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Abstrak 

Pengalaman traumatik adalah suatu kejadian mengejutkan yang dialami atau disaksikan oleh individu 
yang mengancam keselamatan dirinya dan mentalnya. Korban mengalami gangguan baik secara fisik, mental 
maupun emosional sehingga mengganggu keberlangsungan hidupnya. Strategi konseling merupakan cara dan 
upaya bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. 
Permasalahan traumatik diselesaikan dengan cara yang berbeda dengan permasalahan lainnya,  dengan melihat 
aspek waktu, fokus, aktivitas dan tujuan hendak dicapai, oleh sebab itu dikembangkanlah model strategi 
konseling traumatik yang mana merupakan upaya bantuan yang diberikan oleh konselor agar klien dapat 
memahami diri sehubungan dengan masalah trauma akibat guncangan psikologis yang dahsyat akibat 
kehilangan orang-orang yang dicintai, kehilangan sanak keluarga, dan kehilangan pekerjaan dan sebagainya, 
yang mana model ini memiliki tiga tahap, yaitu tahap awal, pertengahan dan akhir.  
 
Kata Kunci: Traumatik, Strategi Konseling, Model Konseling Traumatik 
 
 
Pendahuluan 

 Semua manusia menginginkan kehidupan yang bahagia, damai dan tentram, akan tetapi 
seiring itu pula keberagaman persoalan muncul silih berganti seolah tidak pernah habis-habisnya. 
Persoalan tersebut memunculkan penderitaan yang dapat menghambat perkembangan 
individunya bilamana persoalan tersebut tidak diselesaikan dengan baik. Terdapat berbagai 
sumber penderitaan diantaranya; kehilangan orang yang dicintai, perceraian, kerusuhan, 
kehilangan pekerjaan, gagal dalam usaha, gagal dalam studi, gagal dalam bercinta, ditolak 
keluarga, ditolak teman, terkena narkoba, terjerat pergaulan bebas, tekanan keluarga dan teman, 
mendapat tekanan dari atasan, menghadapi pension, terganggu kesehatan dan kurang bermakna 
dalam hidup.1 

Selain itu, problematika alamiah seperti bencana alam; gempa bumi, tsunami, meletus 
gunung api, tanah longsor, banjir, badai topan, dsb juga dapat menimbulkan penderitaan pada 
manusia. Keberagaman peristiwa dan pengalaman yang menakutkan tersebut telah memporak-
porandakan kondisi fisik lingkungan hidup serta merusak ketahanan fungsi mental manusia yang 
mengalaminya, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam waktu yang singkat dan jangka 
panjang. Gambaran peristiwa dan pengalaman yang demikian dinamakan dengan trauma. 

Berbedanya gejala trauma dalam realitas yang dihadapi manusia perlu ditangani secara bijak 
oleh para ahli atau masyarakat secara utuh, oleh karena itu dengan terdeteksinya gejala-gejala awal 
dari suatu peristiwa trauma, maka akan memudahkan kita dalam upaya pemberian bantuan 
(konseling) secara baik dan kontinyu. Dalam melakukan konseling traumatik, keberadaan konsep 
deteksi awal akan menjadi hal yang penting untuk dipahami dan diperhatikan oleh pemberi 
bantuan sehingga tergambar berbagai sifat atau jenis trauma yang diderita korban, seperti trauma 
ringan, sedang dan berat. Namun, tidak semua peristiwa atau pengalaman yang dialami manusia 
itu bermuara pada trauma. Biasanya kejadian dan pengalaman yang buruk, mengerikan, 
menakutkan atau mengancam keberadaan individu yang bersangkutan, maka kondisi ini akan 
berisiko memunculkan rasa trauma. Sementara, peristiwa dan pengalaman yang baik atau 
menyenangkan, orang tidak menganggap itu suatu kondisi yang trauma. 

                                                           
1 Achmad Juntika Nurihsan, Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 81 
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Kondisi trauma (traumatics) biasanya berawal dari keadaan stres yang mendalam dan 
berlanjut yang tidak dapat diatasi sendiri oleh individu yang mengalaminya. Stres adalah suatu 
respon/reaksi yang diterima individu dari rangsangan lingkungan sekitar, baik yang berupa 
keadaan, peristiwa maupun pengalaman–pengalaman, yang menjadi beban pikiran terus menerus 
dan pada akhirnya bermuara pada trauma. Untuk menanggulangi keberlanjutan trauma sejak 
kanak-kanak hingga dewasa, kiranya perlu segera dilakukan upaya deteksi dini. Sejauh mana 
trauma berkembang, bagaimana sifat atau jenisnya. Bila keadaan trauma dalam jangka panjang, 
maka itu merupakan suatu akumulasi dari peristiwa atau pengalaman yang buruk dan memilukan, 
konsekuensinya adalah akan menjadi suatu beban psikologis yang amat berat dan mempersulit 
proses penyesuaian diri seseorang, akan menghambat perkembangan emosi dan sosial individu 
(anak) dalam berbagai aplikasi perilaku dan sikap, seperti dalam hal proses belajar mengajar 
(pendidikan) atau pemenuhan kebutuhan-kebutuhan individu (anak) lainnya secara luas. 

Penanganan kasus traumatik sangat berbeda dengan kasus-kasus penyakit fisik biasa atau 
soal kesulitan belajar individu (anak). Untuk mengatasi trauma dan sekaligus mengembangkan 
potensi manusia kearah yang lebih baik diperlukan berbagai upaya yang komprehensif dari 
berbagai pihak. Selain itu Penanganan kasus traumatik sangat diperlukan sejumlah profesional 
(orang) yang berkualifikasi, terlatih, atau berkepribadian yang baik. Demikian juga dalam hal 
penerapan metode dan pendekatan, harus berorientasi pada budaya, tradisi, tata nilai dan 
moralitas sosial penderita traumatik. 2 
 
Strategi Konseling 

Konseling merupakan suatu hubungan dan proses pengembangan antara seorang individu 
atau orang-orang yang potensinya tidak berkembang secara maksimal serta mereka yang tidak 
dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dengan bantuan tenaga professional yang mampu 
membantu individu untuk mengubah dengan cara-cara tertentu yang mengarah pada 
pengembangan potensi dan kemampuannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini 
sejalan dengan Devision of Counseling Pschology yang menyebutkan bahwa konseling merupakan 
suatu proses pemberian bantuan yang diberikan kepada individu yang sedang mengalami 
hambatan atau gangguan yang bertujuan agar individu dapat mencapai perkembangan yang 
optimal.3 

 Paradigma lama memandang proses konseling berkaitan dengan proses penyelesaian 
masalah yang dihadapi oleh klien, sehingga fokus proses konseling adalah pada bagaimana 
individu melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Namun 
paradigma baru menekankan bahwa konseling lebih menekankan bagaimana proses 
pengembangan asset positif (potensi) yang dimiliki individu. Selain itu konseling adalah proses 
yang memiliki karakteristik hubungan yang unik antara konselor dengan klien yang akan 
memberikan perubahan kepada klien dalam perilaku, personal, kemampuan dalam mengatasi 
permasalahan hidup, mengatasi kesulitan dari lingkungan serta pengetahuan dan keterampilan 
dalam pengambilan keputusan. 

Berbagai macam pendekatan dalam konseling merupakan keniscayaan dari berbagai macam 
pandangan mengenai manusia. Keadaan tersebut berkonsekuensi kepada hubungan antara 
konselor dan klien merupakan sebuah relasi yang akan selalu memiliki perspektif berbeda 
tergantung dari pendekatan yang digunakan. Cara-cara atau teknik yang digunakan didalam 
membantu klien merupakan bagian yang sangat penting demi tercapainya tujuan yang diinginkan, 
dan cara-cara tersebut dinamakan dengan strategi konseling. 

Strategi konseling merupakan cara konselor memberikan bantuan kepada konseli untuk 
mengatasi masalah yang dihadapinya. Strategi konseling yang dipilih oleh konselor untuk 
membantu memecahkan masalah klien merupakan komponen yang penting dalam proses 

                                                           
2 Achmad Juntika Nurihsan, Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 82 
3 Prayitno dan Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.102 
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konseling. Hal ini menekankan pentingnya strategi konseling dalam membantu mengentaskan 
permasalahan yang dialami klien. Selain itu juga, Thompson mengatakan bahwa pemilihan 
strategi sangat kursial didalam proses konseling, karena mengingat bahwa saat ini telah ada lebih 
dari 300 strategi konseling dari berbagai orientasi teoritis 4 

 
Traumatik 

Reber & Emily S. Reber mengatakan trauma berasal dari kata Yunani yaitu “tramatos” 
yang berarti luka, sebuah istilah yang digunakan bebas entah bagi luka fisik yang disebabkan oleh 
beberapa kekuatan ekternal langsung atau luka psikologis yang disebabkan oleh serangan emosi 
yang ekstrem. Gejala akibat trauma sangat beragam dan membingungkan. Trauma menimbulkan 
kepedihan dan penderitaan yang bisa berkepanjangan.5 

Kata trauma digunakan untuk menggambarkan kejadian atau situasi yang dialami oleh 
korban. Kejadian atau pengalaman traumatik akan dihayati secara berbeda-beda antara individu 
yang satu dengan lainnya, sehingga setiap orang akna memiliki reaksi yang berbeda pula pada saat 
menghadapi kejadian yang traumatik. Pengalaman traumatik adalah suatu kejadian yang dialami 
atau disaksikan oleh individu, yang mengancam keselamatan dirinya. Oleh sebab itu, merupakan 
suatu hal yang wajar ketika seseorang mengalami shock baik secara fisik maupun emosional akan 
mengganggu mental dan tingkah lakunya. 

Biasanya efek aftershock ini baru terjadi setelah beberapa jam, hari, atau bahkan berminggu-
minggu setelah peristiwa itu berlangsung. Respon individual yang terjadi umumnya adalah 
perasaan takut, tidak berdaya, atau merasa ngeri. Gejala dan simptom yang muncul tergantung 
pada seberapa parah kejadian tersebut. Demikian pula cara individu menghadapi krisis tersebut 
akan tergantung pula pada pengalaman dan sejarah masa lalu mereka. 

Stress traumatic merupakan suatu reaksi yang alamiah terhadap peristiwa yang mengandung 
kekerasan (seperti kekerasan kelompok, pemerkosaan, kecelakaan, dan bencana alam) atau 
kondisi dalam kehidupan yang mengerikan (seperti kemiskinan, deprivasi, dll). Kondisi tersebut 
disebut juga dengan stress pasca traumatic (Post Traumatis Stress Disorder/ PTSD). 

Adapun penyebab dari trauma meliputi 2 faktor, yaitu : 
1.      Faktor Internal (Psikologis) 

Bentuk gangguan dan kekacauan fungsi mental, atau kesehatan mental yang disebabkan 
oleh kegagalan bereaksinya mekanisme adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan terhadap stimuli 
ekstern dan ketegangan-ketegangan, sehingga muncul gangguan fungsi atau gangguan 
struktur dari satu bagian, satu organ, atau sistem kejiwaan/mental. Merupakan totalitas 
kesatuan ekspresi proses kejiwaan/mental yang patologis terhadap stimuli sosial, 
dikombinasikan dengan faktor-faktor kausatif sekunder lainnya (patalogi=ilmu penyakit). 

Faktor-faktor yang dapat memicu munculnya trauma pada individu sangat beragam, 
seperti:   

a. Kepribadian yang lemah atau kurang percaya diri sehingga menyebabkan yang 
bersangkutan merasa rendah diri (orang-orang melankolis). 

b. Terjadinya konflik sosial-budaya akibat dari adanya norma yang berbeda antara dirinya 
dengan lingkungan masyarakat. 

c. Pemahaman yang salah sehingga memberikan reaksi berlebihan terhadap kehidupan sosial 
(overacting) dan juga sebaliknya terlalu rendah diri (underacting). 

d. Kondisi alam. 
2.   Faktor Eksternal (Fisik) 

a. Faktor orang tua dalam bersosialisasi dalam kehidupan keluarga, terjadinya penganiyayaan 
yang menjadikan luka atau trauma fisik. 

                                                           
4 Mochamad Nursalim, Strategi dan Intervensi Konseling, (Jakarta: Akademia Permata, 2013) h. 11 
5 Arthur Reber & Emily S. Reber, Kamus Psikologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h. 999 
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b. Kejahatan atau perbuatan yang tidak bertanggung jawab yang mengakibat kan trauma 
Fisik dalam bentuk luka pada badan dan organ pada tubuh korban. 

 
Model Strategi Konseling Traumatik 

1. Konsep dasar Konseling Traumatik 
Konseling traumatik merupakan upaya yang dilakukan oleh konselor untuk membantu 

korban pada peristiwa traumatik. Hal ini sejalan dengan pendapat Nurihsan yang mengatakan 
bahwa konseling traumatik adalah upaya konselor dalam merencanakan konseling untuk 
membantu klien yang mengalami trauma melalui proses hubungan pribadi sehingga klien 
dapat memahami diri sehubungan dengan masalah trauma yang dialaminya dan berusaha 
untuk mengatasinya sebaik mungkin. 6 

Konseling traumatik adalah upaya konselor untuk membantu klien yang mengalami 
trauma melalui proses hubungan pribadi sehingga klien dapat memahami diri sehubungan 
dengan masalah trauma yang dialaminya dan berusaha untuk mengatasinya sebaiknya 
mungkin. Konseling traumatik merupakan upaya bantuan yang diberikan oleh konselor agar 
klien dapat memahami diri sehubungan dengan masalah trauma akibat guncangan psikologis 
yang dahsyat seperti kehilangan orang-orang yang dicintai, kehilangan sanak keluarga, dan 
kehilangan pekerjaan dan sebagainya yang dialaminya. Konseling traumatik juga dapat 
membantu menata kestabilan emosinya sehingga mereka bisa menerima kenyataan hidup 
sebagaimana adanya meskipun dalam kondisi yang sulit.7 

Tujuan dari konseling traumatik juga menekankan pada pulihnya kembali klien pada 
keadaan sebelum trauma dan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan yang 
baru. Selain itu, tujuan konseling trauma adalah; berpikir realistis, bahwa trauma adalah 
bagian dari kehidupan, memperoleh pemahaman tentang peristiwa dan situasi yang 
menimbulkan trauma, memahami dan menerima perasaan yang berhubungan dengan trauma, 
belajar keterampilan baru untuk mengatasi trauma.8 

Strategi konseling traumatik berbeda dengan konseling lainnya. Perbedaan itu terletak 
pada waktu, focus, aktivitas dan tujuan. Konseling traumatik pada umumnya memerlukan 
waktu lebih pendek dibandingkan dengan konseling biasa. Konseling traumatic memerlukan 
waktu cukup satu hingga enam sesi pertemuan. Adapun konseling yang biasa, pada 
umumunya memerlukan waktu satu hingga dua puluh sesi. 

Dilihat dari fokus, konseling traumatik lebih memperhatikan pada satu masalah yaitu 
trauma yang terjadi dan dirasakan sekarang. Adapun konseling biasa, pada umumnya suka 
menghubungkan satu masalah klien dengan masalah lainnya; seperti latar belakang klien, 
proses ketidaksadaran klien, interpretasi klien, transferensi dan kontertransferensi, krisis 
identitas dan seksual klien dan konflik nilai yang terjadi pada klien. 

Dilihat dari aktivitas konseling traumatik lebih banyak melibatan orang dalam 
membantu klien dan yang lebih banyak aktif adalah konselor. Konselor berusaha untuk 
mengarahkan, mensugesti, memberikan saran, merelaksasi, mencari dukungan dari keluarga 
dan teman, menghubungi orang yang lebih ahli untuk referal, melibatkan orang atau agen 
yang kompeten secara legal untuk membantu klien dan mengusulkan berbagai perubahan 
lingkungan untuk kesembuhan klien. 

Dilihat dari tujuan, konseling traumatik lebih menekankan pulihnya kondisi klien pada 
keadaan sebelum trauma dan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan yang 

                                                           
6 Achmad Juntika Nurihsan, Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan, (Bandung: Refika Aditama, 

2010), h. 111 
7 Sutirna, Bimbingan Konseling: Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal. (Yogyakarta: CV. Andi OFFSET, 

2013). h.29 
8 Sutirna, Bimbingan Konseling: Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal. (Yogyakarta: CV. Andi OFFSET, 

2013). h.30 
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baru. Secara lebih spesifik Muro dan Kottman menyebutkan bahwa tujuan konseling 
traumatic adalah sebagai berikut: 
1. Berpikir realistik bahwa trauma adalah bagian dari kehidupan 
2. Memperoleh pemahaman tentang peristiwa dan situasi yang menimbulkan trauma 
3. Memahami dan menerima perasaan yang berhubungan dengan trauma 
4. Belajar keterampilan baru mengatasi trauma.9 

2. Keterampilan dalam Strategi Konseling Traumatik  
Ada empat keterampilan yang harus dimiliki oleh konselor dalam konseling traumatic 

yaitu: (a) padangan yang realistic, (b) orientasi yang holistik, (c) fleksibilitas dan (d) 
keseimbangan antara empati dan ketegasan. Padangan realistik merujuk pada pandangan 
konselor terhadap pemasalahan yang dialami oleh klien bahwa setiap invidu punya potensi 
untuk mengalami trauma didalam kehidupannya. Keterampilan ini berguna bagi konselor 
untuk memahami kelemahan dan kelebihannya dalam membantu orang yang mengalami 
trauma. Kelebihan konselor dari keluarga atau teman orang yang mengalami trauma adalah 
konselor dapat membantu orang yang sedang mengalami trauma. Namun dipihak lain, 
konselor harus mengakui beberapa keterbatasan yang dimilikinya dalam membantu orang 
yang mengalami trauma, keterbatasan-keterbatasan yang dimaksud antara lain:  
1. Konselor kurang memiliki data yang lengkap tentang kelemahan kepribadian klien 

sebelum menderita trauma 
2. Konselor tidak dapat mengontrol pemicu trauma, karena pemicu itu adalah peristiwa 

objektif yang terlah dialami klien 
3. Konselor tidak dapat mengontrol reaksi keluarga dan teman klien pada saat klien 

mengalami trauma. 
Yang kedua yaitu orientasi yang holistic merujuk pada orientasi kerja konselor yang 

menyuluh terhadap pencapaian tujuan dari proses konseling traumatik. Kondisi trauma pada 
diri klien bukan harus dihadapi secara berlebihan atau sebaliknya. Dalam konseling traumatic 
konselor harus menerima berbagai bantuan dari pihak demi kesembuhan klien. Kadang-
kadang klien lebih tepat untuk dirujuk kepada psikatri dengan pendekatan medic. Mungkin 
juga klien lebih tepat dirujuk kepada ulama atau pendeta untuk memenuhi kebutuhan aspek 
spiritualnya. Dengan memperhatikan kondisi klien secara holistik, konselor dituntut untuk 
dapat bekerja sama dengan berbagai ahli yang ada dimasyarakat untuk membantu 
kesembuhan kliennya. 

Yang ketiga yaitu fleksibilitas merujuk pada ketidakkakuan dalam pelaksanaan proses 
konseling, baik itu mengenai tempat konseling, waktu konseling dan melibatkan keluarga atau 
orang-orang yang berkaitan dengan klien serta konselor memberika sugesti pada klien bisa 
terjadi. Dalam konseling traumatic, konselor tidak banyak waktu untuk melakukan 
konforntasi, berlama-lama, nondirektif, interpretasi perilaku dan mimpi serta tidak terlalu 
mempermasalahkan terjadinya transferensi maupun kontertransferensi antara klien dan 
konselor. Kondisi trauma menuntut konselor untuk bertindak cepat menangani klien. 

Yang terakhir adalah keseimbangan antara empati dan ketegasan, yang mana dalam hal 
ini konselor harus mampu menyeimbangkan antara perasaan empati dan sebuah ketegasan 
dalam bersikap kepada klien. Konselor harus mampu melihat kapan dia harus empati dan 
kapan harus tegas dalam mengarahkan klien untuk kesembuhannya. Kalau konselor terlalu 
hanyut dengan perasaan klien, maka konselor akan mengalami kesulitan dalam membantu 
klien. Begitu juga ketika konselor tidak tepat waktunya dalam memberikan arahan yang tegas 
pada klien maka konseling akan tidak efektif.10 

 
 

                                                           
9 Achmad Juntika Nurihsan, Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan, (Bandung: Refika Aditama, 

2010), h. 112 
10 Achmad Juntika Nurihsan, Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 86 
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3.   Proses dan Tahapan dalam Strategi Konseling Traumatik 
Proses konseling traumatik terlaksana karena hubungan konseling berjalan dengan baik 

antara konselor dan klien. Sejalan dengan pendapat Willis bahwa untuk mencapai tujuan yang 
baik tersebut, maka dalam hubungan konseling harus terjadi rapport (hubungan yang ditandai 
dengan keharmonisan, kesesuaian, kecocokan dan saling tarik menarik) antara klien dan 
konselor. Proses konseling traumatic adalah peristiwa yang sedang berlangsung dan memberi 
makna bagi klien yang mengalaminya dan memberikan makna pula pada konselor yang 
membantu mengatasi trauma kliennya.11 

Sebagaimana proses konseling pada umumnya, proses dan tahapan dalam strategi  
konseling traumatic juga dibagi atas tiga tahapan, yaitu tahap  awal konseling, tahap 
pertengahan atau tahap kerja dan tahap akhir konseling. Tahap awal konseling meliputi 
proses perkenalan dan membangun hubungan yang baik antara konselor dank lien. Menurut 
Cavanagh menyebut tahap ini dengan istilah introduction, invitation and environmental support. 
Adapun yang dilakukan oleh konselor dalam proses konseling tahap awal adalah ;  
a. Membangun hubungan konseling traumatic yang melibatkan klien yang mengalami 

trauma. Pada tahap ini konselor berusaha untuk membangun hubungan dan cara 
melibatkan klien. Hubungan tersebut dinamakan working relationship, yaitu hubungan 
yang berfungsi, bermakna dan berguna. Keberhasilan konseling traumatic diantaranya 
sangat ditentukan oleh tahap awal. Kunci keberhasilan tahap ini diantaranya ditentukan 
oleh keterbukaan konselor dan klien.  

b. Memperjelas dan mendefinisikan masalah trauma. Jika hubungan konseling telah terjalin 
dengan baik dank lien sudah melibatkan diri, berarti kerja sama antara konselor dengan 
klien bisa dilanjutkan dengan mengangkat isu, kepedulian dan masalah trauma yang 
dialami klien. Sering kali klien tidak mudah menjelaskan masalah traumanya, walaupun 
dia hanya mengetahui potensi yang dimiliki yang dapat digunakan untuk mengatasi 
trauma. Tugas konselor adalah mengembangkan potesi klien sehingga dengan 
kemampuannya itu dapat mengatasi traumanya. Untuk mengatasi masalah traumanya itu 
terlebih dahulu klien harus mampu menjelaskan masalah traumanya itu. Tugas konselor 
adalah membantu menjelaskan masalah trauma yang dialami kliennya itu. 

c. Membuat penjajakan alternative bantuan untuk mengatasi masalah trauma. Konselor 
berusaha menjajaki kemungkinan rancangan bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu 
dengan membangkitkan semua potensi klien dan lingkungannya yang tepat untuk 
mengatasi masalah trauma kliennya. 

d. Menegosiasikan kontrak. Kontrak yang dimaksud adalah perjanjian antara konselor dan 
klien mengenai hal-hal yang harus disepakati. Kontraknya dapat berupa kesepakatan 
mengenai waktu, tempat, tugas dan tanggung jawab klien, tujuan konseling dan kerjasama 
lainnya dengan pihak-pihak yang akan membantu. Kontrak ini mengatur kegiatan 
konseling termasuk kegiatan konselor dan klien. Ini berarti konseling adalah kegiatan 
yang saling menunjang dan bukan pekerjaan konselor saja. Disamping itu, dalam kontrak 
ini konselor mengajak klien dan pihak lain untuk bekerja sama dalam menyelesaikan 
trauma kliennya.12 

Tahap pertengahan atau tahap kerja merupakan tahap action nya konselor. Setelah 
melewati proses atau tahap pembinaan hubungan sampai penyusunan kontrak antara 
konselor dan klien, selanjutnya tindakan yang harus dilakukan oleh konselor adalah 
menjelajahi trauma yang dialami oleh klien dan menentukan bantuan apa yang akan tepat 
diberikan berdasarkan penilaian kembali mengenai hal-hal yang telah dijelajahi. Menilai 
kembali trauma klien akan membantu klien memperoleh pemahaman baru, alternative baru 
yang mungkin berbeda dengan sebelumnya. Pemahaman ini akan membantu dalam membuat  

                                                           
11 Sofyan Willis, Konseling Individual Teori dan Praktek, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.46 

12 Achmad Juntika Nurihsan, Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 87-
88 
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keputusan dan tindakan apa yang akan digunakan untuk mengatasi trauma tersebut. Dengan 
adanya pemahaman baru berarti dinamika pada diri klien untuk melakukan perubahan dalam 
mengatasi traumanya. Adapun tujuan pada tahap ini sebagai berikut: 
a. Menjelajahi dan mengeksplorasi trauma serta kepedulian klien dan lingkungannya dalam 

mengatasi trauma tersebut. Dengan penjelajahan ini, konselor berusaha agar kliennya 
mempunyai pemahaman dan alternative pemecahan baru terhadap trauma yang 
dialaminya. Konselor mengadakan penilaian kembali dengan melibatkan klien dan 
lingkungannya untuk bersama-sama menilai traumanya.  

b. Menjaga hubungan konseling agar selalu terpelihara. Hal ini dapat terjadi jika klien 
merasa senang terlibat dalam proses konseling dan merasa butuh untuk mengembangkan 
potensi dirinya dalam mengatasi trauma yang dialaminya. Kondisi ini bisa tercipta jika 
konselor berupaya secara kreatif menggunakan berbagai variasi keterampilan konseling 
serta memelihara keramahan, empati, kejujuran dan keikhlasan dalam memberikan 
bantuan konseling. Kreativitas konselor juga di tuntut dengan menggunakan berbagai 
potensi yang ada pada klien dan lingkungannya untuk membantu dan menemukan 
berbagai alternative sebagai upaya untuk menyusun rencana bagi penyelesaian trauma dan 
pengembangan diri klien. 

c. Proses konseling agar berjalan sesuai dengan kontrak. Kontrak dinegosiasikan agar benar-
benar memperlancar proses konseling. Untuk itu konselor dan klien harus selalu 
menepati perjanjian dan selalu mengingatnya dalam pikirannya. 

Tahap akhir konseling biasanya juga disebut dengan tahap termination. Menurut  
Gladding terminasi adalah pertanda bahwa sesuatu telah selesai dilakukan. Pada tahap ini, 
konseling ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut: 
a. Menurunnya kecemasan kecemasan klien. Hal ini diketahui setelah konselor menanyakan 

keadaan kecemasannya 
b. Adanya perubahan perilaku klien kearah yang lebih positif, sehat dan dinamik 
c. Adanya tujuan hidup yang jelas dimasa yang akan dating dengan program yang jelas pula 
d. Terjadinya perubahan sikap positif terhadap masalah yang akan dialaminya, dapat 

mengoreksi diri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar.13 
Tujuan tahap akhir adalah memutuska perubahan sikap dan perilaku yang tidak 

bermasalah. Klien dapat melakukan keputusan tersebut karena klien sejak awal 
berkomunikasi dengan konselor dalam memutuskan perubahan sikap tersebut. Adapun 
tujuan lainnya adalah terjadinya transfer of learning pada diri klien, melaksanakan perubahan 
perilaku klien agar mampu mengatasi masalahnya dan mengakhiri hubungan konseling 
dengan baik. 

 
Penutup 

Didalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kita temukan peristiwa-peristiwa yang dapat 
memicu pemunculan gejala traumatic pada diri individu. Traumatik dapat dialami oleh siapa saja, 
baik anak-anak maupun orang dewasa, semuanya tergantung pada keterampilan setiap individu 
didalam mengelola emosi, perasaan, dan pikirannya. Mengingat bahwa gangguan ini sangat 
menghambat fungsi mental dan fisik penting sekali rasanya untuk ditangani dengan tepat, agar 
penderitanya dapat melanjutkan hidupnya dengan bahagia. 

 
 
 
 
 

                                                           
13 Samuel T Gladding, Konseling Profesi yang Menyeluruh, (Jakarta: PT. Indeks, 2012), h. 208 
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