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Bimbingan Dan Konseling

• Bimbingan : 

Proses layanan yang diberikan kepada individu-individu guna 

membantu mereka memperoleh pengetahuan & keterampilan2 
yg diperlukan dalam membuat pilihan, rencana dan intepretasi2 
yg diperlukan utk menyesuaikan diri dgn baik 

(Smith dalam MC Daniel, 1959)

Proses bantuan yg terus menerus & sistematis kpd indv dlm 
memecahkan masalah yg dihadapi agar tercapai kemampuan 
memahami diri (self understanding), menerima dirinya (self 
acceptance), mengarahkan diri (self realization) sesuai potensi 
& kemampuannya dalam mencapai penyesuaian diri dgn lingk, 
baik sekolah, keluarga, dan masy. ( Djumhur, 1975)





Pendidikan adl usaha sadar & terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar & proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasasan, ahlak 
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa & negara 

( UU SISDIKNAS No 20 thn 2003 Bab I Pasal 1)

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

( UU SISDIKNAS No 20 thn 2003 Bab I Pasal 3)





Bimbingan

• Suatu proses ; berkelanjutan / kontinyu

• Individu sudah / belum memiliki masalah 

• Bersifat preventif

• Pemecahan masalah dilakukan klien sendiri

• Proses pemberian bantuan (psikologis, non material)

• Induvidu / kelompok, anak, remaja, dewasa, tua, pria, 

wanita

• Dilakukan oleh ahli / profesional



Konseling

Proses membantu individu mengatasi hambatan2 

perkembangan dirinya dan utk mencapai perkembangan 

optimal kemampuan pribadi yang dimilikinya

(Division Of Counseling Psychology)

Counseling is an interaction process which facilities 

meaningful understanding of self and environment and 

result in establishment and/or clarification of goals and 

values for future behavior

(Shertzer & Stone, 1980)



Konseling

• Individu/klien memiliki masalah

• Sifat Kuratif & korektif

• Mrpkn salah satu metode dlm bimbingan

• Pada prinsipnya dilakukan sec individual / 

face to face



Jenis Layanan BK

• BK Sekolah

BK Pribadi

BK Belajar

BK Sosial

BK Karier

• BK Luar Sekolah

BK Perkawinan

BK Keluarga

BK Industri



Sifat Bimbingan

• Preventif

• Kuratif

• Korektif

• Preservatif

• Development



Tujuan Bimbingan dan Konseling

• Membantu induvidu membuat pilihan2, penyesuaian2, 

dan intepretasi2 dalam hubungannya dgn situasi2 ttt.

• Memperkuat fungsi2 pendidikan

• Membantu individu menjadi manusia yang bermanfaat

• Memberikan wawasan, pandangan, pemahaman, 

keterampilan

• Melakukan perubahan perilaku secara positif

• Melakukan pengambilan keputusan

• Menyelesaikan permasalahan individu





ORGANISASI LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH

Kepala Sekolah

Wkl Kpl Sekolah
BP 3 Tenaga Ahli 

Instansi Lain

TU

Guru 

Pembimbing

Wali Kelas/Guru 

Pembina
Guru MP

S I S W A

Keterangan :

: Garis komando

: Garis koordinator

: Garis konsultasi



Kedudukan Konselor 

Dalam Sistem Persekolahan

• Konselor = tenaga kependidikan profesional

• Bimbingan dan Konseling = supporting system, 
yang membantu perkembangan siswa dlm 
proses belajarnya di sekolah

• Konselor = collaborator guru dalam 
mengembangkan aspek pribadi-sosial, karier, 
dan pendidikan siswa, shg siswa sukses dalam 
proses belajarnya di sekolah



Kompetensi Konselor VS Kompetensi Guru

GURU

1. Mengajar

2. Melakukan tugas berbasis 

kurikulum yang ditetapkan

3. Menghadapi siswa dlm 

kelompok

4. Menilai

5. Mengikuti jadwal

KONSELOR

1. Membimbing

2. Melakukan tugas berbasis 

kebutuhan siswa

3. Menghadapi konseli dlm 

kelompok dan individual

4. Tidak menilai

5. Tidak selalu memiliki jadwal



Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar



Pendidikan dasar merupakan jenjang

pendidikan yang melandasi jenjang

pendidikan menengah
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Tujuan Pendidikan Dasar

• Tujuan pendidikan dasar yakni memberi bekal 

kemampuan dasar kepada siswa untuk 

mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, 

anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat 

manusia serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti 

pendidikan menengah 

PP nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar 

Pasal 3



• Pendidikan dasar merupakan pondasi untuk 

pendidikan selanjutnya dan pendidikan nasional. 

• Bimbingan konseling adalah salah satu 

komponen yang penting dalam proses 

pendidikan sebagai suatu sistem

• Bimbingan merupakan bantuan kepada individu 

dalam menghadapi persoalan-persoalan yang 

dapat timbul dalam hidupnya



Kegiatan BK di SD

• Di Sekolah Dasar, kegiatan Bimbingan 
Konseling tidak diberikan oleh Guru 
Pembimbing secara khusus seperti di jenjang 
pendidikan SMP dan SMA. Guru kelas harus 
menjalankan tugasnya secara menyeluruh, baik 
tugas menyampaikan semua materi pelajaran 
(kecuali Agama dan Penjaskes) dan 
memberikan layanan bimbingan konseling 
kepada semua siswa tanpa terkecuali. 



Paradigma Baru

1. Sampai saat ini di SD belum ada posisi struktural untuk guru 

pembimbing atau konselor

2. Siswa sesuai dengan tingkat perkembangan membutuhkan layanan BK

3. Konselor dapat berperan aktif

4. Berperan sebagai KONSELOR KUNJUNG yang membantu guru SD 

utk mengatasi perilaku mengganggu (destruptive behavior)



Layanan BK

1. Layanan orientasi

2. Layanan Informasi

3. Layanan Penempatan & Penyaluran

4. Layanan Pembelajaran

5. Layanan Konseling Perorangan 

6. Layanan Bimbingan Kelompok (home rome, karyawisata, dll)

7. Layanan Konseling Kelompok

Guru SD harus melaksanakan ketujuh layanan bimbingan 
konseling tersebut agar setiap permasalahan yang dihadapi siswa 
dapat diantisipasi sedini mungkin sehingga tidak menggangu 
jalannya proses pembelajaran. Dengan demikian siswa dapat 
mencapai prestasi belajar secara optimal tanpa mengalami 
hambatan dan permasalahan pembelajaran.





Empati



EMPATI

 Kemampuan untuk menempatkan diri dalam

perasaan atau fikiran orang lain tanpa harus

secara nyata terlibat dalam perasaan atau

tanggapan orang tersebut.

 Kemampuan untuk berada dalam situasi 

psikologis orang lain

 Kemampuan untuk memahami perasaan 

dan pikiran orang lain.



Keterampilan Dasar Komunikasi

1. Kemampuan saling memahami

2. Kemampuan saling mengkomunikasikan

pikiran & perasaan sec tepat, jelas

3. Kemampuan saling menerima & memberi

dukungan / saling menolong



Komponen Empati

1.   Komponen Kognitif

Komponen empati berkaitan dengan kemampuan 

untuk memahami pikiran orang lain, pendapat atau 

gagasan orang lain. 

2.   Komponen Emosional

Komponen empati yang berkitan  pemahaman 

perasaan orang lain, seperti  kesedihan, ketakutan, 

kecemasan orang lain, kebahagiaan oang lain



Contoh Komunikasi Empati

1

Bob

“Anak-anak saya malas untuk menjenguk saya di rumah sakit, mereka

seperti bosan melihat saya, dan hanya sekali datang, itupun cuma

sebentar….. saya merasa sedih karena ternyata anak-anak saya pun 

sudah melupakan saya”

Toni

“Kelihatannya kamu sangat mengharapkan kehadiran anak-anakmu, te

tapi sepertinya mereka tidak peduli dengan kamu, sehingga hal itu

membuat kamu sedih karena tidak mendapatkan perhatian dari anak-anak”

2

Anton
“Saya marah…., karena orang tuaku hanya mendikte terus……mereka

tidak pernah mau tahu apa yang saya hadapi di sini….”

Didik

“Kamu merasa marah terhadap orang tuamu, karena sepertinya dia tidak

pernah mengerti dengan kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi

sendiri…kamu berharap orang tuamu mau sedikit mengerti tentang

kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi di sini.

3

Widi

“Saya sedih dan marah pada pacarku,…..dia itu emang brengsek. 

Walaupun dia telah mengecewakan saya, tetapi saya masih merasa

sayang dengannya”

Anung

„Kamu sebenarnya masih ingin bersama dengan pacarmu, walaupun dia

telah menyakitimu, tetapi tampaknya kamu masih menyimpan kemarahan

terhadapnya”



Contoh Komunikasi Tidak Empati

1

Bob

“Anak-anak saya malas untuk menjenguk saya di rumah sakit, mereka

seperti bosan melihat saya, dan hanya sekali datang, itupun cuma

sebentar….. saya merasa sedih karena ternyata anak-anak saya pun 

sudah melupakan saya”

Toni
“Aaahh…itu biasaaa, namanya juga anak-anak, kadang mereka suka

lupa dengan penderitaan orang tuanya”

2

Anton
“Saya marah…., karena orang tuaku hanya mendikte terus……mereka

tidak pernah mau tahu apa yang saya hadapi di sini….”

Didik
“Kamulah yang salah….karena kamu tidak mau mengikuti apa-apa

yang dikatakan oleh kedua orang tuamu….cobalah sekali-kali kamu

patuh….!!”

3

Widi

“Saya sedih dan marah pada pacar saya,…..dia itu emang brengsek. 

Walaupun dia telah mengecewakan saya, tetapi saya masih merasa

sayang dengannya”

Anung
“Kenapa mesti sedih dan marah….kan masih banyak cowok yang suka

dengan kamu. Sudahlah lupakan aja pacarmu yang brengsek itu…!”



Keterampilan-keterampilan Yang Perlu

Dilatih : 

1. Kemampuan mengidentifikasi 

perasaan/pikiran orang lain secara tepat

2. Menerima adanya perasaan-perasaan  

tersebut.



Terdapat 5 Tipe Respon Yang Empatik :

1. REFLEKTIF : cara yang paling mudah untuk dilatih pada tahap awal

Contoh :   “Saya melihat kamu…….”

“kamu nampaknya……….”

2.     LEGITIMASI : kemampuan meletakkan perasaan diri kita pada orang lain. 

Hal ini sulit dilakukan kecuali jika  mempunyai suatu pengalaman yang 

serupa dan dalam situasi yang berbeda. 

Contoh : “Saya dapat memahami kenapa kamu merasa……”

3.    SUPPORTIVE : sugesti bahwa anda ingin membantu dengan cara yang 

konstruktif.

Contoh : “ Saya akan tetap  disini  selama kamu  membutuhkan teman”

4.    MEMBANGUN PASANGAN : memberikan sugesti bahwa anda akan bekerja 

sebagai team untuk menyelesaikan masalah.

Contoh : “ Kita akan kerja bersama untuk mendapatkan sesuatu yang 

terbaik”

5.     RESPEK PENUH : menyatakan penghormatan pada sebuah cara yang 

dilakukan seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.

Contoh : “Kamu menghadapi ini semua dengan sangat baik…”



Pengungkapan sikap empatik di atas merupakan 

pengungkapan empatik yang dilakukan secara verbal atau 

dengan bahasa lesan, namun demikian pengungkapan 

empatik tidak akan efektif jika tidak didukung oleh respon 

empatik non verbal atau penggunaan  bahasa tubuh, 

seperti :

1.Nada suara (lembut, simpatik)

2.Expresi wajah (penuh perhatian)

3.Sentuhan ( meletakkan tangan pada lengan seseorang)





Respek



Pengertian

RESPEK adalah mengakui, menghargai dan

menerima siswa apa adanya, tidak membodoh-

bodohkan siswa, terbuka menerima pendapat dan

pandangan siswa tanpa menilai atau mencela, terbuka

untuk berkomunikasi dengan siswa dan tidak hanya

menghargai akademik, memberi keamanan psikologis

dan memberi pengalaman sukses kepada siswa

(Paterson, 1973).



Respect merupakan penghargaan tanpa syarat (Rogers 

dalam Paterson, 1973).

Kondisi respek didalamnya ada perhatian, menghargai,  

dan menyukai.

Respek diekspresikan dengan terapis mendengarkan

konseli dan memahaminya. Di satu sisi, respek dapat

meningkatkan pemahaman. 

Dasar respek adalah menghargai sebagai manusia, 

respek juga memahami keunikan individu.



Respek

Menghargai
tanpa syarat

Menerima

Memahami

Mengakui

Terbuka

Tidak
membodohkan

& menilai

Menyukai



Komponen Respek

1. Aspek kognitif dalam komunikasi verbal secara 

terbuka, seperti : pembicaraan yang hangat, 

responsive yang positif, 

2. Aspek afektif dalam komunikasi non verbal, dalam 

bentuk intonasi suara

3. Aspek psikomotor dalam bahasa tubuh (gesture), 

penerimaan terhadap orang lain (attending)



Ekspresi Wajah



Menangkap Senyuman



Kesimpulan

 EMPATI adalah kemampuan untuk menempatkan

diri dalam perasaan atau fikiran orang lain tanpa

harus secara nyata terlibat dalam perasaan atau

tanggapan orang tersebut.

 RESPEK adalah mengakui, menghargai dan menerima

siswa apa adanya, tidak membodoh-bodohkan siswa, 

terbuka menerima pendapat dan pandangan siswa

tanpa menilai atau mencela, terbuka untuk

berkomunikasi dengan siswa


