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1. Keterampilan interview klinis

Interview adalah percakapan bertujuan, 
melibatkan komunikasi verbal dan non-verbal 
antara individu disertai pertukaran idea dan 
perasaan (Strean, 1978). 
Menurut Kadushin (1972) yang dipetik Strean 
(1978) dalam interview terjadi saling 
mempengaruhi satu sama lain. 
Dalam pekerjaan sosial klinis, pekerja sosial 
merupakan pengarah dari proses interview.



Contd.

Interview pertolongan dalam pekerjaan sosial 
dirancang untuk melayani kepentingan/kebutuhan 
klien atau sistem klien. Banyak faktor yang 
menentukan apakah apakah interview pekerjaan 
sosial jelas dan bagaimanakah keberhasilan 
interview tersebut diantaranya sumber rujukan 
klien, masalah yang dibawah klien ke dalam 
badan sosial, setting badan sosial, perasaan klien 
mengenai pertolongan yang diterimanya, latar 
belakang cultural klien, kemampuan verbal dan 
banyak variable lain lagi.



2. Keterampilan Asesmen Klinis

Apakah yang dimaksud dengan assessment 
diagnostic? Seorang pekerja sosial untuk membantu 
klien, maka dia harus memahami apakah masalah 
klien dan apakah yang menyumbang kepada 
masalahnya? Asesment yang dilakukan pekerja 
sosial klinis dinamakan asesmen psikososial sebab 
pekerja sosial mengakui bahwa orang dan situasi 
mereka adalah hasil interaksi dinamik dan kedua-
duanya menyumbang penyesuaian dan kegagalan 
penyesuaian.
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Banyak penulis merujuk asesmen pekerjaan sosial 
sebagai Social Study.

Sipiron (1975) misalnya melihat studi sosial sebagai 
identifikasi, pengujian, dan individualisasi 
pemahaman mengenai masalah psikososial klien.



Dalam asesmen psikososial, pekerja 
sosial melakukan beberapa kegiatan:

Pendefinisian masalah
Kepribadian klien-----ego function, perception, coping, 
impulse control, etc
Situasi klien ---interaksi dengan keluarga, teman, rekan 
kerja, tetangga dan masyarakat merupakan aspek 
fundamental keberfungsian seseroang dan sebab itu 
maka perlu dilakukan asesmen. 
Dalam pekerjaan sosial, situasi klien merujuk hubungan 
klien dengan “significant others”. Situasi klien diartikan 
peranan, status, identitas, dan tanggungjawab klien 
dalam konteks sosial.



3.Keterampilan merencanakan  
intervensi

Perencanaan intervensi adalah suatu proses rasional 
yang melibatkan design untuk melakukan tindakan 
untuk mencapai tujuan yang spesifik di masa yang 
akan datang (Hamilton, 1951; Perlman & Gurin, 1972). 
Perencanaan intervensi merupakan perubahan dari 
pendefinisian masalah kepada solusi masalah, apa 
yang akan dilakukan, bagaimana, oleh siapa dan 
dalam sequence apa? Rencana intervensi biasanya 
mempunyai tujuan perubahan segera, menengah, dan 
jangka panjang. Rencana intervensi selalunya 
berdasarkan hasil asesment dan sifatnya sangat 
individualized.



4. Keterampilan melaksanaan 
Intervensi

Berdasarkan hal tersebut maka pekerja sosial 
dapat menetapkan rencana intervensi 
menggunakan satu modality atau multimodality 
antara lain:
1. Family therapy
2. Work with small groups
3. Crisis intervention and short-term treatment



5. Keterampilan terminasi

Pengakhiran (termination) dapat menyebabkan dua 
situasi yang berbeda baik pada klien maupun 
pekerja sosial. Dua situasi tersebut antara lain; 
kegembiraan atau ketidaknyaman. 



Terdapat beberapa alasan terminasi 
dilakukan yaitu:

Lamanya pelayanan – jika masa yang ditetapkan 
telah berakhir
Pencapaian tujuan klien
Pengakhiran dini---atas sebab-sebab tertentu maka
pengakhiran dilakuan secara dini
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