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Konseling

Proses membantu individu mengatasi hambatan2
perkembangan dirinya dan utk mencapai perkembangan
optimal kemampuan pribadi yang dimilikinya

(Division Of Counseling Psychology)

Counseling is an interaction process which facilities
meaningful understanding of self and environment and
result in establishment and/or clarification of goals and
values for future behavior

(Konseling sebagai proses interaksi yang memfasilitasi
pemahaman diri dan lingkungan sehingga memantapkan
tujuantujuan hidup dan perilaku di masa depan)

(Shertzer & Stone, 1980)



APA ITU KONSELING KELOMPOK ?

Adalah : 
kegiatan kelompok dalam 
rangka membantu 
mengatasi masalah 
anggota dengan 
memanfaatkan dinamika 
(suasana) kelompok



Nilai Lebih :

1. Efisien (150 siswa/10= 15)

2. Meningkatkan Komunikasi Antar Pribadi

3. Teori Belajar : Belajar Bersama

4. Dinamika saat proses : daya tarik / khas

5. Penyelesaian mslh dr berbagai sudut pandang

6. Penjajakan awal utk melakukan konseling 
Individual

KOMUNIKASI  ANTAR  PRIBADI



MENGAPA MENGGUNAKAN KELOMPOK ?

Karena Kelompok :

1. Tempat berkumpulnya orang-
orang yg berbeda pengalaman

2. Tempat berbagi perasaan dan 
pikiran

3. Memungkinkan tumbuhnya rasa 
kebersamaan

4. Memungkinkan peserta 
mendapat feedback



Suasana  kelompok 
yang bagaimana?

• Interaksi yang dinamis
• Keterikatan emosional
• Penerimaan
• Altruistik (kepedulian terhadap

orang lain)
• Intelektual (rasional, kreatif)
• Katarsis
• Empati

Peran pemimpin 
kelompok



KONSELING KELOMPOK

No Aspek Keterangan

1 Jmh Anggota ± 5-10 orang

2 Karakteristik Anggota Homogen, Hiterogen terbatas

3 Tujuan Pemecahan masalah, pengembangan
kemampuan komunikasi, interaksi
sosial

4 Pemimpin Konselor

5 Peranan Aggt  Berpartisipasi dlm dinamika
interaksi sosial

 Berkontribusi penyelesaian masalah
 Menyerap bahan utk penyelesaian

masalah



No Aspek Keterangan

6 Suasana Interaksi Interaksi multiarah, mendalam dgn
melibatkan aspek emosional

7 Sifat Isi Pembicaraan Rahasia

8 Frekuensi Kegt  Kegiatan berkembang sesuai
dengan tingkat kemajuan
pemecahan masalah. 

 Evaluasi dilakukan sesuai dengan
tingkat kemajuan masalah



Apa yg harus 
dimiliki pemimpin 

kelompok?

• Memahami dinamika 

kelompok

• Kesediaan menerima 

anggota tanpa pamrih

• Hangat, luwes, akrab

• Mengayomi anggota 

• Memiliki ketrampilan 

komunikasi



Proses Konseling Kelompok



BAGAIMANA 
PROSES 

KONSELING
KELOMPOK ?

ADA 4 TAHAP KEGIATAN :

1. Tahap Pembentukan

2. Tahap Peralihan

3. Tahap Kegiatan/ Therapi

4. Tahap Pengakhiran



A. Tahap Pembentukan Kelompok:

1. Pemilihan Anggota

a. Tujuan: agar tidak ada anggota yang 
mundur di tengah jalan

b. Syarat: memiliki kesamaan tema & taraf
permasalahan, tujuan, usia/kematangan

c. Catatan: orang yang terlalu agresif, pemalu
& memiliki gangguan penyesuaian diri berat
tidak dapat dimasukkan kelompok
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lanjutan...

d. Besarnya kelompok: 6-12 orang/ klp

e. Rancangan frekuensi pertemuan: 1-2 kali 
seminggu

f. Lama sesi: anak  30 -45 menit, remaja & 
dewasa  90 menit

g. Lama terapi: minimal 10 kali pertemuan

h. Setting: sesuai jumlah anggota (tidak terlalu 
padat, tidak terlalu kosong)

13



Lanjutan...

2. Mempersiapkan anggota: 
perkenalan, interview awal

3. Konselor menjelaskan aturan main 
agar kelompok dapat berfungsi baik

4. Menentukan apakah kelompok
bersifat terbuka/tertutup dan
apakah keanggotaannya bersifat
sukarela/ terpaksa

5. Permainan keakraban/ice breaking
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B. Tahap Transisi (transition stage):

1. Merupakan tahap yang penuh konflik karena
masing-masing klien masih menyesuaikan diri
dengan anggota lainnya

2. Ditandai dg dua proses:
 ekspresi, sejumlah emosi dan interaksi 

anggota
 Norma dan norming

3. Penampilan pemimpin kelompok sentral
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Tahap Transisi dapat dilaksanakan melalui

 Menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada 
tahap berikutnya

 Menawarkan dan mengamati anggota sudah siap 
menjalani kegiatan pada tahap ketiga atau 
belum.

 Mambahas suasana yang terjadi

 Meningkatkan kemamp keikutsertaan anggota

 Kalau perlu, kembali ke beberapa aspek tahap 
pertama (tahap pembentukan)
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C.Tahap Terapi (working stage):

1. Kelompok mulai kohesif, kerjasama dapat
dilakukan, masing-masing anggota sudah
dapat memahami/ berempati pada anggota
lain

2. Dalam perkembangan kelompok, tahapan 
kegiatan merupakan kekuatan therapeutik 
seperti keterbukaan terhadap diri sendiri dan 
orang lain dan munculnya ide-ide baru yang 
membangun.
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Tahap terapi diwujudkan dalam bentuk

 Setiap anggota kelompok mengemukakan  
masalah pribadi yang perlu mendapat bantuan 
kelompok untuk pengentasannya.

 Kelompok memilih masalah mana yang hendak 
dibahas dan dientaskan pertama, kedua, ketiga, 
dst.

 Klien (anggota kelompok yang masalahnya 
dibahas) memberikan gambaran yang lebih rinci 
mengenai masalah yang dialaminya.
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Lanjutan......

 Seluruh anggota kelompok aktif membahas 
masalah klien melalui berbagai cara, seperti : 
bertanya, menjelaskan, mengkritisi, memberi 
contoh, mengemukakan pengalaman pribadi, 
menyarankan.

 Klien setiap kali diberi kesempatan untuk 
merespon apa-apa yang ditampilkan oleh rekan-
rekan anggota kelompok.

 Kegiatan selingan
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D. Tahap akhir (ending stage):

1. Dilakukan jika semua masalah telah selesai

2. Merupakan akhir dari serangkaian pertemuan 
kelompok

3. Proses alamiah yang harus disadari pemimpin 
ataupun anggotanya

4. Perlu persiapan dan kesadaran menghadapi 
pembubaran tersebut
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Kegiatan anggota menjelang pembubaran

1. Membayangkan kembali pengalaman mereka 
selama kerja kelompok berlangsung.

2. Memproses kembali ingatannya. 

3. Mengevaluasi.

4. Mengakui dan mengakomodasi perasaan-
perasaan anggota yang saling bertentangan

5. Membantu anggota dlm membuat 
keputusannya secara kognitif untuk 
menghadapi masa depan.
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Tugas ketua menjelang pembubaran kelompok

1. Menyampaikan bahwa kegiatan akan segera 
diakhiri

2. Pemimpin dan anggota kelompok 
mengemukakan kesan dan hasil kegiatan.

3. Membahas kegiatan lanjutan

4. Mengemukakan pesan dan harapan
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The End
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