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Meramu Model Konseling
B erbasis Budaya Nusantara :
KIPAS (Konseling Intensif
Pro gre sif Adaptif Struktur)

KONSELING sekolah di
Indonesia selama ini masih
menjadi momok yang menakutkan
bagi siswa. Sebab, mayoritas pada
sekolah-sekolah selama ini, ajakan
menjalani konseling adalah kabar
buruk, siswa merasa malu, tidak
gembira, dan hasil konselingnya
samar-samar antara ada dan tiada.

Berangkat dari hal tersebut,
Prof DrAndiMappiareA. T. MPd
melakukan kajian dan mencari
rumusan. "Kami mencari model
konseling yang cocok untuk
diterapkan di Indonesiai' kata
pria M tahun itu saat geladi bersih
pengukuhan guru besar, kemarin.

Andi menjelaskan, konsep
konseling sebelumnya lebih
mengarah ke b ehau ioral atau
memerinci perilaku. Dia
mencontohkan, dalam kasus siswa
yang dilanda bingung, konseling
hanya mendeskripsikan tentang
ciri-cirinya seseorang -vang sedang
bingung dan perilaku orang
tersebut. "Konseling selalu ingin
agar anak menceritakan masalah
atau problem dan hal-hal vang
tidak mengenakkan lainnvaj' kata
dia.

"Padahal, dalam proses
konseling, anak-anak harus .
senang. KonSelor pun juga harus
membuat siswa lebih semangat
serta harus mencari kelebihan
dan hal-hal positif dari siswa,"
sambung dia.

TentangKIPAS, Andi
menjelaskan, model ini
bertolak pada pandangan
bahwa konselor Indonesia
menghindari model yang rumit,
memerlukan yang'pantasi lugas,
sederhana, terkelola, prakis,
dan bermanfaat untuk semua,
"Intinya, pandangan hidup
'pantas' (seimbang-selaras-
serasi) sebagai refleksi dari
Pancasilai'ucap dia.

Menurutdi4 pandangan
kepribadian KIPAS berorientasi
dari Psikologi Timur. "Yaitu, positif
memandang manusi4 kehidupan,
dan dalam sebuah situasipastiada
'untungr5i{ baik setiap hal yang
terjadi maupun suatu mtuibah
Konselor KIPAS pun lebih folcrs
pada mencari temuan kekuatan,
kelebihan, dan keuntungan di balik
masalah dan kelemahan siswaj'
papar dia" "Akibatryra, sisra merasa
arnan, n)Elmar! dan gembira saat
menjalani konseling. Bahkan,
konselor dan siswa menjadi sama-
sama terpelihara martabatrryra-
Dengan demikian, bimbingan dan
konseling (BK) sekolah bisa lebih
benoartaba( sambungnya.
: Andi meryraq4fu 11 konselor

harus memosidkan diri di
kalangan sismnheebagai kawan,
inovator, pamong abdi, dan
suporter, Tema bahasan konseling
bersama sisnra adalah karakter,
identitag pekerjaan, akademit
dan sosial. Proses konseling
dibuat menyenangkan dengan
langkah-langkah memberikan
kabar gembir4 integrasi data
dan intemalisasi, perencanaan
tindakan, akhralisasi rencana,
serta selebrasi hingga
pemberian sertifikat.
"Model konseling ini' 
dirancang b ersifat happy
eclectickmi tegas guru
besar bidang ilmu budaya
konseling ini. (caldik)

Prof Dr Andi Mappiare A.T MPd


