
Artikel ini dipresentasikan dalam agenda Jurnal Club di Unit Pelaksana Teknis Layanan 

Bimbingan dan Konseling pada 04 April 2014 1 

 

Wellness: paradigma, model teoretik, dan agenda 

penelitian konseling di Indonesia 

Nanang Erma Gunawan 

Universitas Negeri Yogyakarta 

 

Konseling dikenal sebagai sebuah profesi yang berkembang di seluruh belahan dunia 

termasuk di Indonesia. Berawal dari akar sejarah konseling yang bermula dari 

pendekatan bimbingan perkembangan, kini wellness dikenal sebagai sebuah evolusi 

paradigma baru dalam konseling yang memungkinkan konselor dapat memberikan 

layanan kepada klien untuk mencapai kesehatan optimal dan kesejahteraan baik 

secara fisik, pikiran, dan spiritual. Dalam artikel ini wellness akan dibahas dari sisi 

filosofis, perkembangannya sebagai sebuah paradigma, perannya sebagai sebuah 

model, dan prospek studi tentang wellness dalam konseling di Indonesia. 

Kata Kunci: Wellness, konseling, Indonesia 
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Pendahuluan 

Pendalaman ilmu konseling senantiasa selalu menjadi agenda studi setiap 

akademisi, praktisi, atau penggiat konseling. Ketika semakin tinggi tuntutan layanan 

psikologis yang dibutuhkan masyarakat, maka treatment psikologis konvensional 

yang melihat sisi sakit seseorang tidak lagi menjadi satu-satunya alternative 

intervensi. Pada perkembangan kontemporernya, kini sudut pandang yang melihat 

sisi positif fungsi manusia dalam intervensi psikologis berkembang semakin pesat 

semenjak tahun sekitar dua decade lalu. Salah satu konsep yang berkembang dalam 

konseling adalah konsep wellness yang dikembangkan oleh Myers (1991), Sweeney, 

dan Whitmer (2000) semenjak awal tahun 1990an dan juga bersama mereka ada 

Hattie (2004) yang turut menkajinya dalam pengukuran dan praktik. 

Saat ini, wellness telah menjadi topic penting yang ditekankan pada layanan 

konseling di Amerika bersamaan dengan konteks dan budaya (Evans, et.al., 2013). 

Secara filosofis, konsep ini menawarkan keunikan pendekatan dalam mengedukasi 

masyarakat untuk menjalani gaya hidup sehat dengan cara penyeimbangan tugas-

tugas kehidupan sehingga kualitas hidup mereka dapat menjadi lebih baik. Dasar ini 

sejalan dengan karakter profesi konseling yang memberikan layanan pencegahan dan 

remediasi untuk pencapaian kesejahteraan psikologis masyarakat (Ivey & Rigazio-

DiGilio, 1991). 

Walau konsep wellness ini telah berkembang dan menjadi model praktik 

konseling yang berdasarkan penelitian, namun secara empiris masih banyak perlu 

dilakukan penelitian (Myers & Sweeney, 2008) terutama dalam kaitannya dengan 

kegunaannya di Negara atau budaya lain diluar Amerika (Chang & Myers, 2003). 

Indonesia saat ini adalah salah satu negara di mana profesi konseling sedang 

berkembang untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Untuk memperkaya kajian 

konseling dan juga model pengukuran dan intervensi dalam konseling, model wellness 

ini dapat menjadi sebuah orientasi alternative konseling yang menawarkan layanan 

konseling yang berbasis kekuatan atau potensi individu atau kelompok pada 

massyarakat Indonesia. 

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, penulisan artikel ini ditujukan 

untuk memaparkan model wellness dalam konseling, bagaimana wellness menjadi 

sebuah paradigma baru dalam konseling, model teoretik wellness, dan agenda 

penelitiannya di Indonesia.  
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Mengartikan Wellness 

Menemukan padanan atau arti kata wellness dalam bahasa Indonesia menjadi 

sebuah kesulitan tersendiri. Seringkali arti istilah wellness dan kesehatan 

membingungkan karena kedekatan definisinya. Namun demikian, istilah kesehatan 

lebih dimaknai sebagai suatau keadaan yang netral dimana tidak ada penyakit atau 

rasa sakit pada diri seseorang. Seandainya sakit diposisikan dalam sebuah ujung 

garis kontinum dan wellness pada ujung sebaliknya, dan kesehatan berada pada titik 

paling tengah atau titik netral dari garis tersebut (Travis & Ryan, 1988) seperti pada 

gambar 01 di bawah ini. Untuk menemukan padanan kata dalam bahasa Indonesia 

perlu didiskusikan dan dikaji lebih dalam dengan orang yang memahami bahasa 

Indonesia dan Bahasa Inggris. 

 

 

Gambar 01. Visualisasi wellness dalam sebuah kontinum 

Secara sejarah, jarak yang relative paling dekat dari istilah wellness ini adalah 

pada pandangan Alfred Adler dalam Individual Psychology yang didalamnya memuat 

keunikan pengalaman hidup pada setiap individu. Ketika itu pada umumnya 

kesehatan dipandang sebagai aspek hidup yang deterministik dalam model 

pengobatan. Adler melihat sehat dan sakit dapat didekati dengan dua sudut pandang. 

Sudut pandang ini berasal dari dua perempuan bersaudara anak dari Asclepius, 

Dewa pengobatan Yunani yang bernama Panacea dan Hygeia. Panacea melihat 

penyembuhan penyakit dapat diobati melalui pengobatan terhadap penyakit tersebut, 

sedangkan Hygeia meyakini bahwa pendekatan terbaik dalam penyembuhan adalah 

dengan mendidik orang cara hidup yang sehat sehingga mereka tidak menjadi sakit. 

Selanjutnya, Panacea dikenal sebagai pelopor pengobatan modern, sedangkan Hygeia 

diakui sebagai yang mengawali gerakan hidup sehat lebih dari 2000 tahun yang lalu 
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Dengan mengikuti gagasan Hygeia, Adler dikenal sebagai bapak wellness modern 

(Sweeney, 2009). 

Bagi sebagian orang, istilah wellness dalam konseling mungkin masih 

terdengar asing karena biasanya kata-kata ini digunakan dalam lingkup kesehatan 

fisik. Demikian juga gaya hidup sehat juga identic dengan pola hidup sehat dengan 

melakukan banyak olahraga, tidur cukup, dan memakan makanan sehat atau yang 

tidak mengandung zat-zat membahayakan bagi tubuh. Walau demikian, pemahaman 

itu tidaklah keliru karena pada awalnya konsep wellness telah dikenalkan oleh Bill 

Hettler (1984) dalam pengobatan modern dan kesehatan masyarakat sekitar pada 

tahun 1980an. Di kala itu, Hettler menjelaskan wellness dalam sebuah model 

hexagonal yang mencakup enam dimensi fungsi kesehatan yaotu fisik, emosional, 

social, intelektual, okupasi, dan spiritual. Selain itu, Ardell (1977) juga 

mengembangkan model wellness yang menekankan pada manajemen stress, dan 

makna dan tujuan individu. Kedua orang ini sama-sama menekankan pada model 

dasar kesehatan fisik dan aspek fisik dari wellness (Chang & Myers, 2003). 

The World Health Organization (WHO, 1958) mendefinisikan wellness sebagai “ 

sebuah keadaaan yang bukan saja tidak ada penyakit namun disertai dengan 

kesejahteraan fisik, mental, dan social”. Berdasarkan definisi ini wellness dipahami 

sebuah konstruk yang statis atau satu dimensi. Selanjutnya, Bill Hettler (1984) 

mendefinisikan wellness sebagai “sebuah proses aktif dimana manusia dapat 

menyadari, membuat keputusan, dan mencapai sebuah keberhasilan”. Selanjutnya, 

pada tahun 1987, para psikolog yang bernama Archer, Probert, dan Gage memahami 

wellness sebagai “sebuah proses dan keadaan sebuah pencarian fungsi manusia yang 

maksimal yang melibatkan tubuh, pikiran, dan jiwa”. Yang terbaru, Myers, Sweeney, 

dan Witmer (2000) menyimpulkan bahwa wellness adalah “sebuah orientasi jalan 

hidup untuk mencapai kesehatan optimal dan kesejahteraan, dimana tubuh, pikiran, 

dan jiwa terintegrasi oleh individu untuk menjalani hidup dengan lebih penuh dalam 

masyarakat manusia dan lingkungan alam. Secara ideal, ini merupakan keadaan 

sehat yang optimum dan kesejahteraan yang dapat dicapai oleh masing-masing 

individu” (Sweeney, 2009). 
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Wellness dan Positive Psychology 

Mungkin, sekilas orang memahami wellness sebagai bagian dalam kajian 

Positif Psikologi. Bermula sekitar tahun 1998 lalu berkembanglah konsep positive 

psychology di Amerika yang dipelopori oleh Martin Seligman melalui sebuah 

sambutannya sebagai presiden American Psychology Association (APA) (Sweeney, 

2009). Istilah ini kemudian mulai dikenal oleh masyarakat internasional, termasuk 

Indonesia,  setelah sebuah artikel jurnal berjudul Positive Psychology an Introduction 

(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000) diterbitkan. Positif Psikologi mendapat sambutan 

yang hangat oleh para professional dan akademisi di Indonesia karena 

keberbedaannya dengan psikologi konvensional yang identic dengan melihat sisi sakit 

dari manusia. Bukan saja di Indonesia, ternyata positif psikologi ini juga disambut 

hangat di Amerika sehingga berbagai penelitian mengenai perilaku positif manusia 

seperti kebahagiaan, bersyukur, dan berterima kasih banyak dilakukan oleh para 

akademisi dan praktisi (Seligman, Steen, Park, & Peterson, 2005).  

Secara garis besar, positif psikologi mencoba untuk mengidentifikasi apa yang 

membuat kehidupan menjadi berharga dan apa yang membuat orang bahagia. Selain 

Seligman dan Csikszentmihalyi, Ryff dan Keyes (…..) adalah juga orang-orang awal 

yang  melihat bahwa model fungsi manusia yang berdasarkan pada literature 

psikologi berdasarkan pada model deficit, medis, yang berkebalikan dengan sudut 

pandang fungsi positif dari manusia (Sweeney, 2010). Dengan berkembangnya positif 

psikologi ini, Peterson dan Seligman juga telah mengembangkan panduan yang berisi 

pokok-pokok aspek fungsi positif manusia yang tertuang dalam Character Strenghts 

and Virtues: A Handbook and Classification. Panduan ini berbeda dengan Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders atau yang dikenal dengan DSM. 

Pada dasarnya, positif psikologi didasari oleh teori-teori yang dituliskan oleh 

Maslow, Jung, Rogers, dan Erikson. Para teoris ini menggambarkan perkembangan 

orang yang sehat sebagai sebuah jalan pertumbuhan dan pemenuhan diri. Mereka 

mendefinisikan kesejahteraan atau wellbeing sebagai elemen afektif dari kebahagiaan 

dan sebuah komponen kognitif yang menekankan kepuasan hidup. Berbeda dengan 

tujuan positive psikologi, wellness sama-sama memiliki hubungan dengan teori yang 

diwariskan oleh Maslow, Jung, dan juga Adler. Namun, model wellness melihat 

manusia sebagai sebuah kesatuan yang memiliki tindakan-tindakan saling 
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berhubungan dari pikiran, tubuh, dan spiritualitasnya (Hattie, Myers, & Sweeney, 

2004). 

 

Wellness sebagai sebuah paradigma dalam konseling 

Model wellness menawarkan landasan filosofis yang menekankan pada upaya 

memaksimalkan potensi mansia melalui pilihan gaya hidup yang positif. Model ini 

berakar dari paradigma holistik yang dibangun oleh Adler yang memberikan panduan 

intervensi dan pada waktu yang sama menekankan keunikan pendekatan 

professional terhadap kesehatan mental (Myers, 1991). 

Dilihat dari sisi sejarahnya, konsep wellness bukanlah konsep yang baru 

dalam konseling dan perkembangan. Konseling berkembangan dari model awal 

bimbingan yang menekankan perkembangan sampai model konseling saat ini yang 

menekankan perkembangan (Ivey & Rigazio-DiGilio, 1991).  

Perkembangan profesi konseling yang signfikan dalam tiga decade terakhir 

telah meningkatkan perhatian yang besar pada kebutuhan seluruh masa 

perkembangan manusia (Myers, 1991). Di Amerika, perkembangan ini juga telah 

meningkatkan ketersediaan pelayanan konseling dalam masyarakat dan juga dalam 

seting sekolah. Bersamaan dengan perkembangan yang ditempuh, profesi konseling 

juga berkompetisi dengan profesi penyedia layanan kesehatan mental yang lain yang 

mana juga memiliki pangsa pasar yang kurang lebih sama. Maka persaingan ini 

memberikan kesempatan kepada profesi konseling untuk menunjukkan bahwa 

kemampuan konselor adalah sama dalam hal keterampilan, pelatihan, dan metode 

untuk memberikan treatment psikologis dengan optimalisasi potensi manusia melalui 

filosofi yang berorientasi pada wellness. Melihat sejarah konseling yang berakar pada 

layanan perkembangan, wellness dapat menjadi paradigma untuk layanan konseling 

yang mana konselor adalah pihak utama yang memilikinya (Myers, 1991). 

Menurut Barker (1988), paradigma dipahami sebagai sebuah skema yang 

menentukan batasan-batasan dan aturan tindakan untuk sebuah hasil yang sukses. 

Paradigma berperan sebagai penyaring hal-hal yang tidak sesuai dengan gagasan 

yang diyakini mengenai bagaimana hidup semestinya. Menurut Ivey & Van Hesteren 

(1990), secara umum ada empat model umum atau paradigma dalam memberikan 

intervensi kesehatan mental. Pertama, model medis, yaitu model yang menekankan 

patologi organik, penyembuhan, dan perbaikan oleh para ahli. Kedua, model 
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psikologis yang menekankan pada pikiran dan treatmen patologi individu. Ketiga, 

model system keluarga yang berfokus pada individu dalam sebuah konteks. Keempat, 

model pendidikan-perkembangan yang mempertimbangkan aspek medis dan 

psikologis fungsi manusia dan menekankan pada pendekatan system dimana potensi 

manusia dibentangkan melalui interaksi dengan keluarga, kelompok, organisasi, dan 

budaya. Profesi konseling memiliki akar yang kuat dalam model medis dan psikologis. 

Fokus bantuan dalam konseling berada pada pencegahan dan penyembuhan atau 

remediasi, dalam wellness bersama dengan treatment patologi. Faktanya, focus inilah 

yang membuat konseling unik diantara profesi yang lain. 

Paradigma wellness menggabungkan pencegahan stress dalam perkembangan, 

fenomena pilihan, dan optimasi fungsi manusia. Paradigma ini tidak mengingkari 

patologi namun menawarkan alternative penanganan patologi. Individu yang 

mengalami disfungsi berat mungkin akan memerlukan bentuk treatment yang 

berorientasi pada penyakit, pada waktu yang sama tujuan intervnsi berfokus pada 

perkembangan holistic, pilihan-pilihan positif, dan gaya hidup yang lebih memuaskan 

(satisfying life-styles) (Myers, 1991). 

 

Model teoretik The Wheel of Wellness  

The Wheel of Wellness model merupakan model wellness pertama yang 

dikembangkan dalam bidang konseling oleh Sweeney dan Witmer pada tahun 1991. 

Model ini merupakan model teoretik yang diperoleh dari review penelitian 

interdisipliner dimana para peneliti didalamnya berupaya untuk mengidentifikasi 

hubungan korelatif kesehatan, kualitas kehidupan (quality of life), dan panjangnya 

usia manusia. Filosofis dari Adlerian Individual Psychology lah yang dijadikan 

landasan pada model ini (Myers & Sweeney, 2007) yang mana manusia memiliki lima 

tugas-tugas kehidupan. Tugas-tugas itu adalah spiritualitas (spirituality), bekerja dan 

waktu luang (work and leisure), pertemanan (friendship), kasih sayang (love), dan 

pengarahan-diri (self-direction) (Hattie, Myers, & Sweeney, 2004). 
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Pada tahun 2000, model ini 

dikembangkan lagi dan spiritualitas 

diposisikan di tengah gambar 

lingkaran yang berupa seperti roda 

tersebut. Spiritualitas ini dinilai 

sebagai karakteristik yang paling 

penting dalam kesejahteraan 

seseorang (Hattie, Myers, & Sweeney, 

2004). Selain berkaitan dengan 

agama atau keyakinan spiritual dan 

praktiknya, komponen dalam 

karakteristik spiritualitas ini 

termasuk makna dalam kehidupan. 

Berikut adalah visualisasi The Wheel 

of Wellness. 

 

 

 

 

Gambar 02. Visualisasi the Wheel of Wellness 

Menyebar dari spiritualitas adalah serangkaian 12 jeruji yang merupakan 

subdivisi dari tugas-tugas kehidupan yang meliputi (a) rasa berharga (sense of worth), 

(b) rasa mengendalikan (sense of control), (c) keyakinan realistis (realistic beliefs), (d) 

kesadaran emosional dan menghadapi masalah (emotional awareness and coping), (e) 

pemecahan masalah dan kreativitas (problem solving and creativity), (f) rasa humor 

(sense of humor), (g) nutrisi (nutrition), (h) olah raga (exercise), (i) perawatan diri (self-

care), (j) manajemen stress (stress management), (k) identitas gender (gender indentity), 

dan (l) identitas budaya (cultural identity). 

Setiap bagian jeruji dalam roda ini berfungsi mengarahkan diri individu untuk 

merespon lima tugas-tugas kehidupan yang disebutkan di atas. Model ini diajukan 

sebagai sebuah ekologi yang mana pengaruh dari luar seperti media dan pemerintah 

digambarkan mempengaruhi wellness seseorang. Semua komponen dalam roda ini 



Artikel ini dipresentasikan dalam agenda Jurnal Club di Unit Pelaksana Teknis Layanan 

Bimbingan dan Konseling pada 04 April 2014 9 

 

interaktif sehingga ketika ada satu bagian yang berubah akan mengakibatkan 

perubahan di bagian yang lain (Hattie, Myers, & Sweeney, 2004). 

Model ini merupakan dasar dari sebuah instrument pengukuran yang dikenal 

dengan the Wellness Evaluation of Lifestyle (WEL) dan telah digunakan secara luas 

dalam workshop, seminar, dan penelitian-penelitian empiris. Bagi konselor, model ini 

dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pengukuran baik secara formal 

ataupun non formal dalam konseling yang berorientasi wellness (Myers & Sweeney, 

2008). 

 

Implementasi model wellness dalam konseling 

Model Wheel of Wellness telah banyak digunakan sebagai dasar dalam 

konseling individu maupun kelompok. Dalam implementasinya model ini dapat 

digunakan untuk wawancara klinis untuk memperoleh data dasar intervensi dalam 

konseling. Memahami makna wellness bagi klien dan bagaimana mereka mengukur 

komponen-komponen dalam model merupakan tahapan penting untuk mengetahui 

bagaimana klien menginterpretasi makna pribadi dari wellness dan perilakunya. Ada 

kemungkinan ketika dilakukan pengukuran, konselor akan menemukan private logic 

dari klien. Misalnya seorang klien perokok bilang bahwa “Saya tidak merokok 

sebanyak yang anda bayangkan, bisanya saya hanya 2 bungkus sehari. Mungkin 

orang lain lebih dari itu.” (Sweeney, 2010). 

Komponen-komponen dalam wellness saling berkaitan satu sama lain. Maka dari 

itu, ketika ada satu bagian yang berubah menjadi poositif akan berpengaruh positif 

pula pada bagian yang lain. Ini berarti bahwa membantu klien untuk meningkatkan 

komponen wellness pada bagian tertentu akan berpengaruh pada perubahan positif 

secara keseluruhan (Sweeney, 2010).  

Ada empat tahapan yang dikemukakan oleh Myers dan Sweeney dalam mengukur 

wellness dan integrasinya dalam intervensi dalam sesi konseling. Langkah-langkah 

tersebut adalah: 

1. Pengenalan model wellness, menekankan focus pada rentang kehidupan dan 

pentingnya pilihan dalam menciptakan gaya hidup yang sehat; 

2. Pengukuran formal dan/ atau informal berdasarkan pada model; 

3. Intervensi yang sengaja untuk meningkatkan wellness pada wilayah yang 

dipilih dari model; dan 
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4. Evaluasi, tindak lanjug, dan kelanjutan dari langkah-langkah kedua sampai ke 

empat. 

Intervensi dalam konseling yang berorientasi wellness menekankan kepada 

kekuatan juga pilihan-pilihan pribadi, dan mengutamakan kepentingan pembuatan 

keputusan sehari-hari untuk mencapai tujuan dalam gaya hidup yang sehat. Fokus 

dalam konseling selalu berdasarkan kebutuhan klien dan keinginan untuk berubah. 

Dalam sesi konseling, konselor dapat bertanya kepada klien wilayah mana yang dari 

the Wheel of Wellness yang paling penting dan bagian mana yang ingin klien 

kembangkan. 

 

Diskusi agenda studi wellness dalam konseling di Indonesia 

Studi tentang wellness dalam konseling di Indonesia nampaknya masih minim 

atau mungkin belum pernah dilakukan. Berdasarkan  pencarian dengan 

mengugnakan mesin pencari, studi wellness yang telah dilakukan berkaitan dengan 

kesehatan secara fisik. Namun demikian, penelitian dalam bidang positive psychology 

sudah banyak dilakukan walaupun tidak dikaitkan dengan layanan konseling. 

Penelitian tentang wellness telah banyak dilakukan di Amerika dengan menggunakan 

the Wellness Evaluation of Lifestyle (WEL) dan the five Factor Wellness Inventory (5F-

Wel). Beberapa penelitian pada populasi minoritas telah didapati signifikasi wellness 

dalam studi-studi budaya. Penelitian-penelitian tersebut telah dilakukan mencakup 

skor wellness dalam hubungannya dengan factor-faktor seperti identitas kesukuan 

dan akulturasi remaja native amerika, remaja Amerika Korean, Afro-American, dan 

beberapa komunitas lainnya.  

 Adaptasi instrument wellness telah dilakukan dalam beberapa bahasa sebagai 

dasar penelitian perbedaan lintas budaya. Adaptasi ini telah diujikan di beberapa 

Negara seperti Israel, Turkey, Korea, China, Jepang, Lithuania, dan Portugal. Dalam 

adaptasi ini, kesamaan konsep wellness menjadi bagian yang menantang karena 

perbedaan budaya dan bahasa (Sweeney, 2010). 

Menurut (Myers & Sweeney, 2008), saat ini penelitian wellness 

terorganisasikan dalam lima sesi, antara lain: wellness pada populasi bukan konselor, 

wellness pada konselor dalam masa training, konselor professional, dan pendidik 

konselor (counselor educators), korelasi-korelasi dalam wellness, penelitian wellness 

pada lintas budaya dan lintas negara, dan penelitian hasil wellness. 
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 Keunikan model wellness dalam konseling yang menekankan aspek kekuatan 

telah memberikan kualifikasi profesi konseling yang berbeda dengan profesi 

kesehatan mental yang lain seperti psikologi, pekerja social, dan profesi lainnya. 

Orientasi kepada wellness telah menjadi focus utama di Negara maju seperti Amerika 

dalam layanan konseling (Evans, et.al., 2013). Dengan perspektif konseling yang 

mendasarkan pada kekuatan (strength-based counseling), model wellness dapat 

menjadi model alternative konseling di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan 

psikologis masyarakatnya. Namun, penelitian wellness di Indonesia masih sangatlah 

terbatas, terutama dalam bidang konseling. Maka, topik wellness dalam konseling ini 

dapat menjadi sebuah kajian baru untuk mengembangkan model intervensi yang 

menyejahterakan dan memaksimalkan fungsi-fungsi potensi individu di Indonesia. 

 Secara umum agenda penelitian wellness di Indonesia dapat mencakup 

pengkajian konsep wellness dalam konteks budaya Indonesia, penyesuaian inventori 

baik 5F-Wel atau WEL, korelasi-korelasi dalam wellness, dan kajian wellness lintas 

budaya antara Indonesia dengan negara lain. Apabila telah dilakukan penelitian-

penelitian ini maka konsleing yang berorientasi wellness dapat diimplementasikan 

dalam intervensi konseling di Indonesia.  
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