
Type-type Konseling 
berdasarkan waktu 

penanganan

 Konseling Krisis

 Konseling Fasilitatif

 Konseling Preventif

 Konseling Developmental



KONSELING KRISIS

 Krisis dapat diartikan sebagai suatu 
keadaan dis-organisasi dimana klien 
menghadapi frustrasi dalam upaya 
mencapai tujuan penting dalam 
hidupnya dan hal itu ditanggapi 
dengan stress.



Sikap Konseling

 Menerima situasi

 Menciptakan keseimbangan pribadi

 Penguasaan diri

 Menunjukkan sikap mengayomi dan 
bertanggung jawab terhadap klien



Aktivitas yang dijalankan

 Intervensi langsung

 Dukungan kadar tinggi

 Konseling individual

 Referal ke klinik atau lembaga yang 
layak



KONSELING FASILITATIF

 Proses membantu/ memfasilitasi  
klien bermasalah

 Merupakan proses Remediasi 
membantu dari tahap belum 
sempurna menuju ke sempurna dan 
bermanfaat



Aktivitas yang dijalankan

 Memfasilitasi memperjelas masalah

 Teknik pemantauan perasaan

 Bantuan dalam pemahaman dan 
penerimaan diri

 Penemuan rencana tindakan

 Melaksanakan rencana secara mandiri



KONSELING PREVENTIF

 Bersifat programatis untuk preventif / 
pencegahan

 Berfokus pada peningkatan 
kesadaran diri terhadap kemungkinan 
perilaku buruk akibat pengaruh yang 
datang dari dalam diri maupun dari 
lingkungan luar



Aktivitas yang dijalankan

 Konselor menyajikan informasi 
kepada suatu kelompok atau 
membantu individu mengarah ke 
program-program yang relevan untuk 
pengetahuan pencegahan

 Biasanya berupa penyuluhan, tutorial, 
seminar singkat 



KONSELING DEVELOPMENTAL

 Merupakan proses berkelanjutan 
yang dijalankan dalam seluruh jangka 
kehidupan individu.

 Terfokus pada membantu klien 
mencapai pertumbuhan pribadi yang 
positif dalam berbagai tahap 
kehidupan.

 Tidak selalu Problem Oriented



TUJUAN Konseling development

 Belajar untuk pembentukan pribadi

 Belajar bertanggung jawab penuh 
kepada pilihan dan tindakannya

 Mencapai tingkat pemahaman diri, 
peningkatan ketrampilan dalam 
membuat keputusan

 Mencapai perilaku positif



KONSELING KRISIS

Rentang Waktu

 Segera

Masalah yang mungkin

 Kecemasan akibat obat bius

 Cinta tertolak

Aktivitas Konselor yang mungkin

 Dukungan pribadi / support

 Intervensi langsung

 Dukungan kadar tinggi

 Konseling individu / Referal ke klinik



KONSELING FASILITATIF
Rentang Waktu
 Bervariasi (singkat sampai jangka panjang)

Masalah yang mungkin
 Penempatan kerja

 Masalah akademik

 Penyesuaian perkawinan

Aktivitas Konselor yang mungkin
 Konseling individual dengan teknik 

 Pemantulan perasaan dan isi masalah

 Penginformasian

 Penginterpretasian

 Pengkonfrontasian

 Aktifitas pengarahan



KONSELING PREVENTIF

Rentang Waktu

 Jangka waktu terbatas / ter-gantung program

Masalah yang mungkin

 Pendidikan seks

 Kesadaran diri dan seks

 Kesadaran terhadap hal buruk / pornografi dsb.

Aktivitas Konselor yang mungkin

 Pemberian informasi ter-program

 Referal ke program yang relevan

 Konseling individual



KONSELING DEVELOPMENTAL

Rentang Waktu
 Kontinu

Masalah yang mungkin
 Pengembangan citra diri

 Perubahan karir

 Menerima saat ajal atau kematian anggota keluarga

Aktivitas Konselor yang mungkin
 Membantu penegasan nilai-nilai

 Mereview pembuatan keputusan

 Peningkatan motif kerja sama

 Konseling individual


