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Abstract. Creativity should be considered to be one of the most critical element in 
counseling. During the counseling sessions, the counselor will engage the counselee  
in creative efforts to understand the problem from different perspectives. When 
dealing with some abstract idea or ambiguous issues the counselor tries to make the 
issues more concrete.  The Implication for counseling is the need of using various 
creative counseling techniques and metaphors in counseling sessions.  This paper 
also discusses impact counseling as a creative approach in counseling. 
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Abstrak. Kreativitas merupakan salah satu elemen kritis dalam konseling.  Selama 
sesi konseling, konselor secara kreatif berupaya melibatkan konseli dalam 
memahami masalah dari berbagai perspektif.  Saat konselor dan konseli berurusan 
dengan ide-ide abstrak atau isu yang ambigu, konselor berupaya mengkonkritkan 
ide atau isu tersebut. Hal ini berimplikasi pada pentingnya penggunaan beragam 
teknik kreatif dan metafora dalam konseling.  Makalah ini juga membahas impact 
counseling  sebagai sebuah pendekatan kreatif dalam konseling. 
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Pendahuluan 

 Proses konseling merupakan upaya kolaboratif yang bersifat terapetik antara 

konselor dan konseli dalam  mengeksplorasi dan mengkaji berbagai isu yang 

menjadi masalah bagi konseli serta mengembangkan solusi untuk mengatasi 

masalah tesebut.  Di satu sisi, proses konseling dapat menjadi sebuah pengalaman 

yang mencerahkan dan membawa pada pemecahan masalah, namun di sisi lain 

proses konseling yang tidak efektif dapat menjadi pengalaman yang menjemukan, 

kurang bermakna, dan berakhir pada kebuntuan.  Untuk mengatasi hal tersebut, 

konselor diharapkan dapat mengembangkan berbagai pendekatan atau strategi 

kreatif untuk meningkatkan efektifitas konseling.         

 

Pentingnya Kreativitas Dalam Konseling 

Konseling merupakan proses ko-kreatif antara konselor dan konseli yang 

lahir dari keadaan frustasi atau ambigu serta adanya kebutuhan untuk memecahkan 

masalah (Hecker & kottler, 2002).  Melalui proses konseling, konselor akan 

membantu konseli untuk menelaah dan menguji world view konseli serta 

mengkonstruksi atau merekonstruksi makna suatu peristiwa dalam kehidupan 

konseli (Raskin, 1999).  Keadaan dan aktivitas yang terjadi selama proses konseling 

menunjukkan pentingnya kreativitas dalam konseling.  Berdasarkan riset yang 

dilakukan oleh Carson, Becker, Vance, & Forth (2003) kreativitas konselor dalam 

konseling memberikan banyak manfaat bagi keberhasilan konseling.  Menurut 

Gladding (2008), kreativitas dalam konseling bermanfaat dalam meningkatkan 

efektivitas konseling dan berperan penting dalam memajukan profesi konseling.  

Meskipun kreativitas merupakan hal yang esensial dalam proses konseling, 

namun proses kreatif tidak terjadi secara otomatis.  Konselor perlu memfasilitasi 

terciptanya suasana yang aman dan mendukung sehingga konseli mampu secara 

kreatif mengkaji  masalah, membangun perspektif alternatif terhadap masalah, serta 

menghasilkan dan mengevaluasi beragam pilihan solusi masalah.  Menurut 

Gladding (2002, dalam Carson & Becker, 2004), kreativitas dalam konseling 

merupakan sebuah pengalaman yang menimbulkan pencerahan bagi konseli.  

Dalam konteks ini konselor berperan sebagai katalis yang membantu konseli 
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membangkitkan kemampuan kreatifnya. Meskipun kreativitas merupakan faktor yang 

penting dalam keberhasilan konseling, masih banyak konselor yang tidak menyadari 

dan tidak terlatih dalam mengakses dan memberdayakan kreativitas dirinya dan 

konseli  (Hecker & Kottler, 2002).   

Terdapat tiga faktor yang bersinergi untuk mendorong berkembangnya 

kreativitas dalam  konseling, yaitu faktor  kepribadian konselor dan konseli, faktor 

proses konseling, dan faktor hasil konseling.  Faktor kepribadian merujuk pada 

kapasitas konselor untuk bersikap terbuka dan kesediaan bermain dengan ide atau 

pendekatan baru, kerja keras, persistensi, dan keberanian konselor dalam 

mengambil resiko yang terukur (Gladding, 2002. Dalam Carson & Becker, 2004).  

Konseling juga  berkaitan dengan upaya konselor mengembangkan kapasitas-

kapasitas ini dalam diri konseli.  Graham Wallas (dalam Gallagher, 1985) dalam 

penelitiannya mengidentifikasi empat tahap yang diperlukan dalam proses kreatif, 

yaitu (1) tahap persiapan yang mengacu pada kondisi kemampuan, bakat, minat, 

dan akumulasi pengalaman seseorang sebagai prasyarat proses kreatif, (2) inkubasi 

yaitu tahap dimana berbagai informasi, pengalaman, gagasan mengalami 

pengendapan dan pengeraman, (3) iluminasi yaitu tahap dimana seseorang 

mengalami semacam pencerahan, suatu kesadaran baru disebut dengan 

pengalaman “aha” dalam menemukan gagasan baru, (4) verifikasi yaitu tahap 

menguji gagasan kreatif.   Proses kreatif dalam konseling juga mencakup 

penggunaan berbagai teknik kreatif yang memanfaatkan imajinasi, gambar, drama, 

musik, cerita, dan berbagai barang sehari-hari (Jacobs, 1992; Alamia & Hawkins, 

2005; Schimmel,2006; Gladding, 2008; Skudrzyk, dkk, 2009).  Sedangkan faktor 

produk berkaitan dengan hasil akhir konseling yang dapat berbeda antara beragam 

konseli tergantung pada masalah dan sumber daya yang tersedia. 

Kreativitas dalam konseling berhubungan erat dengan proses membantu 

klien untuk mengalami (experiencing) suasana tertentu yang bersifat terapetik.  

Menurut Carpenter (2002, dalam Carson & Becker, 2004) keadaan mengalami ini 

memiliki beberapa manfaat karena: 
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1. Manusia belajar sebagian besar melalui proses mengamati dan 

mengalami.  Manusia mengingat dan belajar lebih banyak melalui apa 

yang mereka lihat dan alami, bukan pada apa yang mereka dengar. 

2. Manusia dapat lebih dekat dengan perasaan mereka sendiri melalui 

pengalaman, bukan percakapan. 

3. Keadaan mengalami membuat konseli lebih sulit menggunakan 

mekanisme pertahanan diri dalam melawan perubahan yang diperlukan. 

4. Keadaan mengalami dapat membantu konseli untuk cepat masuk 

kedalam situasi terapetik. 

 

Penggunaan Metafora Sebagai Bentuk Kreativitas Dalam Konseling 

     Metafora pada umumnya didefinisikan sebagai transfer makna dari suatu 

elemen ke elemen lain  (Robert & Kelly, 2010).  Metafora merupakan upaya untuk 

mendeskripsikan suatu ide atau persoalan  secara konkrit, sehingga lebih mudah 

untuk dipahami. Proses konseling yang bertujuan memahami worldview konseli, 

serta membantu konseli dalam memahami dan memecahkan masalah konseli yang 

sesungguhnya, melibatkan banyak terminologi dan situasi abstrak yang terkadang 

sulit untuk dipahami. Penggunaan metafora secara kreatif dalam sesi konseling akan 

membantu konseli dan konselor untuk memahami persoalan yang dihadapi serta 

mengembangkan solusi untuk mengatasi persoalan tersebut.  Dengan demikian, 

metafora bermanfaat dalam membantu klien untuk mengkonseptualisasikan 

permasalahan yang konseli hadapi serta memfasilitasi kolaborasi konselor-konseli 

dalam menentukan intervensi yang tepat (Robert & Kelly, 2010).  Penggunaan 

metafora dalam konseling juga berperan dalam memfasilitasi dan membangun 

struktur komunikasi antara konselor-konseli, serta secara signifikan dapat 

memfasilitasi perubahan perspektif konseli ( Hundley & Casado-Kehoe, 2007; 

Babits, 2001; Chesley, Gillett, Wagner, 2008). Terdapat beragam riset yang 

menunjukkan manfaat metafora dalam meningkatkan efektivitas komunikasi dan 

penciptaan makna dalam konseling (Lyddon, Clay, & Sparks, 2001). 

Metafora  merujuk pada penggunaan bahasa kias (verbal dan nonverbal) 

secara kreatif dalam menyampaikan pikiran atau perasaan.  Dalam konteks 
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bimbingan dan konseling, metapora dapat digunakan untuk mengilustrasikan  isu-isu 

interpersonal tertentu, membantu klien untuk mengenali dan memahami diri dan 

lingkungan sekitarnya, serta membantu konseli untuk membingkai ulang 

masalahnya. Apa yang dipahami konseli tentang dirinya merupakan produk dari 

pencarian metapora yang tepat, yang memberikan makna dalam kehidupan konseli.  

Kemampuan konselor dalam memahami metafora kehidupan konseli akan 

membantu konselor untuk lebih cepat serta lebih utuh dalam memahami dunia 

konseptual konseli.  Melalui hubungan rapport dan empati, konselor dapat 

mengembangkan intervensi terapetik yang konsisten dengan kerangka pikir konseli.  

Metapora bermanfaat untuk mamahami pengalaman konseli dengan cara yang tidak 

terlalu mengancam bagi konseli (Babits, 2001; Shinebourne & Smith, 2010). 

Edwards Jacobs (1992, 1994) menyatakan bahwa minat dan efektivitas proses 

konseling dapat ditingkatkan apabila konseli terlibat aktif dalam proses konseling. 

Efektivitas konseling juga akan meningkat apabila konseling dilakukan secara 

multisensori yang  mengandung makna bahwa proses konseling bukan hanya 

melibatkan dimensi verbal, namun juga melibatkan dimensi visual dan kinestetik, 

yang dapat bersifat metafora.  Ed Jacobs juga menekankan pentingnya penggunaan 

beragam property atau barang-barang secara kreatif sebagai metafora suatu ide 

atau masalah.    

 

Impact Counseling/Therapy: Sebuah Pendekatan Kreatif dalam 

Konseling 

 Istilah impact counseling/therapy merujuk pada sebuah pendekatan kreatif 

dalam konseling yang diperkenalkan oleh Dr. Ed Jacobs, pakar konseling kreatif dari  

West Virginia University.  Impact counseling/therapy   merupakan pendekatan dalam 

konseling yang menghargai ragam cara belajar, cara berubah, dan cara berkembang 

konseli. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya membantu konseli untuk 

memahami permasalahan dan solusi permasalahan secara jelas dan konkrit.  Impact 

counseling  menekankan pendekatan multisensori yang melibatkan dimensi verbal, 

visual, dan kinestetik dalam proses konseling.  Impact counseling merupakan 

pendekatan yang unik dalam konseling yang berupaya mengintegrasikan berbagai 
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konsep dalam rational emotive behavior therapy (REBT), transactional analysis (TA), 

gestalt, dan reality therapy dengan penggunaan berbagai properti, gambar, dan 

gerak dalam proses konseling (Jacobs, 1992, 1994). Proses konseling dalam impact 

counseling menekankan keaktifan konseli dalam berpikir, memahami, dan 

mengalami sesi konseling.   

  Menurut Jacobs (1992) terdapat 7 kesalahan yang umum dilakukan konselor 

yang menyebabkan sesi konseling menjadi membosankan dan tidak efektif, yaitu: 

1. Melakukan terlalu banyak refleksi.  

2. Mendengarkan terlalu banyak cerita konseli.  

3. Jarang menginterupsi konseli. 

4. Tidak fokus dalam sesi konseling. 

5.  Menunggu terlalu lama untuk melakukan fokus atau funnel 

6. Tidak menggunakan teori konseling, menggunakan “hope method” dalam 

konseling 

7. Jarang menggunakan alat bantu yang kreatif dan tidak bersifat 

multisensori.  

 Proses terapetik dalam impact counseling berupaya membuat sesi konseling 

menjadi lebih efektif, aktif, dan singkat.  Terdapat empat tahap yang perlu dilewati 

dalam proses konseling yaitu: (1) Rapport, (2) Contract, (3) Focus, dan (4) Funnel 

atau disingkat RCFF (Jacobs, 1994). Fase rapport menunjukkan fase membangun 

hubungan yang genuine dan saling percaya antara konselor dan konseli.  Fase 

Contract  merujuk pada persetujuan baik secara implisit ataupun eksplisit antara 

konselor dan konseli dalam menetapkan tujuan seluruh sesi konseling atau sebagian  

sesi konseling. Fase Focus merujuk pada tahapan yang berfokus  pada topik 

tertentu atau isu tertentu dalam jangka waktu tertentu. Fase Funnel merujuk pada 

tahap mendiskusikan sebuah isu dengan cara tertentu sampai tercapai tingkat 

pemahaman (insight) baru yang lebih dalam. Terdapat satu fase tambahan yaitu 

fase penutupan yang merupakan fase dimana konseli merangkum apa yang telah ia 

pelajari dan membicarakan bagaimana konseli akan menggunakan informasi yang 

diperolehnya setelah sesi konseling berakhir.  
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Proses perkembangan dan kemajuan pemahaman konseli selama sesi 

konseling merupakan hal yang penting dalam impact counseling. Cara yang konkrit 

untuk mengukur kemajuan dalam proses konseling yaitu dengan menggunakan 

Depth Chart (Jacobs, 1994). Depth Chart merupakan sebuah skala 10-1 yang 

berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi kedalaman sesi konseling.  Skala 10 

menggambarkan isu yang diangkat oleh konseli berada pada tingkat permukaan 

yang tidak menunjukkan masalah yang sesungguhnya. Sesi konseling dianggap 

berhasil apabila konselor dapat melakukan funneling sehinga konseli dapat 

mencapai tingkat kedalaman 7 atau kurang yang semakin menunjukkan masalah 

yang sesungguhnya dan dapat membawa kepada pemahaman/wawasan (insight) 

baru.   

   

 

Gambar 2. Karta Kedalaman (Depth Chart, Jacobs, 1994) 

 

Terdapat beragam teknik konseling kreatif dalam impact counseling yang 

dapat digunakan oleh konselor (Jacobs, 1992, 1994), seperti: 

1. Penggunaan teknik kursi kosong 

a. Penggunaan sebuah kursi kosong dapat membantu konseli untuk 

melakukan refleksi terhadap keadaanya saat ini, menghayati ego-state 

(biasanya keadaan NOT OK child atau Critical Parent), menghayati dan 

membawa pengalaman di masa lalu atau ekspektasi terhadap masa 

depan ke keadaan sekarang (here and now experience), memberikan 
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saluran bagi konseli untuk mengatakan luapan emosi yang terpendam, 

atau menjadi wahana untuk berlatih mengungkapkan pikiran dan 

perasaan kepada orang lain. 

b. Penggunaan 2 atau lebih kursi kosong yang merepresentasikan 2 atau 

lebih pilihan/tujuan yang harus dipilih konseli. Konseli diajak untuk 

menimbang sisi positif dan negatif dari beberapa pilihan keputusan 

sambil menduduki setiap kursi dan merasakan pengalaman dari dampak 

keputusan yang ia pilih.  

c. Menggunakan sebuah kursi kosong untuk merepresentasikan tujuan 

realisitis yang ingin dicapai konseli. Konselor kemudian meletakkan 

lembaran-lembaran kertas yang merepresentasikan rencana dan 

langkah-langkah tindakan yang perlu dilakukan konseli untuk mencapai 

tujuan.  Lembaran-lembaran kertas tersebut juga dapat digunakan 

sebagai indikator yang membantu konseli untuk mengevaluasi secara 

akurat apakah ia semakin dekat, semakin jauh, atau tidak beranjak dalam 

mencapai tujuannya. 

2. Menggunakan gambar, kursi besar, dan kursi kecil/anak dalam sesi 

konseling dengan memanfaatkan teori Transactional Analysis (TA).  Melalui 

pendekatan ini konselor membantu konseli untuk : 

a. Mengenali critical parent atau tuntutan-tuntutan yang ada serta keadaan 

Not OK Child pada diri konseli yang mengakibatkan perasaan tertekan 

dalam perjalanan hidup konseli. 

b. Menggunakan TA untuk membantu konseli dalam memahami konflik 

dengan orang lain.  

3. Menggunakan teknik perisai untuk membantu konseli dalam melindungi 

dirinya terhadap perkataan atau perbuatan yang buruk dari orang lain.  

4. Menggunakan filter untuk membantu konseli memahami ide tentang 

pentingnya menyaring informasi, perkataan, atau perbuatan orang lain yang 

buruk sehingga tidak mengganggu stabilitas emosi konseli. 

5. Menggunakan karakter tertentu seperti boneka yang sudah dikenal yang 

merepresentasikan kepribadian tertentu.  Dr. Ed Jacobs kerap menggunakan 
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karakter Winnie the pooh dan rekan-rekannya untuk merepresentasikan 

beragam tipe kepribadian. 

 

 

Penutup 

 Kreativitas merupakan faktor esensial dalam meningkatkan efektivitas 

konseling.  Kemampuan konselor dalam menciptakan interaksi dan iklim yang 

mendukung berkembangnya kreativitas konseli serta penguasaan konselor terhadap 

beragam teknik kreatif dalam konseling merupakan salah satu kunci keberhasilan 

konseling.  Hal ini kemudian berimplikasi pada pentingnya peningkatan kemampuan 

konselor dalam konseling kreatif serta pentingnya pelatihan konseling kreatif pada 

pendidikan profesi konselor.       
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