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1. PENGERTIAN 
BIMBINGAN KONSELING

 Suatu proses bantuan psikologis
yang diberikan oleh pembimbing kepada
yang dibimbing (peserta didik) agar ia
dapat berkembang secara optimal,.
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2. Bidang bimbingan 
konseling

1.  Bidang Bimbingan Pribadi
 Bertujuan membantu peserta didik mengenal, 

menemukan, dan mengembangkan pribadi yang beriman
dan bertaqwa kepada Yang Maha Esa.

2. Bidang Bimbingan Sosial
 Bertujuan membantu peserta didik memahami diri dalam

kaitannya dengan lingkungan dan etika pergaulan sosial
yang dilandasi budi pekerti luhur dan tanggung jawab
sosial.

3. Bidang Bimbingan Belajar
 Bertujuan membantu peserta didik mengenal, 

menumbuhkan dan mengembangkan diri, sikap dan
kebiasaan belajar yang baik untuk mengusai pengetahuan
sesuai dengan program belajar.

4. Bidang Bimbingan Karier
 Membantu peserta didik mengenal dan mengembangkan

potensi diri melalui penguasaan pengetahuan dan
keterampilan, memahami lingkungan pendidikan dan
sektor pekerjaan sebagai lingkungan yang efektif
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3. Sifat bimbingan konseling

1. Pencegahan

 yaitu sifat bimbingan dan konseling yang menghasilkan
tercegahnya atau terhindarnya pesrta didik dari berbagai
permasalahan yang mungkin timbul, yang akan dapat
mengganggu, menghambat ataupun menimbulkan kesulitan
dan kerugian-kerugian tertentu dalam proses
perkembangannya.

2. Penyembuhan

 yaitu sifat bimbingan dan konseling yang akan
menghasilkan terentaskannya atau teratasinya berbagai
permasalahan yang dialami oleh peserta didik.

3. Perbaikan

 yaitu sifat bimbingan dan konseling untuk memperbaiki
kondisi individu dari permasalahan yang dihadapinya sehingga
bisa berkembang secara optimal

4. Pemeliharaan

 yaitu sifat bimbingan konseling untuk menjaga
terpeliharanya kondisi individu yang sudah baik tetap baik.

5. Pengembangan

yaitu mengembangkan berbagai potensi dan kondisi positif
individu dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap
dan berkelanjutan.
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4. Fungsi bimbingan konseling

1. Pemahaman
 yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan

menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh
pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan
pengembangan peserta didik

2. Penyesuaian
 yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam rangka

membantu peserta didik untuk memperoleh
penyesuaian pribadi dan memperoleh kemajuan dalam
perkembangannya secara optimal.

3. Penyaluran
 yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam hal

membantu pesrta didik untuk memilih jurusan sekolah, 
jenis sekolah sambungan, lapangan pekerjaan sesuai
dengan cita-cita, bakat, minatnya.

4. Pengadaptasian ; yaitu fungsi bimbingan dalam hal
membantu petugas-petugas di sekolah, khususnya guru 
untuk mengadaptasikan program kepada minat, 
kemampuan dan kebutuhan peserta didik.
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5. Asas-Asas Bimbingan 
Konseling

• Kerahasiaan.
• Kesukarelaan.
• Keterbukaan.
• Kekinian.
• Kemandirian.
• Kegiatan.
• Kedinamisan.

• Keterpaduan.
• Kenormatifan.
• Keahlian.
• Alih Tangan.
• Tutwuri Handayani.
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6. Tujuan bimbingan konseling

Membantu pesrta didik dalam tugas
perkembangannya agar peserta didik memiliki:

• Keimanan dan ketaqwaan kepada yang maha
esa, 

• Sikap positif,
• Dinamis terhadap perkembangan fisik dan

psikisnya, 
• Sikap mandiri secara emosional dan sosial

ekonomi, 
• Pola hubungan sosial yang baik di dalam

keluarga, sekolah dan masyarakat,
• Prestasi belajar yang baik dan
• Dapat merencanakan dan mengembangkan

karirnya.


