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DISKRIPSI MATA KULIAH  

Mata kuliah ini membahas tentang teori dan praktek pekerjaan sosial dalam setting klinis. 
Mahasiswa diperkenalkan kepada pembahasan sejarah dan definisi pekerjaan sosial klinis, 
kualifikasi pekerja sosial klinis, kecenderungan pekerjaan sosial klinis, perspektif pekerjaan 
sosial klinis, dan keterampilan pekerjaan sosial klinis. Pembahasan selanjutnya difokuskan 
pada pemilihan moda intervensi, intervensi individual, managemen kasus, intervensi kelompok, 
dan intervensi sistem keluarga. Pada bagian akhir mahasiswa diperkenalkan secara khusus 
proses praktek (asesmen klinis dan diagnosis dalam praktek pekerjaan sosial klinis, 
perencanaan intervensi, implementasi rencana intervensi, evaluasi dan terminasi), teknik-
teknik intervensi pekerjaan sosial klinis berdasarkan psychodynamic intervention, behavioral 
interventions, cognitive interventions, dan brief intervention. Format mata kuliah ini akan 
menggabungkan metode kuliah tatap muka, kuliah lapangan (field lecture), diskusi, penulisan 
dan seminar kelas. 

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM 
 Mahasiswa mampu memahami teori-teori dan praktek pekerjaan sosial di setting klinis. 
 Mahasiswa mampu menguasai keterampilan dan teknik praktek pekerjaan sosial 

dalam setting klinis. 
 Mahasiswa mampu mengaplikasikan keterampilan dan teknik pekerjaan sosial klinis 

dalam intervensi terhadap kasus-kasus klien di  setting klinis. 

PEMARKAHAN DAN PENILAIAN  

Nilai akhir merupakan total markah yang diperoleh oleh mahasiswa. 20 markah untuk ujian 
tengah semester (UTS), 20 markah tugas/makalah individu, 30 markah tugas/makalah 
kelompok, 20 markah untuk tugas kuliah lapangan, 5 markah untuk kehadiran dan 5 markah 
untuk partisipasi kelas.  

KEHADIRAN KULIAH 

Mahasiswa harus bertanggungjawab sepenuhnya untuk melengkapi syarat dan keperluan 
mata kuliah ini termasuk kehadiran di kelas. Hal ini termasuk; ujian, makalah, perubahan dan 
aktivitas yang berkaitan dengan perkuliahan termasuk yang berkaitan dengan perolehan 
markah. Kehadiran kuliah adalah WAJIB, dan hanya mahasiswa yang memenuhi syarat 
kehadiran 75% dibenarkan mengikuti Ujian Akhir Semester.  Jika anda gagal atau tidak 
menghadiri aktivitas kelas yang diberi markah maka anda akan kehilangan markah. 
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TOPIK KULIAH 

Topik-topik kuliah dalam mata kuliah ini disusunatur berdasarkan sistematika buku-buku 
rujukan dalam bidang pekerjaan sosial klinis dengan memperhatikan standar kompetensi 
pekerja sosial generik (tingkat sarjana) yaitu; 
 

1. Pekerja sosial dan pekerja sosial klinis 
2. Pengetahuan dan Keterampilan pekerjaan sosial klinis 
3. Kecenderungan praktek pekerjaan sosial klinis 
4. Proses praktek pekerjaan sosial klinis 

a. Relasi dan interview pertolongan 
b. Asesmen klinis dan diagnosis 
c. Perencanaan intervensi 
d. Implementasi rencana intervensi 
e. Evaluasi dan terminasi 

5. Perspektif praktek pekerjaan sosial klinis 
6. Pendekatan intervensi; individu, managemen kasus, kelompok, keluarga 
7. Teknik intervensi psikodinamik (psychodynamic intervention) 
8. Teknik intervensi behavioral (behavioral intervention) 
9. Teknik intervensi kognitif (cognitive intervention) 
10. Teknik interventi ringkas (brief intervention) 
11. Evidence Based Practice: Integrasi penelitian dan praktek 
12. Nilai, Etika dan Dilema Nilai dalam Pekerjaan Sosial Klinis 
13. Kuliah Lapangan 

 

BUKU RUJUKAN  

Daftar buku berikut ini perlu dijadikan rujukan bagi mahasiswa untuk memperdalam materi 
kuliah pekerjaan sosial klinis. Materi kuliah pekerjaan sosial medis disarikan dari beberapa 
sumber berikut ini; 

1. Adi Fahrudin, Ami Maryami, Dayne Trikora & Uke Hani Rasalwati. (2007). Pedoman 
dasar intervensi klinis. Bandung: Jurusan Rehabilitasi Sosial STKS Bandung. 

2. Corcoran, J. & Walsh, J. (2004). Clinical assessment and diagnosis in clinical social 
work practice. New York: Oxford University Press. 

3. Cooper, M.G. & Lesser, J.G. (2005). Clinical social work practice: An integrated 
approach (2nd edition). Boston: Pearson Education, Inc. 

4. Maguire, L. (2002). Clinical social work: Beyond generalist practice with individuals, 
groups, and families. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole. 

5. Soetarso. (1993). Metoda-metoda penyembuhan sosial dalam praktek pekerjaan 
sosial. Bandung: Koperasi Mahasiswa STKS Bandung. 

6. Strean, H. S. (1978). Clinical social work: Theory and practice. New York: The Free 
Press. 

7. Walsh, J. (2002). Clinical case management with persons having mental illness: A 
relationship-based perspective. Belmont, CA: Brooks/Cole. 


