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 DRAFT  
PEDOMAN MIKRO KONSELING (2 SKS) DAN  PRAKTIKUM KONSELING(4 SKS) 

SEMESTER GENAP 2012/2013 
 

A. Identitas Matakuliah 

Nama Matakuliah :  Mikro Konseling, dan Praktikum   Konseling (Individual) 

Bobot SKS  :  2 + 4 (6 Sks) 

Status Matakuliah :  Wajib lulus 

Matakuliah Prasyarat :  Teori dan Teknik Konseling  

 

B. Deskripsi Matakuliah 

Mikro Konseling dan Praktikum Konseling (Individual) merupakan dua matakuliah praktikum yang 

secara teknis dilaksanakan berkelanjutan. Mahasiswa harus menguasai mikro konseling terlebih 

dahulu, baru kemudian mengikuti praktikum konseling (individual). Di sisi lain, ketuntasan praktikum 

konseling (individual) akan menjadi dasar bagi mahasiswa untuk menguasai praktik konseling 

kelompok (yang praktikumnya akan diselenggarakan pada semester berikutnya).  

C. Kompetensi Yang Dibentuk  

1. Mahasiswa mampu mempraktikkan keterampilan-keterampilan konseling. 

2. Mahasiswa mampu mempraktikkan beberapa pendekatan konseling dalam proses konseling 

(beserta teknik-teknik yang ada pada masing-masing pendekatan tersebut) sesuai dengan 

karakteristik masalah dan karakteristik konseli. 

D. Mekanisme Kegiatan Praktikum 

Karena dalam kurikulum S1 BK (UNY) Mikro Konseling ditempatkan dalam satu semester yang sama 

dengan Praktikum Konseling (individual), maka dalam pelaksanaannya, setiap kelompok mahasiswa 

praktikum kedua mata kuliah  tersebut diampu oleh seorang dosen yang sama. Kegiatan awal 

difokuskan pada penuntasan mikro konseling terlebih dahulu (selama 5 minggu pertma dengan 

bobot 6 SKS). Setelah itu, minggu ke 6 sampai dengan minggu ke 16 kegiatan difokuskan pada 

praktikum konseling individual. Secara lebih rinci, kegiatan perkuliahan Praktikum Mikrokonseling 

dan Konseling Individual dilakukan dalam dua tahap sebagai berikut: 

1. Tahap Pertama 

Kegiatan tahap pertama difokuskan pada pelaksaaan praktik Mikrokonseling. Melalui 

mikrokonseling mahasiswa diharapkan dapat menguasai keterampilan-keterampilan konseling. 

Indikator keberhasilan mikro konseling adalah apabila keterampilan-keterampilan konseling 

sudah menjadi respon spontan yang ditampilkan secara luwes oleh mahasiswa dalam proses 

wawancara face to face.Rentang waktu yang digunakan pada tahap ini kuang lebih 16 kali 
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pertemuan (@ 100 menit) dan diakhiri dengan ujian praktik keterampilan konseling. Adapun 

keterampilan yang ditekankan untuk dikuasai mahasiswa adalah : a) attending;  b) bertanya; c) 

refleksi ;d) empati; e) paraphrasing; f) konfrontasi; g) merangkum; h) probing;  i) genuine dan j) 

klarifikasi; k) Keterampilan Restatemen; m) Accent (Pengulangan satu dua kata);  

Mahasiswa mempraktikkan keterampilan-keterampilan tersebut secara terpisah-pisah 

(sepotong sepotong), kemudian beberapa keterampilan secara bersamaan, dan akhirnya semua 

keterampilan secara simultan. Praktik dilakukan dalam pasangan-pasangan (konselor-konseli). 

Ketika pasangan mahasiswa praktik melakukan konseling, mahasiswa yang lain melakukan 

observasi dan memberikan masukan pada sesi diskusi. Penampilan terakhir mahasiswa yang 

sekaligus menjadi ujian mikrokonseling (dilakukan untuk mempraktikkan semua keterampilan 

secara simultan dalam bingka wawancara  konseling)direkam dalam format video yang 

bermanfaat bagi pemberian umpan balik mahasiswa sekaligus sebagai bukti evaluai akhir. 

 

2. Tahap Kedua (dilakukan dalam 32 kali tatap muka @ 100 menit) 

Kegiatan tahap kedua difokuskan pada pelaksanaan praktik konseling individual. Mahasiswa 

diharapkan dapat menguasai penggunaan pendekatan konseling (beserta teknik-tekniknya 

secara tepat) dalam proses konseling. Untuk memandu penguasaan pendekatan konseling, 

mahasiswa diminta untuk 1) membuat paparan kasus sesuai dengan pendekatan yang 

ditugaskan (pembuatan paparan kasus dilakukan di luar sesi praktikum). Paparan kasus harus 

memuat gambaran fenomena problem konseli yang diformulasikan sesuai dengan pendekatan 

yang dipakai; 2) mendiskusikan tiap-tiap paparan kasusdalam kelompok untuk mendapatkan 

masukan dan komentar; 3) membuat kerangka kerja teoretik sesuai dengan masalah konseli 

dalam kaca mata pendekatan yang digunakan; 4) menyusun diagnosis; 5) mendiskusikan 

kerangka kerja teoretik dan diagnosisnya (langkah ini diperlukan agar diagnosis yang 

dimunculkan mahasiswa tegak, dan berdasarkan kacamata teori yang jelas); 6) merancang 

rencana bantuan beserta tekniknya; 7) membuat protokol konseling sesuai dengan pendekatan 

yang digunakan. Setelah itu, secara berpasangan mahasiswa mempraktikkan pendekatan yang 

telah disusun dalam protokol konseling. Ketika pasangan mahasiswa praktik melakukan 

konseling, mahasiswa yang lain melakukan observasi dan memberikan masukan pada sesi 

diskusi.Dosen pembimbing perlu mencek kesesuaian kerangka kerja teoretik dengan fenomena 

kasus yang dikeluhkan, kesesuaian teknik dengan pendekatan dan problem yang hendak 

dipecahkan. 

Adapun pendekatan konseling yang ditekankan untuk dikuasai mahasiswa adalah : a) Person 

centered;  b) Behavioristik; c) Rational Emotif Therapy; d) Analisis Transaksional; e) Reality 
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Therapy dan f) Gestalt. Tahap kedua ini akan diakhiri dengan ujian praktikum konseling 

individual.. 

 

Alat Yang Digunakan : 

1. Cermin (untuk belajar keterampilan attending) 

2. Protokol konseling 

3. Video Shooting 

Sumber pustaka:  

Corey, G., (2009). Theory and Practice of Counseling & Psychotherapy. Canada: Thomson, 

Brooks/Cole.  

Rosita E.K., Rita Ika Izzati, dan Agus Triyanto. (2010). Keterampilan Konseling...... 

Suwarjo. (2008). Praktik Keterampilan Konnseling: Modul PLPG. Yogyakarta : UNY  (tidak diterbitkan) 

 

 

PENDEKATAN KONSELING YANG DIPRAKTIKKAN DALAM PRAKTIKUM KONSELING 

 

1. Pendekatan Person Centered (dengan berbagai tekniknya – 
sesuai dengan problem konseli) 

2.   Pendekatan Rational Emotif(dengan berbagai tekniknya – sesuai 

dengan problem konseli) 

3. Pendekatan Behavioristik (dengan berbagai tekniknya – sesuai 
dengan problem konseli) 

4. Pendekatan Analisis Transaksional(dengan berbagai tekniknya – 
sesuai dengan problem konseli) 

5. Pendekatan Reality (dengan berbagai tekniknya – sesuai 
dengan problem konseli) 

6. Pendekatan Gestalt (dengan berbagai tekniknya – sesuai 
dengan problem konseli) 
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FORMAT PENDALAMAN KASUS 
PRAKTIKUM KONSELING INDIVIDUAL 

 

 

A. Identitas Konseli (disamarkan) 

Nama : inisial 

Umur :  

Jenis kelamin : 

Agama : 

Etnis : 

Sekolah/pendidikan : 

 

B. Deskripsi masalah yang dikeluhkan (profil konseli) 

 (uraian menggambarkan profil konseli yang menyangkut masalah yang dikeluhkan, 

keadaan faktor kognitif konseli, faktor emosi, tingkah laku, faktor fisik, dan faktor-faktor 

sosial yang terkait dengan masalah konseli). Paparan menggambarkan bentuk-bentuk 

perilaku konkrit, pikiran-pikiran, atau perasaan-perasaan yang jika dikonsepkan sesuai 

dengan konsep-konsep dalam pendekatan tertentu). 

C. Kerangka kerja teoretik 

(Paparkan analisis kasus berdasarkan teori tertentu yang dianggap paling sesuai untuk 

mendekati masalah yang dikeluhkan konseli. Perilaku konkrit, pikiran, dan perasaan yang 

dikeluhkan konseli atau terkait dengan keluhan konseli dianalisis menggunakan teori 

konseling tententu sehingga ditemukan masalah yang sesungguhnya. Paparan di bagian ini 

menjadi dasar diajukannya diagnosis. Konsep-konsep dan terminologi-terminologi yang 

digunakan dalam paparan ini harus konsisten mendasarkan pada pendekatan yang 

digunakan). 

D. Diagnosis 

Tegaskan masalah apa yang sebenarnya dialami oleh konseli beserta sebab-sebab 

terjadinya masalah.  

D. Prognosis 

Ungkapkan dugaan konselor terhadap masa depan masalah yang dialami oleh konseli 

besertaupaya-upaya apa saja yang perlu dilakukan dalam proses konseling untuk membatu 

konseli. 
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E. Tujuan konseling 

Paparkan perubahan riil apa yang diharapkan terjadi pada konseli setelah konseling 

dilakukan. Tujuan harus dapat dicek melalui berbagai perubahan-perubahan yang terjadi 

pada konseli (perilaku, pikiran, dan atau perasaan). 

 

E. Layanan Konseling 

1. Pendekatan yang digunakan (jelaskan beserta alasan teoretiknya) 

2. Teknik (jelaskan beserta alasan teoretiknya) 

3. Langkah-langkah konseling yang ditempuh: 

4. Pelaksanaan konseling (rencana wawancara konseling - lampirkan) : 

 

       Yogyakarta, .............. 

Dosen Pembimbing,      Praktikan, 

 

 

(............................)     (................................) 

Catatan: Rekaman konseling terlampir 

 

 


