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ABSTRAK 

 
Arifiani, Sitta.2017. Profil Pribadi Konselor yang Ideal Menurut Persepsi Siswa 
dengan Latar Belakang Budaya Jawa Pantura di SMP Negeri Se-Karesidenan 
Pekalongan. Skripsi. Jurusan Bimbingan dan Konseling. Fakultas Ilmu 
Pendidikan. Univeristas Negeri Semarang. Pembimbing Dra. Sinta Saraswati, 
M.Pd.,Kons dan Dr. Anwar Sutoyo, M.Pd. 
 
Kata kunci : Profil Pribadi Ideal, Persepsi, Budaya 

 
Profil pribadi konselor yang ideal adalah pribadi konselor yang diharapkan 

oleh orang lain yang berkaitan dengan pelayanan Bimbingan dan Konseling. 
Pribadi konselor yang ideal sangatlah dibutuhkan, karena memberikan peranan 
yang lebih besar di dalam pencapaian tujuan konseling dibandingkan dengan 
teknik. Namun di lapangan belum semua konselor memiliki pribadi ideal, 
dibuktikan salah satunya dengan persepsi yang dimiliki siswa, dimana siswa 
mempersepsi konselornya adalah galak, tukang marah-marah, tidak ramah, tidak 
dapat dipercaya menyimpan rahasia, dll. Pribadi dan persepsi dari individu 
mendapatkan pengaruh dari budaya sekitar. Budaya mengakibatkan pribadi satu 
dengan yang lain berbeda, serta persepsi individu yang timbul pun berbeda antar 
satu dengan yang lain. Sehingga dibutuhkan informasi mengenai pribadi konselor 
ideal menurut persepsi siswa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui profil 
pribadi konselor yang ideal menurut persepsi siswa dengan latar belakang budaya 
Jawa pantura di SMP Negeri se-Karesidenan Pekalongan.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei deskriptif. Populasi 
penelitian ini adalah siswa SMP Negeri se-Karesidenan Pekalongan yang 
berjumlah 198.074 siswa. Teknik sampling yang digunakan adalah cluster area 
serta dikombinasikan dengan proportionate startified random sampling yang 
menghasilkan sampel sejumlah 400 siswa kelas VIII yang berasal dari 4 daerah 
yaitu SMP Negeri di Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Pekalongan, dan 
Kabupaten Batang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala 
psikologis berjumlah 82 item dengan empat jenjang skala yaitu sangat setuju, 
setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Hasil validitas yang dihasilkan adalah 
������ sejumlah 0,254, sedangkan hasil reliabilitas nilai Alpha adalah 0,903.  
Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan deskriptif persentase. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah Karesidenan Pekalongan 
memperoleh nilai persentase sebanyak 83,76%. Sedangkan 10 indikator 
menempati kategori sangat tinggi dan 2 indikator menempati kategori tinggi. Dari 
ke empat tempat subjek penelitian dihasilkan Kabupaten Brebes menempati 
urutan pertama dan Kabupaten Batang menempati urutan terakhir. Simpulan 
penilitian ini adalah bahwa siswa SMP Negeri se-Karesidenan Pekalongan 
memiliki kategori sangat tinggi dalam persepsi tentang pribadi konselor yang 
ideal dengan 12 kriteria pribadi ideal. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Konselor merupakan salah satu tenaga profesional yang menangani bidang 

bimbingan dan konseling. Pelaksanaan layanan dalam bimbingan dan konseling, 

konselor telah diatur dalam kode etik profesi bimbingan dan konseling Indonesia 

(ABKIN) dan peraturan-peraturan yang lainnya. Dalam peraturan-peraturan 

tersebut salah satunya diatur mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh 

konselor. 

Menurut permendiknas no 27 tahun 2008 mengenai standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi konselor, bahwa konselor mempunyai 4 kompetensi 

yang harus dikuasai, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dari 4 kompetensi yang harus 

dimiliki oleh konselor pada pernyataan tersebut, maka kompetensi kepribadian 

dari konselor sangatlah penting dan menjadi penentu dalam keberhasilan 

pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Seperti yang tertuang dalam 

permendiknas no 27 tahun 2008 bahwa konselor harus bekerja dengan dilandasi 

oleh sikap, nilai, dan kecenderungan pribadi yang mendukung. Dimana hal 

tersebut akan membuat konselor dapat mencapai tujuan pelaksanaan layanan 

bimbingan dan konseling. 
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Sehingga kompetensi kepribadian ini harus dimiliki oleh konselor. 

Kompetensi kepribadian akan menciptakan pribadi konselor yang ideal. Pribadi 

merupakan kata tunggal dari kepribadian yang mempunyai makna sebagai 

identitas diri atau jati diri dari individu yang akan dimunculkan dalam perilaku 

yang dilakukan. Sugiyo (2005:2) mengungkapkan bahwa pribadi itu unik dengan 

berbagai karakteristiknya, dimana karakteristik tersebut adalah: 

“(1) pribadi merupakan satu kesatuan yang utuh dan terorganisir untuk 
beraksi dan bereaksi sebagai satu kesatuan; (2) pribadi itu dinamis artinya selalu 
berubah dan berkembang baik karena pengaruh pribadinya sendiri maupun karena 
faktor dari luar; (3) pribadi satu dengan yang lain tidak sama atau adanya 
individual difference sehinga perlakuan kita tidak boleh menyamaratakan atau 
tidak boleh menggantikan pribadi orang yang satu ke orang yang lain; (4) pribadi 
mempunyai nilai tersendiri, artinya tingkah lakunya akan tunduk dan 
menggambarkan nilai-nilai yang diakuinya benar; (5) pribadi itu tidak hanya 
bereaksi tetapi juga beraksi, artinya bahwa pribadi itu tidak hanya bertingkah laku 
kalau ada stimulus saja tetapi pribadi itu mempunyai kemauan sendiri yang bebas; 
(6) pribadi seorang sukar dinilai secara memadai.” 

Feist & Feist (2008:3) juga mengungkapkan bahwa pribadi adalah suatu 

pola watak yang bersifat relatif permanen (tidak dapat dihilangkan tetapi hanya 

dapat dimodifikasi), dan sebuah karakter unik yang memberikan konsistensi 

sekaligus individualitas bagi perilaku individu. Sejalan dengan yang diungkapkan 

oleh Hidayat (2013) yang mengungkapkan bahwa pribadi adalah integrasi dari 

pikiran, perasaan, dan hasrat alamiah/nafsu manusia yang menimbulkan sebuah 

tingkah laku yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial. 

Sehingga dari beberapa pengertian pribadi di atas maka dapat digambarkan 

secara umum bahwa pribadi adalah segala komponen yang berkaitan dengan 

kepribadian dari individu yang akan menunjukan individu tersebut seperti apa. 

Komponen tersebut seperti karakteristik, identitas, jati diri, watak, dll. 
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Sedangkan pribadi yang ideal mempunyai makna bahwa pribadi individu 

dapat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang lain atau suatu ketentuan-

ketentuan tertentu. Dalam hal ini maka pribadi konselor yang ideal mempunyai 

makna bahwa pribadi konselor dapat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 

pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, 

seperti siswa, guru mata pelajaran, kepala sekolah, orang tua siswa, ataupun pihak 

yang lainnya. 

Hal tersebut semakin menjadikan bahwa pribadi konselor merupakan faktor 

yang penting yang harus dimiliki oleh konselor, Rogers (dalam Salahudin, 

2010:197) mengungkapkan bahwa pribadi konselor lebih besar mempunyai 

peranan dalam mencapai tujuan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling 

daripada teknik yang dimiliki oleh konselor. Sejalan dengan yang diungkapkan 

oleh Awaliya (2013:20) yang mengungkapkan bahwa menjadi konselor haruslah 

memiliki pribadi yang baik karena pribadi konselor akan sangat berperan dalam 

usaha membantu siswa dalam perkembangannya. Sehingga pribadi dari konselor 

inilah yang akan menentukan keoptimalan dalam pelaksanaan layanan bimbingan 

dan konseling. 

Terdapat beberapa karakteristik yang dapat mengkategorikan konselor 

mempunyai pribadi yang ideal, yaitu menurut Combs (dalam Corey, 1995:17) 

mengungkapkan bahwa konselor haruslah dapat mempunyai empati diri, naluri 

manusia, dan tujuan-tujuan yang baik. Dijelaskan lebih mendalam bahwa konselor 

harus menjadi pribadi yang dapat percaya pada kemampuan diri sendiri, 
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menguntungkan di mata konseli, memandang positif diri konseli, dapat dipercaya, 

dan ramah. 

 Sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Sutoyo (2014:210) 

bahwa terdapat beberapa prinsip yang berhubungan dengan konselor yang jika 

dilaksanakan maka dapat menjadi konselor yang memiliki pribadi ideal, yaitu 

dapat menjadi teladan yang baik, dimana konselor bukan hanya sekedar 

memberikan ucapan berupa kata-kata namun juga melakukan perilaku yang sesuai 

sehingga dapat menjadi contoh bagi konseli dan dapat menghormati serta 

memelihara informasi berkenaan dengan rahasia dari konseli atau dengan kata lain 

dapat dipercaya. Eliasa (2011) juga mengungkapkan bahwa konselor harus 

memiliki pribadi yang baik, pribadi tersebut antara lain: (1) beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan YME; (2) menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai 

kemanusiaan, individualitas dan kebebasan memilih; (3) menunjukan integritas 

stabilitas kepribadian yang kuat; (4) menampilkan kinerja berkualitas tinggi. 

Pribadi yang ideal akan membantu konselor dalam melaksanakan tugasnya 

dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Dimana tugas utama 

konselor yaitu membantu siswa dalam melewati tugas perkembangannya secara 

optimal. Selain itu Srisianti,dkk (2013) mengungkapkan bahwa tugas utama 

konselor adalah membantu mengentaskan masalah siswa yang berhubungan 

dengan kesulitan dalam proses pembelajaran yang efektif. 

Secara lebih khusus dijelaskan oleh Gibson & Mitchell (2011:92) bahwa 

tugas konselor dalam lingkup Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah aktif 

dalam kegiatan orientasi siswa, aktivitas penaksiran atau asesmen, konseling, 



 
 

5 
 

 

konsultasi, penempatan, dan perkembangan siswa. Semua tugas tersebut dapat 

tercapai dengan optimal jika konselor mempunyai pribadi yang ideal. 

Konselor yang memiliki pribadi ideal akan dapat diterima baik dan 

disenangi oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan layanan 

bimbingan dan konseling, terutama oleh siswa. Siswa dapat dengan senang hati 

mengikuti layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan oleh konselor, 

sehingga konselor dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu tercapainya 

layanan bimbingan dan konseling yang berjalan optimal. 

Hasil penelitian dari Istianti (2013) menunjukan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara kepribadian konselor dengan minat siswa memanfaatkan 

layanan konseling. Secara lebih mendalam dijelaskan, bahwa pribadi konselor 

yang baik yaitu dapat dipercaya, hangat atau ramah, pendengar yang baik dan 

konsentrasi, emosi stabil atau sabar, terbuka, bersungguh-sungguh dan kreatif 

akan membuat siswa dapat memiliki minat untuk mengikuti pelaksanaan 

pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah.  

Namun dalam kenyataan di lapangan menunjukan hal yang berbeda, bahwa 

tidak semua konselor telah memiliki pribadi yang ideal. Hasil tersebut diperoleh  

salah satunya ditinjau dari persepsi siswa. Persepsi merupakan salah satu proses 

dari kognisi individu, dimana pada akhirnya akan menentukan sikap dari individu. 

Sejalan dengan pernyaatan dari Mar’at (1981:22) mengungkapkan bahwa persepsi 

merupakan “proses pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognisi”. 

Desmita (2009:108) juga mengungkapkan mengenai pengertian dari persepsi, 

bahwa persepsi adalah interaksi manusia dengan lingkungannya, yang akan 
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membuat manusia mengerti dan menginterpretasikan stimulus yang ada di 

lingkungannya. 

Persepsi membuat siswa mempunyai sikap yang berbeda pada pribadi 

konselornya. Karena persepsi akan mempengaruhi pikiran dari individu dan akan 

memberikan penilaian terhadap kondisi stimulus yang datang (Desmita, 

2016:118). Dalam hal ini maka pribadi konselor yang dimunculkan dalam 

perilaku yang dilakukan konselor adalah sebagai stimulus bagi siswa, sehingga 

persepsi siswa ini bergantung pada pribadi konselor sendiri. 

Secara umum mengenai persepsi siswa terhadap pribadi konselornya masih 

banyak ditemukan bahwa siswa belum mempunyai pesepsi yang tepat, dimana 

siswa masih memiliki persepsi yang lama bahwa konselor adalah pribadi yang 

galak dan kurang bersahabat, sehingga menyebabkan sikap siswa menjadi takut 

dan enggan bertemu dengan konselor di sekolahnya. Hal ini juga mengakibatkan 

pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling tidak berjalan optimal. Pada 

akhirnya siswa yang terkena imbasnya, yaitu tidak dapat terbantu untuk 

menyelesaikan masalahnya ataupun tidak dapat melewati tugas perkembangannya 

dengan optimal. 

Yusuf & Nurihsan (2008:37) mengungkapkan bahwa “dalam kenyataan di 

lapangan, tidak sedikit para siswa yang tidak mau datang ke ruang bimbingan dan 

konseling, bukan karena guru pembimbingnya kurang keilmuannya dalam bidang 

bimbingan, tetapi karena mereka memiliki kesan bahwa pembimbing tersebut 

bersifat judes atau kurang ramah”. Hal tersebut menunjukan bahwa terdapat 

konselor yang belum dapat bersahabat dengan siswa. 
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Sehubungan dengan yang diungkapkan oleh Prayitno & Amti (dalam 

Cahyono & Darminto, 2013) yang mengungkapkan bahwa konselor di sekolah 

masih dianggap oleh siswa sebagai polisi sekolah yang harus menjaga dan 

mempertahankan tata tertib, disiplin, dan kemanan sekolah. Selain itu, siswa juga 

masih banyak yang memandang bahwa siswa yang masuk ke ruang konselor 

adalah siswa yang nakal, sehingga siswa pun takut untuk masuk ke ruang 

konselor.  

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis dengan salah seorang 

siswa di sekolah X menunjukan bahwa siswa tersebut masih memiliki persepsi 

bahwa konselor di sekolahnya adalah pribadi yang tidak menyenangkan. Konselor 

dianggap sebagai polisi sekolah, tukang marah-marah, galak, tidak dapat 

dipercaya untuk menyimpan rahasia, tidak ramah, terlihat jutek dan tidak sabar. 

Sehingga siswa tersebut tidak menyukai konselor di sekolahnya. Lebih lanjut 

siswa menjelaskan bahwa ia menginginkan sosok konselor dengan pribadi yang 

hangat sehingga dapat menjadi teman bagi siswa. 

Berbeda dengan studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis dengan 

salah seorang konselor di SMP Negeri 2 Brebes yang menyatakan bahwa 

pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dapat berjalan dengan 

optimal dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh konselor. Siswa bukan 

hanya datang ketika dipanggil, tetapi terdapat kemauan sendiri untuk datang 

menemui konselor. Ketika dilakukan wawancara kepada salah seorang siswa SMP 

Negeri 2 Brebes, hasilnya didapatkan bahwa  konselor di sekolahnya adalah 
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pribadi yang menyenangkan, baik hati, lucu, dan dapat diajak untuk berdiskusi 

bersama. 

Dari kedua hasil studi pendahuluan tersebut menunjukan terdapat perbedaan 

yang mencolok dari pribadi konselor. Perbedaan pribadi tersebut dikarenakan oleh 

beberapa faktor, salah satunya yaitu karakteristik pribadi seseorang erat kaitannya 

dipengaruhi oleh budaya lingkungan sekitar. Budaya merupakan “sekumpulan 

sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku yang dimiliki bersama oleh sekolompok 

orang, yang dikomunikasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya lewat 

bahasa atau beberapa sarana komunikasi lain” (Barnouw, dalam Matsumoto 

2008:6). 

Mahmud & Suntana (2012:43) juga mengungkapkan bahwa budaya 

memiliki makna yang luas yaitu sebagai karakteristik masyarakat seperti 

peralatan, pengetahuan, dan cara berpikir dan bertindak yang telah terpolakan, 

yang dipelajari, dan disebarkan serta bukan merupakan hasil warisan biologis atau 

keturunan. Sehingga menjadikan budaya dari suatu daerah berbeda dengan daerah 

lain, hal tersebut juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan dari 

karakteristik pribadi individu. Dijelaskan oleh Fathoni (2006:42) bahwa 

kebudayaan akan membentuk perilaku dari individu, terlebih kebudayaan yang 

berada di sekitar individu sejak dari kecil. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam lingkup Karesidenan Pekalongan yang 

mana daerahnya meliputi Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten 

Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten 

Batang. Secara umum daerah tersebut merupakan daerah pesisir pantai atau yang 
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sering disebut dengan daerah pantura, sehingga masyarakatnya cenderung 

mempunyai pribadi yang lugas, spontan, dan kasar. Dijelaskan lebih mendalam 

pula bahwa pemilikan karakteristik masyarakat pada daerah pantura yang sangat 

keras tersebut bukanlah tanpa alasan, hal tersebut dikarenakan sebagian 

masyarakat menggantungkan kehidupan pada alam sehingga tidak menentu dalam 

segala kehidupan yang dijalaninya. 

Selain itu, ditemukan pula karakteristik dari masyarakat Karesidenan 

Pekalongan yaitu dominan beragama Islam. Karena memang dibeberapa daerah di 

Karesidenan Pekalongan banyak didirikan pondok pesantren, terutama di daerah 

Pekalongan yang memang terkenal dengan kota santri. Karesidenan Pekalongan 

pula masih mendapatkan pengaruh dari budaya Jawa secara umumnya, dimana 

masih menyelenggarakan acara-acara kebudayaan, seperti upacara-upacara adat, 

pertunangan, perkawinan, sapran, dll. Sehingga karakteristik pribadi 

masyarakatnya pun terpengaruhi, dimana karakteristiknya adalah “nrimo” 

terhadap apa yang terjadi pada diri serta toleransi dan suka tolong menolong satu 

sama lain. 

Budaya dari suatu daerah juga memberikan pengaruh pada pembentukan 

persepsi individu. Seperti yang diungkapkan oleh Matsumoto (2008:75) yang 

menyatakan bahwa persepsi yang terbentuk dalam diri individu dipengaruhi oleh 

budaya sekeliling, dimana budaya tersebut membantu individu untuk mempelajari 

cara mengkonstruksi makna dan pemahaman dari informasi sensorik yang 

individu terima lewat indera-indera individu. 
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Sehingga persepsi siswa pada pribadi setiap konselor di sekolahnya pun 

berbeda. Siswa akan melihat konselor berperilaku seperti apa dalam pelaksanaan 

layanan bimbingan dan konseling, yang pada akhirnya akan membentuk persepsi 

dalam diri siswa. Persepsi tersebut dapat berupa konselornya adalah pribadi yang 

menyenangkan atau sebaliknya yaitu pribadi yang tidak menyenangkan. Semua 

hal tersebut adalah hasil dari perilaku konselor sendiri dalam pelaksanaan layanan 

bimbingan dan konseling yang akan dinilai oleh siswa. Terlebih mengenai 

pembentukan persepsi siswa SMP pada pribadi konselor di sekolahnya, karena 

persepsi yang terbentuk siswa pada SMP nantinya akan dibawa siswa ketika di 

SMA. Sehingga sangat penting pembentukan yang tepat mengenai persepsi siswa 

pada pribadi konselor. 

Kemudian siswa juga adalah individu yang mempunyai karakteristik pribadi 

yang berbeda-beda, sehingga konselor juga harus mengetahui pribadi konselor 

yang seperti apa yang diinginkan oleh siswa. Hal tersebut didukung oleh 

pernyataan dari Nevid,dkk (2005:119) yang menyatakan bahwa seorang terapis 

dalam hal ini adalah konselor harus sensitif terhadap kultural dari konseli, karena 

konseli mempunyai latar belakang pribadi, pengalaman individual, hasil belajar, 

dan nilai-nilai budaya yang berbeda. 

Maka dari itu penelitian ini bertujuan melihat bagaimana profil pribadi 

konselor yang ideal menurut persepsi siswa dengan latar belakang budaya Jawa 

Pantura di SMP Negeri se-Karesidenan Pekalongan. Penelitian ini memberikan 

informasi mengenai pribadi konselor yang ideal seperti apa yang diinginkan siswa 

sesuai dengan persepsinya. Penelitian ini juga terkhususkan untuk melihat 
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persepsi siswa pada siswa dengan latar belakang budaya Jawa Pantura di SMP 

Negeri se-Karesidenan Pekalongan, yang pastinya daerah tersebut memiliki suatu 

budaya, karakteristik  atau ciri khas tertentu yang berbeda dengan daerah lain. 

Secara lebih rinci bahwa penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 2 SMP 

Negeri se-Karesidenan Pekalongan. Dimana diambil 4 daerah pada Karesidenan 

Pekalongan, yaitu daerah Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Pekalongan, 

dan Kabupaten Batang dengan tiap daerah diambil sampel sejumlah 100 siswa 

kelas 2. Asumsi mengambil siswa kelas 2 adalah bahwa siswa kelas 2 telah 

mempunyai pengalaman yang cukup di sekolah untuk menilai konselornya dan 

dapat memberikan gambaran mengenai pribadi konselor yang ideal yang 

diharapkannya. Selain itu siswa kelas 2 belum banyak kegiatan seperti siswa kelas 

3 yang sedang menyiapkan diri untuk menghadapi UN. 

Hasil penelitian ini memberikan informasi kepada konselor mengenai 

pribadi konselor yang ideal sesuai dengan persepsi siswa, terutama untuk konselor 

di SMP Negeri Se-Karesidenan Pekalongan. Dengan hasil penelitian ini konselor 

dapat membentuk pribadinya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siswa, 

sehingga siswa dapat menerima konselor dengan baik dan terjalin hubungan yang 

baik antara siswa dan konselor. Tujuan yang ditetapkan oleh konselor pada 

pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling pun dapat tercapai karena siswa 

dapat mengikuti dengan optimal. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang penelitian ini masalah yang ingin dijawab melalui 

penelitian ini adalah “Bagaimana profil pribadi konselor yang ideal menurut 

persepsi siswa dengan latar belakang budaya Jawa Pantura di SMP Negeri se-

Karesidenan Pekalongan?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai melalui 

penelitian ini adalah mengetahui profil pribadi konselor yang ideal menurut 

persepsi siswa dengan latar belakang budaya Jawa Pantura di SMP Negeri se-

Karesidenan Pekalongan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoretis dan praktis, 

yaitu sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat teoretis 

Untuk mengembangkan teori bagi bidang pendidikan pada umumnya dan 

dalam bidang bimbingan dan konseling pada khusunya mengenai profil pribadi 

yang ideal seorang konselor serta persepsi konseli terhadap konselor. 

1.4.2 Manfaat praktis 

1. Untuk Jurusan BK, dapat mempersiapkan lulusan calon konselor 

mempunyai profil pribadi konselor yang ideal. 
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2. Untuk konselor, dapat menjadi konselor yang mempunyai pribadi yang 

ideal sehingga dapat disenangi oleh siswa dan dapat melaksanakan 

pelayanan bimbingan dan konseling secara optimal. 

3. Untuk Kepala Sekolah, dapat membuat program kebijakan sekolah 

terkhususnya terkait pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling 

dengan mengetahui dan memahami profil pribadi konselor yang ideal 

menurut siswa, sehingga konselor semakin dapat terarah menuju pribadi 

yang ideal. 

4. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini akan menambah dan 

memberikan informasi yang lebih mendalam  mengenai profil pribadi 

konselor yang ideal menurut persepsi siswa bagi peneliti selanjutnya. 

  

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi  

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri atas tiga bagian yaitu bagian 

awal, bagian isi, dan bagian akhir. 

1.5.1 Bagian Awal 

Bagian awal berisi halaman judul, pernyataan, halaman pengesahan, motto 

dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, 

dan daftar lampiran. 

1.5.2 Bagian Isi 

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. 
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Bab II Kajian Teori,  membahas tentang teori/konsep-konsep serta teori 

yang mendukung dan mendasari penelitian. Dimana di dalamnya membahas 

mengenai penelitian terdahulu, teori persepsi, teori pribadi konselor yang ideal, 

karakteristik siswa usia SMP dan masyarakat Karesidenan Pekalongan, dan 

kerangka berpikir. 

Bab III Metode penelitian, berisi jenis penelitian, variabel penelitian, 

populasi dan sampel, metode dan alat pengumpulan data, validitas dan reliabilitas, 

dan teknik analisis data. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan, dipaparkan pelaksanaan penelitian, hasil 

penelitian, pembahasan penelitian dan keterbatasan penelitian. 

Bab V Penutup, berisi simpulan dan saran. 

1.5.3 Bagian Akhir 

Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

KAJIAN TEORI 

 

Kajian teori dalam penelitian ini menjelaskan tentang konsep maupun teori-

teori yang menjadi landasan teori dalam penelitian yang berjudul “Profil Pribadi 

Konselor yang Ideal Menurut Persepsi Siswa dengan Latar Belakang Budaya 

Jawa Pantura di SMP Negeri se-Karesidenan Pekalongan”. Pembahasan ini 

diawali dengan membahas penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan oleh 

peneliti lain dengan topik yang sama atau serupa. Kemudian dilanjutkan 

membahas mengenai teori persepsi serta teori pribadi konselor yang ideal. Dan 

terakhir dilanjutkan membahas mengenai karakteristik siswa usia SMP dan 

masyarakat Karesidenan Pekalongan. Pembahasan kajian teori tersebut terangkum 

dalam suatu uraian yang menjadi landasan penyusunan penelitian. 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain dengan 

menggunakan topik yang sama atau serupa dengan penelitian ini. Dimana secara 

garis besar penelitian tersebut membahas mengenai pribadi konselor. Di bawah ini 

dijelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

terdahulu. 

Hidayat (2013) melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Persepsi Siswa 

tentang Pribadi Konselor yang Ideal di SMP Negeri 2 Tersono Tahun Ajaran 
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2013/2014” menghasilkan bahwa menurut siswa pribadi konselor  yang ideal di 

sekolah adalah konselor yang berangkat lebih awal dibandingkan siswa dan 

menunggu di gerbang sekolah untuk berjabat tangan dengan siswa. 

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Srisianti,dkk (2013) 

dengan judul “Persepsi Siswa tentang Kompetensi Kepribadian Guru Bimbingan 

dan Konseling/Konselor di SMP N 5 Pariaman” yang menghasilkan bahwa 

persepsi siswa tentang kompetensi kepribadian Guru BK/Konselor dilihat dari 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME berada pada kategori baik, kemudian 

dilihat dari menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, 

individualitas dan kebebasan memilih berada pada kategori cukup baik, kemudian 

dilihat dari menunjukan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat berada 

pada kategori cukup baik, kemudian dilihat dari menampilkan kinerja berkualitas 

tinggi berada pada kategori cukup baik, dan dilihat dari kompetensi kepribadian 

guru Bk/konselor secara keseluruhan berada pada kategori cukup baik. 

Secara lebih kompleks, penelitian yang dilakukan oleh Cahyono & 

Darminto (2013) menghasilkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

persepsi dan sikap siswa terhadap bimbingan dan konseling dengan minat siswa 

memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Onyekuru & Ibegbunam 

(2015) yang berjudul “Personality Traits and Socio-Demographic Variables as 

Correlates of Counselling Effectiveness of Counsellors in Enugu State, Nigeria” 

yang menghasilkan bahwa ciri-ciri kepribadian memiliki hubungan positif dengan 

efektivitas konseling. Dari 5 ciri-ciri kepribadian yang diteliti yaitu extraversion, 
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terbuka terhadap pengalaman, keramahan, kesadaran dan neurotism menghasilkan 

bahwa keramahan dan kesadaran memiliki hubungan yang positif dan signifikan 

dengan efektivitas konseling, sedangkan extraversion, terbuka terhadap 

pengalaman, dan neurotism tidak memiliki hubungan signifikan dengan 

efektivitas konseling. 

Fatmawijaya (2015) juga melakukan penelitian yang berjudul “Studi 

Deskriptif Kompetensi Kepribadian Konselor yang Diharapkan Siswa” yang 

menghasilkan bahwa kompetensi kepribadian konselor yang diharapkan oleh 

siswa adalah pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, 

menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas dan 

kebebasan memilih, dapat menunjukan integritas dan stabilitas kepribadian yang 

kuat serta selalu menampilkan kinerja berkualitas tinggi. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amin,dkk (2016) yang 

berjudul “Counsellor’s Personal Quality in Public Senior High School” 

menghasilkan bahwa kualitas pribadi konselor di Semarang memiliki tingkat yang 

menengah. Dijelaskan lebih mendalam bahwa tidak ada perbedaan signifikan 

dalam pribadi konselor ketika diulas dari lulusan pendidikan, jenis kelamin, dan 

pengalaman bekerja. Selain itu, penelitian ini juga memberikan saran kepada 

peneliti selanjutnya untuk melakukan studi lanjut untuk melihat kualitas pribadi 

konselor dengan menggunakan komponen lain seperti perbedaan etnis, perbedaan 

usia, kecemasan, motivasi dan komponen kepribadian lainnya. 

Pada penelitian ini melihat profil pribadi konselor yang ideal menurut 

persepsi siswa dengan latar belakang budaya Jawa Pantura di SMP Negeri se-
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Karesidenan Pekalongan. Dimana dalam penelitian ini memperhatikan pula 

kebudayaan yang terdapat di daerah Karesidenan Pekalongan, sehingga hasil yang 

nanti diperoleh akan lebih spesifik terkait dengan pribadi konselor yang ideal 

yang diinginkan oleh siswa SMP Negeri se-Karesidenan Pekalongan, dikarenakan 

budaya memberikan pengaruh kepada pembentukan pribadi individu dan persepsi 

individu. Sehingga hal tersebut yang menjadikan penelitian ini mempunyai 

perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain. 

 

2.2 Persepsi 

Pada sub bab ini membahas mengenai konsep dasar persepsi, yaitu terkait 

dengan pengertian persepsi, komponen persepsi, faktor-faktor persepsi, 

karakteristik persepsi, dimensi persepsi, dan proses persepsi. 

2.2.1 Pengertian Persepsi 

Persepsi merupakan salah satu proses dari kognitif seseorang. Dimana 

individu menerima rangsangan dari indera yang kemudian diproses di otak yang 

nantinya sampai menjadi sebuah makna. 

Matsumoto (2008:75) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan “suatu 

proses konstruksi, proses menyusun keping-keping informasi agar menjadi 

bermakna”. Dijelaskan lebih mendalam bahwa dikarenakan persepsi merupakan 

proses mengkonstruk maka persepsi dapat dipelajari seiring perkembangan 

individu, yaitu dari mulai lahir, masa anak-anak, masa remaja, dan masa dewasa. 

Sehingga persepsi dapat dibentuk, diubah, dan dipengaruhi oleh kebudayaan 

dimana individu berada. 
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Rahmat (2011:50) juga mengungkapkan bahwa persepsi merupakan 

“pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh 

dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah 

memberikan makna pada stimulus inderawi (sensory stimulus)”. 

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Kusherdyana (2013:17) 

mengungkapkan bahwa persepsi adalah “suatu proses yang didahului oleh 

penginderaan, yaitu suatu proses yang diterima stimulus individu melalui alat 

reseptor yaitu alat indera”. 

Desmita (2016:118) juga mengungkapkan bahwa persepsi adalah: 

Suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki untuk 
memperoleh dan menginterpretasi stimulus (rangsangan) yang diterima oleh 
sistem alat indra manusia. Jadi, persepsi pada dasarnya menyangkut 
hubungan manusia dengan lingkungannya, bagaimana ia mengerti dan 
menginterpretasikan stimulus yang ada di lingkungannya dengan 
menggunakan pengetahuan yang dimilikinya. Setelah individu 
mengindrakan objek di lingkungannya, kemudian ia memproses hasil 
pengindraannya itu, sehingga timbulah makna tentang objek itu. 

Dari beberapa pengertian persepsi di atas, secara umum dapat dikatakan 

bahwa persepsi merupakan proses yang terjadi di kognitif individu dengan diawali 

proses penerimaan stimulus oleh inderawi kemudian diorganisasikan dan 

diinterpretasikan sampai menjadi sebuah makna. 

Pada penelitian ini melihat persepsi siswa terhadap pribadi konselor yang 

ideal. Maka dari itu akan dititikberatkan pada persepsi siswa. Persepsi siswa 

terhadap pribadi konselor yang ideal merupakan proses di kognitif siswa dimana 

diawali dari perilaku pribadi konselor di sekolahnya (yang disebut stimulus) yang 

kemudian akan diorganisasikan dan diinterpretasikan di otak dan menjadi sebuah 

makna bahwa pribadi konselor di sekolahnya seperti apa. 
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2.2.2 Komponen Persepsi 

Komponen merupakan bagian-bagian yang jika disatukan maka akan 

membentuk sesuatu, dalam hal ini maka kompenen persepsi adalah bagian-bagian 

yang bersatu untuk membentuk persepsi. Mar’at (1981:23) mengungkapkan 

bahwa dalam pembentukan persepsi terdapat beberapa komponen yang terlibat 

dan menjadi satu kesatuan, komponen tersebut yaitu komponen kognisi, 

komponen afeksi dan komponen konasi. Komponen kognisi adalah aspek yang 

menggerakan adanya perubahan karena informasi yang diterima akan menentukan 

perasaan dan kemauan berbuat. Sedangkan komponen afeksi adalah aspek yang 

memberikan evaluasi emosional yaitu perasaan senang atau tidak senang terhadap 

obyek. Sedangkan komponen konasi adalah aspek yang menentukan 

kesediaan/kesiapan jawaban tindakan terhadap obyek. Secara lebih ringkas akan 

dijelaskan melalui bagan di bawah ini. 

 

   Pengalaman Proses belajar cakrawala Pengetahuan 

 

 

 

 

Evaluasi 
(Senang/tidak senang) 
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Desmita (2016:120) juga mengungkapkan bahwa persepsi meliputi suatu 

interaksi rumit yang melibatkan setidaknya tiga komponen utama, yaitu: seleksi, 

penyusunan, dan penafsiran. 

1. Seleksi adalah proses penyaringan oleh indra terhadap stimulus. 
Dalam proses ini, struktur kognitif yang telah ada dalam  kepala akan 
menyeleksi, membedakan data yang masuk dan memilih data mana 
yang relevan sesuai dengan kepentingan dirinya. jadi, seleksi 
perseptual ini tidak hanya bergantung pada determinan-determinan 
utama dari perhatian-seperti: intensitas (intensity), kualitas (quality), 
kesegaran (suddenness), kebaruan (novelty), gerakan (movement), dan 
kesesuaian (congruity) dengan muatan kesadaran yang ada – 
melainkan juga bergantung pada minat, kebutuhan-kebutuhan dan 
nilai-nilai yang dianut. 

2. Penyusunan adalah mereduksi, mengorganisasikan, menata atau 
menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam suatu pola yang 
bermakna. Sesuai dengan teori gestalt, manusia secara alamiah 
mempunyai kecenderungan tertentu dan melakukan penyederhanaan 
struktur di dalam mengorganisasikan objek-objek persepstual. Oleh 
karena itu, sejumlah stimulus dari lingkungan cenderung 
diklasifikasikan menjadi pola-pola tertentu dengan cara-cara yang 
sama. Berdasarkan pemikiran ini, maka Gestalt mengajukan beberapa 
prinsip tentang kecenderungan-kecenderungan manusia dalam 
penyusunan informasi ini, diantaranya prinsip kemiripan (similarity), 
prinsip kedekatan (proximity), prinsip ketertutupan atau kelengkapan 
(closure), prinsip searah (direction), dan lain-lain. 

3. Penafsiran adalah proses menerjemahkan atau menginterpretasikan 
informasi atau stimulus ke dalam bentuk tingkah laku sebagai respons. 
Dalam proses ini individu membangun kaitan-kaitan antara stimulus 
yang datang dengan struktur kognitif yang lama,  dan membedakan 
stimulus yang datang untuk memberi makna berdasarkan hasil 
interpretasi yang dikaitkan dengan pengalaman sebelumnya, dan 
kemudian bertindak atau bereaksi. Tindakan ini dapat berupa tindakan 
tersembunyi dan dapat pula berupa tindakan terbuka atau perilaku 
nyata. 

2.2.3 Faktor-faktor Persepsi 

Dalam pembentukannya, persepsi mendapatkan pengaruh dari beberapa 

faktor yang membuat persepsi dari individu dapat tepat atau kabur (tidak tepat). 
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Faktor-faktor tersebut beragam jenisnya, di bawah ini dijelaskan lebih mendalam 

mengenai faktor-faktor persepsi menurut beberapa ahli. 

Mar’at (1981:22) mengungkapkan bahwa individu dalam membentuk 

persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor pengalaman, proses 

belajar, cakrawala, dan pengetahuan individu. Faktor pengalaman akan 

memberikan individu dapat menangkap stimulus dan memprosesnya sampai 

menjadi makna lebih cepat dan tepat. Sedangkan faktor proses belajar akan 

membuat individu belajar dari yang telah terjadi sehingga lebih baik dalam 

mempersepsikan sesuatu yang terjadi kembali. Sedangkan faktor cakrawala dan 

faktor pengetahuan individu akan membuat individu mempunyai pikiran terbuka 

sehingga persepsi yang timbul tidak sempit dan lebih baik. 

Sehubungan dengan yang diungkapkan oleh Sugiyo (2005:38) yang 

mengungkapkan bahwa secara garis besar persepsi dipengaruhi oleh faktor 

situasional dan faktor personal, yaitu: 

1. Faktor situasional 

a. Deskripsi verbal, bahwa rangkaian kata sifat mempengaruhi persepsi, 

yaitu kata pertama yang diucapkan akan mengarahkan penilaian 

selanjutnya sehingga apabila kata pertama mempunyai konotasi positif 

maka penilaian kita selanjutnya akan positif pula. 

b. Petunjuk proksemik, yaitu penggunaan jarak/ruang dan waktu dalam 

menyampaikan pesan, contohnya dua orang yang duduk berdekatan 

maka akan dipersepsikan bahwa mereka adalah dekat, kemudian 
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apabila terdapat telepon yang berdering ketika jam 1 malam maka 

disimpulkan bahwa itu telepon yang penting. 

c. Petunjuk kinestik, yaitu suatu petunjuk dalam mempersepsi orang lain 

berdasasarkan gerakan orang tersebut atau pada petunjuk kinestik, 

contohnya orang yang membusungkan dadanya maka orang itu 

dipersepsikan sombong, bertopang dagu maka sedih, dll. 

d. Petunjuk wajah, contohnya orang yang senyum maka akan 

dipersepsikan bahwa orang tersebut dalam keadaan senang sedangkan 

mata melotot maka menunjukan keadaan marah. 

e. Petunjuk paralinguistik, yaitu cara bagaimana orang mengucapkan 

lambang-lambang verbal, yaitu kata-kata akan berbeda makna jika 

diucapkan dengan nada suara ataupun penekanan yang berbeda. 

f. Petunjuk artifaktual, yaitu petunjuk yang meliputi segala macam 

penampilan tubuh, kosmetik yang dipakai, baju, tas, pangkat, dan 

atribut-atribut lain. 

2. Faktor personal 

a. Pengalaman, yaitu individu yang memiliki pengalaman maka akan 

semakin cermat dalam mempersepsi orang lain. 

b. Motivasi, yaitu individu yang mempunyai motivasi terhadap individu 

lain maka persepsinya cenderung bias dan tidak obyektif. 

c. Kepribadian, yaitu individu yang dapat menerima dirinya apa adanya, 

tidak terbebani perasaan bersalah akan cenderung menafsirkan 

individu lain lebih cermat. 
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d. Intelegensi seseorang, yaitu semakin cerdas individu maka 

persepsinya akan lebih obyektif. 

e. Kemampuan untuk menarik kesimpulan atas perilaku orang lain. 

f. Mereka yang memperoleh angka rendah dalam tes otoritarianisme 

cenderung menilai orang lain dengan lebih baik dan hal ini akan 

menyebabkan persepsinya menjadi tidak obyektif. 

g. Mereka yang mempunyai tingkat objektivitas tinggi mengenai diri 

mereka sendiri cenderung memiliki wawasan yang baik atas perilaku 

orang lain. 

Walgito (2010:101) juga mengungkapkan bahwa dalam pembentukan 

persepsi terdapat faktor-faktor yang berperan di dalamnya, faktor-faktor tersebut 

antara lain: 

1. Objek yang dipersepsikan 

Objek yang datang dapat dari luar dan dalam dari individu yang 

bersangkutan. 

2. Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf 

Alat indera digunakan dalam menerima stimulus, dan syaraf sensoris 

digunakan sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke pusat susunan syaraf, 

yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sedangkan untuk respon diperlukan 

syaraf motorik. 

3. Perhatian 

Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi atau fokus dari seluruh 

aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek. 
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Terdapat juga pendapat ahli yang mengungkapkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi persepsi terdapat dua jenis yaitu faktor fungsional dan faktor 

struktural. Faktor fungsional yang mempengaruhi persepsi adalah kebutuhan, 

pengalaman masa lalu, dan personal atau yang sering disebut dengan karakteristik 

dari individu (Rahmat, 2011:54). Sedangkan faktor struktural yang mempengaruhi 

persepsi adalah sifat stimulus fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada 

sistem saraf individu (Rahmat, 2011:57). 

2.2.4 Karakteristik Persepsi 

Mar’at (1981:33) mengungkapkan bahwa persepsi terutama persepsi sosial 

memiliki karakteristik berikut ini: 

1. Hubungan langsung, antara individu dan obyek terdapat hubungan 
langsung melalui indera penglihatan tanpa indera pendengaran ditutup 
dan tidak ada gangguan terdapatnya interpretasi dan pikiran. 

2. Memiliki struktur, manusia mempersepsikan obyek sebagai suatu 
kesatuan yang memiliki organisasi tersendiri dan melihat obyek ini 
sebagai keseluruhan (bukan melihat obyek sebagai gabungan dari 
elemen-elemen yang lepas) 

3. Memiliki stabilitas, menusia mempersepsikan obyek dengan posisi 
yang menetap sehingga obyek yang dipersepsikan selalu sama dan 
stabil dalam posisinya. 

4. Memiliki arti, obyek yang dilihat mempunyai arti bagi pengamat 
berdasarkan pengalaman. 

5. Selektif, dalam melihat obyek tersebut sifatnya selektif, berarti 
individu menaruh perhatian secara aktif. 

2.2.5 Dimensi Persepsi 

Calhoun & Acocella (dalam Sugiyo, 2005:33) mengungkapkan bahwa 

terdapat dimensi dari persepsi, yaitu: 

1. Pengetahuan tentang pribadi orang lain, contohnya seperti wujud lahirilah, 

perilaku, masa lalu, perasaan, motif, dll. 



 
 

26 
 

 

2. Pengharapan, yaitu gagasan kita tentang orang itu bagaimana dan mau 

melakukan apa yang dipadukan dengan gagasan kita tentang seharusnya 

mereka menjadi apa dan melakukan apa. 

3. Evaluasi, yaitu kesimpulan kita tentang individu didasarkan pada bagaimana 

individu memenuhi pengharapan kita tentang dia. 

2.2.6 Proses Persepsi 

Persepsi terbentuk dengan suatu proses, secara umum proses persepsi yaitu 

stimulus ditangkap oleh indera kemudian dibawa ke otak dan diorganisasikan 

serta diinterpretasikan menjadi sebuah makna. Devito (dalam Sugiyo, 2005:34) 

mengungkapkan bahwa proses pembentukan persepsi adalah sebagai berikut: 

1. Stimulus sensoris terjadi, proses ini merupakan proses sensori seperti 

mendengar, mencium bau, melihat, dll. 

2. Stimulasi organisasi terorganisasi, proses ini merupakan kelanjutan dari 

proses pertama dimana pada proses ini akan memperoleh pemahaman 

tertentu, yang didasari dengan prinsip kedekatan dan kesamaan atau 

kemiripan. 

3. Stimulasi sensori diinterpretasikan, proses ini akan meneruskan apa yang 

diterima oleh alat indera ke otak yang kemudian terjadi proses di otak dan 

pada akhirnya membentuk sesuatu yang diyakini. 

Secara singkatnya proses terjadinya persepsi adalah objek menimbulkan 

stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor, kemudian akan 

diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak, dimana di otak akan di proses yang 

membuat individu menyadari apa yang dilihat ataupun dengan indera yang lain 



 
 

27 
 

 

(Walgito, 2010:102). Kusherdyana juga (2013:17) mengungkapkan bahwa proses 

dari persepsi mencakup penerimaan stimulus, pengorganisasian, dan 

penerjemahan atau penafsiran stimulus yang diorganisasikan dengan cara yang 

dapat mempengaruhi perilaku dan pembentukan sikap. 

 

2.3 Profil Pribadi Konselor yang Ideal 

Pada sub bab ini membahas mengenai konsep dasar kepribadian dan pribadi 

konselor yang ideal. 

2.3.1 Kepribadian 

Kepribadian adalah “bagian dari jiwa yang membangun keberadaan 

manusia menjadi satu kesatuan, tidak terpecah-belah dalam fungsi-fungsi” 

(Alwisol, 2005:2). Memahami kepribadian maka berarti memahami mengenai 

aku, diri, self, atau memahami manusia secara utuh. 

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Sartain (dalam Purwanto, 2007:154) 

yang mengungkapkan bahwa kepribadian adalah: 

Suatu organisasi/susunan daripada sifat-sifat dan aspek-aspek tingkah laku 
lainnya yang saling berhubungan di dalam suatu individu. Sifat-sifat dan 
aspek-aspek ini bersifat psiko-fisik yang menyebabkan individu berbuat dan 
bertindak seperti apa yang dia lakukan, dan menunjukan adanya ciri-ciri 
khas yang membedakan individu itu dengan individu lain. Termasuk di 
dalamnya: sikapnya, kepercayaannya, nilai-nilai dan cita-citanya, 
pengetahuan dan ketrampilannya, macam-macam cara gerak tubuhnya, dan 
sebagainya. 

Terdapat beragam pengertian mengenai kepribadian berdasarkan teori 

kepribadian yang diungkapkan oleh para ahli kepribadian. Dimana sering kali 

digunakan sebagai dasar pemahaman mengenai kepribadian. Berikut ini terdapat 
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beberapa teori kepribadian yang dapat menggambarkan mengenai apa itu 

kepribadian yang disampaikan oleh beberapa ahli, yaitu sebagai berikut: 

Feist & Feist (2008:3) mengungkapkan bahwa kepribadian berasal dari 

bahasa Latin persona, yang mengacu kepada topeng teatrikal yang dikenakan 

aktor-aktor zaman Romawi dulu dalam drama-drama Yunani. Selain itu, Feist & 

Feist (2008:25) yang terkenal dengan teori Psikoanalisisnya juga mencetuskan 

mengenai bahwa struktur kepribadian terdiri dari id, ego, dan superego. Id  

merupakan  system  syaraf  yang  bertugas menerjemahkan  kebutuhan  individu  

menjadi  daya  motivasional  atau dapat  disebu  tinsting  atau  nafsu  seseorang.  

Ego  merupakan  lapisan pikiran yang bertugas mencari objek-objek untuk 

memuaskan keinginan dan  nafsu  yang  dimunculkan  Id  berdasarkan  objek  

yang  sesuai  dan dapat  ditemukan  dalam  kenyataan.  Superego  merupakan  

representasi dari  masyarakat  yang  menuntut  seseorang  untuk  lebih  

mementingkan kepentingan orang lain dari pada kepentingan pribadi.  

Jung (dalam Alwisol, 2014:39) yang mencetuskan mengenai Psikologi 

Analitikal mengungkapkan bahwa kepribadian adalah keseluruhan dari diri 

individu yang mencakup fikiran, perasaan dan tingkah laku, kesadaran dan 

ketidaksadaran yang akan membimbing individu untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sosial dan lingkungan fisik. 

Maslow  (Alwisol,  2014:201)  yang mencetuskan Holisme dan Humanisme 

mengungkapkan  bahwa  kepribadian merupakan  kemampuan  seseorang  yang  

sangat  dipengaruhi  oleh kebutuhannya  pada  saat  itu.  Maslow  

mengembangkan  suatu  gagasan yang  dikenal  dengan  hierarki  kebutuhan  yang  
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terdiri  dari  kebutuhan fisiologis,  yaitu  oksigen,  air,  protein,  garam,  gula,  

kalsium,  serta berbagai  mineral  dan  vitamin.  Kebutuhan  rasa  aman  yaitu  

teman, pekerjaan,  asuransi,  dan  sebagainya.  Kebutuhan  cinta  dan  rindu,  yaitu 

teman  dekat,  keturunan,  dan  sebagainya.  Kebutuhan  harga  diri,  yaitu status 

dalam pandangan orang lain, kehormatan, reputasi, percaya diri, kesuksesan, dan 

kebebasan.  

Adler (Alwisol, 2014:68) yang mencetuskan Psikologi Individual 

mengungkapkan bahwa kepribadian adalah kesatuan (unity) dari individu yang 

tidak dapat dipisah-pisah yang menjadikan setiap individu itu unik sehingga 

berbeda satu individu dengan yang lain. Dimana uniti kepribadian adalah bukan 

hanya kesatuan dari aspek-aspek kejiwaan seperti motivasi, perasaan, dan fikiran, 

tetapi uniti juga meliputi keseluruhan organ tubuh. 

Gavai & Gaikwad (2012) juga mengungkapkan bahwa pribadi seseorang 

dalam hal ini adalah salah satunya etika sangat memberikan pengaruh kepada 

orang lain terhadap penilaian seseorang tersebut. Dimana etika memberikan 

pengaruh sebagai berikut: 

1. Perasaan atau emosi  
2. Pikiran, percaya terhadap apa yang diungkapkan 
3. Kecenderungan untuk bertindak 
4. Respon yang positif atau negatif dari stimuli 

Sehubungan dengan yang diungkapkan oleh Awaliya (2013:33) bahwa 

kepribadian adalah “suatu totalitas psikofisis yang kompleks dari individu, 

sehingga nampak dalam tingkah lakunya yang unik”. Dijelaskan lebih mendalam 

pula bahwa setidaknya terdapat 4 jenis kepribadian yang dimiliki oleh individu, 

yaitu sebagai berikut: 
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1. Koleris: tipe ini bercirikan pribadi yang suka kemandirian, tegas, 
berapi-api, suka tantangan, bos atas dirinya sendiri. 

2. Sanguinis: tipe ini bercirikan suka dengan hal praktis, happy dan ceria 
selalu, suka kejutan, suka sekali dengan kegiatan sosial dan 
bersenang-senang. 

3. Phlegmatis: tipe ini bercirikan suka berkerjasama, menghindari 
konflik, tidak suka perubahan mendadak, teman bicara yang enak, 
menyukai hal yang pasti. 

4. Melankolis: tipe ini bercirikan suka dengan hal detail, menyimpan 
kemarahan, perfection, suka instruksi jelas, kegiatan rutin sangat 
disukai. 

Terdapat ciri-ciri mengenai kepribadian yang diungkapkan oleh Alwisol 

(2014:8), yaitu sebagai berikut: 

1. Kepribadian bersifat umum: Kepribadian menunjuk kepada sifat 
umum seseorang – fikiran, kegiatan, dan perasaan – yang berpengaruh 
secara sistematik terhadap keseluruhan tingkah lakunya. 

2. Kepribadian bersifat khas: Kepribadian dipakai untuk menjelaskan 
sifat individu yang membedakan dia dengan orang lain, semacam 
tandatangan atau sidik jari psikologik, bagaimana individu berbeda 
dengan orang lain. 

3. Kepribadian berjangka lama: Kepribadian dipakai untuk 
menggambarkan sifat yang awet, tidak mudah berubah sepanjang 
hayat. Kalau terjadi perubahan biasanya bersifat bertahap atau akibat 
merespon sesuatu kejadian yang luar biasa. 

4. Kepribadian bersifat kesatuan: Kepribadian dipakai untuk memandang 
diri sebagai unit tunggal, struktur atau organisasi internal hipotetik 
yang membentuk kesatuan dan konsisten. 

5. Kepribadian bisa berfungsi baik atau berfungsi buruk: Kepribadian 
adalah cara bagaimana orang berada di dunia. Apakah dia tampil 
dalam tampilan yang baik, kepribadiannya sehat dan kuat? Atau 
tampil sebagai burung yang lumpuh? Yang berarti kepribadiannya 
menyimpang atau lemah? Ciri kepribadiannya sering dipakai untuk 
menjelaskan bagaimana dan mengapa orang senang dan mengapa 
orang susah, berhasil atau gagal, berfungsi penuhatau berfungsi 
sekedarnya. 

Kepribadian dari individu terbentuk oleh beberapa faktor salah satunya 

pengaruh dari budaya yang ada di lingkungan sekitar. Gea (2010) mengungkapan 

bahwa terdapat pendekatan yang dinamakan sebagai cultural psychology yang 
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melihat budaya dan kepribadian bukan berdiri sendiri-sendiri namun menjadi 

sebuah sistem yang saling menciptakan dan memelihara satu sama lain. 

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Saliyo (2012) yang mengungkapkan 

bahwa perbedaan kepribadian dari satu individu dengan yang lain adalah 

dikarenakan adanya faktor budaya, dimana kepribadian yaitu perilaku individu 

menjadi salah satu aspek yang dikaji dalam ilmu budaya. Dijelaskan lebih 

mendalam bahwa masyarakat Jawa termasuk ke dalam kategori interpedensi, 

karena masyarakat tidak terlalu memberikan public sphere untuk berekspresi, 

dimana masih terikat budaya kolektif/paguyupan yang ada disekitar masyarakat. 

2.3.2 Pribadi Konselor yang Ideal 

Pribadi konselor yang ideal mempunyai makna bahwa pribadi yang dimiliki 

oleh konselor memenuhi kriteria yang telah ditentukan dan dengan apa yang 

diinginkan oleh orang lain. Pribadi konselor dianggap sangat penting dalam 

pencapaian tujuan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Seperti yang 

diungkapkan oleh Yusuf & Nurihsan (2008:37) yang mengungkapkan bahwa: 

Kualitas pribadi konselor merupakan faktor yang sangat penting dalam 
konseling. Beberapa hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pribadi 
konselor menjadi faktor penentu bagi pencapaian konseling yang efektif, di 
samping faktor pengetahuan tentang dinamika perilaku dan ketrampilan 
terapeutik atau konseling. 

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Salahudin (2010:18) pribadi 

konselor yang ideal adalah kriteria yang menyangkut aspek kepribadian konselor 

yang sangat penting dimiliki oleh konselor dan menjadi penentu dalam 

keefektifan konselor jika dibandingkan dengan pendidikan dan latihan yang 
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konselor peroleh. Sehingga di bawah ini akan dijelaskan mengenai pribadi 

konselor yang ideal menuurut beberapa ahli. 

Corey (1995:18) mengungkapkan bahwa konselor yang diinginkan oleh 

konseli adalah konselor yang memiliki pribadi sebagai berikut: 

1. Memiliki identitas. 

2. Dapat menghargai dan menaruh rasa hormat pada diri sendiri. 

3. Mampu mengenal dan menerima kekuatan diri sendiri. 

4. Dapat terbuka terhadap perubahan. 

5. Dapat memperluas kesadaran diri sendiri. 

6. Dapat bersedia dan mampu untuk menerima adanya ambiguitas. 

7. Dapat mengembangkan gaya konseling sendiri (memiliki ciri khas sendiri 

dalam mengkonseling). 

8. Dapat mengalami dan mengetahui dunia konselinya. 

9. Dapat rasakan dirinya bergairah hidup dan pilihannya berorientasi pada 

kehidupan. 

10. Konselor yang otentik, bersungguh-sungguh dan jujur. 

11. Memiliki rasa humor. 

12. Dapat membuat kesalahan dan mau mengakuinya. 

13. Dapat merasa hidup di masa kini bukan di masa kemarin dan bukan pula di 

masa mendatang. 

14. Dapat menghargai adanya pengaruh budaya. 

15. Dapat mampu untuk menggali kembali sosok pribadi diri sendiri. 

16. Konselor yang membuat pilihan-pilihan yang bisa membentuk hidup diri. 
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17. Dapat menaruh perhatian yang serius terhadap kesejahteraan orang lain. 

18. Dapat menjadi terlibat secara penuh dalam karya diri dan menyerap makna 

darinya. 

Cavanagh (dalam Yusuf & Nurihsan, 2008:37) juga mengungkapkan bahwa 

konselor yang memiliki pribadi ideal adalah konselor yang memiliki karakteristik 

sebagai berikut: 

1. Pemahaman diri (self-knowledge) 

Pemahaman diri adalah bahwa konselor memahami dirinya dengan 

baik, konselor memahami secara pasti apa yang ia lakukan, mengapa ia 

melakukan hal tersebut, dan masalah apa yang harus ia selesaikan. 

Pemahaman diri akan membuat konselor memahami diri sendiri dengan 

tepat sehingga cenderung akan lebih akurat dalam memahami konseli. 

Konselor yang memiliki tingkat pemahaman diri yang baik akan 

menunjukan sifat-sifat sebagai berikut: 

a. Dapat memahami kebutuhan dirinya sebagai konselor, seperti 

kebutuhan untuk sukses, kebutuhan merasa penting dihargai, superior, 

dan kuat. 

b. Dapat memahami perasan-perasaannya, seperti rasa marah, takut, 

bersalah, dan cinta.  

c. Dapat menyadari tentang apa yang membuat ia cemas dalam 

konseling, dan apa yang menyebabkan ia melakukan pertahanan diri 

dalam rangka mereduksi kecemasan tersebut. 

d. Dapat memahami akan kelebihan dan kelemahan dirinya. 
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2. Kompeten (competent) 

Kompeten adalah konselor itu memiliki kualitas fisik, intelektual, 

emosional, sosial, dan moral sebagai pribadi yang berguna. Kompetensi 

inilah yang akan dibelajarkan dan dikembangkan kepada konseli untuk 

mencapai kehidupan yang efektif dan bahagia. 

Konselor yang memiliki kompeten akan menampilkan sifat-sifat 

sebagai berikut: 

a. Meningkatkan pengetahuannya tentang tingkah laku dan konseling 

dengan banyak membaca dari berbagai riteratur dan menghadiri 

pertemuan ilmiah. 

b. Berani untuk mengambil resiko,  bertanggung jawab, dan menghadapi 

tantangan, serta mengaktualisasikan potensi yang dimiliki. 

c. Menggunakan gagasan atau pendekatan yang baru dalam usaha untuk 

menemukan cara yang paling tepat untuk membantu konseli. 

d. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas konseling. 

e. Melakukan kegiatan tindak lanjut. 

3. Memiliki kesehatan psikologis yang baik 

Konselor yang memiliki kesehatan psikologis yang baik akan dapat 

mendasari pemahamannya terhadap perilkau dan ketrampilannya untuk 

konseling yang efektif sehingga konselor tidak mengalami kebingungan 

dalam menetapkan arah konseling. 
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Konselor yang memiliki kesehatan psikologis yang baik memiliki 

sifat-sifat sebagai berikut: 

a. Memperoleh pemuasan kebutuhan rasa aman, cinta, kekuatan, dan 

seks. 

b. Dapat mengatasi masalah-masalah pribadi yang dihadapinya. 

c. Menyadari kelemahan atau keterbatasan kemampuan dirinya. 

d. Tidak hanya berjuang untuk hidup, namun juga menciptakan 

kehidupan yang lebih baik. 

4. Dapat dipercaya (Trustworthiness) 

Dapat dipercaya adalah bahwa konselor tidak menjadi ancaman bagi 

konseli, dimana konseli akan dapat mengemukakan masalahnya tanpa takut 

akan disebarluaskan kepada pihak lain. Konseli juga percaya bahwa 

konselornya mempunyai motivasi untuk membantunya. 

Konselor yang dapat dipercaya memiliki sifat-sifat sebagai berikut: 

a. Memiliki pribadi yang konsisten. 

b. Dapat dipercaya oleh orang lain, baik ucapan maupun tindakan. 

c. Tidak pernah membuat konsel kecewa atau kesal. 

d. Bertanggung jawab, mampu merespon orang lain secara utuh, tidak 

inkar janji, dan mau membantu secara penuh. 

5. Jujur (honesty) 

Jujur disini mempunyai makna bahwa konselor itu bersikap transparan 

(terbuka), autentik, dan asli (genuine). Konselor yang jujur akan memiliki 

sifat-sifat sebagai berikut: 
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a. Bersikap kongruen, sifat-sifat yang dipersepsi oleh dirinya sama 

dengan yang dipersepsi oleh orang lain. 

b. Memiliki pemahaman yang jelas tentang makna kejujuran. 

6. Kuat 

Kuat disini mempunyai makna bahwa konseli akan merasa aman 

bersama dengan konselor. Konselor yang kuat akan memiliki sifat-sifat 

sebagai berikut: 

a. Dapat membuat batasan waktu yang pantas dalam konseling. 

b. Bersifat fleksibel. 

c. Memiliki identitas diri yang jelas.  

7. Hangat 

Hangat disini mempunyai makna bahwa konselor adalah pribadi yang 

ramah, penuh perhatian, dan memberikan kasih sayang. Sehingga konseli 

akan merasa nyaman bersama dengan konselor. 

8. Responsif 

Keterlibatan konselor dalam proses konseling bersifat dinamis, bukan 

pasif. Di dalam proses konseling, konselor mengajukan pertanyaan yang 

tepat, memberikan umpan balik yang bermanfaat, memberikan informasi 

yang berguna, mengemukakan gagasan-gagasan baru, berdiskusi dengan 

klien tentang cara mengambil keputusan yang tepat, dan membagi tanggung 

jawab dengan konseli dalam proses konseling. 
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9. Sabar (patience) 

Melalui kesabaran konselor dalam proses konseling dapat membantu 

koneli untuk mengembangkan dirinya secara alami. Dimana konselor 

dengan sabar memperhatikan proses daripada hasil dan tidak terburu-buru. 

10. Sensitif 

Tingkat sensitif atau kepekaan yang dimiliki konselor akan dapat 

membuat konselor menyadari tentang adanya dinamika psikologis yang 

tersembunyi atau sifat-sifat mudah tersinggung baik dari konseli maupun 

dirinya sendiri. 

Konselor yang sensitif akan memiliki sifat-sifat sebagai berikut: 

a. Sensitif terhadap reaksi dirinya sendiri. 

b. Mengetahui kapan, di mana, dan berapa lama mengungkap masalah 

konseli (probing). 

c. Mengajukan pertanyaan tentang persepsi konseli tentang masalah 

yang dihadapinya. 

d. Sensitif terhadap sifat-sifat yang mudah tersinggung dirinya. 

11. Memiliki kesadaran yang holistik 

Konselor yang memiliki kesadaran holistik akan memandang konseli 

secara utuh bukan sebelah mata. Dimana konseli memiliki dimensi-dimensi 

yang beragam, yaitu fisik, intelektual, emosi, sosial, seksual, dan moral 

spriritual. 
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Konselor yang memiliki kesadaran holistik akan memiliki sifat-sifat 

sebagai berikut: 

a. Menyadari secara akurat tentang dimensi-dimensi kepribadian yang 

kompleks. 

b. Menemukan cara memberikan konsultasi yang tepat dan 

mempertimbangkan tentang perlunya referal (rujukan). 

c. Akrab dan terbuka terhadap berbagai teori. 

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Fuad (2009) yang mengungkapkan 

jika ditarik dalam lingkup Indonesia maka pribadi konselor yang ideal adalah 

sebagai berikut: 

1. Beriman dan bertakwa 
2. Menyenangi manusia 
3. Komunikator yang terampil 
4. Pendengar yang baik 
5. Memiliki ilmu yang luas, terutama tentang wawasan manusia dan 

sosial budaya 
6. Menjadi narasumber yang kompeten 
7. Fleksibel, tenang, dan sabar 
8. Menguasai ketrampilan atau teknik 
9. Memiliki intuisi 
10. Memahami etika profesi 
11. Respek, jujur, asli, menghargai, dan tidak menilai 
12. Empati, memahami, menerima, hangat, dan bersahabat 
13. Fasilitator dan motivator 
14. Emosi stabil, pikiran jernih, cepat, dan mampu 
15. Objektif, rasional, logis, dan konkrit 
16. Konsisten dan tanggung jawab 

Selain itu, McLeod (2010:536) juga mengungkapkan untuk memiliki pribadi 

konselor yang ideal, konselor haruslah mempunyai ketrampilan-ketrampilan 

sebagai berikut: 

1. Ketrampilan interpersonal. Konselor yang efektif mampu 
mendemonstrasikan perilaku mendengar, berkomunikasi, empati, 
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kehadiran (present), kesadaran komunikasi non verbal, sensitivitas 
terhadap kualitas suara, responsivitas terhadap ekspresi emosi, 
pengambilalihan, menstruktur waktu, dan menggunakan bahasa. 

2. Keyakinan dan sikap personal. Kapasitas untuk menerima yang lain, 
yakni adanya potensi untuk berubah, kesadaran terhadap pilihan etika 
dan moral. Sensitivitas terhadap nilai yang dipegang oleh klien dan 
diri. 

3. Kemampuan konseptual. Kemampuan untuk memahami dan menilai 
masalah klien, mengantisipasi konsekuensi tindakan masa depan, 
memahami proses kilat dalam kerangka skema konseptual yang lebih 
luas, mengingat informasi yang berkenaan dengan klien. Fleksibilitas 
kognitif, dan ketrampilan dalam memecahkan masalah. 

4. Ketegaran personal. Tidak adanya kebutuhan pribadi atau keyakinan 
irasional yang sangat merusak hubungan konseling, percaya diri, 
kemampuan untuk menolerasi perasaan yang kuat atau tak nyaman 
dalam hubungan dengan klien, batasan pribadi yang aman, mampu 
untuk menjadi klien. Tidak mempunyai prasangka sosial, 
etnosentrisme, dan autoritarianisme. 

5. Menguasai teknik. Pengetahuan tentang kapan dan bagaimana 
melaksanakan intervensi tertentu, kemampuan untuk menilai 
efektivitas intervensi, memahami dasar pemikiran di belakang teknik, 
memiliki simpanan intervensi yang cukup. 

6. Kemampuan untuk paham dan bekerja dalam sistem sosial. Termasuk 
kesadaran akan keluarga dan hubungan kerja dengan klien, pengaruh 
agensi terhadap klien, kapasitas untuk mendukung jaringan dan 
supervisi. Sensitivitas terhadap dunia sosial klien yang mungkin 
bersumber dari perbedaan gender, etnis, orientasi seks, atau kelompok 
umur. 

7. Terbuka untuk belajar dan bertanya. Kemampuan untuk waspada 
terhadap latar belakang dan masalah klien. Terbuka terhadap 
pengetahuan baru. Menggunakan riset untuk menginformasikan 
praktik. 

Secara lingkup Sekolah Menengah Pertama (SMP), setidaknya konselor 

harus menjadi pembimbing yang baik, dimana menurut Salahudin (2010:198) 

konselor haruslah memiliki pribadi sebagai berikut: 

1. Konselor harus mempunyai pengetahuan yang cukup luas, baik segi teori 

maupun segi praktik. 

2. Dalam segi psikologik, konselor dapat mengambil tindakan yang bijaksana. 

3. Konselor harus sehat fisik maupun psikisnya. 
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4. Konselor harus mempunyai sikap kecintaan terhadap pekerjaannya dan juga 

terhadap anak atau individu yang dihadapinya. 

5. Konselor harus mempunyai inisiatif yang cukup baik, sehingga dapat 

memperoleh kemajuan di dalam usaha bimbingan dan konseling yang lebih 

sempurna. 

6. Konselor harus bersikap supel, ramah-tamah, sopan satun di dalam segala 

perbuatannya. 

7. Konselor mempunyai sifat-sifat yang dapat menjalani prinsip-prinsip serta 

kode-kode etik dalam bimbingan dan konseling. 

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Gavai & Gaikwad (2012) yang 

mengungkapkan bahwa konselor yang memiliki etika dan kualitas yang baik 

adalah pribadi yang memiliki (1) empati; (2) kongruen dan hangat; (3) peduli; (4) 

dapat memberikan penghargaan yang positif; (5) nilai-nilai yang penting di 

masyarakat; (6) kemampuan personal. 

Awaliya (2013:20) juga mengungkapkan sifat-sifat pribadi yang harus 

dimiliki oleh konselor sebagai upaya menjadi pribadi yang ideal adalah sebagai 

berikut: 

1. Konselor adalah pribadi yang intelegen, memiliki kemampuan 
berpikir verbal dan kuantitatif, bernalar dan mampu memecahkan 
masalah secara logis dan perspektif. 

2. Konselor menunjukan minat kerja sama dengan orang lain, di samping 
seorang ilmuan yang dapat memberikan pertimbangan dan 
menggunakan ilmu pengetahuan mengenai tingkah laku individual 
dan sosial. 

3. Konselor menampilkan kepribadian yang dapat menerima dirinya dan 
tidak akan menggunakan konselinya untuk untuk kepuasan kebutuhan 
pribadinya melebihi batas yang ditentukan oleh kode etik 
profesionalnya. 
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4. Konselor memiliki nilai-nilai yang diakui kebenarannya sebab nilai-
nilai ini akan mempengaruhi perilakunya dalam situasi konseling dan 
tingkah lakunya secara umum. 

5. Konselor menunjukan sifat yang penuh toleransi terhadap masalah-
masalah yang mendua dan ia memiliki kemampuan untuk menghadapi 
hal-hal yang kurang menentu tersebut tanpa terganggu profesinya dan 
aspek kehidupan pribadinya. 

6. Konselor cukup luwes untuk memahami dan memperlakukan secara 
psikologis tanpa tekanan-tekanan sosial untuk memaksa konseli 
menyesuaikan dirinya. 

7. Komunikasi, situasi konseling menuntut reaksi yang adekuat dari 
pihak konselor, yaitu konselor harus dapat bereaksi sesuai dengan 
perasaan dan pengalaman konseli. Bentuk reaksi ini sangat diperlukan 
oleh konseli karena dapat membantu konseli melihat perasaannya 
sendiri. 

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Sutoyo (2016:65) yang 

mengungkapkan bahwa karakteristik pribadi penolong yang dalam hal ini adalah 

konselor adalah sebagai berikut: 

1. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT 

Fungsi dari beriman dan bertakwa kepada Allah SWT adalah (1) iman 

menjadi landasan niat penolong; (2) iman menjadi pembimbing tingkah laku 

penolong; (3) iman menjadi rujukan dalam memilih cara dan materi 

menolong; (4) iman yang diikuti dengan takwa akan menjadikan penolong 

lebih bermoral dan patut menjadi teladan bagi orang-orang yang ditolong. 

Konselor yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT akan memiliki 

pribadi sebagai berikut: 

a. Yakin bahwa Allah ada, malaikat-Nya, Rasul-Nya, kitab suci-Nya, 

hari kiamat akan datang, dan takdir-Nya. 

b. Mematuhi ajaran agama meski dalam hal sangat kecil dan sederhana.  
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2. Memiliki pengetahuan 

Fungsi dari memiliki pengetahuan adalah konselor dapat menolong dengan 

menggunakan pengetahuan yang pernah didapat melalui pendidikan formal, 

pelatihan, maupun pengalaman. Konselor yang memiliki pengetahuan akan 

memiliki pribadi sebagai berikut: 

a. Memahami individu yang ditolong dengan baik. 

b. Memahmai hal-hal (potensi, kesulitan, penyakit, dll) individu yang 

perlu segera ditolong. 

c. Berpengalaman dalam kegiatan pertolongan 

d. Mampu melakukan kerja sama dengan pihak-pihak yang dibutuhkan 

dalam kegiatan pertolongan 

e. Mampu melakukan aspirasai hambatan-hambatan yang mungkin 

terjadi dalam kegiatan pemberian bantuan dan jalan keluarnya. 

3. Penyayang 

Konselor yang penyayang maka akan memiliki pribadi sebagai berikut: 

a. Selalu terpanggil untuk membantu orang yang sedang menghadapi 

kesulitan. 

b. Rela berkorban untuk orang lain. 

c. Senang melihat orang lain senang, dan sebaliknya. 

d. Menyayangi anak-anak dan bersikap lembut ke mereka 

e. Menyayangi binatang dan tumbuhan dan gemar memperhatikannya. 

f. Bersedih jika yang disayangi tidak ada 
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4. Empati terhadap kesulitan orang lain 

Empati adalah peka terhadap apa yang orang lain alami atau rasakan. 

Konselor yang memiliki empati akan memiliki pribadi sebagai berikut: 

a. Mampu menerima sudut pandang orang lain. 

b. Memiliki kepekaan terhadap orang lain. 

c. Mampu mendengarkan orang lain. 

5. Ikhlas dalam menolong 

Konselor selalu ikhlas semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah SWT 

dalam setiap menolong orang lain. Konselor yang ikhlas memiliki pribadi 

sebagai berikut: 

a. Tujuannya hanya mengharapkan ridha Allah SWT. 

b. Bersungguh-sungguh ketika orang lain melihat ataupun tidak. 

c. Tidak pamer atau riya. 

6. Jujur 

Jujur meupakan kesesuaian antara ucapan dengan kenyataan. Dimana 

konselor memilki perkataan, perbuatan, pemikiran, dan janji yang sebenar-

benarnya. 

7. Amanah 

Amanah adalah menyampaikan segala hal yang  harus disampaikan kepada 

orang lain. Dalam hal ini maka konselor harus menyampaikan kepada yang 

ditolongnya segala hal terkait dengan upaya bantuan dalam menyelesaikan 

masalah. 
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8. Bersikap hangat terhadap orang yang ditolong 

Bersikap hangat adalah suatu keyakinan dan perilaku hormat kepada orang 

lain,yang muncul dalam perilaku yang sopan dan menyenangkan dari 

seseorang. Dalam hal ini konselor yang bersikap hangat adalah ketika 

berhubungan dengan pihak yang ditolongnya dengan hangat, bersikap 

positif, mampu merespon dengan baik, mampu memberikan pujian dengan 

tepat, dan mampu membuat siapa pun merasa spesial, penting, dan 

diperhatikan. 

9. Tutur katanya baik 

Fungsi dari tutur kata yang baik adalah dapat melancarkan proses pemberian 

bantuan. Tutur kata yang baik adalah dengan berkata yang baik saja atau 

kalau tidak dapat maka bisa lebih baik diam, jujur tidak ada dusta, tidak 

menggunjing atau merendahkan orang lain, dan berkata seperlunya atau 

tidak berlebihan. 

10. Memiliki kestabilan emosi 

Kestabilan emosi adalah keadaan seseorang yang dewasa/matang secara 

emosi, yang reaksi-reaksi emosinya tepat bagi situasi dan konsisten dari 

suatu kondisi yang lain. Fungsinya adalah menjaga hubungan baik dengan 

pihak yang ditolong, bertindak lebih rasional dan terhindar dari tindakan 

emosional yang bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Konselor 

yang memiliki kestabilan emosi maka akan memiliki pribadi sebagai 

berikut: 

a. Tidak mudah tersinggung. 
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b. Tidak mudah marah. 

c. Mampu menghadapi berbagai masalah dengan tenang. 

11. Sabar 

Sabar adalah kemauan menahan diri dalam menanggung suatu penderitaan, 

baik dalam menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan maupun kehilangan 

sesuatu yang dicintai. Sabar memberikan keyakinan kepada konselor agar 

tetap membantu seseorang yang ditolongnya walaupun harus bertahap. 

Konselor yang sabar memiliki pribadi sebagai berikut: 

a. Tetap menaati perintah Allah meskipun berat. 

b. Tetap menjauhi larangan Allah meskipun ia menyukai. 

c. Ikhlas menerima ketetapan Allah meskipun berat. 

12. Sederhana dan tidak rakus 

Sederhana dalam hal ini adalah sederhana dalam berbicara, tindakan, 

berpakaian, makan, dan peralatan. Konselor tidak tamak atau rakus terhadap 

duniawi, sehingga nantinya orang yang akan ditolong merasa nyaman dan 

terlindungi. 

13. Tawakal 

Tawakal adalah menyerahkan segalanya kepada Allah SWT setelah 

melakukan yang terbaik. Konselor hanya dapat melakukan yang terbaik 

untuk menolong membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi 

seseorang, namun hasilnya tentu Allah SWT yang menentukan. 
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14. Mendoakan  

Konselor mendoakan seseorang yang ditolongnya untuk mendapatkan 

keberhasilan dalam segala yang diinginkan sesuai dengan jalan yang 

diridhai Allah SWT. 

Bhargava & Sriram (2016) juga mengungkapkan bahwa karakteristik 

pribadi konselor yang dapat menghasilkan konselor yang efektif sehingga 

mempunyai pribadi yang ideal adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki motivasi 

2. Memiliki nilai hidup, dalam hal ini yaitu nilai pribadi atau budaya dan nilai 

profesional 

3. Memiliki bias 

4. Memiliki masalah dan cara pemecahan masalahnya 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pribadi konselor yang ideal adalah 

konselor yang memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) memiliki pengetahuan 

terhadap diri dan bidang garapan; (2) sensitif tehadap siswa dan permasalahannya; 

(3) memiliki empati terhadap keadaan yang dialami orang lain; (4) memiliki 

kestabilan emosi; (5) ikhlas dalam menolong; (6) memandang semua manusia 

sama derajatnya (egaliter/bersikap hangat); (7) menyampaikan sesuatu apa adanya 

(blakasuta/jujur/lugas); (8) memiliki pikiran yang positif, terbuka dalam 

berdiskusi dan menerima pertologan orang lain (akomodatif); (9) memiliki sikap 

pantang menyerah dalam menjalani hidup; (10) pandai memilih kata yang 

menyenangkan (dlaweran/humoris/tidak terlalu serius); (11) beriman dan 
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bertakwa kepada Allah SWT (religius); (12) dapat menghargai adanya pengaruh 

budaya (toleran).   

 

2.4 Karakteristik Siswa Usia SMP dan Masyarakat Karesidenan 

Pekalongan 

Pada sub bab ini membahas mengenai karakteristik siswa usia SMP dan 

karakteristik masyarakat Karesidenan Pekalongan. 

4.2.1 Karakteristik Siswa Usia SMP 

Siswa SMP merupakan individu yang tergolong masuk ke dalam masa 

remaja, tepatnya remaja awal dengan rentang usia sekitar 12-15 tahun. Yusuf, 

Syamsu (2009:193) mengungkapkan terdapat beberapa karakteristik dari masa 

remaja yaitu: 

1. Perkembangan fisik 

Dalam perkembangannya ditandai dengan dua ciri yaitu ciri-ciri seks primer 

dan ciri-ciri seks sekunder. Pada ciri-ciri seks primer para remaja akan 

mengalami mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. 

Sedangkan pada ciri-ciri seks sekunder para remaja akan mengalami 

perubahan pada fisiknya yaitu bagi laki-laki seperti suara yang menjadi 

berat, tumbuh jakun, dll, sedangkan bagi perempuan seperti buah dada 

membesar, pinggul membesar, dll. 

2. Perkembangan kognitif 

Ditinjau dari perkembangan kognitif piaget, masa remaja sudah mencapai 

tahap operasi formal. Operasi mempunyai makna kegiatan-kegiatan mental 
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tentang berbagai gagasan. Sehingga remaja menjadi dapat berpikir logis  

tentang berbagai gagasan yang abstrak.  

3. Perkembangan emosi 

Dalam perkembangan emosi, para remaja berada dalam pucak emosionalitas 

(perkembangan emosi yang tinggi). Pertumbuhan fisik yang dalam hal ini 

adalah organ-organ seksual memberikan pengaruh terhadap perkembangan 

emosi, yaitu merasakan adanya perasaan cinta, rindu, dan keinginan untuk 

berkenalan lebih intim dengan lawan jenis. Pada usia remaja awal, 

perkembangan emosinya menunjukan sifat yang sensitif dan reaktif yang 

sangat kuat terhadap berbagai peristiwa atau situasi sosial, emosinya bersifat 

negatif dan temperamental (mudah tersinggung/marah, atau mudah 

sedih/murung). 

4. Perkembangan Sosial 

Dalam perkembangan sosial, para remaja memandang orang lain sebagai 

individu yang unik, baik menyangkut sifat-sifat pribadi, minat, nilai-nilai 

maupun perasaanya. Pemahaman ini mendorong untuk menjalin hubungan 

sosial yang lebih akrab dengan mereka yang terutama teman sebaya, baik 

melalui jalinan persahabatan maupun percintaan (pacaran). Dalam 

hubungan persahabatan, remaja memilih teman yang memiliki kualitas 

psikologis yang relatif sama dengan dirinya, baik menyangkut interes, sikap, 

nilai, dan kepribadian. Selain itu remaja juga cenderung untuk menyerah 

atau mengikuti opini, pendapat, nilai, kebiasaan, kegemaran pada keinginan 

orang lain yaitu terutama teman sebayanya (conformity). 
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5. Perkembangan moral 

Tingkat moralitas remaja sudah lebih matang jika dibandingkan dengan usia 

anak. Mereka sudah lebih mengenal tentang nilai-nilai moral atau konsep-

konsep moralitas, seperti kejujuran, keadilan, kesopanan, dan kedisiplinan. 

Desmita (2016:36) juga mengungkapkan bahwa terdapat karakteristik yang 

menonjol pada remaja usia SMP, yaitu: 

1. Terjadinya ketidakseimbangan proporsi tinggi dan berat badan 

2. Mulai timbulnya ciri-ciri seks sekunder 

3. Kecenderungan ambivalensi, antara keinginan menyendiri dengan keinginan 

bergaul, serta keinginan untuk bebas dari dominasi dengan kebutuhan 

bimbingan dan bantuan dari orang tua 

4. Senang membandingkan kaedah-kaedah, nilai-nilai etika atau norma dengan 

kenyataan yang terjadi dalam kehidupan orang dewasa 

5. Mulai mempertanyakan secara skeptis mengenai eksistensi dan sifat 

kemurahan dan keadilan Tuhan 

6. Reaksi dan ekspresi emosi malah labil 

7. Mulai mengembangkan standar dan harapan terhadap perilaku diri sendiri 

yang sesuai dengan dunia sosial 

8. Kecenderungan minat dan pilihan karier relatif sudah lebih jelas 

4.2.2 Karakteristik Masyarakat Karesidenan Pekalongan 

Karesidenan Pekalongan terdiri dari daerah Kabupaten Brebes, Kabupaten 

Tegal dan Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan dan Kota 

Pekalongan, serta Kabupaten Batang. Daerah Karesidenan Pekalongan merupakan 
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daerah pesisir pantai atau sering disebut dengan pantura. Walaupun tidak semua 

daerahnya merupakan pantura, melainkan ada pula daerah yang perkotaan, 

pegunungan, persawahan, hutan, dll. 

Dengan kondisi wilayah seperti di atas maka menimbulkan sebuah 

kebudayaan tersendiri di wilayah Karesidenan Pekalongan yang tentunya berbeda 

dengan daerah lainnya. Budaya merupakan hasil dari cipta karsa yang dibentuk 

oleh masyarakat sendiri yang dianut oleh masyarakat tersebut. Koentjaraningrat 

(dalam Basrowi, 2014:71) mengungkapkan bahwa budaya adalah “keseluruhan 

sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan 

masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar”. 

Secara khusus budaya akan mengatur hubungan antar manusia, atau sering 

disebut dengan pola struktur normatif. Basrowi (2014:77) mengungkapkan unsur-

unsur normatif yang merupakan bagian dari budaya adalah sebagai berikut: 

1. Unsur-unsur yang menyangkut penilaian, yaitu apa yang dikatakan baik atau  

buruk, apa yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, dll. 

2. Unsur-unsur yang berhubungan dengan apa yang seharusnya, yaitu 

bagaimana individu harus berlaku atau berperilaku. 

3. Unsur-unsur yang menyangkut kepercayaan, yaitu adat istiadat seperti 

upacara, perkawinan, dll. 

Karesidenan Pekalongan memiliki budaya khas tersendiri, dimana budaya 

tersebut berbeda dengan budaya di daerah yang lainnya. Budaya dari daerah 

Karesidenan Pekalongan masih banyak mendapatkan budaya dari Jawa secara 

umumnya, karena memang Karesidenan Pekalongan masih termasuk dalam 
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daerah Provinsi Jawa tepatnya Jawa Tengah. Di bawah ini dijelaskan mengenai 

Karesidenan Pekalongan secara lebih mendalam. 

Masyarakat Karesidenan Pekalongan cenderung mempunyai pekerjaan 

sebagai nelayan dikarenakan memang daerah yang didominasi berada di pesisir 

pantai. Sehingga banyak masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari alam. 

Walaupun terdapat beberapa masyakarat mempunyai pekerjaan lainnya, seperti 

pada daerah Pekalongan yang memang lebih didominasi masyarakatnya bekerja 

sebagai pedagang karena memang Pekalongan terkenal dengan daerah wisata 

batiknya. 

Tahir, Ajid (2015) mengungkapkan pengertian dari masyarakat pesisir 

dengan lebih mendalam, yaitu “sekelompok  manusia  yang  secara  relatif 

mandiri,  cukup  lama  hidup  bersama,  mendiami suatu wilayah pesisir, memiliki 

kebudayaan yang sama,  yang  identik   dengan  alam  pesisir,  dan melakukan  

kegiatannya  di  dalam  kelompok tersebut”. Selanjutnya dijelaskan oleh Tahir, 

Ajid (2015) bahwa terdapat ciri-ciri dari masyarakat pesisir, yaitu sebagai berikut: 

1. Mempunyai  identitas  yang  khas (distictiveness) 
2. Terdiri dari jumlah penduduk dengan jumlah yang  cukup  terbatas  

(smallnees)  sehingga saling  mengenal  sebagai  individu  yang 
berkepribadian 

3. Bersifat  seragam  dengan  differensiasi terbatas (homogeneity) 
4. Kebutuhan  hidup  penduduknya  sangat terbatas  sehingga  semua  

dapat  dipenuhi sendiri tanpa bergantung pada pasar di luar (all-
providing self sufficiency)  

5. Memiliki karakter keras, tegas dan terbuka 
6. Cepat menerima perubahan 
7. Kompetitif dan prestise 
8. Memiliki  keragaman  dalam  tingkat  dan prilaku ekonomi 

Bahasa yang digunakan dalam komunikasi, daerah Karesidenan Pekalongan 

cenderung didominasi menggunakan bahasa Jawa ngapak utara (Setiawan, Afif 
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2016). Sehingga dalam berkomunikasi masyarakat terasa menggunakan bahasa 

yang cukup keras. Selain itu, agama yang dianut oleh masyarakat Karesidenan 

Pekalongan didominasi oleh agama Islam, terlihat salah satunya di daerah 

Pekalongan yang terkenal dengan Kota Santri. 

Budaya-budaya yang terdapat di daerah Karesidenan Pekalongan tersebut 

telah membentuk karakteristik dari masyarakat Karesidenan Pekalongan. Istilah 

karakter diambil dari bahasa Yunani yang berarti “to mark” (menandai), istilah ini 

lebih fokus pada tindakan atau tingkah laku dari individu. Wayne (dalam Fajarini, 

2014) menjelaskan adanya dua pengertian dari karakter, yaitu: 

Pertama, menunjukan bagaimana seseorang bertingkah laku. Apabila 
seseorang berperilaku tidak jujur, kejam dan rakus, tentulah orang tersebut 
memanifestasikan perilaku buruk. Sebaliknya seseorang yang berperilaku 
jujur, suka menolong, tentulah orang tersebut memanifestasikan karakter 
mulia. Kedua, isilah karakter erat kaitannya dengan “personality”. 
Seseorang baru bisa disebut ‘orang yang berkarakter’ (a person of 
character) apabila tingkah lakunya sesuai kaidah moral.  

Karakteristik masyarakat Jawa secara umumnya memberikan pengaruh 

terhadap karakteristik masyarakat Karesidenan Pekalongan. Karakteristik 

masyarakat Jawa pada umumnya yaitu religius, non-doktriner, toleran, 

akomodatif, dan optimistik (Suyanto, dalam Marzuki, 2011). 

Masyarakat Jawa juga terkenal dengan rasa “nrimo”. Nrimo adalah rasa 

ikhlas atas apa yang telah diberikan oleh Sang Maha Pencipta kepada diri, dan 

ikhlas atas apa yang telah terjadi atau dihasilkan dari upaya maksimal yang telah 

dilakukan. Sehingga masyarakat Karesidenan Pekalongan cenderung memiliki 

pribadi yang ikhlas dengan kehidupan yang dijalani. 
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Selain itu juga budaya gotong royong juga masih dipegang teguh oleh 

masyarakat Karesidenan Pekalongan. Masyarakat masih menganut gotong royong 

untuk menyelesaikan masalah bersama yang sedang terjadi. Sehingga hubungan 

masyarakat satu dengan yang lain terjalin dengan baik. Kegiatan-kegiatan adat 

juga masih dilakukan seperti upacara-upacara adat, pertunangan, perkawinan, 

sadran, dll 

Fajarini (2014) juga mengungkapkan bahwa terdapat pula kearifan lokal 

yang terdapat pada daerah Jawa Tengah dan daerah Yogyakarta yang dirasa juga 

masih memberikan pengaruh kepada masyarakat Karesidenan Pekalongan secara 

umumya, yaitu ngono  yo  ngono  neng ojo  ngono (gitu  ya  gitu  tapi  jangan  

gitu), mangan  ora  mangan  yen  ngumpul (makan tidak makan ngumpul), alon-

alon  asal  kelakon (biar  pelan  asal  selamat:  kehati-hatian), sambatan (saling 

membantu). 

Sedangkan karakteristik dari masyarakat Karesidenan Pekalongan secara 

khas yaitu cenderung memiliki pribadi yang lugas, spontan, dan keras. Hal 

tersebut dikarenakan daerah Karesidenan Pekalongan didominasi daerah pesisir 

pantai atau pantura. Pribadi yang keras membuat masyarakat seringkali terlibat 

masalah terhadap masyarakat daerah lain karena salah paham. 

Letak Karesidenan Pekalongan yang cenderung berada di daerah pesisir 

pantai atau pantura juga membuat masyarakatnya hidup sederhana dan apa 

adanya. Sehingga masyarakatnya cenderung tidak menyukai hal-hal yang berbau 

riya dan mewah. Hal tersebut dimunculkan dalam hal berbusana ataupun 

berkendaraan. 
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Sedangkan bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa ngapak utara. Hal 

tersebut juga memberikan ciri yang khas pada masyarakat. Bahasa tersebut sering 

sekali dianggap kasar oleh masyarakat lain, sehingga juga sering sekali terjadi 

salah paham dalam berkomunikasi dengan masyarakat di daerah lain.  

Dominannya agama Islam sebagai pedoman hidup juga membentuk 

masyarakat Karesidenan Pekalongan menjadi pribadi yang muslim. Sehingga 

beberapa hal dalam hidup dijalani dengan pedoman Islam. Beberapa daerah pula 

bertengger pondok-pondok pesantren, seperti di daerah Pekalongan yang memang 

terkenal dengan kota santri. Selain itu juga dikarenakan pengaruh dari letak 

daerah yang merupakan daerah pesisir pantai (pantura) sehingga masyarakatnya 

dominan menganut agama Islam (Marzuki, 2011). 

Secara lebih spesifik, daerah-daerah yang tergolong Karesidenan 

Pekalongan juga mempunyai budaya yang lebih khas, seperti pada daerah 

Kabupaten Brebes yang masyarakatnya masih mempegang teguh cerita rakyat 

yang ada, yaitu cerita rakyat tentang Jaka poleng, sehingga sangat jelas terlihat 

bahwa masyarakat Kabupaten Brebes masih menganut adat istiadat dan tradisi 

budaya yang ada (Yulistiana, 2009). 

Selain itu, masyarakat Kabupaten Brebes seringkali senang berbasi-basi 

untuk menjalin keakraban terutama kepada orang yang belum dikenal, anak-anak 

sejak kecilpun sudah dibelajarkan untuk menjadi pribadi yang mandiri, kemudian 

biasanya dalam sehari bisa makan 3-4 kali sehari,  serta seringkali menggunakan 

sebutan woy atau hey untuk memanggil teman sepantara, sedangkan untuk yang 

lebih tua menggunakan sebutan mas, mbak, pak, dll. (Bakhtiar, 2013).  
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Masyarakat Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan juga memiliki 

karakteristik yang khas tersendiri. Dikarenakan sebagian besar masyarakatnya 

bekerja sebagai pedagang karena menjadi kota wisata dengan unggulan hasil 

produk batiknya maka masyarakat Pekalongan dalam keseharian sering sekali 

melakukan bauran. Bauran dalam hal ini merupakan langkah-langkah yang dimbil 

dalam pemasaran yang dilakukan untuk dapat mencapai tingkat tujuan penjualan 

yang diinginkan. Salah satu yang dilakukan yaitu membaur dengan pedagang lain 

atau orang lain agar mengetahui tentang kedaan sekarang seperti apa.  

Masyarakat Tegal pun memiliki budaya khas yaitu masyarakatnya 

menggunakan bahasa yang liar dan dlaweran (Utomo, dalam Setiawan, Lanang 

2008). Dijelaskan lebih mendalam dlaweran berasal dari kata “dlewer” yang 

berarti alir, dengan ditambahkan huruf “N” menjadi ndlawer yang mempunyai arti 

mengalir. Dan ketika ditambahkan huruf “AN” dibelakang menajdi ndlaweran 

yang mempunyai arti masyarakatnya berkata-kata dengan mengalir begitu saja 

dari mulutnya tanpa dipikir dan seringkali tidak ada bukti. 

Selain itu karakteristik masyarakatnya dalam berbahasa juga keras, vulgar, 

egaliter dan blakasuta. Karakter yang menjadikan keunikan bahasa Tegal dalam 

tataran fonetis-fonologis, morfologis, sintaksis, dan semantic. Penebalan fonem 

pada beberapa huruf serta pelafalan dengan cengkok dan gaya bahasa yang 

spesifik. Kosakata bahasa Jawa baku yang berubah total seperti teka menjadi 

anjog, nyruduk menjadi numbleg, nglongok menjadi nglodod, rusak menjadi 

bodol, dan ratusan kosakata lainnya dengan fonem yang ditebal-tebalkan. Hal itu, 
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menurut Drs. Irawan Gunadi M.Pd yang menyebabkan bahasa Tegal terdengar 

‘kasar’ (Setiawan, Lanang 2008). 

Istilah yang lain yaitu vulgar mempunyai makna bahwa masyarakat di 

dalam berkomunikasi satu dengan yang lain tidak adanya batasan, sehingga segala 

hal dapat menjadi bahan atau topik dalam berkomunikasi. Sedangkan egaliter 

mempunyai arti persamaan derajat pada setiap manusia, bahwa masyarakat Tegal 

memandang semua manusia adalah sama sehingga tidak membeda-bedakan 

mengenai kedudukan, kekayaan, keturunan, suku, ras, golongan,dll. Dan arti dari 

blakasuta adalah bahwa masyarakat Tegal adalah pribadi terus terang/apa 

adanya/tidak basa-basi/blak-blakan.  

Tidak jauh berbeda di Kabupaten Pemalang, Karnoto (2015) 

mengungkapkan bahwa  masyarakat di Kabupaten Pemalang mempunyai budaya 

yang khas disana, dimana jika dilihat dari silsilah pembentukan nama maka salah 

satunya dapat ditinjau dari watak atau kepribadian masyarakatnya, dimana 

terdapat semboyan “Banteng Wareng ing Payudan tan Sinayudan – Rawe-rawe 

rantas Malang-malang Putung” yang memiliki arti bahwa masyarakat Pemalang 

jika sudah dilukai atau dijajah berani berjuang. Biarpun rakyat kecil, namun bila 

berada di arena peperangan tidak bisa dicegah. Dalam melawan musuh sambil 

sinonderan sampai berselendang usus tak akan menyerah. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya yang terdapat di suatu 

daerah akan mempengaruhi karakteristik masyarakat yang berada di daerah 

tersebut. Tidak terkecuali untuk masyarakat Karesidenan Pekalongan yang 

mempunyai budaya khas tertentu yang membentuk karakteristik khas tertentu 



 
 

57 
 

 

pula. Sehingga membutuhkan saling pengertian dan saling memahami dari semua 

masyarakat agar tetap dapat hidup dengan damai dan tentram.  

 

2.5 Kerangka Berpikir 

Penelitian ini berjudul “Profil Pribadi Konselor yang Ideal Menurut Persepsi 

Siswa dengan Latar Belakang Budaya Jawa Pantura di SMP Negeri se-

Karesidenan Pekalongan”. Sehingga penelitian ini ingin mengumpulkan informasi 

mengenai profil pribadi konselor yang ideal seperti apa yang dipersepsikan atau 

diinginkan oleh siswa. Lingkup penelitian ini adalah se-Karesidenan Pekalongan, 

dimana daerahnya yaitu daerah Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota 

Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan, 

Kabupaten Batang. 

Penelitian ini berangkat dari fenomena yang terjadi di lapangan bahwa 

banyak siswa yang menganggap bahwa konselor di sekolahnya adalah pribadi 

yang galak, suka memberi hukuman, tidak ramah, dan pribadi buruk lainnya. 

Persepsi tersebutlah yang membuat siswa tidak dapat optimal dalam mengikuti 

pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. 

Dengan demikian perlulah diketahui bahwa profil pribadi ideal seperti apa 

yang diinginkan oleh siswa dengan latar belakang budaya Jawa Pantura di SMP 

Negeri se-Karesidenan Pekalongan. Hal tersebut sangatlah diperlukan agar 

konselor mengetahui pribadi konselor yang seperti apa yang diharapkan oleh 

siswa sehingga konselor dapat menerapkan dalam dirinya dengan tujuan siswa 
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dapat nyaman dan mengikuti proses pelaksanaan layanan bimbingan dan 

konseling dengan optimal.  

Terlebih mengenai bahwa setiap daerah memiliki budayanya sendiri yang 

membuat perbedaan dalam karakteristik pribadi masyarakat yang tinggal dalam 

daerah tersebut. Termasuk juga daerah Karisisdenan Pekalongan yang cenderung 

daerahnya berada di pesisir pantai atau pantura, sehingga cenderung 

masyarakatnya memiliki pribadi yang lugas, spontan dan kasar. Selain itu 

ditemukan pula karakteristik masyarakatnya bahwa muslim. Sehingga 

karakteristik pribadi tersebut memberikan pengaruh kepada individu dalam 

berperilaku. 

Budaya juga mempengaruhi persepsi dari individu. Sehingga persepsi yang 

dimiliki oleh masyarakat dalam daerah satu dengan yang lain juga berbeda. 

Persepsi dari individu sangat mempengaruhi individu dalam menerima orang lain. 

Dimana individu yang memiliki persepsi tidak baik kepada orang lain maka akan 

sulit untuk menerima orang lain tersebut. Pembentukan persepsi dari individu 

merupakan proses dari beberapa komponen, yaitu komponen kognisi, komponen 

afeksi, dan komponen konasi. Ketiga komponen tersebut saling terkait dan tidak 

dapat dipisahkan. 

Dengan demikian akan dihasilkan dalam penelitian ini informasi yang 

aktual mengenai profil pribadi konselor yang ideal menurut persepsi siswa dengan 

latar belakang budaya Jawa Pantura di SMP Negeri se-Karesidenan Pekalongan. 

Secara lebih ringkasnya akan digambarkan sebagai berikut: 
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Komponen Persepsi 

 

 

          Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

Bab ini memuat penutup dalam penelitian yang berjudul “Profil Pribadi 

Konselor yang Ideal Menurut Persepsi Siswa dengan Latar Belakang Budaya 

Jawa Pantura di SMP Negeri se-Karesidenan Pekalongan”. Dipaparkan di 

dalamnya mengenai simpulan dan saran. 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  peneliti 

laksanakan dengan judul “Profil Pribadi Konselor yang Ideal Menurut Persepsi 

Siswa dengan Latar Belakang Budaya Jawa Pantura di SMP Negeri se-

Karesidenan Pekalongan” maka dapat dijelaskan simpulan sebagai berikut: 

Bahwa profil pribadi konselor yang ideal menurut persepsi siswa dengan 

latar belakang budaya Jawa Pantura di SMP Negeri se-Karesidenan Pekalongan 

adalah sangat tinggi, yaitu konselor yang memiliki pribadi dapat menghargai 

adanya pengaruh budaya (toleran), pandai memilih kata yang menyenangkan 

(dlaweran/humoris/tidak terlalu serius), ikhlas dalam menolong, memiliki 

kestabilan emosi, memiliki pikiran yang positif, terbuka dalam berdiskusi, dan 

menerima pertolongan orang lain (akomodatif), beriman dan bertakwa kepada 

Allah SWT (Religius), memandang semua manusia sama derajatnya 

(egaliter/bersikap hangat), memiliki sikap pantang menyerah dalam menjalani 
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hidup, menyampaikan sesuatu apa adanya (blakasuta/jujur/lugas), memiliki 

pengetahuan terhadap diri dan bidang garapan, sensitif terhadap siswa dan 

permasalahannya, dan memiliki empati terhadap keadaan yang dialami orang lain.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka peneliti merekomendasikan 

berupa saran – saran sebagai berikut:  

1. Bagi  konselor dapat mempertahankan pribadi ideal yang telah optimal dan 

meningkatkan pribadi ideal yang belum optimal, misalnya dengan 

mengikuti pelatihan, membaca literatur, dan banyak interaksi dengan 

konseli. 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperhatikan mengenai intensitas 

pertemuan konselor dengan konseli. 
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