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Pengantar

“Konseling = Sebuah kegiatan dimana konselor 
MEMBANTU klien MENEMUKAN cara memecahkan 

persoalan-persoalan psikologis yang dialaminya”

Konseling keluaga-adhyatman prabowo

Kesalahan Pengertian
Konseling = usaha memberi nasehat
Konseling = pemberian informasi
Konseling = interview
Konseling menciptakan ketergantungan
Konseling mempengaruhi klien

Beberapa Pemahaman :
Konselor adalah sejajar dengan klien
Konselor punya optimisme akan kemampuan klien
konselor membantu menemukan solusi, bukan membantu memberi solusi
Orang bermasalah = orang yang butuh di dengar, tidak butuh diceramahi
KONSELOR BEDA DENGAN : Petugas pegadaian, ustadz/guru, maupun tabib
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Pengertian Konseling Keluarga 

“ Konseling keluarga adalah usaha membantu individu 
anggota keluarga untuk mengaktualisasikan potensi 

atau mengantisipasi masalah yang dialaminya, 
melalui sistem kehidupan keluarga dan 

mengusahakan agar terjadi perubahan yang positif 
pada diri individu yang akan memberi dampak 

positif pula terhadap anggota keluarga lainnya”

Perez, 1979
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Tujuan Konseling Keluarga

Tujuan Umum:
1.Membantu anggota keluarga belajar menghargai secara

emosional bahwa dinamika keluarga saling berkaitan.

2.Membantu anggota keluarga agar menyadari tentang
keluarga sebagai sistem.

3.Agar tercapai keseimbangan yang akan membuat
pertumbuhan dan peninggkatan setiap anggota
keluarga
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Tujuan Khusus:
1.Untuk meningkatkan toleransi atau dorongan anggota

keluarga terhadap dinamika anggota keluarga

2.Mengembangkan toleransi thdp anggta keluarga yang
mengalami frustasi, kecewa, konflik dan rasa sedih

3.Mengembangkan motif dan potensi setiap anggota
keluarga.

4.Mengembangkan persepsi orang tua secara realistik
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Prinsip konseling Keluarga

1. Setiap anggota adalah sejajar, tidak ada satu yang lebih penting dari
yang lain.

2. Situasi saat ini merupakan penyebab dari masalah keluarga dan
prosesnyalah yang harus diubah.

3. Tidak perlu memperhatikan diagnostik dari permasalahan keluarga,
karena hal ini hanya membuang waktu saja untuk ditelusuri.

4. Selama intervensi berlangsung, konselor/terapist merupakan bagian
penting dalam dinamika keluarga, jadi melibatkan dirinya sendiri.

5. Konselor/terapist memberanikan anggota keluarga untuk mengutarakan
dan berinteraksi dengan setiap anggota keluarga dan menjadi “intra
family involved”.

6. Relasi antara konselor/terapist merupakan hal yang sementara. Relasi
yang permanen merupakan penyelesaian yang buruk.

7. Supervisi dilakukan secara riil/nyata (conselor/therapist center)

(Perez, 1979).
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PERAN INTERVENSI PADA KONSELING KELUARGA

1. Sebagai penilai mengenai; masalah, sasaran intervensi,
kekuatan dan strategi keluarga, kepercayaan dan etnik
keluarga. Eksplorasi pada: reaksi emosi keluarga terhadap
trauma dan transisi, komposisi, kekuatan dan kelemahan,
informasi yang dimiliki, kebutuhan-kebutuhan keluarga,
kesiapan untuk intervensi dan dirujuk pada ahli lain.

2. Pendidik/pemberi informasi agar keluarga siap beradaptasi
terhadap perubahan-perubahan

3. Pengembang sistem support, mengajarkan support dan
selalu siap dihubungi.

4. Pemberi tantangan
5. Pemberi fasilitas prevensi (pencegahan) dengan

mempersiapkan keluarga dalam menghadapi stress.
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Proses Konseling Keluarga

Melibatkan keluarga, pertemuan dilakukan di rumah,
sehingga konselor mendapat informasi nyata tentang
kehidupan keluarga dan dapat merancang strategi yang
cocok untuk membantu pemecahan problem keluarga.
Penilaian Problem/masalah yang mencakup pemahaman
tentang kebutuhan, harapan, kekuatan keluarga dan
riwayatnya.
Strategi-strategi khusus untuk pemberian bantuan dengan
menentukan macam intervensi yang sesuai dengan tujuan.
Follow up, dengan memberi kesempatan pada keluarga
untuk tetap berhubungan dengan konselor secara periodik
untuk melihat perkembangan keluarga dan memberikan
support.
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Perkembangan konseling keluarga

Perkmbngan Konseling Keluarga di Eropa dan Amerika
Sejarah Perkembangan konseling didunia berasal dari

daratan Eropa(Abad ke-20an) dan Amerika serikat (Abatke-
60an).
Pada tahun 1919 sesudah perang dunia ke I Magnus
Hirschfeld mendirikan klinik pertamanya untuk pemberian
informasi dan nasehat mslah seks.
Pada tahun 1932 terdapat beberapa ratus pusat-pusat

konseling keluarga dan perkawinan.
Ernest Rutherford Groves (1877-1948) yang melopori

perkembangan American Association of Marriage and
family dan sekaligus yang menjadi ketua dari asosiasi ini.
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next

Sejarah baru di Konseling keluarga
• Muncullah pandangan tentang family therapy pada

tahun 1957.
• Ackerman Tahun 1981 Ia menerbitkan jurnal “family

process” pertama kalinya jurnal berisikan tentang
teori family therapy.

Sejarah Konseling keluarga di indonesia.
• Perkembangan konseling keluarga di indonesia

beriringan dengan perkembangan bimbingan
konseling sekolah (BK)
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Teknik Konseling Keluarga

1. Teknik strategic (brief) dan solution focused
2. Teknik Sosial kognitif
3. REBT ( Rasional Emotive Behavioral Therapy )
4. Structural Family Therapy
5. Bowenian Family Therapy
6. Transgenerational Family Therapy
7. Experiential Family Therapy
8. Behavioral Family Therapy.
9. Couple marriage counseling
10.Positive Family Therapy
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