KETERAMPILAN KONSELOR
DALAM KONSELING ANAK

Hal apa yang harus ada dalam proses konseling untuk anak?

Geldard and Geldard (1997) memformulasikan beberapa atribut yang harus ada dalam
hubungan konselor dan anak dalam menjalankan proses konseling, yaitu :



 Adanya kesinambungan antara persepsi konselor dan
dunia anak-anak dengan memahami tentang apa dan
bagaimana dunia anak
 Hubungan harus eksklusif membangun dan menjaga
hubungan yang baik dengan anak-anak untuk
membentuk kepercayaan pada diri anak pada konselor.
 Hubungan yang aman anak dapat mengeksresikan
emosi dan perasaan mereka dengan bebas.

Hal apa yang harus ada dalam proses
konseling untuk anak? (2)



 Hubungan Autentik. Hubungan yang dibangun adalah hubungan yang dilandasi dengan
sikap jujur, terbuka , spontan, dan alamiah. Sikap pura-pura dapat menghambat jalannya
proses konseling.
 Hubungan yang menimbulkan adanya rasa percaya diri pada anak. Ketika bekerjasama
dengan anak-anak, konselor berusaha mengembangkan suasana yang aman untuk anak-anak
dalam membagi apa yang dipikirkan dan dirasakannya. Konselor dapat mencobamencari
suasana yang disukai klien.
 Hubungan non-intrusif. Konselor jangan menginterupsi dengan apa yang dikatakan dan
dilakukan anak, sehingga anak merasa terganggu. Buatlah suasana nyaman. Terlalu
membingungkan anak bila menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang terlalu banyak dalam
satu waktu. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan perasaan curiga pada diri anak sehingga
menimbulkan perasaan takut berbagi.
 Hubungan yang bertujuan. Setiap hal yang dilakukan oleh konselor hendaknya bertujuan
dengan jelas. Harus disadari bahwa beberapa anak memerlukan waktu yang lamauntuk bisa
bekerja sama dengan konselorr, dan terkadang diiiringi dengan perasaan cemas. Bermain
merupakan sarana yang baik untuk mendekatkan diri pada anak-anak. Permainan yang dipilih
sebaiknya mendukung proses pemecahan masalah yang dihadapinya.

Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh
dalam pelaksanaan konseling untuk anak?



 Usia. Perbedaan usia pada anak akan mempengaruhi berbagai
macam hal yang membantu proses pelaksanaan konseling,
misalnya penerimaan/persepsi anak yang masih sederhana
berpengaruh pada bahasa dan metode pendekatan, serta
media yang dipakai.
 Latar belakang kehidupan anak : Orangtua; gaya pengasuhan
(hubungan-keterdekatan, pola komunikasi, pola kedisiplinan),
aturan/norma keluarga, kebiasaan/habituasi dalam keluarga,
status sosial ekonomi, budaya lingkungan, tingkat
pendidikan, bakat (potensi khusus) dan minat (kesenangan)
 Keterbukaan dan kerjasama dari orangtua dalam memberikan
informasi merupakan hal penting untuk melihat perubahan
perilaku pada anak.

Keterampilan apa yang harus dimiliki konselor
selama proses konseling berlangsung?


Pendekatannya menyatu dengan anak (Joining with the child)
Mengamati perilaku anak selama konseling (Observation)
Mendengar secara aktif (active listening)
Menyadari berbagai isu untuk menfasilitasi perubahan
(awareness raising and the resolution of issues to facilitate change)
 Menyelami apa yang diyakini anak (dealing with the child’s
belief)
 Aktif memfasilitasi anak (memberi kesempatan anak untuk
mengekspresikan apa yang dipikir dan dirasa) [actively
facilitating]
 Mengakhiri dengan kesimpulan (termination)






