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Kualitas Kepribadian konselor merupakan faktor 
yg paling penting dalam konseling. 

 

** dari  temuan penelitian Perez ,bhw 
pengalaman orientasi teoris dan teknik yg 
digunakan bukanlah penentu utama 



Konselor sbg pribadi harus mampu menampilkan 
jati dirinya secara utuh, tepat dan berarti serta 
membangun hub. Antar pribadi (interpersonal) 
yg unik, harmonis, dinamis, persuasif dan 
kreatif shg menjadi motor penggerak 
keberhasilan layanan konseling. 



 

Menurut Corey (1986), menyatakan alat yang 
paling penting untuk dipakai dalam pekerjaan 
seorang konselor adalah dirinya sendiri 
sebagai pribadi  (our self as a person) 



             SHARING  YUKKKK……. 
SESI  MENDEBARKAN….ATUR NAFAS    

YAA….ehemm…. 

 

APAAN  SIH  YANG  MAU  DIBAHAS HARI 
INI…..MAAF  BILA  RADA VULGAR… 

 

MAU  TAU  ATAU  MAU  TAU  BANGET?? 

 

PASTIKAN  DULU SEMUA  SUDAH  DAPAT 
KONSUMSI..  

 

YUKK..KITA  BUKA  ANUNYA  DULU….. 

 

 

 



  1.  Bagaimana CARA bersikap terhadap klien 
yang menceritakan semua aktivitas 
seksualnya agar psikolog muda tidak 
merasa rikuh dan sungkan 

 
 

2. Pertanyaan apa yang tepat untuk 
menangani pasutri yang bermasalah dengan 
relasi intimnya 

 

 

 

3. Bagaimana mengarahkan klien yang punya 
fantasi seksual yang berlebihan, agar 
mampu beradaptasi 

 

 

 

  



4. Kapan psikolog harus menghentikan 

konseling dalam kasus seksualitas. 

 

5. Apa yang harus dilakukan psikolog bila 

merasa klien sudah melewati batas 

 

6. Bagaimana sikap psikolog bila klien blak 

blakkan cerita tentang aktivitas seksualnya 

tetapi bukan dengan pasangan resminya. 

 



7. Bagaimana mengindentifikasi permasalahan 

pasutri yang berakar dengan ketidak puasan 

hubungan intimnya tanpa melanggar privasi 

mereka.  

 

 



** diperlukan kesiapan klien dalam memulai 
suatu proses konseling merupakan hal penting 
yang akan berpengaruh terhadap kesuksesan 
konseling yang dilakukan. 

Menyiapkan klien dalam konseling 

1. Menanyakan pada klien tentang keinginannya 
datang ke psikolog. ( apakah atas kemauan 
sendiri atau di paksa oleh pasangannya atau 
keluarga) 

2. Menanyakan alasan mengapa klien datang ke 
psikolog ( bila bukan kemauana sdiri 
“mengapa dianjurkan ke psikolog/konselor) 

 

 



3. Mengemukakan kepada klien tentang hal-hal 

yang dapat diberikan oleh seorang konselor 

kepada klien selama proses konseling 

4. Mengajak klien untuk mengemukakan 

perasaannya pada saat itu. Apakah dia takut ?, 

marah ? Bingung?, tidak menentu ? Atau perasaan 

lainnya 

5. Memberi informasi bahwa klien bebas memilih 

untuk tetap bisa melanjutkan konseling  pada saat 

itu atau tidak (sbg langkah pertama untuk 

membina sikap percaya klien terhadap konselor) 



6. Menyarankan bahwa jika klien tersebut 

menolak konselor  sebagai seseorang yang 

dapat membantu klien tsb, ada sumber-sumber 

lain (psikolog lain) yang dapat menggantikan 

konselor untuk mengatasi masalah yang 

dihadapi klien.(bisa di sampaikan bila klien 

atas rekom. Dari instansi atau keluarga) 

 

 

 

 

 



** Tujuan Helping Relationship atau hubungan 

konseling adalah untuk dapat memenuhi 

kebutuhan helpe (konseli), bukan untuk 

memenuhi kebutuhan helper (konselor) 

 

** secara luas  dikatakan bahwa klien harus 

dapat mempunyai tanggung jawab mengenai 

dirinya , dan membuat keputusan berdasarkan 

alternatif-alternatif yang dia tentukan atas 

bantuan konselor. 

 

 

 

 

 



** Untuk mencapai tujuan yang baik tersebut , 

maka dalam hubungan konseling harus terjadi 

Rapport  antara konseli dan konselor. 

 

RAPPORT  (baca : ripor) 

Adlh suatu hubungan (relationship) yang 

ditandai dengan keharmonisan, kesesuaian, 

kecocokan dan saling tarik menarik.  

Rapport dimulai dengan persetujuan dan rasa 

persamaan, timbullah kesukaan satu sama lain 



 

 

** Jika menekankan pada perbedaan maka 

konselor akan sulit mencapai rapport , 

sebaliknya jika menekankan pada pandangan 

persamaandan rasa berbagi maka sikap 

berlawanan  akan hilang jadi sikap persamaan 

ini tumbuh maka terjadilah Rapport. 

 



3. Cara-cara menumbuhkan Rapport 

1. Empati 

2. Sikap terbuka  

Merasakan apa yang dirasakan klien. 

4. Menerima tanpa syarat 

5. Mempunyai rasa hormat dan menghargai 

6. Mampu memahami bahasa verbal maupun non 

verbal 

7. Adanya rasa kebersamaan 

8. Akrab  



 

TUJUAN MENCIPTAKAN SUASANA 

RAPPORT dalam hubungan konseling adlh 

agar suasana konseling itu merupakan suasana 

yg  memberikan keberanian dan kepercayaan 

dan kepercayaan diri klien untuk 

menyampaikan isi hati, perasaan, kesulitan, 

dan bahkan rahasia batinnya kepada konselor 

 



Ketrampilan dasar dalam konseling : 

A. Tahap awal  

1. Ketrampilan Attending, sikap / respon  

konselor memberikan perhatian pd klien agar 

klien merasa nyaman Dlm bentuk kontak 

mata, bhs tubuh, bhs verbal-non verbal 

2. Ketrampilan mendengarkan 

3. Ketramplan berempati / emphaty skills) 

4. Ketrampilan refleksi / memantulkan kembali 

ttg perasaan, pikiran dan pengalaman klien 

 



5. Ketrampilan Eksplorasi / ketrampilan konselor 

dlm menggali perasaan, pikiran dan pengalaman 

klien 

6. Ketrampilan Bertanya / ketrampilan konselor 

bertanya lebih privacy tanpa memaksa 

7. Ketrampilan menangkap pesan utama / 

ketrampilan menangkap pesan walau disampaikan 

oleh klien sec. berbelit-belit 

8. Ketrampilan menangkap pesan minimal / 

memberikan dorongan minimal dlm konseling. 

Ex : oiya?..terus..kemudian..owh…mmm…hmm. 



B. TAHAP PERTENGAHAN 

1. Ketrampilan menyimpulkan sementara. / 
bersama klien memperjelas focus komunikasi 
dlm konseling 

2. Ketrampilan memimpin / konselor memimpin 
arah pembicaraan shg tujuan konseling dapat 
tercapai 

3. Ketrampilan memfokuskan / mampu 
memfokuskan pada pokok pembicaraan 

4. Ketrampilan melakukan konfrontasi / clarifying / 
kemamp konselor  untuk menunjukkan klien 
antara ketidaksesuaian antara perkataan dan bhs 
tubuh atau ide-ide awal atau seterusnya 



5. Ketrampilan menjernihkan  / Facilitating / 
kemampuan konselor memperjelas perkataan 
klien yang samar-samar atau tidak jelas atau 
meragukan 

 

6, ketrampilan memudahkan / ketrampilan 
konselor membuka komunikasi agar konseling 
berjalan efektif 

 

7. Ketrampilan mengarahkan (directing) / 
mengajak  dan mengarahkan klien sec. penuh 
dlm proses konseling  



8.  Ketrampilan memberikan dorongan minimal 

    Upaya memberikan dorongan sec. langsung 
dan singkat agar klien dapat terbuka 

9.  Ketrampilan sailing (saat diam), saat diam 
konselor harus mampu memanfaatkan situasi 

10. Ketrampilan mengambil inisiatif , 
mengambil inisiatif bila klien tampak tidak 
bersemangat 

11. Ketrampilan memberi nasehat,  nasehat 
diberi bila klien meminta  dan tetap 
dipertimbangkan sebelumnya 



12. Ketrampilan memberi informasi / informasi 

diberikan oleh konselor kpd klien harus hal-hal 

yg diketahui konselor 

 

13. Ketrampilan menafsirkan atau interpretasi / 

upaya konselor mengulas pikiran, perasaan  

dan pengalaman klien utk merujuk ke dalam 

teori2 

 

Tahap akhir……………………..next 



C. TAHAP AKHIR (ACTION) 

1. Ketrampilan menyimpulkan / kemampuan 
mengambil inti pokok pembicaraan selama 
proses konseling berlangsung 

2. Ketrampilan merencanakan, akhir konseling, 
konselor membuat rencana berupa program 
untuk action, yaitu perbuatan nyata bagi yg 
produktif bagi kemajuan klien 

3. Ketrampilan menilai , kemampuan konselor 
menetapkan batas atau ukuran keberhasilan 
proses konseling yang telah di laksanakan 

4. Ketrampilan mengakhiri konseling dg 
mengarahkan utk pertemuan berikutnya, 
memberi pesan yg perlu dilakukan 





PAHAMI ESENSI PERNIKAHAN 

(UNTUK PSIKOLOG MUDA) 

** PERNIKAHAN yg sehat adalah dua manusia 
yg selalu belajar berubah dan terus saling 
menyesuaikan diri 

 

** PERNIKAHAN adalah proses belajar dari 
AKU menjadi KAMI 

 

** PERNIKAHAN adalah ikatan FISIK dan 
ikatan Emosional 







Masalah seksual umumnya disebabkan oleh : 

1. Faktor Fisik, adanya penyakit yang menetap yg 
menyebabkan aliran darah pd “P” terganggu 

2. Faktor Psikis, masalah mental yg muncul saat 
akan berhubungan. Ex: malu, takut, stres, tdk 
pede  



** dari penelitian menyebutkan , BAHWA 

sebagian besar RT yg tidak harmonis dimulai 

dari masalah SEKSUAL yg tidak terselesaikan 

, dengan komunikasi yang tidak baik 

 

** dari penelitian menyebutkan kunci sukses 

berumah tangga adalah Kesetiaan, Kehidupan 

seks yg sehat dan Berbagi pekerjaan RT 

 

26 



3 KOMPETENSI YANG HARUS DIMILIKI 

KONSELOR (Furqon, 2001) 

1. Konpetensi Pribadi (Personal Competencies) 

     Merujuk pada kualitas pribadi konselor yg 
berkenaan dengan kemampuan untuk 
membina hubungan baik antar pribadi 
(rapport) sec. sehat, etos kerja dan komitment 
profesional, landasan etik dan moral dalam 
berperilaku, dorongan dan semangat untuk 
mengembangkan diri, serta berkaitan dgn 
kemampuan untuk melakukan pemecahan 
masalah 



** Pribadi Konselor merupakan “instrumen” yg 
menentukan bagi adanya hasil yg positif  
dalam proses konseling 

 

** menurut  Tyler  (1969), menyatakan 
“..Success in counseling depend more upon 
personal qualities than upon correct use of 
specified tecniques” 

 

** Pribadi Konselor yg amat penting mendukung 
efektivitas perannya adlh pribadi yg Altuistis 
(rela berkorban) untuk kepentingan konseli 

 



 

** Kepribadian Konselor  merupakan titik tumpi 

yg berfungsi sebagai penyeimbang antara 

pengetahuan  mengenai dinamika perilaku dan 

terapeutik. Ketika titik tumpu ini kuat, 

pengetahuan dan ketramplan bekerja secara 

seimbang dg kepribadian yg berpengaruh pd 

perubahan pada perilaku positif dalam 

konseling. 

  

 



2. Kompetensi Inti (Core Competencies), artinya 
konselor itu memiliki kualitas fisik, intelektual, 
emosional, social dan moral sbg pribadi yg 
berguna. Hal ini sangat penting  bagi seorang 
konselor ialah utk mengajarkan suatu kompetensi 
kebutuhan untuk mencapai hidup yg lebih 
baikdan efisien. 

- Dapat dipercaya (trustworthness) 

- Kejujuran(honest) 

- Kekuatan atau daya (strenght) 

- Kehangatan (warmth) 

- Pendengar yg aktif(active responsiveness) 

- kesabaram 

 

 

 



3. Kompetensi Pendukung (Supporting 
Competencies), kompetensi seorang konselor 
juga membangkitkan kepercayaan konseli 
dalam konseling. Semakin besar kepercayaan 
konseli terhadap konselor, makin besar 
kemungkinan dapat membantu konseli secara 
efektif. Selain itu kompetensi konselor sangat 
penting untuk efisiensi penggunaan waktu 
konseling.  

** semakin kompetensi seorang konselor, maka 
konseling semakin mempunyai tujuan yg 
spesifik dan waktu yg efisien. 

 



** hal yang membedakan hubungan persahabatan 
dengan hubungan konseling  adalah terletak pada 
kompetensi konselor. 

 

KESEHATAN PSIKOLOGI YG BAIK, konselor 
memiliki kesehatan psikologis yg baik memiliki 
kualitas sebagai berikut. 

1. Memperoleh pemuasan kebutuhan rasa aman, 
cinta, kekuatan 

2. Dapat memghadapi masalah-masalah pribadi 
yang dimiliki. 

3. Menyadari kelemahan atau keterbatasan 
kemampuan diri 

4. Menciptakan kehidupan yg lebih baik. Konselor 
dapat menikmati kehidupan secara nyaman. 

 



SEXUAL  DUAL  RELATIONSHIP (memiliki 

dua hubungan yg sifatnya seksual) 

 

Hal ini sangat membahayakan klien, hubungan 

seperti ini sering menunjukkan hilangnya 

batasan konselor dan keburukan pribadi yg 

berpengaruh terhadap terapi (Corey, Corey, & 

Callahan, 2003; Doverspike, 1999). 

Untuk mengilustrasikan bahaya yg bisa 

dilakukan oleh konselor yg mengeksploitasi 

seorang klien untuk tujuan seksual. 

 



PERTIMBANGAN  KODE  ETIK  

KETIDAKPANTASAN  SEKSUAL 

1. Ada bagian yg jelas, pelanggaran kode etik 

yang serius. Apakah ketidakpantasan seksual 

tsb disengaja atau tidak disengaja (Moleski & 

Kiselica, 2005). Hubungan seksual jelas 

dilarang dalam kode etik dan dianggap salah 

satu pelanggaran paling berat bagi konselor 

(Corey, Corey, Callahan, 2003; Doverspike, 

1999) 

2. Melanggar  ACA code of Ethics (2005, P.5) 



ACA / American Counseling Association code of 
ethics 

Secara spesifik mengatakan “ interaksi /  
hubungan romantis  akan mempengaruhi 
keputusannya dan kompetensinya untuk 
membahyakan orang ain / klien  

ACA, 2005, p.9) : “konselor harus siaga terhadap 
tanda-tanda perusakan atau pelanggaran yg 
berasal dari masalah fisik,  mental dan emosi 
dari diri konselor dan menahan diri dari 
menawarkan atau menyediakan pelayanan yg 
sekiranya membahayakan klien atau orang 
lain. 



** melanggar kode etik Psikologi Indonesia 

Pasal 44, mengenai tidak diperkenankan 

berhubungan seksual  dengan klien 

 

Pasal 77, mengenai tidak diperkenankan 

melayani konseling dg klien yg pernah 

menjadi partner seksualnya 

 

PASAL 22, Sanksi yg dikenakan dg menutup 

biro dan mencabut SIPP. 



PERTANYAAN2 PADA SAAT KONSELING 
SEKSUALITAS BAGI PASUTRI YG 
BERMASALAH 

1. 4W + 1 H 

2. SOLUSI YG DIINGINKAN 

3. POSISI HUBUNGAN SEX YG 
DIINGINKAN DAN KAPAN 

4. APAKAH PERLU KONSELING BERDUA 
ATAU SENDIRI 

5. BUAT KOMITMENT DALAM PROSES 
KONSELING TSB 

 



 
“Selalu di hati dan dengan hati” 

 
Sekian 

Terima  kasih 
                 

                                   
                                                        
 


