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KONSELING KRISIS BAGI SEORANG ANAK JALANAN 
 

 
1. Memberikan kecukupan makanan yang memenuhi gizi  

Makanan dan minuman merupakan langkah pertama bagi konseli krisis ini. konselor 

harus siap memenuhi kebutuhan makanan dan minuman pokoknya untuk sementara dan 

selagi masih memiliki kesempatan untuk dekat dengan anak jalanan tersebut. 

2. Konselor memberikan pemahaman kepada konseli bahwa konselor tetap percaya anak 

jalanan tersebut sebagai anak yang baik dan tidak nakal. Konselor percaya bahwa anak 

jalanan tidak selalu dan bukanlah anak yang selalu menimbulkan kerusuhan dan 

kerusakan bagi orang lain, tidak selalu menimbulkan keresahan bagi pengguna jalan 

raya. 

3. Memperhatikan perubahan dan kondisi tubuh konseli 

Kadang perkataan dan kejadian sebenarnya tidak sama, atas sebab untuk menutupi 

kejadian yang tidak diinginkannya terjadi, tetapi tetap terjadi tanpa dirinya bisa 

menghalangnya. Akan tetapi,  bebaskan diri dari sikap mencurigai dan berlebihan 

memberikan tuduhan, apalagi tuduhan negatif.. 

4. Memberikan  dukungan nonverbal dan  semangat. 

Konselor bisa memberikan semangat dan menumbuhkan rasa berharga diri pada diri 

anak, sehingga semangat untuk maju dan bermasa depan cerah tetap tumbuh dan subur 

di hatinya.. 

5. Tidak menggunakan bahasa kasar dan menyindir apalagi menuduhnya berbuat yang 

negatif. Gunakan bahasa yang halus dan lembut, seperti seorang ibu yang menasehati 

anaknya sendiri. 

6. Berikan banyak pujian 
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Walaupun anak jalanan, tidak selamanya harus dicela dan dipersalahkan dalam keadaan 

apapun. Pujian yang tidak mengada-ada bisa untuk menguatkan keteguhan diri dan 

menatap masa depan penuh harapan. 

7. Pujilah bahwa selama ini anak jalanan tersebut masih baik, dan tidak melakukan 

tindakan kriminalitas besar. 

Pujian ini tidak membenarkan tindakan keliru yang pernah dilakukan konseli, akan 

tetapi memberikan harapan untuk merubah secara bertahap menuju kondisi yang lebih 

baik dan mapan. 

8. Jangan membandingkan kondisi anak jalanan tersebut dengan anak yang berada dan 

tinggal di rumah. 

9. Berikanlah keunggulan anak-anak yang sudah melalui kehidupan di jalanan. 

Pahamilah bahwa kehidupan di jalanan bukanlah selalu buruk tetapi hidup di jalanan 

tersebut tidak baik dipandang dari segi usia dan kebutuhan yang diperlukan dalam 

hidupnya. Khawatir jika kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan berbuat kriminalitas. 

10.  Tidak mengkritik secara langsung apapun keadaan yang buruk 

Konselor tidak memberikan kritik apalagi mencela keadaan yang buruk yang ada dalam 

diri konseli.  

 


