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1.   Pengertian Konseling 

Istilah konseling sebenarnya  bukan merupakan istilah yang asing lagi. 

Dalam bidang bimbingan dan konseling, istilah konseling seringkali dibedakan 

dengan istilah bimbingan. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan istilah 

konseling terpisah dengan bimbingan.  

Bimo Walgito (1980); Mc Leod (2006) mengemukakan bahwa konseling 

adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah 

kehidupannya dengan wawancara, dengan cara-cara yang sesuai dengan 

keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. 

Dalam definisi ini mengindikasikan bahwa proses konseling menekankan 

adanya hubungan antara orang yang memberi bantuan dengan yang 

menerima bantuan dengan menggunakan metode wawancara. 

Menurut Bursks dan Stefflre (dalam McLeod, 2006), konseling didesain 

untuk menolong konseli untuk memahami dan menjelaskan pandangan 

mereka terhadap kehidupan, dan untuk membantu mencapai tujuan penentuan 

diri mereka melalui pilihan yang telah diinformasikan serta melalui pemecahan 

masalah emosional atau karakter interpersonal. Dalam hal ini, konseling 

mengindikasikan adanya hubungan yang professional antara guru pembimbing 

terlatih dengan konseli. 

Wilis (2007) mendefinisikan konseling sebagai upaya bantuan yang 

diberikan oleh seorang pembimbing yang terlatih dan berpengalaman, 

terhadap individu-individu yang membutuhkannya, agar individu tersebut 

berkembang potensinya secara optimal, mampu mengatasi masalahnya dan 

mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa konseling memiliki beberapa makna. Konseling menekankan ide 

hubungan professional, pentingnya pengembangan potensi diri secara optimal 
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dan penyesuaian diri. Selain itu, juga adanya penekanan pemecahan masalah 

melalui metode yang digunakan, yaitu wawancara.  

Program bimbingan dan konseling mengandung empat komponen 

pelayanan, yaitu:  (1) pelayanan dasar bimbingan; (2) pelayanan responsif, (3) 

perencanaan indiviual, dan (4) dukungan sistem. Keempat komponen 

pelayanan di atas menjadi fokus pelayanan pemberian bantuan bagi profesi 

konseling. Individu yang menjadi sasaran pelayanan memiliki kriteria tertentu. 

Adapun kriteria tersebut antara lain individu yang mendapat pelayanan berada 

dalam kondisi normal dan masalah yang menjadi fokus layanan bukan 

masalah penyakit, kriminal maupun supranatural. Namun apabila ditemukan 

banyak masalah dalam pelayanan bantuan, maka diupayakan untuuk 

melakukan tindakan kerjasama kolaboratif di antara berbagai tenaga profesi. 

 

2. Keterampilan Konseling 
Dalam melakukan konseling, profesi konseling perlu membekali dan 

meningkatkan diri dalam penguasaan keterampilan dan pengembangan 

kepribadian. Keterampilan dalam konseling berfungsi untuk merefleksikan 

informasi dan sikap-sikap yang dimiliki oleh konseli.  Menurut Sayekti (1993), 

beberapa keterampilan yang diharapkan dapat dikuasai oleh profesi konseling 

antara lain keterampilan penampilan, membuka percakapan, membuat 

paraphrasing atau penjelasan, mengidentifikasi perasaan, merefleksikan 

perasaan, konfrontasi dan membuat ringkasan 

Neugrug (2007) juga membahas tentang gambaran keterampilan 

konseling pada individu yang meliputi 

a. Keterampilan dasar: 
Beberapa keterampilan sangat esensial dalam mendirikan sebuah 

hubungan, membangun simpati, pengertian dan kepercayaan, 

menyelaraskan dengan latar belakang konseli serta untuk memulai proses 

konseling. Keterampilan dasar ini meliputi kemampuan untuk 

mendengarkan, menunjukkan empati, serta menggunakan diam secara 

efektif. 
1) Mendengarkan 
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Meski mudah untuk didefinisikan, namun keterampilan mendengarkan 

mungkin terlalu sulit untuk diimplementasikan. 

2) Empati 
Empati dan Pemahaman mendalam: Seni mendengarkan khusus. 

Empati juga merupakan salah satu bagian penting yang harus 

dikembangkan dalam keterampilan konseling. Respon empati dapat 

membantu konseli untuk menegaskan perasaannya yang sebenarnya 

dan juga membantu konseli untuk mengambil langkah yang ia inginkan.  

3) Silence effectively (Diam secara efektif) 
Diam merupakan satu alat yang sangat kuat yang dengan 

menguntungkan dapat digunakan oleh guru pembimbing untuk 

pertumbuhan konseli. Ini mengizinkan konseli untuk merefleksikan apa 

yang telah dikatakan dan memberi guru pembimbing waktu untuk 

memproses sesi tersebut dan memformulasikannya untuk respon 

selanjutnya. 

b. Keterampilan yang biasa digunakan 
1) Pertanyaan  

Apakah tujuan dari memberikan pertanyaan? Pertanyaan dapat 

memberikan banyak manfaat, termasuk di dalamnya guru pembimbing 

dapat menemukan sejarah kehidupan konseli, menyingkap isu yang ada 

pada konseli, dapat ”menantang” konseli untuk berubah, ataupun untuk 

membesarkan hati konseli sehingga ia bersedia untuk lenih 

mengeksplorasikan diri. Keterampilan pertanyaan meliputi: 

a) Pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup 

b) Pertanyaan Sementara 

c) Pertanyaan ”Why” 

2) Pengungkapan diri (self-disclosure)  
Proses pengungkapan melibatkan guru pembimbing untuk berbagi 

kepada konseli tentang pengalamannya dalam berhubungan dari waktu 

ke waktu. 

c. Keterampilan yang biasa diusulkan 
1) Konfrontasi: dukungan dan tantangan 
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Dalam konteks hubungan konseling, konfrontasi biasa digunakan 

sebagai cara menegur  yang lebih lembut. Dengan demikian konseli 

dapat memahami apa yang disampaikan guru pembimbing mengenai 

alternatif pemahaman terhadap situasi yang sedang dihadapi. 

Tabel 1. Keterampilan Konseling 
No Keterampilan Konseling Pengertian 

1. Attending a. Memberikan perhatian pada komunikasi verbal  dan non verbal klien melalui kontak mata, 
postur, bahasa tubuh, dan mendengarkan 

b. Mendorong klien untuk berbicara 
c. Menerima klien apa adanya 

2. Bertanya a. Bertanya secara efektif dengan klien untuk memulai percakapan, memperdalam 
penekanan-poin penting, mengecek persepsi, dan memperjelas informasi 

b. Menggali lebih dalam untuk isu atau jawaban yang diberikan subyek 
3. Klarifikasi Mengajak klien untuk memperjelas informasi yang masih samar-samar 
4. Mengarahkan  Mengarahkan klien ke arah atau instruksi tertentu 
5. Refleksi  a. Merefleksikan ide-ide penting  

b. Merefleksikan perasaan sebagai penegas atau respon klien 
 

6. Empati Merasakan seperti apa yang dirasakan klien dari perspektifnya (biasanya digunakan melalui 
refleksi, paraprase, dan kesimpulan) 

7. Parafrase a. Menyatakan arti yang diucapkan dan dirasakan klien dengan kata-kata lain 
b. Menafsirkan apa yang diucapkan, dirasakan, direspon, atau dilakukan klien 

8. Mendengarkan Untuk mendengarkan respon verbal klien termasuk ceritanya tentang peristiwa, isu-isu dan 
masalah 

9. Pemfokusan a. Membantu klien untuk menfokuskan pada isu atau masalah klien, hubungan antar 
pernyataan, perasaan, dan kemungkinan penyelesaian 

b. Tidak memperhatikan perilaku dan respon yang lain dari klien yang tidak relevan atau 
berhubungan dengan proses konseling (pengabaian) 

10. Konfrontasi a. Memperlihatkan klien untuk menghadapi dari ketidakberfungsian dan pola perilaku dan 
gaya hidup yang tidak produktif dari sesi konseling  (memberikan umpan balik) 

b. Memperlihatkan kepada klien dengan menanyakan ketidakkonsistenan jawaban dari klien 
tentang perasaan dan perilakunya 

11. Reframing Menawarkan pada klien alternatif persepsi atau konsep dari masalah atau isu klien 
12. Memberi feedback Memberikan klien umpan balik yang spesifik dalam hal sikap, perilaku, perasaan, dan isu-isu 

yang relevan 
13. Interprestasi Memberikan interpretasi tentang peristiwa kehidupannya, sehingga ia dapat memfokuskan 

masalah-masalahnya dalam cara yang lebih baru dan lebih mendalam 
14. Memberikan dukungan 

dan pengukuhan 
Memberikan dukungan emosi dan psikologis kepada klien dengan menggunakan keterampilan 
attending, kontak fisik, mendengarkan, menenangkan, dan memberikan sugesti 

15. Perilaku genuine Menampilkan kejujuruan dan keterbukaan konselor yang berupa pendapat atau perasaan 
terhadap apa yang disampaikan konseli, tanpa melukai klien.  

16. Membuka diri  Memberikan informasi yang berkaitan dengan perasaan, pikiran, pengalaman konselor saat ini 
selama sesi konseling atau aspek pengalaman kehidupan konselor sendiri yang penting 

17. Memberikan dorongan 
pada klien  

Mendorong klien untuk melanjutkan untuk menyampaikan informasi tertentu atau respon-
respon lain  

18. Pemecahan Masalah Mengajarkan klien proses pemecahan masalah yang efektif dengan menggunakan beragam 
keterampilan kecil seperti memberikan nasehat, mengarahkan, menjelaskan, memberikan 
informasi, dan memberikan sugesti 

19. Meringkas/ merangkum Menarik tema-tema yang bersamaan dari wilayah yang berbeda; isi, perasaan, pemikiran, 
proses dan lain-lain 

20. Menutup Menyimpulkan dan mengakhiri sesi konseling  
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2) Interpretasi 
Interpretasi yang sesungguhnya merupakan analisis terhadap tingkah 

laku konseli dan membuat arti sistem dari perspektif guru pembimbing. 

Interpretasi dapat membantu konseli membuat lompatan besar ketika 

dalam terapi. Meski demikian, ada resiko yang terkandung dalam 

penggunaan teknik ini. 

3) Kolaborasi 
Di sini, guru pembimbing menanyakan feedback dari dari konseli 

mengenai penilaiannya terhadap hubungan konseling yang telah 

ditempuh dan penggunaan teknik yang membawa keputusan bermutu 

untuk perlakuan di masa mendatang. 

Carkhuff (1987) menyampaikan model aktivitas pemberian bantuan 

yang meliputi fase keterlibatan, eksplorasi, pemahaman dan tindakan. 

Model tersebut menggambarkan beberapa aktivitas yang dilakukan guru 

pembimbing pada masing-masing tahap. Pada tahap keterlibatan, 

konselor menampilkan diri, mengekspresikan diri secara nonverbal, 

mengekspresikan diri secara verbal dan mengekspresikan materi-materi 

yang relevan secara personal. Tahap eksplorasi, konselor mengeksplorasi 

situasi, makna, perasaan dan alasan-alasan yang berkaitan dengan 

perasaan. Tahap pemahaman meliputi aktivitas konselor untuk memahami 

makna, masalah, perasaan dan tujuan dalam kadar tertentu. Terakhir, 

tahap tindakan meliputi aktivitas konselor dalam mendefinisikan tujuan, 

memilih tindakan, mengembangkan tahap-tahap dan menentukan tahap-

tahap. 

Menurut Tan (2004) ada 12 tugas inti konseling yang berkaitan 

dengan tahap-tahap konseling dan dapat mempengaruhi proses konseling, 

yaitu : (1) contacting (membangun rapport), (2) Connecting (membangun 

rapport), (3) Relating (membangun hubungan dan maintenance), (4) 

Assessing, (5) Profiling, (6) Conceptualizing (formulating), (7) Planning, (8) 

Intervening, (9) Monitoring, (10) Evaluating, (11) Terminating, dan (12) 

Following. Selanjutnya, Tan menambahkan ada empat tipe keterampilan 
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konseling :  keterampilan dasar konseling, keterampilan intermediate 

konseling, keterampilan advance konseling dan metaskill konseling. 

Keempat tipe keterampilan tersebut akan mewarnai pada masing-masing 

tahap konseling. 

Capuzzy (1997) membagi keterampilan menjadi dua yaitu 

keterampilan dasar dan keterampilan lanjutan.  

Keterampilan dasar terdiri dari : 

a. Keterampilan penampilan, meliputi 1) kontak mata, 2) bahasa tubuh, 3) 

jarak, 4) tekanan suara, 5) Alur verbal (verbal tracking) 

b. Keterampilan mendengar dasar, meliputi 1) pengamatan thp konseli, 2) 

perilaku verbal, 3) Dorongan, paraphrase dan membuat kesimpulan, 4) 

refleksi perasan 5) Mengajukan pertanyaan 

c. Self attending skills, meliputi : 1) kesadaran diri, 2) humor, 3) sikap 4) 

nonjudgmental terhadap diri 5) Sikap nonjudgmental terhadap orang lain 

6) Genuine 7) concreteness 

Keterampilan lanjutan terdiri dari : 

a. Keterampilan pemahaman dan penolakan (understanding & 

challenging), meliputi : 1) Advanced empati, 2) Keterbukaan diri (self 

disclosure) 3) konfrontasi 4) immediacy 

b. Keterampilan perilaku 

c. Keterampilan terminasi (pengakhiran) 

Dari beberapa kajian literatur di atas dan beberapa ahli lain, 

keterampilan konseling yang diajukan berdasarkan pendapat Sayekti, 1993; 

Capuzzy, 1997;  Bolton, 2000; Tan , 2004; Ivey,  2005; Neugrug, 2007; 

Mcleod, 2007 ; dan Willis tahun 2007 disimpulkan bahwa keterampilan 

konseling mencakup beberapa hal yang dijelaskan pada tabel 1. 
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