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I.   Identitas Konseli: 
      Nama : Endang (nama samaran) 
      Kelas : XII IPA.4 
      Sekolah : SMA Negeri 2 Lamongan 
 
II. Sinopsis: 

Endang adalah siswi kelas XII IPA.4 SMA Negeri 2 Lamongan. Ia pernah 
memperoleh Piagam penghargaan sebagai siswa berprestasi di kelasnya dari kepala 
SMA Negeri 2 Lamongan pada semester empat yang lalu. Akhir-akhir ini kondisi 
Endang mengalami kemunduran, ia sering tidak masuk sekolah. Menurut bu Dita 
(wali kelas XII.IPA.4), Endang dalam bulan ini tidak masuk sekolah sebanyak 11 kali. 
Bila Endang berada di kelas, saat pelajaran berlangsung, ia terlihat bingung, duduk 
menyendiri di kursi bagian belakang, tidak mau bertanya kepada guru, dan mudah 
marah dengan teman-teman sekelasnya. Memperhatikan kondisi yang dialami Endang, 
bu Dita (guru wali kelasnya) menyarankan Endang meminta bantuan konseling 
kepada guru BK di SMA 2 Lamongan.  

 
III. Wawancara Konseling: 

Konseli/Konselor Wawancara Tahapan dan Keterampilan
Konseli Selamat pagi pak Jono  Tahap 1: Menerima konseli 

Attending (penampilan) 
 
 
 
Acceptance (penerimaan) 
 

Konselor Selamat pagi mbak Endang, bagaimana 
kabar Anda? 

Konseli Baik-baik pak Jono, terima kasih, apa 
bapak ada waktu sekarang? 

Konselor Oh, ada silakan, saya senang sekali Anda 
datang ke sini. 

Konseli Baik pak Jono, saya berterima kasih sekali, 
karena pak Jono bisa menerima saya. 

Konselor Sama-sama mbak Endang, pak Jono juga 
merasa senang, apa yang bisa saya bantu 
mbak Endang? 

Konseli Begini pak Jono, saya merasa butuh 
konseling, barangkali pak Jono berkenan 
mengkonseling saya.  

Tahap 2: Rapport 
 
 
 
 
 
Pertanyaan tertutup 
 

Konselor Baik mbak Endang, tentunya saya bersedia 
dan senang sekali. 

Konseli Terima kasih pak Jono. 
Konselor Apa mbak Endang sudah pernah konseling? 
Konseli Belum pernah pak Jono, tetapi saya pernah 
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mendengar konseling dari bu Dita (wali 
kelas saya). 

 
 
 
Pertanyaan tertutup 
 
 
Strukturing (ungkapan 
profesional) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertanyaan tertutup 
 
 

Konselor Baik, bagaimana bila pak Jono menjelaskan 
tentang konseling kepada Anda? 

Konseli Setuju, terima kasih pak Jono. 
Konselor Mbak Endang, konseling merupakan 

bantuan profesional yang pak Jono berikan 
kepada Anda. Konseling dilakukan 
berdasarkan asas-asas sebagai berikut. 
a. Asas  kesukarelaan, artinya Anda minta 

layanan konseling berdasarkan 
keinginan hati Anda, tidak dipaksa oleh 
pihak lain, misalnya oleh guru Anda. 

b. Asas kerahasiaan, artinya semua 
informasi tentang diri Anda, dijamin 
kerahasiaannya. Oleh karena itu, Anda 
jangan ragu. 

c. Asas kegiatan, artinya selama Anda 
mengikuti konseling, sebenarnya Anda 
melakukan serangkaian kegiatan, agar 
Anda lebih mampu memahami kesulitan 
Anda, dan sekaligus Anda akan belajar 
memecahkan kesulitan-kesulitan yang 
Anda alami. 

d. Asas keahlian, artinya konseling 
diampuh oleh orang yang ahli, seperti  
pak Jono, kiranya mbak Endang bisa 
mengerti? dst. 

Konseli Oh, begitu ya pak Jono, baru kali ini saya 
mendapat informasi tentang konseling, 
terima kasih ya pak. 

Konselor Baik mbak Endang, rupanya kita perlu 
diskusi panjang lebar tentang kesulitan 
Anda. Pak Jono senang sekali bila Anda 
bersedia mengungkapkan keluhan-
keluhan/kesulitan-kesulitan Anda selama 
ini.  

Tahap 3: Identifikasi kasus 
 
Pertanyaan terbuka 

Konseli Oh, ya pak Jono, saya akan menjelaskan 
kesulitan yang saya alami sekarang. Satu 
bulan yang lalu saya pernah dimarahi oleh 
guru matematika karena saya tidak 
mengumpulkan tugas/pekerjaan rumah 
pelajaran matematika. Saat itu, rasanya saya 
sock pak Jono, karena di muka kelas, guru 
matematika tersebut marah-marah sangat 
serius kepada saya, sehingga saya sangat 
malu dengan teman-teman saya di kelas. 
Orang-tua saya saja tidak pernah 
memperlakukan saya seperti itu pak Jono. 

Konselor Oh, ya, ya, Anda merasa tersinggung atas  
kejadian itu? 

Refleksi perasaan 
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Konseli Benar pak, saya betul-betul tersinggung dan 
malu. 

 
 
 
 
 
Pertanyaan terbuka 

Konselor Baik mbak Endang, saya bisa memahami 
perasaan Anda, kiranya Anda bisa 
mengungkapkan lagi, dalam kondisi 
bagaimana, aktivitas belajar Anda bisa 
terganggu, akibat kejadian ini?  

Konseli Bila saya teringat kejadian ini, tiba-tiba 
saya langsung malas belajar pak, gairah 
belajar menjadi hilang, dan saya sangat 
tidak senang terhadap pelajaran 
matematika, padahal saya pernah menjadi 
juara kelas pak, pada semester yang lalu. 

Konselor Baik mbak Endang, wajar bila Anda marah 
dan merasa terganggu perasaan Anda, 
namun demikian Anda perlu berhati emas, 
maksud bapak, Anda perlu belajar 
kesabaran, bukankah sabar itu mulia. 

Leading (mengarahkan) 
 
 
 
 
 
 
 
Cek persepsi 
Pertanyaan tertutup 

Konseli Terima kasih pak Jono. 
Konselor Nampaknya, kita sekarang sudah berhasil 

menemukan masalah Anda, yaitu Anda 
mengalami masalah konflik dengan 
seorang guru matematika. Apa betul?   

Konseli Betul pak Jono, memang itu masalah saya. 
Konselor Nah,  sekarang pak Jono ingin menjelaskan 

tujuan konseling, agar diskusi kita nanti 
lebih terarah dan bermakna, bagaimana 
pendapat Anda? 

Tahap 4: Tujuan Konseling 
 
Pertanyaan tertutup 
 
 
 

Konseli Baik pak Jono, saya setuju sekali. 
Konselor Terima kasih mbak Endang atas 

pemahaman Anda. Konseling ini bertujuan 
untuk membantu Anda, agar Anda mampu 
mengurangi, sampai menghilangkan gejala-
gejala konflik yang Anda alami, misalnya: 
- Anda tidak senang ketemu guru 

matematika---- kemudian Anda menjadi 
senang; 

- Anda merasa takut bila mengikuti 
pelajaran matematika----Anda menjadi 
menyenangi pelajaran  matematika 
kembali, sehingga Anda tidak takut; 

- Anda malas belajar matematika---menjadi 
Anda tidak malas/rajin belajar lagi, 

Begitu mbak Endang ya. 
Konseli Terima kasih banyak pak Jono, saat ini saya 

sudah memahami tentang tujuan konseli 
yang saya lakukan ini. 

Konselor Baik mbak Endang, pak Jono juga 
mengucapkan terima kasih kepada Anda. 
Sekarang kita perlu berdiskusi untuk 
mempelajari cara memecahkan masalah 

Tahap 5: Implementasi  
                 Strategi/strategi 
 
Pertanyaan tertutup 
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yang Anda alami, apakah Anda setuju?  
 
Strategi kursi kosong/empty 
chair 
 
 
 
 
Menguraikan komponen 
strategi kursi kosong: 
1. Rasional 
2. Contoh melakukan 
3. Melatih konseli 
4. Memberi PR/tugas rumah 
 
 
Catatan: Kursi A 
diperankan oleh Konselor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertanyaan tertutup 
                                          
 
 
 
 
Tahap 6: Asesmen 
 

Konseli Saya setuju pak Jono. 
Konselor Pak Jono, ingin menjelaskan kepada Anda 

tentang cara/metode yang  perlu Anda 
pelajari, yaitu strategi kursi kosong. 
Strategi ini bisa digunakan untuk mengatasi 
masalah konflik. 

Konseli Baik pak Jono, bagaimana caranya? 
Konselor Strategi kursi kosong merupakan strategi  

dialog antara Anda dengan guru 
matematika yang tidak Anda senangi. 
Disebut strategi kursi kosong karena dialog 
itu Anda lakukan dengan berhadapan 
dengan kursi kosong (yang dianggap guru 
matematika yang tidak Anda senangi). 
Contoh: 
Kursi A: Guru matematika, mengatakan, 
               Endang, mengapa kamu tidak  
               mengerjakan PR matematika,  
               kamu itu sekarang menjadi  
               pemalas! 
Kursi B: Endang, mengatakan, 
               Ma’af pak, saya mohon ma’af 
               Atas kesalahan saya ini.  
Kursi A: Guru Matematika, mengatakan, 
               Tidak, Bapak tidak memberikan  
               ma’af  kepada kamu, sebelum  
               kamu mengerjakan tugas itu. 
Kursi B: Endang, mengatakan, 
               Sekali lagi pak, saya mohon  
               ma’af. dst. 
Kemudian, dengan cara yang sama 
konselor melatih konseli untuk melakukan 
strategi kursi kosong.  
.... Baik, Anda sudah belajar melakukan 
strategi kursi kosong, kemudian, apakah 
pak Jono bisa minta tolong ya, agar Anda 
berlatih melakukan strategi ini di rumah.        

Konseli Baik pak Jono, saya sanggup berlatih 
melakukan strategi kursi kosong di rumah. 
Terima kasih atas bantuan bapak. 

Konselor OK Semoga Anda berhasil. 
Konselor Bagaimana keadaan Anda, setelah Anda 

berlatih menerapkan strategi kursi kosong 
di rumah, minggu yang lalu. 

Konseli Rasanya keadaan saya sudah lebih baik, pak 
Jono. 

 
 
Pertanyaan tertutup 
Strategi self-
monitoring/memonitor 
kemajuan diri setelah 

Konselor Wah, bagus ya mbak Endang, pak Jono 
senang sekali mendengarnya. Bagaimana 
bila Anda melakukan self-monitoring? 

Konseli Saya setuju pak Jono, tapi bagaimana cara 

4 
 



5 
 

melakukan self-monitoring itu pak Jono? melakukan strategi kursi 
kosong  Konselor Baik, pak Jono ingin menjelaskan cara 

melakukan self-monitoring. 
Konseli Ya pak Jono, saya ingin mengerti hal itu.  
Konselor Sekarang pak Jono menjelaskan cara 

melakukan self-monitoring. Setelah Anda 
belajar dan melaksanakan strategi kursi 
kosong, tentu Anda akan lebih bisa 
menerima keadaan diri Anda, dalam arti 
Anda bisa menyadari atas perilaku Anda. 
Nah, di sini Anda telah mengalami 
kemajuan perilaku, sehingga Anda bisa 
mengamatinya atas semua kemajuan yang 
Anda raih. Sebagai Contoh: Bila Anda 
sebelum melakukan strategi kursi kosong, 
emosi Anda kurang stabil, Anda lebih 
mudah tersinggung dan sulit kerja sama 
dengan teman/sahabat Anda, namun saat ini 
semua hal itu tidak Anda alami lagi. Saat 
inilah Anda bisa memonitor kemajuan 
perilaku Anda. Ini yang disebut melakukan 
strategi self-monitoring, mbak Endang.  

Strategi Self-monitoring 

Konseli Wah, luar biasa ya pak Jono, bila saya 
melakukan semua itu? 

Konselor Tentunya Anda akan lebih sukses bila Anda 
melakukan semua hasil kesepakatan kita. 
Saat ini Anda telah mengalami banyak 
perubahan perilaku, dan sudah saatnya kita 
membuat kesimpulan atas semua yang 
sudah Anda alami. 

Tahap 7: Follow-up/tindak 
lanjut 
 
 
 
 
 
 
Meringkas/summaring 

Konseli Baik pak Jono, rupanya saya telah banyak 
mengalami kemajuan. 

Konselor Ya, betul, jadi jelas bahwa konflik tidak 
akan membawa keuntungan diri Anda. Oleh 
karenanya Anda harus segera ke luar dari 
sana untuk memperoleh kemajuan perilaku, 
agar Anda lebih aktif, kreatif, berprestasi 
dan bahagia. Situasi itu yang harus Anda 
wujudkan. Anda telah membuktikan bahwa 
semua itu Anda raih.  

Konseli Terima kasih pak Jono atas semua bantuan 
bapak, saya permisi dulu, waktu lain saya 
akan menghubungi bapak lagi. 

Konselor Baik, terima kasih juga atas semuanya itu, 
semoga Anda sukses selalu. 

Selesai. 


