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PRAKTEK PEKERJAAN SOSIAL KLINIS
Praktek pekerjaan sosial klinis didasarkan pada
sebuah Biopsyhsosial foundation yang mengakui
semua permasalahan lambat laun memerlukan
intervensi pekerjaan sosial klinis yang disebabkan
oleh beberapa kombinasi biologis,psykologis dan
faktor‐faktor sosial.
Orientasi praktek generalist dalam pekerajaan sosial
bersifat inklusif dan integratif dalam kemampuanya
untuk memahami perilaku manusia dalam
lingkungan sosialnya.



Sejarah
Pada awal tahun 1900,bidang pekerjaan sosial
mirip dengan generalist, karena menggunakan
sebuah pendekatan philantropik yang luas untuk
membantu orang – orang miskin dan yang tidak
beruntung.

Mulai mengalami perubahan lagi pada tahun 1950 
ketika Florence Holls dan pekerja sosial lainnya
menjelaskan keunikan orientasi psikososial pekerja
sosial dalam melakukan pertolongan (Hollis,1964). 



Abad 20, peneliti telah memadukan hasil – hasil intervensi
terapetic pada akhir abad tersebut (Walborn,1996).
Selama tahun 1950 dan 1960, pekerja sosial klinis mulai
menggunakan banyak metode, terutama metode Rogerian dan
perilaku, sebagai sebuah respon terhadap pendekatan
psikoanalitik tradisional
Pekerja sosial klinis yang berorientasi psikososial antara tahun
1960 dan 1970 menjadi lebih sosialis dan enviromental dalam
teknik – teknik mereka ketika mereka mulai memahami
kebutuhan berkaitan dengan realitas permasalahan kehidupan
sehari – hari dalam lingkungan kliennya.
Pekerja sosial klinis memahami bahwa secara realistis, praktisi
yang maju tidak dapat mengetahui 400 model atau model –
model intervensi terpisah yang diperkirakan (Kazdin,1986), 



Penjelasan tentang Praktek Pekerjaan
Sosial Klinis

Dikembangkan dan diterapkan pada suatu tingkat
pengetahuan, keterampilan dan keahlian lebih tinggi yang 
dibutuhkan dalam setting pekerjaan sosial profesional. 
Didasarkan pada sistem dan mengenali efek – efek interaksi
lingkungan sosial dan terutama sekali kebutuhan untuk
meningkatkan dukungan sosial dan menurunkan penyebab
stress serta kekuatan – kekuatan negatif dalam sistem klien.
Bersifat integratif dalam penggunaan metode – metodenya
Bersifat empirik dalam penggunaan penelitian praktek
Bersifat eclectik (berwawasan luas)



Perspektif Praktek Pekerjaan Sosial maju

Theory Orientasi perawatan yang 

diterapkan

Teori sistem Generalist yang maju / berkembang

Ekologikal

Manajemen kasus

Intervensi keluarga

Intervensi kelompok

Psikoanalitik / perkembangan mental Psikodinamik dan psikososial

Teori pembelajaran Intervensi perilaku

Kognitif Kognitif dan konstruktivist



Teori Sistem
Teori sistem memfokuskan pada aspek – aspek relasi antara orang – orang dan lingkungan

mereka.
Teori Psikodinamik dan Pengembangan Mental
Teori psikodinamik dan pengembangan mental mengungkapkan ada beberapa trauma dan

hambatan selama tahap pengembangan psikologis (seperti tahap oral, anal, phallic, latency atau
genital )
Teori Pembelajaran
Dari perspektif teori pembelajaran, “perilaku abnormal” menggambarkan suatu yang dipelajari

tetapi merupakan respon yang kuat dan maladaptif yang diperoleh dalam situasi penuh
kecemasan. Respon tersebut maladaptif karena masih tetap ada walaupun tidak ada ancaman –
ancaman yang realistis atau obyektif. Gejala yang jelas berkaitan dengan fokus perawatan yang 
tepat adalah gejala – gejala yang menggambarkan permasalahan tertentu dan bukan manifestasi
selanjutnya baik tentang penyakit atau konflik yang tak tentu.
Teori Kognitif
Teori kognitif berbeda dengan teori pembelajaran dan sesudah itu, ada beberapa cara dalam

modifikasi perilaku. Teori kognitif menyatakan bahwa permasalahan dimulai dalam kognisi yang 
salah atau pemahaman bahwa secara natural mengarah pada respon – respon yang tidak tepat
atau disfungsional, perilaku, sikap atau perasaan tentang bagian dari individu.
Teori Biology
Teori biologis didasarkan pada bukti bahwa perilaku yang parah ditentukan terutama oleh

proses organik dan fisik serta keberfungsian otak. Dari perspektif biology, perilaku menyimpang
dipandang sebagai ketidateraturan psikiatrik atau sebagai sebuah penyakit. Para ahli neurobiology 
percaya bahwa perilaku abnormal dan ketidakteraturan psikiatrik merupakan hasil proses
patophysiologi yang salah dan neurochemistry



Asesmen mereka tentang penelitian yang lebih
metodologis menunjukkan hasil – hasil sebagai berikut
dalam menyelaraskan praktisi dengan klien :

Perbedaan umur
Gender merupakan area yang mendapatkan banyak perhatian lebih pada
tahun – tahun sekarang. 
Keetnikan dan ras
Status sosial Ekonomi
Bentuk kepribadian juga bersifat inkonklusif. 
Sikap dan nilai, 
Sikap – sikap relasi secara historis telah dipengaruhi oleh berbagai studi
tentang Rogerian atau therapy yang berpusat klien terjadi antara tahun
1950 dan 1960
Atribut – atribut pengaruh sosial yang telah diadopsi dari psikologist sosial
dalam arena penelitian klinis ,Atribut – atribut ini mencakup keahlian, 
kepercayaan, atraksi, kredibilitas dan persuasif.
Harapan para therapist telah ditemukan pada adanya pengaruh positif
tentang hasil, meskipun beberapa studi menyangkal penemuan ini



Faktor – faktor yang 
mempengaruhi pilihan

Pendidikan dan Pelatihan
Nilai dan Etika
Pengalaman



Petunjuk – petunjuk dalam memilih intervensi

Pilihlah intervensi yang didukung dengan penelitian
empirik yang kuat
Jika ada dua intervensi, maka keduanya telah terbukti

efektif, intervensinya menghasilkan hasil – hasil dengan
penghematan pada waktu, uang dan usaha yang lebih
efesien dan lebih disukai orang lain.
Pilihlah intervensi dan tekniknya yang digolongkan dalam

suatu teori yang jelas. Teori yang jelas, penerapan yang 
konkret terhadap praktek lebih disukai daripada teori –
teori yang abstrak dengan penerapan yang miskin / kurang.
Pilihlah intervensi yang berbasis etika
Pilihlah intervensi dimana praktisi – praktisinya terlatih

dan memiliki ketrampilan – ketrampilan.



Multimodal Therapy 

Modalitas Permasalahan Teknik – teknik yang 
diusulkan

Perilaku Pemeriksaan kompulsif

(kompor, dapur dan lain-lain)

Self-monitoring, respon pencegahan

Pengaruh Pembesaran, kecemasan Latihan keasertifan, menenangkan

pernyataan diri, tarik nafas pelan-pelan

Sensasi Tensi, ejakulasi dini, ( kadang – kadang

keluar dua menit setelah rangsangan

coital)

Latihan Relaksasi, latihan penerimaan

isyarat

Image Gambar – gambar tentang ejekan seperti

seorang anak dan orang dewasa

Desentisisasi

Kognisi Tuntutan diri secara internal, 

penyempurnaan diri, penurunan diri

Restrukturisasi kognisi

Interpersonal Kompetitif pada sebagian besar waktu, 

sangat terlibat dalam kekuasaan dan

pengawasan

Latihan persahabatan, pembentukan relasi

Obat – obatan Valium – 5mg, darvon untuk sakit kepala Mengajarkan ketrampilan – ketrampilan

relaksasi, usaha melakukan tindakan

medis
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