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                                                            ABSTRACT 
 
 
Failures in counseling conducted by a counselor during this more due to the inability 
of counselors factor in effective communication. Some of them do not reveal the expected  
figure of counselors, such as lack of empathy, and less concerned about the client, His words 
were harsh, spicy, impressed interogation and not able to create a psychological 
bond that warm. Furthermore the presence of the counselor often viewed as the police  
school, college students looking for trouble, scary, orother negative predicates which  Implies 
not competency counselor. They have not been able to fully understand  what is felt and what 
his clients. This condition causes the relationship  between counselors  and students  
or counselees become not in harmony, not familiar, and can create negative perceptions that 
will ultimately lead to failure in counseling. 
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ABSTRAK 

 
Kegagalan-kegagalan dalam konseling yang dilakukan oleh konselor selama ini lebih 
disebabkan oleh faktor ketidakmampuan konselor dalam melakukan komunikasi yang efektif. 
Sebagian dari mereka belum menampakkan sosok konselor yang diharapkan, seperti kurang 
empati,dan kurang peduli terhadap klien, Kata-katanya keras, pedas, terkesan mengiterogasi 
serta belum mampu menciptakan ikatan psikologis yang hangat. Lebih jauh lagi keberadaan 
konselor tersebut sering dipandang sebagai polisi sekolah, mencari-cari masalah mahasiswa, 
menakutkan, atau predikat-predikat negative  lainnya yang secara tidak langsung 
menunjukkan ketidakprofesionalan konselor. Mereka belum mampu sepenuhnya memahami 
apa yang dirasakan dan apa yang dipikirkan oleh klien. Kondisi ini menyebabkan hubungan 
antara konselor dan siswa atau konseli menjadi kaku, tidak akrab, dan dapat memunculkan 
persepsi-persepsi negatif yang pada akhirnya akan menyebabkan kegagalam dalam 
konseling. 

 

Kata Kunci : Komunikasi interpersonal, empati, konselor, profesional 

 

 

A. Latar Belakang 

Layanan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan salah satu bentuk kegiatan 

pendidikan untuk pencapaian tujuan pendidikan. Harapan besar ditumpukan pada para 

penyelenggara layanan bimbingan dan konseling di sekolah (konselor). Di dalam perjalanan 

melaksanakan tugas tersebut, bimbingan dan konseling sebagai suatu profesi yang secara 

legal formal relatif masih muda, banyak mengalami berbagai  hambatan.  

Akibat berbagai hambatan tersebut menjadi fakta yang terjadi di sekolah selama ini 

yang menunjukkan bahwa konselor sekolah masih banyak atau sering dipersepsikan secara 

negatif, seperti ketidakmampuan melakukan layanan secara humanis. Masih banyak dijumpai 

para konselor ketika memberikan layanan dengan sikap kaku, kurangk respek, bahkan belum 

mampu menjalin komunikasi yang empatis dengan klien.. 
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Salah satu peran profesi  konselor sekolah adalah memfasilitasi para siswa yang 

memiliki krisis atau mengalami suatu permasalahan tertentu yang menghambat dalam 

kehidupannya. Berkaitan dengan hal ini, maka dipandang perlu adanya sosok konselor 

sekolah yang memiliki  kualitas komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik adalah suatu 

bentuk hubungan yang di dalamnya menggunakan pendekatan-pendekatan psikologis, 

seperti; sikap empatis dalam komunikasi dengan lawan bicaranya atau klien.. 

Kegagalan-kegagalan dalam konseling yang dilakukan konselor selama ini lebih 

disebabkan oleh faktor ketidakmampuan konselor dalam melakukan komunikasi yang efektif. 

Mereka belum menampakkan sosok konselor yang diharapkan, seperti kurang empati,dan 

kurang peduli terhadap klien, Kata-katanya keras, pedas, terkesan mengiterogasi serta 

belum mampu menciptakan ikatan psikologis yang hangat. Lebih jauh lagi keberadaan 

konselor tersebut sering dipandang sebagai polisi sekolah, mencari-cari masalah mahasiswa, 

menakutkan, atau predikat-predikat negative  lainnya yang secara tidak langsung 

menunjukkan ketidakprofesionalan konselor. Kondisi ini menyebabkan hubungan antara 

konselor dan siswa atau konseli menjadi kaku, tidak akrab, dan dapat memunculkan 

persepsi-persepsi negatif   

Kegiatan konseling oleh konselor merupakan suatu kegiatan yang sering dilakukan 

dalam kehidupan profesinya. Dalam kegiatan konseling tersebut tentunya melakukan 

aktivitas komunikasi interpersonal, karena baik buruknya pelaksanaan dan ketercapaian 

tujuan konseling sangat dipengaruhi oleh seberapa kualitas konselor dalam melakukan 

komunikasi interpersonal,.   

Menurut Tolbert (dalam Sri Hastuti, 2008) “Counseling is a personal, face to face 

relationship between two people, in which the counselor, by means of the relationship and his 

special competencies, provides a learning situation in which the counselee, a normal sort 

person, is helped to know himself and his present and possible future situations. Konseling 

adalah relasi personal antara konselor dan konseli. Konselor dengan keahliannya yang 

khusus menciptakan suasana belajar dimana konseli sebagai individu yang normal dibantu 

untuk memahami dirinya dan situasi hidup saat ini dan di masa dating. 

Sedangkan menurut Shertzer & Stone, (1980) “Counseling is an interaction process 

that facilities meaningful understanding of self and environment, and results in the 

establishment and/or clarification of goals and values for future behavior “  Konseling sebagai 

proses interaksi yang memfasilitasi pemahaman diri dan lingkungan sehingga memantapkan 

tujuan-tujuan hidup dan perilaku di masa depan. 
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     Dengan berpijak pada kedua pendapat di atas maka pada dasarnya konseling itu 

sendiri merupakan bentuk kegiatan komunikasi interpersonal, yaitu antara konselor dengan 

klien yang sudah didukung oleh sejumlah teknik dan pendekatan-pendekatan psikologis 

tertentu. Berkaitan dengan hal itu, maka dipandang perlu untuk membekali calon konselor 

untuk memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang efektif dan menunjukkan sikap 

empati pada konseli. 

 

B. Pengertian Empati 

Empati suatu istilah umum yang dapat digunakan untuk pertemuan, pengaruh dan 

interaksi di antara kepribadian-kepribadian. “ Empati ” merupakan arti dari kata “einfulung” 

yang dipakai oleh para psikolog Jerman. Secara harfiah ia berarti “merasakan ke dalam”. 

Empati berasal dari kata Yunani “pathos”, yang berarti perasaan yang mendalam dan kuat 

yang mendekati penderitaan, dan kemudian diberi awalan “in”. Kata ini paralel dengan kata “ 

simpati “. Tetapi antara keduanya terdapat perbedaan. Bila simpati berarti merasakan 

bersama dan mungkin mengarah pada sentimentalitas, maka empati mengacu pada keadaan 

identifikasi kepribadian yang lebih mendalam kepada seseorang, sedemikian sehingga 

seseorang yang berempati sesaat melupakan/ kehilangan identitas dirinya sendiri. Dalam 

proses empati yang mendalam dan misterius inilah berlangsung proses pengertian, pengaruh 

dan bentuk hubungan antar pribadi yang penting lainnya 

Menurut Truax & Carkhuff (dalam Safaria, 2005) menjelaskan empati adalah 

pemahaman kita tentang orang lain berdasarkan sudut pandang, perspektif, kebutuhan-

kebutuhan, pengalaman-pengalaman orang tersebut. Untuk itulah sikap empati sangat 

dibutuhkan di dalam proses interaksi agar tercipta hubungan yang bermakna dan saling 

menguntungkan. Sedangkan menurut Yeni Rahmawati (2006) empati merupakan 

memampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain untuk mengerti pandangan dan 

perasaan orang tersebut atau untuk mengalami seperti apa yang dialami oleh orang tersebut. 

Koestner dan Franz (1980) mengartikan empati sebagai kemampuan untuk 

menempatkan diri dalam perasaan atau fikiran orang lain tanpa harus secara nyata terlibat 

dalam perasaan atau tanggapan orang tersebut.. Empati ini lebih dari sekedar kemampuan 

seseorang menyadari perasaan orang lain. Emosi suatu perasaan yang dalam pada orang 

lain dan dilakukan secara sepenuh hati. Empati membutuhkan kemampuan untuk memahami 

pikiran dan perasaan orang lain serta kemampuan untuk secara nyata menampilkan 
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perasaannya. Beberapa ahli percaya bahwa empati juga termasuk dalam kemampuan untuk 

berkomunikasi dalam memahami antarpribadi. 

Dengan demikian empati merupakan salah satu dari kemampuan sosial yang sangat 

diperlukan dalam komunikasi interpersonal dan melayani orang lain. Seorang yang akan 

bekerja di kantor sangat perlu memiliki kemampuan melakukan empati. Empati pada 

dasarnya adalah kemampuan untuk berada dalam situasi psikologis orang lain. Orang yang 

memiliki empati akan dapat merasakan suasana psikologis orang lain. Empati juga berati 

kemampuan untuk memahami perasaan dan pikiran orang lain. Orang-orang yang memiliki 

empati akan memiliki kemampuan yang tajam untuk memahami suasana perasaan orang 

lain. Bila orang lain dalam keadaan sedih dia akan dapat merasakan kesedihan yang dialami 

orang lain. Bila suasana perasaan bahagia yang dialami orang lain, dia akan dapat dan ikut 

merasakan kebahagiaan orang lain. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa empati merupakan kecenderungan seseorang untuk mampu menempatkan diri dalam 

fikiran dan perasaan orang lain 

 

C. Komponen Empati 

Menurut Goldstein dan Michaels (1985) empati merupakan konsep multidimensional 

yang terdiri dari komponen kognitif dan afektif. Komponen kognitif empati  meliputi 

kemampuan utuk mendiskriminasikan emosi dan menerima sudut pandang orang lain, 

sedangkan komponen afektif empati merupakan kecenderungan untuk mengalami perasaan 

simpati, kasihan, dan terharu terhadap orang lain. 

Pendapat serupa dikemukakan Safaria (2005) bahwa ada dua komponen empati yaitu 

(a) komponen emosional , dan (b) komponen kognitif .  Komponen emosional yaitu 

komponen empati yang berkitan  pemahaman perasaan orang lain, seperti  kesedihan, 

ketakutan, kecemasan orang lain, kebahagiaan oang lain. Orang yang memiliki kemampuan 

ini akan mudah tersentuh jiwanya, terdorong membantu orang lain bila melihat orang lain 

menderita, atau teraniaya. Bila dia sebagai pegawai akan mau dan senang membantu atau 

melayani orang lain yang menjadi sasaran pelayanannya. Komponen empati kedua yaitu 

komponen kognitif, yaitu komponen empati yang berkaitan dengan kemampuan untuk 

memahami pikiran orang lain, pendapat atau gagasan orang lain.  Orang yang memiliki 

kemampuan ini akan memiliki jiwa terbuka untuk respek terhadap ide, pendapat dan gagasan 

orang lain.  Dia akan menghargai ide-ide, pendapat atau gagasan orang lain. Para pimpinan 

dalam semua level sangat diperlukan kemampuan ini agar dia dapat menghargai ide-ide dan 
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gagasan orang yang dipimpinnya. Bila pimpinan memiliki kemampuan ini akan  menimbulkan 

perasaan berharga atau berarti  dan mendorong munculnya ide-ide baru dari bawahannya. 

 Menurut Safaria (2005) dalam suatu hubungan antar manusia terdapat  5 tingkatan 

empati, yaitu : 

Tingkat 1 : Komunikasi verbal dan  ekspresi dari  seseorang  tidak sesuai atau malah 

mengurangi komunikasi verbal dan ekspresi dari orang lain. Orang tidak memiliki 

kesadaran akan ekspresi yang nyata dan dasar dari orang lain. Orang hanya 

memahami orang lain melalui sudut pandangnya sendiri sehingga orang kelihatan 

terlalu terpusat pada egonya, mudah bosan, tidak tertarik dan tidak memiliki 

kesesuaian dengan apa yang diekspresikan oleh orang lain. 

Tingkat 2 : Orang dalam berkomunikasi dengan sebayanya terkesan hanya menyampaikan 

pikiran-pikirannya saja, tidak dapat menyelami apa yang dirasakan orang lain, 

sehingga tidak sesuai dengan apa yang dirasakan oleh orang lain. Hal ini 

mengakibatkan anak cenderung mengesampingkan ekspresi emosi yang 

disampaikan oleh orang lain. 

Tingkat 3:  Orang hanya bisa memahami ekspresi-ekspresi emosional dari orang lain yang 

bersifat permukaan saja, sehingga orang tidak mampu memahami keadaan 

emosional klien yang lebih mendalam, sehingga menimbulkan kesalahan 

intepretasi dalam menafsirkan ekspresi orang lain. 

Tingkat 4 :  Orang mampu  memahami  baik emosi-emosi  permukaan  maupun emosi-emosi  

yang terdalam dari orang lain. 

Tingkat 5 : Orang tidak saja mampu memahami dari emosi-emosi permukaan maupun emosi-

emosi yang  terdalam dari orang lain, tetapi orang juga mampu memahami 

ekspresi emosi-emosi yang tidak terekspresikan oleh orang lain dan sulit disadari 

oleh orang itu sendiri. Orang dapat memahami orang lain secara menyeluruh dan 

total sehingga kesesuaian makna terjadi antara kedua belah pihak. 

 

D. Melatih Empati 

Beberapa ahli percaya bahwa empati termasuk dalam kemampuan untuk 

berkomunikasi interpersonal atau dengan kata lain keterampilan empati seseorang muncul 

dalam aktivitas berkomunikasi dengan orang lain. Tanpa adanya proses komunikasi maka 

empati tidak akan bisa muncul. Menurut Safaria (2005) beberapa contoh komunikasi empati 

dan komunikasi yang tidak empati dapat dicermati sebagai berikut :  
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Contoh komunikasi empati 

1 

Bob 

“Anak-anak saya malas untuk menjenguk saya di rumah sakit, mereka 
seperti bosan melihat saya, dan hanya sekali datang, itupun cuma 
sebentar….. saya merasa sedih karena ternyata anak-anak saya pun 
sudah melupakan saya” 

Toni 
“Kelihatannya anda sangat mengharapkan kehadiran anak-anak anda, te 
tapi sepertinya mereka tidak peduli dengan anda, sehingga hal itu 
membuat anda sedih karena tidak mendapatkan perhatian dari anak-anak” 

2 

Anton 
“Saya marah…., karena orang tuaku hanya mendikte terus……mereka 
tidak pernah mau tahu apa yang saya hadapi di sini….” 

Didik 

“Kamu merasa marah terhadap orang tuamu, karena sepertinya mereka 
tidak pernah mengerti dengan kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi 
sendiri…kamu berharap orang tuamu mau sedikit mengerti tentang 
kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi di sini. 

3 

Widi 
“Saya sedih dan marah pada pacar saya,…..dia itu emang brengsek. 
Walaupun dia telah mengecewakan saya, tetapi saya masih merasa 
saying dengannya” 

Anung 
„Kamu sebenarnya masih ingin bersama dengan pacarmu, walaupun dia 
telah menyakitimu, tetapi tampaknya kamu masih menyimpan kemarahan 
terhadapnya” 

 

 

Contoh komunikasi  tidak empati 

1 

Bob 

“Anak-anak saya malas untuk menjenguk saya di rumah sakit, mereka 
seperti bosan melihat saya, dan hanya sekali datang, itupun cuma 
sebentar….. saya merasa sedih karena ternyata anak-anak saya pun 
sudah melupakan saya” 

Toni 
“Aaahh…itu biasa, namanya juga anak-anak, kadang mereka suka lupa 
dengan penderitaan orang tuanya” 

2 

Anton 
“Saya marah…., karena orang tuaku hanya mendikte terus……mereka 
tidak pernah mau tahu apa yang saya hadapi di sini….” 

Didik 
“Kamulah  yang salah….karena kamu tidak mau mengikuti apa-apa yang 
dikatakan oleh kedua orang tuamu….cobalah sekali-kali kapu patuh….!!” 
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3 

Widi 
“Saya sedih dan marah pada pacar saya,…..dia itu emang brengsek. 
Walaupun dia telah mengecewakan saya, tetapi saya masih merasa 
saying dengannya” 

Anung 
“Kenapa mesti sedih dan marah….kan masih banyak cowok yang suka 
dengan kamu. Sudahlah lupakan aja pacarmu yang brengsek itu…!” 

 

Untuk dapat menunjukkan sikap empati perlu adanya dukungan sikap menghargai 

orang lain, memahami dan menerima perasaan-perasaan orang lain dengan baik. Adapun 

keterampilan-keterampilan yang perlu dilatih agar mampu menunjukkan sikap empati pada 

orang lain adalah :  

1. kemampuan mengidentifikasi perasaan orang lain secara tepat 

2. menerima adanya perasaan-perasaan  tersebut. 

Keterampilan di atas merupakan hal yang sangat penting untuk mengidentifikasi 

perasaan seseorang. Seperti apakah seseorang sedang merasa terganggu atau sedang 

marah, kemudian dikatakan “ saya melihat bahwa kamu sedikit marah”. Ini berarti telah 

mengidentifikasi dengan tidak sungguh-sungguh menerima pesan yang ditangkap (ada 

kemungkinan dia marah yang memuncak).  

Dengan demikian diperlukan kemampuan mengidentifikasi tipe dan intensitas emosi 

atau perasaan secara tepat. Terdapat 5 tipe respon yang empatik : 

1. Reflektif : cara yang paling mudah untuk dilatih pada tahap awal 

Contoh : “Saya melihat kamu…….” 

             “kamu nampaknya……….” 

2. Legitimasi : kemampuan meletakkan perasaan diri kita pada orang lain. Hal ini lebih sulit 

kecuali jika  mempunyai suatu pengalaman yang serupa dan dalam situasi yang berbeda.  

Contoh : “Saya dapat memahami kenapa kamu merasa……” 

3. Supportive : sugesti bahwa anda ingin membantu dengan cara yang konstruktif. 

Contoh : “ Saya akan disini jika kamu ada pertanyaan atau membutuhkan nasehat” 

4. Membangun pasangan : memberikan sugesti bahwa anda akan bekerja sebagai team 

untuk menyelesaikan masalah. 

Contoh : “ Kita akan kerja bersama untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik” 

5. Respek penuh : menyatakan penghormatan pada sebuah cara yang dilakukan seseorang 

dalam menghadapi situasi tertentu. 

Contoh : “Kamu menghadapi ini semua dengan sangat baik…” 
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Pengungkapan sikap empatik di atas merupakan pengungkapan empatik yang 

dilakukan secara verbal atau dengan bahasa lesan, namun demikian pengungkapan empatik 

tidak akan efektif jika tidak didukung oleh respon empatik non verbal atau penggunaan  

bahasa tubuh, seperti : 

1. Nada suara (lembut, simpatik) 

2. Expresi wajah (penuh perhatian) 

3. Sentuhan ( meletakkan tangan pada lengan seseorang) 

Penggunaan bahasa tubuh dilakukan secara natural, tanpa dibuat-buat akan memiliki makna 

yang mendalam dalam suatu hubungan. Empati merupakan hal yang sangat vital dalam 

membangun suatu persahabatan atau hubungan dengan seseorang dalam berbagai seting 

kehidupan. 

 

E. Komunikasi Interpersonal 

Pada hakikatnya manusia merupakan mahluk sosial yang selalu berhubungan dan 

membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Sebagai manusia dalam bertingkah laku 

selalu berhubungan dengan lingkungan sosial dimana induvidu tersebut tinggal. Jalinan 

hubungan dengan orang lain adalah bagian yang tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-

hari, seperti jalinan sosial pada keluarga, sekolah, masyarakat, serta di berbagai bentuk 

kelompok sosial lainnya seperti organisasi, perusahaan atau lembaga-lembaga tertentu. 

Dengan demikian proses interaksi sosial terjadi di semua seting kehidupan manusia tanpa 

mengenal batas. 

Interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial dalam 

kehidupan. Interaksi sosial juga merupakan suatu hubungan sosial yang dinamis, yang 

menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok dengan kelompok 

maupun antara orang perorangan dengan kelompok sosial. Menurut Johnson (1993) 

menyatakan bahwa manusia selalu merindukan dan mencari jalinan hubungan dengan 

sesama, dan manusia juga mempunyai kebutuhan-kebutuhan pribadi yang hanya bisa 

dipuaskan melalui interaksi dengan sesama manusia.  

Relasi antar manusia tersebut dibangun melalui komunikasi. Dengan kata lain, 

komunikasi menjadi sarana yang ampuh untuk membangun relasi antara seseorang dengan 

orang lain. Melalui komunikasi, seseorang bisa mengenal orang lain dan demikian sebaliknya 

seseorang juga dikenal oleh orang lain, sehingga eksistensi seseorang diakui oleh orang lain 

(komunikasi interpersonal), namun juga dilakukan dengan diri sendiri (komunikasi 
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intrapersonal). Komunikasi intrapersonal diperlukan sebagai sarana bagi seseorang untuk 

lebih mengenal dan akrab dengan diri dan pribadinya sendiri.  

Komunikasi interpersonal menjadi sesuatu yang sangat penting karena pada 

dasarnya manusia tidak bisa menyendiri. Banyak kegiatan dalam hidup seseorang selalu 

terkait dengan orang lain. Individu yang tidak mampu membangun komunikasi dengan orang 

lain akan mengalami banyak hambatan dalam dunia sosialnya. Akibatnya mereka mudah 

tersisihkan secara sosial. Individu-individu tersebut akan kesepian, merasa tidak berharga, 

dan suka mengisolasi diri, yang akhirnya mudah menjadi depresi dan kehilangan 

kebermaknaan hidup. Individu yang tidak mampu berinteraksi dengan baik dengan individu 

lain atau kelompoknya akan cenderung disisihkan dan tidak mendapat peran penting dalam 

kehidupannya. 

Sungguh tidak bisa dibayangkan, jika sosok induvidu tersebut adalah sosok konselor 

yang tugasnya memberikan layanan konseling kepada sejumlah induvidu.Tentunya secara 

tidak langsung upaya dalam mencapai tujuan konseling sulit untuk tercapai, karena 

ketidakmampuan memahami segala hal yang dirasakan dan dipikirkan konseli. Proses 

konseling yang berlangsung akan menjadi hambar dan tak bermakna jika kondisi itu terjadi. 

 

F. Kompetensi Konselor Profesional 

Di dalam profesi konseling, seorang konselor harus membuat komitmen teguh untuk 

mempersiapkan diri memasuki profesinya. Keanggotaan dalam profesi menuntut anggotanya 

memiliki harapan kuat akan vitalnya peran ini dan menguasai benar karakteristiknya. Istilah 

konselor profesional membedakan Anda dari para profesional lain yang menggunakan label 

konselor/penasihat (seperti konselor/penasihat keuangan, konselor/penasihat investasi, dan 

sebagainya). Para profesional adalah perwakilan penuh waktu bagi profesinya, karena itu 

mereka menerima tanggung jawab akan sebuah profesionalisme. Menurut Robert L. Gibson 

dan Marianne H. Mitchell (2011), untuk para konselor profesional, tanggung jawab tersebut 

meliputi hal-hal berikut : 

1. Para konselor profesional harus terlatih sepenuhnya dan berkualifikasi agar sanggup 

memenuhi kebutuhan populasi klien yang mereka tangani atau yang dipercayakan 

kepadanya. 

2. Secara aktif harus mencari dan mendapatkan sertifikasi atau lisensi yang tepat sesuai 

pelatihan, latar belakang dan lingkup kerjanya. 
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3. Berkomitmen secara pribadi dan profesional untuk memperbarui dan meningkatkan 

keahlian dan pengetahuan mereka sebagai cerminan dan representasi kemajuan terbaru 

bidang profesi mereka. 

4. Menyadari dan berkontribusi bagi pengembangan profesi dengan melakukan dan 

berpartisipasi dalam studi-studi riset yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan 

tentang profesinya. 

5. Para konselor profesional adalah anggota-anggota yang berpartisipasi aktif di dalam 

organisasi profesi yang tepat di semua tingkatan (lokal, nasional, regional dan 

internasional) 

6. Konselor profesional sadar betul dan taat kepada rambu-rambu legal dan etis profesi dan 

praktek konselong. 

Dengan mencermati indikator konselor profesional di atas, maka secara tidak 

langsung kemampuan atau ketramplan-ketrampilan pendukung profesi konselor menjadi hal 

yang mutlak, agar dalam melaksanakan profesinya efektif dan tercapai tujuan layanan 

konselingnya. 

 

G. Kesimpulan 

Pada dasarnya konseling merupakan bentuk kegiatan komunikasi interpersonal, yaitu 

antara konselor dengan klien yang sudah didukung oleh sejumlah teknik dan pendekatan-

pendekatan psikologis tertentu, seperti salah satunya sikap empati dalam komunikasi. Masih 

adanya sejumlah konselor ktika menjalankan profesinya memberikan sejulah layanan 

menampilkan komunikasi yang masih kaku, kasar dan menimbulkan ketidaknyamanan dan 

kepuasan dari klien. Kemampuan memahami apa yang dirasakan atau difikirkan klien masih 

kurang atau dengan kata lain belum mampu menunjukkan komunikasi yang empati kepada 

konseli. Hal ini akan berdampak langsung dalam pencapaian tujuan layanan konseling yang 

dilakukannya. 

Pada dasarnya konseling merupakan hubungan antar pribadi antara konselor dan 

konseli atau klien. Konselor dengan keahliannya yang khusus menciptakan suasana belajar 

dimana konseli sebagai individu yang normal dibantu untuk memahami dirinya dan situasi 

hidup saat ini dan di masa datang. Untuk bisa memahami konseli, maka seorang konselor 

harus mampu memahami apa yang dirasakan dan apa yang dipikirkan melalui komunikasi 

interpersonal yang empatis. 
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Empati membutuhkan kemampuan konselor dan usaha untuk menempatkan ia pada 

posisi klien dan memahami dunia klien. Tetapi empati sendiri tidak akan efektif bila tidak di 

barengi dengan kemampuan untuk mengkomunikasikan dan menunjukkan empati itu.  
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