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Teacher Centered Learning

Pasif Reseptif….?

Nasehat…..?

Konseling…?





Pemenuhan standar kemandirian

peserta didik : perwujudan secara

akademik, vokasional, sosial dan

personal melalui bimbingan dan

konseling yang memandirikan

Pemenuhan standar kompetensi

lulusan : pertumbuhan karakter yang 

kuat serta penguasaan hard skills dan

soft skills melalui pembelajaran yang 

mendidik

Wilayah layanan

BK yang 

memandirikan

Wilayah pembelajaran

yang mendidik

Perkembangan Optimum Peserta Didik

Penghormatan kepada

keunikan dan

komplementalitas

layanan

Konselor dan guru mata pelajaran

bekerja sama dalam mengembangkan potensi peserta didik





Hubungan Pendidikan  Dengan BK

Hub Bimbingan dan Pendidikan
a. Bimb identik dgn pendidikan

b. Bimb sbg sub sistem pendidikan



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)



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



Sifat Bimbingan

• Preventif

• Kuratif

• Korektif

• Preservatif

• Development





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)



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

• Pada prinsipnya dilakukan sec individual / 

face to face



Hub Bimbingan Dengan Konseling

a. Bimb dan konseling berbeda

b. Bimb dan Konseling adalah sama

c. Bimb dan konseling mrpkn dua keg integral

d. Counseling is the heart of the guidance 

program



Perbedaan Konseling dengan Bimbingan

Area of 

Diferences
Counseling Guidance

Process Affective Cognitive

Locus of Attention The person Information

Goal Self Actualization Increased knowledge

Size of group One to eight Unlimited

Leader’s orientation Therapeutic Informational

Boy & Pine, 1968



Jenis Layanan BK

1. BK Pribadi

2. BK Belajar

3. BK Sosial

4. BK Karier



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



Kedudukan Konselor Dalam Sistem

Persekolahan

1. Konselor = tenaga kependidikan profesional

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

3. 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 konseling sebagai

helping relationship

Dasar-Dasar BK



Helping relationship

1. Helping Relationship sebagai suatu relasi yang terjadi

diantara dua pihak, dimana salah satu pihak mempunyai

kehendak untuk meningkatkan pertumbuhan,

perkembangan, kedewasaan, memperbaiki berfungsinya

dan memperbaiki kemampuan pihak yang lain untuk

menghadapi dan menangani kehidupannya sendiri (Carl R.

Rogers, 1961)

2. Apabila “helper” ingin berhasil memberi bantuan, dia harus

terlebih dahulu mampu mengevaluasi diri/memeriksa dirinya

(kemampuan diri)



Karakteristik helping relationship 
(shertzer and stone)

1. Merupakan suatu relasi yang berarti bagi helper dan
helpee

2. Ditandai adanya relasi yang bersifat efektif

3. Diperlukan integritas pribadi

4. Terjadi atas kebutuhan bersama dan persetujuan
bersama antara helper dan helpee

5. Helpee membutuhkan informasi, instruksi, bantuan,
pemahaman dari helper

6. Terjadi melalui komunikasi dan interaksi antara helper dan
helpe

7. Adanya kerjasama antara helper dan helpee

8. Helper mudah didekati dan merasa aman sebagai
seorang individu

9. Bertujuan utk terjadi perubahan perilaku pada helpee.



Tujuan helping relationship
Frederick H Kanfer &  arnold. P goldstein

1. Mengubah tingkah laku.

2. Penalaran yg jelas tentang pemahaman rasional dan

emosional thp masalah yg dihadapi

3. Perubahan kondisi emosional (dari kecemasan,

ketakutan, ketegangan dll)

4. Perubahan dlm tanggapan diri (helpee) dalam tujuan

hidup, kepercayaan diri, perasaan.

5. Perubahan gaya hidup atau struktur kepribadian helpee



Helping relationship dalam wawancara

•Persepsi diri

•Kebutuhan

•Nilai-nilai

•Perasaan

•Pengalaman

•Harapan

•Keahlian

•Persepsi diri

•Kebutuhan

•Nilai-nilai

•Perasaan

•Pengalaman

•Harapan

•Masalah

HELPER HELPEE

Wawancara/Relasi


