pihak merasa dicurigai 

dan di tuduh. Karena pada dasarnya manusia selalu memiliki rasa 

prasangka, yaitu penilaian yang terlampau tergesa-gesa yang 

memiliki nilai positif ataupun negatif, akan tetapi prasangka 

cenderung bersifat negatif. Hal inilah yang menimbulkan 

kecemburuan.
13

 

 

                                                 
12

 Soeros, Moerti Hadiati. 2010. “Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis 

Viktimologi”. Jakarta : Sinar Grafik. Hlm 80-83 
13

 Kulsum, Umi & Mohammad Jauhar (Ed). 2014. “Pengantar Psikologi Sosial”. Jakarta : Prestasi 

Pustaka Raya. Hlm 157-158 



20 

 

c. Masalah Anak 

Salahsatu pemicu terjadinya kekerasan antara suami istri adalah 

masalah anak. Perselisihan dapat semakin memanas apabila 

terdapat perbedaan pendapat pola pendidikan terhadap anak. 

d. Masalah Orang Tua 

Dalam penelitisn diperoleh gambaran bahwa bagi orang tua yang 

selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya, misalnya 

ikut campur soal keuangan, pendidikan anak dan pekerjaan. 

Seringkali memicu pertengkaran dan berdampak pada kekerasan. 

e. Masalah Saudara 

Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga 

perselingkuhan antara suami dengan istri menyebabkan terjadinya 

jurang pemisah atau menimbulkan semacam jarak anatara suami 

dan istri. 

f. Masalah Masa Lalu 

Keterkaitan dengan masa lalu adalah keterbukaan untuk 

menceritakan masa lalu. Pertengkaran yang dipicu karena adanya 

cerita masa lalu masing-masing pihak berpotensi mendorong 

terjadinya perselisihan dan pertengkaran, hingga mengakibatkan 

kekerasan. 

g. Masalah salah paham 

Salah satu yang sering terjadi dan menimbulkan pertengkaran 

adalah kesalah pahaman antara suami dan istri. Dan kesalah 

pahaman sering dipicu hal-hal yang sepele. Apabila hal ini tidak 
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segera diselesaikan dan dibiarkan akanmengakibatkan pertengkaran 

kembali dan bahkan kekerasan. 

h. Suami Mau Menang sendiri 

Penelitian yang dilakukan oleh Moerti Hadiati dan Tri 

Susilaningsih menggambarkan bahwa masih ada suami yang 

merasa lebih dalam segala hal dibandingkan dengan istri, oleh 

sebab itu suami menginginkan segala kehendaknya menjadi 

semacam undang-undang. Dimana semua orang yang tinggal di 

satu rumah harus menurut kepadanya. Dengan hal ini jika ada 

perlawanan dari istri atau penghuni rumah lainnya maka akan 

timbul pertengkaran bahkan hingga kekerasan.
14

 

 

3. Dampak KDRT 

Kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga memiliki dampak 

yang sudah pasti merugikan bagi korban. Dampak kekerasan dalam 

rumah tangga terbagi menjadi tiga bagian yaitu dampak pada fisik, 

psikis, dan sosial. 

a. Dampak pada fisik.  

Dampak pada fisik ini berupa pukulan atau tendangan pada tubuh 

korban, sehingga menimbulkan rasa sakit pada tubuh. 

Dampaknya adalah menjadi sulit untuk beraktivitas, dan juga rasa 

percaya diri menurun diakibatkan keadaan fisik yang mempunyai 

banyak bekas luka, keadaan tubuh menjadi lemah dan kurang 

                                                 
14

 Soeros, Moerti Hadiati. Op.cit. Hlm 77-80 
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sehat. Dampak dari segi fisik ini bisa saja menjadi cacat fisik 

permanen apabila pelaku melakukan kekerasan yang berlebihan. 

b. Dampak pada psikis  

Keadaan fisik yang menjadi kurang sehat dan banyak bekas luka 

ini menjadikan kurang percaya diri pada korban, inilah yang 

dinamakan tekanan mental. Harga diri menjadi menurun dan 

memiliki rasa tidak berdaya. Korban menjadi stress dan trauma 

yang berkepanjangan. Bahkan bisa menjadi depresi apabila 

kekerasan yang diterima selalu dilakukan tiap hari dan berulang-

ulang. Dampak kekerasan dalam rumah tangga dari segi psikis ini 

efeknya lebih parah dari fisik. Karena korban menjadi lebih 

cemas, rasa takut yang berlebihan, nafsu makan menjadi menurun, 

tidak pernah tenang serta gangguan tidur. Hal ini dikarenakan rasa 

takut dan kecemasan yang berlebihan karena terbayang dengan 

kekerasan yang dialami korban. 

c. Dampak pada sosial 

Korban kekerasan dalam rumah tangga juga memiliki dampak 

dari segi sosial yaitu korban menjadi di kucilkan oleh orang-orang 

di lingkungan sekitarnya karena masyarakat menganggap bahwa 

korban kekerasan dalam rumah tangga ini adalah orang yang 

bermasalah dan berbahaya. Hal tersebut di simpulkan bahwa 

interaksi antara korban dan masyarakat di lingkungan sekitarnya 

menjadi renggang karena kurangnya kepedulian masyarakat 

terhadap korban. Korban menjadi kesulitan saat akan berhadapan 
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dengan orang lain dan tidak percaya diri karena masyarakat yang 

tidak membuka hati untuk kepedulian korban kekerasan dalam 

rumah tangga. 

 

4. Konsep Layanan Konseling 

layanan merupakan membantu menyiapkan atau mengurus sesuatu 

yang diperlukan seseorang, menerima atau ajakan. Layanan bertujuan 

untuk memberikan dan memperbaiki keadaan seseorang untuk 

mencapai taraf perkembangan dan secara optimal. 

Sedangkan konseling berasal dari kata counsel yang diambil dari 

bahasa Latin yaitu counselium, artinya adalah bersama atau bicara 

bersama. Pengertian berbicara bersama-sama dalam hal ini adalah 

pembicaraan konselor dengan seseorang atau beberapa klien.
15

 

Konseling merupakan hubungan antara helper (orang yang memberikan 

bantuan) yang telah mendapatkan pelatihan dengan orang yang mencari 

bantuan helpee (orang yang mendapat bantuan) yang didasari oleh 

keterampilan helper dan atmosfer yang diciptakan untuk membantu 

helpee belajar membangun relasi dengan dirinya dan orang lain dengan 

cara yang produktif.
16

 Menurut Edwin C. Lewis mengemukakan bahwa 

konseling adalah suatu proses dimana orang bermasalah dibantu secara 

pribadi untuk merasa dan berperilaku yang lebih memuaskan melalui 

interaksi dengan seseorang yang tidak terlibat yang menyediakan 

informasi dan reaksi-reaksi yang merangsang konseli untuk 

                                                 
15

 Latipun. 2011. “Psikologi Konseling”. Malang: UMM Press. Hlm 3 
16

 Gantina. 2011. “Teori dan Teknik Konseling”. Jakarta: Indeks. Hlm 8 
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mengembangkan perilaku-perilaku yang memungkinkan berhubungan 

secara lebih efektif dengan dirinya dan lingkungannya. Definisi ini juga 

melihat konseling sebagai suatu proses yang melibatkan interaksi antara 

konselor dan konseli dalam suatu upaya bersama agar lebih efektif 

dalam berhubungan dengan dirinya dan lingkungannya.  

Konseling ditujukan kepada individu yang normal, yang 

menghadapi kesukaran dalam masalah pendidikan, keluarga, dan 

pekerjaan yang dimana ia tidak dapat memutuskan sendiri. Konseling 

juga bertujuan agar klien dapat mengenal diri sendiri, menerima diri 

sendiri serta realistis dalam proses penyesuaian dengan lingkungannya. 

Konseling diharapkan klien dapat mengubah sikap, keputusan sendiri 

sehingga klien dapat lebih baik menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya.
17

 

Terdapat 4 hal yang ditekankan dalam konseling yaitu : 

a. Konseling sebagai proses 

konseling tidak dapat dilakukan sesaat. Dalam berbagai hal, 

konseling tidak bisa hanya dilakukan dalam sekali pertemuan. 

Untuk membantu klien yang memiliki masalah yang cukup berat 

dan kompleks, konseling dapat dilakukan beberapa kali pertemuan 

secara berkelanjutan. 

b. Konseling adalah membantu klien 

Hubungan membantu berbeda dengan memberi atau mengambil 

alih pekerjaan orang lain. Membantu dalam arti tetap memberi 

                                                 
17

 Supriatna, Mamat (Ed). 2011. “Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi”. Jakarta : 

rajawali Pers. Hlm 100-101 
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kepercayaan kepada klien untuk bertanggung jawab dan 

menyelesaikan menyelesaikan masalahnya sesuai harapan. 

c. Konseling sebagai hubungan spesifik 

Hubungan yang dibangun konselor selama proses konseling bisa 

jadi dapat meningkat keberhasilan konseling dan dapat membuat 

konseling gagal. Hubungan konseling itu harus dibangun secara 

spesifik dan berbeda dengan pola hubungan sosial biasa. Karena 

konseling membutuhkan hubungan yang perlu adanya pemahaman, 

keterbukaan, penghargaan secara positif tanpa syarat, dan empati. 

d. Konseling untuk mencapai tujuan hidup 

Konseling dilakukan untuk mencapai pemahaman dan penerimaan 

diri, proses belajar melakukan pemahaman yang lebih baik dan luas 

tentang dirinya yang tidak hanya membuat know about tetapi juga 

belajar how to yang sesuai dengan tujuan hidupnya.
18

 

Terdapat juga fungsi dari layanan konseling adalah : 

a. Fungsi prefentif yaitu membantu individu menjaga atau 

memecahkan timbulnya masalah bagi dirinya. 

b. Fungsi kuratif atau korektif yaitu membantu individu memecahkan 

masalah yang sedang dihadapi dan dialaminya. 

c. Fungsi preservatif yaitu membantu individu menjaga agar situasi 

dan kondisi yang semula tidak baik atau mengundang masalah 

yang telah menjadi baik itu kembali menjadi tidak baik atau 

menimbulkan masalah kembali. 
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d. Fungsi development atau pengembangan yaitu membantu individu 

memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah 

baik, sehingga tidak memungkinkan menjadi sebab munculnya 

masalah baginya. 

Selain itu konseling memiliki beberapa macam pendekatan. 

Beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam konseling sebagai 

landasan konselor adalah : 

a. Pendekatan psikoanalitik 

Psikoanalitik menekankan pentingnya riwayat hidup klien, 

pengaruh dari impus genetik, energi hidup, pengaruh dari 

pengalaman dini kepada kepribadian individu, serta irasionalitas 

dan sumber tak sadar dari tingkah laku manusia. Konsep 

psikoanalitik mengenai taraf kesadaran merupakan kontribusi yang 

sangat signifikan. 

b. Pendekatan humanistik 

Humanistik dalam istilah hubungan dengan konseling 

memfokuskan pada potensi individu untuk secara aktif memilih dan 

membuat keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dirinya 

sendiri lingkungan keluarga. Para konselor yang memakai 

pendekatan humanistik membantu individu untuk meningkatkan 

pemahaman diri melalui perasaan mereka. 

c. Pendekatan behavioral 

Seringkali orang mengalami kesulitan karena tingkah lakunya 

berlebihan dan bahkan kekurangan tingkah lakunya yang pantas. 
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Konselor yang mengambil pendekatan behavioral untuk membantu 

mereka memodifikasi tingkah laku yang berlebihan. Dengan 

perkataan lain membantu klien agar tingkah lakunya menjadi 

adaptif dan menghilangkan maladative. Pendekatan behavioral 

untuk membantu klien yang mempunyai masalah spesifik seperti 

gangguan makan, penyalahgunaan zat, dan disfungsi psikoseksual. 

Bermanfaat juga untuk membantu gangguan yang diasosiasikan 

dengan stres, asertivitas, berfungsi sebagai orang tua interaksi 

sosial. Pada dasarnya tujuan konseling adalah memecahkan apapun 

masalah yang dibawa oleh klien kepada konselor.  

d. Pendekatan sistem 

Pendekatan sistem merupakan serangkain langkah pemecahan 

masalah yang dipahami. Solusi alternative di pertimbangkan dan 

solusi yang dipilih bekerja.
19

 Yang berarti pemecahan masalah 

menyediakan sistem untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. 

 

5. Peran Konselor 

Menurut pemikiran Wrenn (1973) peran dan fungsi konselor itu 

berbeda. Peran dikonseptualisasikan kedalam suatu tujuan. Sedangkan 

fungsi berarti proses. Konsep peran lebih ditekankan pada suatu bagian 

akhir yang dituju. Sedangkan fungsi menegaskan kegiatan dalam 

rangka mencapai tujuan, dengan kata lain peran berkaitan dengan suatu 
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posisi, sementara fungsi berupa rincian perbuatan dalam menjalankan 

posisi. Berikut peran-peran dari konselor : 

a. Konselor sebagai Terapis/Pewawancara 

Suatu usaha untuk membantu orang lain dilakukan konselor 

melalui proses wawancara konseling. Ini dilakukan santai sehingga 

tidak menimbulkan ketegangan bagi klien. 

b. Konselor sebagai Konsultan 

Konselor harus bisa dipercaya sebagai seorang konsultan yang baik. 

Akan tetapi untuk mencapai hal itu tidaklah mudah, karena tidak 

sembarang orang dapat melakukannya. Seorang konsultan harus 

memiliki beberapa karakteristik yaitu empati, mampu berhubungan 

dengan klien dengan baik, dan mampu membangun hubungan 

dengan saling mempercayai dan saling menghormati. 

c. Konselor sebagai Agen Perubahan 

Peran sebagai agen perubahan bermakna bahwa keseluruhan 

lingkungan klien harus dapat berfungsi sehingga dapat 

memengaruhi kesehatan mental klien agar menjadi lebih baik dan 

dapat digunakan konselor untuk memperkuat  atau meningkatkan 

keberfungsian klien. 

d. Konselor sebagai Agen Pencegahan 

Konselor berperan untuk mencegah perkembangan yang salah atau 

mencegah terjadinya masalah. Peran sebagai agen pencegahan 

dapat dilakukan melalui kegiatan yang bersifat antisipatif. Misalnya 

layanan informasi, penempatan, dan penyaluran. 
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e. Konselor sebagai Koordinator 

Konselor harus sanggup menangani berbagai segi program 

pelayanan yang memiliki ragam variasi pengharapan. Untuk itu 

konselor perlu memiliki keahlian dalam perencanaan program, 

penilaian kebutuhan, strategi evaluasi program, penetapan tujuan, 

pembiayaan, dan pembuatan keputusan. 

f. Konselor sebagai Agen Orientasi 

Sebagai fasilitator perkembangan manusia, para konselor perlu 

menyadarkan kepada klien bahwa pentingnya orientasi klien 

terhadap tujuan dan lingkungan sekitar. Sehingga klien dapat 

bergerak dan mandiri setelah melakukan konsultasi. 

g. Konselor sebagai Assessor 

Konselor melakukan penilaian dengan cara assesment terhadap 

klien. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data dan pemahaman 

yang akurat.
20

 

 

6. Teknik-Teknik Konseling 

Terdapat teknik-teknik konseling dalam mengembangkan 

orientasi tentang kemampuan melaksanakan dan mengelola layanan 

konseling, hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai 

konselor. 
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a. Konseling Individual 

Konseling individual merupakan proses hubungan khusus secara 

pribadi dalam wawancara antara konselor dan klien. Konseling ini 

bertujuan untuk membantu individu untuk mengadakan interpretasi 

fakta-fakta dan mendalami arti nilai hidup pribadi. Banyak teknik 

yang digunakan dalam konseling, yaitu : attending, empati, refleksi, 

eksplorasi, menangkap pesan utama, bertanya untuk membuka 

percakapan, bertanya tertutup, dorongan minimal, interpretasi, 

mengarahkan, menyimpulkan sementara, memberi nasihat dan 

informasi, merencanakan, dan menyimpulkan. 

Secara umum proses konseling individual dibagi menjadi tiga 

tahapan, antaralain : 

1) Tahap Awal 

Tahap awal terjadi dari klien bertemu konselor hingga berjalan 

proses konseling dan menemukan definisi masalah klien. 

Terdapat beberapa tahap yang dilakukan konselor dalam 

proses konseling tahap awal yaitu : 

a) Membangun hubungan konseling dengan melibatkan klien. 

Pada tahap awal ini konselor berusaha untuk membangun 

hubungan dengan cara melibatkan klien dan mengajak 

untuk merdiskusi. Keterbukaan klien untuk 

mengungkapkan isi hati yang berhubungan dengan 

masalah klien akan sangat bergantung pada kepercayaan 

klien dengan konselor. Sebagai konselor harus mampu 
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menunjukkan kemampuannya untuk dapat dipercaya oleh 

klien, karena keberhasilan konseling sangat ditentukan 

oleh tahap awal ini. 

b) Memperjelas dan mendefisinikan masalah. Apabila 

hubungan antara konselor menjadi dekat dan baik, berarti 

kerja sama anatara konselor dan klien dapat dilanjtkan 

dengan mengangkat isu dari masalah yang dihadapi oleh 

klien. Tugas konselor pada tahap ini adalah membantu 

mengembangkan potensi klien dan membantu 

menjelaskan masalah yang klien alami. Sehingga klien 

dapat mengatasi masalahnya. 

c) Menegosiasi kontrak. Kontrak sangat penting dilakukan 

oleh konselor dan klien, karena kontrak mengatur kegiatan 

konseling. Artinya konseling merupakan kegiatan yang 

saling menunjang dan bukan pekerjaan konselor saja. 

2) Tahap Pertengahan 

Berdasarkan penjelasan masalah klien yang sudah disepakati 

pada tahap awal, maka tahap awal adalah memfokuskan pada 

penjelajahan masalah yang dialami klien, dan bantuan apa 

yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali apa yang 

telah dipelajari tentang masalah klien. Adapun tujuan pada 

tahap pertengahan ini antara lain : 

a) Mengeksplorasi masalah serta kepedulian klien dan 

lingkungan dalam mengatasi masalah. Konselor berusaha 
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agar kliennya mempunyai pemahaman dan alternatif 

pemecahan baru terhadap masalah yang dialami klien. 

b) Menjaga agar hubungan konseling terpelihara. Hal ini 

dapat terjadi apabila klien merasa senang terlibat dalam 

proses konseling dan merasa butuh untuk dapat mengatasi 

masalahnya. 

c) Tahap Akhir 

Tujuan dari tahap akhir adalah memutuskan perubahan 

sikap dan perilaku yang tidak bermasalah.klien dapat 

melakukan keputusan tersebut karena klien sejak awal 

berkomunikasi dengan konselor dalam memutuskan 

perubahan sikap tersebut. 

b. Konseling Kelompok 

Konseling kelompok merupakan upaya bantuan kepada klien dalam 

rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan 

pertumbuhannya dan bersifat penyembuhan. Konseling kelompok 

bersifat pencegahan dalam artian bahwa klien yang bersangkutan 

mempunyai kemampuan untuk berfungsi secara wajar dalam  

masyarakat. Konseling kelompok ini bersifat pemberian 

kemudahan dalam pertumbuhan dan perkembangan individu, 

dalam arti bahwa konseling kelompok menyajikan dan memberikan 

dorongan kepada individu-individu yang bersangkutan untuk 

mengubah dirinya sesuai dengan minatnya sendiri. Prosedur 

konseling kelompok yaitu : tahap pembentukan, tahap peralihan, 
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tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran.
21

 Konseling kelompok ini

klien tidak lagi mendapatkan bantuan secara penuh dari konselor. 

Bantuan tersebut diperoleh dengan adanya hubungan kerjasama 

yang dilakukan oleh setiap anggota kelompok.
22

Peneliti mengambil tema layanan konseling ini karena konseling 

merupakan sebagian dari ilmu yang di pelajari dari ilmu kesejahteraan 

sosial. Kesejahteraan sosial merupakan kondisi kebutuhan sosial seperti 

pendidikan, ekonomi, kesehatan, hingga kebutuhan keluarga seperti 

kesejahteraan dalam keluarga (kasih sayang dan rukun) yang 

seharusnya ada dalam sebuah keluarga. Sedangkan pekerja sosial 

merupakan pekerjaan profesional untuk membantu individu, kelompok 

atau masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi suatu masalah dan 

mencegah disfungsi sosial dalam meningkatkan kualitas hidup, fungsi 

masyarakat serta mengembalikan keberfungsian sosial yang sesuai 

dengan lingkungannya. Maka dari itu konseling sangat erat kaitannya 

dengan pekerja sosial karena konseling merupakan layanan yang 

bertujuan untuk memberikan dan memperbaiki keadaan dan 

keberfungsian seseorang dalam menyelesaikan masalah.  
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