
   KONSELING PROFESIONAL 

Oleh: Dr. Hartono, M.Si. *) 

 

         Makalah ini disusun sebagai materi workshop bimbingan dan 

konseling bagi guru bimbingan dan konseling se-Jawa Timur. Susunan 

materi makalah ini dibuat sedemikian rupa dengan maksud untuk 

memudahkan peserta workshop dalam memahami konsep dasar dan teori 

konseling, sehingga mereka mudah mempraktikkannya di sekolah. 

 

A. Konsep dasar konseling 

         Pada bagian ini akan diuraikan definisi konseling, tujuan konseling, 

asas-asas konseling, masalah yang lazim dikonseling, dan keterampilan 

dasar wawancara konseling. 
 

1. Apa konseling? 

         Meskipun terdapat berbagai rumusan definisi konseling, namun 

demikian kita dapat merumuskan benang merah pengertian dasar 

konseling sebagai berikut: 

a. Konseling sebagai suatu bentuk bantuan profesional yang diberikan 

oleh konselor kepada konseli melalui seperangkat wawancara 

konseling, agar konseli mampu menghadapi, memahami, dan 

memecahkan masalah  emosinya. 

b. Konseling dapat diselenggarakan di ruang konseling, di ruang kerja 

konselor, di ruang kelas, di kantin sekolah, di perpustakaan atau di 

mana saja di dalam lingkungan sekolah sejauh konseli merasa 

senang dan nyaman. 
*) Penulis adalah dosen Program Studi BK FKIP Unipa Surabaya 
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c. Konseling dapat diselenggarakan secara individual maupun 

kelompok baik face to face ataupun jarak jauh (distance) dengan 

bantuan teknologi informatika seperti telepon dan internet. 

d. Konselor yang memberikan konseling lazimnya sebagai seorang 

profesional, dalam arti menguasai konsep dasar dan teori konseling 

serta memiliki keterampilan untuk memberikan konseling. 

e. Konselor profesional selalu mengembangkan profesionalitasnya 

secara berkelanjutan melalui berbagai kegiatan yang kreatif dan 

produktif.   
 

2. Apa tujuan konseling?          

         Tujuan konseling lazimnya berkaitan dengan masalah konseli. 

Sehingga tujuan konseling harus dirumuskan oleh konselor bersama-

sama dengan konseli secara jelas dan konkret. Rumusan tujuan konseling 

yang jelas dan konkret akan membantu konselor dan konseli untuk 

memilih strategi atau teknik konseling yang  relevan. 

      Beberapa contoh tujuan konseling: 

a. Konseli mampu mengurangi gejala kecemasan, misalnya: sulit 

tidur--  menjadi mudah tidur; gemetar 15 menit atau lebih pada saat 

ujian--menjadi gemetar beberapa saat saja pada awal ujian; tidak 

punya harapan--menjadi memiliki harapan; kehilangan kepercayaan 

diri--menjadi kurang percaya diri. 

b. Konseli  mampu mengurangi gejala depresi, misalnya: ingin bunuh 

diri--menjadi takut bunuh diri; pikiran kacoh--menjadi pikiran mulai 

terkonsentrasi; ingin melarikan diri, akan ke mana tidak tahu--

menjadi mulai bisa mereduksi emosinya; membenci orang lain--

menjadi bisa menerima kesalahan orang lain. 

c. Konseli mampu mengurangi gejala konflik dengan orang tua atau 

orang lain, seperti guru, kakak, adik, dan teman. Misalnya: tidak 

senang ketemu orang-tua--menjadi kepingin ketemu orang-tua; 

tidak senang bila mengikuti pembelajaran seorang guru--menjadi 
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mulai senang mengikuti pembelajaran seorang guru; tidak senang 

bekerja sama dengan temannya--menjadi mulai senang bekerja 

sama dengan temannya; malas pulang rumah--menjadi kepingin 

pulang rumah; dan sebagainya. 
 

Beberapa contoh merumuskan tujuan konseling yang kurang tepat:    

a. Konseli bisa mengubah perilakunya ke arah yang lebih baik. 

Alasannya; tujuan ini tidak jelas dan tidak spesifik, dalam arti 

perilaku yang mana yang akan dirubah.  

b. Konseli bisa memperoleh prestasi akademik yang lebih baik. 

Alasannya; tujuan ini tidak berbasis masalah emosi konseli. 

Konselor belum menemukan pokok masalah konseli, karena 

rendahnya IP (indek prestasi) akademik konseli lebih dianggap 

sebagai gejala suatu masalah, daripada dianggap sebagai masalah. 

c. Konseli bisa memecahkan masalah yang dialaminya. Alasannya; 

rumusan tujuan ini juga tidak jelas dan tidak spesifik, masalah apa 

yang akan dipecahkan konseli? Pertanyaan ini harus bisa dijawab 

dengan tegas oleh konselor dengan cara merumuskan masalah 

konseli secara konkret. 

 

3. Apa asas-asas konseling?   

         Asas konseling merupakan elemen penting dari pelayanan 

konseling profesional.  Asas ini berfungsi sebagai landasan pelayanan 

konseling. Konselor harus mampu menjelaskan asas-asas konseling 

kepada konseli sampai konseli dapat memahami, menerima, dan pada 

akhirnya konseli percaya. Mengapa demikian?, bila konseli belum bisa 

memahami asas konseling, maka konseli terancam tidak mau mengikuti 

layanan konseling yang diadakan di sekolah, karena mereka takut, 

jangan-jangan rahasia dirinya tersebar kepada orang lain. 
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         Beberapa asas konseling yang melandasi pelayanan konseling di 

sekolah, mencakup; (1) kerahasiaan, (2) kesukarelaan, (3) keterbukaan, 

(4) kekinian, (5) kemandirian, (6) kegiatan, (7) kedinamisan, (8) 

keterpaduan, (9) kenormatifan, (10) keahlian, (11) alih tangan, dan (12) 

tutwuri handayani (Hartono dan Boy Soedarmadji, 2008).  Karena asas-

asas konseling tersebut berfungsi sebagai landasan konseling, maka perlu 

ditanamkan pada diri konseli melalui proses wawancara konseling, 

misalnya dengan menerapkan keterampilan clarifying yaitu menjelaskan 

kepada konseli, sehingga konseli bisa  memahami, menerima, dan 

percaya.  

         Berikut ini disajikan contoh menggunakan keterampilan clarifying 

untuk menanamkan asas kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian,  kegiatan, 

dan kemandirian kepada konseli. 

 

Konselor:  Saya senang, Anda datang sendiri di sini di ruang konseling. 
Konseli  :   Terima kasih pak, saya semula agak ragu. Karena saya 

belum pernah mengikuti konseling di sekolah ini. Tapi, atas 
saran Ibu guru mata pelajaran matematika, saya 
memutuskan datang ke mari.  

Konselor: Itu keputusan yang sangat baik. Tentunya, Saya sangat 
senang.  

Konseli  :   Bolehkah saya bertanya kepada Bapak tentang jaminan 
konseling? 

Konselor:  Oh, tentunya boleh. 
Konseli  : Begini pak, saya baru sekali ini mengikuti konseling. Saya 

belum banyak tahu tentang konseling. Pada hati kecil saya, 
sebetulnya saya masih ragu. Karena saya takut, bagaimana 
bila masalah saya ini diketahui oleh teman-teman saya. Saya 
malu, pak. 

Konselor: Oh, Anda tidak perlu kuatir, mungkin saya perlu menjelaskan 
dulu kepada Anda tentang asas-asas konseling. Supaya 
Anda tahu dan memahami. 

Konseli  : Terima kasih pak, ini suatu hal yang saya inginkan. 
Konselor: Konseling dilandasi oleh asas-asas, seperti kerahasiaan, 

kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih 
banyak yang lain. Namun apa yang saya sebutkan ini 
merupakan hal yang sangat penting. Asas kerahasiaan 
menjamin semua data-data atau informasi yang terkait 
dengan masalah Anda. Asas kesukarelaan maksudnya 
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mengikuti konseling bukan dipaksakan, tetapi atas kemauan 
Anda sendiri. Guru matematika hanya menyarankan Anda 
untuk mengikuti konseling, sesungguhnya keputusan di 
tangan Anda. Asas keahlian artinya konseling hanya 
diberikan oleh seorang yang ahli dalam bidang konseling. Di 
sini saya adalah salah satu guru BK yang memiliki 
kemampuan dan pengalaman yang cukup luas dalam 
konseling. Asas kegiatan, artinya konseling merupakan suatu 
proses dalam menjalankan seperangkat kegiatan yang harus 
Anda lakukan. Sedangkan asas kemandirian artinya Anda 
setelah konseling, diharapkan mampu mengubah diri Anda 
sebagai seorang yang mandiri. Anda diharapkan dapat 
menghadapi dan memecahkan permasalahan  yang Anda 
alami, sehingga Anda bisa memperoleh kesejahteraan hidup, 
…… dst 

 
 

4. Apa masalah konseli? 
         Pada dasarnya setiap individu menghadapi permasalahan dalam 

hidupnya dalam jenis dan intensitas yang berbeda.  Di antara masalah 

individu tersebut, beberapa masalah bisa dipecahkan sendiri tanpa 

intervensi konselor, sedangkan masalah lainnya masih belum bisa 

diselesaikan sehingga mereka membutuhkan bantuan konselor. Pada 

umumnya masalah emosi klien yang cara penyelesaiannya membutuhkan 

bantuan konseling adalah; (1) masalah kecewa,  (2) masalah frustrasi, (3) 

masalah kecemasan, (4) masalah stres, (5) masalah depresi, (6) masalah 

konflik, dan (7) masalah ketergantungan. Di antara keenam masalah ini 

dapat dialami klien secara bersamaan, misalnya di samping klien 

mengalami masalah kecewa, ia juga menderita masalah frustrasi,  

kecemasan, begitu juga masalah yang lain. 

(1). Masalah Kecewa (disappointed problem) 

      Kecewa merupakan bentuk gangguan emosi yang ditimbulkan oleh 

ketidak serasian antara apa yang diinginkan klien dengan kenyataan 

yang terjadi. Seorang siswa merasa kecewa karena mendapatkan 

pelayanan yang tidak memuaskan di sekolah, seorang siawa merasa 
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kecewa karena gurunya tidak hadir memberi pelajaran (pembelajaran)  

tanpa pemberitahuan sebelumnya, seorang pegawai merasa kecewa 

karena janji perusahaan menaikkan gaji tidak direalisasi, dan masih 

banyak peristiwa lain yang dapat menimbulkan rasa kecewa.  

Konseli yang mengalami kekecewaan berlarut-larut tanpa 

penyelesaian dapat menimbulkan kompleks terdesak  yang dapat 

mengakibatkan kegelisaan, frustrasi, salah ambil, salah ucap, dan 

mimpi sesuatu sebagai wujud adanya keinginan yang tidak terpenuhi. 

Konseli yang gagal menyelesaikan masalah ini sebaiknya minta 

bantuan konseling kepada konselor, agar problem ini bisa direduksi 

dan dihilangkan, sehingga tidak merangsang timbulnya masalah lain. 

(2). Masalah Frustrasi (frustration problem) 

Frustrasi adalah suatu bentuk kekecewaan yang tidak terselesaikan 

akibat kegagalan yang sering terjadi di dalam mengerjakan sesuatu   

atau akibat tidak berhasil dalam mencapai cita-cita.  Konseli yang 

mengalami frustrasi, biasanya menampakkan gejala minat kerjanya 

menurun, tidak mau melakukan usaha lagi, dan kehilangan 

kepercayaan pada dirinya. Pada umumnya layanan konseling 

diberikan kepada konseli untuk membantu membangkitkan minat dan 

motivasi pada aktivitas lain yang lebih cocok dengan potensi konseli, 

teknik ini disebut sublimasi. 

(3). Masalah Kecemasan (anxiety problem) 

      Kecemasan adalah suatu keadaan atau kondisi emosi yang tidak 

menyenangkan, dan merupakan pengalaman yang samar-samar 

disertai dengan perasaan yang tidak berdaya  dan tidak menentu 

(Lazarus, 1978). Pada umumnya kecemasan bersifat subyektif, yang 

ditandai dengan adanya perasaan tegang, khawatir, takut, dan disertai 

adanya perubahan fisiologis, seperti peningkatan denyut nadi, 

perubahan pernafasan dan tekanan dara. Siswa akan mengalami 
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kecemasan bila menghadapi situasi yang membahayakan dirinya, 

seperti ujian UNAS yang dianggap paling sulit.  

Kecemasan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Menurut Gilmer 

(1978) kecemasan dibedakan menjadi dua, yaitu  kecemasan normal 

dan kecemasan abnormal. Sedangkan Lazarus dan Spielberger yang 

dikutip Kendall (1978) juga membedakan kecemasan menjadi dua, 

yaitu; State anxiety dan Trait anxiety. Keempat jenis kecemasan ini, 

penulis uraikan pada halaman berikut. 

Kecemasan normal adalah suatu kecemasan yang derajadnya masih 

ringan, dan merupakan suatu reaksi yang dapat mendorong klien 

untuk bertindak, seperti; menunjukkan kurang percaya diri, dan juga 

dapat melakukan mekanisme pertahanan ego, contoh: memberikan 

suatu alasan yang rasional atas kegagalan yang dialaminya. 

 Kecemasan abnormal adalah suatu kecemasan yang sudah kronis, 

adanya kecemasan tersebut dapat menimbulkan perasaan dan 

tingkah laku yang tidak efisien, misalnya siawa harus mengulang 

ujian, karena ujian pertama belum lulus.   

 Suatu kecemasan disebut State anxiety bila gejala kecemasan yang 

timbul dianggap sebagai suatu situasi yang mengancam individu. 

Misalnya konseli merasa terancam atas kemungkinan kegagalan yang 

pernah dialaminya pada tahun yang lalu. 

Trait anxiety merupakan kecemasan sebagai keadaan yang menetap 

pada individu. Kecemasan ini berhubungan dengan kepribadian 

individu yang mengalaminya. Konseli yang mempunyai Trait anxiety 

tinggi cenderung untuk menerima situasi sebagai bahaya atau 

ancaman, dibandingkan konseli yang menderita Trait anxiety rendah, 

sehingga mereka akan merepons situasi yang mengancam dengan 

kecemasan yang lebih besar intensitasnya. 

                       7 
 



Konseli yang mengalami kecemasan tersebut di atas, pada dirinya 

timbul reaksi-reaksi tertentu. Pada dasarnya reaksi kecemasan ini 

dapat dibedakan menjadi reaksi fisiologis dan psikologis. Reaksi 

fisiologis adalah reaksi tubuh, terutama oleh organ-organ yang diatur 

oleh syaraf simpatetis, seperti jantung, pembuluh darah, kelenjar, pupil 

mata, sistem pencernaan, dan sistem pembuangan. Dengan adanya 

kecemasan, maka satu atau lebih organ-organ dalam tubuh akan 

mengalami peningkatan fungsinya, seperti jantung berdebar-debar, 

sering buang air kecil, perut rasanya nyeri, keluar keringat dingin, 

gemetar, dan sirkulasi darah tidak teratur. Reaksi  psikologis adalah 

reaksi kecemasan yang biasanya disertai oleh reaksi fisiologis, seperti 

adanya perasaan tegang, kebingungan, merasa terancam, tidak 

berdaya, rendah diri, kesulitan memusatkan perhatian dan kesulitan 

berkonsentrasi.  

(4). Masalah Stres (stress problem) 

      Stres adalah suatu bentuk gangguan emosi yang disebabkan adanya 

tekanan yang tak bisa diatasi oleh individu. Di sekolah siswa mungkin 

mengalami stres saat hubungannya dengan temannya tidak bisa 

berjalan baik, atau saat mereka menghadapi ujian. Sering terjadi siswa 

atau mahasiswa ditekan terus menerus untuk menyelesaikan tugas-

tugas dalam waktu yang semakin sedikit.  Stres terjadi jika seseorang 

dihadapkan dengan peristiwa yang mereka rasakan sebagai 

mengancam kesehatan fisik atau psikologisnya. Peristiwa-peristiwa 

tersebut disebut stresor, dan reaksi orang terhadap peristiwa tersebut 

dinamakan respons stres. Stres yang berlanjut dapat menimbulkan 

gangguan emosi yang menyakitkan seperti kecemasan dan depresi. 

Stres bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keinginan yang 

bertentangan, peristiwa traumatik, peristiwa yang tidak bisa 

dikendalikan, peristiwa yang tidak bisa diprakirakan, peristiwa di luar 
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batas kemampuan, dan konflik internal sering sebagai sumber stres 

seseorang.  Atkinson, dkk (1998:338) menyatakan bahwa sumber stres 

yang paling jelas adalah peristiwa traumatik, seperti situasi bahaya 

ekstrim yang berada di luar kemampuan manusia, misalnya; bencana 

alam, seperti gempa bumi dan banjil; bencana buatan manusia, seperti 

perang dan kecelakaan nuklir; kecelakaan yang mengerikan, seperti 

tabrakan mobil atau pesawat terbang; penyerangan fisik, seperti 

pemerkosaan atau upaya pembunuhan.  

Klien yang mengalami stres ringan dan sedang masih bisa dibantu 

konselor dengan konseling, tetapi bila stres yang dideritanya kategori 

berat, maka konselor harus merujuk (mereferal) kepada psikiater. 

Kasus stres berat membutuhkan penanganan medis dan layanan 

psikoterapi.  

(5). Masalah Depresi (depression problem) 

Depresi dikenal sebagai keluhan-keluhan umum yang dialami oleh 

masyarakat biasa maupun penderita yang berobat.  Masalah depresi 

dapat digolongkan ke dalam gangguan emosi dan kepribadian yang 

perlu mendapatkan perhatian serius dari kalangan kedokteran bidang 

kesehatan jiwa, psikologi, maupun ahli konseling.  Bila masalah 

depresi dialami oleh klien normal, seperti keadaan kemurungan 

(kesedian, kepatahan semangat) yang ditandai oleh perasaan tidak 

puas, menurunnya kegiatan, dan psimis menghadapi masa yang akan 

datang, maka kasus demikian ini dapat dibantu konselor melalui 

konseling. Namun, bila depresi yang diderita klien digolongkan sebagai 

gangguan kepribadian seperti kasus patologis kronis yaitu 

ketidakmampuan ekstrim untuk mereaksi perangsang, disertai 

menurunnya nilai diri, delusi, dan putus asa yang berlebihan sehingga 

klien cenderung bunuh diri, maka kasus ini bisa direferal kepada 

psikiatri. 
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Konselor seyogyanya mampu mengidentifikasikan, apakah konselinya 

menderita depresi berat, sedang,  atau ringan.  Pada kasus depresi 

sedang dan ringan, gejala depresi yang sering muncul ialah; mudah 

mengeluh, sedih, patah semangat, tidak puas, motivasi rendah, psimis 

dalam memandang masa depan disertai penurunan draktis dari 

kegiatan psiko-fisik. 

Blackburn dan Davidson (1994) mengemukakan gejala penderita 

depresi berdasarkan simtoma-simtoma psikologis dan biologis. 

Simtoma-simtoma psikologis meliputi; (1) Suasana hati, seperti 

kesedian, kecemasan, dan mudah marah; (2) Berpikir, seperti 

kehilangan konsentrasi, lambat dan kacau dalam berpikir, 

menyalahkan diri sendiri, ragu-ragu, dan merasah harga dirinya 

rendah; (3) Motivasi, seperti  kurang minat bekerja, menghindar dari 

pekerjaan dan sosial, ingin melarikan diri, dan ketergantungan tinggi; 

(4) perilaku, seperti lamban, mondar-mandir, menangis, dan mengeluh.  

Simtoma biologis mencakup; (1) Hilangnya nafsu makan; (2) Hilangnya 

nafsu birahi; (3) Tidur terganggu; dan (4) Lambat beraktivitas.      

(6). Masalah Konflik (conflict problem) 

Konflik adalah suatu bentuk pertentangan yang dialami oleh individu. 

Konflik yang dialami konseli bisa ditimbulkan oleh dua faktor, yaitu 

faktor di dalam diri konseli, dan faktor di luar diri konseli.  Penyebab 

pertama terjadi, karena apa yang dilakukan konseli tidak sesuai 

dengan keyakinan konseli, sedangkan penyebab kedua timbul, bila 

keinginan dan harapan konseli tidak sesuai dengan kenyataan di luar 

dirinya.  Konflik sebagai masalah psikologis sangat mempengaruhi 

perilaku individu. Konseli yang mengalami konflik, perilakunya 

mengalami penurunan, contoh; bila siswa  konflik dengan gurunya, ia 

akan malas mengikuti pelajaran guru tersebut, contoh lain; seorang 

karyawan konflik dengan atasannya, menimbulkan karyawan tersebut 
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mengundurkan diri dari perkerjaannya. Jadi jelas bahwa, konflik pada 

umumnya berdampak buruk terhadap intensitas perilaku individu. 

 (7). Masalah Ketergantungan (dependence problem) 

Ketergantungan adalah  suatu keadaan dimana seseorang dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya menggantungkan bantuan 

pihak lain. Masalah ketergantungan konseli merupakan bentuk 

kesulitan psikologis  yang dapat dikategorikan lebih ringan bila 

dibandingkan dengan masalah-masalah yang diuraikan di atas. Dalam 

belajar, masalah ini bisa menimbulkan penurunan kemampuan peserta 

didik untuk mengerjakan  tugas-tugasnya, sehingga usaha belajarnya 

menjadi rendah. Gejala perilaku konseli yang mengalami masalah 

ketergantungan adalah: (a) Gejala psikologis, seperti penurunan minat, 

perhatian, dan motivasi; dan (b) Gejala fisik, seperti malas berusaha, 

memandang dirinya kurang mampu, kelelahan, dan vitalitas fisik 

menurun.     

5. Apa keterampilan dasar wawancara konseling? 

         Keterampilan dasar wawancara konseling adalah suatu keterampilan 

konselor untuk melakukan wawancara dengan konseli dalam proses 

konseling yang bersifat unik. Keunikan ini yang membedakan antara 

wawancara konseling dengan wawancara bukan konseling. 

         Konselor professional harus menguasai sejumlah keterampilan 

dasar wawancara konseling, yang oleh Haney dan Laibsohn (1999) 

disebut bentuk-bentuk respons konselor. Keterampilan dasar tersebut 

mencakup: (1) membuka atau menutup (opening or closing), (2) 

penampilan (attending), (3) empati (empathizing), (4) paraphrase 

(paraphrasing), (5) memberi balikan (giving feedback), (6) menjelaskan 

(clarifying), (7) mengarahkan (directing), (8) bertanya (questioning), (9) 

permainan suatu firasat (playing a hunch), (10) mencatat suatu tema 

(noting a theme), (11) mencatat suatu pertentangan (noting a 
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discrepancy), (12) mencatat suatu hubungan (noting a connection), (13) 

membingkai kembali (reframing), (14) membiarkan kesunyian (allowing 

silence), dan (15) penyikapan diri (self-disclosing).   

         Berdasarkan intensitas respons konselor, kelima belas keterampilan 

dasar wawancara konseling di atas, dipetakan Haney dan Leibsohn 

(1999) sebagai berikut. 

Tabel 1: Klasifikasi dan Bentuk Respons Konselor 

Klasifikasi Bentuk 

Respons esensial 1. Membuka atau menutup 
2. Penampilan 

Respons pasif 1. Empati 
2. Parafrasing 
3. Memberi balikan 

Respons aktif 1. Menjelaskan 
2. Mengarahkan 
3. Bertanya 

Respons Interpretatif 1. Permainan suatu firasat 
2. Mencatat tema 
3. Mencatat pertentangan 
4. Mencatat hubungan 
5. Membingkai kembali 

Respons kebebasan menentukan 1. Membiarkan kesunyian 
2. Penyikapan diri 

    

B. Teori dan teknik konseling 
         Konselor professional adalah seorang ahli konseling, mereka 

menguasai teori-teori konseling secara mendalam. Menurut Corey (2005) 

terdapat 11 teori konseling yang bisa diacu oleh konselor untuk 

membangun pelayanan konseling kepada konselinya, yaitu; (1)  

psychoanalytic, (2) adlerian, (3) existential, (4) person-centered, (5) 

gestalt, (6) behavior, (7) cognitive behavior, (8) reality, (9) feminist, (10) 

postmodern, dan (11) systems family.  
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1. Bagaimana pandangan suatu teori terhadap manusia? 
         Setiap teori memiliki perbedaan dalam memandang hakikat 

manusia, sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini.  
          

Tabel 2: Pandangan Tentang Manusia  

1. Psychoanalytic therapy  Manusia  pada  dasarnya  ditentukan  oleh  energi 
psikis  dan  pengalaman  awal.  Konflik‐konflik  dan 
motivasi‐motivasi  yang  tidak  disadari  sebagai 
sumber perilaku. 

2. Adlerian therapy  Manusia  termotivasi  oleh  minat  sosial,  dengan 
bekerja  keras  ke  arah  tujuan‐tujuan,  dan  oleh 
tugas‐tugas hidup. 

3. Existential therapy  Fokus  pada  hakikat  kondisi  manusia,  meliputi 
kapasitas  untuk  mencapai  kesadaran  diri,  bebas 
memilih,  tanggung  jawab,  ketertarikan,  mencari 
arti,  secara  sendiri  atau  dalam  hubungannya  
dengan  orang  lain,  dan  menghadapi  kenyataan 
kematian 

4. Person‐centered therapy  Pandangan manusia  adalah  positif,  dan memiliki 
kecenderungan berfungsi secara penuh.   

5. Gestalt therapy  Orang mengejar  utuh  dan  pengintegrasian  dalam 
berpikir,  merasakan,  dan  bertindak.  Pandangan  
nondeterministic  dalam  arti  manusia  dipandang 
mempunyai kapasitas untuk mengenali bagaimana 
pengaruh  lebih  awal  dihubungkan  dengan 
berbagai kesulitan yang dialaminya. 

6. Behavior therapy  Perilaku sebagai hasil belajar. Kita sebagai produk 
lingkungan dan produser lingkungan.   

7. Cognitive behavior therapy  Individu  cenderung menyertakan  pemikiran  yang 
salah,  yang  mengarahkan  terjadinya  gangguan 
perilaku dan emosi. Kognisi adalah faktor penentu 
yang  utama  bagaimana  kita  merasakan  dan 
bertindak. 

8. Reality therapy  Berbasis  pada  teori  yang  dipilih,  pendekatan  ini 
berasumsi  bahwa  kita  pada  hakikatnya  adalah 
makhluk  sosial  dan  kita membutuhkan  hubungan 
yang  berkualitas  untuk  menjadi  bahagia. 
Permasalahan  psikologis  adalah  hasil  resisting 
kendali kita oleh orang  lain atau usaha kita untuk 
mengendalikan  orang  lain. Teori  Pilihan  adalah 
suatu penjelasan hakikat manusia dan bagaimana 
cara  terbaik mencapai  kepuasan  hubungan  antar 
pribadi. 
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Sambungan Tabel 2  

9. Feminist therapy  Pejuang  hak  wanita  mengkritik  banyak  teori‐teori 
tradisional  yang  memiliki  konsep  dan  praktik  bias 
gender:  androcentric,  gendercentric,  ethnocentric, 
heterosexist, dan intrapsychic. 

10. Postmodern approaches  Mendasarkan  pada  pendapat  yang  ada  berbagai 
kenyataan  dan  berbagai  kebenaran,  postmodern 
therapies menolak gagasan di mana kenyataan adalah 
eksternal dan dapat diserap. Orang‐orang menciptakan 
arti  hidup mereka melalui  percakapan  dengan  orang 
yang  lain.  Pendekatan  postmodern    menghindari 
pathologizing  klien,  berprasangka  tentang  diagnostik, 
menghindari  mencari‐cari  dasar  penyebab 
permasalahan,  dan  menempatkan  suatu  nilai  tinggi 
untuk menemukan  sumber dan kekuatan klien. Fokus 
terapi  adalah  menciptakan  solusi  pada  saat  ini  dan 
masa depan. 

11. Family systems therapy  Keluarga  dipandang  dari    suatu  interaktif  dan  
perspektif  sistemik.  Klien  terhubungkan  dalam  suatu 
sistem  hidup;  suatu  perubahan  di  dalam  satu  bagian 
dari  sistem  akan mengakibatkan  suatu  perubahan  di 
dalam bagian lain. Treatmen terbaik memusatkan pada 
unit keluarga. Suatu disfungsi perilaku  tumbuh di  luar 
unit interaksional keluarga.  

 

 

2. Bagaimana langkah-langkah konseling? 
         Suatu konseling bisa disusun langkah-langkahnya, walaupun bila 

kita cermati setiap teori cenderung memiliki prosedur sendiri. Pada 

umumnya prosedur konseling dibangun ke dalam siklus tahapan konseling 

sebagai berikut. 

 

 

 
Tahap 1 

Penerimaan
Tahap 2                     

Pembinaan hubungan baik
Tahap 3 

Identifikasi masalah

 

 

 

 

Tahap 4 
Perumusan tujuan 

Tahap 5 
Tahap 6  Pemilihan & 

implementasi Asesmen 
strategi/teknik 
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         Pertama-tama konselor menerima konseli, baik konseli datang 

sendiri atau dikirim oleh pihak lain (guru mapel, staf sekolah lainnya). 

Tahap ini sangat penting karena menentukan keberlanjutan tahap 

berikutnya. Lazimnya konselor pada tahap penerimaan menerapkan  

komunikasi humanistik yang dikembangkan Carl Rogers, seperti; 

menerima secara tulus, hangat, empati, dan menyenangkan (fun). Setelah 

itu, konselor menciptakan dan membina hubungan baik (rapport), 

misalnya dengan cara menunjukkan rasa hormat, rasa senang, dan 

menanamkan asas-asas konseling kepada konseli, seperti asas 

kesukarelaan, asas kerahasiaan, asas keahlian, asas kegiatan, dan asas 

kemandirian, sebagai suatu hal yang amat penting dalam menunjang 

proses konseling.   

         Bila kondisi yang kondusif sudah tercipta, selanjutnya memasuki  

tahap identifikasi masalah. Pada tahap ini, konselor bersama konseli 

melakukan wawancara konseling untuk menemukan akar masalah konseli 

serta merumuskannya secara konkret. Setelah masalah konseli 

teridentifikasi, selanjutnya wawancara konseling di arahkan untuk 

merumuskan tujuan konseling secara operasional (konkret dan jelas) 

seperti contoh pada halaman 2 di muka. Tujuan yang operasional, akan 

memudahkan konselor dalam memilih strategi/teknik konseling yang 

relevan. Konselor yang ahli tentunya dapat memilih,  mengkomunikasikan, 

dan menjelaskan rasionalitas serta cara penggunaan strategi/teknik 

konseling kepada konselinya. Setelah konseli melaksanakan strategi/ 

teknik konseling, selanjunya konselor melakukan asesmen untuk 

mengetahui keberhasilan konseling. Hasil asesmen sangat dibutuhkan 

sebagai refleksi proses konseling yang dibangunnya.   

 

3. Apa strategi/teknik konseling?   
         Dalam konseling, istilah strategi tidak bisa dibedakan dengan istilah 

teknik. Maksudnya, strategi konseling artinya sama dengan teknik 

konseling. Teknik konseling mana yang digunakan oleh konselor,  

                       15 
 



ditentukan oleh teori-teori konseling yang diacu sebagai kerangka dasar 

proses konseling. Dengan kata lain, setiap teori memiliki teknik-teknik 

konseling yang berbeda dengan yang lain.  

         Pada kesempatan ini, kita tidak mungkin memiliki waktu yang cukup 

untuk membahas semua teknik konseling dari semua teori yang ada. 

Hematnya, kita dihadapkan untuk membuat pilihan dari beberapa teori 

saja, misalnya teori behavior, teori cognitive behavior, dan teori gestalt 

yang popular diterapkan dalam konseling.  
 

a. Teori behavior  
         Beberapa teknik konseling behavior, diuraikan secara singkat 

sebagai berikut: 

         Reinforcement. Reinforcement artinya pemberian penguatan 

kepada konseli. Penguatan ini terdiri dari dua macam, yaitu penguatan 

positif (positive reinforcement) dan penguatan negatif (negative 

reinforcement). Bila konselor  memberikan pujian atau dukungan kepada  

konseli dalam konseling yang dimaksudkan untuk lebih menguatkan 

perilaku konseli, maka penguatan ini disebut positif (positive 

reinforcement). Namun demikian bila konselor menghilangkan situasi yang 

tidak menyenangkan dalam konseling seperti; kecurigaan,  kebosanan, 

kejenuhan,  kebingunan, dan ketakutan, yang dimaksudkan untuk lebih 

mengembangkan perilaku positif, maka penguatan ini disebut negatif 

(negative reinforcement).   

         Extinction. Extinction adalah pengurangan secara berangsur-

angsur dari suatu reaksi. Extinction digunakan ketika konseli  

menunjukkan perilaku yang tidak relevan dengan tujuan konseling. 

Perilaku-perilaku tersebut dihilangkan secara berangsur-angsur dengan 

cara menganggapnya tidak penting, dan perhatian konseli dialihkan 

kepada perubahan-perubahan perilaku yang relevan dengan tujuan 

konseling.  
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         Punishment. Punishment adalah pemberian hukuman kepada 

konseli yang menunjukkan perilaku melanggar norma konseling.  

Hukuman ini mempunyai tiga peran penting dalam perkembangan 

individu, pertama menghalangi munculnya perilaku yang tidak diinginkan, 

kedua mendidik individu ke arah terbentuknya perilaku yang diinginkan, 

dan ketiga memberikan motivasi untuk menghindari perilaku yang tidak 

diinginkan.  

         Relaxation. Relaksasi adalah menjadikan dirinya rilek; pikirannya, 

perasaannya, dan aktivitas fisiknya (otot-ototnya) dikontraksikan sehingga 

menjadi rilek. Konselor melatih konseli untuk melakukan relaksasi dengan 

cara melepaskan diri dari segala kejenuhan yang pernah dialaminya 

selama 20 sampai 25 menit, dengan memfokuskan pada pemikiran-

pemikiran yang menyenangkan atau mengkhayal sesuatu yang 

menyenangkan dalam kehidupan secara wajar.   

         Desensitization. Desensitisasi adalah teknik untuk mengurangi 

reaktivitas atau kepekaan emosional. Prosedur teknik ini sebagai berikut; 

(1) Konselor meminta konseli  untuk membuat daftar stimuli yang 

mendatangkan kecemasan seperti penolakan, kecemburuan, kritik, dan 

pencelaan; (2) Selama beberapa menit konseli dilatih untuk melakukan 

rilek (santai) dengan mata terpejam dengan memfokuskan pada situasi 

yang menyenangkan; (3)  Konselor menanyakan kepada konseli, apakah  

masih dalam kondisi tegang; (4) Bila ya, konselor meminta konseli untuk 

melepaskan ketegangan itu dengan cara mengalihkan pikirannya ke arah 

aktivitas yang menyenangkan.  

         Modeling.  Modeling adalah belajar memberikan reaksi dengan jalan 

mengamati orang lain yang tengah mereaksi. Penggunaan teknik ini 

dalam konseling didasarkan pada prinsip social learning theory (teori 

pembelajaran sosial) dari Albert Bandura.  Ketika konselor memberikan 

model (contoh-contoh) perilaku yang baik kepada konseli, maka akan 

terjadi proses peniruan konseli terhadap model-model yang diberikan oleh 

konselor tersebut.   

                       17 
 



         Token economy. Penggunaan penguatan skunder untuk 

membentuk perilaku konseli yang diinginkan dapat dilakukan dengan 

memberikan ganjaran (reward) dalam bentuk hadiah. Sebagai contoh: bila 

konseli menunjukkan perubahan perilaku yang diinginkan seperti motivasi 

belajarnya meningkat, sehingga prestasinya dapat lebih baik daripada 

sebelumnya, konselor memberikan hadiah, misalnya berupa cincin, dasi 

atau bentuk lain sebagai ganjaran (reward).  

         Assertive training. Tidak semua konseli mampu menyatakan 

dengan tegas tentang pandangannya, harapannya, keinginannya, maupun 

pendapatnya, sehingga ia membutuhkan program latihan yang terarah, 

efisien, dan efektif.  Pelatihan asertif adalah teknik yang dipakai konselor  

dengan menggunakan model-model pola tingkah laku yang tegas bagi 

konselinya. Konseli dilatih konselor untuk belajar menyatakan secara 

tegas, tanpa ragu dan tanpa malu-malu. Metode yang dapat dipakai 

konselor untuk memberikan pelatihan asertif kepada konseli ialah: 

instruksi, umpan balik, modeling, penguatan sosial, dan pemberian tugas-

tugas rumah.  

         Self-management. Self-management  adalah belajar mengelola diri. 

Konselor membelajarkan konseli untuk mengelola dirinya. Misalnya untuk 

membentuk kebiasaan belajar yang produktif, konselor berdiskusi dengan 

konseli untuk menyusun jadwal belajar di rumah dan membuat komitmen. 

Konselor melakukan asesmen atas kemajuan perilaku belajar konseli dan 

memberikan balikan.  
 

b. Teori cognitive behavior  
         Corey (2005) mengelompokkan beberapa teori ke dalam kelompok 

teori cognitive behavior, di antaranya mencakup: (1) Albert Ellis’ Rational 

Emotive Behavior Therapy, tekniknya antara lain; identifying beliefs, 

disputing, countering, rational self-analysis, action homework,  dan humor; 

dan (2) Aaron Beck’s Cognitive Therapy, tekniknya misalnya applying 
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cognitive techniques. Beberapa teknik tersebut dijelaskan secara singkat 

sebagai berikut. 

         Identifying beliefs. Teknik identifikasi keyakinan digunakan untuk 

menemukan dan mengenali keyakinan konseli yang salah. Konselor 

mengajak konseli untuk mengungkapkan keyakinan-keyakinan konseli 

yang tidak rasional (irrational belief) yang menjadi penyebab timbulnya 

gangguan perilaku konseli.  

         Disputing. Teknik perdebatan digunakan untuk mendebat 

keyakinan-keyakinan konseli yang irrasional. Teknik ini dilakukan ke 

dalam dua tahap. Pada tahap awal lebih spesifik memerlukan suatu 

pengujian atas keyakinan-keyakinan konseli yang tidak logis yang 

dilaporkan oleh konseli. Pada tahap kedua, wawancara konseling di 

arahkan untuk mengembangkan suatu alternatif yang lebih rasional (logis) 

yang dapat diterima oleh akal sehat. Dalam wawancara konseling, 

cognitive disputing digunakan konselor secara persuasif dengan 

mengarahkan pertanyaan-pertanyaan kepada konseli. Contoh: Can you 

prove it?  (Dapatkah Anda membuktikan itu?),  How do you know?   

(Bagaimana Anda mengetahui?),  If that is true, what’s the worst that can 

happen? (Jika itu adalah benar), apa yang terburuk yang bisa terjadi? Dst.       

         Countering. Teknik membalas digunakan konselor untuk 

memberikan konter (jawaban melawan konseli yang signifikan)  pada 

setiap keyakinan konseli yang tidak logis (irrational).  Dengan menyatakan 

perilaku-perilaku yang lebih logis, sehingga konseli secara berangsur-

angsur dapat mengubah pola pikir yang irrasional ke arah pola pikir yang 

rasional.  

         Rational self-analysis. Teknik analisis diri yang rasional, digunakan 

konselor untuk melibatkan konseli  di dalam analisis diri yang irrasional, 

dengan menerapkan teori A-B-C pada situasi konseli dan membantunya 

untuk memerangi keyakinan-keyakinan irrasional konseli. Konselor bisa 

melatih konseli untuk melakukan teknik ini. Contoh: A adalah peristiwa, B 

adalah keyakinan, dan C adalah konsekuensi atas keyakinan itu. Bila 
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Anda (konseli) berada pada suatu peristiwa UNAS (A), lalu keyakinan 

Anda, soal UNAS bisa dibeli, hasil UNAS tidak dikoreksi secara obyektif 

(bisa titip/koneksi), saat UNAS bisa menyontek, dan guru akan 

membantunya (B), maka akan diperoleh perilaku konsekuensi atas 

keyakinan itu (C) yaitu motivasi belajar konseli menurun, konseli tidak 

perlu belajar secara serius toh nanti saat UNAS bisa nyontek.  

        Action homework. Teknik tindakan pekerjaan rumah (PR) 

digunakan untuk mendorong konseli dalam memperdebatkan gagasan 

yang tidak logis (irasional). Konselor memberikan PR kepada konseli 

sedemikian rupah sehingga konseli dapat menghilangkan perilakunya 

yang tidak logis, dan menumbuhkan cara-cara yang logis dalam mencapai 

suatu tujuan.  

         Humor. Teknik humor dapat dipergunakan untuk menciptakan 

rapport (hubungan baik) dan juga sebagai teknik untuk membuka diri 

konseli. Di samping itu, humor juga efektif untuk menurunkan ketegangan 

konseli dalam menghadapi suatu situasi. Penggunaan humor dalam 

konseling sebaiknya memperhatikan budaya konseli. Ada budaya-budaya 

tertentu yang menerima humor sebagai konsekuensi kegagalan, tetapi 

ada juga budaya masyarakat yang berpikiran bahwa kegagalan tidak bisa 

ditertawakan.      

         Applying cognitive techniques. Teknik-teknik kognitif yang 

diterapkan dalam konseling seperti Tought stopping dan cognitive 

restructuring juga mudah diaplikasikan dalam pelayanan konseling.  

Tought stopping (stop berpikir) digunakan untuk membantu konseli dalam 

menghilangkan gambaran diri yang negatif dan untuk membantu konseli 

yang terikat dengan pikiran-pikiran negatif. Untuk menerapkan teknik ini 

konselor meminta kepada konseli untuk menyatakan pikiran-pikirannya / 

pendapat-pendapatnya tentang sesuatu hal yang menjadi problem. Bila  

konseli memunculkan pikiran yang negatif, konselor memberikan interupsi 

dengan menyatakan stop. Begitu juga seterusnya, kemudian dilakukan 

diskusi dengan konseli.  

                       20 
 



         Teknik Cognitive restructuring yaitu menata kembali pola pikir 

konseli yang negatif dirubah ke arah pola pikir positif. Teknik ini efektif 

untuk membantu konseli belajar mengenal dan menghentikan pikiran-

pikiran negatif, tetapi  juga mengganti pikiran-pikiran tersebut dengan 

pikiran yang positif. Banyak konseli yang tidak bertindak sesuai dengan 

apa yang diinginkannya karena takut terhadap konsekuensi dari tindakan 

tersebut. Biasanya ketakutan-ketakutan seperti  “saya mungkin ditolak”, 
saya mungkin melakukan kesalahan”, atau mungkin ada seseorang 
yang tidak membenarkan tindakan-tindakan saya, dan sebagainya. 

Sering kali ketakutan-ketakutan ini sangat tidak rasional, dan tidak logis.  

          Prosedur dalam melakukan teknik restructuring cognitive dapat 

dikelompokkan menjadi dua: pertama memberikan rasional untuk 

memperkuat keyakinan konseli bahwa "pernyataan diri" dapat 

mempengaruhi prilaku. Setelah rasional diberikan, konselor meminta 

konseli untuk menyetujui (contracting) tetapi tidak boleh memaksa. 

Bagaikan dokter memberikan obat kepada pasien, dokter tidak memaksa 

pasien untuk minum obat, tetapi dokter menjelaskan rasionalitas minum 

obat, termasuk akibat-akibat bila obat tidak diminum.  Kedua, melakukan 

Identitifikasi pikiran konseli dalam situasi problem. Setelah konseli 

menerima rasional yang diberikan, konselor melakukan analisis terhadap 

pikiran-pikiran klien dalam situasi yang mengandung tekanan atau situasi 

yang menimbulkan kecemasan.  

 
c. Teori Gestalt 
         Beberapa teknik dalam teori ini, mencakup: (1) empty chair, (2)  

berkeliling, (3) latihan saya bertanggung jawab atas, (4) saya memiliki 

suatu rahasia, (5) bermain proyeksi, (6) permainan melebih-lebihkan, dan 

(7) tetap dengan perasaan. Ketujuh teknik ini secara singkat diuraikan 

berikut. 

         Empty chair. Teknik kursi kosong dapat digunakan konselor untuk 

membantu konseli dalam memecahkan masalah konflik, misalnya siswa 
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mengalami konflik dengan guru, dengan orang-tua, dengan teman, dan 

sebagainya.  Konselor dalam melakukan teknik ini, meminta konseli untuk 

memainkan peran yang terkait dengan masalahnya, misalnya peran 

orang-tua yang sangat otoriter dalam menentukan pilihan anak, dan peran 

anak dalam menghadapi sikap orang-tua tersebut. Sebelum melakukan 

teknik ini, pertama-tama konselor menyediakan dua kursi yang dipasang 

berhadapan satu sama lain (yang satu kursi sebagai peran orang-tua, dan 

yang satunya lagi sebagai kursi peran anak). Konselor meminta konseli 

untuk duduk di kursi peran orang-tua, yang memainkan peran orang-tua 

yang sangat otoriter dalam menentukan pilihan karier anaknya, kemudian 

setelah memainkan peran orang-tua, konseli diminta untuk pindah kursi 

peran anak, untuk memerankan sikap anak dalam menghadapi sikap 

orang tua. Begitu seterusnya sampai dianggap cukup dalam memainkan 

peran, kemudian konselor diskusi dengan konseli. 

         Berkeliling.  Berkeliling adalah suatu latihan menggunakan teknik  

Gestalt di mana konseli diminta untuk berkeliling ke temannya (orang lain 

yang dikenalnya), dan berbicara atau melakukan sesuatu yang terkait 

dengan masalahnya. Tujuan teknik ini adalah untuk menghadapi, 

memberanikan, dan menyikapkan diri dengan tingkah laku yang baru.        
Contoh seorang konseli merasa takut untuk memberikan kepercayaan 

kepada orang-orang yang ada di sini. Kemudian  konselor berkata kepada 

konseli, “ Bersediakah Anda melakukan sesuatu sekarang juga untuk 

membawa diri Anda lebih jauh dan mulai bekerja guna memperoleh rasa 

percaya dan kepercayaan diri ?” Jika jawaban konseli tersebut 

mengyakan, konselor menganjurkan, “Pergilah kepada orang orang yang 

Anda kenal dan selesaikanlah kalimat ini “Saya tidak mempercayai Anda 

Karena. …” Sejumlah latihan bisa membantu konseli untuk melibatkan diri 

dan memilih mengatasi hal-hal yang telah membekukan dirinya dalam 

ketakutan. 
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         Latihan “Saya bertanggung jawab atas. …” Dalam latihan ini, 

konselor meminta konseli untuk membuat suatu pernyataan dan kemudian 

menambahkan pada pernyataan itu kalimat “dan saya bertanggung jawab 

untuk itu”.  Beberapa contoh: “Saya merasa jenuh, dan saya bertanggung 

jawab atas kejenuhan saya itu;” “Saya merasa terasing dan kesepian, dan 

saya bertanggung jawab atas keterasingan saya itu;” “Saya tidak tahu apa 

yang harus saya katakan sekarang, dan saya bertanggung jawab atas 

ketidaktahuan saya itu.”  Teknik ini dirancang untuk membantu konseli 

agar mengakui dan menerima perasaan-perasaannya dan untuk 

memproyeksikan perasaannya itu kepada orang lain. 

         Saya memiliki suatu rahasia. Teknik ini dimaksudkan untuk 

mengeksplorasi perasaan-perasaan berdosa dan malu. Konselor meminta 

konseli untuk berkhayal tentang suatu rahasia pribadi yang terjaga dengan 

baik, membayangkan bagaimana perasaan mereka dan bagaimana orang 

lain bereaksi jika mereka membuka rahasia itu. Dalam konseling individu, 

konselor meminta konseli untuk membayangkan diri berdiri di hadapan  

orang lain dan membukakan aspek-aspek yang telah menguras banyak 

energi untuk menyembunyikannya terhadap orang lain. Kemudian 

konselor meminta konseli untuk membayangkan, apa yang akan 

dikatakan oleh orang lain ketika orang lain mengetahui rahasianya. Teknik 

ini juga bisa digunakan sebagai metode pembentukan kepercayaan dalam 

rangka mengeksplorasi mengapa konseli tidak mau membukakan 

rahasianya dan mengeksplorasi ketakutan-ketakutan, menyampaikan hal-

hal yang mereka anggap memalukan atau menimbulkan rasa berdosa. 

         Bermain proyeksi. Dinamika proyeksi terdiri atas seseorang melihat 

pada orang lain hal-hal yang justru ia tidak mau melihatnya dan 

menerimanya pada dirinya sendiri. Orang bisa menguras banyak energi 

untuk mengingkari perasaan-perasaannya sendiri dan untuk mengalihkan 

motif-motif dirinya pada orang lain. Dalam permainan “bermain 
proyeksi”, konselor meminta konseli untuk mengatakan “Saya tidak bisa 
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mempercayaimu” untuk memainkan peran sebagai orang yang tidak bisa 

menaruh kepercayaan guna menggali sejauh mana ketidakpercayaan itu 

menjadi konflik dalam dirinya. Singkatnya, konselor meminta konseli untuk 

“mencobakan” pernyataan-pernyataan tertentu yang ditujukan kepada 

orang lain”. 

          Permainan melebih-lebihkan.  Permainan ini berhubungan dengan 

konsep peningkatan kesadaran atas tanda-tanda dan isyarat-isyarat halus 

yang dikirimkan oleh seseorang melalui bahasa tubuh. Gerakan-gerakan, 

sikap-sikap badan, dan mimik muka bisa mengkomunikasikan makna-

makna yang penting, begitu pun isyarat-isyarat yang tidak lengkap. 

Konseli diminta untuk melebih-lebihkan gerakan-gerakan atau mimik muka 

secara berulang-ulang, yang biasanya mengintensifkan perasaan yang 

berkaitan dengan tingkah laku dan membuat makna untuk menjadi lebih 

jelas. Tingkah laku yang bisa digunakan dalam permainan melebih-

lebihkan itu misalnya: tersenyum sambil mengungkapkan kesakitan atau 

perasaan negatif, gemetar (menggoyangkan tangan dan kaki), duduk 

lunglai dan menurunkan pundak, mengepalkan tinju, mengerutkan dahi, 

dan menyilangkan tangan. Jika konseli melaporkan bahwa kedua kakinya 

gemetar, maka konselor bisa meminta konseli untuk berdiri dan melebih-

lebihkan getarannya. Kemudian konselor bisa lagi meminta konseli agar 

mengungkapkan arti getaran kakinya itu dengan kata-kata. 

         Tetap dengan perasaan. Teknik ini bisa digunakan pada saat 

konseli menunjuk pada perasaan atau suasana hati yang tidak 

menyenangkan, yang sangat ingin dihindarinya. Konselor mendesak 

konseli untuk tetap dengan atau menahan perasaan yang ingin 

dihindarinya. Kebanyakan konseli ingin melarikan diri dari stimulus yang 

menakutkan dan menghindari perasaan-perasaan yang tidak 

menyenangkan. Konselor bisa meminta konseli untuk bertahan dengan 

ketakutan atau kesakitan apa pun yang dialaminya sekarang dan 

mendorong konseli untuk menyelam lebih dalam ke dalam perasaan dan 
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tingkah laku yang ingin dihindarinya. Menghadapi, mengonfrontasi, dan 

mengalami perasaan-perasaan tidak hanya membutuhkan keberanian, 

tetapi juga membutuhkan kesedian untuk bertahan dalam sakitan yang 

diperlukan guna membuka dan membuat jalan menuju taraf-taraf 

pertumbuhan yang lebih baru. 
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