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BAB II 

KONSEP DASAR KONSELING KELOMPOK 

Pemaparan konsep dasar konseling kelompok ini lebih dititik beratkan kepada setting layanan 

konseling; meski tidak menutup kemungkinan dapat dipergunakan dalam adegan psikoterapi, 

layanan kerja sosial, layanan epedemi HIV/AIDS, layanan budi pekerti atau karakter, dan atau 

layanan pendidikan. Pemaparan yang dimaksud dapat disadari, mengingat kerja kelompok sebagai 

adegan layanan yang strategis telah tumbuh dan berkembang semenjak abad-20 hingga kini, 

banyak dipergunakan oleh belbagai kalangan pendidikan professional untuk beragam kepentingan.  

Namun yang perlu diantisipasi dalam perkembangan global memasuki abad-21, bahwa 

perkembangan penduduk demikian tumbuh pesat, selaras dengan perkembangan berbagai dimensi 

kehidupan serta berbagai masalah manusia yang kompleks. Oleh karena itu, sudah selayaknya 

layanan konseling memposisikan diri dalam barisan terdepan sebagai layanan pendidikan individu 

(kemanusian) yang professional, dan diperlengkapi dengan perangkat intervensi yang proesional 

pula. Kerja kelompok dalam hal ini dipandang sebagai perangkat intervensi yang krusial dan urgen 

bagi profesi konseling dalam membantu individu (klien) melalui setting kelompok. Di bawah ini 

akan dijelaskan secara komprehensif tentang: (1) pengertian konseling kelompok, (2) elemen-

elemen konseling kelompok, (3) kelebihan konseling kelompok, (4) manfaat dan keuntungan 

konseling kelompok, (5) proses pemberian bantuan melalui konseling kelompok, (6) keterampilan 

dan sikap yang harus dimiliki konselor konseling kelompok, (7) kondisi klien yang sesuai untuk 

diikut sertakan dalam konseling kelompok, (8) perencanaan dan pelaksanaan konseling kelompok.         

2.1.  Pengertian Konseling Kelompok 

Konseling Kelompok merupakan suatu sistem layanan bantuan yang amat baik untuk 

membantu pengembangan kemampuan pribadi, pencegahan, dan menangani konflik-konflik antar 

pribadi atau pemecahan masalah (Gazda, 1984). Kelompok merupakan wahana untuk membantu 

individu-individu yang menjadi anggota kelompok. Fokus perhatian dan bantuan konselor 

diarahkan pada keunikan individual bukan kepada kelompok. Secara konseptual dan praksis 

layanan konseling, meliputi dua layanan, yaitu: 

a. Konseling Individual: sebagai hubungan timbal balik antara seorang konselor dengan 

klien untuk mencapai pemahaman tentang dirinya sendiri, dalam hubungannya dengan 
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permasalahan, perkembangan, dan pengambilan keputusan dirinya untuk saat ini dan saat-

saat yang akan datang. 

b. Konseling Kelompok: merupakan upaya bantuan kepada individu dalam suasana 

kelompok yang bersifat pencegahan dan pengembangan, dan diarahkan kepada pemberian 

kemudahan dalam rangka perkembangan dan pertumbuhannya. 

Konselor dalam memberikan bantuan, baik pada konseling individual maupun konseling 

kelompok keduanya mengarah kepada pertumbuhan dan perkembangan individu. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada suasana bantuan yang diberikannya  

2.2.  Elemen-elemen Konseling Kelompok 

Dalam konsep konseling kelompok sebagai suatu sistem di dalamnya tersirat makna tujuan, 

sasaran dan sifat hubungan yang perlu dibangun oleh konselor dan klien konseling kelompok. 

Adapun elemen-elemen konseling kelompok adalah sebagai berikut: 

a. Individu: kesadaran akan pengakuan terhadap individu yang memiliki keunikan dan 

sebagai manusia dengan harapan, nilai-nilai, dan permasalahan yang dihadapinya. 

b. Suasana Kelompok: kebutuhan individu untuk diterima, bertukar pengalaman, dan 

bekerjasama dengan orang lain, sehingga mendorong mereka mampu memahami dirinya 

dan memberikan sumbangan pemikiran bagi anggota yang lainnya.   

c. Pencegahan: konseling kelompok mampu mencegah munculnya permasalahan yang akan 

menganggu kehidupan klien sebagai individu maupun anggota masyarakat. 

d. Pertumbuhan dan Perkembangan: mampu mendorong klien memahami kelebihan dan 

kelemahan dirinya serta bagaimana potensi yang mereka miliki menjadi modal bagi 

perwujudan diri dalam kehidupan selanjutnya. 

e. Penyembuhan: berusaha mengubah persepsi individu melalui tukar pengalaman dengan 

individu lain sehingga perilaku yang cenderung melemahkan, bahkan menyalahkan diri 

sendiri segera bisa diubah dan tidak terlalu parah. 

2.3.   Kelebihan Konseling Kelompok 

Sebagai suatu sistem pemberian bantuan, Konseling kelompok memiliki kelebihan (Shertzer 

& Stone, 1981), yaitu sebagai berikut: 
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a. Efisiensi: dibandingkan dengan strategi bantuan yang bersifat individual, konseling 

kelompok lebih efisien karena dalam waktu yang relatif sama konselor dapat memberikan 

layanan bantuan kepada sejumlah individu. 

b. Keragaman Sumber dan Sudut Pandang: dalam suasana kelompok, sumber bantuan 

tidak hanya dari konselor dengan sudut pandang yang tersendiri, tetapi juga dari sejumlah 

individu/klien sebagai anggota kelompok dengan sudut pandang yang lebih kaya. 

c. Pengalaman Kebersamaan: individu tidak akan merasa bahwa hanya dirinya yang 

mengalami permasalahan tertentu dalam kehidupannya, dia akan menjadi sadar bahwa 

ternyata orang lain-pun mengalami permasalahan walaupun sedikit berbeda. 

d. Rasa Saling Memiliki: dalam suasana kelompok yang kohesif, kebutuhan untuk mencintai 

dan dicintai, menerima dan diterima, menghargai dan dihargai akan tumbuh dan dirasakan 

langsung oleh masing-masing anggota kelompok. 

e. Praktek Keterampilan: individu mendapat tempat untuk mempraktekkan tingkah laku 

baru, melakukan percobahan dan mendapat dukungan sosio-emosional sebelum diprak-

tekkan langsung dalam konteks kehidupan nyata di luar kelompok. 

f. Balikan: dalam setiap suasana interaksi kelompok, individu akan mendapatkan 

kesempatan untuk menerima dan memberikan balikan dari apa yang telah dilakukan atau 

diupayakannya (melakukan aktivitas yang diterima serta meninggalkan sikap dan 

perbuatan yang ditolak oleh orang lain). 

g. Belajar Menemukan Makna: dalam suasana kelompok, individu tidak hanya 

memperhatikan dirinya sendiri, dia juga bisa mendengar, melihat, dan merasakan 

bagaimana perasaan orang lain dalam menghadapi suatu permasalahan hidup.  

h. Kenyataan Hidup: dalam hal-hal tertentu, suasana kelompok bukan hanya mencerminkan 

suasana kehidupan masyarakat, melainkan kehidupan kenyataan sosial yang sebenarnya. 

Apa yang terjadi di masyarakat terjadi pula dalam kehidupan kelompoknya. 

i. Komitmen terhadap Norma: kelompok dapat menekan bahkan memaksa individu atau 

anggotanya untuk menghormati aturan-aturan yang berlaku pada kelompoknya. Dalam 

keadaan tertentu, kadang-kadang tekanan kelompok lebih kuat daripada bujukan/tekanan 

orang tua atau guru. 
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2.4.  Manfaat dan keuntungan konseling Kelompok: 

Konselor sebagai pemimpin kelompok perlu memperhatikan hak dan kewajiban klien sebagai 

anggota kelompoknya, yaitu sebagai berikut: 

a. Mampu memperluas populasi layanan 

b. Menghemat waktu pelaksanaan 

c. Mengajarkan individu untuk selalu komitmen pada aturan 

d. Mengajarkan individu untuk hidup dalam suatu lingkungan yang lebih luas 

e. Terbuka terhadap perbedaan dan persamaan dirinya dengan orang lain. 

  

     Sedangkan Keuntungan Konseling Kelompok, menurut Jacobs, Harvill & Masson (1994) 

adalah sebagai berikut: 

a. Perasaan membagi keadaan bersama 

b. Rasa memiliki 

c. Kesempatan untuk berpraktek dengan orang lain 

d. Kesempatan untuk menerima berbagai umpan balik 

e. Belajar seolah-olah mengalami berdasarkan kepedulian orang lain 

f. Perkiraan untuk menghadapi kenyataan hidup 

g. Dorongan teman guna memelihara komitmen 

 

2.5. Proses pemberian bantuan melalui konseling kelompok  

     Berdasarkan beberapa kemungkinan dan pertimbangan Proses Konseling, maka proses 

pemberian bantuan melalui Konseling Kelompok menempuh 4 langkah utama, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Pembukaan (pembentukan kelompok): merupakan tahap yg paling critical, artinya 

keberhasilan pada tahap pembukaan akan menentukan tahap penanganan dan tahap 

penutupan kelompok., bahkan akan menentukan tercapai tidaknya tujuan konseling 

dan atau konseling kelompok. 
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Tabel 01: PENENTUAN TUJUAN DAN KEGIATAN KONSELING KELOMPOK 

TUJUAN KEGIATAN 

1. Anggota memahami tujuan, manfaat 

dan peranannya di dalam 

bimbingan/konseling kelompok;  

2. Tumbuhnya minat anggota untuk 

mengikuti kegiatan kelompok; 

3. Tumbuhnya suasana saling menge-

nal  dan  saling memberi respon yang 

dibutuhkan oleh anggota  

4. Terumuskannya  tujuan  bersama 

yang kurang dicapai 

5. Disepakatinya sesi pertemuan 

berikutnya 

1. Menciptakan suasana saling 

mengenal, hangat dan rileks; 

2. Memberi penjelasan singkat tentang 

tujuan, manfaat dan peranan klien 

anggota dan konselor di dalam   

bimbingan/ konseling kelompok;  

3. Menjelaskan aturan kelompok dan 

mendorong anggota untuk   berpe-

ran dalam kegiatan kelompok; 

4. Memotivasi anggota untuk saling 

mengungkapkan diri secara terbuka; 

5. Mendorong setiap  anggota untuk 

mengungkapkan ha-rapannya dan 

membantu merumuskan tujuan 

bersa-ma; 

6. Mereviu hasil yang dicapai dan 

menentukan agenda pertemuan 

selanjutnya.  

 

            

b. Penanganan (Tahap Inti): Tahap penanganan (working) merupakan kegiatan inti,  

karena terkait langsung dengan upaya-upaya perubahan sikap  dan  tingkah laku 

tertentu  yang diperlukan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan pada tahap 

pembukaan. Pada tahap ini konselor harus berperan sebagai pengatur pembicaraan 

anggota, sabar, aktif mengeksplorasi berbagai kemungkinan sudut pandang atau 

alternatif tapi tidak mendominasi anggota kelompok, memberikan motivasi, 

penguatan serta penilaian keberhasilan mereka. 
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Tabel 02: TAHAP PENANGANAN MASALAH DALAM KONSELING KELOMPOK 

TUJUAN KEGIATAN 

1. Terungkapnya masalah atau 

topik yang  relevan dengan 

kebutuhan  anggota kelompok 

2. Terbahasnya topik/masalah  

secara mendalam /tuntas sesuai 

dengan kesepakatan kelompok; 

3. Keterlibatan  aktif (pikiran dan 

perasaan) seluruh anggota 

kelompok dalam 

pembahasan/pemecahan; 

4. Disepakatinya sesi pertemuan 

berikutnya 

1. Mendorong tiap anggota untuk 

mengungkapkan masalahnya/topik 

yang perlu dibahas 

2. Menetapkan topik/masalah  yang akan 

ditangani  sesuai dengan tujuan 

bersama; 

3. Mendorong setiap anggota untuk 

terlibat aktif saling membantu 

4. Kegiatan selingan yang bersifat 

menyenangkan mungkin perlu 

diadakan; 

5. Mereviu hasil yang dicapai dan 

menetapkan pertemuan selan-jutnya. 

 

 

             c.   Penutupan: Jika konselor sudah melihat adanya indikator  yang cukup   

                 jelas  mengenai keberhasilan tahap penanganan terutama pemahaman  

                 anggota terhadap masalah/topik tertentu, atu berupa perubahan sikap dan  

                 tingkah laku anggota  dalam hal tertentu, maka tahap pengakhiran atau  

                 penutupan  harus dilakukan dengan tujuan dan kegiatan sebagai berikut:  

                 

          Tabel 03: TUJUAN PENUTUPAN DALAM KONSELING KELOMPOK 

TUJUAN KEGIATAN 

1. Anggota mengungkapkan kesan-

kesan tentang kegiatan kelompok; 

2. Anggota mengungkapkan 

keberhasilan (pemahaman atau 

pemecahan masalah)  yang 

dicapainya; 

1. Mengungkap kesan dan 

keberhasilan yang dicapai oleh 

setiap anggota; 

2. Merangkum  proses dan hasil yang 

dicapai; 
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3. Terumuskannya rencana kegiatan 

lebih lanjut; 

4. Suasana hubungan yang baik antar 

anggota tetap terpelihara 

sekalipun kegi-atan hampir 

diakhiri. 

 

3. Mengungkapkan kegiatan lanjutan 

yang penting bagi anggota 

kelompok; 

4. Menyatakan bahwa kegiat-an akan 

segera berakhir; 

5. Menyampaikan pesan dan 

harapannya kepada klien. 

5. Tindak Lanjut : Kegiatan ini disamping bertujuan  untuk melihat dan    

     memonitor perubahan tingkah laku yang ditunjukkan oleh  siswa yang telah  

dibantu melalui teknik kelompok, juga untuk memberikan bantuan lain yang  

                  dipandang perlu bagi peningkatan dan pengembangan potensi siswa.  

Ada beberapa masalah yang biasanya diupayakan dalam konseling kelompok adalah seperti berikut   

ini. 

a. Hasrat mencintai dan dicintai; 

b. Kepercayaan terhadap diri dan orang lain; 

c. Kehampaan hidup dan mencari makna hidup; 

d. Ketergantungan dan kebiasaan buruk; 

e. Penyesuaian emosional; 

f. Konflik dengan anggota keluarga; 

g. Kesepian, perasaan tidak adil; 

h. Konflik seksual, keyakinan dan identitas diri. 

2.6.  Keterampilan dan sikap yang harus dimiliki Konselor konseling kelompok      

Konselor konseling kelompok harus menguasai dan mengembangkan kemampuan 

(keterampilan) dan sikap yang memadai terselenggaranya konseling kelompok secara efektif. 

Keterampilan dan sikap yang harus dimiliki konselor keonseling kelompok, yaitu : 

a. Kehendak dan usaha untuk mengenal dan mempelajari dinamika kelompok, fungsi-

fungsi pemimpin kelompok dan hubungan antar individu dalam kelompok. 
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b. Kesediaan menerima orang lain tanpa syarat. 

c. Kehendak untuk dapat didekati dan membantu tumbuhnya interaksi antara anggota 

kelompok. 

d. Kesediaan menerima berbagai pandangan dan sikap yang berbeda. 

e. Pemusatan perhatian terhadap suasana, perasaan dan sikap seluruh anggota dan 

pemimpin itu sendiri. 

f. Pembentukan dan pemeliharaan hubungan antara anggota kelompok. 

g. Pengarahan yang konsisten demi tercapainya tujuan bersama yang telah ditetapkan. 

h. Keyakinan akan manfaat proses dinamika kelompok sebagai wahana untuk 

membantu para anggota kelompok. 

i. Rasa humor, rasa bahagia, dan rasa puas, baik yang dialami oleh pemimpin kelompok 

maupun oleh para anggotanya. 

2.7.   Kondisi Klien yang sesuai untuk diikutsertakan dalam konseling kelompok            

Klien sebagai subjek layanan pada teknik konseling kelompok, merupakan salah satu 

komponen dasar untuk terselenggaranya konseling kelompok secara efektif. Karena itu, kondisi 

klien yang sesuai untuk diikutsertakan dalam konseling kelompok sebaiknya individu yang 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Kurang mampu memahami orang lain dan enggan menerima kehadiran orang lain 

sebagaimana adanya. 

b. Kurang mengharagi orang lain dalam keadaan yang berbeda dengan dirinya. 

c. Kurang memiliki keterampilan sosial. 

d. Kurang berbagi dengan orang lain dan kurang diakui keberadaannya. 

e. Kurang terbuka mengungkapkan tentang kebutuhan, masalah, dan nilai-nilai. 

f. kurang memperoleh balikan dan reaksi orang lain tentang kebutuhan, masalah, dan 

kepentingannya. 

g. Kurang mendapatkan dukungan dari teman anggota kelompoknya, dan  

h. Kurang melibatkan diri dan manarik diri jika ia merasa terancam dalam kelompoknya. 
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2.8.     Perencanaan dan Pelaksanaan Konseling Kelompok 

 Penyelenggaraan layanan konseling kelompok memerlukan persiapan dan praktik 

pelaksanaan kegiatan yang memadai, dari langkah awal sampai dengan evaluasi dan tindak 

lanjutnya. Langkah atau tahap awal diselanggerakan dalam rangka pembentukan kelompok sampai 

dengan mengumpulkan para peserta yang siap melaksanakan kegiatan kelompok. Langkah awal 

ini dimulai dengan penjelasan tentang adanya layanan konseling kelompok bagi para siswa, yang 

lebih rinci lagi dengan penjelasan tentang pengertian, tujuan dan kegunaan secara umum layanan 

tersebut. Setelah penjelasan ini alangkah baiknya kalau dapat menghasilkan kelompok-kelompok 

yang langsung merencanakan waktu dan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan konseling 

kelompok yang sebenarnya. 

 Guru pembimbing (konselor) yang mempunyai siswa asuh sebanyak 150 orang (minimal), dapat 

membagi anak-anak asuhnya ikut ke dalam kelompok-kelompok yang masing-masing beranggotakan 10 – 

15 orang. Dengan demikian akan terbentuk 10 sampai 15 buah kelompok yang masing-masing akan 

menjadi wadah, sasaran, dan sekaligus “aktor—aktor” dalam penyelenggaraan layanan konseling 

kelompok. 

 Bagi guru pembimbing (konselor) di sekolah, pelaksanaan kegiatan layanan konseling 

kelompok mengikuti lima urutan kegiatan, yaitu: (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) evaluasi, 

(d) analisis hasil evaluasi, dan (e) tindak lanjut. 

        a. Perencanaan kegiatan layanan, meliputi penetapan: 

1) Materi layanan 

2) Tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan konseling kelompok 

3) Sasaran kegiatan, yaitu kelompok yang dimaksudkan 

4) Bahan atau sumber bahan untuk kelompok tugas, mungkin ada bahan-bahan tertentu 

yang perlu dipersiapkan oleh guru pembimbing (konselor) 

5) Rencana penilaian, dan 

6) Waktu dan tempat. 

 Apabila Guru pembimbing (konselor) telah mengenal siswa-siswa yang akan menjadi 

peserta kelompok, konselor dapat terlebih dahulu lebih mendalami pengenalan itu melalui 
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himpunan data yang tersedia. Kegiatan yang telah direncanakan itu selanjutnya dilakukan langkah 

pelaksanaannya. 

         b.  Pelaksanaan kegiatan kelompok, meliputi kegiatan sebagai berikut: 

    Persiapan Menyeluruh, yaitu persiapan untuk pelaksanaan layanan konseling kelompok 

yang meliputi: 

1) Persiapan fisik: tempat dan kelengkapannya 

2) Persiapan bahan – khususnya untuk “kelompok tugas”  

3) Persiapan keterampilan 

4) Persiapan administrasi 

 Persiapan Keterampilan, untuk penyelenggaraan layanan konseling kelompok guru 

pembimbing (konselor) diharapkan mampu melaksanakan teknik-teknik yang meliputi:Teknik 

Umum, yaitu sebagai berikut: 

1) Tiga M : mendengar dengan baik, memahami secara penuh, dan merespon secara tepat 

dan positif. 

2) Dorongan minimal 

3) Penguatan  

4) Keruntunan 

 

Keterampilan Memberi Tanggapan, yaitu sebagai berikut: 

1) Mengenal perasaan peserta kelompok 

2) Mengungapkan perasaan sendiri 

3) Merepleksikan  

 

Keterampilan Memberikan Pengarahan, yaitu sebagai berikut: 

1) Memberikan informasi  

2) Memberikan nasehat  

3) Bertanya secara langsung dan terbuka 

4) Mempengaruhi dan mengajak 

5) Menggunakan contoh pribadi 
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6) Memberikan penafsiran 

7) Mengkonfrontasikan 

8) Mengupas masalah 

9) Menyimpulkan 

  

 Azas Kerahasiaan, yaitu keterampilan memantapkan azas kerahasiaan kepada seluruh 

peserta kelompok. Hal ini terasa lebih penting lagi dalam konseling kelompok yang akan 

memunculkan dan membahas masalah-masalah pribadi. Untuk itu, guru pembimbing (konselor) 

harus diyakini oleh seluruh peserta kelompok bahwa ia adalah tokoh yang benar-benar mampu 

dengan seteguh-teguhnya melaksanakan azas kerasahasiaan itu.  Misalnya, konselor sanggup dan 

bersedia menerima, menyimpan, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan yang 

diterimanya dan tidak layak diketahui oleh orang lain di luar kelompoknya sendiri. 

      c.   Evaluasi kegiatan kelompok. 

 Khusus dalam konseling kelompok, penilaian hasil kegiatan dapat diarahkan secara khusus 

kepada peserta yang masalahnya dibahas. Peserta tersebut diminta mengungkapkan sampai 

seberapa jauh kegiatan kelompok telah membantunya memecahkan masalah yang dideritanya. 

Penilaian terhadap konseling kelompok dapat dilakukan secara tertulis, baik melalui essai, daftar 

cek maupun daftar isian sederhana. Secara tertulis para peserta diminta mengungkapkan 

perasaannya, pendapatnya, harapannya, minat dan sikapnya terhadap berbagai hal, baik yang telah 

dilakukan selama kegiatan kelompok (yang menyangkut isi maupun proses), maupun 

kemungkinan keterlibatan mereka untuk kegiatan serupa selanjutnya. Kepada para peserta 

kelompok juga dapat diminta untuk mengemukakan (baik secara tertulis maupun lisan) tentang 

hal-hal yang paling berharga dan atau kurang mereka senangi selama kegiatan berlangsung dalam 

kelompoknya. 

 Perlu dicatat bahwa, penilaian terhadap layanan konseling kelompok dan hasil-hasilnya 

tidak bertitik tolak dari kriteria “benar-salah”, namun berorientasi pada perkembangan, yaitu 

mengenali kemajuan atau perkembangan positif yang terjadi pada diri peserta kegiatan kelompok. 

Lebih jauh, penilaian terhadap layanan konseling kelompok tersebut lebih bersifat penilaian 

“dalam proses” yang dapat dilakukan melalui : 
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1) Mengamati partisipasi dan aktivitas peserta selama kegiatan berlangsung 

2) Mengungkapkan pemahaman peserta atas materi yang dibahas 

3) Mengungkapkan kegunaan layanan bagi mereka, dan perolehan mereka sebagai hasil 

dari keikutsertaan mereka 

4) Mengungkapkan minat dan sikap mereka tentang kemungkinan kegiatan lanjutan 

5) Mengungkapkan kelancaran proses dan suasana penyelanggaraan layanan konseling 

kelompok.   

    

      d.   Analisis hasil evaluasi  

 Hasil penilaian kegiatan layanan konseling kelompok perlu dianalisis untuk mengetahui 

lebih lanjut seluk-beluk kemajuan para peserta kelompok dan seluk-beluk penyelenggaraan 

layanan. Perlu dikaji apakah hasil-hasil pembahasan dan/ atau pemecahan masalah sudah 

dilakukan sedalam atau setuntas mungkin, atau sebenarnya masih ada aspek-aspek penting yang 

belum dijangkau dalam pembahasan itu.   

 Dalam analisis ini guru pembimbing (konselor) sebagai pemimpin kelompok perlu 

meninjau kembali secara cermat hal-hal tertentu yang agaknya amat perlu diperhatikan, seperti: 

penumbuhan dan jalannya dinamika kelompok, peranan dan aktivitas sebagai peserta, 

homogenitas/heterogenitas anggota kelompok, kedalaman dan keluasan pembahasan, 

kemungkinan keterlaksanaan alternatif pemecahan masalah yang dimunculkan dalam kelompok, 

dampak pemakaian teknik tertentu oleh pemimpin kelompok (konselor) dan keyakinan penerapan 

teknik-teknik baru, masalah waktu, tempat dan bahan acuan, perlu nara sumber lain, dsbnya. 

Dengan demikan, analisis tersebut dapat merupakan tolehan kebelakang (mungkin merupakan 

analisis diagnosis), dapat pula tinjauan ke depan (merupakan analisis prognosa). 

       e.   Tindak lanjut. 

 Usaha tindak lanjut mengikuti arah dan hasil analisis tersebut di atas. Tindak lanjut itu 

dapat dilaksanakan melalui pertemuan konseling kelompok selanjutnya, atau melihat bentuk-

bentuk layanan lainnya, atau bentuk-bentuk kegiatan non-layanan, atau kegiatan dianggap sudah 

memadai dan selesai sehingga oleh karenanya upaya tindak lanjut secara tersendiri dianggap tidak 

diperlukan.  
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 Tindak lanjut yang berupa kegiatan dan/ atau kegiatan lainnya memerlukan perencanaan 

dan persiapan tersendiri pula dengan mengikutsertakan secara aktif siswa yang bersangkutan dan 

sumber-sumber lain yang diperlukan. Misalnya, siswa tertentu perlu mengikuti konseling 

kelompok lanjutan untuk pendalaman dan penuntasan pemecahan masalahnya, layanan 

pembelajaran, layanan penempatan dan penyaluran, perlu di tes, perlu dikunjungi rumahnya, perlu 

diadakan konfrensi kasus, dan … sesudah itu semua, mungkin memerlukan alih tangan kasus. 

 Arah, bentuk dan isi kegiatan tindak lanjut itu tidak lain adalah untuk sepenuhnya 

memberikan pelayanan secara tuntas kepada siswa. Dengan adanya upaya tindak lanjut, maka 

pelayanan terhadap siswa tidak setengah-tengah atau berhenti di tengah jalan, ataupun tidak 

lengkap, dan dilakukan secara acak belaka. 

 Pada pembahasan berikutnya akan dikemukakan sebuah contoh profil konseling kelompok 

sebagai bahan kajian, yaitu : 

 

Bentuk Layanan                 : Konseling Kelompok 

Penyelenggara                     : Ayu Saraswasti 

Sasaran (Anggota)              : 10 orang siswa SMK I PGRI BALI 

Pertemuan                           : Pertama 

Lingkungan Pembicaraan  : 

 

1. Sifat Tofik               : Tofik bebas 

2. Tofik yang muncul  : 

a. Ditaksir cowok, tidak mau, tetapi cowok itu memaksa. 

b. Adanya teman (cowok) baru yang mengganggu  

 

3. Tofik yang dibahas : Keduanya 

 

Isi Pembahasan           : 
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a. Mendalami hubungan antara cewek dan cowok yang dimaksud, serta 

perasaan dan sikap terhadap cowok tersebut 

b. Cara menyampaikan perasaan dan sikap (tidak suka) kepada cowok 

c. Sikap orang tua terhadap hubungan itu 

d. Pengaruhnya terhadap belajar 

e. Sikap yang harus diambil dalam hubungan cewek dan cowok 

Lain – lain                    : Pembimbingnya wanita, semua peserta adalah laki-laki 3 orang dan 

perempuan 7 orang, suasana yang terjadi dalam kelompok tampaknya amat terbuka dan 

kondusuf. 

Pembimbing Kelompok    : Ayu Saraswasti 

Penyunting                         : Adhiputra 

                                                          PK 

                       A                                                                     B 

 

                       C                                                                    D 

 

                       E                                                                  F 

 

Anggota          : 10 orang siswa SMK I PGRI BALI. Mereka meminta untuk diselenggarakan konseling 

kelompok setelah kepada mereka diberikan informasi mengenai layanan bimbingan dan konseling 

kelompok.    
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BAB III 

LANDASAN - LANDASAN KONSELING KELOMPOK 

 Pemaparan tentang landasan-landasan konseling kelompok ini akan mengetengahkan secara 

mendalam beberapa landasan konseling kelompok yang diharapkan memberikan jawaban lebih dalam dan 

luas mengenai kebermaknaan penyelenggaraan konseling kelompok. Perkembangan dan perubahan tatanan 

kehidupan manusia saat ini bukan hanya berorientasi kepada ketepatan dan keunggulan sumber daya 

manusia, tetapi tidak kurang memunculkan berbagai permasalahan dan tantangan kehidupan lain yang harus 

dihadapi secara bijaksana oleh setiap inidividu. Kenyataan ini ternyata menantang dan memberikan peluang 

bagi profesi konselor untu secara berkelanjutan berkembang dan memperlihatkan kinerja yang lebih baik. 

Lebih jauh, kesegaran pemikiran mengenai reformasi disegala bidang dewasa ini, termasuk paradigma baru 

visi dan misi konseling yang ditunjang dengan keajegan pilar organisasi profesi dan perundang-undangan 

yang semakin jelas sangat membuka peluang bagi profesi konselor untuk selalu meningkatkan kualitasnya 

secara berkelanjutan dan berkembang selaras dengan kemampuan profesi, kebutuhan, dan tuntutan serta 

harapan-harapan masyarakat. 

 Orientasi kinerja professional kerja kelompok tidak bisa lepas dari perkembangan kehidupan 

manusia masa lalu, masa kini dan tantangannya dimasa depan. Sehingga sudah sepantasnya apabila telahan 

terhadap kinerja konselor bukan hanya difokuskan kepada hal-hal yang bersifat praktis dan dukungan 

system kehidupan saat ini, melainkan sampai kepada aspek-aspek yang membukus profesi konseling untuk 

tetap eksis dan lebih maju daripada masa lalu bahkan daripada profesi yang lainnya. Di bawah ini, akan 

dijelaskan secara berturut-turut landasan-landasan konseling kelompok, yaitu: (1) landasan filsafiah 

konseling kelompok, (2) landasan psikologis konseling kelompok, (3) landasan sosiologis konseling 

kelompok, (4) landasan psikologis-sosial konseling kelompok, (5) landasan kultural konseling kelompok, 

dan (6) landasan etis konseling kelompok.         

 

3.1.     Landasan Filsafiah Konseling Kelompok 

Eric Fromm & Ramon Xirau (1964: 4) dalam bukunya The Human Nature of Man 

menyatakan, bahwa para ahli filsafat sejak zaman Yunani Kuno, Abad Pertengahan, preode 

Immanuel Kant, bahkan sampai sekarang telah berusaha merumuskan “hakekat manusia” (essence 

of man), ternyata rumusan yang diperoleh sangat bervariasi; namun demikian ada kesamaan pada 
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mereka bahwa “manusia adalah manusia” (man is man) Dibawah ini di sajikan beberapa konsep 

tentang hakekat manusia yang diangkat dari dua tradisi agama kono dan rumusan filosof dari 

zaman ke zaman. 

      a.   Hakekat Manusia dan Hubungannya Sosialnya Menurut Konfusianisme  

Leslie Stevenson & David L. Haberman (2001: 35) mencatat, bahwa aliran ini dipelopori 

oleh Konfusius (551-479 SM) berkebangsaan Cina, Ia lahir dari keluarga K’ung yang aristokratik 

dan miskin di daerah Lu, sekarang menjadi bagian dari daerah Shantung. Sejak masih usia muda 

dia dikenal menyukai belajar. Dia kemudian meninggalkan rumahnya di daerah Lu dan 

mengembara di beberapa daerah Cina, sambil menawarkan jasa sebagai penasehat tuan-tuan tanah, 

namun demikian dia tidak pernah berhasil mendapatkan posisi yang mengizinkannya menerapkan 

idenya ke dalam praktek, kemudian dia kembali ke daerah Lu untuk mencurahkan sisa hidupnya 

dengan mengajar, oleh sebab itu wajar kalau dia dikenal   sebagai “guru”. 

Kumpulan teks ajaran konfusius disebut Lun Yu, diterjemahkan ke dalam bahasa inggris 

sebagai The Analests (Bunga Rampai Ajaran Konfusius), dipandang sebagai sumber yang paling 

dapat dipercaya mengenai pemikiran-pemikiran Konfusius. Bunga rampai ajaran konfusius ini 

terdiri atas perkataan-perkataan Sang Guru yang terpisah-pisah dan dikumpulkan oleh  murid-

muridnya setelah kematiannya. Oleh sebab itu wajar kalau kemudian timbul perdebatan akademik, 

apakah benar bahwa apa yang ada dalam buku tersebut benar-benar kata-kata Konfusius atau kata-

kata muridnya.    

Perhatian utama Konfusius sebenarnya adalah “kesejahteraan dasar manusia” dan sedikit 

sekali membicarakan hakekat tertinggi dunia tempat hidupnya. Namun demikian Konfusius 

menyadari bahwa ada banyak kekuatan di alam semesta yang membentuk hidup manusia. Ia 

menggambarkan karakteristik ini dengan memakai dua istilah ming yang maknanya berhubungan; 

Titah Surga (t’ien ming) dan Takdir (ming). Dia mengingatkan bahwa “Manusia hidup dalam 

dunia moral*”. Moralitas adalah bagian dari alam semesta yang sangat terstruktur, ada sesuatu 

yang luhur dan transenden dalam hubungan etis.  

Menurut Konfusius, surga adalah penciptaan kebajikan yang dimiliki manusia, hal ini 

menunjukkan bahwa manusia memiliki akses kepada realita tertinggi moralitas surga. Setiap 

manusia merupakan orang bijak yang potensial, yaitu orang yang mampu berbuat kebajikan secara 
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eksternal, artinya semua manusia memiliki kapasitas untuk menumbuhkan kebajikan dsn 

membawa dirinya ke dalam harmoni dengan “Titah Surga”.  

Konfusius menengarai, bahwa dalam beberapa wilayah hidupnya manusia melatih 

“Kebebasan berkehendak”, tetapi diakui bahwa manusia tidak memiliki kemampuan control 

terhadap Takdir, seperti seseorang tidak dapat menentukan status social dan panjang umurnya 

sendiri. Menurut Konfusius, semua manusia secara fundamental sama, manusia menjadi berbeda-

beda disebabkan oleh cara seseorang dalam menghadapi hidup. Secara hakekat, manusia dekat 

antara satu dengan yang lain, perbedaan mereka sebenarnya karena hasil pergaulan dari praktek 

hidup yang dilakukan. Namun demikian tidak ditemukan informasi tentang kesamaan atau 

keseragaman manusia itu apakah pada hal yang “baik” sehingga perlu dijaga dengan hati-hati, atau 

keseragaman itu dalam hal yang “buruk” sehingga perlu diperbaiki dengan serius. 

Manusia tidak pernah selesai dan saling mempengaruhi, dia berada dalam kebutuhan 

pembentukkan yang konstan menuju kesempurnaan moral akhir yang paling tinggi. Dalam bahasa 

sosiologi dan psikologi modern dapat dikatakan bahwa lingkungan dan jalan hidup yang dilalui 

seseorang mempengaruhi karakter seseorang. Kehidupan manusia tanpa pembentukkan budaya 

yang hati-hati akan mendatangkan petaka. 

Konfusius menunjukkan indikasi siapa yang jelas mengenai apa yang salah dalam hidup 

manusia, bahwa kondisi manusia adalah salah satu pertentangan social yang disebabkan 

pementingan diri sendiri dan ketidak pedulian dengan masa lalu. Akibatnya interaksi manusia 

dipenuhi perselisihan, hukum dipakai hanya untuk memenuhi keinginan pribadi, rakyat terbebani 

ketidakadilan, dan tingkah laku social secara umum dibentuk oleh egoisme dan keserakahan. 

Pada akhirnya Konfusius menyimpulkan ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang 

mengalami kesulitan atau menderita dalam hidupnya, yaitu: (1) orang yang terlalu mementingkan 

keuntungan pribadi dalam tindakannya, ia akan menderita lebih banyak; hal ini terjadi karena 

individu kehilangan sifat dasar mereka dalam moralitas, membawa masalah dalam keluarga, 

padahal keluarga adalah dasar masyarakat yang paling baik, (2) masyarakat yang tidak 

memperhatikan kebodohan anak laki-laki (anak yang tidak tahu bagaimana merawat orangtuanya) 

akan menjadi warga yang sangat miskin, (3) tidak adanya kesesuaian antara kata dengan tindakan, 

(4) ketidak pedulian terhadap jalan orang-orang bijak yang menyebabkan masyarakat terpotong 
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dari pandangan moral pada masa lalu, dan (5) kebijakan yang kosong dari hubungan-hubungan 

manusia.          

       b.   Hakekat Manusia dan Hubungan Sosialnya Menurut Hinduisme  Upanishads  

 L.Stevenson dan Haberman (2001: 67) mengakui bahwa tidak mudah melacak konsep 

hakekat manusia menurut Hinduisme, karena tidak diketahui pendiri aliran ini secara jelas, dan 

tidak jelas pula titik awalnya, serta tidak adanya teks utama seperti yang dimiliki oleh agama-

agama besar yang lain. Diakui bahwa Hinduisme merupakan suatu tradisi yang sangat beragam 

yang terdiri atas bermacam-macam kebiasaan dan keyakinan sehingga memanfaatkannya untuk 

generalisasi nyaris tidak mungkin. Namun demikian disarankan bagi mereka yang hendak mencari 

“teks dasar” yang menggambarkan prinsip filsafat Hindu yang tepat adalah prinsip-prinsip yang 

terdapat dalam Upanishad.  

Secara harfiah Upanishad berarti “duduk berdekatan” namun kemudian berubah menjadi 

“pengajaran esoteric” karena teks-teks ini berisi pengajaran rahasia kepada kelompok-kelompok 

tertutup di bawah bimbingan guru-guru meditasi yang tinggal di hutan-hutan. Upanishad bukan 

hasil karya satu pengarang saja, tetapi merupakan kompilasi sejumlah percakapan anatar para guru 

dan murid-muridnya. 

Salah satu prinsip filosofis utama dalam Upanishad adalah “prinsip tunggal dan kesatuan” 

yang mendasari seluruh alam semesta. Pada tingkat realisasi tertinggi, dunia yang jamak ini  

ternyata adalah satu karena di antara mereka terdapat kesatuan hubungan. Seluruh alam semesta 

ini diletakkan di atas dasar sesuatu yang disebutnya “Brahman”. Brahman dipandang sebagai 

realitas tertinggi dan dasar absolut dari semua yang ada dan sekaligus sebagai tujuan tertinggi dari 

semua pencarian metafisik. 

Implikasi dari pengakuan bahwa semua kehidupan saling berhubungan tampak pada teori 

hakekat manusia. Menurut Bribad Aranyaka Upanishad, keluarga kita bukan hanya sesama 

manusia, tetapi semua yang ada di dunia. Semua yang ada terikat pada pusat sekaligus pinggiran 

sebuah roda, jati diri seseorang terikat pada semua yang ada, semua dewa, semua nafas, dan semua 

tubuh. Diri yang benar bukan hanya menggerakan semua yang ada, tetapi juga tidak bisa 

dipisahkan dari seluruh realitas. Diri adalah semuanya dan semuanya adalah diri itu sendiri. 
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Pada bagian terdahulu disebutkan, bahwa manusia adalah bagian atau keluarga dari alam 

semesta yang luas, tetapi dalam kenyataannya manusia lebih banyak menghabiskan waktu untuk 

dikuasai dan dibutakan oleh proyek-proyek ego manusia sendiri yang terbatas. Hasilnya adalah 

keterasingan dari orang lain, dari sumber utama kehidupan, dari Yang Satu, dan bahkan dari diri 

manusia sendiri. Akibatnya, dunia social manusia ditunggangi oleh kejahatan dan konflik yang 

hebat, diisi oleh keinginan masing-masing, dan dijangkiti wabah kecemasan eksistensial yang 

kesemuanya berakar pada keterlibatan seseorang dengan diri yang tidak saling berhubungan dan 

fana.     

       c.  Hakekat Manusia dan Hubungan Sosialnya Menurut Socrates 

Socrates (470-399 SM) lahir di Athena, pada mulanya dia adalah seorang  cosmologist, 

tetapi dia  menjadi figure moral Yunani  yang terbesar . Dia tidak terbiasa menulis, tetapi 

pemikirannya sampai kepada kita melalui para sejarawan dan murid-muridnya.  

Sarlito Wirawan S (1978: 30) mencatat pandangan Socrates yang terpenting adalah pada 

diri setiap manusia terpendam jawaban mengenai berbagai macam persoalan dalam dunia nyata. 

Oleh karena itu setiap orang sebenarnya mampu menjawab setiap persoalan yang dihadapinya. 

Masalahnya adalah pada orang-orang itu, kebanyakan mereka tidak menyadari bahwa dalam 

dirinya terpendam jawaban-jawaban bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Untuk itu, 

perlu ada orang lain yang ikut mendorong mengeluarkan ide-ide atau jawaban-jawaban yang 

masih terpendam itu. Dengan kata lain perlu semacam “bidan” yang membantu kelahiran sang ide 

dari dalam kalbu manusia.  

Bertolak dari idenya itu, maka pekerjaan Socrates sehari-hari adalah berjalan-jalan di 

tengah kota, berkeliling di pasar-pasar untuk berbicara dengan semua orang yang dijumpai untuk 

menggali jawaban-jawaban terpendam mengenai berbagai persoalan. Dengan metode “Tanya 

jawab” yang disebut metode Sokratis (Socratic Method) akan timbul pengertian yang disebut 

“Maieutics” (menarik keluar seperti yang dilakukan bidan). Pengertian tentang diri sendiri ini 

menurut Socrates sangat penting bagi setiap manusia. Adalah kewajiban setiap orang untuk 

megetahui diri sendiri lebih dahulu kalau ingin mengetahui hal-hal lain di luar dirinya. Dia, 

mempunyai semboyan “belajar yang sebenarnya pada manusia adalah belajar tentang manusia”. 
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      d.   Hakekat Manusia dan Hubungan Sosialnya Menurut Plato 

Plato dilahirkan dari keluarga terpandang di ibu kota Yunani, Athena, dia menikmati 

kemakmuran ekonomi kekaisaran, perdagangan, dan system pemerintahan demokratis yang 

sedang berkembang. Plato tumbuh besar ketika Athena terjadi gangguan politik besar melawan 

Sparta, dan berakhir dengan kekalahan yang pahit yang dilanjutkan dengan preode tirani. Pikiran-

pikiran Plato sangat dipengaruhi oleh Socrates, seorang filsuf  besar yang dihukum  mati pada 

tahun 399 sebelum Masehi  karena tuduhan melawan instansi agama dan mempengaruhi anak-

anak muda dengan pengaruh buruk.  

Plato dipandang sebagai salah satu sumber utama pandangan “dualistic” yang menyatakan 

bahwa jiwa manusia (pikiran) adalah entitas non-material yang dapat tinggal terpisah dari tubuh. 

Menurut Plato, jiwa ada sejak sebelum kelahiran terjadi, dan dipandang sebagai sesuatu yang tidak 

dapat hancur dan akan hidup abadi setelah mati (tampak pengaruh fahan reinkarnasi). Ia 

membandingkan jiwa dengan yang Ilahi, rasional, abadi, dan tidak berubah. 

Lebih jauh Plato melihat hakekat manusia terbagi menjadi dua bagian, yaitu: (1) rasio, dan 

(2) kesenangan. Dalam memandang konflik yang dihadapi manusia, Plato mencontohkan pada 

orang yang haus, namun tidak mau meminum air yang tersedia didepannya karena dia yakin bahwa 

art itu beracun atau karena beberapa alasan aksetisme relegius. Cukup seseorang tidak (atau tidak 

segera) memenuhi kebutuhan tubuh dengan berbagai alasan. Sebaliknya, sering seseorang 

membiarkan godaan menghampirinya dalam tawaran rokok, kue, anggur delima, atau hal-hal yang 

merangsang, meskipun seseorang mengetahui bahwa akibatnya buruk baginya dan orang lain. 

Plato berkeyakinan, bahwa dimana ada konflik batin, pasti terdapat pertentangan dua 

elemen kepribadian yang berbeda tendensi dan keinginanya. Dalam kasus orang haus, pasti ada 

satu bagian darinya yang membuat ia ingin minum, dan bagian lainnya menolak untuk 

melakukannya. Bagian pertama disebut oleh Plato “nafsu” (appetite), yang didalamnya terdapat 

semua kebutuhan fisik seperti lapar, haus, dan dorongan seksual, dan bagian ke dua disebut 

“rasio”.  

Plato menyajikan teori “tiga elemen” jiwa yang digambarkan sebagai kereta kuda yang 

ditarik oleh seekor kuda putih (Roh), dan kuda hitam (Nafsu), dikendarai oleh seorang penunggang 

kuda (Rasio) yang terus berusaha mengontrol laju kereta. Namun demikian dalam perkembangan 
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selanjutnya sejalan dengan kemunculan Kekristenan adalah Rasio, emosi, dan kehendak (Stevenso 

J. & Huberman, 2001: 149- 150) melihat sedikitnya ada lima factor dalam hakekat manusia, yaitu: 

rasio, kehendak, dorongan-dorongan yang tidak bersifat jasmani, emosi, dan hasrat tubuh. 

Dalam kaitan dengan kehidupan social, menurut Plato bahwa hidup dimasyarakat adalah 

merupakan “sifat alam” bagi kemanusiaan. Manusia individual tidak bisa memenuhi kebutuhan 

dirinya sendiri. Bahkan seperti makanan, rumah, dan pakaian akan sukar diperoleh tanpa bantuan 

orang lain. Seorang individu yang ada di pulau tandus harus berjuang mati-matian untuk bertahan 

hidup dan akan kehilangan aktivitas-aktivitas kemanusiaan yang berbeda dari alam seperti 

persahabatan, bermain, politik, seni, belajar, dan berpikir. Manifestasinya, orang memiliki bakat 

dan minat yang berbeda dan menekuni bidang kehidupan yang berbeda pula. Oleh sebab itu 

pembagian kerja merupakan hal yang sangat esensial. 

Mendasarkan pada tiga elemen yang mana yang dominan (Rasio, Roh, dan Nafsu), Plato 

mengelompokkan orang menjadi tiga jenis, yaitu: (1) manusia yang didominir oleh rasio, maka 

hasrat utamanya berusaha untuk meraih ilmu pengetahuan, (2) manusia yang didominir oleh roh, 

maka hasrat utamanya pada reputasi, dan (3) manusia yang didominir oleh nafsu, maka hasrta 

utamanya pada material. Sementara tugas rasio seharusnya mengontrol Roh dan Nafsu. 

Masalah-masalah individu manusia yang didiagnosis oleh Plato adalah masalah yang 

berhubungan dengan kerusakan masyarakat itu sendiri. Suatu masyarakat yang sakit (tidak 

sempurna) cendrung memproduksi individu-individu yang cacat, dan individu yang bermasalah 

atau kurang terdidik cendrung akan menyumbangkan masalah-masalah social di masyarakat. 

Stevenson dan Haberman (2001: 158) menilai Plato sebagai orang pertama yang melihat 

pendidikan sebagai “kunci utama” untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Pendidikan 

yang dimaksud bukan hanya sekolah formal, tetapi termasuk semua pengaruh social pada 

perkembangan manusia. Bagi Plato yang paling penting bagi semua orang adalah melatih seluruh 

kepribadiannya (rasio, Roh, dan Nafsu) secara bersama-sama. Pembentukan karakter dipandang 

lebih penting dari pada sekedar superstruktur akademik yang dibuat senyata mungkin.   

e.  Hakekat Manusia dan Hubungan Sosialnya menurut John Locke 
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 John Locke (1623 – 1704) adalah seorang filsuf dari Inggris. Semula dia bercita-cita 

menjadi politikus, dia pernah dikirim ke India selaku pegawai pemerintahan colonial Inggris, tetapi 

ternya dia lebih berhasil sebagai ahli filsafat. Teorinya yang sangat terkenal adalah “tabula rasa” 

yang menyatakan bahwa jiwa manusia pada saat dilahirkan adalah putih bersih seperti meja lilin 

atau kertas putih yang belum ditulisi, kemudian jiwa yang masih bersih ini akan diisi dengan 

pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama perjalanan hidupnya. Oleh sebab itu John Locke 

berpendirian, bahwa pengalaman-lah yang paling menentukan keadaan jiwa seseorang. Apakah 

seseorang akan menjadi orang yang baik atau jahat sangat tergantung pada pengalaman yang 

diperoleh orang tersebut. 

 Sebagai konsekuensi dari teori tabula rasa-nya, dia mengajukan prinsip bahwa setiap 

tingkah laku pada dasarnya adalah dipelajari. Oleh karena itu setiap tingkah laku dapat diubah 

melalui pengalaman baru. Prinsip ini disebut sebagai prinsip “modifikasi tingkah laku” (behaviour 

modification) yang dibuktikan dengan percobaan sebagai berikut: 

 Kepada seseorang disediakan tiga ember air, ember pertama diisi air panas, ember kedua 

diisi air hangat, dan ember ketiga diisi air dingin. Kemudian orang tersebut disuruh memasukan 

kedua tangannya secara serempak, tangan kanannya dimasukkan ke ember pertama (yang berisi 

air panas), dan tangan kirinya ke ember ketiga (berisi air dingin). Sesudah itu kedua tangan orang 

tersebut disuruh memasukkan ke ember kedua (berisi air hangat), ternyata tangan kanan orang 

tersebut merasa sejuk, dan tangan kirinya merasa hangat.  

 Dari percobaan ini Locke menyimpulkan bahwa pengalaman masa lalu sangat 

mempengaruhi persepsi masa kini. Dengan kata lain, dengan adanya pengalaman masa lalu, maka 

terjadi modifikasi tingkah laku (dalam hal ini persepsi).  

 Menurut Locke, setiap benda di dunia ini memiliki tiga kualitas, masing-masing adalah: 

(1) kualitas primer, yaitu sifat-sifat yang ada pada benda itu sendiri. Misalnya, air pada ember 

pertama berkualitas panas, (2) kualitas skunder, yaitu sifat benda itu setelah dipersepsikan. 

Misalnya, air pada ember kedua berkualitas hangat, dan (3) power, yaitu kekuatan yang ada pada 

suatu benda untuk mengubah benda lain sehingga berubah kualitas primer dan skundernya. 

Misalnya, matahari yang mempunyai “power” untuk melelehkan logam, sehingga logam yang 

semula berkualitas keras menjadi berkualitas primer cair.   
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 Mengacu pada konsep tentang hakekat manusia menurut para Filosof seperti di atas, maka 

dapat ditarik suatu (1) prinsip-prinsip umum dan (2) prinsip-prinsip khusus konseling kelompok 

yaitu sebagai berikut: 

1.   Prinsip-prinsip Umum Konseling Kelompok: 

 Manusia hidup dalam dunia moral, sedangkan moralitas adalah bagian dari alam semesta, 

oleh sebab itu konseling kelompok seyogyanya memperhatikan aspek-aspek moral yang 

berkembang di masyarakat sekitarnya. 

 Meskipun manusia bebas berkehendak, tetapi manusia tidak akan mampu mengendalikan 

takdir. Oleh sebab itu perlu dikenalkan pada setiap anggota kelompok, bahwa dalam batas-

batas tertentu harus ikhlas dan bisa menerima takdir. 

 Pada dasarnya semua orang adalah sama, perbedaanya adalah menghadapi kehidupan. 

Oleh sebab itu dalam konseling kelompok perlu ditanamkan sikap memiliki, jika individu 

lain bisa melakukan sesuatu dengan baik, maka anggota yang lain juga memiliki peluang 

yang kurang lebih sama. 

 Sehubungan dengan lingkungan dan jalan hidup yang dilalui seseorang tidak sama, maka 

perlu difahami bahwa lingkungan dan jalan hidup ikut mewarnai karakter individu. 

 Setiap manusia sebenarnya memiliki kemampuan terpendam untuk menjawab berbagai 

macam persoalan yang dihadapinya, tetapi kebanyakan orang tidak menyadari bahwa 

mereka memiliki kemampuan terpendam; untuk itu manusia sebenarnya membutuhkan 

orang lain untuk membantu mengeluarkan jawaban yang masih terpendam itu. 

 

2.    Prinsip-prinsip Khusus Konseling Kelompok: 

a. Prinsip yang berhubungan dengan “Arah” Konseling: 

 Setiap manusia memiliki potensi untuk menumbuhkan kebajikan untuk dirinya dan juga 

orang lain, oleh karena itu konseling kelompok perlu mendorong setiap anggota kelompok 

untuk mampu menumbuhkan dan mengaktualisasikan potensi tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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 Mengingat dalam kehidupan seseorang tidak memungkinkan individu untuk hanya 

mementingkan diri sendiri, maka dalam aktivitas konseling kelompok perlu dikembangkan 

kebiasaan berpikir untuk orang lain. 

 Manusia hidup terikat oleh Tuhan, keluarga, masyarakat, dan dirinya sendiri; oleh karena 

itu dalam konseling kelompok perlu ditanamkan sikap agar hubungan individu dengan 

Tuhan, keluarga, masyarakat, dan diri sendiri menjadi semakin baik dan harmonis. 

 Manusia secara individual tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan 

orang lain; oleh sebab itu dalam konseling kelompok perlu memanfaatkan kegiatan 

konseling kelompok sebagai upaya pemenuhan kebutuhan individu dengan memanfaatkan 

pengalaman orang lain. 

 Terdapat hubungan timbal balik antara masyarakat yang sakit dengan individu yang sakit, 

untuk itu guna menciptakan masyarakat yang sehat bisa diupayakan pembentukan individu 

yang sehat melalui konseling kelompok. 

 Tingkah laku individu adalah tingkah laku “rasional” yang banyak ditentukan oleh 

pertimbangan akal; oleh sebab itu dalam konseling kelompok perlu diupayakan agar bisa 

membantu individu dalam memilih alternatif-alternatif secara rasional. 

 Mengingat sifat dasar manusia adalah “mementingkan diri sendiri”, tetapi dalam 

pemenuhannya harus mengakui hak-hak orang lain; maka dalam konseling kelompok perlu 

dikembangkan sikap menghargai hak-hak dan menjaga harga diri orang lain pada setiap 

anggota kelompok. 

 Mengingat persepsi seseorang terhadap masalah yang dihadapi menentukan perasaan berat 

atau ringannya menghadapi masalah tersebut, maka dalam konseling kelompok setiap 

anggota perlu dikembangkan menjadi “power” yang bisa merubah persepsi terhadap suatu 

masalah yang berat menjadi ringan.      

 

 

b.   Prinsip yang berhubungan dengan “Pemahaman” terhadap Klien. 
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 Mengingat sebagian dari sumber masalah yang dihadapi seseorang adalah karena sikapnya 

yang tidak kosisten, maka dalam melacak akar masalah yang dihadapi individu perlu 

diperhatikan pula bagaimana kesesuaian ucapan dengan tindaknnya. 

 Mengingat dalam kehidupan seseorang tidak memungkinkan individu untuk hanya 

mementingkan diri sendiri, maka dalam melacak akar masalah yang dihadapi individu 

perlu diifahami bagaimana perhatian individu terhadap lingkungannya. 

 Mengingat kesulitan yang dihadapi individu kadang bersumber dari perilaku yang tidak 

bermoral, maka dalam melacak akar penyebab masalah yang dihadapi individu perlu 

diketahui pula kesesuaian tingkah laku individu dengan nilai-nilai moral yang berlaku di 

masyarakatnya. 

 Ada peran rasio dalam mengendalikan keseluruhan aspek kejiwaan; oleh sebab itu 

penjelasan-penjelasan atau argument yang dibawakan dalam konseling kelompok 

seyogianya rasional. 

 Manusia berbuat sesuatu bukan hanya didorong oleh alasan-alasan rasional dan pemuasan 

kebutuhan, tetapi juga alasan moral. Oleh sebab itu dalam menelusuri alasan tindakan 

individu perlu dilihat pula ketiga aspek tersebut. 

c. Prinsip yang berhubungan dengan “Konselor” 

 Manusia sering tidak puas hanya dengan jawaban dari pertanyaan “apa”, tetapi mereka 

memerlukan jawaban dari pertanyaan “mengapa”; untuk itu konselor dalam konseling 

kelompok hendaknya mampu membantu menemukan jawaban mengapa sesuatu bisa 

terjadi. 

 Pada dasarnya tinglah laku individu adalah dipelajari, oleh sebab itu konselor perlu 

mendorong setiap anggota kelompok untuk belajar dari anggota kelompok yang lain. 

d.Prinsip yang berhubungan dengan “Kegiatan” konseling 

 Belajar dimulai dari mengenali diri sendiri, oleh sebab itu pada awal kegiatan konseling 

kelompok seyogyanya dimulai dengan memahami diri masing-masing dan posisi individu 

di tengah-tengah anggota yang lain.   
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 Ada peran rasio dalam mengendalikan keseluruhan aspek kejiwaan; oleh sebab itu 

penjelasan-penjelasan atau argument yang dibawakan dalam konselong kelompok 

seyogyanya rasional.  

 Manusia secara individual tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan 

orang lain; oleh sebab itu dalam konseling kelompok perlu memanfaatkan kegiatan dalam 

konseling kelompok sebagai bagian dari latihan hidup bersama orang lain. 

 Pendidikan adalah kunci utama perbaikan masyarakat dari setiap individu di dalamnya; 

oleh sebab itu kegiatan konseling kelompok seyogyanya mencakup seluruh aspek kejiwaan 

(roh, rasio, dan nafsu) individu. 

 Mengungat cara berpikir individu tidak sama antara individu satu dengan lainnya, maka 

perlu ditanamkan sikap pada setiap anggota kelompok untuk memahami perbedaan cara 

berpikir individu lain. 

 Menginngat cinta, gembira, sedih, benci, kagum, dan keinginan adalah emosi dasar 

manusia; oleh sebab itu dalam konseling kelompok setiap anggota perlu mendapat latihan 

mengendalikan emosi dasar tersebut. 

 Pada dasarnya tinglah laku manusia dipengaruhi oleh persepsi; oleh sebab itu dalam 

konseling kelompok perlu memanfaatkan pengalaman anggota untuk membentuk persepsi 

yang positif.   

 

3.2. Landasan Psikologis Konseling Kelompok 

      Kebanyakan buku teks psikologi mendefinisikan psikologi sebagai ilmu yang mengkaji 

atau mempelajari tingkah laku (Mussen, Rosenzweig, & Geiwitz, 1973: 5) dan memandang 

psikolog sebagai peneliti tingkah laku. Pertanyaan yang muncul adalah tingkah laku seperti apa 

yang dipelajari dan bagaimana psikologi mempelajarinya? Jawaban atas pertanyaan ini cukup 

beragam, dan tidak ada satu jawaban tertentu yang mampu merangkum semua fenomena yang 

terjadi di lapangan. Dalam psikologi terdapat banyak schools, dan minat psikolog juga beragam. 

Apa yang dipelajari oleh psikologi umum berbeda dengan apa yang dipelajari oleh psikologi 

perkembangan, psikologi eksperimen, psikologi sosial, psikologi klinis dan lain sebagainya. 

Begitu pula kaidah-kaidah dan cara mempelajari obyek psikologi juga berbeda-beda antara 

psikologi tertentu dengan psikologi yang lain. 
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 Spear, Penrod, dan Baker (1988: 2) memandang bahwa jika tanpa penjelasan lebih lanjut, 

definisi yang menyatakan psychology as the science of the mind  atau psychology is the science 

of behavior, dipandang kabur.  Tanpa penjelasan yang memadai, definisi tersebut akan gagal 

menjangkau kompleksitas dan kekayaan dari psikologi itu sendiri.  

 Untuk menjelaskan tinglah laku manusia yang begitu kompleks, maka psikologi 

melakukan analisa tingkah laku dalam beberapa level. Penganalisaan bentuk-bentuk tingkah laku 

tertentu melalui beberapa level analisis yang berbeda dapat membantu para psikolog menangkap 

kompleksitas tingakh laku individu (Spear, Penrod, dan Baker, 1988: 3), menjelaskan bahwa 

dalam psikologi terdapat beberapa level analisis, yaitu: “moleculer level” dan “molar level”. 

 Penggunaan beberapa level analisis dalam psikologi dapat diperjelas dengan menggunakan 

contoh sebagai berikut. Jika kita akan mempelajari kemampuan penyesuaian diri individu dalam 

kelompok, maka ada beberapa pertanyaan yang dapat diajukan. Mengapa individu membutuhkan 

kelompok?. Hal-hal apa sajakah yang individu dapatkan dari kelompok?. Bagaimana individu 

menyelaraskan kebutuhan-kebutuhan pribadinya di tengah-tengah kebutuhan-kebutuhan peribadi 

orang lain?. Bagaimana jika di dalam kelompok terjadi komplik kepentingan?. Bagaaimana 

individu memanajemen berbagai perbedaan yang terjadi di antara anggota kelompok?.  

 Untuk memahami pertanyaan tersebut di atas, dibutuhkan jawaban pada sejumlah level 

analisis. Analisis pada “level molekuler” dilakukan dengan menganalisis elemen-elemen yang 

paling kecildari individu dalam kaitannya dengan kelompok. Elemen itu antara lain adanya 

kebutuhan-kebutuhan individu, kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki individu. Pada level 

ini dapat dijelaskan bahwa secara psikologis individu berkelompok untuk dapat memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan tertentu, dan keterbatasan yang dimiliki mendorong mereka untuk 

bekerjasama dengan individu yang lain. Melalui kerjasama ini maka keterbatasan yang dimiliki 

oleh individu dapat diisi oleh kelebihan-kelebihan orang lain.  

 Pada “level molar” secara psikologis dapat dipahami bahwa pada saat baru dilahirkan, 

individu belum dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian social secara baik. Untuk memahami 

kemampuan penyesuaian diri secara social dibutuhkan pemahaman tentang perkembangan social 

individu. Sejak anak-anak, individu mulai belajar bagaimana mengartikulasikan kata-kata untuk 

dapat berkomunikasi, serta menginternalisasikan nilai-nilai dan norma-norma tertentu. Beberapa 
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perkembangan ini melibatkan kematangan fisik, perkembangan kognitif, kematangan moral, serta 

kematangan kemampuan berbahasa. Kajian secara komprehensif ini akan memunculkan suatu 

gambaran yang lengkap tentang kemampuan penyesuaian diri individu dalam kelompok. Oleh 

karana itu, untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang fenomena tingkah laku 

individu, psikolgi membutuhkan “multiple levels of analisis”, artinya: baik pada level analisis 

molekuler maupun level molar perlu digunakan secara simultan sehingga dapat memperoleh 

pemahaman tentang fenomena-fenomena tingkah laku individu secara komprehensif.               

a. Peranan Psikologis dalam konseling kelompok 

Sesuai dengan bidang kajiannya, psikologi mempelajari tingkah laku (gejala-gejala 

spikologis) individu. Sebagai ilmu, psikologi memiliki empat tugas yang harus diperankan (Spear, 

Penrod, dan Baker, 1988: 18-20), yaitu: pertama mendiskripsikan (description – to describe). 

Mendeskripsikan merupakan tugas mendasar yang harus diemban oleh psikologi untuk 

menggambarkan problem atau fenomena-fenomena tertentu. Keakuratan pemahaman kita 

terhadap suatu fenomena sangat tergantung pada akurasi pendeskripsian dari fenomena tersebut. 

Dalam kaitannya dengan fenomena kelompok, secara psikologis dapat dideskripsikan antara lain 

bahwa kelompok mempengaruhi tingkah laku individu melalui proses-proses yang bervariasi 

antara lain imitasi, sugesti, konformitas, obidien (Spear, Penrod, dan Baker, 1988: 795) dan lain 

sebagainya.  

Bagaimana interaksi antar individu dalam kelompok dapat menghasilkan bentuk-bentuk 

tingkah laku seperti, imitasi, sugesti, konformitas, obidien), dijelaskan dalam peran psikologi yang 

kedua, yaitu eksplanasi (explanation – to explain). Jika suatu fenomena telah dideskripsikan, maka 

fenomena-fenomena tersebut dapat dijelaskan. Penjelasan atas beberapa fenomena dapat berupa 

keterkaitan antar fenomena, ataupun kausalitas antara dua fenomena atau lebih. Meskipun 

eksplanasi awal biasanya masih bersifat tentative maupun merupakan bagian yang esensial untuk 

memahami suatu fenomena (Spear, Penrod, dan Baker, 1988: 19). Dalam kaitan dengan pengaruh 

kelompok terhadap individu eksplanasinya dapat berupa bahwa, ketika individu-individu 

berinteraksi dalam kelompok, pikiran-pikiran, perasaan-perasaan dan tingkah laku masing-masing 

akan termodifikasi dalam setiap cara dimana mereka menjadi lebih peka terhadap pengaruh 

kelompok. Dengan demikian, maka munculah bentuk-bentuk pikiran baru, perasaan baru, dan 

tingah laku baru yaitu “pikiran kelompok” , “perasaan kelompok”, dan “tingkah laku kelompok”. 
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Ketiga, adalah memprediksi (prediction – to predict). Sebuah teori psikologis harus 

membuat prediksi-prediksi yang spesifik mengenai tingkah laku-tingkah laku apa yang akan 

terjadi jika suatu gejala atau variable berada dalam seperangkat kondisi yang spesifik. Kondisi-

kondisi dan tingkah laku yang dimaksud harus dapat diobservasi dan dapat diukur (Spear, Penrod, 

dan baker, 1988: 19), mengakui bahwa dalam bidang psikologi, akurasi prediksi masih terbatas. 

seorang psikolog sering tidak dapat memprediksi tingkah laku emosional atau tingkah laku social 

dari seorang individu dalam situasi-situasi tertentu. Seperti contoh, kita akan sulit memprediksikan 

apakah seorang pria yang sekarang jatuh cinta kepada seorang gadis masih tetap mencintai di tahun 

yang akan datang.  

Keempat, adalah mengendalikan (control – to control). Fungsi control psikologi biasanya 

lebih ditujukan bagi upaya membantu manusia untuk mengubah tingkah laku destruktif atau 

tingkah laku berbahaya menjadi tingkah laku yang lebih fungsional. 

b. Urgensi Kelompok secara Psikologis. 

Kelompok adalah dua orang atau lebih yang dalam waktu beberapa lama (bukan hanya 

sesaat) saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lainnya (Marvin Shaw, dalam 

Myers, 1996: 314). Dari pengertian tersebut tampak bahwa salah satu ciri umum yang harus 

dimiliki oleh kelompok adalah adanya interaksi dan saling mempengaruhi antara anggota 

kelompok. Kelompok bukan hanya sekedar kumpulan sejumlah orang, dan juga bukan hanya 

sekedar penjumlahan orang-orang. Kelompok terbentuk oleh banyak alasan. Alasan yang melatar 

belakangi terbentuknya kelompok berbeda-beda antara kelompok satu dengan kelompok yang 

lain. Meskipun demikian, ada beberapa alasan yang secara umum dimiliki oleh hampir semua 

kelompok, salah satu di antaranya adalah adanya harapan bersama berupa pemenuhan masing-

masing individu anggota kelompok. 

Secara psikologis, urgensi kelompok bagi individu adalah untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan psikologis para anggotanya. Jika merujuk pada berbagai kebutuhan menurut hierarchi 

Maslow, berbagai kebutuhan individu yang mungkin dapat dipenuhi melalui kegiatan kelompok, 

khususnya kegiatan konseling kelompok adalah sebagai berikut: 

 Safety Needs atau Social Needs, yang meliputi kebutuhan untuk memperoleh perlindungan, 

kebutuhan rasa aman, bebas dari ketakutan, stabilitas, dan kebutuhan dependency.   
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 Belongingness and Love Needs, yang meliputi kebutuhan untuk mencintai dan dicintai, 

kebutuhan afeksi dalam hubungan yang hangat dan akrab (intimate), kebutuhan untuk 

dapat diterima oleh kelompok tertentu dalam masyarakat social yang lebih luas. 

 Esteem Needs. Termasuk dalam kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk dihargai oleh orang 

lain (respect from others), dan self-respect, sense of worthingness, serta self esteem. 

 Self Actualizing Needs. Menurut Maslow, kebutuhan ini agak berbeda dengan kebutuhan-

kebutuhan yang lain. Self actualizing needs adalah unik bagi setiap orang dan melibatkan 

pencapaian seluruh potensi individu . 

Melalui interkasi antar individu dalam kelompok, berbagai kebutuhan tersebut dapat 

terfasilitasi pemenuhannya. Aktivitas kelompok juga dapat memfasilitasi individu untuk 

memperoleh pemenuhan psysiological needs, menurut Maslow merupakan basic needs bagi 

individu dan sekaligus merupakan prasarat bagi pencapaian kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. 

Meskipun demikian konseling kelompok tidak dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

Asumsi yang mendasari adalah kebutuhan-kebutuhan tersebut sudah dapat dipenuhi dalam 

aktivitas di luar konseling kelompok. Alasan lain adalah keterbatasan konseling kelompok itu 

sendiri. Nampaknya aktivitas konseling kelompok akan sulit untuk memenuhi kebutuhan anggota 

kelompok seperti, kebutuhan akan makanan, minuman, dan kebutuhan seksual, dsbnya. 

c. Beberapa aliran Psikologi dan Sumbangannya terhadap Konseling 

Kelompok. 

Dalam upaya mendiskripsikan, mengeksplanasi, memprediksi, dan mengontrol fenomena 

psikologis, psikologi memiliki berbagai perspektif. Suatu fenomena yang sama dapat dijelaskan 

melalui berbagai perspektif yang berbeda. Perbedaan perspektif inilah memunculkan aliran-aliran 

dalam psikologi. Masing-masing aliran memiliki konstribusi atau sumbangan yang cukup 

signifikan terhadap konsep, teknik, maupun strategi konseling kelompok. Beberapa aliran 

psikologi yang mewarnai konseling kelompok antara lain adalah sebagai berikut: 

                   1. Gestalt Psychology 

Aliran ini menekankan pada keutuhan atau keseluruhan atau menekankan pada aspek molar 

dari pengalaman. Aliran ini lebih tertarik pada keseluruhan pengalaman – pola-pola yang lebih 

besar, struktur dan organisasi tingkah laku. Argumentasi aliran ini adalah keseluruhan adalah 
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berbeda dari jumlah bagian-bagian, dan bahwa sesuatu yang esensial hilang jika kita hanya 

mengkaji bagian-bagian. Suatu nyanyian bukanlah hanya kumpulan dari not music dan kata-kata 

(Spear, Penrod & Baker, 1988: 7). 

Kontribusi aliran Gestalt dalam konseling kelompok adalah munculnya teknik “the T-

Group”. Teknik ini muncul terinspirasi oleh Kurt Lewin yang berusaha membantu memperbaiki 

keterampilan-keterampilan problem solving dan memperbaiki kualitas hubungan interpersonal 

melalui metode-metode kelompok dalam format workshop (Lynn and Frauman, 1985: 421). 

2. Cognitive Psychology 

Aliran ini muncul sebagai evaluasi terhadap dua teori yang muncul sebelumnya yaitu 

introspective method dari Titchener, dan teori-teori Gestalt (Spear, Penrod & Baker, 1988: 7). 

Selain itu perang dunia II juga telah memicu berbagai pelitian tentang kognitif khususnya untuk 

menemukan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi antara manusia dengan mesin. Upaya-

upaya memperbaiki efektifitas filot, para pembom, dan operator radar banyak menarik perhatian 

para psikolog kognitif. Focus dan hasil kajian psikologi kognitif antara lain, bagaimana individu 

menyeleksi ribuan informasi yang datang, bagaimana individu memproses dan mempersepsi 

stimulus-stimulus tertentu, bagaimana manusia menyimpan dan menggunakan informasi baru 

untuk memproses teknik-teknik guna mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan atau problem 

sebelumnya. Pemahaman tentang bagaimana mental manusia mengumpulkan informasi, 

mengorganisasikan, menginterpretasikan, mengingat dan menggunakan informasi tersebut dapat 

kita peroleh dari kerja psikologi kognitif. 

Konseling kelompok membutuhkan pemahaman akan hal-hal tersebut, sehingga dalam 

konseling kelompok perlu juga diatur bagaimana suatu informasi dapat didistribusikan, diolah dan 

dimanfaatkan oleh masing-masing anggota kelompok dalam memecahkan problemnya, dan atau 

dapat digunakan untuk mengembangkan aspek-aspek psikologis tertentu. Kontribusi lain dari 

aliran ini adalah munculnya teknik “the encounter group”. Teknik konseling kelompok ini 

menekankan pada pergantian cara-cara dari belajar tentang tingkah laku social dalam kelompok, 

menjadi belajar tentang dirinya sendiri (Korchin, 1976 dalam Lynn and Frauman, 1985: 421). 

Dalam teknik ini, belajar kognitif dan hubungan-hubungan yang berkembang dalam kelompok 
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juga merupakan hal yang esensial bagi perubahan dan self-exploration (Lynn and Frauman, 1985: 

422).            

3. Psychoanalytic 

Menurut pendiri aliran ini (Sigmund Freud) tingkah laku manusia sangat dipengaruhi oleh 

kesulitan-kesulitan psikologi atau psikopatologis. Berbagai problem yang muncul banyak 

disebabkan oleh kegagalan klien dalam menghadapi pengalaman-pengalaman traumatic di masa-

masa awal kehidupannya, dan kemudian individu berusaha mendorong pengalaman traumatic 

tersebut keluar dari pengalaman sadarnya. Karena klien tidak mampu mnghadirkan kembali 

pengalaman-pengalaman traumatic ke dalam kesadaran klien, maka Freud menggunakan – 

hypnosis – yang kemudian digunakan pula asosiasi bebas, untuk membantu klien menemukan 

kembali ingatan-ingatan traumatic (Spear, Penrod & Baker, 1988: 12). 

Kontribusi aliran psikoanalitik terhadap konseling kelompok adalah munculnya 

psychoanalytic groups, dan the tavistock group (Lynn and Frauman, 1985: 420). Psychoanalytic 

groups menggunakan elemen-elemen teori dan teknik psikoanalitik ke dalam konseling kelompok. 

Melalui teknik ini, terapi kelompok telah dipandang sebagai alat yang efesien untuk mengurangi 

resistensi terhadap treatmen, mengurangi perasaan isolasi, dan memberikan gambaran yang jelas 

tentang karakteristik bersama diantara individu-individu dalam kelompok.  

4. Behaviorism 

Aliran ini lebih menekankan pada aspek-aspek yang overt dari tingkah laku dan 

menekankan pada tingkah laku-tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur, dari pada 

sekedar operasi-operasi mental yang tidak dapat diamati (Spear, Penrod & Baker, 1988: 9-11). 

Aliran ini tertarik pada bagaimana organisme mempelajari tingkah laku. Menurut aliran ini tingkah 

laku individu lebih ditentukan oleh lingkungan. Jadi pengalaman memegang peranan yang sangat 

menentukan terhadap pembentukan tingkah laku. Tingkah laku tertentu dapat dibentuk melalui 

berbagai pengkondisian (conditioning). 

Kontribusi aliran ini terhadap konseling kelompok antara lain munculnya teknik “the 

marathon groups” dan “the behavior therapy group” (Lynn and Frauman, 1985: 422). Dalam 

teknik ini konselor memfokuskan pada potensi-potensi kelompok untuk menstimulasi perubahan 
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tingkah laku. Intervensi-intervensi tingkah laku seperti, systemic desensitization juga digunakan 

dalam terapi tingkah laku. Melalui teknik ini, kelompok juga dapat digunakan untuk menetapkan 

norma-norma dan untuk membangun solusi bagi masalah-masalah yang muncul di luar konteks 

kelompok. Menurut Behaviorism keterampilan-keterampilan social dan keterampilan asertif 

(assertiveness skills) dapat dipelajari dan dipraktekkan dalam lingkungan kelompok yang 

mendukung. Para anggota kelompok dapat memberi dan menerima umpan balik (feedback), 

reassurance, dan berbagai model peran.       

5. Humanism Psychology 

Dalam perspektif humanistic atau eksistensialistik, apa yang dianggap penting dan bernilai 

bagi individu adalah hal-hal seperti kekuatan untuk menentukan dirinya sendiri (self-

determination), pengalaman-pengalaman, perasaan-perasaan, problem-problem, dan potensi-

potensi untuk menikmati kebermaknaan hidup (Spear, Penrod & Baker, 1988: 12). Self-

actualization merupakan tujuan dan sekaligus metode yang banyak digunakan oleh pendekatan ini 

dalam membantu individu mencapai kebahagiaan hidup. Menurut Maslow, menekankan pada 

aspek-aspek positif dari hakekat manusia, dan meyakini bahwa pada hakekatnya manusia adalah 

baik dan bertanggungjawab, dan secara naluriah bijaksana untuk memperbaiki keadaan. Tokoh 

lain yang sejalan dengan aliran ini adalah Carl Rogers yang menolak model medis bagi konseling, 

dan menolak istilah pasien. Rogers lebih suka menggunakan istilah ‘client’ untuk menunjukkan 

individu yang membutuhkan bantuan, dan menggunakan “client-centered therapy”. 

Mencermati penjelasan di atas, kelompok dapat dijadikan sarana dan wahana 

pengembangan aspek-aspek psikologis individu. Dengan demikian, secara psikologis konseling 

kelompok dapat dijadikan sarana dan wahana intervensi untuk pengembangan aspek-aspek tingkah 

laku yang ideal untuk dikembangkan secara optimal. Sebaliknya, konseling kelompok juga dapat 

dijadikan sarana dan wahana intervensi untuk menghilangkan atau mengurangi aspek-aspek 

tingkah laku atau aspek-aspek psikologis tertentu yang tidak fungsional 

      3.3.     Landasan Sosiologis Konseling Kelompok 

Kehidupan social budaya masyarakat pada hakekatnya merupakan sistem terbuka yang 

terus menerus berinteraksi dan berinterdependensi antar system social di dalam masyarakat 

tersebut. Dalam dunia yang semakin menglobal, ketergantungan antar system social merupakan 
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suatu keniscayaan yang akan selalu saling mempengaruhi dan mendorong terjadinya pertumbuhan, 

pergeseran dan perubahan nilai dalam masyarakat. Pada akhirnya akan mewarnai cara berpikir dan 

berperilaku individu di dalam masyarakat tersebut.    

Pada hakikatnya, globalisasi merupakan  proses perkembangan kemajuan jaman dalam 

bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sosiokultural, ekonomi, psikologis, dan orientasi berfikir; 

yang menurut sebagian pakar hal tersebut merupakan proses menghilangnya sekat-sekat pembatas 

ruang dan waktu. Dunia menjadi semakin menyempit dan proses transformasi nilai-nilai dan 

budaya semakin cepat dan nyaris tanpa batas (the world without border) (Tilaar, 1999:122 ). 

Kondisi seperti ini mendorong manusia pada kehidupan yang semakin kompetitif dan harus 

mampu berlomba dengan manusia yang lainnya dalam mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. 

Pada saat yang sama, manusia yang lamban akan tertinggal dan kehilangan kesempatan untuk 

mendapatkan kebahagiaan hidup dengan segala fasilitas dan kemudahan-kemudahannya. 

Sebaliknya kesuksesan hanya akan dicapai oleh individu yang mampu bersaing dan memiliki 

kesermatan dalam berpikir dan mengaktualisasikan diri.  

Konseling kelompok sebagai bagian dari ilmu yang mempelajari individu dengan 

keberagaman karakteristik dan keunikannya secara langsung memiliki andil; bahkan harus mampu 

membantu individu mengembangkan potensinya, sehingga mampu mencapai optimalisasi diri dan 

mampu beradaptasi secara harmonis dengan lingkungannya. 

Dalam hal ini, konseling kelompok sebagai ilmu dan seni dirancang guna membantu 

individu mempersiapakan dirinya untuk melakukan interaksi dengan individu lainnya dalam setiap 

jenjang dan sendi kehidupan (social, ekonomi, budaya, pendidikan dan agama), sehingga ia 

mampu meniti kehidupan global dengan segala tantangan dan harapan-harapannya.  

Globalisasi membawa manusia untuk mampu menerjemahkan nilai-nilai, tuntutan dan 

kondisi baru yang terjadi disekitar lingkungannya. Perangkat-perangkat kerja yang tadinya 

menggunakan tenaga manusia berubah menjadi tenaga mesin dan robot yang dikontrol secara 

mekanis oleh seoarang operator melalui computer. Untuk melakukan komunikasi manusia sudah 

tidak perlu lagi mengeluarkan banyak energy, cukup dengan telepon atau hand phone, maka 

manusia sudah dapat berkomunikasi dengan orang yang ditujunya. Bahkan produk teknologi 

mutakhir sudah dapat menghasilkan telepon yang menggunakan layar monitor, sehingga 
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memungkinkan terjadi komunikasi dalam bentuk percakapan secara langsung yang gerak gerik 

dan mimiknya dapat diamati melalui layar monitor tersebut. 

Terkait dengan kondisi tersebut, orientasi kerja-pun bergeser ke arah orientasi layanan 

yang tidak lagi terikat oleh ruang dan waktu, tetapi lebih tergantung kepada melayani kebutuhan 

public yang lebih luas. Implikasinya, layanan konseling sudah tidak lagi harus berkutat pada seting 

formal persekolahan. Kecendrungan ini merupakan dampak positif dari proses globalisasi dan 

kehidupan abad informasi. 

Dampak negatif kehidupan global terjadi karena ekspektasi kehidupan manusia yang 

semakin kuat terhadap ragam pilihan yang semakin terbuka dan penuh ketidak pastian dalam 

rujukan nilai yang semakin sulit untuk diterapkan secara lugas. Prilaku bermasalah (maladjusted 

behavior) semakin mencuat kepermukaan, baik terkait dengan permasalahan social, ekonomi, 

agama, budaya, ataupun permasalahan kemanusiaan (human right problem). Pada saat itu terjadi 

peningkatan jumlah orang-orang cemas, bingung, marah, prustasi bahkan tidak sedikit dari mereka 

yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Meskipun kondisi demikian menunjukkan akibat 

negative, akan tetapi pada dimensi yang lain hal tersebut menjadi wahana bagi individu untuk 

belajar mewujudkan eksistensi dirinya dalam kehidupan semakin kompleks (Sunaryo Kartadinata, 

2001: 34). 

Struktur kehidupan masyarakat global seperti yang digambarkan di atas, membawa profesi 

konseling ke dalam posisi layanan yang terbuka, interdipenden, dan interconnected. Diversifikasi 

kebutuhan terhadap layanan konseling akan semakin lebar, target populasi layanan semakin luas 

dan bervariasi, tujuan konseling semakin berorientasi kepada perkembangan dalam konteks atau 

system untuk jangka panjang, strategi intervensi akan banyak bernuansa teknologi, dan lingkup 

layanan menjadi semakin luas dan beragam. Kecendrungan ini menuntut konseling untuk 

mengembangkan diversifikasi layanan, program dan strategi intervensi, konfigurasi layanan 

professional, dan spectrum konselor yang harus disiapkan. 

Sunaryo Kartadinata (2001: 9) menelaah bahwa konteks social cultural masyarakat global 

mengandung relevansi, mengangkat, dan atau memperkuat kerja dan konsep konseling kea rah 

layanan yang bernuansa, yaitu sebagai berikut: 
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 Target populasi layanan konseling menjadi sangat terbuka dan berada dalam multi seting 

dan multi tataran; layanan konseling bisa terjadi di berbagai seting kehidupan; di sekolah, 

luar sekolah, industry dan bisnis, organisasi, rumah sakit, dan masyarakat luas; rentang 

perkembangan mulai dari anak-anak sampai dewasa bahkan usia lanjut; 

 Konseling merupakan proses pembelajaran yang terarah kepada pengembangan perilaku-

perilaku efektif jangka panjang dalam mengelola, mengendalikan, dan merespon 

lingkungan; perilaku tersebut mencakup perilaku vokasional, kognitif, belajar dan 

perubahan perilaku, komunikasi dan hubungan antarpribadi, keserasian optimal antara 

individu-lingkungan; 

 Focus utama intervensi konseling adalah system atau subsistem; 

 Strategi intervensi konseling terarah kepada upaya pengembangan lingkungan 

perkembangan  (ecology of human development) yang mampu memfasilitasi individu 

mengembangkan perilaku efektif yang bermakna; 

 Konseling bersikap proaktif di dalam memfasilitasi individu mengembangkan perilaku 

efektif yang bermakna; 

 Metode dan teknik konseling bernuansa teknologis yang mengarah kepada penggunaan 

multimedia dan internet, pemanfaatan cyber counseling dan cyber learning serta konseling 

jarak jauh (distance counseling); 

 Proses pemaknaan nilai dan kehidupan merupakan inti dari semua perilaku efektif yang 

dikembangkan dalam proses konseling. 

        

 

a. Kelompok sebagai Media Konseling 

Sebagai bagian dari dimensi system social, kelompok memegang peranan yang sangat 

penting dalam membangun interaksi yang sehat hantar peribadi, kelompok social, emosional, dan 

spiritual. System social dalam kehidupan manusia berfungsi sebagai pengatur (cyrcle) yang 

merangsang individu untuk mampu mencapai tujuan-tujuan yang diinginkannya.  
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Keinginan dan harapan mencapai tujuan dan cita-cita yang diharapkan individu alhirnya 

menstimulasi pembentukan kelompok-kelompok social (social group). Kelompok-kelompok 

social tersebut merupakan himpunan atau kesatuan-kesatuan individu yang memiliki tujuan 

bersama. Hubungan tersebut antara lain menyangkut kaitan timbal balik yang saling 

mempengaruhi dan membangun suatu kesadaran untuk saling tolong menolong (Soekanto S., 

1990: 125). Akan tetapi timbul pertanyaan, apakah setiap himpunan individu dapat dinamakan 

kelompok social?. Dalam menjawab pertaanyaan tersebut diperlukan beberapa persyaratan 

tertentu seperti yang diutarakan oleh Robert B. Maddux (1986: 67) antara lain sebagai berikut: 

 Setiap anggota kelompok memiliki kesadaran bahwa dia merupakan bagian dari kelompok 

yang bersangkutan; 

 Terdapat hubungan timbal balik antara anggota kelompok yang satu dengan anggota 

kelompok yang lainnya; 

 Terdapat suatu factor yang dimiliki bersama, sehingga hubungan mereka bertambah erat. 

Factor tadi dapat merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, dan tujuan yang 

sama. Tentunya factor mempunyai musuh bersama misalnya, dapat menjadi factor 

pengikat dan pemersatu kelompok; 

 Berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola-pola perilaku; 

 Bersistem dan berproses secara terus menerus. 

Hampir semua individu, pada awalnya merupakan anggota kelompok social yang 

dinamakan keluarga. Walaupun anggota-anggota keluarga tadi selalu menyebar, pada waktu-

waktu tertentu mereka akan berkumpul seperti pada saat makan pagi, makan siang ataupun makan 

malam. Setiap anggota memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda dalam hubungan nya 

dengan kelompok-kelompok social lainnya di luar rumah. Pada situasi demikian, yang terjadi 

bukanlah pertukaran pengalaman semata, akan tetapi para anggota keluarga tersebut mungkin telah 

mengalami perubahan-perubahan, walaupun mungkin saja perubahan tersebut tidak disadari. 

Saling tukar pengalaman yang disebut dengan social experience di dalam kehidupan berkelompok 

mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian individu yang bersangkutan. 
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Suatu kelompok social cendrung untuk tidak menjadi kelompok yang statis, akan tetapi 

selalu berkembang serta mengalami perubahan-perubahan, baik dalam aktivitas maupun 

bentuknya. Melalui kelompok dapat ditambahkan alat-alat perlengkapan untuk dapat 

melaksanakan fungsi-fungsinya yang baru di dalam rangka perubahan-perubahan yang 

dialaminya, atau mungkin sebaliknya dapat mempersempit ruang geraknya. 

Dengan memperhatikan elemen-elemen penting dalam kelompok yang dipaparkan di atas, 

maka menjadi peluang bagi konseling kelompok untuk melakukan intervensi sekaligus 

memberikan pengaruh dan mengarahkan potensi-potensi yang terdapat dalam kelompok tersebut 

menjadi kekuatan yang bersifat positif, baik untuk individu ataupun kelompok itu sendiri. Upaya 

konseling kelompok bukan sebatas memberikan intervensi, akan tetapi lebih dari itu adalah 

merancang dan mengembangkan program sekaligus berupaya untuk memberikan tindak lanjut 

yang relevan dengan kekuatan dan kebutuhan-kebutuhan individu dalam kelompok itu sendiri.        

                   b.  Tipe dan Karakteristik Kelompok Sosial 

      Sebagai upaya merealisasikan upaya intervensi terhadap individu melalui kelompok, 

pembahasan yang terkait dengan kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat dipandang urgen 

untuk dimunculkan. Paparan ini setidaknya memberikan wawasan betapa kelompok-kelompok 

sosial dalam masyarakat menjadi sesuatu yang vital dan kontributif dalam upaya memahami dan 

mendorong terjadinya mobilitas kehidupan individu secara lebih dinamis dan pro-aktif.  

Soerjono Soekanto (1990: 45) mendeskripsikan beberapa tipe kelompok social dalam beberapa 

dimensi adalah sebagai berikut: 

 1). Klasifikasi menurut tipe-tipe Kelompok Sosial. Tipe-tipe kelompok sosial dapat 

diklasifikasikan dari berbagai sudut, kriteria dan ukuran. George Simmel (dalam Mac. Iver dan 

Charles H, 1990: 214) menggambarkan besar-kecilnya ukuran jumlah anggota kelompok, dapat 

memberi warna bagaimana individu mempengaruhi kelompoknya serta interaksi sosial dalam 

kelompok tersebut. Dalam analisisnya mengenai kelompok-kelompok sosial, George Simmel 

mulai dengan bentuk terkecil yang terdiri dari satu orang sebagai fokus hubungan sosial yang 

dinamakannya monad. Kemudian monad dikembangkan dengan meneliti kelompok-kelompok 

yang terdiri dari dua atau tiga orang yaitu dyad serta triad dan kelompok-kelompok kecil lainnya. 

Disamping itu sebagai perbandingan, ditelaahnya kelompok-kelompok yang lebih besar. Analisis 
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tersebut kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Leopold von Wiese dan Howard Becker sebagai 

systematic society.  

 Ukuran lain yang diambil adalah atas dasar derajat interaksi social dalam kelompok 

tersebut. Beberapa sosiolog memperhatikan pembagian atas dasar kelompok-kelompok dimana 

anggota-anggotanya saling mengenal (face-to-face grouping), seperti: keluarga, rukun tetangga 

dan desa, dengan kelompok-kelompok social yang lebih kompleks seperti: kota, korporasi dan 

Negara, dimana anggota-anggotanya tidak mempunyai hubungan yang erat. Ukuran tersebut 

kemudian oleh sosiolog F. Stuart Chapin, dikembangkan lebih lanjut dengan memperhatikan 

tinggi-rendahnya derajat kelekatan hubungan antara anggota-anggota kelompok social tersebut. 

Ukuran lainnya juga adalah kepentingan dan wilayah. Suatu komunitas masyarakat setempat 

misalnya, merupakan kelompok-kelompok atau kesatuan-kesatuan atas dasar wilayah yang tidak 

mempunyai kepentingan-kepentingan yang khusus. Asosiasi (association) sebagai suatu 

perbandingan, justru dibentuk untuk memenuhi kepentingan tertentu. Sudah tentu anggota-

anggota komunitas maupun asosiasi sedikitnya sadar akan kepentingan-kepentingan bersama 

walaupun tidak dikhususkan secara terperinci, atau dijabarkan lebih jauh.    

 2). Kelompok Sosial dipandang dari sudut Individu. Seorang individu anggota pada 

masyarakat yang susunannya masih bersahaja, secara relative menjadi anggota pula dari 

kelompok-kelompok kecil lain secara terbatas. kelompok social tersebut biasanya atas dasar 

kekerabatan, usia, seks dan kadang-kadang atas dasar kesamaan pekerjaan atau kedudukan. 

Keanggotaan masing-masing kelompok social tadi, memberikan kedudukan atau prestise tertentu 

yang sesuai dengan adat istiadat dan lembaga kemasyarakatan di dalam masyarakat. Namun yang 

penting adalah bahwa keanggotaan pada kelompok social (termasuk pada masyarakat-masyarakat 

yang masih sederhana) tidak selalu bersifat sukarela.  

 Dalam masyarakat yang semakin kompleks, individu biasanya menjadi anggota dari 

kelompok social tertentu sekaligus, misalnya atas dasar seks, ras dan sebagainya. Akan tetapi, 

dalam hal lain seperti dibidang pekerjaan, rekreasi dan sebagainya, keanggotaan bersifat sukarela. 

Dengan demikian, terdapat derajat tertentu serta arti tertentu bagi individu-individu tadi, 

sehubungan dengan keanggotaan kelompok social yang tertentu, sehingga bagi individu terdapat 

dorongan-dorongan tertentu pula sebagai anggota suatu kelompok social. Suatu ukuran lainnya 

bagi individu adalah bahwa dia merasa lebih tertarik pada kelompok-kelompok social yang dekat 
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dengan kehidupan seperti, keluarga, kelompok kekerabatan dan rukun tetangga, daripada misalnya 

dengan suatu perusahaan besar atau Negara. Kelompok social dapat dianggap sebagai kenyataan 

subjektif yang penting untuk memahami gejala kolektivitas. 

 3). In-Group dan Out-Group. Dalam proses sosialisasi, individu dibedakan berdasarkan 

penghayatan terhadap pengetahuan antara “kami” dengan “mereka”. Kepentingan suatu kelompok 

social serta sikap-sikap yang mendukungnya terwujud dalam perbedaan kelompok-kelompok 

social tersebut yang dibuat oleh individu. Kelompok social tempat individu mengidentifikasikan 

dirinya, merupakan “In-group” nya (W.G. Summer). Jelas bahwa apabila suatu kelompok social 

merupakan in-group atau tidak, bersifat relative dan tergantung pada situasi-situasi social tertentu. 

“Out-group” diartikan individu sebagai kelompok yang menjadi lawan in-group nya. Ia sering 

dikaitkan dengan istilah-istilah “kami atau kita” dan “mereka”, seperti: “Kita warga RT.001”, 

sedangkan “Mereka warga RT.002”; “Kami mahasiswa Fakultas Hukum”, sedangkan “Mereka 

mahasiswa Fakultas Ekonomi”; “Kami pegawai negeri” dan “Mereka pegawai swasta”. Sikap-

sikap in-group pada umumnya didasarkan pada factor simpati dan selalu mempunyai perasaan 

dekat dengan anggota kelompok. 

 Sikap out-group ditandai dengan suatu yang membedakan dalam wujud antagonisme atau 

antipasti. Perasaan in-group dan out-group atau perasaan didalam dan diluar kelompok dapat 

merupakan dasar suatu sikap “etnosentrisme” (Soerjono Soekanto, 1990: 58). Anggota-anggota 

kelompok social tertentu, sedikit banyak akan mempunyai kecendrungan untuk menganggap 

bahwa segala sesuatu yang termasuk dalam kebiasaan-kebiasaan kelompoknya sendiri sebagai 

suatu yang terbaik. Kecendrungan tadi disebut “entosentrisme”, yaitu suatu sikap untuk menilai 

unsure kebudayaan-kebudayaan lain dengan mempergunakan ukuran-ukuran kebudayaan sendiri.     

 Sikap entosentris sering disamakan dengan sikap mempercayai sesuatu, sehingga kadang-

kadang sukar sekali bagi yang bersangkutan untuk mengubahnya, walaupun dia menyadari bahwa 

sikapnya salah. Sikap etnosentris disosialisasikan atau diajarkan kepada anggota kelompok social, 

sadar maupun tidak sadar, serentak dengan nilai-nilai kebudayaan yang lain. Didalam proses 

tersebut seringkali digunakan stereotif yakni gambaran atau anggapan-anggapan yang bersifat 

negative terhadap suatu obyek tertentu. Keadaan demikian sering dijumpai dalam sikap suatu 

kelompok etnis terhadap kelompok etni lainnya, misalnya golongan orang-orang berkulit putih 

terhadap orang-orang Negro di Amerika Serikat. 
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             Sikap stereotif mempunyai aneka macam dasar yang saling berhubungan atau bahkan 

kadang-kadang berlawanan satu sama lain. Misalnya, seseorang yang termasuk anggota dalam 

suatu kelompok etnis tertentu, akan memiliki sikap yang berbeda terhadap kelompok diluar 

etnisnya dibandingkan dengan sikapnya terhadap kelompok etnisnya sendiri. Mungkin sikap 

tersebut dilandasi oleh karena dia memeluk agama yang berbeda dengan kelompok etnis lain, atau 

mungkin pula karena daeerah kelahirannya berbeda.  

 In-group dan Out-group dapat dijumpai di semua kelompok masyarakat, walaupun 

kepentingan-kepentingannya tidak selalu sama. Dalam masyarakat yang bersahaja mungkin 

jumlahnya tidak terlalu banyak apabila dibandingkan dengan masyarakat yang sudah kompkleks, 

walaupun dalam masyarakat sederhana perbedaan-perbedaannya tidak begitu tampak dengan jelas. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap kelompok social, merupakan in-group bagi 

anggotanya. Konsep tersebut dapat diterapkan baik terhadap kelompok-kelompok social yang 

relative kecil sampai yang terbesar, selama para anggotanya mengadakan identifikasi terhadap 

kelompoknya. 

 4). Kelompok Primer dan Kelompok Sekunder. Dalam klasifikasi kelompok-kelompok 

social, perbedaan yang luas dan fundamental adalah perbedaan pada kelompok-kelompok kecil 

dimana hubungan antara anggota-anggotanya sedemikian intensif. Sejalan dengan perbedaan 

tersebut, Charles Horton Cooley (1990) membedakan intensitas interaksi anggota kelompok antara 

kelompok primer dan kelompok sekunder, yaitu: kelompok “primer” adalah kelompok yang 

anggotanya saling mengenal dan tumbuhnya kerjasama erat yang bersifat pribadi. Sebagai salah 

satu hasil hubungan yang erat dan bersifat pribadi tadi adalah peleburan individu-individu ke 

dalam kelompok, sehingga tujuan individu menjadi tujuan kelompok. Dua hal yang penting dalam 

kelompok primer, yaitu pertama dia menunjukkan pada suatu kelas yang terdiri dari kelompok-

kelompok yang konkret misalnya, keluarga, kelompok sepermainan, rukun tetangga dsbnya; dan 

kedua adalah istilah saling mengenal terutama menekankan pada sifat hubungan antar pribadi, 

seperti simpati dan kerjasama yang spontan. 

 Kelompok-kelompok tersebut mempunyai makna utama dalam berbagai arti, terutama 

bahwa kelompok-kelompok tersebut sangat penting bagi pembentukan ataupun perwujudan cita-

cita social individu. Hasil hubungan timbal balik antara anggota-anggota kelompok tersebut secara 

psikologis adalah peleburan individu dengan cita-citanya masing-masing, sehingga tujauan dan 
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cita-cita individu juga menjadi tujuan dan cita-cita kelompok. Secara tentative tidak dikatakan 

bahwa kehidupan serta hubungan antara anggota kelompok akan selalu harmonis. Ada kalanya 

terjadi perbedaan-perbedaan paham, bahkan pertentangan, namun kesemuanya itu adalah untuk 

kepentingan kohesifitas kelompok juga. Dapat dikatakan bahwa kelompok primer adalah 

kelompok-kelompok kecil yang agak langgeng (permanen) dan didasarkan atas saling mengenal 

secara pribadi antara anggotanya (Koentjara Ningrat,1999: 89).          

 5). Kelompok Formal dan Kelompok Informal. Apabila beberapa orang bekerja, mungkin 

karena mereka bertujuan untuk mencapai suatu sasaran. Kalau orang-orang tersebut setuju untuk 

melakukan sesuatu dengan tujuan yang sama, maka mereka memerlukan organisasi. Untuk 

mencapai tujuan, diperlukan sesuatu tata cara untuk bekerja. Kadang-kadang mereka setuju untuk 

mencapai tujuan yang bersifat informal, yaitu mereka bekerja secara implicit. Akan tetapi apabila 

terdapat begitu banyak orang, maka manusia menentukan tata cara untuk mengatur aktivitas. 

Mengatur aktivitas memerlukan organisasi yang diarahkan kepada kepentingan bersama. Hasilnya 

adalah, misalnya: mengorganisasikan partai politik, membentuk rumah sakit, menentukan tata cara 

menjadi dasar suatu perkumpulan olah raga, dsbnya. Anggota-anggota suatu organisasi mereka 

mengharapkan untuk mentaati hak dan kewajibannya. 

 Kalau suatu organisasi sudah terbentuk, maka ia diasumsikan akan merupakan suatu 

identitas tersendiri yang khusus. Organisasi biasanya hidup dalam jangka waktu yang lama, 

walaupun terjadi perubahan-perubahan tetapi tanpa mengubah identitas yang menjadi strukturnya. 

Usaha-usaha kolektif para anggota organisasi dikatakan melakukan hal-hal yang bersifat formal, 

karena didasarkan pada organisasi yang memperjuangkan kepentingan  bersama. Unsur-unsur 

organisasi merupakan bagian-bagian fungsional yang berhubungan. Tenaga kerja sebuah pabrik, 

misalnya mengorganisasikan diri untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahtraan dirinya, 

walupun organisasi manajemen mementingkan kebutuhan majikan. Organisasi memerlukan 

pencapaian tujuan dan itu mencakup berbagai kepentingan, misalnya organisasi militer, 

perusahaan, sekolah, rumah sakit, perkumpulan professional, dsbnya.            

 6). Kelompok Okupasional dan Kelompok Volunter. Dalam masyarakat yang heterogen, 

berkembang system pembagian kerja yang didasarkan kepada pengkhususan atau spesialisasi. 

Warga masyarakat melakukan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-

masing, yang mungkin berbeda dengan fungsi tradisional yang mereka miliki. Dengan semakin 
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berkembangnya masyarakat, pengkhususan dikembangkan secara ilmiah dan dipusatkan pada 

lembaga-lembaga pendidikan tertentu. Mereka yang telah menjalankan pendidikan pada lembaga-

lembaga tersebut, menjadikan orang-orang terampil dalam suatu bidang tertentu dan menguasai 

ilmu yang dipelajarinya, sehingga dapat membantu masyarakat. Melalui keahliannya, mereka 

membantu masyarakat untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Oleh karena itu, munculah 

kelompok-kelompok profesi yang terdiri dari kalangan professional yang seolah-olah mempunyai 

monopoli terhadap bidang ilmu dan teknologi tertentu. Kelompok profesi ini mengembangkan 

patokan-patokan tingkah laku sendiri, yang lazim disebut etika profesi. 

 Salah satu akibat dari pemetaan terhadap pekerjaan, maka muncullah kelompok-kelompok 

volunter. Kelompok volunter mencakup orang-orang yang mempunyai kepentingan sama, namun 

tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Dengan demikian, kelompok-kelompok volunter 

akan dapat memenuhi kepentingan-kepentingan anggotannya secara individual, tanpa menggangu 

masyarakat secara keseluruhan. Kelompok-kelompok volunteer tersebut dilandaskan pada 

kepentingan-kepentingan primer. Kepentingan primer tersebut menuntut harus dipenuhi, yang 

mencakup yaitu:         

 Kebutuhan sandang, pangan, dan papan; 

 Kebutuhan keselamatan jiwa dan harta benda; 

 Kebutuhan pencapaian harga diri; 

 Kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri; dan 

 Kebutuhan untuk memperoleh kasih sayang. 

 Dengan berbagai landasan itu, timbul aneka macam kelompok volunter, yang mungkin 

berkembang menjadi kelompok-kelompok yang mantap, karena diakui oleh masyarakat umum. 

3.4.     Landasan Psikologis-Sosial Konseling Kelompok 

Konseling kelompok bersifat penyembuhan ditujukan bagi klien yang terperangkap dalam 

perilaku yang cendrung menyalahkan diri sendiri, tetapi kesalahannya itu tidak perlu parah, dan 

sesungguhnya dia masih bisa menyelesaikannya masalahnya sendiri tanpa konseling. Dalam hal 

ini konseling kelompok hanya mempercepat dan memperlancar penyelesaian masalah yang 

bersangkutan. 
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Hal senada dikemukakan oleh Hansen, Warner & Smith (1980: 5) mengatakan bahwa 

konseling kelompok bersifat preventif dan remedial bagi seseorang. Dikatakan bersifat preventif 

karena konseling kelompok memberikan kesempatan kepada individu untuk memecahkan suatu 

masalah sebelum terjadi masalah yang serius. Dikatakan bersifat remedial, karena bagi individu 

yang terkena masalah yang serius, konseling kelompok bisa menjadi suatu proses intervensi untuk 

mengubah perilaku. Sedangkan konseling kelompok yang bersifat memberikan kemudahan dalam 

pertumbuhan dan perkembangan individu, dalam arti bahwa konseling kelompok itu menyajikan 

dan memberikan dorongan kepada individu untuk mengubah dirinya selaras dengan minatnya 

sendiri. Dalam hal ini individu yang bersangkutan didorong untuk melakukan tindakan yang 

selaras dengan kemampuannya semaksimal mungkin melalui perilaku perwujudan diri. 

Sedangkan menurut Gazda, Duncan, dan Meadows, 1967 (dalam Hansen, Warne & Smith, 

1980: 4) menyatakan bahwa konseling kelompok adalah siatu proses antar peribadi yang dinamis 

yang terpusat pada pemikiran dan perilaku yang sadar dan melibatkan fungsi-fungsi terapi seperti 

sifat permisif, orientasi pada kenyataan, katarsis, saling mempercayai, saling memperlakukan 

dengan mesra, saling pengertian, saling menerima dan saling mendukung. Fungsi-fungsi terapi ini 

dikreasi dan dipelihara dalam suatu kelompok kecil melalui cara saling memperdulikan di antara 

para peserta kelompok, termasuk konselor sendiri dalam konseling kelompok. 

Dapat dikatakan bahwa kosneling kelompok adalah suatu proses bantuan yang diberikan 

kepada individu melalui proses interaksi dinamis antar anggota kelompok yang melibatkan fungsi 

terapi yang dikembangkan dalam kelompok melalui cara saling memperdulikan di antara anggota, 

termasuk konselor. Dalam hal ini Gladding (1995: 7) mengibaratkan kelompok sebagai suatu 

keluarga, dimana kelompok merupakan sebuah system yang terdiri dari person-person yang 

mendukung eksistensi kelompok dan memiliki kebutuhan terhadap kelompok, dalam hal ini 

pemimpin sebagai pengembang kelompok, selalu mengupayakan kelompok sebagai suatu 

keseluruhan dalam mencapai keseimbangan dan kebutuhan kelompok.       

Pandangan Gladding di atas berawal dari apa yang dilakukan Alfred Adler pada awal tahun 

1922 untuk membantu keluarga dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi keluarga; 

yang belakangan ini kelompok kerja yang dikembangkan Adler itu dikenal dengan “family group 

meetings or family councils”; yang merupakan salah suatu bentuk/ model utama dari konseling 

kelompok. Dimana dalam kelompok pertemuan keluarga yang dirancang oleh Adler dan 
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assosiasinya itu dimaksudkan untuk memperoleh masukan dari setiap anggota keluarga tentang 

bagaimana cara pemecahan kesulitan yang dialami keluarga dan meningkatkan (improve) 

hubungan keluarga. Dikatakan di sini bahwa dalam menangani  kelompok keluarga ini Adler 

menerapkan “tekni-teknik kelompok”.  Sehubungan dengan ini dapat dikatakan bahwa pada 

hakekatnya konseling kelompok sebagai suatu sistem dimana secara mendasar, penggunaan 

kelompok sebagai alat atau media membantu dalam konseling karena individu pada hakekatnya 

adalah makluk sosial yang pada dasarnya membutuhkan orang lain untuk belajar dan 

mengembangkan diri. Dalam pandangan ini, konseling kelompok dapat dijelaskan dari perspektif 

psikologi sosial; baik dilihat dari definisinya, prinsip-prinsip  psikologi sosial, dan  dinamika 

kelompok; karena pada hakekatnya psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari perilaku 

individu dalam interaksinya dengan lingkungan sosial. 

Untuk mempermudah pemahaman kita mengenai makna dan domain psikologi social dan 

hubungannya dengan konseling kelompok, dibawah ini terlebih dahulu dikemukakan beberapa 

difinisi psikologi social menurut beberapa ahli, yaitu sebagai berikut: 

Shaw & Constanza, (1982:4) memandang psikologi sosial sebagai ilmu pengetahuan yang 

mempelajari tingkah laku individu sebagai fungsi rangsangan sosial. Lebih lanjut dijelaskan bahwa 

istilah "ilmu pengetahuan" merujuk pada psikologi sosial hanya mempelajari suatu gejala dalam 

kondisi- kondisi terkontrol. Ini berati bahwa spekulasi-spekulasi yang didasarkan pada perkiraan-

perkiraan tidak berlaku untuk menyusun teori -teori psikologi sosial.  Sedangkan istilah individu 

dalam definisi di atas menunjukkan bahwa unit analisis dari psikologi sosial adalah individu bukan 

masyarakat atau kebudayaan. Akhirnya yang dimaksud dengan rangsangan-rangsangan sosial 

adalah manusia dan seluruh hasil karya manusia yang berada di sikitar individu. 

Vander Zanden, 1977 (dalam Saw & Constanza, 1982: 5) mengatakan bahwa psikologi 

social adalah suatu ilmu pengetahuan yang berusaha memahami dan menjelaskan bagaimana 

pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik kehadiran 

orang lain itu nyata (actual) atau dibayangkan (imagined).   

Selanjutnya Krech, Crutchhfield & Ballachey (1962: 6) mendefinisikan psikologi social 

adalah sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari “interpersonal behaviour events”. Lebih 

lanjut dijelaskan bahwa interpersonal behaviour event adalah suatu kegiatan yang terintegrasi yang 
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merefleksikan pengaruh dari keinginan-keinginan dan tujuan-tujuan (wants and gools) individu 

pada: pikiran, perasaan, persepsi dan memorinya. Sedangkan Myers (1996: 3) mengatakan bahwa 

psikologi social adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana orang-orang berpikir, 

mempengaruhi dan berhubungan satu sama lainnya. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa semua 

perilaku individu adalah termasuk domain psikologi social. Dalam tataran dilapangan atau praktek 

psikologi social adalah: (a) studi tentang pengaruh social pada proses individu; (b) studi pada 

proses sharing individu; dan (c) studi tentang interaksi kelompok. Setiap domaian akan mengkaji 

fenomena-fenomena tertentu. Untuk studi tentang pengaruh social pada proses individu, fenomena 

yang dikaji adalah fenomena yang berhubungan dengan persepsi, motivasi dan belajar, untuk studi 

tentang proses berbaginya (shared) individu fenomena yang dikaji berhubungan dengan bahasa 

dan sikap-sikap social, sedangkan studi tentang interaksi kelompok fenomena yang dikaji adalah 

kepemimpinan, komuniaksi, power rwlation, wibawa, kecocokan, kerjasama, kompetisi dan 

peran-peran social (Shaw & Constanza, 1982: 5). 

Hasil kajian dari konsep lapangan psikologi social ini akan melahirkan beberapa prinsip 

psikologi social. Dari studi tentang pengaruh social terhadap individu  dan studi tentang cara 

berbagi, akan muncul prinsip-prinsip yang berhubungan dengan persepsi, motivasi dan sikap. 

Sedangkan dari studi tentang interaksi kelompok akan melahirkan prinsip yang berhubungan 

dengan dinamika kelompok. 

Berbicara mengenai bagaimana hubungan definisi psikologi social dalam konseling 

kelompok, maka definisi yang dikemukakan oleh Shaw & Constanza dkk. Lebih dekat dengan 

konseling kelompok baik dalam menjelaskan definisi, tujuan serta manfaat konseling kelompok, 

maupun dalam pelaksanaan kobseling kelompok pada tataran praktek. Dalam menjelaskan 

definisinya, definisi konseling kelompok dilandasi oleh definisi psikologi social fersi Shaw & 

Constanza. Dimana dalam definisi konseling kelompok dinyatakan bahwa konseling kelompok 

merupakan suatu upaya membantu dengan memanfaatkan suasana kelompok, sementara psikologi 

social pada hakekatnya adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku individu 

sebagai fungsi dari rangsangan social.  
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Shaw & Constanza menjelaskan bahwa rangsangan social itu ditata dan dirancang secara 

sadar dan terkontrol untuk mempelajari perilaku individu. Ini berarti bahwa rangsangan social itu 

disengaja, dimana rangsangan seperti inilah yang dilakukan dalam konseling kelompok. 

Disamping itu yang dibantu dalam konseling kelompok adalah “individu”. Sedangkan yang 

menjadi pusat analisis dari psikologi social adalah perilaku individu dalam kelompok baik dilihat 

dari aspek kognisi, motivasi maupun sikapnya, yang kesemuanya ini sangat berguna bagi konselor 

sebagai pemimpin kelompok dalam menjalankan roda konseling kelompok mencapai tujuan, yakni 

“membantu perkembangan individu”. Dimana dalam konseling kelompok, suasana kelompok 

digunakan sebagai “media” membantu. Disini jelas bahwa definisi konseling kelompok dilandasi 

oleh definisi psikologi social. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa konseling kelompok 

merupakan penerapan dari prinsip-prinsip psikologi social. 

Disamping itu dalam tataran praktek, khususnya dalam pelaksanaan tahap-tahap konseling 

kelompok, terutama sekali tahap awal atau tahap pelibatan dan tahap kerja atau tahap 

penyembuhan, definisi psikologi social yang dikemukakan oleh Krech dkk. Seperti yang telah 

dikutipkan pada halaman terdahulu merupakan landasan berpijak bagi konselor dalam 

melaksanakan kedua tahap tersebut. Dimana “interpersonal behavour events” seperti yang 

dikemukakan oleh Krech dkk. Harus dirancang dan diarahkan pada pemenuhan keinginan-

keinginan dan tujuan-tujuan dari anggota (participant) dari konseling kelompok. Karena 

interpersonal behavour events itu suatu kegiatan yang terintegrasi dari perasaan, pikiran, persepsi 

dan ingatan seseorang yang dipengaruhi oleh keinginan dan tujuan. Sehubungan dengan ini 

konselor sebagai pemimpin kelompok harus mampu mengenal dan memahami keinginan dan 

tujuan setiap anggota kelompoknya dan sekaligus mampu mengkomunikasikan tujuan dari 

diadakannya konseling kelompok tersebut disamping menjelaskan aturan mainnya. Dengan 

demikian diharapkan anggota kelompok memiliki pilihan apakah dia akan terus terlibat atau 

memutuskan hubungan. Tentu saja yang diharapkan adalah agar setiap anggota kelompok ikut 

terlibat secara aktif sampai kelompok itu berakhir. Untuk tujuan ini konselor sebagai pemimpin 

kelompok harus mampu mengarahkan “interpersonal behavour events” yang terjadi dalam 

kelompok ke arah pencapaian tujuan dari konseling kelompok, yakni membantu individu 

mencapai tingkat perkembangan  yang selaras dengan kemampuannya semaksimal mungkin 

melalui perilaku perwujudan diri (Natawijaya, 1987: 34). 
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Tentu saja “interpersonal behavour events” yang terjadi dalam konseling kelompok harus 

melibatkan fungsi-fungsi terapi melalui cara saling memperdulikan diantara sesame anggota 

kelompok, termasuk konselor sebagai pemimpin kelompok agar tujuan konseling kelompok 

seperti diharapkan tercapai. Agar konselor efektif dalam memimpin konseling kelompok, ia harus 

memiliki cirri-ciri peribadi yang meliputi: perhatian, terbuka, fleksibel, hanbat, objektif, jujur, hati-

hati, tegas, sabar, sensitive dan memiliki kesadaran diri (Cavanaugh, 1982; Corey, 1985; Egan, 

1986; Trotzer, 1977 dalam Yacobs et al. 1988: 19). Selain cirri-ciri peribadi, ada enam hal yang 

harus dimiliki oleh konselor agar efektif dalam melaksanakan konseling kelompok , yakni: 

berpengalaman dalam konseling individual, berpengalaman dalam konseling kelompok, memiliki 

keterampilan yang baik dalam perencanaan dan pengorganisasian kelompok, pemahaman yang 

baik tentang masalah dan konflik dasar manusia, serta pemahaman yang baik tentang teori-teori 

konseling.   

Dapat dikatakan bahwa hubungan antara konseling kelompok dengan psikologi social 

adalah bahwa konseling kelompok dilandasi oleh psikologi social, karena konseling kelompok 

merupakan penerapan dari prinsip-prinsip psikologi social yang diperoleh oleh ahli psikologi 

social melalui dari hasil penelitiannya terhadap pengaruh social pada individu. Sehubungan 

dengan ini Krech et. al. (1962: 10) mengatakan bahwa peikologi social adalah sebagai ilmu 

terapan. Lebih lanjut dijekaskan bahwa kita harus ingat bahwa masalah-masalah social dan 

perilaku social yang salah tidak dapat dipisahkan dari proses dan perilaku yang norma, disamping 

itu teori-teori dari ahli psikologi social harus diterapkan pada pemecahan masalah-masalah social, 

termasuk masalah perkembangan social yang dihadapi individu sebagai anggota kelompok. 

Sebagaimana dikemukakan terdahulu bahwa salah satu tujuan dari konseling kelompok 

adalah membantu kelancaran individu dalam mencapai tingkat perkembangannya termasuk 

tingkat perkembangan social. Disamping itu ada beberapa kelebihan dalam konseling kelompok 

seperti yang dikemukakan oleh Shertzer & Stone (1981: 89), yakni: efisiensi, keragaman sumber 

dan sudut pandang, pengalaman kebersamaan, rasa saling memiliki, pengalaman praktek 

keterampilan, memperoleh balikan, belajar menemukan sebagai mahluk social, menemukan 

kenyataan hidup dan komitmen terhadap norma. Untuk mencapi tujuan dan kelebihan konseling 

kelompok seperti yang dikemukakan di atas, konselor sebagai pemimpin kelompok menerapkan 
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prinsip-prinsip psikologi social dalam mengatur jalannya “interpersonal behavour events” yang 

terjadi dalam kosseling kelompok yang dipimpinnya.                         

3.5.     Landasan Kultural Konseling Kelompok 

Konseling kelompok sebagai suatu sistem bantuan bagi individu mulai banyak digunakan 

searah dengan perubahan tatanan kehidupan manusia yang mengarah pada kebersamaan. Berbagai 

kesulitan dan permasalahan individu tidak cukup memadai hanya didekati dengan konseling 

individual, melainkan diperlukan suatu sistem pendekatan bantuan yang melibatkan suasana 

kelompok secara kondusif. Terhadap konseling lintas budaya, ada sementara pihak dalam 

komunitas konseling kelompok yang menganggapnya tidak penting, dengan alasan bahwa yang 

paling penting dalam konseling kelompok adalah situasi konseling kelompok itu sendiri. 

Pandangan ini menyatakan bahwa pada saat klien memasuki situasi konseling kelompok, maka 

yang menjadi focus adalah individu dalam suasana kelompok yang bersifat pencegahan dan 

penyembuhan, dan diarahkan kepada pemberian kemudahan dalam rangka perkembangan dan 

pertumbuhannya, dan bukan berdasarkan landasan cultural konseling kelompok; dan bahwa pada 

saat konseling, konselor konseling kelompok tidak berurusan dengan budaya klien, tidak juga 

budaya konselor, melainkan dengan individu klien itu sendiri. 

Mereka sangat percaya bahwa universalitas dan generalisasi teori-teori dan prinsip-prinsip 

konseling kelompok yang dapat melintasi batas-batas cultural. Seperti konselor konseling 

kelompok secara sadar tidak dapat mengabaikan kuatnya faktor-faktor budaya yang membentuk 

perilaku klien. Berdasarkan pengertian konseling: baik konseling individual maupun konseling 

kelompok menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan konselor mengarah kepada pertumbuhan 

dan perkembangan individu, sedangkan perbedaan di antara konseling individual dan konseling 

kelompok terletak pada suasana bantuan yang diberikan. Dalam konseling individual, seorang 

klien dibantu konselor dalam suasana antar peribadi; sedangkan dalam konseling kelompok, 

individu-individu dibantu dalam suasana kelompok yang melibatkan individu-individu lainnya. 

Disamping itu, pandangan yang berbahaya dalam konseling kelompok yang tidak berdasarkan 

pada landasan cultural adalah akan mencerminkan seorang konselor konseling kelmpok yang tidak 

peka budaya (culturally insentive counselor group counseling), tidak empatik dan sangat mungkin 

untuk memaksakan nilai-nilai budayanya sendiri kepada klien yang dilayani dalam konseling 
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kelompok. Pandangan yang demikian terlalu menekankan segi etic dalam konseling kelompok 

dengan mengabaikan aspek emicnya.       

Landasan cultural konseling kelompok yang sesungguhnya dan perlu mendasari kerja 

konselor konseling kelompok bergerak diantara titik-titik ekstrem berikut: antara perspektik etic 

dan emic, antara prinsip-prinsip yang berlaku secara universal untuk semua manusia (humanly 

universal) dengan yang unik budaya (culturally unique), antara tuntutan untuk penyesuaian secara 

autoplastik dengan alloplastik. Titik-titik ini tidak bersifat saling mengecualikan (mutually 

exclusive), melainkan merupakan kontinuum. Supriadi, D. (2001: 15) menjelaskan bahwa: dalam 

situasi tertentu dan untuk klien dari latar belakang budaya tertentu, mungkin keunikan budaya 

sangat menonjol; sedangkan pada yang lain sebaliknya. Pada saat konselor menghadapi klien dari 

suatu kelompok minoritas yang hidup ditengah kelompok mayoritas (misalnya orang Batak yang 

hidup di Bandung), maka penyesuaian autoplastik yang ditekankan; sedangkan bila ia berada 

dalam komunitasnya sendiri dan mempunyai peran-peran social tertentu, maka penyesuaian 

alloplastik yang di dorong. Intinya adalah perlunya kesehimbangan dengan memperhatikan 

konteksnya. 

 Di dalam konseling lintas-budaya (cross-cultural counseling) disebut juga konseling multi 

budaya (multicultural) atau konseling antar-budaya (intercultural counseling) … adalah 

konseling yang melibatkan konselor dan klien yang berasal dari latar belakang budaya yang 

berbeda, atau secara kultural mengandung potensi-potensi untuk terjadinya bias dalam hubungan 

konseling, atau dalam konseling itu sendiri terdapat elemen-elemen yang bersumber dari budaya 

yang berbeda (Supriadi, 2001). Perbedaan-perbedaan itu sendiri bisa menjadi faktor penunjang 

atau justru penghambat efektivitas proses konseling manakala konselor tidak menyadarinya 

(Yagie, 1998). Elemen-elemen dimaksud bisa terdapat pada setiap segi dari proses konseling (baik 

dari konseling individual maupun konseling kelompok). 

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka landasan kultural konseling kelompok 

tidak terlepas dari elemen-elemen kultural pada setiap proses konseling, seperti: pada teori yang 

diacunya, perspektif yang digunakannya, tujuan yang hendak dicapai, sifat relasi konseling yang 

dikembangkannya, bahan-bahan atau “ingredient” yang digunakannya (misalnya untuk 

mengetahui kebutuhan klien akan bantuan atau mendiagnosis kesulitan klien), kriteria untuk 

mengetahui pengaruhnya pada klien, bahkan idom-idom yang digunakan dalam konseling dan 
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kadar muatan budaya dalam setiap relasi konseling yang sangat beragam. Misalnya, mulai dari 

yang rendah sampai yang kental bermuatan budaya, mulai yang tacit sampai yang eksplisit, mulai 

yang tidak disadari oleh konselor maupun klien sampai yang disadari sepenuhnya oleh keduanya.  

a. Teori dan Perspektif kultural yang digunakan dalam konseling kelompok 

Sunaryo Kartadinata (1996) mengemukakan bahwa konselor berperan dan berfungsi 

sebagai se-orang Psychoeducator, maka harus memahami kompleksitas interaksi individu-

lingkungan dalam ragam konteks sosial dan budaya; menguasai ragam bentuk intervensi 

psikologis yang tidak terbatas kepada intervensi intrapersonal tetapi juga interpersonal dan lintas 

budaya.  

Sedangkan Mohamad Surya (1997) mengemukkan bahhwa bimbingan dalam suasana 

harmoni budaya bangsa, pernyataan ini mempunyai implikasi bahwa kebudayaan hendaknya di 

jadikan sebagai suatu pendekatan dalam pelaksanaan bimbingan Pola bimbingan yang ditawarkan 

adalah pola bimbingan yang holistik dengan fokus sasaran utamanya adalah pemberdayaan 

pribadi, berpusat pada keluarga dengan berakar pada nilai relegi, bernuansa pendidikan, dan dalam 

harmoni budaya bangsa. Adapun pola-pola bimbingan yang dimaksud, yaitu: Pertama, pola 

bimbingan yang holistik mempunyai makna bahwa layanan yang diberikan merupakan suatu 

keutuhan dalam berbagai dimensi yang terkait. Kedua, fokus sasaran bimbingan diarahkan pada 

pemberdayaan pribadi sebagai sumber kekuatan daya manusiawi. Ketiga, bimbingan yang 

berpusat pada keluarga. Keempat, pola bimbingan yang bernuansa pendidikan dalam arti dilandasi 

oleh paradigma dan nilai-nilai pendidikan karena pada hakekatnya bimbingan merupakan proses 

pendidikan, dan Kelima, bimbingan dalam suasana harmoni budaya bangsa. 

Selanjutnya Djawad Dahlan (2002) mengemukakan bahwa terdapat berbagai nilai yang 

perlu dilestarikan dan dipelihara dari generasi ke generasi dan sama sekali tidak dapat diabaikan 

dalam menata kehidupan di era globalisasi yang utuh. Nilai-nilai tersebut diungkapkan oleh Malik 

Fadjar (1999) dalam butir-butir yang menyatu, berkelindari. disebutkan olehnya, antara lain nilai: 

(1) shilaturrahmi, berupa cinta kasih sesama manusia, sesama warga negara Indonesia; (2) 

ukhuwah, berupa semangat persaudaraan yang tidak terikat oleh berbagai identitas suku, ras dan 

agama; (3) musyawah, persamaan yang berpandangan bahwa harkat dan martabat manusia adalah 

sama, tanpa memandang jenis kelamin, suku dan kebangsaannya; (4) adil, yang mengandung 

makna seimbang dalam memandang, menilai atau menyikapi sesuatu atau orang; (5) husnudzdzan 
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(baik sangka), yang memandang manusia dilahirkan atas fitrah yang suci; (6) tawadhu, yang 

mewujudkan sikap rendah hati yang lahir dari keinsafan bahwa kesempurnaan tidak dimiliki oleh 

manusia; (7) tepat janji, yang merupakan ciri khas manusia terpuji; (8) lapang dada, yaitu adanya 

kesediaan menghargai pendapat dan pandangan orang lain; (9) amanah, merupakan ciri manusia 

yang dapat dipercaya, karena memiliki tanggung jawab yang tinggi; (10) harga diri, yang 

menunjukkan sikap rendah hati, tidak mudah memelas; (11) hemat, dalam arti tidak menahan hak 

orang lain; dan (12) dermawan, yang menunjukkan sikap penolong bagi sesama manusia. 

Mengacu pada teori dan perspektif yang digunakan dalam konseling kelompok, maka 

kelompok bukan sasaran bantuan melainkan wahana, suasana atau situasi yang digunakan untuk 

membantu individu anggota kelompok dalam relasi konseling. Sifat relasi konseling tergantung 

pada teori atau perspektif yang menjadi pijakannya. Secara simplistic, sifat relasi itu biasanya 

dibedakan kedalam relasi yang berpusat pada konselor (counselor centered), berpusat pada klien 

(client centered), atau kombinasi antara keduanya yang lazim disebut eklektif. Kelompok yang 

digunakan adalah kelompok yang bersuasana dinamis, demokratis, bertujuan, hangat, dan 

terkendali dimana relasi yang dibangun mengandung elemen-elemen nilai dalam hal asumsi-

asumsi apa yang dianutnya, topic-topik apa yang dominan di dalamnya, sasaran perubahan 

perilaku apa yang hendak dicapainya, bagaimana mencapainya, dan apa criteria ketercapaiannya. 

Bahkan dalam konseling kelompok yang berakar pada budaya yang sama sekalipun akan terdapat 

perbedaan sifat relasi dimaksud.    

Triandis (1986) yang dianggap sebagai pelopor psikologi lintas budaya mendekati isu 

konseling lintas budaya dari segi perbedaan budaya individualistik dan kolektif. Budaya 

individualistik adalah ciri masyarakat Barat, sedangkan budaya Timur dan Amerika latin adalah 

kolektif. Dalam budaya kolektif, perilaku sangat ditentukan oleh keanggotaan kelompok dan 

kebersamaan dan harmoni, sedangkan pada budaya individualistik oleh “pilihan pribadi” dan 

“kebebasan”. Bila dua orang bertemu, dalam budaya kolektif yang ditanyakan adalah “dari mana 

dia berasal dan anggota dari kelompok manakah dia”. Sedangkan dalam budaya individualistik 

adalah “apa yang dia kerjakan dan prestasi apakah yang telah ia capai”. Budaya individualistik 

Barat juga mengandalkan rasio, sedangkan budaya Timur emosi lebih menonjol. Selain itu, “ 

Westerners tend to rely on contract, Asian on contract” (Jarnd, 1998: 228).        
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 Perbedaan dalam bahasa non-verbal bukan hanya terjadi antara Barat dan Timur, 

melainkan dalam sub kultur masing-masing budaya tersebut. Sebagai contoh, ketika saling 

berbicara; ukuran jarak pisik yang wajar antara orang Eropa dan Asia berbeda (jarak orang Barat 

lebih dekat daripada orang Timur). Bagi masyarakat Barat kontak mata saat berbicara berarti 

kesantunan dan menunjukkan sikap asertif, sedangkan bagi sebagian budaya Timur adalah 

perilaku “menantang” dan bahkan dianggap tidak sopan. Gelengan kepala bagi orang India adalah 

tanda setuju, tetapi sebaliknya dengan budaya yang lain. Meludah bagi orang Hotentot di Afrika 

merupakan isyarat berterima kasih. Orang Amerika lebih menyukai ruang terbuka sebagai tempat 

kerjanya, sedangkan orang Jerman lebih menyukai ruang tertutup. Untuk mempertahankan jarak, 

seorang editor New York Times asal Jerman di New York terpaksa harus memaku kursi tamunya 

pada jarak tertentu dari tempat duduknya agar orang Amerika yang menjumpainya tidak menarik-

narik kursi itu didekat tempat duduknya!.(Hall, 1973). Tanda ‘V’ (Victory) memiliki sedikitnya 

delapan makna yang berbeda (!) di berbagai lingkungan budaya. Bagi orang Kroasia itu berarti 

salam informal, sehingga ketika bertugas di Bosnia, tentara Amerika dilarang menggunakan tanda 

ini bila bertemu dengan tentara Serbia yang merupakan musuh orang Kroasia. Tanda V dengan 

tangan menghadap yang digunakan di Amerika tabu untuk digunakan di Australia karena 

mengandung arti pelecehan seksual. 

 Penggunaan sentuhan sebagai cara untuk memotivasi klien dalam konseling (misalnya: 

menepuk bahu, menepuk punggung, sentuhan di atas kepala, atau menyentuh tangan) dan 

penggunaan komunikasi non-verbal dengan menggunakan media vokal (misalnya: tekanan suara 

kuat, meyakinkan, mantap; lemah, ragu-ragu, gemetar; terpatah-patah, bimbang; terang, gamblang 

dalam perubahan nada suara; datar, monoton, tanpa perasaan; kecepatan bicara cepat, sedang, 

lambat; dan kekerasan suara keras, sedang, lemah-lembut; gaya berbicara tertib atau sombrono, 

keragaman regional, keajegan gaya bicara, dsb) juga secara kental mengandung muatan budaya. 

Sentuhan pada bagian kepala bagi orang Barat adalah sebuah “dorongan” dan pernyataan kasih 

sayang; tetapi bagi orang Indocina hal itu di anggap suatu penghinaan. Dalam budaya barat itu 

sendiri, frekuensi sentuhan berbeda. Jandt (1998: 113) memberikan ilustrasi yang baik sebagai 

berikut, “Bila Anda seorang Amerika dan bercakap-cakap dengan seorang teman di sebuah kedai 

kopi di New York, maka mungkin Anda hanya saling menyentuh 1-2 kali saja selama satu jam. 

Bila, Anda seorang Inggris dan minum kopi dengan sesama orang Inggris di Kafe di London, 

mungkin Anda tak akan pernah saling menyentuh selama percakapan berlangsung. Tapi bila Anda 
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seorang Perancis dan minum kopi bersama teman di kafe kota Paris, Anda akan saling bersentuhan 

seratus kali dalam satu jam!”. 

 Kesalahpahaman dapat terjadi apabila pihak yang berkomunikasi berasal dari budaya yang 

berbeda dan memiliki bahasa non-verbal yang berbeda pula, tanpa ada saling memahami. Dalam 

konseling lintas-budaya, bahasa non-verbal menjadi persoalan penting yang harus diperhatikan 

oleh konselor.     

Ke dalam proses konseling kelompok, konselor maupun klien membawa serta 

karakteristik-karakteristik psikologinya, seperti kecerdasan, bakat, sikap, motivasi, kehendak, dan 

tendensi-tendensi kepribadian lainnya. Sejauh ini, di Indonesia banyak perhatian diberikan 

terhadap aspek-aspek psikologi tersebut (terutama pada pihak klien), dan masih kurang perhatian 

diberikan terhadap latar belakang budaya konselor maupun klien yang ikut membentuk 

perilakunya dan menentukan efektivitas proses konseling (Bolton-Brownlee, 1987 dalam Supriadi, 

2001). Misalnya, etnik, afiliasi kelompok, keyakinan, nilai-nilai, norma-norma, kebiasaan, bahasa 

verbal maupun non-verbal dan termasuk bias-bias yang di bawa dari budayanya.   

Dalam hal ini, teori-teori konseling yang telah dianggap mapan dan diterima luas sekalipun 

tetap mengandung bias budaya. Nathan Deen (1985) memberikan contoh bahwa model Regerian 

(dari Carl Rogers) yang dikenal dengan konseling yang berpusat pada klien (client – centered 

counseling) – mengandung bias budaya apabila diterapkan kepada semua orang tanpa kecuali. 

Konseling ini mengandalkan kemampuan klien untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya 

secara verbal dan artikulatif yang dengan itu hubungan konseling di bangun.  

Relevansi teori-teori utama konseling dan psikoterapi yang lahir dalam masyarakat Barat 

untuk diterapkan di semua konteks sosial budaya di dunia dipertanyakan, bahkan oleh para ahli di 

negara Barat sendiri. Wohl (1986) misalnya menunjukkan rasio yang timbul apabila teori-teori 

utama dalam konseling (Regerian, Freudian, Adlerian, Traits and Factor theory, Eksistensialisme, 

dsb) di terapkan begitu saja di tempat lain, mengingat konteks budaya tempat teori-teori itu lahir 

sangat berbeda. Secara jujur ia menyatakan bahwa “verbal psychoterapy, especially of the 

psychodynamic and psychoanalytic orientations, has not traveled well beyond international and 

cultural frontiers”.  Bias budaya dalam teori konseling dan psikoterapi secara tegas dilukiskan 

pula oleh Pande (Wohl, 1986: 139) dengan kata-kata, “that psychotherapy was a Werstern reaction 

to peculiarly Western problems of living rooted in Western style of life”.   



55 
 

Dari penelitian Harrison (Athinson, 1985: 193) diketahui misalnya bahwa konseli/klien 

cendrung lebih menyukai konselor dari ras yang sama (counselee tend to-prefer counselor of the 

same race). Hal ini sesuai dengan apa yang dalam komunikasi disebut dengan heterophily dan 

homophily (Rogers, 1983: 18-19). Menurut dia, komunikasi yang efektif terjadi apabila dua 

individu memiliki dua kesamaan (homophilous). Sebaliknya, komunikasi yang terjadi di antara 

dua pihak yang memiliki banyak perbedaan (heterophilous) sulit untuk berjalan efektif. Ras dan 

etnis merupakan identitas dasar yang secara tidak disadari mengikat individu-individu dalam 

kelompok etnis/ras yang bersangkutan, yang oleh Carl Gustav Jung (Hall & Lindzey, 1970: 83-

84) disebut “ketidaksadaran kolektif” (collective unconscious) yang bersifat primordial dan 

diwariskan dari generasi ke generasi. 

           b. Prinsip-prinsip Konseling Kelompok dari Perspektif Budaya.  

Mengacu pada landasan-landasan kultural konseling kelompok apabila dilihat dari 

perspektif budaya, maka dapat ditarik prinsip-prinsip konseling kelompok adalah sebagai berikut: 

 Konseling kelompok yang dibangun konselor tidak terlepas dari kepentingan individu 

dengan berbagai karakter social-kultural yang membentuk kepribadiannya yang berbeda 

dengan individu yang lain.  

 Suasana kelompok akan memberikan wahana yang dinamis dalam bertukar pengalaman, 

bekerjasama dengan orang lain, dan mau menerima perbedaan dari keragaman budaya dari 

masing-masing individu di dalam kelompok untuk hidup bersama dengan damai dan 

harmonis. 

 Konseling kelompok yang efektif adalah mampu mencegah munculnya permasalahan 

perbedaan budaya yang dibawa oleh masing-masing individu di dalam kelompok dan 

mampu menciptakan kesadaran tentang keunikan individu dalam konteks social budaya 

mereka dan menumbuhkan kesadaran atau martabat dan persamaan, saling mempercayai, 

dan penghargaan atas keyakinan dan kebudayaan yang beragam. 

 

           c. Konselor Konseling Kelompok dari Perspektif  Budaya 

Efektivitas proses konseling juga dipengaruhi oleh sifat-sifat psikologis yang terkait 

dengan latar belakang etnik/budaya konselor. Mengutip studi Berman (1979), Draguns (1986: 8) 

memberikan contoh bahwa konselor kulit putih lebih banyak menggunakan ilustrasi dengan 
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didominasi perilaku individual, sedangkan konselor kulit hitam menggunakan ungkapan 

individual maupun sosial. Hal ini menjadi masalah manakala, misalnya teknik-teknik konseling 

mikro (Carkhuff, 1983; Ivey & Authier, 1978) diterapkan dalam konteks budaya kolektif. Teknik-

teknik attending, responding, personalizing, dan initiating harus mengalami penyesuaian dalam 

budaya yang bukan hanya terfokus “ke dalam pribadi klien”, melainkan juga “ke luar diri klien”.  

Hal ini berkaitan dengan keyakinan selama ini diterima sebagai “kebenaran” dalam buku teks 

konseling di Indonesia bahwa klienlah yang harus mengambil keputusan dan konselor dilarang 

memberikan nasehat. Kini, keyakinan ini yang keliru itu harus diubah: bila dipandang perlu, 

konselor dibenarkan untuk memberikan nasehat kepada klien (Supriadi, 2001: 27). Berkaitan 

dengan perbedaan orientasi konseling, penjelasan yang menarik dikemukakan oleh Saeki & Borow 

(1986) yang membandingkan orientasi konseling di Amerika dengan di Asia sebagai berikut: 

            American psychology and psychiatry emphasize outcomes associated whit 

improved assertive coping, including changing environment, changing one’s own mastery 

behavior and reduction and management of stress. Asian counseling disciplines on the 

other hand, more typically mirror the life values associated whit the enlightenment of inner 

experience, interpedence, and acceptance of and harmony with one’s environment (dalam 

Pedersen, 1985: 225). 

Untuk memiliki kepekaan budaya, konselor dituntut untuk mempunyai pemahaman yang 

kaya tentang berbagai budaya di luar budayanya sendiri, khususnya berkenaan dengan latar 

belakang budaya kliennya. Dalam diri konselor, ada semacam  “a set of reportoire on various 

cultures” yang dapat mencegah dirinya dari “kekagetan budaya” manakala dihadapkan pada klien 

yang berbeda-beda. Akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa konselor harus memahami semua 

budaya. Hal yang diperlukan adalah apa yang oleh Klineberg (1985) dilukiskan: 

 to become aware of the range of values and patterns of behavior of which human   

societies and individuals are capable and to learn as much as they can about the    

particular groups that constitutes their clientele. 

  

Konselor konseling kelompok harus memiliki kepekaan budaya yang dituntut untuk 

mempunyai pemahaman yang kaya tentang berbagai budaya di luar budayanyan sendiri dan 

menguasai serta mengembangkan keterampilan-keterampilan yang memadai di dalam konseling 
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kelompok. Keterampilan-keterampilan dan sikap yang harus dimiliki oleh konselor konseling 

kelompok meliputi: 

 Mencegah adanya kekagetan budaya dalam diri konselor manakala dihadapkan pada klien 

yang berbeda-beda di dalam konseling kelompok (a set of repertoire on various cultures), 

akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa konselor harus memahami semua budaya. 

 Kesediaan menerima orang lain dari berbagai latar belakang etnis/budaya klien yang 

beragam. Hal ini mencerminkan untuk menghindari pandangan yang berbahaya bagi 

proses konseling kelompok dimana konselor tidak peka budaya, tidak empatik, dan saangat 

mungkin memaksakan nilai-nilai budayanya sendiri kepada klien yang dilayanai dalam 

konseling kelompok. 

 Kesediaan menerima berbagai pandangan dan karakteristik individu-individu yang berbeda 

serta penghargaan adanya kemajemukan budaya. Hal ini mencerminkan agar konselor 

secara sadar tidak mengabaikan kuatnya factor-faktor budaya yang membentuk perilaku 

klien dalam konseling kelompok. 

 Pengarahan yang konsisten untuk kesediaan menerima dan toleransi kemajemukan antar 

perorangan dan antar kelompok 9etnik, social, budaya, agama, nasional dan regional) 

didarahdagingkan dan dipraktekkan bersama-sama untuk memecahkan suatu 

permasalahan di dalam konseling kelompok. 

 Keyakinan akan manfaat proses dinamika kelompok sebagai wahana belajar hidup bersama 

dalam damai dan harmonis untuk membantu para anggota kelompok memiliki sikap saling 

menghormati, mengasuh atau memperdulikan, berbagi, solidaritas, toleransi, dan 

tanggungjawab social. 

 

           d. Klien Konseling Kelompok dari Perspektif Budaya 

Klien sebagai subyek layanan pada teknik konseling kelompok, merupakan salah satu 

komponen dasar untuk terselenggaranya konseling kelompok secara efektif. Oleh sebab itu latar 

belakang budaya klien yang ikut membentuk perilakunya dan juga akan menentukan efektifitas 

proses konseling kelompok. Misalnya, etnik, afiliasi kelompok, keyakinan, nilai-nilai, norma-

norma, kebiasaan, bahasa verbal maupun non verbal, dan termasuk bias-bias yang dibawa dari 

budayanya. Karakteristik-karakteristik klien yang diikutkan dalam konseling kelompok meliputi: 
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 Kurang mampu memahami orang lain dalam berbagai latar belakang etnik, social, agama, 

tradisi-tradisi budaya dan kemajemukan antar perorangan dan antar kelompok. Sasaran 

yang ditujukan disini agar klien dalam konseling kelompok menyadari keragaman budaya 

dan mampu menyehimbangkan antara perspektif emic dan etic. 

 Kurang menghargai atas kemajemukan budaya dan kesediaan menerima perbedaan dalam 

hidup berkelompok. Sasaran yang ditujukan disini agar klien dalam konseling kelompok 

mau belajar hidup bersama dalam damai dan harmonis. 

 Kurang memiliki keterampilan saling mempercayai dan memahami perbedaan-perbedaan 

peribadi dan budaya. Sasaran dan tujuan yang dicapai disini agar klien dalam konseling 

kelompok menyadari perbedaan pluralisme yang beragam dan menyadari adanya 

perbedaan etnik, ras, dan agama. 

 Merasa tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama dan berbagi serta 

kesediaan menerima akibat tindakan sendiri. Sasaran tujuan yang dicapai disini agar klien 

dalam konseling kelompok mampu mengambil keputusan sendiri berdasarkan 

keyakinannya dan memupuk sikap kemandiriannya. 

 Selalu ingin mendapatkan perhatian, penghargaan, dan penghormatan dari teman anggota 

kelompoknya. Sasaran tujuan yang dicapai disini agar klien dalam konseling kelompok 

tumbuh sikap empatik, simpatik, dan toleransi antar teman sekelompoknya.     

 

e. Kebudayaan dan Komunikasi sebagai Elemen Kebudayaan 

Penyebaran model-model komunikasi secara jelas mengidentifikasi komponen-komponen 

proses komunikasi terutama sekali berguna dalam permulaan studi komunikasi. Untuk dapat 

memahami komunikasi secara baik diharapkan kita memahami komponen-komponen proses 

komunikasi (DeVito, 1986), Adapun komponen-komponen komunikasi adalah: sumber - Source, 

sandi - encoding, message, saluran - channel, bunyi - noise, penerima – receiver, penerimaan 

respon sandi -  decoding, receiver response, umpan balik -  feedback, dan  konteks -context. 
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Gambar 01: Sepuluh Komponen-komponen Komunikasi 

                                                          (dalam Jandt, 1998: 26) 

 

Adapun menurut gambar 01 di atas, dimana kesepuluh komponen-komponen komunikasi 

tersebut adalah sebagai berikut: 

Source, adalah seseorang yang akan menyampaikan ide atau ia berkeinginan atau berasrat 

menyampaikan pesan. Misalnya;Organisasi Siaran Columbia (CBS), Gedung Putih, dan seorang 

guru dalam proses belajar-mengajar di sekolah.  

Enconding, adalah suatu proses menempatkan ide-ide ke dalam simbul. Misalnya; “I 

Love You” dapat memicu reaksi pada beberapa individu dengan simbul “glove” and “Above” 

atau  “Lemon”. 

Message, adalah suatu proses mengidentifikasi pemikiran sandi – encoded, kata kerja atau 

kata-kata sandi  – the verb, dan akibat dari sasaran sandi tersebut. 

Channel, adalah berkenaan dengan cara menyampaikan pesan sandi secara teknis. 

Misalnya; melalui media cetak, elektronik, atau melalui gelombang lampu/cahaya dan gelombang 

suara/bunyi terhadap komunikasi secara face-to-face. 

Noise, adalah secara teknis mengubah sesuatu pesan melalui sumber sandi. Misalnya; 

Bunyi dapat memiliki banyak bentuk seperti: melalui suara/bunyi radio, perasaan letih atau lapar 

yang dapat menggangu kita, dan yang berhubungan dengan bunyi kata – semantic noise yaitu 

speaker’s.   
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Receiver, adalah seseorang yang bertugas menerima pesan, baik pesan yang disampaikan 

itu datang dari seseorang tertentu atau dari seorang sumber komunikasi. 

Decoding, adalah suatu proses yang berlawanan dengan sandi dan merupakan aktivitas 

proses yang benar-benar menguraikan isi sandi/kode. 

Receiver response, adalah sesuatu yang berkenaan dengan penerimaan yang ditugasi 

untuk menerima isi pesan yang disampaikannya. Respon dapat memberikan jarak dari beberapa 

reaksi atau tindakan yang tidak diinginkan dari sumber pesan.  

Feedback, adalah suatu hal yang berkenaan dengan penerima respon yang berkaitan 

dengan sumber pesan yang ditugasi untuk memahami makna dari sumber informasi tersebut. 

Umpan balik merupakan proses komunikasi interaktif atau proses komunikasi dua arah – two-

way communication. 

Context, adalah komponen komunikasi yang terakhir. Konteks dapat didefinisikan sebagai 

suatu lingkungan yang lazim terjadi dalam komunikasi dan dapat membantu mendefinisikan 

komunikasi tersebut.          

 

 Model-model lain daripada komunikasi menekankan kepada pendekatan humanistik untuk 

memahami komunikasi. Model transaksional komunikasi, seperti misalnya: penambahan dan 

penerimaan pesan yang ditampilkan secara lengkap – simultaneously, dan komunikator 

menggunakan laporan yang ada kaitan dengan model. Komunikasi transaksional diakui dapat 

memberikan suatu pemahaman misalnya, penerima dapat mengetahui sumber yang dimaksudkan 

cukup baik dengan  mengabungkan pengetahuan individu ke dalam pesan yang disandikan. 

Pemahaman komunikasi transaksional dapat membantu memilih kata-kata yang tepat yang dapat 

diucapkan oleh berbagai kalangan masyarakat dengan memahami perbedaan artinya. 

 Hal yang mungkin dimiliki pendidik – instructors adalah Who were one-way 

communicators, other who were two-way communicators, and others who were  transactional 

communicators. Pemberi ceramah siap membaca teks dan tidak menerima pertanyaan satu arah 

dari komunikator. Berkenaan dengan pengalaman pendidik sebagai anggota klas yang khusus 

untuk menjelaskan konsep-konsep transaksional komunikator. Apa, bagaimana, pedoman 

interaksi seseorang dari budaya dengan perspektif beragam budaya?. Pedoman interkasi budaya 



61 
 

apakah untuk nilai-nilai yang bersifat global?. Kale (1997) mengargumentasikan bentuk-bentuk 

yang mendasar nilai kemanusiaan. Adapun bentuk aplikasinya tidak selalu berhubungan di antara 

negara, tapi “the right of all people to live at peace with themselves and their surroundings” (p. 

450). Mulai dari nilai-nilai yang mendasar, dia mengembangkan empat prinsip-prinsip etika 

sebagai pedoman interaksi intercultural, yaitu: 

 Etik komunikator mengalamatkan seseorang terhadap budaya lain dengan respek yang 

sama mereka akan menyukai untuk menerima diri mereka sendiri. Komunikator 

interkultural tidak merendahkan martabat (not demean) atau meremehkan (belittle) 

identifikasi budaya terhadap yang lain melalui kominikasi verbal dan non verbal.  

 Etik komunikator mencoba mendiskripsikan perasaan mereka secara akurat (accurately) 

dan mungkin alami (possible). Perasaan yang bagaimana yang sesungguhnya bervariasi 

dari satu budaya ke budaya lain, dan konsep sosial yang sesungguhnya. Prinsip-prinsip 

utama etis komunikator tidak dengan sengaja (not deliberately) menyesatkan (mislead) 

atau membohongi (deceive). 

 Etis komunikator mendorong (encourage) seseorang secara cepat memahami keunikan lain 

dari budaya mereka sendiri.  Prinsip yang respektif membenarkan seseorang untuk 

mengekspresikan bagaimanapun juga populer atau tidak populer terhadap ide-ide yang 

mereka miliki. 

  Etis komunikator berusaha (strive) untuk mengidentifikasi seseorang terhadap budaya 

lain. Komunikator interkultural menekankan commonalities terhadap keyakinan budaya 

dan nilai-nilai yang cukup bertentangan dengan mereka.  

 

Individu semestinya memiliki kecakapan verbal dan nonverbal dalam berperilaku. 

Keterampilan - keterampilan komunikasi interkultural membutuhkan keterampilan menyampaikan 

pesan, prilaku yang fleksibel, pengelolaan interaksi, dan keterampilan-keterampilan sosial.   

 Keterampilan-keterampilan menyampaikan pesan (message skills) berkenaan dengan 

kemampuan untuk memahami dan menggunakan kemampuan berbahasa serta umpan 

balik.  

 Perilaku yang fleksibel (behavioral flexibility) adalah suatu kemampuan untuk 

menyeleksi prilaku yang pantas dalam berbagai mancam konteks perilaku. 
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 Pengelolaan interaksi (interaction managemant) adalah   suatu cara penanganan aspek-

aspek prosedur pada percakapan, seperti kecakapan untuk memulai percakapan. 

Pengelolaan interaksi menekankan pada kemampuan interaksi orang lain dalam 

menyesuaikan diri, seperti penuh perhatian (attentiveness) dan mau mendengarkan 

(responsiveness).  

 Keterampilan - keterampilan sosial (social skills) adalah mengidentifikasikan  

pemeliharaan (maintenance) dan empati (empathy). Empathy adalah suatu kemampuan 

memikirkan persamaan gagasan dan perasaan emosi yang sama terhadap orang lain. 

Mengidentifikasi pemeliharaan adalah kemampuan untuk memelihara teman/rekan 

imbangan (counterparts) sebagai ciri-ciri untuk memahami secara teliti komunikasi 

balikan (communicating back) terhadap identitas seseorang. Dalam perkataan lain, 

komunikator yang kompoten semestinya dapat menguraikan atau berurusan (deal) dengan 

bermacam-macam orang dalam situasi yang berbeda. 

  

3.6.    Landasan Etis Konseling Kelompok 

     Dalam pelaksanaan konseling kelompok, materi yang dibahas adalah permasalahan-

permasalahan peribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok, dimana masalahnya 

sangat bervariasi, maka dari itu masing-masing anggota kelompok menjaga hal yang berhubungan 

dengan etik yang berlaku dalam konseling kelompok. Tindakan apapun yang dilakukan dalam 

kelompok mestinya terarah pada pencapaian kehidupan yang baik, dimana konseling kelompok 

mampu memfasilitasi klien untuk memaknai nilai-nilai pada dirinya. Proses konseling kelompok 

merupakan rangkaian untuk mengambil keputusan yang etis yang berkaiatan dengan kode etik 

professional konselor.  

Dalam konseling kelompok diharapkan klien dapat mengungkapkan dan mengemukakan 

keadaan diri masing-masing sepenuhnya dan seterbuka mungkin. Dalam hal ini azas kerahasiaan 

menjadi sangat penting. Setiap anggota kelompok dan konselor perlu saling mempercayai sesama 

anggota kolompoknya, bahwa setiap apa yang dikemukakan anggota kelompok kerahasiaannya 

perlu terjamin sepenuhnya. Konselor yang meyakinkan di hadapan anggota kelompok bahwa ia 

benar-benar akan menjaga kerahasiaan seluruh anggota kelompok secara signifikan 

mempengaruhi kehendak dan sikap para anggota untuk mengemukakan apa yang ingin 

dikemukakan dalam kelompok. Kerahasiaan merupakan hal yang harus diikuti oleh seluruh 
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anggota kelompok sesuai dengan etika dan norma yang berlaku yang sangat erat kaitannya dengan 

kode etik profesional. 

Menurut Richard Merril (1980, p62) bahwa nilai-nilai yang berkaitan dengan “baik buruk” 

adalah merupakan objek etika. Perkataan etika berasal dari Bahasa latin, yaitu “ethos” yang berarti 

kesadaran jiwa terhadap kesusilaan. Secara etismologi, etika adalah ajaran tentang baik-buruk 

yang diterima umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, etika umumnya lebih dikaitkan dengan 

prinsip-prinsip yang dikembangkan di pelbagai wacana etika.  

 Sedangkan pengertian etika menurut filsafat adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik 

dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang diketahui oleh 

akal pikiran. Ada orang yang berpendapat bahwa etika sama dengan akhlaq. Persamaan itu 

memang ada, karena keduanya membahas masalah baik buruknya tingkah laku manusia. Tujuan 

etika dalam pandangan filsafat ialah mendapatkan ide yang sama bagi seluruh manusia disetiap 

waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku yang baik dan buruk sejauh yang dapat diketahui 

oleh akal pikiran manusia. 

 Berdasarkan pengertian di atas maka etika adalah tata krama seseorang dalam bertingkah 

laku dan berbuat haruslah saling menjaga sopan santun terhadap lawan bicara kita atau masing-

masing anggota kelompok dalam kegiatan konseling kelompok. Sedangkan etis merupakan pantas 

tidaknya atau baik buruknya tingkah laku atau sikap seseorang dalam melakukan sesuatu. Dalam 

hal ini tentunya tatakrama dalam pelaksanaan kegiatan konseling kelompok dan pantas tidaknya 

sesuatu yang dibicarakan dalam konseling kelompok, baik dalam bertutur kata, bertingkah laku, 

gaya bahasa dan sebagainya.  

 Principle ethical menurut The American Psychological Assosiation (APA) 1989, 

menyatakan bahwa konselor konseling kelompok mengetahui batas-batas kompetensi dan 

keterbatasan teknik yang dipakai dalam konseling kelompok. Konselor hanya menawarkan 

pelayanan-pelayanan yang dikuasai berdasarkan latihan-latihan yang telah didapatkan oleh para 

konselor. Sedangkan dalam standar etika (1996) AACD American Assosiation for Counseling and 

Development, menyatakan bahwa konselor mengatahui keterbatasan-keterbatasan mereka dan 

juga telah menyediakan pelayanan sesuai dengan APA (American Physhiatric Assosiation). 
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 Standar etika menurut APGA (American Personal and Guidance Assosiation), yaitu 

organisasi pendidikan yang bersifat ilmiah dan professional yang berdedikasi tinggi dan bertujuan 

untuk meningkatkan nilai martabat, potensi, dan keunikan darei masing-masing individu dan 

sekaligus akan mengarahkan pelayanan konselor terhadap masyarakat disekitarnya, sehingga para 

klien atau anggota kelompok merasa yakin bahwa permasalahan pada dirinya akan dapat dicarikan 

solusinya secara bersama-sama anggota kelompok lain. Assosiasi ini sangat berperan untuk 

memperhatikan dengan cermat latar belakang pendidikan konselornya, tingkat kesiapan akademis 

konselornya dan pelayanan terhadap masyarakat dalam konseling kelompok. Berdasarkan 

keragaman ini merupakan cerminan dari minat dan pengaruh assosiasi ini untuk menetapkan 

standar penampilan dari para anggotanya masing-masing. Praktek dan persiapan yang diinginkan, 

serta control etika, hukum dan masalah dukungan dari masyarakat. 

 Penetapan spesifikasi standar etika telah membuat assosiasi ini harus bisa menjelaskan 

keberadaan dan masyarakat keanggotaannya pada masa kini dan masa yang akan datang, serta 

hakekat tanggungjawab etika dari masing-masing anggotanya. Berdasarkan keberadaan standar ini 

mendorong para konselor untuk lebih memperhatikan fungsi professional pekerjaannya masing-

masing sebagai konselor dalam membimbing dan mengarahkan siswa pada saat proses konseling 

kelompok berlangsung sampai pada pemecahan akhir dimana anggota kelompok yang bermasalah 

tadi dapat mencarikan solusi untuk kebenarannya.  

 a. Prinsip Ethis Fundamental dalam Konseling Kelompok 

Pada saat melakukan konseling kelompok para konselor hendaknya memperhatikan 

prinsip-prinsip ethis fundamental dalam konseling kelompok agar mengetahui tentang masalah:  

(1) kebajikan dan keburukan; (2) kebahagiaan dan kesenangan diri; dan (3) kewajiban Individu 

Sendiri. Dibawah ini akan dijelaskan sebagai berikut:  

1. Kebajikan dan Keburukan (Virtues and Vices) 

Etika realitas didasarkan pada hukum kebahagiaan dan kebaikan yang alami (Aristotle, 

1961a,b). hukum alam ini merupakan sifat manusia yang bersifat objektif dan universal. 

Kebahagiaan merupakan tujuan sifat kemanusiaan yang sesuai dengan kebiasaan yang baik. Kerja 

ethis menurut Aristotle (1961a) adalah tim kerja membuat perbedaan anatara kebaikan intelektual 

dan kebaikan moral. Kebaikan intelektual merupakan konsekuensi perintah, sedangkan kebaikan 
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moral merupakan hasil dari kebiasaan. Asumsi etika realistis adalah kebaikan yang bertujuan untuk 

hak-hak tertentu dan merupakan alasan bahwa kebaikan dianggap sebagai sikap yang tidak 

berlebihan. 

2. Kebahagiaan dan Kesenangan diri  (The Authority of Happiness and Pleasure)        

John Stuart Mill (1806 – 1873) berpendapat bahwa tindakan dianggap baik dan benar, jika 

tindakan menghasilkan kebahagiaan yang lebih dari tindakan lain dalam lingkungan tertentu. 

Begitu pula dalam konseling kelompok diharapkan semua anggota kelompok mendapatkan 

kebahagiaan dan merasa senang atau lega di dalam konseling kelompok.  

3. Kewajiban Individu Sendiri (The Authority of Human Interest Obligation) 

Williams James mengatakan bahwa tujuan moralitas seharusnya untuk memuaskan 

kewajiban-kewajiban individu itu sendiri. Dunia ethis, meliputi individu-individu yang membuat 

suatu penilaian tentang kebaikan dan keburukan dari mereka yang membuat tuntutan-tuntutan 

berdasarkan orang lain. Orang yang hidup dibumi harus bertanggungjawab terhadap kondisi-

kondisi ethis. Para konselor atau pemimpin kelompok harus mengetahui tentang etika, karena ini 

merupakan dasar etika kognitif untuk konselor dalam membuat suatu keputusan dalam membantu 

anggota kelompok atau klien untuk mencapi tujuannya dalam rangka mengarahkan pada hasil-

hasil yang positif untuk anggota kelompok dan anggota masyarakat secara keseluruhan.    

 b. Sikap Ethis para Anggota Kelompok 

 Sikap etis para anggota kelompok sangat dibutuhkan dalam suasana konseling kelompok, 

dimana sikap yang baik anggota kelompok, yaitu: tidak mau menang sendiri, tidak sekedar 

menanggapi atau menyerang kelompok atau anggota kelompok. Melainkan setiap anggota dapat 

memberikan waktu dan kesempatan kepada anggota lain untuk mengemukakan pendapatnya 

secara leluasa, jika sikap yang etis tidak muncul dalam kelompok, maka kelompok tidak dapat 

berkembang dan bahkan anggota kelompok merasa terpaksa di dalam kelompok. Maka dari itu 

konselor atau pemimpin kelompok membawa semua aanggotanya dalam kegiatan kelompok 

dengan etikad dan sikap yang benar, baik yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. 

Setiap anggota kelompok tidak saja langsung mengiyakan pendapat anggota lain maupun 

pemimpin kelompok, maka suasana kelompok akan terasa kaku dan dingin karena tidak tampak 
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dinamika kelompoknya. Di dalam dinamika kelompok, anggota kelompok diharapkan mampu 

mengembangkan dan mewujudkan kemandiriannya masing-masing. Dalam perwujudan ini tidak 

boleh melanggar etikad dan sikap, karena setiap anggota harus memiliki sikap tenggang rasa yang 

selaras, serasi dan seimbang. Untuk itu konseling kelompok melalui berbagai pendekatan untuk 

membina peribadi yang akan melahirkan keberanian social yang bertenggang rasa. Peranan 

kelompok tidak akan terwujud tanpa keikutsertaan secara aktif pada semua anggota kelompoknya. 

 Seorang pemimpin dalam kelompok harus menaruh perhatian secara penuh dan 

mengayomi semua anggota kelompok, maka ini akan mengimbas kepada anggota-anggota 

kelompok lain dengan rasa kebersamaan yang positif. Jadi anggota kelompok dan pemimpin 

kelompok akan mau membuka diri, sehingga akan menambahkan hubungan dan kebersamaan 

diantara para anggota kelompok. 

Para pemimpin kelompok mampu menentukan hal-hal yang dianggap etis dalam konseling 

kelompok, sehingga anggota kelompok mampu mengatasi masalah mereka sendiri dan mampu 

menghargai orang lain, dapat dipercaya oleh anggota kelompok karena apabila konselor atau 

pemimpin kelompok tidak mampu memilah hal-hal yang etis dan yang tidak etis tentu kegiatan 

konseling kelompok tidak akan berlangsung dengan baik dan efektif.     

 c. Hal-hal Ethis yang perlu diterapkan dan diperhatikan oleh Konselor 

keputusan tentang etika menuntut adanya perenungan secara periodic dan keterbukaan 

terhadap perubahan yang kita dapat setelah pengalaman bertambah luas. Konselor atau pemimpin 

kelompok harus menghormati harga diri setiap individu yang mempunyai kemampuan dalam 

menghadapi masalah pada dirinya. Kalaupun konselor telah saling menghormati satu sama lain 

maka semua itu akan terlaksana dengan baik, karena individu (klien) sebagai manusia biasa, maka 

mereka perlu untuk dihormati dan diperlakukan sesuai dengan norma yang berlaku. Adapun hal-

hal etis yang perlu diterapkan dan diperhatikan oleh konselor, yaitu:  

1. Menjaga Kerahasiaan  

Baik konselor maupun anggota kelompok harus menjaga kerahasiaan masalah yang 

dihadapi anggota kelompok.  Hal ini sangat penting agar kepercayaan masing-masing anggota 

kelompok  tidak rusak dan tetap bersedia mengikuti konseling kelompok. Sangat tidak mungkin 
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anggota kelompok mau atau bersedia mengemukakan masalahnya secara terbuka kalau masing-

masing anggota kelompok  masih merasa rahasianya tidak terjamin. Mereka pasti merasa cemas 

atau merasa ragu kalau-kalau mereka mendapat malu karena masalahnya dikemukakan didalam 

anggota kelompok. Itulah sebabnya menjaga kerahasiaan dalam konseling kelompok merupakan 

hal yang etis dalam konseling kelompok. Untuk menjaga kerahasiaan itu maka konselor menjamin 

kerahasiaan identitas anggota kelompok dan segala permasalahan pada para anggota 

kelompoknya. 

2. Kegiatan Konseling Kelompok  

Konselor atau pemimpin kelompok dapat melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan 

kualifikasi atau professional konselor yang tidak didasari oleh hal-hal lain. Seperti dikaitkan 

dengan politik. Disini apabila konselor atau pemimpin kelompok tidak secara professional sesuai 

dengan ketentuan dan norma kelompok maka kegiatan konseling kelompok tidak berhasil secara 

optimal. Konselor betul-betul harus mampu menerapkan hal-hal yang etis dalam konseling 

kelompok, sehingga pada akhirnya masyarakat percaya dengan profesi konselor, karena klien 

sendiri dapat memahami apa-apa yang disampaikan oleh konselor dalam rangka menuntaskan 

masalah0masalah yang dihadapi oleh klien. Konselor dan anggota kelompok harus berpatisipasi 

aktif dalam memeberikan gagasan kepada anggota yang sedang dibisarakan masalahnya. Disini 

juga akan terbentuk dinamika antar kellompok. Karena dalam kegiatan konseling kelompok tidak 

membahas aspek yang bersifat pisiktetapi kita membahas mental psikologis. Sebab konselor atau 

pemimpin kelompok dalam kegiatan konseling kelompok tidak boleh mengkonseling anggota atau 

klien secara medis, dan juga konselor tidak menangani orang yang mengalami gangguan jiwa atau 

orang gila, dan tidak boleh menggunakan yang berbau mistik.  

3. Keterbukaan  

Keterbukaan dalam mengemukakan masalah oleh setiap anggota kelompok sangat 

diperlukan untuk mengundang partisipasi dari anggota kelompok dalam memberikan pendapat 

ataupun pengalaman-pengalaman yang dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh 

anggota kelompok. Oleh karena itu, konselor harus dapat menciptakan suasana sedemikian rupa 

agar semua anggota kelompok mau terbuka dalam menyampaikan masalahnya. Setiap anggota 

kelompok hendaklah mengerti bahwa keterbukaan bukanlah perbuatan yang tidak baik. Bahkan 
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keterbukaan dalam proses konseling kelompok justru diperlukan untuk pemecahan masalah, 

sebagian orang ada yang menganggap bahwa mengemukakan masalah secara terbuka dihadapan 

kelompok dianggap tidak etis, demikian juga ada yang menganggap memberikan saran terhadap 

masalah orang laindalam kelompok juga dianggap tidak etis karena dianggap mencampuri urusan 

orang lain. Dalam konseling kelompok keterbukaan justru merupakan keharusan dan tidak 

melanggar etis.   

4. Kesukarelaan Anggota dan Konselor  

Proses mengemukakan masalah secara terbuka maupun dalam menyampaikan pendapat 

harus dilakukan secara suka rela dan tidak merasa terpaksa, termasuk dalam hal ini kesukarelaan 

untuk menerima pendapat atau saran dalam kelompok dan pemimpin kelompok atau konselor dan 

anggota kelompok  secara sukarela bersedia memberikan masukan-masukan untuk klien  dalam 

memecahkan masalahnya dan bersedia melayani anggota tanpa harus membeda-bedakan status 

dan latar belakang ekonominya. Kesukarelaan ini menjadi kunci untuk terjadinya rasa saling 

percaya antar anggota kelompok.   

5. Tingkah Laku Konselor  

Tingkah laku yang ditampilkan oleh konselor dihadapan anggota kelompok hendaknya 

yang dapat diterima oleh semua anggota kelompok. Tinglah laku yang dimaksud adalah  tingkah 

laku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan dapat diterima oleh semua anggota 

kelompok. Sebagai contoh: tidak menyakitkan anggota kelompok, tidak menyinggung perasaan 

sesame anggota, tidak melecehkan, tidak galak dsb. Perlu diingat bahwa tinglah laku yang 

dianggap sopan atau etis disatu tempat atau daerah dan juga masyarakat tertentu bisa jadi dianggap 

tidak etis bagi orang ditempat atau daerah lain. Oleh karena itu, konselor dalam konseling 

kelompok harus mengenali dengan baik latar belakang social budaya klien atau masing-masing 

anggota kelompok yang dihadapi agar dapat bertingkah laku secara tepat dan etis, perilaku seperti 

menyentuh klien dan ini dapat dikatakan tidak etis, karena perilaku ini tidak dapat diterima oleh 

semua klien atau anggota kelompok.   
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6. Rujukan  

Konselor dapat merujuk klien kepada pihak lain yang memiliki kemampuan yang 

dibutuhkan oleh klien. Konselor dalam konseling kelompok boleh mereveralkan kliennya kepada 

orang yang lebih ahli dalam permasalahan klien, atau masalahnya sudah di luar kemampuan 

konselor. Contohnya seperti: klien mengalami gangguan jiwa atau kliennya bertindak kriminal, 

maka klien ini dapat dirujukkan oleh konselor pada pihak lain yang lebih berwenang menangani 

kliennya. Apabila klien ini masih ditangani oleh konselor maka hal ini tidak etis lagi dilakukan 

oleh konselor, karena konselor bukanlah ahli medis yang dapat menyembuhkan penyakit orang. 

Sedangkan klien yang melakukan tindakan criminal ini harus diserahkan kepada orang yang 

berwajib atau polisi maka setelah itu klien ini boleh ditangani oleh konselor. Jadi konselor 

diperbolehkan merujuk kliennya diluar keprofesionalnya kepada ahli lain yang lebih sesuai dengan 

permasalahan yang dihadapi oleh kliennya. 

7. Konselor perlu Meningkatkan Keprofesionalannya melalui Pelatihan. 

Penelitian dan upaya pengembangan diri lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu, 

kemajuan teknologi, dan meningkatkan keprofesionalnya sesuai dengan tuntutan pihak yang 

membutuhkan. Hal ini dilakukan oleh konselor supaya konselor mampu menangani masalah-

masalah yang dihadapi oleh klien di era globalisasi ini, seperti melakukan konseling narkoba, 

apabila masalah narkoba tidak dipahami oleh konselor, bagaimana klien yang terkena narkoba 

dapat dibantu oleh konselor, maka hal ini masih etis dilakukan oleh konselor untuk menangani 

para kliennya pada saat ini.  Begitu pelatihan-pelatihan dalam berbagai bentuk proses konseling, 

seperti juga konseling melalui internet (cyber counseling). Bagaimana pula konselor mampu 

melakukan hal ini kalau konselornya tidak memahami tentang internet, begitu pula dengan 

konseling melalui telepon bagaimana pula proses menjamin tentang kerahasiaan klien dan 

mengetahui wajah dan mimic klien saat terjadinya proses konseling. Maka dari itu konselor tetap 

perlu meningkatkan ilmu pengetahuannya melalui berbagai macam sumber. Untuk meningkatkan 

pelayanan dalam menangani permasalahan hang dihadapi oleh kliennya.  

 d. Hal-hal yang tidak Ethis dalam Konseling Kelompok 

Ada beberapa hal yang “tidak etis” dilakukan oleh konselor dalam konseling kelompok 

yaitu sebagai berikut: 
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 Melakukan kegiatan seksual dengan anggota kelompok 

 Melakukan kegiatan aktifitas bisnis dengan anggota kelompok seperti; mereferal 

klien dengan menggunakan imbalan uang, berbisnis dengan klien atau sesama 

anggota kelompok, meminjam uang dengan sesama anggota kelompok. 

 Tanpa sengaja membuka rahasia dan membahas masalah klien dengan orang lain 

dengan menyebutkan namanya. 

 Menyudahi proses konseling kelompok setelah masing-masing anggota kelompok 

tidak bisa membayar. 

 Tergiur oleh penampilan dari masing-masing anggota kelompok 

(Pope, Tabachnich & Krish Spiegel 1988). 

 

 

 

 

 


