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KONSEP UMUM BK



 Awalnya BK dikenal dengan BP.

 BK identik dengan masalah.

 BK dianggap sebagai polisi sekolah.

 Masyarakat memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap

BK untuk mengubah perilaku individu dalam jangka waktu

pendek. 

 Saat ini, kemandirian dan pencapaian tugas perkembangan

individu menjadi fokus layanan. 

 Lingkungan (keluarga, masyarakat) seringkali menjadi dilema

bagi konselor dalam upaya penuntasan masalah. 

Apa yang kau ketahui tentang 
Bimbingan Konseling ?



Mengapa BK Penting?

 Tantangan dan kompleksitas zaman.

 Latar belakang sosio budaya, psikologis, dsb.

 BK sebagai sahabat yang dapat membantu

individu menghadapi masalahnya. 

 BK dapat membantu individu mengenali, 

memahami dan mengaktualisasikan diri. 

 BK dapat membantu individu mencapai tugas

perkembangannya. 

 BK merupakan bagian integral proses pendidikan.



Selanjutnya BK berkembang

sesuai kebutuhan.  Tidak hanya

bimbingan karir, tapi juga

meluas sampai ranah

pendidikan. Bahkan saat ini, 

ruang lingkup konseling semakin

luas seperti konseling

pernikahan,  konseling keluarga, 

konseling remaja dsb. 



Pengertian Bimbingan

Proses pemberian bantuan

psikologis dari konselor

kepadan konseli baik secara

langsung maupun tidak

langsung baik individual 

maupun kelompok untuk

membantu mengoptimalkan

perkembangan individu



Pengertian Konseling

Proses pemberian bantuan

(psikologis) dari konselor

kepada konseli secara 

langsung untuk membantu

mengoptimalkan

perkembangan individu



Perbedaan B dan K

BIMbINGAN KONSELING

Langsung dan tidak langsung langsung

Preventif, kuratif, preservative
Pencegahan, pengendalian, penjagaan

kuratif

Individu dan kelompok individu

Tidak harus konselor Orang profesional (konselor)



pengertian bimbingan dan konseling

yaitu suatu bantuan yang diberikan

oleh konselor kepada konseli agar

konseli mampu menyelesaikan

masalah yang dihadapinya dan juga

mampu mengembangkan potensi

yang dimilikinya



PRINSIP-PRINSIP BK

 BK diperuntukkan untuk semua.

 Bimbingan merupakan proses

yang  menyatu dalam semua

kegiatan pendidikan

 Bimbingan harus berpusat pada

anak yang  dibimbing

 Kegiatan bimbingan mencakup

seluruh kemampuan

perkembangan individu



LANJUTAN !

 Layanan bimbingan harus diberikan

secara berkelanjutan.

 Harus dijaga kerahasiaan data 

tentang anak yang dibimbing.

 Hendaknya pandai-pandai

menggunakan berbagai pendekatan

yang tepat sesuai dengan pribadi

anak yang  dibimbing. 

 Sebaiknya bekerjasama dengan

lembaga -lembaga lain 



TUJUAN BIMBINGAN 

KONSELING

Membantu individu untuk:

1. Mengembangkan diri secara optimal 

sesuai tahap perkembangan dirinya

2. Mejadi insan yang berguna dalam

kehidupannya

3. Memiliki berbagai wawasan dan

pengetahuan

4. Memiliki pilihan, penyesuaian, dan

keterampilan



Fungsi Bimbingan Konseling
Pemahaman

Preventif

Pengembangan

Penyembuhan

Penyaluran

Adaptasi

Penyesuaian

Perbaikan

Fasilitasi

Pemeliharaan



ASAS – ASAS 

 Kerahasiaan

 Keterbukaan

 Kesukarelaan

 Kekinian

 Kemandirian

 Kegiatan

 Kedinamisan

 Kenormatifan

 Keterpaduan

 Keahlian

 Alih tangan



RUANG LINGKUP BK

 Sekolah

 Luar sekolah (keluarga)



JENIS LAYANAN

 Orientasi

 Informasi

 Penempatan dan penyaluran

 Bimbingan belajar

 Bimbingan individual

 Bimbingan & konseling kelompok

 Kegiatan penunjang



ETIKA KONSELING

 Menghargai orang lain.

 Mengaajak orang lain berbicara.

 Mendorong orang lain melanjutkan pembicaraan.

 Membantu orang lain merasa lebih baik.

 Fokus pada inti masalah.

 Mengeksplorasi berbagai solusi.

 Membangun hubungan baik. 



PENGARUH PROSES TERAPI 

DALAM KONSELING

Klien mencapai

titik positif

dalam diri

Klien menjadi

orang yang 

lebih terbuka

Penerimaan

kelebihan dan

potensi diri

Pembuatan

keputusan

meningkat

sehingga aspirasi

dan rencana

lebih realitis

Rencana lebih

realistik., dapat

meningkat

peluangnya

mencapai

tujuan

Perubaha

n perilaku



MASALAH YANG DITANGANI BK

 Masalah pribadi

 Masalah sosial

 Masalah belajar

 Masalah karir



TIPE-TIPE KONSELING

Tipe Rentang Waktu

Masalah yang 

Mungkin

Ditangani

Aktivitas oleh

Konseor

Krisis Segera Kecemasan

akibat obat bius

atau ditolak

cinta

1. Dukungan

pribadi

2. (suport)

3. Intervensi

langsung

4. Dukungan

kadar tinggi

5. Konesling

individual  ke

klinik

Fasilitas Bervariasi

(singkat sampai

jangka panjang)

Masalah-

masalah

akademik,

penyesuaian

perkawinan

Konseling individual 

dengan teknik-

teknik pemantulan

isi hati dan

perasaan



Lanjutan…

Tipe Rentang Waktu

Masalah yang 

Mungkin

Ditangani

Aktivitas oleh

Konseor

Preventif Jangka waaktu

terbatas

(tergantung

pada jenis

program)

Narkoba, 

Pendidikan,

kesadaran

terhadap

narkoba, 

persiapan

pernikahan

1. Pemberian

informmasi

2. Pengalihan ke

program 

relevan

3. Konseling

individual

Developmen

t

Kontinue

(mencakup

seluruh jangka

panjang

kehidupan

Pengembangan

diri yang positif, 

penerimaan

kematian

anggota

keluarga

1. Membantu

penegasan

nilai-nilai

2. Mereview

pembuatan

keputusan

3. konseling

individu

berkenaan

dengan



Penciptaan

struktur awal

Pengembang

an

Hasil

Perkembang

an

Identifikasi

masalah

Eksplorasi diri, 

medan

perseptual dan

tingkah laku

Pemecahan

masalah

Penafsiran

dan

perolehan

peluang dari

masukan

lingkungan

seperti

paduan

informasi

Pembuatan

Keputusan

Rencana

Tindakan

Tindakan

lanjutan

dan

pengamba

ngan yang 

mungkin

perlu

Pengakiran

terminasi

TAHAP-TAHAP KONSELING



TUGAS PRESENTASI (Sem. 2)

KELOMPOK 2

Ragam Program 

BK PAUD

Parenting

Definisi

Tujuan

Sasaran

 KELOMPOK 1

Konsep BK di AUD

Prinsip

 Tujuan

Pembimbing 
Konseling Anak

Karakter 
Pembimbing BK 
PAUD



TUGAS PRESENTASI (Sem. 4)

KELOMPOK 3

PARENTING

Pengelolaan

Bentuk

Pendekatan

NarasumberMetode

Media

Materi



KELOMPOK 4

IMPLEMENTASI BK DALAM 

PARENTING DI PAUD

Perencanaan

Pelaksanaan

Evaluasi



KONSEP DASAR 

BIMBINGAN KONSELING 

ANAK USIA DINI



Pembimbing Konseling Anak

Anak

Orang
Tua

Guru

Teman



Ciri BK Untuk Anak Usia Dini
Sesuai dengan pola pikir 

anak

Waktu terbatas

Terintegrasi Dengan 

Pembelajaran

Nuansa Bermain

Keterlibatan teman 

sebaya

Keterlibatan orangtua



Ruang Lingkup Layanan Bimbingan

A. Pengumpulan data

B.Informasi

C.Konseling

E.Evaluasi dan tindak 

lanjut

D.Penempatan

Identifikasi masalah

Diagnosis

Prognosis

TreatmenT

Evaluasi tindak lanjut



A. Pengumpulan data

OBSERVASI

WAWANCARA

ANGKET

SOSIOMETRI

CATATAN ANEKDOT

• Melihat aspek sosial 

anak

• Disukai/ dibenci 

temannya



C. KONSELING

IDENTIFIKASI MASALAH

DIAGNOSIS 

PROGNOSIS

TREATMENT

EVALUASI TINDAK 

LANJUT

• prediksi dari kondisi pasien di 

masa datang

• Rencana selanjutnya


