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ABSTRACT. A situation in which students‟ initiatives to meet with school 

counselors in order to express the problems of life is contemptible demands the 

counselor to be more proactive to call students with special assitancy‟s need. This 

phenomenon requires conselor to prefer more the use of directive approach in 

counseling service. Meanwhile, the approach which asserts full conselor‟s handle 

during the counseling process, as a result, has several weaknesses, for instance, 

the counselee tends to be more passive and dependent. As an alternative, a 

pshyco-technique introduced first by Richard Bandler and John Grinder since 

1970s namely Neuro Linguistic Programming (NLP) can decrease that effect. 

The collaboration of directive counseling with NLP technique requires 

counselor to use total sensory modality so that every single utterence and body 

language helps counselee pay attention and receive his or her message. It also 

increases counselor‟s appeal and dismisses counselee‟s passiveness and boredom. 

The concept of NLP as a model of interpersonal communication with constructing 

vague to apparent mind will make the counselee feel confident of his own 

strength. 
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Abstrak. Rendahnya inisitif  siswa untuk  menemui konselor sekolah guna 

mengemukakan problem hidupnya  menuntut konselor lebih proaktif memanggil 

siswa yang dipandang memerlukan bantuan. Fenomena ini menyebabkan konselor 

lebih banyak menggunakan pendekatan directive dalam proses konseling. 

Sementara pendekatan directive yang mengharuskan konselor berperan penuh 

mengendalikan proses konseling mempunyai  beberapa kelemahan antara lain 

konseli cenderung pasif, tergantung  dan tidak makin mandiri. Kelemahan tersebut 

bisa dikurangi dengan melibatkan tehnik neuro linguistic programming (NLP) 

selama proses konseling. Tehnik tersebut dikembangkan oleh Richard Bandler 

dan John Grinder sejak tahun1970.  

Kolaborasi konseling directive dengan NLP menuntut konselor memanfaatkan 

semua modalitas sensori sehingga setiap ungkapan dan bahasa tubuhnya  bermakna bagi 

konseli.   Kolaborasi  seperti itu akan meningkatkan daya tarik konselor, menghilangkan 

sikap pasif dan rasa jenuh. Konsep NLP sebagai model komunikasi interpersonal 

dengan mengonstruksi mind yang  samar  menjadi nyata  akan membuat konseli merasa 

yakin terhadap kekuatan sendiri.   

Kata kunci : konseling direktif, neuro linguistic programming 
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Pendahuluan 

 Konseling merupakan jantung hatinya bimbingan, karena itu pelaksanaan 

konseling memerlukan penanganan dan pengembangan sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang bimbingan dan konseling. 

Perlunya pengembangan konseling tidak hanya karena perkembangan ilmu 

pengetahuan, melainkan juga karena kompleksitas masalah yang menuntut 

pendekatan kreatif agar dapat memberikan pertolongan secara efektif.  

  Di sekolah, guru BK (Bimbingan dan Konseling) mengambil peran besar 

dalam mengatasi berbagai problem siswa di tengah maraknya kenakalan remaja 

dan tuntutan untuk membentuk mental generasi muda yang siap berjuang di era 

global. Sementara masih terdapat persepsi yang salah  dari siswa dan guru tentang 

fungsi dan peran guru BK di sekolah. Masih banyak sekolah yang memposisikan 

guru BK sebagai polisi sekolah dengan tugas menangani anak-anak „nakal‟ 

(dalam persepsi sekolah), yang melanggar tata tertib sekolah.  Pihak sekolah 

(kepala sekolah dan jajarannya) akan mengirim anak-anak „nakal‟ kepada guru 

BK, akibatnya timbul image negatif bagi anak-anak yang masuk ruang BK 

sebagai anak „nakal, yang tidak taat peraturan atau yang melanggar tata tertib 

sekolah. Anak-anak yang dipanggil guru BK adalah anak yang bermasalah. 

Fenomena seperti ini menimbulkan persepsi negatif  tentang figur guru BK, yang 

membuat siswa enggan berkonsultasi dengan guru BK di sekolah. Dampak yang 

kemudian timbul adalah guru BK   yang harus proaktif memanggil siswa yang 

dipandang mempunyai masalah. Proses konseling di sekolah selama ini lebih 

banyak merupakan inisitif dari guru BK atau atas rujukan dari pihak lain (kepala 

sekolah, walai kelas), siswa sendiri belum tentu menginginkan bantuan karena 

merasa  tidak mempunyai masalah. Dalam kondisi demikian,  konseling direktif 

mendominasi pelaksanaan konseling di sekolah. James (2008)  mengemukakan 

bahwa dalam kondisi krisis, konseling direktif lebih tepat diterapkan agar dapat 

mengatasi masalah dengan segera. Hal ini pula yang banyak terjadi d sekolah-

sekolah, banyak keadaan darurat yang menuntut uluran tangan konselor sekolah. 

Akibatnya proses konseling berikutnya lebih banyak didominasi oleh guru BK,  
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karena itu bisa dipahami bila kemudian pendekatan konseling direktif lebih 

mendominasi pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah. Penelitian tentang 

pelaksanaan konseling direktif sudah dilakukan oleh Kartini (2006) yang menguji 

penggunaan konseling direktif pada siswa yang mempunyai motivasi belajar 

rendah, demikian juga dengan Purwanto (2008) meneliti penggunaan konseling 

direktif pada siswa MAN Pakem Yogyakarta. Kedua penelitian ini menunjukkan 

banyak guru konselor sekolah yang menggunakan konseling direktif.  

 Sementara, konseling direktif mempunyai beberapa kelemahan, disamping 

solusi yang ditawarkan tidak selalu sesuai dengan keinginan siswa, konseling 

direktif juga membuat siswa kurang berinisiatif, siswa tidak mandiri bahkan 

tergantung pada bantuan orang lain. Konseling direktif yang digunakan pada 

siswa yang mendapat label „nakal‟ dari sekolah membutuhkan kerja keras dari 

konselor untuk membangun hubungan  baik, karena pada umumnya mereka tidak 

proaktif selama proses konseling. Untuk itu perlu dikembangkan model konseling 

direktif yang berkolaborasi dengan bidang ilmu lain. Neuro-Linguistic 

Programming merupakan salah bidang ilmu  untuk meningkatkan kualitas 

komunikasi dan pemrograman kembali perilaku dengan mengunakan kekuataan 

bahasa. Kekakuan proses konseling direktif dapat dicairkan dengan komunikasi 

yang melibatkan seluruh modalitas konselor. Penggunaan NLP juga akan 

mengoptimalkan penggunaan bahasa dan body state konselor sehingga dapat 

menimbulkan power yang berguna selama sesi konseling. NLP akan  mengubah 

dominasi konselor direktif yang membosankan menjadi komunikasi yang hidup 

dan bermakna. Konsep NLP yang mengubah sesuatu yang samar menjadi nyata 

dengan action akan membuat konseli meyakini apa yang sebenarnya terjadi. 

Arahan dan nasehat konselor akan menjadikan konseli percaya diri karena 

dilakukan dari sudut pandang siswa.   
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Pembahasan 

Hakekat Konseling direktif 

Konseling  direktif  disebut juga counselor centered approach yakni 

konseling yang pendekatannya terpusat pada konselor (Prayitno, 1999).  Dalam 

konseling direktif, konselor lebih aktif dan berperan  dari pada konseli. Konselor 

mengambil peran besar selama proses konseling, termasuk dalam mengambil 

inisiatif dan pemecahan masalah, sementara peran konseli sangat kecil, tidak 

banyak mengeluarkan pendapat dan pandangannya berkaitan dengan masalah 

yang sedang dihadapi. Selama proses konseling aktivitas lebih banyak didominasi 

oleh konselor sebagai penentu arah konseling dan pengambil keputusan. 

Pendekatan ini pertama kali diperkenalkan oleh  Edmond G. Willamson 

J.G. Darley . Williamson menegaskan bahwa dalam pendekatan ini konselor 

menyatakan pendapatnya dengan tegas dan terus terang. Darley menguraikan 

bahwa konseling model ini seperti situasi jual beli karena konselor berusaha 

menjual gagasannya mengenai keadaan konseli, serta perubahan-perubahan yang 

diharapkan (Yeo, 2007). Guru BK yang menggunakan pendekatan direktif 

menempatkan  konselor sekolah sebagai „master educator’, yang membantu siswa 

mengatasi masalah  dengan sumber-sumber intelektual dan kemampuan yang 

dimiliki. 

Tujuan konseling yang utama adalah membantu 

siswa untuk merubah tingkah lakunya yang emosional dan impulsif 

dengan tingkah laku rasional, dengan sengaja, secara teliti dan berhati-hati.  

Lahirnya konseling direktif dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa konseli adalah 

orang yang mempunyai masalah dan membutuhkan bantuan orang lain. 

Adakalanya seseorang yang sedang bermasalah tidak bisa menemukan apa 

penyebab ketidaknyamanan yang dirasakan, tidak bisa mengetahui apa yang 

sumber konflik yang sedang  dialami dan tidak mengetahui apa yang harus 

dilakukan. Dalam kondisi demikian diperlukan orang lain yang dapat melihat 

secara objektif masalah yang sedang dirasakan serta memberikan tawaran-tawaran 
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jalan keluar yang bisa ditempuh. Konselor dapat memberikan pandangan tentang 

keluar dari suatu masalah atau menjelaskan apa yang sebaiknya dilakukan konseli.    

 

Kelemahan dan kelebihan konseling direktif 

 Konseling direktif mempunyai beberapa kelemahan disamping kelebihan 

sebagai suatu pendekatan. Kelemahan utama pendekatan ini adalah tidak adanya 

pengakuan terhadap potensi dan kemampuan konseli untuk mengatasi masalah 

dan mengambil keputusan. Akibatnya dominasi proses konseling berada di tangan 

konselor sehingga konseli bersifat pasif, kurang inisiatif dan lebih banyak menjadi 

pendengar. Kurangnya keterlibatan konseli selama proses konseling tidak hanya 

membuat konseli pasif, tetapi juga tidak membuat konseli makin dewasa dan 

memiliki kemampuan mengambil keputusan.  

Kelemahan lain yang timbul akibat keterlibatan konselor yang besar 

selama proses konseling adalah kurang tepatnya jalan keluar yang diambil dengan 

keinginan atau harapan konseli, yang bisa disebabkan oleh ketidakakuratan data, 

atau kurangnya kelengkapan data bahkan mungkin karena kesalahan dalam 

analisis data.  Pendekatan direktif memerlukan kemampuan yang lebih baik dari 

konselor untuk menggali data secara lengkap dan teliti serta menganalisisnya 

dengan hati-hati (Yeo, 2007). Konselor juga perlu wawasan dan kemampuan 

intelektual yang mewadai agar dapat memberikan tawaran dan jalan keluar yang 

tepat. Selama proses konseling konselor lebih aktif dan mendominasi 

pembicaraan, karena itu diperlukan kemampuan berbahasa dan berkomunikasi 

yang mewadai agar konselor selalu dapat mengisi sesi konseling dengan baik. 

Keberhasilan pendekatan konseling direktif banyak ditentukan oleh kemampuan 

konselor menggali data secara lengkap dan objektif,  ditentukan oleh kemampuan 

konselor menganalisis data dan mencari jalan keluar yang tepat sesuai kebutuhan 

konseli. 

Dibalik kelemahan-kelemahan tersebut pada dasarnya terkandung kelebihan 

dari konseling direktif.  Pendekatan konseling direktif tepat diterapkan di sekolah 

yang siswa-siswinya mempunyai masalah tetapi tidak mempunyai inisiatif datang 
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kepada konselor, tepat untuk siswa yang pada umumnya pasif dan kurang 

responsif terhadap peran penting konselor sekolah. Sebagaimana diungkap oleh 

James (2007), bahwa konseling direktif tepat digunakan untuk klien  yang berada 

dalam keadaan krisis tetapi tidak mempunyai inisiatif memecahkan masalahnya.  

Konseling direktif juga tepat digunakan pada klien  yang tidak merasa mempunyai 

masalah, tepat diterapkan pada klien rujukan (dari orang tua, wali kelas), yang 

bukan inisitifnya sendiri.   

Konseling direktif juga tepat diterapkan pada budaya tertentu, dimana 

orang cenderung memerlukan nasehat atau jalan keluar yang jelas dan nyata (Yeo 

2007), dari pada harus mendiskusikan jalan keluar. Pendekatan ini tepat untuk 

klien yang pasif, kurang inisiatif dan dalam kondisi putus asa. Pandangan dan 

arahan konselor akan sangat berguna dari pada konsele harus memikirkan jalan 

keluarnya yang memerlukan banyak energi. Dalam kondisi demikian konseling 

direktif mempunyai beberapa keunggulan (Master, 2004)  yaitu : lebih cepat atau 

tidak memerlukan banyak waktu, terutama untuk mendorong agar konseli 

berbicara, mengemukakan pandangan dan ide-idenya, lebih mudah karena hanya 

memimpin dan mengarahkan dari pada menfasilitasi konseli agar mau 

mengemukakan pendapatnya, konselor bisa lebih fokus pada kepentingan masalah 

yang spesifik,  memberikan kebebasan kepada konselor untuk memberikan 

informasi dan pedoman penting yang diperlukan konseli, ada kesempatan bagi  

konselor untuk melayani seperti penasehat ketika klien merasa segan dan tidak 

sanggup untuk menanalisis masalahnya atau untuk memperkirakan kemungkinan-

kemungkinan solusinya.  

Tehnik dan Langkah Konseling Direktif 

Konsep direktif lahir dari anggapan dasar  bahwa konseli membutuhkan 

bantuan dan konselor membantu menemukan apa yang menjadi masalahnya dan 

apa yang mesti kerjakan. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, konseling 

direktif bisa menggunakan beberapa tehnik. Teknik-teknik yang bisa digunakan 

antara lain : 



7 
 

1. Menggali informasi tentang diri konsele. Tehnik ini dapat dilakukan 

mengkonfrontasikan antara informasi dengan kenyataan yang sebenarnya 

dalam diri konsele. Dengan cara ini diharapkan konseli dapat mengevaluasi 

kembali sikap dan pandangannya  

2. Case history, digunakan sebagai alat diagnosa dan teraputik  dengan tujuan 

membantu dalam ”rapport”, mengembangkan kartasis, memberikan 

keyakinan kembali dan kembali mengembangkan ”insight”  

3. Pengungkapan konflik,  situasi konflik sengaja ditimbulkan, konseli 

dihadapkan pada situasi yang memancing sikapnya dalam menghadapi realita 

dan konseli di motivasi untuk memecahkanya 

Disamping beberapa tehnik yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan 

penggunaan konseling direktif, juga terdapat beberapa langkah yang sebaiknya 

dilakukan secara bertahap agar konseling direktif berjalan sesuai sasaran yaitu 

mampu mengatasi problem yang dihadapi konseli. Langkah-langkah konseling 

direktif sebagaimana langkah dalam konseling biasa yaitu meliputi :      

1. Identifikasi masalah 

Pada tahap ini dilakukan dengan pengumpulan data, fakta atau 

informasi tentang diri konsele dan lingkungannya.  

2. Sintesis 

Merupakan langkah untuk menyusun kembali informasi yang telah diperoleh 

baik kekuatan maupun kelemahan konseli, kemudian memilih data yang 

paling tepat, yang menunjang  pemecahan masaah 

3. Diagnosis 

Merumuskan hakekat masalah yang dihadapi konseli serta sumber penyebab 

masalah 

4. Prognosis 

Merupakan ramalan terhadap hasil akan dicapai setelah melalui proses 

konseling  

5. Tretmen 
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Tretmen merupakan ini dari kegiatan konseling, yaitu berupa jalan keluar 

yang diambil, solusi terhadap masalah yang dihadapi konseli, bisa pula 

berupa beberapa hal yang perlu dilakukan konseli.   

Pada kegiatan tretmen bisa dilakukan dengan terlebih dahulu membangaun 

hubungan baik, menafsirkan data atau informasi yang sudah diperoleh, 

memberikan informasi dan atau merencanakan berbagai kegiatan untuk 

konseli, bisa juga memberikan bantuan, saran tentang apa yang harus 

dilakukan konseli. 

Konsep Neuro Lingustik Programming 

Coolingwood (dalam  Lenderz, 2010) mendefinisikan neuro lingustik 

programming (NLP) sebagai kajian tentang bagaimana  manusia mengambil 

informasi dari dunia sekitar melalui interaksi dan stimulus. NLP melibatkan aspek 

neuro (syaraf,  khususnya syaraf otak),  linguistik (bahasa) dan aktivitas 

pemrograman. Apa yang rasakan panca indra, yakni apa yang dilihat, didengar, 

dan rasakan diolah oleh cortex dengan neuro-transmiternya, dan otak akan 

mengubahnya menjadi informasi yang tersimpan di pikiran. Apa yang tercatat dan 

tersimpan itu disebut representasi internal. Lebih jauh diungkapkan bahwa segala 

informasi yang sudah terekam dalam otak akan dipahami oleh diri seseorang. 

Gunawan (2009) menyatakan pemahaman manusia terhadap segala informasi 

yang masuk ke dalam kesadaran manusia bersifat subjektif, karena itu dinamakan 

subjective-experience. Subjektivitas pemahaman terhadap informasi, bagaimana 

seseorang memberikan penilaian terhadap sesuatu yang dilihat, didengar dan 

dirasakan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti  tingkat pendidikan, keyakinan, 

kepercayaan, latarbelakang budaya dan nilai individual lainnya. Dalam keragaman 

individu dengan latar yang berbeda-beda tersebut seseorang dituntut untuk 

menfomulasikan pikiran melalui bahasa yang dapat dimengerti orang banyak. 

Sehingga aspek bahasa dan pengolahnnya menjadi penting untuk menterjemahkan 

apa yang ada dalam pikiran. Melalui ilmu lingustik akan membuat segala 

informasi di otak yang masih samar dan subjektif menjadi nyata dan mudah 

dipahami oleh diri sendiri daan orang lain.  Karena itu tujuan utama penggunaan 
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NLP adalah mengupayakan agar segala seuatu yang samar dan subjektif menjadi 

nyata dan dapat dilihat orang banyak secara objektif. 

Pada awalnya NLP yang digagas oleh Richard Bandler dan John Grinder 

digunakan untuk tujuan terapi yaitu untuk menangani masalah seperti fobia, 

depresi, mengatasi kebiasaan buruk, penyakit psikosomatis, gangguan belajar, dan 

membantu orang mencapai hidup lebih penuh dan lebih kaya (Yuliawan, 2010).  

Bandler dan Grinder menyatakan bahwa jika pola yang efektif perilaku orang 

yang luar biasa bisa dimodelkan maka pola-pola ini bisa diperoleh oleh orang lain. 

NLP telah diadopsi oleh terapis swasta, termasuk hipnoterapis, dan mereka yang 

melakukan pelatihan di NLP dan menerapkannya pada praktek-praktek terapi 

gangguan perilaku, diterapkan dalama pelataihan manajemen, pelatihan hidup, 

pengobatan alternatif, pelatihan kelompok kesadaran yang besar, dan industri self-

help.  

Sementara Lender (2010) mengemukakan bahwa  Neuro-linguistic 

program (NLP) adalah sebuah pendekatan untuk psikoterapi dan perubahan 

organisasi berdasarkan model komunikasi interpersonal terutama yang 

bersangkutan dengan hubungan antara pola perilaku sukses dan pengalaman 

subjektif, juga dapat digunakan sebagai sistem terapi alternatif  dengan melatih 

kesadaran diri dan komunikasi yang efektif, dan untuk mengubah pola perilaku 

mental dan emosional. Neuro-Linguistic Programming mengacu  pada koneksi 

antara proses neurologis ("neuro"), bahasa ("linguistik") dan pola perilaku yang 

telah dipelajari melalui pengalaman ("pemrograman") dan dapat diatur untuk 

mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan. Neuro mengacu pada pikiran 

bagaimana seseorang mengorganisasikan kehidupan mentalnya.Proses neurologi 

berarti merupakan proses ketika seseorang melalui mekanisme kerja otak dapat 

menerjemahkan pengalaman-pengalamannya kedalam fungsi fisiologis. (Natalia, 

2008). Linguistik mengandung makna penggunaan bahasa baik verbaal maupun 

nonverbal untuk mendeskrisikan segala sesuatu secara tepat dan menarik. 

Sementara programming menurut Grinder (1975) merupakan urutan proses mental 
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yang berpengaruh terhadap perilaku dalam mencapai tujuan dan bagaimana 

memodifikasnya. 

Penerapan NLP dalam praktik dilandasi oleh asumsi sebagai berikut 

(Natalia, 2008 dan Dilts, 2000): 

1. Peta bukan wilayah, artinya apa yang didengar, dilihat dan dirasakan bukan 

hal yang sebenarnya, melainkan otaklah yang mengartikan semua rangsang 

yang masuk 

2. Menghargai setiap model yang dibuat individu tentang dunianya 

3. Pemikiran atau kerja neuro akan mempengaruhi  gerak otot, pernafasan dan 

perasaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pemikiran seseorang 

4. Setiap perilaku memiliki tujuan 

5. Komunikasi dilakukan dengan banyak cara, baik verbal maupun nonverbal. 

Tarikan nafas, senyuman, nada suara, pandangan mata, sikap tubuh, semua 

merupakan sarana komunikasi dan mempunyai makna selama proses 

komunikasi   

6. Tidak ada kegagalan, yang ada hanyalah umpan balik, orang gagal 

sebenarnya merupakan kurangnya belajar dari pengalaman sebelumnya. 

Mengoptimalkan Pelaksanaan Konseling Direktif menggunakan NLP 

 Neuro Linguistik Programming (NLP) sebagai  tehnik komunikasi yang 

berusaha mengubah suatu informasi samar dan subjektif menjadi lebih nyata 

dengan memanfaatkan segenap modalitas. Hal sangat berguna untuk melengkapi 

beberapa kelemahan dari konseling direktif. Konseling direktif mempunyai 

beberapa kelemahan antara lain jalan keluar yang diambil tidak selalu sesuai 

dengan harapan dan keinginan konseli, tidak selalu sejalan dengan sumber 

masalah yang sebenarnya dihadapi konseli. Karena itu perlu ada upaya-upaya, ada 

persyaratan yang harus dipenuhi agar penggunaan konseling direktif berjalan 

efektif dan dapat mengatasi persoalan yang dihadapi konseli.   

Pendekatan direktif dalam proses konseling banyak diterapkan di sekolah, 

terutama pada sekolah-sekolah yang siswa-siswinya belum mempunyai inisiatif 
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untuk datang menemui konselor. Yeo (2007) mengungkapkan bahwa penggunaan 

konseling direktif menuntut kemampuan yang lebih tinggi dalam diri konselor, 

karena itu Potter  (2007) menambahkan bahwa pelaksanaan konseling direktif 

menuntut beberapa kemampuan dari konselor agar pemberian bantuan berjalan 

efektif, persayaratan konselor yang menggunakan pendekatan direktif tersebut 

antara lain : 

1. Konselor perlu mempunyai kemampuan mengontrol setiap sesi serta agenda 

yang harus dilakukan 

2. Mempunyai kemampuan mengarahkan pemahaman konseli dan 

menganalisisnya 

3. Mempunyai kemampuan memecahkan masalah hidup konseli 

4. Mempunyai kemampuan mendiagnosa masalah dengan cepat dan 

mengarahkan jalan keluarnya 

5. Mampu mengidentifikasi potensi  dan motivasi konseli untuk berubah 

6. Mampu melakukan aksi dengan cepat dan berpeluang bisa diterima oleh 

konseli. 

Menggarisbawahi apa yang disampaikan Yeo dan Potter diatas, bahwa 

konselor dengan pendekatan direktif harus mempunyai kemampuan lebih, yaitu 

mempunyai kompetensi  khusus sebagai konselor direktif, antara lain harus dapat 

mengarahkan pemahaman konseli, mengarahkan jalan keluar yang tepat serta 

melakukan aksi yang dapat diterima konseli. Kompetensi tersebut akan  sangat 

tepat bila konselor mempunyai kemampuan  menggunakan pendekatan NLP.  

NLP  yang merupakan seni memberikan sugesti melalui permainan bahasa sangat 

tepat digunakan untuk memberikan pengaruh kepada konseli yang pasif, yang 

tidak mempunyai inisiatif, berada dalam keadaan putus asa, tidak mengetahui apa 

yang harus dilakukan terhadap masalah yang sedang dihadapi.  Konseling yang 

berkolabari dengan NL P akan membuat konselor mempunyai daya tarik lebih 

karena ditunjang oleh penggunaan bahasa yang menarik dan pelibatan seluruh 

anggota tubuh sebagai sarana mengekspresikan penerimaan yang mendalam 

terhadap konseli.  
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Disamping persyaratan sebagai konselor direktif  sebagaimana diuraikan 

diatas, juga terdapat rambu-rambu sebagai pedoman bagi konselor dalam 

menggunakan pendekatan direktif.  Rambu-–rambu tersebut adalah :  

1. Dalam membantu memecahkan masalah yang dihadapi konsele perlu 

dilakukan  dengan rasional,  

2. Penggunaan pendekatan direktif tidak boleh dilakukan dengan 

menunjukkan sikap otoriter dan menuduh,  

3. Konselor disarankan tidak menggunakan petuah secara langsung 

4. Sebaiknya tidak menunjukkan sikap mengatur 

Tidak mudah menerapkan konseling direktif tanpa harus menunjukkan 

kesan mengatur dan memberikan nasehat. NLP sebagai tehnik komunikasi 

berusaha memberikan sugesti dan pengaruh tetapi tidak berkesan memberikan 

nasehat, tidak berkesan mengatur karena NLP  memanfaatakan penggunaan 

bahasa yang luwes dengan pilihan subsantasi dari sudut pandang orang yang 

diajak bicara (konsele).  

 

Kolaborasi  konseling direktif dengan NLP di Sekolah 

Kolaborasi konseling direktif dengan NLP sudah harus dimulai sebelum 

proses konseling dilaksanakan. Artinya perlu persiapan dari konselor  untuk 

membekali diri dengan metode NLP. Pemikiran dan konsep-konsep NLP sudah 

harus terinternalisasi dalam diri konselor sehingga akan terefleksikan dalam 

perilaku, bahasa tubuh dan penggunaan bahasa. Setelah konselor menguasi 

metode NLP selanjutnya menerapkannya dalam sesi konseling. Beranjak dari itu 

maka kolaborasi konseling direktif dengan NLP bisa dijelaskan melalui tahap-

tahap konseling sebagai berikut. 

1. Prakonseling 

Sebelum melakukan proses konseling, seorang konselor yang akan 

berkolaborasi dengan NLP harus menguasai metode NLP dengan terlebih 

dahulu mengikuti training dari lembaga penyelenggara yang kompeten. 

Penguasaan konselor terhadap pendekatan NLP akan membuat konselor 
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menjadi pribadi yang optimis dan berprasangka baik untuk sukses memberikan 

pertolongan.    Beberapa konsep NLP yang sangat berguna bagi konselor antara 

lain tidak ada konsep tentang kegagalan, yang ada adalah umpan balik yang 

berguna untuk perbaikan, perbaikan dilakukan dengan pemrograman ulang 

terhadap perasaan tidak mampu atau perasaan negatif  lain yang dialami 

konseli.   Hal ini penting tidak hanya untuk diri konselor tetapi juga berguna 

dalam menyikapi siswa „nakal‟ (dalam pandangan sekolah). Artinya konselor 

meyakini bahwa kenakalan siswa dapat dikendalikan atau diubah selama sesi 

konseling melalui pemrograman ulang.    

Konseling direktif menuntut peran aktif dari konselor, karena konselor 

mendominasi seluruh sesi konseling. Konselor bisa memberikan nasehat, 

arahan dan petunjuk-petunjuk tentang apa yang harus dilakukan konseli. Gaya 

seperti ini dapat menimbulkan hubungan yang kering, kaku dan bisa 

menimbulkan rasa jemu dalam diri konseli.  Disinilah peran NLP sangat 

penting, pengelolaan  body language yang baik akan sangat membantu proses 

konseling direktif menjadi lebih hidup dan bermakna.  Susana kaku dan kering 

akan hilang bila konselor menerapkan strategi komunikasi interpersonal 

berbasis NLP selama sesi konseling direktif. 

Beberapa aspek penting dari NLP yang perlu dikuasai konselor dan 

diterapkan dalam konseling direktif meliputi tiga komponen yaitu pertama 

berhubungan dengan body, kedua suara dan ketiga bahasa. Aspek body sebagai 

salah satu penentu komunikasi konseling yang perlu diperhatikan antara lain : 

sikap berdiri saat menyambut konseli, ekspresi wajah ketika memberi salam 

atau menyapa, gerakan tangan ketika berjabat tangan atau memberikan 

penjelasan, helaan nafas ketika mendengar keluhan atau cerita konseli, gerakan 

kaki, perubahan posisi tubuh dan perubahan posisi kepala selama proses 

konseling.  NLP berpandangan bahwa semua bahasa tubuh konselor berbicara 

dan harus dimanfaatkan secara optimal untuk menumbuhkan hubungan baik 

dan positif dengan konseli. 

Aspek penting kedua dalam NLP adalah bahasa. Penggunaan bahasa 

menjadi kunci keberhasilan penggunaan metode NLP, dalam hal ini sekaligus 
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kunci keberhasilan konseling. Penggunaan bahasa harus memperhatikan 

pilihan kata yang tepat, penggunaan kata kunci yang langsung menuju sasaran, 

dan pilihan kata sederhana tetapi jelas dan mengena. Prinsip penggunaan 

bahasa dalam NLP adalah setiap kata yang keluar harus mengandung makna, 

karena itu perlu dihindarkan penggunaan kata atau kalimat yang tidak berarti 

bagi konseli, karena hal ini hanya akan membuang waktu dan energi.  

Aspek terakhir yang harus diperhatikan adalah suara konselor, selama 

proses konseling sebaiknya konselor memperhatikan kualitas suara, menjaga 

tempo dan volume suaranya agar tidak menoton melainkan terdapat variasi. 

Cara ini akan lebih menimbulkan daya tarik terutama karena konseling direktif  

dominasi kegiatan ada di tangan konselor. 

 

2. Proses konseling kolaborasi pendekatan direktif dengan NLP 

Pada umumnya pelaksanaan konseling di sekolah menggunakan 

pendekatan direktif, hal ini karena siswa  datang kepada konselor atas rujukan 

pihak lain (kepala sekolah atau wali kelas),  mereka datang karena dihadirkan 

atau dipanggil. Dalam kondisi demikian persepsi siswa terhadap  konselor 

buruk,  bahkan mungkin siswa dihantui rasa takut, cemas dan kawatir tentang 

apa yang akan terjadi di ruang BK. Hubungan pada sesi awal konseling bisa 

kaku.  Sangat mungkin siswa akan menunjukkan sikap bungkam, apatis, cuek, 

dan tidak kooperatif.  Salah satu cara mengatasi hal tersebut adalah dengan 

melibatkan tehnik NLP dalam setiap sesi konseling. Langkah berikut 

merupakan contoh kolaborasi konseling direktif dengan NLP 

a. Langkah awal yang harus dilakukan konselor adalah membangun hubungan 

baik dan memecahkan kebekuan sebagaimana proses konselimg pada 

umumnya. Membangun hubungan baik menjadi kunci keberhasilan 

konseling selanjutnya. Langkah ini tidak selalu mudah ketika konselor 

dihadapkan pada konseli yang tidak proaktif , merasa tidak mempunyai 

masalah atau tidak menghendaki terjadinya proses konseling. Karena itu  

konselor harus mampu mengubah persepsi negatif dari konseli, harus bisa 

memecah kebisuan agar tujuan konseling dapat tercapai. Hubungan baik 



15 
 

dan mengubah persepsi konseli  akan sangat mudah bila konselor 

melibatkan metode NLP, yaitu dilakukan dengan mengoptimalkan 

komunikasi interpersonal yang bersifat sugestif. Pelibatan NLP selama sesi 

konseling dilakukan  dengan  memanfaatkan seluruh modalitas yang 

dimiliki konselor, baik dari sikap tubuh, mimik, nada bicara, suara, intonasi 

yang menarik.  Pelibatan NLP selama sesi rappot akan membuat konselor 

mempunyai daya tarik lebih, tidak hanya dari susunan bahasa yang 

digunakan, tetapi NLP juga dari pemanfaatan seluruh kinestetik dalam 

membangun komunikasi yang menarik. Pada sesi ini konselor dapat 

menumbuhkan rasa percaya konseli pada konselor dan untuk melanjutkan 

proses konseling hingga sesi berikutnya.  Peran NLP sangat besar selama 

sesi ini, karena pada sesi ini tidak hanya bertujuan memecahkan kebekuan 

tetapi juga untuk membangun kepercayaan dari konseli.  

b. Tahap kedua adalah menggali informasi. Menggali informasi merupakan 

tahap berikut setelah terbangun hubungan baik dengan konseli. Menggali 

informasi tentang diri konseli bukan merupakan pekerjaan mudah, terutama 

ketika menghadapi siswa dengan kasus kenakalan atau pelanggaran tertib. 

Tidak terbuka dan berusaha menyembunyikan fakta merupakan realita yang 

banyak ditemukan di sekolah. Kepiawaian konselor menggunakan 

pendekatan NLP dalam proses penggalian informasi dapat mengatasi 

problem ketidakjujuran. Melalui seni komunikasi yang menarik dari NLP 

akan memunculkan kesan suportif untuk konseli dan meningkatkan 

keyakinan konseli pada konselor hingga mau mengemukakan rahasia-

rahasia pribadinya. Pendekatan NLP yang bersifat sugestible dapat membuat 

konseli merasa nyaman dalam mengungkapkan problemnya dan yakin 

terhadap kemampuan dirinya.  Pelibatan seluruh modalitas memungkinkan 

konseli terpana dengan semua ucapan dan gerak gerik konselor, dan itu 

membuat konseli melupakan keinginan-keinginan untuk tidak jujur, 

melupakan keinginan awal konseli untuk pasif dan tidak proaktif. 

c. Tretmen. Tretmen merupakan upaya untuk memecahkan masalah atau 

mencari solusi (Master, 2004). Keberhasilaan tretmen dipengaruhi oleh 
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keberhasilan konselor dan konseli menjalani aktivitas konseling pada tahap 

sebelumnya. Penggunaan NLP dalam sesi tretmen akan membantu 

pemberian bantuan yang efektif, hal ini karena NLP menerapkan 

pemrograman yang menghubungkan antara neuro, linguistik dan body state. 

Hubungan tersebut akan mempengaruhi perilaku yang efektif dan 

mempengaruhi pembentukan mental yang adjusment dan maladjusment 

(Dilts, 2000).  Konsep tentang berpikir positif dan aksi nyata dari NLP akan 

sangat berguna untuk menumbuhkan keyakinan konseli. Pada sesi ini 

konselor bisa mengajak konseli  melakukan visualisasi terhadap sesuatu 

hingga konseli benar-benar merasakan dan mengalami sesuatu yang 

diharapkan sesuai kebutuhan tretmen. Kalimat yang dimulai dengan “aku 

dapat.....” atau “aku adalah ...” dapat membuat konseli yakin tentang hal 

positif  yang ada dalam dirinya. Kalimat diatas dapat diteruskan,  misalnya 

menjadi : “ aku dapat menjadi siswa yang baik” atau “ aku adalah siswa 

yang pandai dan mampu meraih nilai tinggi”. Dengan kalimat seperti ini 

seseorang akan merasakan, mengamati  dengan mata batinnya bahwa 

sedang berada dalam keadaan tertentu (Lucas, 2006).  

Tretmen atau terapi dengan pendekatan NLP membuat konseli merasakan 

dan mengalami secara nyata apa sedang dilakukan, termasuk menyakini 

kekuatan-kekuatan dirinya. Pendekatan NLP yang mengambil area bawah 

sadar siswa dan bersifat sugestible merupakan modal untuk perubahan 

perilaku dan sikap kearah yang lebih baik. Pada sesi ini konselor 

menggiring konseli untuk lebih paham akan kekuatan-kekuatannya. Setelah 

Menemukan kekuatannya, selanjutnya konseli diajak untuk merasakan 

menyakini hal positif yang ada dalam dirinya tersebut secara nyata dan 

konkrit. Dengan cara seperti itu konseli akan berpikir lebih positif, yakin 

akan kekuatannya dan akan bersikap serta berperilaku sesuai keyakinannya.   

 

Penutup 
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 Peran konselor sekolah sangat besar dalam membantu mengatasi problem 

siswa-siswi, tetapi sayang inisiatif siswa untuk mendatangi konselor masih 

rendah. Pelaksanaan konseling di sekolah masih didominasi oleh inisiatif konselor 

atau atas rujukan pihak lain (kepala sekolah atau wali kelas) terhadap siswa yang 

dipandang „nakal‟. Label „nakal‟ bagi anak yang masuk ruang konseling 

merupakan fenomena buruk yang menghambat pelaksanaan bimbingan konseling 

secara umum.  Selanjutnya siswa akan mempersepsi negatif sosok konselor.  

Fenomena ini menyebabkan konselor sekolah menggunakan pendekatan direktif  

dengan alasan kondisi krisis, yaitu masalah yang dihadapi siswa harus segera 

dituntaskan, serta kurangnya sikap kooperatif siswa selama sesi konseling. 

 Sementara konseling direktif  mempunyai banyak kelemahan, terutama 

untuk kondisi  siswa yang tidak proaktif karena aspek keterpaksaan mendapat 

layanan konseling. Dalam kondisi demikian maka konseling direktif menjadi 

sangat tidak menguntungkan, menimbulkan suasana kaku dan jemu karena proses 

konseling didominasi oleh konselor. Untuk mengatasi hal tersebut maka konseling 

direktif perlu dikolaborasikan dengan NLP sebagai metode terapi yang melibatkan 

aspek neuro, linguistik dan pengubahan perilaku dengan pemrograman kembali. 

Konsep penting dari NLP akan sangat membantu mengatasi kelemahan 

pendekatan direktif. Pelibatan NLP akan membantu dalam membangun hubungan 

baik di awal sesi konseling dan akan terus berperan hingga akhir konseling tanpa 

menimbulkan rasa bosan,  karena NLP menerapkan aspek body state, linguistik 

dan  suara secara maksimal. Keberhasilan kolaborasi pendekatan konseling 

direktif dengan NLP banyak ditentukan oleh penguasaan konselor terhadap 

prosedur dan tehnik NLP serta ketrampilan memberikan layanan konseling pada 

umumnya. 
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