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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

A. LANDASAN FILOSOFIS BIMBINGAN DAN KONSELING 

Landasan filosofis merupakan titik tolak dalam rangka 

membangun keilmuan secara teori atau praktek bimbingan dan 

konseling. Titik tolak tersebut antara lain untuk menjelaskan 

hakikat kehidupan, hakikat manusia (asal dan kemana tujuannya), 

dan pertanyaan lain yang memerlukan jawaban secara 

komprehensif dan hanya dapat dijawab secara filosofis,  

Berikut ini adalah beberapa Fungsi filsafat dalam 

kehidupan setiap manusia, (1) setiap manusia harus mengambil 

keputusan atau bertindak berdasarkan keputusaan tersebut, (2) 

keputusan yang dibuat datang atas pertimbangan sendiri, (3) 

mengurangi kesalahfahaman dan perselesihan, dan (4) menjawab 

ketidakpastian dan perubahan yang terjadi di didunia (Yusuf & 

Nurihsan, 2006). Melalui filsafat seseorang akan memperoleh 

luasnya pengetahuan dan dapat menganalisa fenomena lalu 

mengambil keputusan tepat dan bertindak berdasakan 

keputusan tersebut. 
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B. PROBLEMATIKA PENDIDIKAN INDONESIA 

Pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata sempurna, ini 

ditunjukkan dengan rendahnya mutu dan daya saing sumber 

daya manusianya. Pendidikan ini juga belum bisa menghasilkan 

manusia-manusia yang  mempunyai kecerdasan: spiritual, 

emosional maupun sosial. Padahal jika ditinjau dari segi hakikat 

kecerdasan merupakan sumber daya yang sangat vital bagi 

perkembangan suatu bangsa. Hal ini senada dengan yang 

terkandung dalam sebuah buku The Post Capitalist yang 

dikarang oleh Peter F. Druker bahwasanya masyarakat modern 

adalah masyarakat pasca-kapitalis yakni masyarakat dengan 

pengetahuan (the knowledge based society), bukan masyarakat 

yang kapitalis maupun sosialis. Pengetahuan merupakan dasar 

dari keunggulan sebuah masyarakat dan pengetahuan hanya 

bisa diproses oleh manusia manjadi sebuah nilai-nilai. Itu artinya, 

mutu dan kwalitas sumber daya manusia merupakan penentu 

dari keunggulan sebuah bangsa. Lebih lanjut lagi John Locke 

menjelaskan bahwa “pengetahuan itu berasal dari stimulus 

eksternal, jadi manusia bisa menjadi penerima dan pemberi 

stimulus”. 

Manusia yang berkwalitas dapat dihasilkan dari 

pendidikan yang bermutu dan juga berkwalitas. Pendidikan 
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merupakan faktor penentu keunggulan yang kompetitif dan 

komprehensif sebagai arah suatau keberhasilan. Bertolak dari 

masalah tersebut pemerintah telah berupaya keras menciptakan 

pendidikan yang bermutu bagi setiap bangsa Indonesia. Hal ini 

tercantum dalam berbagai kebijakan negara, diantaranya sesuai 

dengan pembukaan UUD 1995 yang menerangkan bahwa salah 

satu tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Kemudian dalam UUD 1945 pasal 31 juga dijelaskan tentang hak 

dari setiap warga negara mendapatkan pendidikan serta 

kewajiban pemerintah untuk membiayai dan menyelenggarakan 

proses pendidikan. Selain itu masih banyak lagi kebijakan 

tentang pendidikan yang telah pemerintah buat, salah satunya 

yakni berupa UU No. 20 Tahun 2003 tentan Sisdiknas, PP No. 32 

Tahun 2013 tentang Standar Proses, Permendikbud No. 54 

tentang Standar Kelulusan, serta dalam Permendikbud No. 66 

tentang Standar Penilaian. 

Menurut John Locke manusia sejatinya adalah makhluk 

yang pasif, artinya selalu tergantung terhadap pengaruh 

lingkungannya. Dengan demikian lingkunganlah yang 

menentukan baik atau tidak nya manusia itu, karena manusia 

yang baik tercipta dari lingkungan yang baik dan sebaliknya 

manusia buruk tercipta dari lingkungan buruk. Schopenhauer 

juga menjelaskan bahwa setiap anak terlahir dengan dibekali dua 
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bawaan yakni baik dan buruk. Untuk itu, hasil dari pendidikan 

yang akan ia jalani akan ditentukan sendiri oleh anak tersebut, 

yang baik akan menjadikannya baik begitu pula yang buruk akan 

menjadikannya buruk. Lebih lanjut dalam sebuah teori fitrah, 

yakni teori yang belandaskan pada Hadist Nabi SAW yang 

menjelaskan tentang manusia menjelaskan bahwa manusia itu 

terlahir dengan membawa fitrah (potensi). Potensi tersebut 

adalah jasmani, akal dan ruh, ketiga potensi tersebut mempunyai 

ukuran yang sama seperti halnya segitiga sama sisi. Jadi 

perkembangan, kebahagiaan dan kesempurnaan manusia akan 

ditentukan oleh keselarasan potensi-potensi tersebut. 

Bersandar dari pernyataan di atas, maka pengembangan 

mutu pendidikan sangat tepat jika mengadopsi pada Trilogi 

Juran, yakni sebuah teori mutu pendidikan yang juga bersandar 

dengan mutu pendidikan mutu total yang dipelopori oleh Juran. 

Trilogi tersebut terdiri dari perencanaan mutu, pelaksanaan yang 

bersifat pengendalian dan evaluasi bersifat peningkatan. 

Menyikapi teori tersebut, para pakar menejemen mutu total 

(TQM) pun bermunculan mengungkapkan sependapatan akan 

teori Juran sehingga semakin kuat, diantaranya pakar Besterfield, 

Jerome, Lakhe and Mohante, dan Gasperz. Adanya Teori Juran ini 

adalah sebagai penyempurna bagi fungsi-fungsi manajemen 

yang telah dikembangakan dalam menejemen ilmiah. Menurut 
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Juran ada beberapa langkah yang dibutuhkan dalam 

perencanaan mutu, diantaranya : 

1. Identifikasi pelanggan, yakni orang yang akan 

dipengaruhi. 

2. Menentukan kebutuhan pelanggan. 

3. Menciptakan keistimewaan produk yang dapat 

memuaskan pelanggan. 

4. Membuat proses yang dapat menciptakan keistimewaan 

produk dibawah kondisi operasi. 

5. Mentransfer rencana pada level operasi. 

Lebih lanjut Juran mengatakan bahwa perencanaan mutu 

seharusnya melibatkan pastisipasi pelanggan yang akan 

dipengaruhi. Kemudian mereka yang merencanakan mutu perlu 

dilatih menggunakan metode-metode modern serta alat-alat 

perencanaan. Disamping itu, pendekatan dalam pengendalian 

perencanaan mutu juga perlu melibatkan beberapa aktivitas, 

seperti mengevaluasi kinerja aktual, membandingkan yang aktual 

dengan sasaran, serta pengambilan tindakan pada perbedaan 

antara yang aktual dengan sasaran. Pendekatan terhadap 

perbaikan mutu mencakup hal-hal berikut : 

1. Mengembangkan infrastruktur guna memperbaiki mutu 

setiap tahunnya. 
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2. Mengidentifikasi bagian-bagian yang mebutuhkan 

perbaikan. 

3. Membentuk suatu tim untuk bertanggung jawab 

menyeselesaikan proyek perbaikan, serta memberikan tim 

tersebut fasilitas yang dibutuhkan saat mengidentifikasi 

masalah sehingga dapat menentukan penyebab utama 

dan pemberian solusi. 

Mutu pendidikan merupakan isu sentral dalam pendidikan 

nasional. Di Indonesia mutu pendidikan ini sangatlah rendah. 

Berbagai upaya kebijakan yang dilakukan pemerintah masih 

belum bisa meningkatkan mutu pendidikan secara merata. 

Berdasarkan laporan UNESCO Educaion For All (EFA) Global 

Monitoring Report of 2006, menyatakan bahwa “Terlalu banyak 

akses pendidikan yang berkembang walaupun demikian di 

sejumlah negara tingkat mutu pendidikan maasih tetap rendah”. 

Pernyataan ini mempertegas bahwa ketidakberhasilan negara 

dalam menyelenggarakan pendidikan termasuk Indonesia, 

sehingga belum mampu menciptakan Sumber Daya Manusia 

yang bermutu. Indonesia menurut UNDP berada diperingkat ke-

111 dari 182 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Peringkat Indonesia ini jauh lebih rendah daripada negara 

tetangga seperti Singapura, Kamboja, Vietnam, Malaysia, 

Filiphina dan bahkan Laos. Menurut Depdikbud dalam Rencana 
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Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Menengah (Renstra) 

tahun 2005-2009 menentukan tiga pokok isu sentral pada 

pendidikan di Indonesia, yakni : 1) Pemerataan pendidikan, 2) 

Relevansi, mutu, serta daya saing lulusan pendidikan, 3) Tata 

kelola, akuntabilitas dan citra publik. Tiga Isu sentral ini sesuai 

dengan permasalahan utama yang terjadi dunia pendidikan, 

yaitu pemerataan pendidikan, mutu pendidikan, dan manajemen 

pendidikan. 

Berkenaan dengan pemerataan, pendidikan harusnya 

memberikan jangkauannya terhadap semua jalur, jenis, serta 

jenjang pendidikan bagi semua warga negara secara adil, 

demokratis dan tidak deskriminatif tanpa membedakan wilayah, 

jenis kelamin, budaya, suku, agama, status ekonomi-sosial, 

mental dan kondisi fisik. Depdikbud menjelaskan indikator 

pemerataan pada tiga aspek : 

1. Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), jumlah 

presentase siswa pada satuan pendidikan berdasarkan 

jumlah penduduk usia yang berkaitan. 

2. Angka Partisipan Murni (APM), yakni jumlah presentase 

siswa berdasarkan pada usia sekolah pada satuan 

pendidikan. 
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3. Angka Partisipasi Sekolah (APS), yakni jumlah presentase 

siswa berdasarkan kelompok usia tertentu yang 

dipresentasikan pada beberapa satuan pendidikan. 

Dalam pelaksanaan pendidikan, pemerataan dan akses 

pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa masih sangat jauh 

dari harapan. Presentase pencapaian APK Nasional 

SMA/SMK/SMLB/MA/Paket C tahun 2009 sebesar 69,6%, 

presentase SMA/SMLB Berakreditasi tahun 2013 sebesar 64,7%, 

presentase kepala sekolah SMA/SMK/SMLB yang mengikuti 

pelatihan profesionalitas berkelanjutan tahun 2013 sebesar 

40,0%, presentase satuan pendidikan SMA/SMK/SMLB yang 

menerapkan sistem pembelajaran membangun karakter hanya 

sebesar 67%. Di wilayah Lampung : berdasarkan LKPJ Gubernur 

Lampung Tahun Anggaran 2012 dalam agenda pengembangan 

SDM, jumlah APK pada pendidikan tingkat SMA/SMK/MA/SMLB 

hanya mencapai 61,87%. Ikhwan menjelaskan bahwa rendahnya 

presentase APK di wilayah Lampung ini diakibatkan oleh 

ketidakseimbangnya antara lulusan SMP/MTs dengan 

tersedianya satuan pendidikan lanjutan tingkat SMA/SMK/MA, 

serta masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana 

pendidikan di daerah ini. 
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Menindaklanjuti ketimpangan pelaksanaan pendidikan 

Nasional tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan 

pada Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (SNP) yang isinya bertujuan untuk 

memberikan layanan bagi masyarakat yang menggunakan jasa 

pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang 

disebut sekolah/madrasah negeri maupun yang diselenggarakan 

oleh masyarakat yang berupa sekolah/madrasah swasta. Standar 

Nasional Pendidikan (SNP) merupakan suatu kriteria minimal 

tentang sistem pedidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah 

dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Nasional. 

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan serta peningkatan 

mutu pendidikan, maka Tingkat Satuan Pendidikan menerapkan 

suatu layanan konseling. Penyusunan dan penerapan layanan 

konseling oleh satuan pendidikan haruslah memperhatikan 

situasi dan kondisi lingkungan, potensi (internal), karakteristik 

siswa serta kebutuhan siswa. Layanan konseling dijadikan 

pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran, karena 

mengandung beberapa komponen dalam satuan pendidikan 

diantaranya struktur dan muatan kurikulum pada satuan 

pendidikan. Muatan layanan konseling meliputi semua pelajaran 

yang merupakan beban bagi siswa, muatan lokal, serta seluruh 

kegiatan pengembangan diri pada siswa. Kegiatan 
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pengembangan diri merupakan kegiatan diluar mata pelajaran 

kurikulum dalam satuan pendidikan yang masih integral dengan 

isi kurikulum guna membentuk watak, mengembangkankan 

kompetensi serta kepribadian siswa. Pengembangan diri 

dilaksanakan melalui program layanan bimbingan dan konseling 

serta kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian kegiatan 

pengembangan diri ini dilaksanakan oleh tenaga berpendidikan 

BK atau profesi konselor/tenaga pendidik lain sesuai dengan 

keahliannya. 

 

C. URGENSI LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

BERKUALITAS 

Pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan dan konseling di 

sekolah bertujuan untuk memfasilitasi siswa dalam rangka 

mengembangkan potensi diri yang menyangkut masalah pribadi, 

belajar, sosial maupun karier. Dalam proses penyelenggaraan 

kegiatan pengembangan diri ditemukan beberapa kendala dan 

masukan bagi satuan pendidikan, diantaranya : 

1. Setiap satuan pendidikan telah menyelenggarakan 

program pengembangan diri, namun masih banyak yang 

belum merumuskan program/panduan pelaksanaan 

sesuai dengan ketentuan standar pengelolaan. 
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2. Kinerja Guru BK/Pembimbing masuh kurang optimal di 

beberapa satuan pendidikan. 

3. Umumnya pelaksanaan layanan konseling masih 

mengarah kepada masalah-masalah individu yang bersifat 

sosial, belum banyak yang mengarah ke layanan 

akademik. 

4. Masih sedikitnya satuan pendidikan yang 

mengembangkan nilai sesuai program pengembangan 

diri, sehingga pemberian nilai hanya didasarkan pada 

intuisi saja. 

5. Guru BK yang masih menganggap bahwa pengembangan 

diri itu bagian dari mata pelajaran, sehingga memerlukan 

SK, KD, Silabus dan wajib masuk kelas. 

Dalam konteks manajemen mutu layanan, sebagaimana 

yang terkutip dari George R. Terry menyatakan bahwa terdapat 

empat prinsip dalam manajemen, yakni Planning, Organizing, 

Actuating dan Controling. Sesuai dengan prinsip tersebut, agar 

layanan berjalan efektif dan dapat mencapai tujuan maka 

diperlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan layanan 

harus diorganisir dan diatur dengan tata kelola yang tepat, 

dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, serta 

perlu adanya pengawasan dalam rangka pencapaian tujuan. 
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Masalah utama rendahnya mutu hasil pendidikan di 

Indonesia adalah tidak optimalnya dalam manajemen program 

penjaminan mutu pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan hasil 

riset disertasi menemukan bahwa “Kelemahan dalam 

peningkatan mutu keberhasilan sekolah menengah diakibatkan 

oleh minimnya kinerja Kepala Sekolah dalam merumuskan dan 

menetapkan tujuan sekolah serta manajemen program dan 

sumber daya manusianya”. Kegagalan dalam menciptakan mutu 

terletak pada lemahnya manajemen. Seperti halnya dalam dunia 

industri, masalah yang dihadapi dalam sebuah industri 

diakibatkan oleh kegagalan manajemen senior dalam menyusun 

perencanaan sebuah manajemen. 

Kelemahan dalam manajemen mutu pendidikan 

merupakan masalah utama dari kurang optimalnya implementasi 

fungsi-fungsi manajemen yang berupa perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan serta pengendalian program 

pendidikan. Banyak sekali terjadi perencanaan mutu pendidikan 

yang masih sama dengan perencanaan tahun-tahun sebelumnya 

dan jarang yang melakukan analisis terhadap masalah yang 

dialami baik secara internal maupun eksternal. Jikapun terjadi 

sebuah perubahan perencanaan maka hal itu masih jauh 

mengenai substansinya sendiri. Dalam sebuah penelitian disertasi 

yang dilakukan oleh Wongkar juga ditegaskan bahwa “Minimnya 
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sebuah perencanaan pendidikan sekolah yang didasarkan pada 

esensi dan substansi menjadi faktor utama belum berhasilnya 

proses peningkatan mutu pendidikan”. Kondisi ini akibat dari 

sistem birokrasi dan sistem keorganisasi pengelolaan pendidikan 

yang tidak kondusif. Esensi dan substansi tersebut haruslah 

mencakup : 1) Aspek substansial; misi, tujuan, fungsi serta isi 

pendidikan, 2) Aspek prosedural; alokasi sumber, pedoman 

program, evaluasi program, serta rincian program. 

Selain itu jika melihat dari keberhasilan manajemen mutu 

pendidikan maka tidak akan terpisah dari faktor yang 

mempengaruhinya yang berupa input pendidikan, baik itu raw 

input, instrumental input maupun envormental input. Raw input 

berupa intelektual, fisik dan peer group; instrumental input 

berupa kebijakan, program, sarana, fasilitas, personil, media dan 

biaya; envormental input berupa sosial-budaya, politik, ekonomi, 

teknologi, sekolah, masyarakat, unit kerja dan lembaga sosial. 

Dalam sebuah penelitian disertasi yang dilakukan oleh Purnomo 

Hadi menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat 

menunjang peningkatan mutu pendidikan berbasis madrasah, 

diantaranya : manajemen madrasah, tenaga kerja yang 

profesional, kepemimpinan, sumber belajar, kurikulum serta 

akuntabilitas madrasah. Kemudian dari beberapa faktor tersebut 

Hadi menemukan tiga faktor yang mempunyai daya tinggi dalam 
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mendukung dan berperan dalam peningkatan mutu berbas9s 

madrasah, yakni tenaga kerja yang profesional, manajemen 

madrasah, dan sumber belajar. Sumber belajar disini sudah 

termasuk sarana dan prasrana, media pembelajaran serta layanan 

bimbingan dan konseling. 

Membahas tentang bimbingan dan konseling, maka 

terdapat beberapa identifikasi masalah berkenaan dengan 

keberadaan bimbingan dan konseling di madrasah : 

1. Penerapan layanan masih belum bisa berjalan sesuai 

program yang telah dibuat. 

2. Peran guru BK belum optimal. 

3. Layanan bimbingan dan konseling cenderung bersifat 

insidential. 

4. Belum senua sekolah madrasah khususnya tingkatan 

Aliyah yang mampu mengelola assesment bimbingan dan 

konseling sebagai panduan layanan BK. 

5. Masih ada persepsi bahwa bimbingan dan konseling 

masuk kedalam mata pelajaran maka perlu membuat 

silabus dan RPP. 
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BAB II  

KONSEP DASAR BIMBINGAN  

DAN KONSELING 

 

Untuk membahas sesuatu masalah, terlebih dahulu mengetahui 

pengertian atau definisi  dari masalah karena pengertian akan 

menentukan arah pembahasan dari bimbingan konseling. Pada 

judul penelitian ini adalah terdapat  tiga kata yaitu manajemen, 

bimbimbingan dan konseling, istilah bimbingan merupakan 

terjemahan dari guidance dan konseling merupakan serapan dari  

Counseling , dalam kajian ini istilah penyuluhan sebagai 

penterjemahan dari counseling  . Menurut pengertian konseling 

salah satu prinsipnya adalah aktivitas tidak hanya dari konselor ( 

orang yang memberikan konseling ) tetapi konselor harus 

mengusahakan adanya hubungan timbal balik antara konseli( 

orang yang mempunyai masalah ) dan konselor serta 

menempatkan  konseli  dalam posisi yang lebih aktif. 

 

A. PENGERTIAN BIMBINGAN  

Pengertian guidance yang diungkapkan oleh jones 

(Walgito, 2005) sebagai berikut : 
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“Guidance is the asssistance given to individuals in making 

intelligent choices and ajusment in their lives.The ability is 

not innate it mustbe developed the fundamental purpose of 

guidance is to develop in each individual up to the limit of 

his capacity , the ability to solve his own problems and 

make his own adjusments”. 

Seiring dengan pandangan Crow and Craow (Walgito, 

2005) pandangan ini agak meinik beratkan pada bimbingan 

untuk mendukung kompetansi ; 

“Rather guidance is assistance made available by 

competent councelor to an individual of any age to help 

him direct his own lefe, develop his own decisions , and 

carry burdons”. 

Harmain (Walgito, 2005) berpendapat bahwa bimbingan 

mempunyai pengertian sebagai berikut ;  

“Helping John to see through himself in order that he may 

see himself through”. 

Dari beberapa pendapat ahli yang menyatakan di artikan 

bahwa bimbingan merupakan tindakan pemberian pertolongan 

atau bantuan. Bantuan atau pertolongan ini merupakan hal yang 

pokok dalam bimbingan. Bimbingan merupakan suatu 

pertolongan yang menuntun. 

  

Hal ini mengandung pengertian bahwa dalam 

memberikan bimbingan bila keadaan menuntut untuk dilakukan, 
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merupakan kewajiban dari pembimbing untuk melakukan 

tindakan pertolongan secara aktif, yaitu berupa arahan kepada 

yang dibimbingnya. Disamping itu bimbingan mengandung 

makna pemberian bantuan atau pertolongan dengan pengertian  

bahwa dalasm menentukan arah  diutamakan kepada yang 

dibi9mbingnya dengan menentukan arah yang benar. 

 

B. PENGERTIAN KONSELING 

Dalam pengertian koseling terdapat beberapa tinjauan 

atas pengertian, Seperti yang diungkapkan oleh  Wrenn 

mengemukakan koseleing adalah sebagai berikut : 

“Counseling is personal and dynamic relationship between 

two people who approacha mutually defined problem with 

mutual consideration fpr each other to the end that the 

younger, or less mature, or more troubled of the two is 

aided to o self determined resolotion of his problem” 

(Wrenn, 1962).  

Sedangkan Jones menguraikan tentang pengertian 

konseling sebagai berikut ; 

“Counseling is talking over a probling with some one. 

Usually bat not always , one of the two has facts or 

experiences or abilities not possesed to the same degree by 

the other. The process of counseling inolves a clearing up of 

the problem by discussion” (Jones, 1951). 



18 

Dari beberapa ahli tentang pengertian konseling memiliki 

titik pandang yang berbeda ,selain ada perbedaan pandangan 

juga memiliki kesamaan merupakan hal pokok dalam konseling 

yaitu pada pemecahan masalah. 

Proses koseling pada dasarnya dilakukan secara individual  

(Between two persons) yaitu antara konseli dan konselor 

walaupun dalam perkembangannya ada konseling kelompok 

(Group counselling). Pemecahan masalah dalam proses konseling 

itu dijalankan dengan wawancara atau diskusi antara konseli 

dengan konselor dan wawancara iru dijalangkan dengan cara 

tatap muka. 

 Dengan demikian dapat diartikan bahwa konseling 

merupakan proses bantuan yang diberikan kepada individu  atau 

pemecahan masalah kehidupannya  dengan cara wawancara 

tatap muka dengan bantuan pemecahan masalah sesuai dengan 

permasalah individu tersebut yang sedang dihadapi atau sedang 

terjadi. 
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C. PERAN KONSELOR ISLAMI DALAM PELAKSANAAN 

BIMBINGAN 

 

1. Konselor Islami 

 

Konselor Islam, dalam tugasnya membantu konseli 

menyelesaikan masalah kehidupan, haruslah memperhatikan 

nilai-nilai dan moralitas islami. Apalagi yang ditangani adalah 

membantu mengatasi masalah kehidupan yang dialami oleh 

konseli atau konseli, maka sudah sewajarnyalah konselor harus 

menjadi teladan yang baik, agar konseli merasa termotivasi 

dalam menyelesaikan masalah kehidupannya. 

 

Sebagai seorang teladan, seharusnya konselor islami 

menjadi rujukan bagi konseli dalam menjalani kehidupan. Oleh 

karena itu, sebagai suri teladan, maka sudah tentu konselor 

adalah seorang yang menjadi rujukan dalam perilaku kehidupan 

sehari-harinya. Kehidupan konselor menjadi barometer bagi 

konseli. 

 

Karena konselor adalah seseorang yang memiliki 

kemampuan untuk melakukan konsultasi berdasarkan standar 

profesi. Konselor pada dasarnya tidak dapat melepaskan diri dari 

kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Konselor selalu terikat 
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dengan keadaan dirinya. Dengan kata lain, factor kepribadian 

konselor menentukan corak pelayanan konseling yang 

dilakukannya. Kepribadian konselor dapat menentukan bentuk 

hubungan antara konselor dan konseli, bentuk kualitas 

penanganan masalah, dan pemilihan alternative pemecahan 

masalah. 

 

Tugas konselor pada dasarnya adalah usaha memberikan 

bimbingan kepada konseli dengan maksud agar konseli mampu 

mengatasi permasalahan dirinya. Tugas ini berlaku bagi siapa 

saja yang bertindak sebagai konselor. Sekalipun sudah memiliki 

kode etik profesi yang menjadi landasan acuan perlindungan 

konseli, bagi konselor muslim tidak ada salahnya apabila dalam 

dirinya juga menambahi sifat-sifat atau karakter-karakter 

konselor yang dipandangnya perlu bagi aktivitas konseling. Yang 

terpenting bahwa dalam upaya konseling tersebut harus 

memenuhi kaidah bahwa pemberian bantuan tidak didasarkan 

pada pekerjaannya. 

 

2. Ciri-Ciri Kepribadian Konselor Islami 

 

Sebagai pedoman bagaimana kepribadian konselor yang 

islami (yang tentunya konselor muslim), di bawah ini dijelaskan 

secara singkat. 
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a. Seorang konselor harus menjadi cermin bagi konseli 

Firman Allah : 

 

Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu 

pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. 

(QS. Mumtahanah (60): 4) (Departemen Agama, 1989) 

Firman Allah : 

 

 

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yag baik bagimu (yaitu) bagi orang yang 

mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 

dan dia banyak menyebut Allah. (QS, Al-Ahzab (33): 21) 

(Departemen Agama, 1989). 

 

Konselor dalam tugas bimbingannya haruslah merupakan 

teladan yang baik bagi anak bimbing (konseli). Konseli secara 

psikologis datang kepada konselor karena beberapa alasan di 

antaranya : keyakinan bahwa diri konselor lebih arif, lebih 
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bijaksana, lebih mengetahui permasalahan, dan dapat dijadikan 

rujukan bagi penyelesaian masalah. 

 

Konselor merupakan teladan bagi konseli, meskipun 

demikian tidak berarti konselor tanpa cacat. Sebagai manusia 

yang memiliki berbagai keterbatasan dan kelemahan perilaku 

yang dapat dilihat atau dijadikan ukuran kualitas oleh konseli. 

Pada derajat kedekatan tertentu konseli sangat memperhatikan 

perilaku konselor. 

 

Seringkali konselor menghadapi seorang konseli yang 

tidak dikenal, kondisi ini tidak menuntut koselor berkepribadian 

baik atau tidak, karena pertemuan konselor dengan konseli 

berlangsung hanya dalam setting konseling. Akan tetapi, sering 

pula konseli adalah seorang yang mengenal konselor dalam 

setting social lebih luas. Pada konteks ini kualitas kepribadian 

konselor tidak cukup harus baik pada saat setting konseling, 

melainkan harus lebih luas dan permanen. Konselor harus bisa 

menjadi contoh dan suri teladan di mana pun dan kapan pun 

berada. 

 

Rasulullah tidak hanya dikenal sebagai orang baik ketika 

sedang mengaji, melainkan dikenal sebagai orang baik ketika di 

luar konteks mengaji. Kepribadian Rasulullah bukanlah 
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didasarkan pada setting tertentu, kepribadian beliau relative 

tetap dan permanen. Rasulullah adalah contoh perilaku yang 

patut ditiru dalam setiap hal. 

 

b. Kemampuan bersimpati dan berempati yang melampaui 

dimensi duniawi. 

Firman Allah: 

 

Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari 

kaummu sendiri, berat terasa olehnya pendertiaanmu, 

sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) 

bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap 

orang-orang mukmin. (QS. At-Taubah (9):128) 

(Departemen Agama, 1989). 

 

Seorang konselor adalah seorang yang tanggap terhadap 

persoalan konseli. Ia dapat bersimpati pada apa yang terjadi 

dalam diri konseli serta berempati  terhadap apa yang dirasakan 

oleh konseli. Konselor melalui profesinya berusaha membantu 

konseli sebatas hubungan profesi (setting konseling), sedangkan 

di luar konteks konseling dapat dikatakan hubungan tersebut 

tidak ada. 
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Bagi konselor muslim tentu memiliki sisi yang berbeda 

dari konselor pada umumnya. Perbedaan tersebut terletak pada 

sisi spirit dan motivasi memberikan bantuan lebih berdimensi, 

tidak sedakar membantu meringankan beban psikologis konseli, 

melainkan juga berusaha “menyelamatkan” totalitas kehidupan 

konseli. Konselor perlu mengembangkan rasa iba, kasih sayang 

sebatas bingkai profesi sedangkan konselor muslim perlu 

mengembangkan semangat belas kasih sayang yang berdimensi 

ikhrawi. Jika ia membantu konseling, terdapat dua kemungkinan: 

a. Sebagai bukti iman karena berhasil mencintai saudaranya 

seperti ia mencintai dirinya sendiri (apabila konseli sama-

sama muslim); 

b. Sebagai bukti iman karena berhasil mencintai manusia 

secara umum sebagai wujud rahmatan lil‟alamin (apabila 

konseli/konseli berbeda agama). 

 

c. Menjadikan konseling sebagai awal keinginan bertaubat yang 

melegakan 

Firman Allah : 
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Dan Kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan 

untuk ditaati dengan seizing Allah. Sesungguhnya jikalau 

mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu 

memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun 

memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka 

mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha 

Penyayang. (QS. An-Nisa‟ (4):64) (Departemen Agama, 

1989) 

 

Banyak kasus yang dihadapi oleh konselor (sekitar 60%) 

adalah kasus yang ada kaitannya dengan pelanggaran konseli 

terhadap kehidupan beragamanya, atau ada kecenderungan 

mereka yang melanggar norma agama atau setidaknya lalai 

terhadap norma agama. Konselor biasanya akan memberikan 

nasihat atau bimbingan tergantung kepada basis berpikirnya: 

Freudian, humanistis, behavioristis, eklektis, atau bahkan liberalis. 

Bagi konselor muslim tentu akan memberikan bimbingan 

berdasarkan fikrah islamiah yang paling mungkin sesuai dengan 

derajat kasus dan derajat halal, mandub, mubah, makruh, 

maupun haram dalam konteks yang dihadapi konseli. Sering 

dilupakan bahwa konselor pada umumnya, dosa atau kesalahan 

cukup diratapi di ruang konseling dan sesudah itu harus diakhiri 

begitu saja dan semua menjadi tanggung jawab konseli. 
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Bagi konselor muslim sebaiknya beranggapan bahwa dosa 

harus ditaubati sesuai derajat kesalahan konseli, konseli tetap 

harus bertanggung jawab, tetapi sebaiknya konselor muslim 

benar-benar turut mendoakan konseli (muslim) segera setelah 

konseli keluar dari ruang konseling. Harus diingat bahwa 

prosedur ini bukanlah semacam ruang pertaubatan di dalam 

gereja. 

d. Sikap menerima penghormatan: sopan santun, menghargai 

eksistensi  

Firman Allah : 

 

Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu 

penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan 

yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan 

itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah 

memperhitungkan segala sesuatu. (QS. An-Nisa‟ (4): 86) 

(Departemen Agama, 1989). 

 

Konselor berkewajiban untuk menjawab salam sesuai 

dengan salam sapaan yang diajukan oleh konseli. Konselor boleh 

saja menjawab sapaan lebih baik dari konseli. 
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Konselor akan selalu berhadapan dengan kenyataan 

bahwa konseli cenderung tergantung, hormat, kagum, ataupun 

jatuh hati pada konselor. Dalam kondisi tersebut konselor harus 

memberikan suatu respons yang lebih baik serta bertanggung 

jawab terhadap kenyataan bahwa hubungan konseli dan 

konselor adalah hubungan manusia. Hubungan tersebut dapat 

ditingkatkan menjadi hubungan silaturahmi yang lebih 

berdimensi luas, tidak hanya sekadar setting dalam konseling, 

terutama silaturahmi pasca konseling, membangun ukhuwah 

merupakan prestasi besar. 

 

e. Keberhasilan konseling adalah sesuatu yang baru dikehendaki  

Firman Allah : 

 

Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan 

apa saja bencana yang menimpamu, maka dari 

(kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi 

Rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah 

menjadi saksi. (QS. An-Nisa‟ (4): 79) (Departemen Agama, 

1989). 
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Setiap konselor menghendaki kesuksesan dan 

keberhasilan. Sebagai profesi, keberhasilan konseling diukur 

berdasarkan berapa banyak konseli yang merasakan kepuasan 

pelayanan. Konselor yang kurang tanggap terhadap 

keberhasilannya dalam membantu konseli termasuk konselor 

yang hanya berprofesi konselor, tetapi teledor. Dalam praktiknya 

banyak konselor yang hanya sekadar bekerja di konseling hanya 

alas an ekonomis tanpa memiliki idealism dalam pekerjaannya 

itu. 

 

Konselor muslim dapat menyikapi profesinya dengan 

keyakinan bahwa keberhasilan konseling adalah sesuatu yang 

belum pasti (baru diharapkan). Dengan demikian, ia akn bekerja 

keras dan bekerja sesuai dengan idealism. Apabila berhasil 

membantu, ia tidak merasa dirinya yang berhasil, melainkan 

diyakini sebagai kebaikan Allah pada jerih payah konselor dan 

kemauan kuat konseli agar keluar dari masalah yang 

menghimpitnya. 

 

Sedangkan jika tidak mengalami keberhasilan maka ia 

akan menisbatkan pada kelemahan diri konselor atau 

ketidakberdayaan konseli untuk keluar dari masalah yang 

dihadapinya. Bagi konselor kegagalan akan menjadikannya 



29 

semakin meningkatkan kesungguhannya dengan perbaikan 

prestasi kerja dan pengetahuan. 

f. Motivasi konselor: konseling adalah suatu bentuk ibadah 

 

Firman Allah : 

 

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, member kepada kaum kerabat, dan 

Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan 

permusuhan. Dia member pengajaran kepadamu agar 

kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl (16) : 90) 

(Departemen Agama, 1989). 

 

Setiap konselor memiliki beragam motivasi, mulai dari 

alasan yang paling rendah, yakni semata-mata masalah mencari 

pekerjaan sampai alasan yang paling elite dan bergengsi. 

 

Konselor muslim hendaknya memulai segala perbuatan 

adalah bagian dari kebajikan hidup, bagian dari ibadah. 

Konseling adalah suatu upaya tausiah menghilangkan 

penderitaan adalah suatu upaya pembebasan manusia dari 

kekufuran, memperbaiki sifat-sifat negative konseli adalah upaya 
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menjadi konseli manusia yang sempurna. Semua fungsi 

konseling pada dasarnya meletakkan segala sesuatu pada 

posisinya (adil) sebagaimana fitrah kemanusiaan. 

 

g. Konselor harus menepati moralitas Islam, kode etik, sumpah 

jabatan, dan janji 

Firman Allah : 

 

Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu 

berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-

sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu 

telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap 

sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui 

apa yang kamu perbuat. (QS. An-Nahl (16): 91) 

(Departemen Agama, 1989). 

 

Konselor adalah seorang psikolog yang ahli di bidangnya 

dan terikat dengan sumpah, kode etik, dan juga sumpah jabatan 

apabila posisi tersebut diperoleh melalui suatu posisi tertentu. 

Sikap teguh terhadap kode etik ini perlu agar integritas profesi 

dan konseli terlindungi dalam jangka waktu tertentu. Seperti 
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melindungi identitas konseli, mengungkapkan kasus secara 

samar, dan anomin untuk kepentingan ilmiah. 

 

Konselor muslim pun demikian, bahkan ia harus 

berpegang teguh pada moralitas islam, sebagai seorang muslim 

ia pada hakikatnya telah bersumpah kepada Allah sebagai 

manusia terbaik dan harus menjadi yang terbaik. Ia harus teguh 

memegang janji yang dibuat bersama konseli. Ia juga memiliki 

komitmen yang kuat untuk membantu masyarakat yang luas 

demi kesejahteraan manusia di dunia ataupun di akhirat. 

 

h. Memiliki pikiran positif (positifis-moralis) 

Firman Allah : 

 

Dan Dia (tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman 

dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan 

untuk berkasih saying. Mereka (orang-orang yang 

beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan. 

(QS. Al-Balad (90): 17-18) (Departemen Agama, 1989). 

 

Firman Allah : 
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Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam 

kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal shaleh dan nasihat menasihati supaya 

menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya 

menetapi kesabaran. (QS. Al-Ashr (103):1-3) (Departemen 

Agama, 1989). 

Firman Allah : 

 

Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) 

dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang 

terbaik (syurga), maka Kami kelak akan menyiapkan 

baginya jalan yang mudah.(QS. Al-Lail (92):5-7) 

(Departemen Agama, 1989). 

 

Firman Allah : 

 

Karena sesungguhnya sesudah kesullitan itu ada 

kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
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kemudahan. (QS. Al-Insyirah (94):5-6) (Departemen 

Agama, 1989). 

 

Konselor selalu memiliki aliran yang mewarnainya. Setiap 

konselor bertindak dan berpikir serta memberikan solusi 

sebagian besar dipengaruhi oleh cara berpikir dan nilai-nilai yang 

ada di dalam dirinya, serta motivasi melakukan konseling. 

 

Konselor muslim pun mengalami hal yang sama, karena 

itu tidaklah naïf atau salah apabila konselor muslim memilih 

aliran yang diyakini kebenarannya. Keyakinan ini penting karena 

akan mendorongnya untuk menjadi optimis terhadap setiap 

kebaikan dan perbaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa 

penyelesaian setiap kasus klinis hanyalah masalah mengubah 

kesulitan menjadi kemudahan, perubahan tersebut bagi seorang 

konselor muslim harus dalam rangka ibadah dan kemanusiaan 

(lintas dimensi). 

 

Psikolog (konselor) muslim sebaiknya mulai memilih dan 

memilah secara cermat dengan kedalaman pemahaman teori 

psikologi kontemporer, dan juga tentu saja ajaran Islam itu 

sendiri. 

 

Konselor muslim memiliki bobot yang lebih dari sekadar 

konselor pada umumnya. Konselor muslim yang komitmen 
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terhadap Islam, tentunya akan memulai membangun dan 

mengembangkan kepribadiannya sesuai dengan citra Islami. 

Penggalian terhadap sumber utama Alquran dan sunnah adalah 

cikal bakal pemahaman yang benar tentang apa yang dapat 

dilakukan oleh koselor muslim. 

 

Sebagai bagian dari masyarakat manusia, konselor muslim 

tidak harus menghindari memberikan bantuan kepada konseli 

hanya karena perbedaan agama, suku, ataupun pengelompokan 

lainnya. Dengan demikian, konselor muslim bukanlah suatu 

predikat baru melainkan suatu kepribadian yang inherent dalam 

diri konselor muslim. Karena Islam adalah rahmatan lil‟alamin 

maka kecemasan dan munculnya pengkotak-kotakan konselor 

islami dan bukan islami oleh sebagian pihak adalah salah 

sasaran. Mungkin mereka tidak mengenal apa itu rahmatan 

lil‟alamin. 

 

3. Kriteria Konselor Islami 

 

Landasan religious dalam bimbingan dan konseling islami 

mengimplikasikan bahwa konselor sebagai “helper”, pemberi 

bantuan dituntut untuk memiliki pemahaman akan nilai-nilai 

agama, dan komitmen yang kuat dalam mengamalan nilai-nilai 

tersebut dalam kehidupannya sehari-hari, khususnya dalam 
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memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada konseli 

atau peserta didik. Konselor islami seyogiyanya menyadari bahwa 

memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada konseli 

merupakan salah satu kegiatan yang bernilai ibadah karena 

dalam proses bantuannya terkandung nilai menegakkan “amar 

ma‟ruf nahyi munkar” (memerintahkan kebaikan dan mencegah 

kemungkaran). Agar layanan bantuan yang diberikan itu 

mengandung nilai ibadah, maka aktivitas bimbingan dan 

konseling tersebut harus didasarkan kepada keikhlasan dan 

kesabaran. 

 

Kaitannya dengan persyaratan bagi seorang konselor 

agama (Islam), menurut hemat penulis, harus diperhatikan 

criteria-kriteria berikut ini. 

1. Konselor islami hendaklah orang yang menguasai materi 

khususnya dalam masalah keilmuan agama Isalm, 

sehingga pengetahuannya mencukupi dalam hal-hal yang 

berkaitan dengan masalah keagamaan. 

2. Konselor islami hendaklah orang yang mengamalkan nilai-

nilai agama islam dengan baik dan konsekuen, tercermin 

melalui keimanan, ketakwaan, dan pengalaman 

keagamaan dan kehidupannya sehari-hari. 
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3. Konselor islami sedapat mungkin mampu mentransfer 

kaidah-kaidah agama isalm secara garis besar yang 

relevan dengan masalah yang dihadapi konseli. 

4. Konselor islam hendaknya menguasai metode dan 

strategy yang tepat dalam menyampaikan bimbingan dan 

konseling kepada konseli, sehingga konseli dengan tulus 

akan menerima nasihat konselor. 

5. Konselor islami memiliki pribadi yang terpuji sebagai 

teladan dalam perilaku baik di tempatnya bekerja maupun 

di luar tempat bekerja. Pendek kata, perilakunya adalah 

perilaku yang terpuji sebagai “uswatun hasanah”, yang 

mampu menegakkan amar ma‟ruf nahyi munkar. 

6. Konselor islami hendaknya menguasai bidang psikologi 

secara integral, sehingga dalam tugasnya melaksanakan 

bimbingan dan konseling akan dengan mudah 

menyampaikan nasihat dengan pendekatan psikologi.  

  

D. PERAN BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM 

PENDIDIKAN 

 

Keberadaan bimbingan dan konseling sangat diperlukan 

bagi masyarakat pada umumnya, terlebih khusus bagi para siswa 

yang masih belajar di sekolah. Oleh karena itu, bimbingan dan 
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konseling dalam hal ini bimbingan dan konseling agama sangat 

diperlukan keberadaannya di sekolah atau di lembaga 

pendidikan. 

 

Kehadiran pelayanan bimbingan dan konseling tidak 

hanya merupakan suatu keharusan, tetapi juga menuntut suatu 

lembaga dan tenaga professional dalam pengelolaannya. 

Kedudukan dan peranan bimbingan dan konseling dalam 

pendidikan menjadi bagian penting dalam mencapai tujuan 

pendidikan. Tanpa bimbingan dan konseling dalam bidang 

pendidikan, tujuan pendidikan dalam arti luas sulit dicapai oleh 

lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugas mulianya. 

 

Pelaksanaan bimbingan di sekolah terwujud dalam 

program bimbingan, yang mencakup keseluruhan dari pelayanan 

bimbingan (guidance service). Oleh karena itu, kegiatan 

bimbingan dan konseling di sekolah mempunyai kedudukan 

yang sangat penting demi tercapainya kesuksesan proses belajar 

mengajar siswa. 

 

a. Kedudukan Bimbingan Dan Konseling 

Dalam kegiatan pendidikan di sekolah atau lembaga 

pendidikan formal, pada umumnya sekurang-kurangnya terdapat 

tiga ruang lingkup kegiatan pendidikan, yaitu sebagai berikut. 
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1. Bidang instruksional dan kurikulum 

Bidang ini mempunyai tanggung jawab dalam kegiatan 

pengajaran dan bertujuan memberikan bekal pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap kepada peserta didik. Pada 

umumnya bidang ini merupakan pusat kegiatan pendidikan 

dan merupakan tanggung jawab utama staf pengajaran (stap 

edukatif). 

2. Bidang administrasi dan kepemimpinan 

Bidang ini merupakan bidang kegiatan yang menyangkut 

masalah-masalah administrasi dan kepemimpinan, yaitu 

masalah yang berhubungan dengan cara melakukan 

kegiatan secara efisien. Di dalam bidang ini terletak 

tanggung jawab dan otoritas proses pendidikan yang pada 

umumnya mencakup berbagai kegiatan seperti perencanaan, 

organisasi, pembiayaan, pembagian tugas staf, dan 

pengawasan (supervisi). Pada umumnya bidang ini 

merupakan tanggung jawab pimpinan dan para petugas 

administrasi lainnya. 

3. Bidang pembinaan pribadi 

Bidang ini mempunyai tanggung jawab untuk memberikan 

pelayanan agar peserta didik memperoleh kesejahteraan 

lahiriah dan batiniah dalam proses pendidikan yang sedang 

ditempuhnya sehingga mereka dapat mencapai tujuan yang 
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diharapkan. Bidang ini terasa penting sekali, sebab proses 

belajar hanya akan berhasil dengan baik, apabila para 

peserta didik berada dalam keadaan sejahtera, sehat, dan 

dalam suasana tahap perkembangan yang optimal. 

 

Kegiatan pendidikan yang baik dan ideal, hendaknya 

mencakup ketiga bidang tersebut. Sekolah atau lembaga 

pendidikan yang hanya menjalankan program kegiatan 

instruksional (pengajaran) dan administrasi, tanpa 

memperhatikan kegiatan bidang pembinaan pribadi peserta 

didik, mungkin hanya akan menghasilkan individu yang pintar 

dan cakap, serta bercita-cita tinggi, tetapi mereka kurang mampu 

memahami potensi yang dimilikinya, dan kurang atau tidak 

mampu untuk mewujudkan dirinya dalam kehidupan masyarakat. 

 

Hal tersebut menyebabkan mereka mengalami kegagalan 

dan kesukaran ketika terjun ke masyarakat atau lapangan kerja, 

meskipun nilai rapor atau IP (Indeks Prestasi) yang diperolehnya 

cukup tinggi. Hal ini yang menyebabkan munculnya apa yang 

disebut sebagai “pengangguran intelektual” atau sarjana tidak 

siap pakai dan lain sebagainya. 

 

Dengan demikian, dalam kondisi yang seperti inilah 

dirasakan perlunya pelayanan bimbingan dan konseling yang 
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memfokuskan kegiatan dalam membantu para peserta didik 

secara pribadi agar mereka dapat berhasil dalam proses 

pendidikan yang sedang dijalaninya. Melalui program pelayanan 

bimbingan dan konseling yang baik, setiap peserta didik 

diharapkan mendapat kesempatan untuk mengembangkan 

setiap potensi yang dimilikinya seoptimal mungkin, sehingga 

mereka dapat menemukan kebahagiaan pribadi dan 

kemanfaatan social. Dengan demikian, program pelayanan 

bimbingan dan konseling berusaha untuk dapat 

mempertemukan antara kemampuan individu dengan cita-

citanya serta dengan situasi dan kebutuhan masyarakat. 

 

Maka untuk dapat melaksanakan kegiatan pembinaan 

pribadi peserta didik dengan baik diperlukan tenaga-tenaga 

bimbingan dan konseling yang memiliki keahlian khusus dalam 

bidang bimbingan dan konseling. Mengapa demikian? Hal 

tersebut dikarenakan beberapa alas an yaitu sebagai berikut. 

a. Ada beberapa masalah dalam pendidikan dan pengajaran, 

yang tidak mungkin diselesaikan hanya oleh guru atau dosen 

sebagai staf pengajar, karena pada umumnya guru atau 

dosen lebih banyak menggunakan waktunya untuk 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan 

pengajaran. Masalah tersebut misalnya, pengumpulan data 
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tentang peserta didik, penyelesaian masalah pribadi atau 

social, dan sebagainya. 

b. Pekerjaan menyelesaikan masalah pribadi dan social kadang-

kadang memerlukan keahlian tersendiri. Penanganan 

masalah ini akan sangat sulit dilaksanakan oleh staf pengajar 

yang dibebani tugas dalam bidang instruksional. 

c. Dalam situasi tertentu kadang-kadang terjadi konflik antara 

peserta didik dengan guru atau dosen, sehingga dalam 

situasi tersebut sangat sulit bagi guru atau dosen untuk 

menyelesaikannya sendiri. Untuk itu perlu adanya pihak 

ketiga yang dapat membantu penyelesaian konflik tersebut. 

d. Dalam situasi tertentu juga dirasakan perlunya suatu wadah 

atau lembaga untuk menampung dan menyelesaikan 

masalah-masalah peserta didik yang tidak dapat tertampung 

dan terselesaikan oleh para pendidik. Misalnya, apabila 

terjadi ada seorang siswa yang menghadapi masalah pribadi 

yang sangat serius. Para pendidik terkadang merasa bukan 

wewenangnya untuk membantu peserta didik tersebut. Oleh 

karena itu, apabila bidang pembinaan pribadi bimbingan dan 

konseling tidak ada atau tidak berfungsi, peserta didik 

tersebut akan tetap dalam keadaan yang bermasalah, karena 

tidak adanya wadah dan tenaga yang dapat membantunya 

dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. 
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Keseluruhan proses pendidikan dalam program 

bimbingan dan konseling merupakan keharusan yang tidak 

dapat dipisahkan dari program pendidikan pada umumnya. 

Apalagi dalam situasi sekarang ini, di mana fungsi sekolah atau 

lembaga pendidikan formal tidak hanya membekali para siswa 

dengan setumpuk ilmu pengetahuan saja tetapi juga 

mempersiapkan para peserta didik untuk memenuhi tuntutan 

perubahan serta kemajuan yang terjadi di lingkungan 

masyarakat. Perubahan dan kemajuan ini akan menimbulkan 

masalah, khususnya bagi para peserta didik itu sendiri, dan 

umumnya bagi para pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. 

Para peserta didik akan menghadapi masalah pemilihan 

spesialisasi, pemilihan jurusan, pemilihan program, masalah 

belajar, masalah penyesuaian diri, masalah pribadi, dan masalah 

lain yang membutuhkan penanganan dan bantuan dari bidang 

pembinaan pribadi, yang merupakan bagian integral dari 

keseluruhan system pendidikan formal. 

 

Dengan demikian, kedudukan pelayanan bimbingan dan 

konseling dalam keseluruhan program pendidikan di sekolah, 

yaitu sangat penting sebagai salah satu upaya pembinaan 

pribadi peserta didik. 
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b. Tipe-Tipe Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan 

 

Bimbingan dan konseling yang berkedudukan sebagai 

bagian integral dari keseluruhan kegiatan pendidikan di sekolah 

dalam pelaksanaannya mempunyai beberapa kemungkinan 

operasional. 

 

Menurut Dr. Tohari Musnamar, tipe-tipe hubungan 

bimbingan dan konseling dengan aspek-aspek lain dalam 

pendidikan adalah sebagai berikut. 

Pertama, bimbingan identik dengan pendidikan (guidance as 

identical with education), menurut tipe ini bimbingan identik 

dengan pendidikan, karena baik prinsip-prinsipnya maupun 

tujuan yang ingin dicapai adalah sama, yakni mengantarkan 

individu peserta didik untuk mempertumbuhkan dan 

memperkembangkan dirinya secara optimal. Perbedaan antara 

pendidikan dan bimbingan hanya terletak pada metode dan 

focus perhatiannya. Bahkan H.E Hanwkes salah seorang pelopor 

tipe ini menyatakan bahwa “that education is guidance and 

guidance is education”. 

Cirri-ciri khas tipe bimbingan identik dengan pendidikan adalah 

1. Adanya anggpan bahwa membimbing adalah mendidik dan 

mendidik adalah membimbing; 
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2. Setiap pendidik di samping berfungsi sebagai pengajar, juga 

berfungsi sebagai pembimbing; 

3. Pendidik pada waktu memberikan materi pelajaran 

(mengajar) sekaligus memasukkan unsur-unsur bimbingan; 

4. Biasanya pada pola ini orang beranggapan bahwa tidak perlu 

membentuk lembaga khusus bimbingan dan penyuluhan. 

Adapun kebaikan pola bimbingan identik dengan pendidikan 

adalah 

a. Bimbingan dan konseling betul-betul integral (menyatu) 

dengan pendidikan; 

b. Seluruh pendidik berperan serta secara penuh dalam 

kegiatan bimbingan dan konseling. 

 

Sedangkan kelemahan tipe ini adalah sebagai berikut. 

1. Metode serta teknik bimbingan dan konseling yang sudah 

berkembang pesat tidak dapat dimanfaatkan oleh para 

pendidik, karena mereka kurang banyak dibekali dengan 

pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk 

melaksanakan fungsinya sebagai konselor. Dengan demikian, 

dapat diperkirakan bahwa keberhasilan mereka memberikan 

bimbingan dan konseling kurang terjamin. 
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2. Banyak program bimbingan dan konseling yang 

membutuhkan penanganan yang khusus dan tenaga yang 

professional serta pada waktu yang khusus pula. 

 

Kedua, bimbingan sebagai pelengkap pendidikan 

(guidance as a complement to education). Tipe kedua ini 

beranggapan bahwa di dalam system pendidikan yang berjalan 

sekarang, banyak ditemukan celah-celah dan kekurangan-

kekurangan. System pendidikan klasik yang konvensional lebih 

banyak memperhatikan kelas dan keseluruhan peserta didik 

secara umum, tetapi kurang memperhatikan peserta didik 

sebagai individu yang unik. Perbedaan individual kurang 

mendapat perhatian yang proporsional, sehingga menghambat 

pertumbuhan dan perkembangan yang sedang dilalui oleh setiap 

individu peserta didik. Dalam hal ini bimbingan dan konseling  

berfungsi sebagai jembatan yag mengantari atau menutupi 

berbagai celah atau kekurangan yang ditemukan dalam system 

pengajaran klasikal tersebut. 

 

Dalam tipe ini, lembaga bimbingan dan konseling sama 

sekali terpisah dari kegiatan pengajaran dan ditangani oleh para 

ahli, seperti psikolog, ahli riset, psikiater, petugas social, dan lain 

sebagainya. Pada model bimbingan sebagai pelengkap 

pendidikan yang murni, para guru atau dosen tidak dilibatkan 
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sama sekali dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Demikian 

pula dari pihak pendidik, apabila menemukan peserta didik yang 

bermasalah, mereka bersikap membiarkan saja, karena ada 

lembaga khusus yang akan menanganinya secara professional. 

 

Ciri-ciri khusus tipe kedua ini yaitu sebagai berikut. 

a. Lembaga bimbingan dan konseling dibentuk khusus yang 

sifatnya relative eksklusif, dan ditangani oleh para ahli dari 

berbagai bidang. 

b. Fungsi bimbingan dan konseling terpisah dari kegiatan 

instruksional. Dalam hal ini bimbingan dan konseling 

bertugas untuk menangani hal-hal yang tidak tersentuh atau 

terjangkau oleh pengajaran, terutama berhubungan dengan 

problem, kebutuhan, dan perbedaan individual. 

c. Program bimbingan dan konseling pada pola kedua ini 

cenderung mengarah pada pelayanan yang bersifat klinikal 

dengan fungsi utama remidiatif-rehabilitatif-adjustif. 

d. Orientasinya lebih mengarah dan ditekankan pada masalah 

peserta didik yang mengalami krisis. 

 

Kebaikan dari tipe kedua ini adalah setiap peserta didik 

yang mengalami problem dan masalah tertentu mendapat 

penanganan dan bantuan yang serius dan memuaskan dari para 

ahli di bidangnya. 
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Adapun kelemahan tipe bimbingan sebagai pelengkap 

pendidikan ini adalah sebagai berikut. 

1. Tenaga-tenaga para ahli seperti psikolog, psikiater, dokter 

dan lain sebagainya sering sukar diperoleh dan biasanya lebih 

mahal. 

2. Cara kerja lembaga pada pola kedua ini cenderung eksklusif, 

ingin bebas dan memisahkan diri dari kegiatan-kegiatan 

lainnya seperti kegiatan pengajaran dan administrasi. 

3. Prinsip “guidance for all” tidak dapat dilaksanakan dengan 

baik. Dikatakan demikian karena pola ini hanya 

mengutamakan mambantu peserta didik yang mempunyai 

problem, sedangkan peserta didik lain yang jumlahnya lebih 

banyak terabaikan. 

4. Pendidik (guru atau dosen) cenderung bersikap tidak acuh 

terhadap masalah siswa walau bagaimanapun kecilnya, 

karena sudah ada lembaga khusus yang akan menanganinya.  

 

Ketiga, bimbingan dan konseling sebagai bagian dari 

kurikuler (curricular guidance and counseling). Pola ketiga ini 

ditandai dengan disediakannya jam-jam pelajaran khusus 

memberikan pelayanan bimbingan secara kelompok. 

Pembimbing berdiri di depan kelas untuk membahas berbagai 

hal yang dirasa perlu dalam menunjang kelancaran dan 
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kesukaran studi peserta didik. Materi yang diberikan di muka 

kelas antara lain hal-hal yang berhubungan dengan masalah cara 

belajar yang efektif dan efesien, cara bergaul, cara mengenal dan 

memahami diri, perencanaan masa depan, dan lain sebagainya. 

Selain memberikan pelayanan bimbingan dan konseling pada 

jam-jam tertentu di depan kelas, konselor juga bertugas di 

kantornya. Tipe ini adalah tipe pelayanan bimbingan dan 

konseling yang saat ini dilaksanakan pada sekolah menengah 

pertama dan sekolah menengah atas (SMP/SMA). Jadi, dari pola 

ketiga ini terlihat bahwa program bimbingan dan konseling 

merupakan bagian integral dari kurikulum akademik. 

 

Kebaikan dari pola ketiga ini adalah sebagai berikut. 

a. Peserta didik memperoleh dasar-dasar orientasi psikologis 

dari kehidupan sekarang dan di masa yang akan datang.  

b. Pelayanan bimbingan dan konseling lebih 

berkesinambungan, bukan hanya merupakan usaha 

penyembuhan yang incidental.  

c. Konselor memiliki sarana untuk berhubungan secara 

langsung dengan peserta didik, baik di kelas maupun di luar 

kelas. 

d. Kedudukan konselor sama dan sejajar dengan staf pengajar 

(edukatif), sehingga kesan bahwa konselor sama dengan 
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polisi atau penjaga ketertiban sekolah atau tenaga 

administrasi dapat dihilangkan. 

 

Adapun kelemahan pola bimbingan bagian dari kurikuler 

ini adalah. 

1. Jam pelajaran atau kredit perkuliahan menjadi terkurangi; 

2. Kepada konselor dituntut untuk memiliki dua kualifikasi yang 

cukup berat, yakni menjadi konselor yang baik dan sekaligus 

menjadi pendidik yang cakap; 

3. Diperlukan jumlah tenaga konselor yang cukup banyak. Jika 

tidak demikian, konselor akan menjadi terlalu sibuk karena 

harus mengisi jam pelajaran/perkuliahan pada sejumlah kelas, 

di samping tugas pokok sebagai konselor/guru pembimbing. 

 

Keempat, yakni bimbingan dan konseling bagian  dari 

layanan urusan kesiswaan (student personal service). Pada tipe 

keempat ini pelayanan bimbingan dan konseling merupakan 

bagian dari serangkaian kegiatan pembinaan pribadi peserta 

didik, yang melembaga untuk mendukung kesuksesan dan 

kelancaran studi para peserta didik. Unit-unit kegiatan pelayanan 

pembinaan urusan kesiswaan tersebut, antara lain: pelayanan 

kesehatan fisik, layanan konseling, layanan transportasi, layanan 

pemondokan atau asrama, layanan pelayanan bakat dan minat, 

layanan kegiatan organisasi mahasiswa, layanan  bantuan 
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keuangan melalui beasiswa, ikatan dinas, kredit mahasiswa, 

layanan pelatihan dan penempatan jabatan, layanan informasi 

kehidupan kampus, layanan bagi mahasiswa asing, dan 

sebagainya. 

 

Ralph P. Berdie, menyatakan bahwa tujuan “student 

personal work”… pertama-tama untuk memanusiakan (to 

humanize) dan mengindividualisasikan (to individualize) 

pendidikan tinggi, di samping agar kehidupan mahasiswa 

menjadi lebih seimbang dalam menghadapi kehidupan nyata, 

memiliki rasa aman, dan motivasi yang sehat. 

 

Apa yang dikemukan di atas dapat dipahami bahwa pola 

keempat ini menempatkan pelayanan bimbingan dan konseling 

sebagai bagian dari kegiatan kesiswaan, yang menitikberatkan 

fungsinya dalam memberikan konseling kepada para peserta 

didik dengan strategi pendekatan yang juga cenderung ke arah 

remediatif, rehabilitatif.  

 

Kebaikan dari pola keempat ini adalah bahwa aspek-aspek 

kebutuhan para peserta didik yang berhubungan dengan 

kesejahteraan pendidikan dan pribadi mendapat perhatian dan 

pelayanan yang baik dari masing-masing unit pelayanan yang 

tersedia. Tiap unit pelayanan memperhatikan secara terinci setiap 
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kebutuhan peserta didik yang tertuang dalam program kerja 

yang relevan dengan bidangnya masing-masing. 

 

Sedangkan kelemahan dari pola keempat ini adalah 

sebagai berikut. 

a. Sering terjadi kurangya koordinasi atau kerja sama yang 

harmonis antar masing-masing unit pelayanan. 

b. Pada umumnya kelemahan-kelemahan yang terdapat pada 

pola kedua menjadi kelemahan pula pada pola keempat. 

 

Kelima, bimbingan dan konseling sebagai subsistem 

pendidikan (guidance as a subsystem of education). Pola ini 

didasarkan atas pemikiran bahwa bimbingan merupakan suatu 

system yang memiliki komponen-komponen yang saling 

berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. System 

bimbingan dan konseling merupakan subsistem pendidikan yang 

saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang lebih luas. 

 

Menurut (Downing, 1967) menegaskan bahwa “The 

guidance is an integral part of elements within that program”. 

 

Tipe kelima, bimbingan sebagai subsistem pendidikan 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
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1. Fungsi pokok bimbingan dan konseling adalah 

mengusahakan terselenggaranya suasana kampus dan 

suasana belajar mengajar yang sehat dan sejahtera. Titik 

berat orientasinya ditujukan kepada para peserta didik yang 

sedang mengalami masalah maupun tidak (guidance for all). 

2. Perlu dibentuk lembaga bimbingan dan konseling yang 

dikelola oleh tenaga yang professional di samping dibantu 

oleh tenaga pengajar (staf educative). 

3. Kerja bimbingan dan konseling tida hanya terbatas di ruang 

bimbingan dan konseling, tetapi program bimbingan dapat 

dilaksanakan di mana saja, baik di fakultas, di muka kelas, dan 

sebagainya. 

4. Pendekatan bimbingan operasional mempunyai jangkauan 

yang cukup luas yang bersifat pemahaman, pencegahan, 

pengentasan, dan pengembangan. 

 

Adapun kebaikan dari tipe bimbingan sebagai subsistem 

pendidikan adalah sebagai berikut. 

a. Bimbingan tidak  terpisah dari proses dan program 

pendidikan, karena ia merupakan subsistem penididikan yang 

eksistensinya tidak dapat diragukan lagi. 

b. Seluruh personal pendidikan, baik sebagai guru/dosen, 

maupun tenaga administrasi di samping tenaga /guru 
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pembimbing itu sendiri berperan aktif dalam kegiatan 

pelayanan bimbingan dan konseling. 

c. Seluruh siswa mendapat kesempatan yang sama untuk 

memperoleh pelayanan bimbingan dan konseling, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

 

Sedangkan kelemahan dari tipe bimbingan sebagai 

subsistem pendidikan ini adalah sebagai berikut. 

1. Konsep tipe kelima ini sangat ideal, tetapi petunjuk 

operasional sering kurang jelas, sehingga pelaksanaannya 

sering menemukan kesulitan. 

2. Apabila job description kurang baik, maka akan sering terjadi 

kesimpangsiuran (overlapping) antara fungsi kepala sekolah 

atau pimpinan perguruan tinggi dengan guru/dosen 

pembimbing.  

 

Dari kelima pola yang telah dikemukakan di atas dapat 

pula dijumpai variasi-variasi yang menggabungkan satu pola 

dengan pola lainnya. 

 

Bimbingan dan konseling memiliki kedudukan yang cukup 

penting dalam keseluruhan kegiatan pendidikan, karena 

bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari 

keseluruhan system pendidikan. Adapun dalam 
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operasionalisasinya pada suatu sekolah atau lembaga 

pendidikan, ada kemungkinan memilih salah satu dari kelima tipe 

yang telah dikemukakan di atas atau merupakan gabungan dari 

beberapa tipe tersebut. 

 

c. Peranan Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan 

 

Lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah bertujuan 

untuk mempersiapkan dan menghasilkan tenaga untuk mengisi 

formasi-formasi yang dibutuhkan oleh masyarakat atau 

pemerintah. Hal ini berarti bahwa tamatan suatu lembaga 

pendidikan atau sekolah tertentu diharapkan menghasilkan 

manusia Indonesia yang memiliki kualifikasi ahli, baik secara 

akademis maupun professional. Ditinjau dari segi tujuan 

pendidikan nasional yang telah digariskan dalam Undang-

Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, dikemukakan bahwa : 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradanan 

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 
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mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Jika dijabarkan lebih lanjut, maka dalam hal kualifikasi ahli 

para tamatan suatu lembaga pendidikan atau sekolah sekurang-

kurangnya memiliki empat kompetensi pokok, yaitu kompetensi 

religius, kompetensi akademis atau professional, kompetensi 

kemanusiaan, dan kompetensi social. 

 

Kompetensi religius yaitu seperangkat kemampuan untuk 

mengedalikan diri agar tidak melanggar ajaran agama Islam, 

yaitu tidak melanggar perintah Allah dan sebaliknya tidak 

memperturutkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. 

 

Kompetensi akademis atau professional adalah 

seperangkat kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

seharusnya dimiliki sesuai dengan bidangnya masing-masing 

serta pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut 

dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk ke dalam kompetensi 

akademis atau professional ini adalah kompetensi dalam 

melakukan tanggung jawab sesuai dengan keahliannya. 

 

Sedangkan kompetensi kemanusiaan atau individual 

adalah kemampuan para tamatan suatu lembaga pendidikan 

atau sekolah agar mampu mewujudkan dirinya sebagai pribadi 
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yang mandiri untuk melakukan transformasi diri dan pemahaman 

diri. Pencapaian kompetensi ini erat kaitannya dengan 

pencapaian kematangan dalam aspek intelektual, emosional dan 

social. 

 

Kompetensi kemasyarakatan adalah kemampuan para 

tamatan lembaga pendidikan atau sekolah untuk memahami 

bahwa dirinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

masyarakat dan mampu mengemban tugasnya sebagai anggota 

masyarakat dan warga Negara Indonesia. 

 

Semua kegiatan pendidikan di sekolah jelas dan 

seharusnya diarahkan untuk mencapai terwujudnya keempat 

kompetensi tersebut pada setiap peserta didiknya. Dapat 

dipahami bahwa tanpa masuknya pelayanan bimbingan dan 

konseling ke dalam system pendidikan, para lulusannya hanya 

mampu memiliki kompetensi akademis saja, sarat dengan 

pemilikan ilmu pengetahuan dan teknologi, ahli dan professional 

dalam bidangnya, tetapi tidak memiliki kompetensi kemanusiaan 

dan kompetensi social. Sehingga mereka tidak memiliki 

kemampuan transformasi diri, kematangan intelektual, dan 

emosional. Dan tidak jarang mereka justru menjadi bingun dan 

tergantung pada pihak lain setelah menjadi sarjana. 
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Peranan pelayanan bimbingan dan konseling dalam 

pendidikan, secara umum dapat dilihat yakni sesuai dengan 

urgensi dan kedudukannya, maka ia berperan sebagai penunjang 

kegiatan pendidikan melalui undang-undang. Peran ini 

dimanifestasikan dalam bentuk membantu para peserta didik 

untuk mengembangkan kompetensi religius, kompetensi 

kemanusiaan dan kompetensi social, serta membantu kelancaran 

para peserta didik dalam pengembangan kompetensi akademik 

dan professional sesuai dengan bidang yang ditekuninya melalui 

pelayanan bimbingan dan konseling. 

 

Tidak dapat dipungkiri bahwa bimbingan dan konseling 

dalam dunia lembaga pendidikan atau sekolah memiliki peran 

yang sangat penting bagi pembentukan pribadi dan karakter 

peserta didik  agar dapat mengatasi segala masalah yang timbul 

dari kesulitan di berbagai bidang. Dengan demikian, peserta 

didik dapat mengatasi masalahnya dan menemukan cita-cita 

yang diinginkan sesuai dengan harapannya. 

 

d. Konseling di Sekolah 

 

Pendidikan sekolah bertujuan menghasilkan perubahan-

perubahan positif (tingkah laku dan sikap) dalam diri siswa yang 

sedang berkembang menuju kedewasaannya. Bimbingan 
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merupakan bantuan kepada individu dalam menghadapi 

persoalan-persoalan yang dapat timbul dalam hidupnya. Bantuan 

semacam itu sangat tepat apabila diberikan di sekolah, agar 

setiap siswa akan dapat berkembang ke arah tercapainya 

perkembangan bagi dirinya semaksimal mungkin. Dengan 

demikian, bimbingan menjadi bidang pelayanan khusus dalam 

keseluruhan kegiatan pendidikan sekolah yang ditangani oleh 

tenaga-tenaga ahli dalam bidang itu. 

 

Bimbingan dan konseling termasuk apa yang disebut 

personal work, yaitu pelayanan khusus terhadap para pegawai di 

suatu kantor, para buruh di suatu pabrik, atau para siswa di 

sekolah. Personal work ini meliputi penyediaan fasilitas medis, 

rekreatif, perumahn, perpustakaan dan lain sebagainya, termasuk 

tawaran bantuan oleh tenaga ahli dalam menghadapi masalah 

pribadi serta penyesuaian dengan lingkungan. Aspek dari 

personal work yang terakhir ini justru tampak dalam bidang 

bimbingan di sekolah, asal saja dikoordinir baik dengan jenis-

jenis personal work yang lain apabila tersedia di sekolah. 

Pelayanan bimbingan di sekolah diharapkan dapat menolong 

siswa dalam menjaga kesehatan mentalnya, misalnya mengatasi 

suatu konflik atau frustasi, dan berguna dalam mencegah 

timbulnya gangguan mental yang serius (neurose, psikose). 

Namun, pengobatan terhadap gangguan mental yang berat, 
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pertolongan atau perawatan terhadap kelainan-kelainan jasmani 

(buta, tuli) dan mental (idiot, embisil, debil) dan remedial 

teaching termasuk bidang wewenang ahli-ahli yang lain, maka 

pelayanan bimbingan di sekolah diperuntukkan bagi anak atau 

remaja yang keadaannya normal. 

 

Semua manusia semasa hidupnya terpaksa menghadapi 

berbagai masalah yang mau tidak mau harus dicari 

penyelesaiannya, baik sudah berumur dewasa maupun belum. 

Kemungkinan seseorang tidak merasa mampu menemukan 

penyelesaiannya, sehingga ia mencari bantuan dari seorang ahli 

tergantung dari jenis masalahnya. 

 

Mahasiswa di Perguruan Tinggi dan siswa di sekolah 

lanjutan, saat ini menghadapi banyak masalah yang beraneka 

ragam dan cukup rumit, antara lain memilih antara dua pilihan, 

jalan ke kanan atau ke kiri. Mereka mungkin yakin membutuhkan 

bantuan dan mencari bantuan itu justru pada seseorang yang 

mereka kenal dalam lingkungan perguruan tinggi atau sekolah 

lanjutan. Ahli bimbingan, khususnya konselor dapat membantu 

mereka dalam membuat pilihan secara bertanggung jawab, 

dengan demikian mereka juga tertolong dalam menjaga 

kesehatan mentalnya.  
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Lalu apa yang maksud dengan “masalah” atau “problem” 

itu? Yang dimaksud dengan masalah yaitu suatu yang 

menghambat, merintangi, mempersulit dalam usaha mencapai 

sesuatu. 

 

Bentuk konkret dari hambatan atau rintangan dapat 

bermacam-macam, misalnya godaan, gangguan dari dalam atau 

dari luar, tantangan yang ditimbulkan oleh situasi hidup. Masalah  

yang timbul dalam kehidupan siswa di sekolah lanjutan beraneka 

ragam, di antaranya dapat dsebutkan sebagai berikut. 

1. Masalah dalam keluarga di rumah; interaksi antara anggota-

anggota keluarga kurang harmonis, perpecahan rumah 

tangga (broken home), keadaan ekonomi yang terlalu kurang 

atau terlalu mewah, perhatian orangtua terhadap prestasi di 

sekolah kurang atau keterlaluan dengan menuntut terlalu 

banyak. 

2. Masalah di sekolah atau dalam belajar di rumah; motivasi 

belajar kurang sesuai, pilihan jurusan yang keliru, taraf 

prestasi belajar yang mengecewakan, cara belajar yang salah, 

kesukaran dalam mengatur waktu, guru bertindak kurang 

pedagogis atau justru kejam, peraturan sekolah terlalu ketat 

atau terlalu lunak, hubungan yang kurang baik dengan 

teman-teman sekelas, dan sebagainya. 
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3. Masalah pengisian waktu luang; tidak mempunyai hobi, tidak 

puas karena membuang waktu dengan “ngluyur”, pengaruh 

jelek dari teman yang membawa ke bentuk-bentuk rekreasi 

yang merugikan, pacaran dengan menghadapi problem 

seperti cinta monyet, rasa iri dan cemburu, cinta segitiga, 

simpati atau antipati. 

4. Masalah dengan dirinya sendiri; penilaian terhadap dirinya 

sendiri yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga 

timbul bentrokan dengan kenyataan, gelisah karena cita-cita 

mungkin tidak akan tercapai (masa dengan kelihatan suram), 

ketegangan yang dialami antara “ingin modern” tetapi masih 

terikat pada adat istiadat, konflik keagamaan, perang batin 

antara “yang baik” dan “yang jahat”. 

 

Pada umumnya petugas bimbingan harus percaya, 

bahwa suatu program bimbingan yang terorganisir baik dan 

berjalan kontinu, akan membawa hasil positif walaupun 

mungkin tidak maksimal. 

 

Sejumlah masalah yang umumnya dihadapi oleh para 

siswa sekolah lanjutan lebih cocok untuk diberi perhatian 

melalui bimbingan kelompok, misalnya cara-cara belajar 

yang baik, cara memilih atau menentukan jurusan di sekolah, 

hubungan dengan orangtua, pergaulan muda-mudi, bentuk-
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bentuk rekreasi yang sehat. Untuk kegiatan bimbingan 

kelompok, di mana pembimbing menghadapi sekelompok 

murid, tersedia berbagai bentuk (misalnya pelajaran 

bimbingan, diskusi kelompok) dan berbagai corak aktivitas, 

misalnya sosiodrama, atau ekstra kurikuler. 

 

Dalam hal ini pembimbing memberikan pelayanan yang 

disebut bimbingan perseorangan (individual 

guidance)apabila ia langsung berhadapan dengan salah 

seorang siswa untuk keperluan bimbingan. Bentuk 

bimbingan ini biasanya terlaksana melalui wawancara 

(counseling interview) apabila siswa berhadapan langsung 

dengan konselor untuk memberikan suatu masalah, tanpa 

ada orang lain. 

 

E. PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN KERJA SAMA DALAM 

BIMBINGAN 

 

Agar layanan bimbingan di suatu sekolah dapat terlaksana 

dengan baik sesuai dengan fungsi, satlan satkung, dan bidang 

bimbingan, maka selanjutnya layanan dan bimbingan tersebut 

perlu disusun dalam suatu program yang terencana dan 

disiapkan secara matang. Dengan penyusunan layanan dalam 

suatu program yang terencana, maka dalam pelaksanaannya 
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akan banyak memperoleh keuntungan, baik keuntungan bagi 

sekolah, petugas maupun bagi siswa sendiri. Dengan demikian, 

kerja sama antara sekolah dengan orang tua sangat penting 

dalam penyelenggaraan program bimbingan di sekolah. 

 

Pada bab ini Anda akan diajak memahami apa yang harus 

dilakukan oleh petugas bimbingan, alih-alih dalam melakukan 

tugas bimbingan membutuhkan kerja sama antara pihak 

sekolhah dan orang tua siswa.  

 

Dalam hal ini bias dilihat dari betapa pentignya program 

bimbingan bagi pihak sekolah/ pengajaran, orang tua, dan siswa. 

 

Program bimbingan sebaiknya disusun pada awal tahun 

ajaran dengan melibatkan semua staf sekolah di bawah 

koordinasi konselor. Perlibatan seluruh staf sekolah ini akan 

penting artinya karena seluruh staf sekolah sebagai petugas 

bimbingan akan merasa ikut memiliki dan juga merasa 

bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan layanan 

bimbingan di sekolah. 

 

1. Menyusun Program Bimbingan 

Agar sekolah dapat menyusun dan melaksanakan layanan 

bimbingan dalam suatu program dengan baik, terdapat 
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persyaratan-persyaratan pokok yang seyogiyanya dipenuhi, yaitu 

sebagai berikut. 

a. Personal  

Dalam melaksanakan bimbingan diperlukan tenaga 

professional yakni konselor, dan tenaga nonprofesioal, yakni 

kepala sekolah, guru bidang studi, dan petugas administrasi. Satu 

tenaga professional sebaiknya menangani 4 kelas atau sejumlah 

± 150 siswa. Dengan demikian, apabila di suatu sekolah 

mempunyai 20 kelas maka diperlukan 5 konselor professional. 

Jika terdapat keterbatasan tenaga, kepala sekolah dapat 

menunjuk guru bidang studi menjadi konselor setelah dibekali 

pengetahuan dan keterampilan di bidang bimbingan, misalnya 

melalui service training (lokakarya, penataran, dan sebagainya). 

Guru bidang studi yang merangkap konselor inilah yang disebut 

guru konselor. Sementara konselor adalah tenaga professional 

dari sarjana bimbingan konseling atau psikologi yang 

dipersaiapkan oleh lembaga untuk mencetak seorang konselor. 

b. Fasilitas 

Fasilitas atau perlengkapan merupakan salah satu factor 

yang sangat diperlukan demi kelancarn suatu kegiatan, termasuk 

kegiatan bimbingan ini. Adapun fasilitas yang diperlukan bagi 

suatu kegiatan bimbingan di sekolah meliputi sebagai berikut. 
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- Fasilitas fisik: antara lain ruang bimbingan, ruang 

konseling, ruang konsultasi, ruang pertemuan, home 

room, meja, kursi, papan bimbingan. 

- Fasilitas teknis: antara lain alat pengumpulan data angket 

lembar observasi, sosiometri, anecdotal record, skala 

penilaian, alat-alat tes, tape recorder, dan sebagainya. Alat 

penyimpan data antara lain map pribadi, buku pribadi, rak, 

almari. Fasilitas untuk keperluan administrasi misalnya 

kertas, tinta, stop map, buku agenda. 

c. Biaya 

Anggaran biaya sangat diperlukan bagi kelancaran suatu 

kegiatan. Biaya dalam kegiatan bimbingan digunakan untuk 

pengadaan fasilitas, pemeliharaan fasilitas, biaya teknis 

(penataran, lokakarya, perjalanan dinas, honorarium petugas). 

d. Kebijaksanaan yang menunjang 

Kebijaksanaan terutama dari kepala sekolah dan pejabat 

atasan lain yang berwenang (penilik, pengawas, kepala bidang). 

Kebijaksanaan tersebut bisa berupa hal-hal berikut. 

- Penyediaan kesempatan bagi petugas untuk 

melaksanakan tugasnya dalam bimbingan. 

- Penyediaan sarana (tempat dan alat-alat) untuk 

melaksanakan bimbingan. 
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- Penghargaan terhadap hasil karya bimbingan yang 

telah diberikan oleh petugas agar timbul kepuasan 

kerja. 

Hal-hal yang harus termuat dalam suatu program 

bimbingan minimal meliputi kolom; 

1. Nomor kegiatan; 

2. Kegiatan/layanan; 

Dalam kolom ini hendakya kegaiatan dibuat secara 

operasional dan terperinci serta sasaran yang akan 

menerima layanan tersebut. 

3. Waktu pelaksanaan (bulan, minggu ke); 

4. Pelaksanaan (memuat personal yang melaksanakan 

layanan bimbingan tersebut). Pada bagian ini yang perlu 

dipertimbangkan adalah kemampuan serta kewenangan 

personel agar layanan bimbingan dapat berhasil; 

5. Keterangan (memuat hal-hal yang dianggap perlu 

dicantumkan atau dijelaskan). 

Dalam penyusunan program bimbingan dapat 

menggunakan bentuk tiga dimensi sebagimana table 

berikut (Prayitno, 1995). 
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Tabel 2.1 Bentuk Tiga Dimensi Kegiatan Bimbingan Konseling 

Bidang  

Bimbingan 

Tahapan 

Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Analisis Tindak 

Lanjut 

Bimbingan 

Pribadi 

     

Bimbingan 

social 

 Jenis-jenis layanan/kegiatan 

pendukung Bimbingan Konseling 

 

Bimbingan 

karier 

     

Bimbingan 

belajar 

     

 

Dalam menjalankan program bimbingan seyogyanya 

dilakukan evaluasi program secara khusus. Adapun 

penjelasannya adalah sebagai berikut. 

 

2. Evaluasi Program Bimbingan  

 

Evaluasi program bimbingan adalah usaha yang dilakukan 

untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas program bimbingan, 

apakah tujuan bimbingan telah dapat dicapai atau belum, 

mengetahui hambatan-hambatannya, dan seterusnya. 

 

Dalam evaluasi program bimbingan, di samping 

menentukan kualitas program seperti diuraikan di atas, juga akan 
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diperoleh hasil yang berupa deskripsi kegiatan, yakni sederetan 

kegiatan yang dilaksanakan serta hambatan-hambatan yang ada. 

 

Suatu evaluasi akan mencapai hasil yang baik jika diawali 

dengan pengukuran (measurement), yaitu sesuatu usaha untuk 

menentukan banyaknya (kuantitas) sesuatu (program 

bimbingan). Untuk dapat melaksanakan kegiatan pengukuran 

dibutuhkan suatu instrument pengukur, baik berupa alat-alat tes 

yang berstandar maupun alat-alat nontes yang lain. Perolehan 

pengukuran akan berupa skor atau angka (bersifat kuantitatif). 

Dari skor yang diperoleh dapat ditafsirkan nilai atau kualitas dari 

program bimbngan tersebut, apakah tergolong amat baik, 

sedang, atau kurang. Penafsiran ini dilakukan dengan cara 

membandingkan skor dengan criteria yang ada, yaitu criteria 

eksternal atau criteria internal. 

 

Criteria eksternal ialah membandingkan skor pengukuran 

suatu program bimbingan dengan sekolah lain yang telah diakui 

kualitasnya oleh staf ahli di bidang bimbingan. Jika hasilnya di 

bawah kualitas program bimbingan di sekolah yang dipilih 

menjadi patokan, berarti program bimbingan bernilai rendah. 

Namun, jika sebaliknya berarti kualitas program bimbingan yang 

dinilai berkategori baik.  
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Adapun criteria internal adalah membandingkan skor hasil 

pengukuran program sekolah dengan tujuan dan target yang 

tercantum dalam kegiatan perencanaan. 

 

3. Tujuan Evaluasi 

Tujuan mengadakan evaluasi program bimbingan ini 

dapat dikemukakan sebagai berikut. 

- Meneliti hasil pelaksanaan program bimbingan untuk 

diketahui mana program yang perlu diperbaiki dan mana 

yang perlu dikembangkan. 

- Untuk membuktikan bahwa bimbingan benar-benar 

bermanfaat bagi siswa. 

- Untuk mendapatkan suatu dasar bagi kelancaran dalam 

melaksanakan hubungan dengan masyarakat. 

4. Aspek yang Dinilai Dalam Program Bimbingan 

- Administrasi 

- Organisasi bimbingan 

- Partisipasi staf bimbingan dalam pelaksanaan 

- Pelaksanaan layanan bimbingan. 

5. Teknik Mengevaluasi Program Bimbingan 

Berikut teknik untuk menilai aspek pelaksanaan layanan 

bimbingan. 

- Tes hasil belajar. 

- Mempelajari pekerjaan siswa. 
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- Mengikuti perkembangan siswa. 

Teknik untuk menilai program secara menyeluruh (makro), 

yaitu dengan mengobservasi yang dibantu dengan daftar cek. 

6. Pentingnya Layanan 

Apabila program telah dijalankan oleh petugas bimbngan, 

maka akan diketahui pentingnya layanan bimbingan bagi pihak-

pihak tertentu. Berikut ini adalah penjelasannya. 

7. Bagi Sekolah 

a. Menyampaikan informasi tentang data siswa, baik secara 

perorangan maupun kelompok. Demikian pula mengenai 

informasi-informasi lain seperti mengenai mata 

pencaharian pokok masyarakat setempat, kebiasaan yang 

berlaku dalam masyarakat, budaya, struktur masyarakat, 

dan sebagainya. 

Informasi ini sangat penting bagi kepala sekolah sebagai 

pertimbangan untuk menentukan strategi 

kebijaksanaannya, misalnya dalam pengaturan jadwal, 

pembagian kelompok kelas, pemilihan mata pelajaran 

muatan local, kegiatan di luar kelas, tekni mengelola 

sekolah, dan sebagainya sehingga kebijaksanaan kepala 

sekolah akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

b. Membantu kepala sekolah dalam mengadakan seleksi 

terhadap siswa baru. Bantuan ini dimaksudkan agar 
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sekolah dapat memperoleh siswa secara tepat, sesuai 

dengan yang diperlukan, baik prestasi akademis, bakat, 

minat, maupun sifat-sifat kepribadian yang lain. 

c. Membantu dalam menyelenggarakan in service training 

mengenai bmbingan kepada staf sekolah, terutama guru 

bidang studi dan petugas administrasi. Bimbingan in 

service training ini sangat penting bagi staf sekolah agar 

mereka mengerti dengan benar mengenai bimbingan 

sehingga yang bersangkutan dapat berpartisipasi dalam 

pelaksanaan bimbingan. In service training ini dapat 

ditempuh melalui seminar, penataran, lokakarya, diskusi, 

dan lain-lain.  

d. Membantu dalam menempatkan siswa, misalnya dalam 

penjurusan, pembinaan siswa dalam kelompok kegiatan 

olahraga, dan sebagainya. 

e. Membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung 

melalui pemberian ide-idenya. 

f. Memberikan konsultasi untuk mengatasi kesulitan-

kesulitan dalam bidang pekerjaan maupun kesulitan yang 

lain. 

8. Bagi Guru 

a. Menyampaikan informasi tentang siswa, untuk digunakan 

sebagai pedoman guru dalam perbaikan proses belajar 
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mengajar. Misalnya dalam pemilihan metode mengajar, 

penyajian bahan ajar, serta dalam mengadakan interaksi 

dengan siswa di kelas pengaturan tempat duduk, dan 

sebagainya.  

b. Membantu guru dalam memberikan bimbingan belajar 

kepada siswanya, baik dalam mengidentifikasi masalah 

maupun dalam menentukan treatmennya. 

c. Apabila guru menghendaki, staf bimbingan dapat 

membantu dalam pemilihan metode/teknik mengajar, 

pemilihan dan penyajian bahan jar, serta dalam 

menemukan sumber-sumber belajar. 

d. Menerima siswa yang tidak dapat dilayani oleh guru 

bidang studi dalam pemecahan masalahnya. 

e. Memberi konsultasi kepada guru bidang studi untuk 

mengatasi kesulitan-kesulitan pekerjaan atau kesulitan 

yang lain. 

9. Bagi Staf Sekolah 

a. Menyampaikan informasi mengenai siswa (terutama yang 

dibutuhkan staf tersebut) agar staf tersebut dapat 

memperlakukan siswa dengan tepat. 

b. Memberi konsultasi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan 

pekerjaannya maupun kesulitan lainnya. 
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10. Bagi Orang Tua Siswa, Masyarakat, serta Pihak lain 

a. Menyampaikan informasi kepada orang tua siswa 

mengenai program sekolah serta program bimbingan 

pada khususny. Program bimbngan misalnya bentuk 

kegiatan bimbingan, layanan yang dapat diterima oleh 

siswa, pentingnya layanan bimbingan, dan sebgainya. 

b. Menyampaikan informasi kepada orang tua siswa 

mengenai kemajuan yang dicapai anaknya, serta 

kekurangannya (bila ada), misalnya tingkah laku kurang 

baik, kebiasaan buruk di kelas, dan sebagainya. Dengan 

demikian, orang tua siswa dapat mengetahui 

perkembangan anaknya serta dapat memperlakukannya 

dengan tepat. 

c. Mengadakan konsultasi dengan orang tua siswa tentan 

gcara mengatasi serta memperlakukan anaknya di rumah, 

misalnya cara membimbing belajar. 

d. Menyampaikan informasi kepada lembaga-lembaga di 

luar sekolah, misalnya perusahaan-perusahaan, industry, 

dan instansi lain berkenaan dengan kuantitas dan kualitas 

lulusan, jenis lulusan, dan sebagainya.  

e. Menyampaikan informasi kepada calon siswa, yakni 

tentang keadaan sekolah, program pendidikan, dan 

sebagainya untuk mendapatkan bibit siswa yang unggul. 
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f. Memberikan layanan testing kepada yang membutuhkan. 

11. Kerja Sama Bimbingan 

Pihak yang penting untuk diajak kerja sama sebagi 

berikut. 

Tabel 2.2 Kerja Sama dalam Program Bimbingan 

Pihak (Kerja Sama) Bentuk (Kerja Sama) 

Siswa Kesadaran untuk berubah 

Konselor Memberikan bimbingan konseling 

Guru pembimbing Memberikan bimbingan konseling 

Orang tua Mendukung keputusan bersama 

Guru  Menjadi wakil petugas bimbingan 

Guru kelas Menjadi wakil petugas bimbingan 

Kepala sekolah Memberikan kemudahan sarana prasarana 

yang diperlukan 

Psikiater, petugas kesehatan, 

dinas social 

Menerima tindak lanjut kasus tertentu yang 

berada di luar kewenangan pembimbing. 

 

Adapun kedekatan hubungan kerja sama dalam 

bimbingan dapat dilihat dalam diagram Chapati berikut, di mana 

yang posisi gambarnya berdekatan dengan bimbingan, berarti 

itulah yang kerja samanya paling erat. 
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Gambar 2.1 Diagram Chapati 

 

F. HUBUNGAN ANTARA PSIKOTERAPI DAN KONSELING 

1. Aktivitas Bimbingan Dan Konseling 

Dalam aktivitas bimbingan dan konseling, sasaran pokok 

dari tugas tersebut adalah anak bombing atau konseli yang harus 

dihindarkan dari kesulitan dan juga memberikan pelayanan atau 

bantuan kepada mereka yang sedang mengalami problem 

kehidupan, khususnya segala permasalahan yang berkaitan 

dengan proses belajar mengajar. 

 

Jika konseling dilihat dari segi kegiatan belajar mengajar, 

konseling harus ditujukan kepada beberapa hal. Jika berproses 

melalui kegiatan  belajar mengajar, maka titik tekan 

pengembangan kegiatan konseling adalah pada proses belajar 

anak bimbing. Kegiatan mengajar yang mengarahkan 

pengembangan kegiatan kurikuler pada pencapaian kemampuan 

optimal anak didik adalah termasuk kegiatan bimbingan, 

psikiater 

Petugas 
kesehatann 

 
Dinas 
Social 

Kepala 

Sekolah  
Guru  

bimbingan 
Siswa  

pembimbing 
Guru kelas 
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sedangkan bimbingan yang dilakukan secara individual termasuk 

dalam konseling. 

 

Demikian pula kegiatan yang ditujukan untuk 

meningkatkan kemampuan anak secara individual adalah 

termasuk konseling. 

 

Jadi, bimbingan, konseling, dan mengajar mempunyai 

tujuan yang sama, yaitu proses kegiatan yang bertujuan untuk 

mengubah perilaku negative anak bimbing ke arah positif atau 

maladjustif ke arah yang adjustif dengan lingkungannya atau 

proses yang mengarahkan perkembangan kemampuannya yang 

bersifat distributive (memperluas kemampuan). 

 

Akan tetapi sebenarnya antara mengajar, membimbing, 

dan memberikan konseling, tidaklah sama prosesnya. Mengajar 

lebih ditekankan kepada kegiatan mengarahkan kemampuan 

dasar dan belajar anak didik kepada tujuan yang telah ditetapkan 

oleh berbagai factor, seperti kurikulum dan hubungan antara 

guru dan murid lebih bersifat formal, sedangkan bimbingan dan 

konseling dapat berlangsung dalam situasi yang nonformal, 

karena hubungan antara anak bimbing dengan konselor atau 

pembimbing tidak dibatasi dengan ketentuan-ketentuan yang 

bersifat formal, seperti kurikulum atau tempat tertentu. 
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Interaksi antara guidance-counselor dengan counselee 

berlangsung face to face (bertatap muka). Di samping itu, dalam 

proses bimbingan, guidance-counselor tidak terlalu 

mengarahkan potensi psikologis anak bimbing kea rah titik 

kemampuan maksimal, melainkan hanya menunjukkan jalan 

keluar dari kesulitan yang dihadapi dengan kemampuan dirinya 

sendiri. 

 

Albert Ellis salah seorang ahli konseling Amerika Serikat, 

berpendapat bahwa konseling selalu berkaitan dengan kegiatan 

mengajar (Ellis, 1977), sehingga program-programnya secara 

komprehensif, ditujukan kea rah suatu strategi yang membantu 

setiap individu anak bimbing, agar mampu memilih tujuan hidup 

individual serta mengembangkan tujuan-tujuan hidup pribadinya 

yang di dalam masyarakat demokratis diberikan kebebasan 

berkembang sepenuhnya sebagai warga masyarakat yang 

demokratis. 

 

Tujuan-tujuan pendidikan dan konseling adalah sama, 

yaitu mencapai perkembangan optimal dari tiap pribadi anak 

bimbing secara menyeluruh, tidak hanya terbatas pada 

pengembangan intelektualitasnya. Jadi, konseling di sini diartikan 

sebagai teknik pemberian bantuan kepada anak bimbing dalam 

upaya mencapai gaya hidup yang memuaskan dirinya dengan 
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kedudukannya sebagai warga Negara yang demokratis, sama 

halnya dengan teknik-teknik yang dipergunakan oleh guru di 

dalam ruang-ruang kelas atau laboratorium-laboratorium 

sebagai alat untuk mencapai tujuan akademik atau tujuan 

kependidikan dalam lapangan ilmu pengetahuan. Dengan 

demikian, fungsi konseling mengandung makna yang lebih 

daripada hanya mengarahkan anak bimbing dalam proses belajar 

mengajar di dalam kelas untuk mencapai titik optimal 

kemampuannya semata-mata melalui kegiatan mengajar 

tersebut. 

 

Konseling memiliki jangkauan lebih luas dibandingkan 

dengan psikoterapi (penyembuhan penyakit dari aspek kejiwaan) 

yang sering kali hanya dibatasi pada penilaian terhadap emosi 

sebagai aspek perkembangan kepribadian anak bimbing, dan 

juga terbatas pada masalah konflik-konflik pribadi yang 

dipandang terpisah dari kehidupan anak bimbing, atau hanya 

terbatas pada penilaian pribadi anak bimbing dan raksi-reaksinya 

terhadap pengalaman tanpa dikaitkan dengan perilaku actual 

dalam situasi sosialnya. 

 

Konseling adalah kegiatan yang sangat berkaitan dengan 

interaksi pribadi dengan lingkungan cultural anak bimbing. Oleh 

karena itu, kegiatan konseling harus diarahkan untuk membantu 
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anak bimbing menyesuaikan diri dan sekaligus membina sikap 

anak bimbing secara individual ke arah kemampuan penyesuaian 

diri dengan lingkungan sekitar. Konseling bukanlah psikoterapi, 

melainkan merupakan dua hal yang berbeda, yaitu kegiatan yang 

mencakup dan mengintegrasikan bimbingan vokasional 

(kekaryaan) dan bimbingan kependidikan dengan dinamika 

kepribadian dan hubungan antarpribadi anak bimbing.  

 

Williamson mengatakan bahwa konseling terdiri dari 

kegiatan yang berkaitan dengan tiga dimensi pokok dari cirri-ciri 

konseling itu sendiri, yaitu: 

1. Sasaran atau tujuan pokok konseling yang berkaitan 

dengan perkembangan anak bimbing; 

2. Alat-alat utama untuk mencapai tujuan tersebut; 

3. Asumsi-asumsi tentang tabiat asli (pembawaan) manusia 

dan perkembangan akibat pengaruh dari penerapan 

proses atau teknik-teknik konseling. 

 

Tujuan atau sasaran konseling adalah membantu anak 

bimbing agar dapat tumbuh berkembang ke arah titik optimal 

kemampuannya dalam seluruh aspek kepribadiannya. 

Perkembangan optimal yang bersifat menyeluruh dalam 

kepribadian tersebut harus meliputi aspek-aspek positif sehingga 

menjadikan anak bimbing memiliki kepribadian baik, sementara 
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aspek-aspek kepribadian yang negative semakin berkurang, 

sejalan dengan dimensi nilai-nilai yang diakui kebenarannya oleh 

masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut kerja sama antara 

konseling dengan pendidikan harus berjalan secara baik. 

 

Konselor dalam pelaksanaan tugas konselingnya perlu 

dilengkapi dengan pengetahuan yang relevan dengan tugas 

tersebut. Pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan yang 

menyangkut masalah hidup kejiwaan manusia dalam hal 

psikologi, psikoterapi, diepte psychology (ilmu jiwa dalam), 

psikiatri (ilmu kedokteran jiwa), psikopatologi (ilmu tentang 

penyakit kejiwaan), dan sebagainya. Jenis ilmu pengetahuan 

tersebut sangat bermanfaat bagi konselor dalam tugas 

bimbingan dan konseling, meskipun ilmu pengetahuan tersebut 

diketahui hanya dalam prinsip-prinsipnya karena konselor tidak 

akan bertugas sebagai psikolog (ahli ilmu-jiwa), dokter jiwa, dan 

sebagainya. 

 

Prinsip-prinsip pengetahuan dalam bidang tersebut 

adalah sebagai penunjang terhadap pelaksanaan  bimbingan dan 

konseling, sedangkan yang mutlak harus dimiliki oleh konselor 

adalah ilmu pendidikan (pedagogic) secara mendalam dengan 

dukungan ilmu komplementer lainnya seperti psikologi 

perkembangan, psikologi konseling (counseling psychology), 
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system pendekatan serta metode bimbingan dan konseling dan 

sebagainya. 

 

Dalam kelompok disiplin ilmu, bimbingan dan konseling 

bukan terletak dalam kelompok psikologi, psikiatri atau 

psikoterapi dan sebagainya, melainkan merupakan bagian dari 

ilmu pendidikan. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling 

dipandang oleh para ahli sebagai penunjang program 

pendidikan atau pengajaran. 

 

Meskipun demikian, guidance-counseling sebagaimana 

ilmu pengetahuan lainnya tidak dapat mutlak berdiri sendiri atau 

terpisah dari ilmu lainnya yang relevan, maka ia juga dapat 

memperoleh bantuan pengetahuan dari psikoterapi pada 

khususnya, terutama jika konseling dianggap sebagai suatu 

proses yang fundamental dari bimbingan. Apalagi jika diingat 

objek bimbingan (client) adalah manusia yang sedang 

mengalami berbagai problem dalam berbagai aspek kehidupan, 

maka pendekatan-pendekatan dari sudut situasi kejiwaan adalah 

suatu hal yang mutlak. Oleh karena itu, berbagai cabang 

psikologi yang relevan perlu dipahami oleh konselor dalam 

menjalankan tugas konseling. 

 

Problem pribadi (personal problems) yang membutuhkan 

penyelesaian melalui konseling dalam praktiknya banyak 
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memerlukan kepada pengertian tentang kegunaan pendekatan 

dari segi psikoterapi. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya 

problematika demikian menyangkut kesehatan mental, 

gangguan jiwa atau penyakit kejiawaan, dan sebagainya. Itulah 

sebabnya para ahli melihat adanya hubungan erat antara 

konseling dengan psikoterapi. Dalam pelaksanaan tugasnya 

memang dilihat ada perbedaan ruang lingkup antara konseling 

dan psikoterapi, meskipun perbedaan tersebut dalam banyak hal 

tidak tampak jelas. 

 

Konseling dapat dipandang sebagai pekerjaan yang 

mempunyai ruang lingkup yang meyangkut pada decision 

making dan personal problems yang tidak menjangkau sampai 

kepada personality structure (struktur kepribadian konseli). Jadi, 

konseling terbatas pada jangkauan surface level (tingkat 

permukaan) kehidupan jiwa konseli, yakni menyangkut problem 

masa sekarang dan langkah-langkah yang akan dating dalam 

rangkaian hidup manusia normal. Sedangkan psikoterapi 

bertugas melayani permasalahan kejiwaan yang lebih dalam 

(inner-life problems) dengan pendekatan dari sudut psikologi 

dalam adalah banyak menyangkut masalah sikap mental yang 

diusahakan perubahannya. Maka tugas psikoterapi antara lain 

berusaha mengungkapkan dorongan-dorongan dari dalam yang 
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tersembunyi yang tidak disadari akibat perkembangan hidup 

sejak masa kanak-kanak. 

 

Orval H. Mowrer pakar dalam bidang guidance dan 

counseling, berpendapat bahwa perbedaan antara konseling 

dengan psikoterapi sebenarnya terletak pada tugas 

menyelesaikan masalah kecemasan batin itu bersifat normal 

(Beck, 1971), di mana sebab-sebabnya timbul dari perasaan 

frustasi (gagal, kecewa dan sebagainya) yang masih dapat 

disadari  oleh konseli, maka bantuan kesulitan hidup yang 

bersumber pada normal anxiety tersebut dilakukan oleh 

counseling, sedangkan apabila pelayanan diberikan teradap 

penyembuhan rasa cemas yang mendalam (neurotic anxiety), di 

mana sumber penyebabnya adalah kejadian yang menekan 

perasaan yang tidak disadari lagi, maka psikoterapilah yang 

bertugas membantu penyembuhannya sehingga neurotic anxiety 

tersebut dapat dinormalkan kembali. 

 

Dr. Milton E. Hahn bahkan membedakan konseling dari 

psikoterapi dilihat dari segi kelangsungan problem yang perlu 

diselesaikan, yaitu dibedakan antara problem yang normal dan 

yang tidak normal (abnormal). Problem yang normal adalah 

tugas konseling,sedangkan problem yang abnormal dalam 

pribadi konseli adalah menjadi ruang lingkup tugas psikoterapi. 
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Edward S. Bordin bahkan melihat perbedaan tersebut 

terletak pada harapan konseli itu sendiri, yaitu apabila konseli 

merasakan perbedaan antara interview  untuk tujuan counseling 

dengan interview yang ditujukan untuk therapeutic 

(pengobatan). Dengan sendirinya pula konselor sendiri pun 

merasakan perbedaan antmosfer (keadaan) antara interview 

counseling dengan interview pengobatan (therapeutic) tersebut 

(Bordin, 1994). 

 

Jelaslah para ahli tidak sama pendapatnya tentang 

perbedaan-perbedaan tersebut, bahkan banyak pula yang 

menganggap bahwa usaha membedakan antara konseling 

dengan psikoterapi sebenarnya sulit sekali karena memang 

dalam praktiknya pendekatan-pendekatan konseling sangat erat 

berdampingan dengan kondisi-kondisi hidup yang menjadi 

objek pekerjaan psikoterapi. Keduanya saling berkaitan sehingga 

konseling itu sendiri pada suatu saat harus memasuki ruang 

lingkup psikoterapi, sedangkan psikoterapi itu sendiri pada 

hakikatnya merupakan kalanjutan proses dari apa yang telah 

dilakukan oleh konseling. Bahkan dengan kata lain, psikoterapi 

tidak dapat mencapai sasarannya apabila tidak melalui konseling, 

karena ia dapat dipandang sebagai proses penyembuhan 

gangguan jiwa. Oleh karena itu, masalah interrelated antara 

keduanya tersebut sama halnya dengan vocational guidance  di 
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mana terbimbing dibantu dalam hal melakukan pilihan pekerjaan 

yang sesuai dengan tipe personalitas dan kemampuan 

profesionalnya yang tepat. Padahal masalah pemilihan pekerjaan 

(karier) adalah benar-benar menyangkut personalitas terbimbing, 

sedangkan perubahan pekerjaan adalah dapat mempengaruhi 

perubahan personalitas terbimbing (konseli). 

 

Kenyataan demikian ini berarti memasuki ruang lingkup 

psikoterapi, meskipun konseling tidak menghendaki bahwa hal 

tersebut harus diatasi semata-mata oleh psikoterapi tanpa 

didahului oleh konseling. 

 

Dengan demikian, dapat ditandai bahwa konseling 

sebagai suatu proses bimbingan memang ada perbedan dengan 

psikoterapi, tetapi perbedaan tersebut tidak dianggap 

fundamental karena perbedaan tersebut hanya tampak pada 

intensitasnya bantuan yang perlu diberikan, bukan pada hakikat 

tujuannya. Sedangkan pada stadium terakhir dari keduanya pun 

bertemu, apalagi konseling dilakukan secara intensif maka 

pertemuan antara keduanya menjadi lebih dekat. Intensive 

counseling dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 

client-centered yang berarti lebih mendekatkan pertemuannya 

dengan psikoterapi tersebut. Client-centered adalah system 

pokok dari pendekatan psikoterapi. 
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2. Psikoterapi dan Konseling 

 

Sasaran utama tugas konseling adalah pribadi anak 

bombing yang mengalami kesulitan. Dikarenakan masalah 

psikologis yang menjadi sumber permasalahan kehidupan anak 

bombing, maka pelayanannya pun harus dilakukan berdasarkan 

pendekatan psikologis pula. Oleh karena itu, proses pemberian 

bantuan penyembuhan atau pemecahan terhadap permasalahan 

tersebut banyak berhubungan dengan tugas psikoterapi. 

Psikoterapi merupakan kelanjutan proses dari kegiatan 

konseling. 

 

Dalam pengertian teknisnya lebih jelas bahwa antara 

psikoterapi  dengan guidance-counseling mempunyai tujuan 

serta teknik. Metode yang berdekatan, yaitu antar lain tampak 

dalam beberapa hal sebagai berikut.  

a) Psikoterapi adalah teknik pemberian bantuan kepada 

konseli sehingga ia dapat mengubah pola hidup yang 

dirasa tidak bahagia dengan mengembangkan perasaan-

perasaan yang lebih memuaskan tentang dirinya sendiri 

dan tentang hubungan kemasyarakatannya. Dengan 

demikian, melalui psikoterapi, konseli tertolong untuk 

dapat mengenal serta menghadapi problemnya serta 

merasa bertanggung jawab untuk memecahkannya yang 
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pada akhirnya ia mampu mengembangkan sikap dan 

teknis, tidak saja untuk memecahkan problem masa 

sekarang, tetapi juga memperbesar kedayagunaannya 

sebagai makhluk social. Oleh karena itu, konseli tersebut 

harus semakin mengurangi subjektivitasnya, mengurangi 

pemusatan perhatiannya terhadap perasaannya, bahkan 

lebih memperhatikan kepada cara pemecahan problem 

yang dihadapi daripada problem itu sendiri. Di samping 

itu, lebih memahami bahwa dirinya merupakan bagian 

dari dunia sekitarnya dan memahami bahwa dunia 

sekitarnya mengandung nilai-nilai bagi kebaikan 

hidupnya. Atas dasar kesadaran tersebut, ia akan dapat 

mengadakan perubahan dalam dirinya sendiri, tidak lagi 

terpaku pada rasa kekalutan. Kesadaran semacam itulah 

yang dapat membawa pribadinya kepada proses interaksi 

yang efektif dengan orang lain dan dengan dunia sekitar. 

Kemudian barulah ia dapat hidup di dalam kedamaiannya 

sendiri, ia dapat menikmati tingkat kebebasan diri dari 

perasaan bersalah dan menyalahkan terhadap dirinya 

sendiri, ia akan mampu menguasai emosinya sehingga 

tidak lagi timbul konflik (pertentangan) dengan orang lain 

dan sebagainya. Dengan demikian, pada akhirnya ia 
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mampu hidup sebagai individu yang berdaya guna dalam 

masyarakatnya. 

b) Sedangkan guidance-counseling adalah pemberian 

bantuan yang diberikan secara sistematis kepada orang 

lain ( client) dengan menggunakan berbagai metode atau 

teknik agar  orang yang bersangkutan mampu 

memecahkan segala permasalahan yang dihadapi, baik 

problem itu bersifat pribadi yang merupakan gangguan 

perasaan, frustasi, kesulitan dalam menemukan pilihan 

yang tepat sesuai dengan kemampuannya dalam belajar, 

jabatan atau pekerjaan (karier) dan sebagainya, maupun 

problem yang bersifat social yang menyangkut 

kedudukannya sebagai anggota masyarakat, keluarga 

serta pekerja, pegawai, dan sebagainya. Pada pokoknya 

bimbingan tersebut ditujukan kepada pemberian bantuan 

atau pertolongan agar konseli mampu atas dasar 

kesadarannya sendiri atau kepribadian dan kapabilitasnya 

(kecakapan dan kemampuan) menyelesaikan masalah-

masalah pengembangan hidupnya yang wajar dan sehat 

sesuai dengan tersedianya lapangan hidup yang 

congruent (cocok) dengan kenyataan dirinya sendiri 

sekarang dan yang akan datang. 
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Di sinilah tampak bahwa intensitas pelayanan yang 

diberikan melalui psikoterapi lebih dalam memasuki 

kehidupan jiwa konseli daripada pelayanan guidance dan 

counseling yang pada dasarnya dibatasi pada surface level 

hidup psikologi. Namun demikian, bisa juga guidance 

counseling dengan  menggunakan pendekatan 

psikoterapi berbuat lebih jauh dari batas umum tugasnya 

itu karena memang kenyataannya dalam dunia modern 

sekarang, counselor dalam bidang apa pun telah banyak 

dipersiapkan dengan bekal ilmu pengetahuan 

psikopatologi dan psikoterapi, psikologi dan sebagainya, 

meskipun dalam batas-batas tertentu kurang mendalam 

dibanding mereka yang menjadi spesialis (ahli khusus) 

dalam bidang masing-masing. 

Bagi guidance-counselor agama tampaknya juga perlu 

diberi berbagai latihan dalam bidang-bidang keilmuan 

seperti tersebut di atas, meskipun  dalam batas-batas 

keperluannya saja. Meskipun demikian guidance-conselor 

tetap mutlak harus bekerja sama dengan para spesialis 

dalam bidang-bidang psikiatri, psikologi, psikoterapi, 

social work, dan sebagainya. 

 

Beberapa contoh dapat dikemukakan beberapa keadaan 

taraf hidup kejiwaan konseli dalam batas-batas mana masih 
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dapat ditolong melalui guidance-counseling dan mana yang 

harus dibantu melalui psikoterapi, yaitu sebagai berikut. 

a. Jika konseli menderita gangguan perasaan atau 

ketegangan batin disebabkan oleh pertumbuhan dan 

perkembangan dirinya sendiri seperti pada saat menginjak 

masa usia pubertas atau adolesens, di mana cirri-ciri 

pokoknya berupa keguncangan mental, keguncangan 

kepercayaan terhadap Tuhan, serta terhadap diri sendiri, 

timbul perasaan konflik batin yang hebat antara realitas 

dirinya dengan lingkungan masayarakat, rasa cemas 

terhadap kegagalan usaha dan studinya, kurang dapat 

berkosentrasi dalam berpikir, atau belajar, bingung 

memilih bidang studi, dan jurusan serta pekerjaan yang 

sesuai dengan bakat, canggung dalam pergaulan, kurang 

bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, baik di 

sekolah maupun pergaulan sesama remaja, dan lain-lain, 

maka keadaan tersebut jelas menjadi tugas guidance-

counseling. 

Pada prinsipnya semua bentuk gangguan jiwa yang ringan 

yang terjadi pada remaja yang belum sampai pada taraf 

penyakit kejiwaan, menjadi tugas guidance-counseling. 

b. Jika konseli telah menderita gangguan dan ketegangan 

jiwa yang mendalam akibat proses perkembangan dan 
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pertumbuhan dari sejak masa kanak-kanak yang tidak 

normal, baik karena factor keturunan maupun lingkungan 

hidup yang tidak menguntungkan bagi perkembangan 

atau pertumbuhannya lebih lanjut dari corak 

kepribadiannya, maka jelas keadaan tersebut menjadi 

tugas psikoterapi. 

Gangguan dan ketegangan jiwa semacam itu biasanya 

menampakkan cirri-ciri kelainan hidup kejiwaan yang 

dianggap tidak normal, yang merupakan penyakit jiwa 

seperti psikosis atau psikoneurosis, baik yang masih dalam 

taraf ringan maupun yang sudah berat, yaitu sebagai 

berikut. 

1) Yang masih ringan misalnya neurasthenia, gejalanya 

antara lai: tidak dapat tidur, mudah marah atau 

bertengkar, malas, tidak punya inisiatif, rasa cemas 

yang berlangsung lama, dan sebagainya. 

2) Yang tergolong berat misalnya psychasthenia, 

gejalanya antara lain: takut tidak beralasan, 

mengerjakan pekerjaan terus-menerus tak beralasan, 

selalu dikuasai pikiran terhadap satu soal terus-

menerus (obsesi), atau tidak mampu mengadakan 

pilihan terhadap sesuatu. 
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3) Yang paling berat misalnya hysteria neurosis, 

gejalanya yang tampak misalnya lumpuh, hilang 

ingatan, hilang perasaan pancaindra, hilang nafsu 

makan, gemetaran, dan sebagainya. 

 

Keadaan penderita tersebut menjadi tugas penyembuhan 

psikoterapi bahkan tugas psikiatri (kedokteran jiwa), sedangkan 

guidance-counseling paling jauh sampai pada menemukan 

tanda-tanda adanya penyakit jiwa pada anak bimbingan saja. 

Kemudian menasihati untuk mendapatkan perawatan dokter 

jiwa. 

 

Jadi, hubungan antara psikoterapi dengan konseling 

sangat erat kaitannya, di mana antara keduanya dalam proses 

pengentasan problematika kehidupan saling berkait. Dengan 

demikian, antara psikoterapi dan konseling bisa saling 

melengkapi dalam proses pembimbingan dan konseling 

terhadap anak bimbing sehingga anak bimbing dapat 

menemukan kembali kepercayaan keagamaan bagi anak 

bimbing. 

 

3. Konseling Dengan Pendekatan Religio-Psikoterapi 

 

Konseling agama memiliki tugas utama untuk 

memberikan  bantuan pemecahan problem anak bimbing secara 
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individual, melalui proses pencerahan batin. Melalui potensi 

keimanan yang semakin kuat berpengaruh dalam pribadi, sesuai 

dengan agama yang dianut anak bimbing, pada hakikatnya tidak 

juga terlepas dari psikoterapi yaitu terapi yang didasarkan pada 

pendekatan keagamaan individu yang bersangkutan. 

 

Dr. Carl Gustav Jung, seorang ahli penyakit jiwa atau 

syaraf dari Swiss menunjukkan bahwa penyakit pasiennya yang 

berusia 35 tahun ke atas, baru dapat disembuhkan jika mereka 

dapat menemukan jalan keluar melalui penemuan kembali 

keimanannya sesuai dengan ajaran yang dianutnya. 

Dr. Jung menerapkan psikoterapi berdasarkan pendekatan 

agama yang kemudian dikenal dengan religio-psychotherapy, 

yaitu peyembuhan penyakit melalui hidup kejiwaan yang 

didasarkan dengan nilai agama (Smith, 1997). 

 

Beberapa ahli kedokteran jiwa meyakini bahwa 

penyembuhan  penyakit pasien dapat dilakukan lebih cepat jika 

menggunakan metode yang berdasarkan pendekatan 

keagamaan, yaitu dengan membangkitkan potensi keimanan 

kepada Tuhan, lalu menggerakkannya ke arah pencerahan batin 

yang pada akhirnya menimbulkan kepercayaan diri bahwa Tuhan 

adalah satu-satunya kekuatan penyembuhan dari penyakit yang 

diderita. 
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Dalam agama Islam terdapat beberapa ayat Alquran yang 

menunjukkan bahwa seseorang yang menderita sakit dapat 

sembuh karena pertolongan Tuhan, karena sesungguhnya yang 

dapat menyembuhkan penyakit adalah Allah. 

Firman Allah : 

 

Dan kami turunkan dari Alquran suatu yang menjadi 

penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan 

Alquran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang 

zalim selain kerugian. (QS. Al-Isra‟ (17) : 82) (Departemen 

Agama, 1989). 

Sabda Rasulullah : 

Allah tidaklah menurunkan suatu penyakit melainkan Dia 

juga menurunkan obat penyembuhnya. (Al-Hadis) 

 

Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi 

Muhammad sendiri pernah menderita sakit yang disebabkan 

oleh guna-guna atau sihir dari orang kafir, dan sakit tersebut 

dapat disembuhkan dengan bacaan-bacaan ayat Alquran Surah 

Al-Falaq. 

 

Dengan demikian, jika dilihat dari peristiwa sejarah pada 

diri Nabi Muhammad, system penyembeuhan (healing) terhadap 
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penyakit psikosomatis dapat dilakukan dengan menggunakan 

religio-psikoterapi, meskipun ketika itu belum didasari dengan 

system pendekatan disiplin ilmu, tetapi hanya didasarkan 

petunjuk wahyu Allah semata-mata. Factor keyakinan pribadi 

yang berupa keimanan dan keyakinan tersebut dapat berfungsi 

sebagai sumber kekuatan penyembuhan terhadap penyakit 

ruhaniah. 

 

Pengalaman Dr. Leslie Wetherhead juga menunjukkan 

bukti bahwa terdapat hubungan sebab akibat antara penyakit 

jiwa dengan hilangnya makna nilai-nilai keagamaan dari dalam 

diri manusia. Buku Dr. Leslie Waterhead yang berjudul 

Psychology, Religion and Healing menceritakan tentang 

pengalaman-pengalaman tersebut (Weatherhead, 1951). Begitu 

pula Dr. H.C. Lingk mendapatkan bukti-bukti yang sama dan 

pengalamannya ditulis dalam bukunya yang berjudul The Return 

to Religion (Link, 2011). 

 

Penerapan religio-psychotherapy untuk menyembuhkan 

penyakit jiwa oleh Dr. Norman Vincent Peale dari Amerika Serikat 

(Peale, 2007), juga menunjukkan hal yang sama. Dr. Norman 

Vincent Peale menuliskan pengalamannya dalam buku 

karangannya yang berjudul The Power of Positive Thinking 

(Peale, 2012). 
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Di Florida, Amerika Serikat ada sebuah lembaga penelitian 

tentang penyembuhan penyakit jiwa melalui daya pengaruh 

bacaan Alquran pada berbagai kasus penelitian atau percobaan 

dalam kelompok (percobaan) yang terdiri dari orang-orang yang 

mengerti makna Alquran dan kelompok (percobaan) yang tidak 

mengerti makna ayat-ayat Alquran yang harus mendengarkan 

bacaan Alquran, ternyata bagi kelompok pertama yang mengerti 

makna Alquran dapat sembuh secara bertahap, dan bagi 

kelompok kedua yang tidak mengerti makna Alquran juga dapat 

sembuh tetapi kurang intensif. 

 

Religio-psychotherapy untuk konseling masih dalam 

perkembangan, terutama di kalangan ahli kedokteran jiwa di 

Amerika Serikat, sedangkan di dunia Islam belum dikembangkan 

menurut pendekatan ilmiah. 

 

Di Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, juga terbukti proses 

penyembuhan penyakit kejiwaan dapat dilakukan dengan 

pendekatan keagamaan, melalui bacaan-bacaan Alquran, shalat, 

dan zikir. Mereka yang memiliki penyakit kejiwaan seperti stress, 

kecanduan obat-obat terlarang, depresi, dan penyakit jiwa 

lainnya sebagian besar dapat disembuhkan dengan terapi zikir 

dengan melalui pendekatan amalan-amalan Tarekat Qadiriyah 

wa Naqsyabandiyah. 
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Dalam hubungannya dengan tugas guru agama sebagai 

guidance-counselor agama di sekolah umum dan madrasah, atau 

di perguruan tinggi, perlu mengetahui prinsip-prinsip 

penggunaan psikoterapi atau religio-psikoterapi dalam proses 

konseling. Walaupun guru agama bukan ahli psikoterapi atau 

psikiater atau psikolog, akan tetapi sekurang-kurangnya sangat 

dianjurkan untuk mengetahui dasar-dasar dari ilmu yang dapat 

membantu kelancaran tugas bimbingan dan konseling. 
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BAB III  

BIMBINGAN DAN KONSELING 

KOMPREHENSIF 

 

Sejalan dengan Tujuan Pendidikan Nasional (UU No. 20 

Tahun 2003), sekolah di Indonesia tidak hanya memberikan 

pembekalan ilmu pengetahuan dan teknologi namun juga 

mengarahkan proses perkembangan peserta didik agar dapat 

berkembang secara optimal, Melalui proses panjang yang 

dilakukan dengan sistematis kualitas pendidikan dan masyarakat 

dapat berkembang. Pemantapan kualitas pendidikan harus 

dilakukan sejak jenjang yang paling dasar sehingga, proses 

belajar dan terbentuknya pemahaman, sikap, dan perilaku belajar 

terus dilakukan sepanjang hayat (long life learning). Sekolah 

merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peran penting 

dalam membentuk pribadi siswa, baik sebagai individu maupun 

sebagai anggota masyarakat. Sekolah merupakan suatu sistem 

yang komponen-komponen didalamnya terintegrasi dengan 

baik. Bimbingan Konseling adalah salah satu komponen sekolah 

yang bertugas membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi 

komponen sekolah  yang lain. Meskipun demikian, dalam 

pelaksanaannya layanan bimbingan dan konseling memerlukan 

kolaborasi antara konselor dengan pimpinan sekolah, guru mata 
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pelajaran, staf administrasi, orang tua peserta didik dan pihak-

pihak terkait. 

 

Pendidikan dasar yang dilaksanakan secara formal di 

Sekolah Dasar (SD) selayaknya memberikan dasar-dasar yang 

kuat bagi pengembangan kepribadian, moral, sikap, nilai, sosial, 

dan potensi siswa. Mendasarkan pada hal tersebut, dewasa ini 

sekolah-sekolah dasar berupaya mengembangkankonsep 

pendidikan seimbang  yang tidak hanya menghantarkan siswa 

pada pencapaian kecerdasan akademik, namun juga menjamin 

pencapaian perkembangan diri yang sehat dan produktif. 

Dimana siswa adalah individu yang berada dalam proses 

berkembang atau menjadi (becoming) kearah kematangan yang 

memerlukan bimbingan secara terstruktur (Yusuf, 2009:2). 

Layanan bimbingan dan konseling merupakan komprehensif 

yang diselenggarakan di SD merupakan layanan yang diberikan 

kepada seluruh siswa agar mencapai proses perkembangan diri 

secara optimal melalui kegiatan-kegiatan secara klasikal yang 

disajikan secara sistematis. Siswa diberikan layanan perencanaan 

individual dalam merencanakan masa depannya. Melalui layanan 

ini diharapkan siswa memahami kelebihan dan kekurangan yang 

ada pada dirinya, serta memahami lingkungan terkait peluang 

dan kesempatan yang bisa diraihnya dan komitmen terhadap 

dirinya (Yusuf & Nurihsan, 2006). Penyusunan program 
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bimbingan dan konseling merujuk pada pedoman kurikulum dan 

berdasarkan kondisi objektif yang berkaitan dengan kebutuhan 

nyata di sekolah yang disesuaikan dengan tahapan 

perkembangan peserta didik, sehingga program yang 

dilaksanakan merupakan program yang realistik dan layak untuk 

diimplementasikan dan dapat mengembangkan potensi peserta 

didik secara optimal. Untuk itu dibutuhkan program layanan 

bimbingan dan konseling yang komprehensif, yang terdiri atas 5 

premis dasar  sebagai kerangka kerja utuh : 

1. Tujuan Bimbingan dan konseling bersifat kompatibel dengan 

tujuan pendidikan. Dalam pendidikan ada standar dan 

kompetensi tertentu yang harus dicapai oleh peserta didik. 

Oleh karena itu, segala aktivitas dan proses dalam layanan 

bimbingan dan konseling harus diarahkan pada upaya 

membantu pencapaian standar kompetensi yang dimaksud. 

2. Program bimbingan dan konseling bersifat pengembangan. 

Fokus layanan bimbingan dan konseling lebih diarahkan 

pada usaha memfasilitasi pengalaman-pengalaman belajar 

tertentu yang membantu peserta didik untuk tumbuh, 

berkembang, dan menjadi pribadi yang mandiri.  

3. Program bimbingan dan konseling melibatkan kolaborasi 

antar staf. Program yang bersifat komprehensif bersandar 

pada asumsi bahwa, tanggung jawab kegiatan bimbingan 
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dan konseling melibatkan seluruh personalia yang ada di 

sekolah dengan koordinasi dan tanggung jawab ada di 

tangan konselor yang bersertifikat.  

4. Program bimbingan dan konseling dikembangkan melalui 

serangkaian proses sistematis sejak dari perencanaan, desain, 

implementasi, evaluasi, dan keberlanjutan. 

5. Program bimbingan dan konseling ditopang oleh 

kepemimpinan yang kokoh. Faktor kepemimpinan ini 

diharapkan dapat menjamin akuntabilitas dan pencapaian 

kinerja secara optimal. 

 Dengan demikian, program bimbingan dan konseling di 

sekolah tidak hanya bersifat komprehensif dalam ruang lingkup, 

namun juga harus bersifat preventif dalam desain, dan bersifat 

pengembangan dalam tujuan. Pertama, bersifat komprehensif 

berarti program harus mampu memfasilitasi capaian-capaian 

perkembangan psikologis peserta didik dalam aspek pribadi-

sosial, akademik, dan karir.  Kedua, bersifat preventif dalam 

desain mengandung arti bahwa, pengembangan program 

bimbingan dan konseling di sekolah bersifat preventif, upaya 

pencegahan dan antisipasi sedini mungkin, sehingga diharapkan 

peserta didik mampu memilah tindakan dan sikap yang tepat 

dan mendukung pencapaian perkembangan psikologis kearah 

ideal dan positif. Ketiga, bersifat pengembangan dalam tujuan, 
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bahwa program yang didisain konselor sekolah bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan peserta didik. 

Program pelayanan bimbingan dan konseling 

komprehensif mengandung empat komponen : 

1. Pelayanan dasar, proses pemberian bantuan melalui kegiatan 

penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau 

kelompok.  

2. Pelayanan responsif, merupakan pemberian bantuan kepada 

peserta didik yang menghadapi kebutuhan dan masalah 

yang memerlukan pertolongan dengan segera. 

3. Perencanaan individual, bantuan kepada peserta didik agar 

mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan 

dengan perencanaan masa depan.  

4. Dukungan sistem, merupakan komponen pelayanan dan 

kegiatan manajemen, tata kerja infra struktur, dan 

pengembangan kemampuan profesional konselor secara 

berkelanjutan. 

 

Bimbingan Konseling komprehensif adalah suatu program 

penidikan di sekolah yang diberkan oleh konselor sebagai 

penanggung jawab dan pelaksana program bimbingan konseling 

di sekolah. dalam pekembanganya para ahli bimbingan dan 

konseling selalu mengadakan penelitian dan pembaharuan pada 

layanan yang diberikan di sekolah. bimbingan konseling sendiri 



103 

di Indonesi sejak tahun 1975 sampai tahun 2011 telah 

mengalami perubahan-perubahan sebagai bentuk 

pengembangan layana yang mengikuti perkembangan dunia. 

pada awalnya bimbingan konseling dikenal sebagai bentuk 

layanan yang diberikan sekolah kepaa sisiwa yang bermasah atau 

mengalami hambatan dalam proses pembelajaran. namun ketika 

kondisi jaman berkembang pesat seperti pada masa sekarang ini 

bimbingan konseling tidak lagi berperan sebagai pembantu 

konseli(siswa yang memerlukan bantuan konselor) dalam 

menyelesaikan masalah. 

 

Bimbingan konseling komprehensif yang telah dikenalkan 

sekarang ini adalah program bimbingan konseling yang 

bertujuan untuk memandirikan peserta didik. bentuk layanan 

yang diberikan tidak lagi berfungsi membantu peserta didik 

menyelesaikan masalahnya namun mengembangkan potensi 

peserta didik berasarkan perkembangannya sehingga disebutlah 

bahwa BK komprehensif adalah sama dengan BK berbasis 

perkembangan. untuk mencapai kemandirian peserta didik 

tersebut konselor tidak lagi mengedepankan fungsi kuratif, 

namun lebih menekankan fungsi pencegahan/preventif. 

 

Program bimbingan dan konseling komprehensif 

merupakan bimbingan dan konseling yang berorientasi pada 
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perkembangan yang didalamnya terdiri dari / komponencutama 

program bimbingan dan konseling yaitu layanan dasar dan 

layanan responsi. Layanan perencanaan individual dan layanan 

dukungan sistem. Program bimbingan dan konseling yang 

komprehensif membutuhkan kebijakan di sekolah yang integrati 

yaitu adanya keselarasan antara kebijakan dalam bidang 

pengajaran bimbingan kegiatan ekstrakurikuler kebijakan 

keuangan sarana dan prasarana personalian dan lain-lain. 

Program bimbingan dan konseling yang komprehensif 

membutuhkan dukungan manajemen sekolah yang adil dan 

setara sehingga sekolah memberikan perhatian yang memadai 

dan setara terhadap semua unsur yang penting bagi jalanya 

proses pendidikan. dukungan finansial yang memadai fasilitas 

yang memadai dan pemberian waktu yang memadai untuk 

bimbingan pengajaran dan kegiatan pendidikan lain di sekolah 

adalah bukti kebijakan yang integrasi di sebuah lembaga 

pendidikan. 

 

Bimbingan Konseling adalah salah satu layanan di sekolah 

yang terintegral dengan kegiatan pembelajaran. Bimbingan 

konseling memang merupakan bidang yang paling baru muncul 

dalam dunia pendidikan. pertama kali bangsa Indonesia 

mengenal Bimbingan konseling adalah diawalid dengan 

keinginan pemerintah pada masa itu untuk memajukan 
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pendiikan. pada tahun 1974 pemerintah mengirim beberapa 

guru dan tokoh pendidikan lainnya untuk melaksanakan stuy 

banding ke Amerika. nah ari sisni lah para tokoh inonesia 

mengetahui adanya program bimbingan dan konseling. sehingga 

pada tahun 1975 disepakatilah adanya bimbingan konseling di 

sekolah sebagai program penting selain biang pengajaran. di 

amerika sendiri Bimbingan konseling muncul karena adanya 

kebutuhan pengembangan karier masyarakat Amerika sebgai 

tuntutan dari revolusi industri. di Amerika sendiri bimbingan 

konseling telah dimulai sejak tahun 1910.  revolusi inustri 

mengakibatkan adanya kesenajangan ekonomi yang besar antara 

kaum bangsawan dengan kaum bawah, pemerintah amerika 

menilai bahwa kesenjangan ini terjai karena masyrakat tidak 

dapat megembangkan dirinya, sehingga dibukalah layanan 

bimbingan karier bagi masyarakat di Amerika, sampai akhirnya 

dikembangkan model bimbingan konseling komprehensif yang 

dilaksanakan di sekolah (Gysbers, 2004). 

 

Bimbingan Konseling komprehensif adalah suatu program 

penidikan di sekolah yang diberkan oleh konselor sebagai 

penanggung jawab dan pelaksana program bimbingan konseling 

di sekolah. dalam pekembanganya para ahli bimbingan dan 

konseling selalu mengadakan penelitian dan pembaharuan pada 

layanan yang diberikan di sekolah. bimbingan konseling sendiri 
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di Indonesi sejak tahun 1975 sampai tahun 2011 telah 

mengalami perubahan-perubahan sebagai bentuk 

pengembangan layana yang mengikuti perkembangan dunia. 

pada awalnya bimbingan konseling dikenal sebagai bentuk 

layanan yang diberikan sekolah kepaa sisiwa yang bermasah atau 

mengalami hambatan dalam proses pembelajaran. namun ketika 

kondisi jaman berkembang pesat seperti pada masa sekarang ini 

bimbingan konseling tidak lagi berperan sebagai pembantu 

konseli(siswa yang memerlukan bantuan konselor) dalam 

menyelesaikan masalah. 

 

Bimbingan konseling komprehensif yang telah dikenalkan 

sekarang ini adalah program bimbingan konseling yang 

bertujuan untuk memandirikan peserta didik. bentuk layanan 

yang diberikan tidak lagi berfungsi membantu peserta didik 

menyelesaikan masalahnya namun mengembangkan potensi 

peserta didik berasarkan perkembangannya sehingga disebutlah 

bahwa BK komprehensif adalah sama dengan BK berbasis 

perkembangan. untuk mencapai kemandirian peserta didik 

tersebut konselor tidak lagi mengedepankan fungsi kuratif, 

namun lebih menekankan fungsi pencegahan/preventif dan 

perkembangan/developmental. bentuk layanan yang diberikan 

meliputi 4 layanan (1) layanan dasar yang meliputi program-

program yang direncanakan konselor untuk megembangkan 
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potensi peserta didik berupa program bimbingan kelompok, 

assesment, an layanan-layanan lain. (2) layanan responsif, adalah 

layanan yang diberikan kepada peserta didik yang memerlukan 

bantuan khusus, misalnya konseling, referal, konsultasi, (3) 

perencanaan individual, yaitu layanan yang diberikan konselor 

untuk membantu individu merencanakan kariernya, misalnya tes 

bakat minat, analisis hasil belajar, konslutasi dengan orang tua an 

lain sebagainya yang dapat membantu peserta didik 

menentukan pilihan karier yang sesuai dengan kebutuhannya 

dan pengharapan orang lain disekitarnya. (4) dukungan sistem, 

meliputi keterampilan konselor, dukungan pihak sekolah, 

ketersediaan instrument bimbingan, sarana-prasarana, dukungan 

orang tua dan peserta didik. 

 

A. PENGERTIAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

KOMPREHENSIF 

 

Bimbingan dan konseling merupakan serangkaian 

kegiatan atau aktivitas yang dirancang oleh konselor untuk 

membantu konseli dalam upaya untuk mengembangkan dirinya 

seoptimal mungkin. Karena perkembangan siswa bersifat 

fluktatif, maka untuk membantu kondisi seperti ituperlu 

diberikan layanan bimbingan konseling yang komprehenfif. 
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Bimbingan dan konseling komprehensif merupakan upaya untuk 

memberikan bantuan secara utuh yang melibatkan konselor, 

pimpinan sekolah, guru mata pelajaran, staff administrasi, orang 

tua, dan masyarakat. 

 

Bimbingan dan konseling komprehensif diprogramkan 

untuk semua peserta didik, artinya bahwa semua peserta didik 

hukumannya wajib menerima layanan bimbingan dan konseling, 

sehingga persepsi bahwa fokus bimbingan dan konseling 

hanyalah pada siswa yang bermasalah saja akan hilang. Oleh 

karena itu bimbingan dan konseling komprehensif perlu 

memperhatikan : (1) ruang lingkup yang menyeluruh, (2) 

dirancang untuk lebih berorientasi pada pencegahan, (3) 

tujuannya pengembangan potensi peserta didik (Suherman, 

2011). 

 

Melalui bimbingan dan konseling komprehensif peserta 

didik diharapkan memahami dan dapat mengetahui kehidupan 

yang mencakup kehidupan akademik, karir, dan pribadi sosial. 

Fokus utama dalam bimbingan dan konseling komprehensif 

adalah teraktualisasinya potensi peserta didik dapat berkembang 

secara optimal. Lima premis dasar dalam bimbingan dan 

konseling komprehensif menurut Gysbers (Gysbers, 2004) adalah 

sebagai beikut : 
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1. Tujuan bimbingan dan konseling komprehensif bersifat 

kompatibel dengan tujuan pendidikan. 

2. Program bimbingan dan konseling komprehensif bersifat 

perkembangan. 

3.  Program bimbingan dan konseling merupakan Team 

building approach. 

4. Program bimbingan dan konseling merupakan proses yang 

sistematis dan dikemas melalui tahap-tahap perencanaan, 

desain, implementasi, evaluasi, dan tindak lanjut. 

5.  Program bimbingan dan konseling harus dikendaalikan oleh 

kepemimpinan yang mempunyai visi dan misi yang kuat 

tentang bimbingan dan konseling. 

 

B. Komponen Bimbingan dan Konseling komprehensif 

 

Menurut (Gysbers & Henderson, 2014) dalam pelayanan 

bimbingan dan konseling komprehensif terdapat 4 komponen, 

yaitu : 

1. Kurikulum bimbingan dan konseling 

Kurikulum bimbingan dan konseling merupakan 

seperangkat kegiatan yang dirancang secara sistematis 

untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik yang 

mencakup perkembangan akademis, karir dan pribadi dan 

sosial. Perencanaan dan pelaksanaan kurikulum 
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bimbingan dan konseling difokuskan pada 

pengembangan diri, perkembangan karir, serta dalam 

kehidupan sosial. Sedangkan strategi  yang dilakukan oleh 

konselor dalam pelaksanaan kurikulum bimbingan adalah 

: 1) bimbingan kelas, 2) pelayanan orientasi, 3) pelayanan 

informasi, 4) bimbingan kelompok, dan 5) pelayanan 

pengumpulan data. 

2. Pencanaan Individual 

Konselor atau guru pembimbing membantu 

peserta didik untuk memahami dan mengamati 

pertumbuhan dan perkembangannya dan tindakan 

pendidikan lanjutnya adalah mengarahkan mereka kepada 

kepribadian peserta didik. Fokus pelayanan perencanaan 

individual adalah berbagai aktivitas yang terarah pada 

pengembangan 3 aspek, yaitu : 1) Aspek pribadi sosial, 2) 

Aspek akademik, dan 3) Aspek karir. Sedangkan strategi 

yang dikembangkan menurut (Gysbers & Henderson, 

2014) meliputi : Individual appraisal, Individual advisment, 

Transition planning, dan Follow up.  

 

3. Pelayanan Responsif 

Layanan ini merupakan satu jenis layanan yang 

langsung membantu peserta didik atau konseli (yang 

mempunyai masalah) dapat mengentaskan masalah yang 
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dihadapi atau segala sesuatu yang menghambat 

pencapaian tugas perkembangannya. Adapun masalah 

yang dihadapi tersebut seperti membolos, cemas, tidak 

percaya diri, prestasi belajar rendah, malas beribadah, dan 

lainnya. Layanan ini termasuk layanan yang bersifat 

kuratif, oleh karena itu berbagai strategi yang sering 

digunakan adalah sebagai berikut : 1) Konseling individual 

dan kelompok, 2) Referal (Alih tangan atau Rujukan), 3) 

Kolaborasi dengan Guru Mata Pelajaran dan Wali kelas, 4) 

Kolaborasi dengan orang tua, 5) kolaborasi dengan pihak 

luar sekolah, 6) Konsultasi, 7) Konferensi kasus, 8) 

Kunjungan rumah. 

4. Dukungan Sistem 

Komponen dukungan sisitem ada dua bagian yaitu 

1) manajemen program bimbingan dan konseling, 2) 

layanan pendukung. Sedangkan strategi yang digunakan 

dalam dukungan sistem ini meliputi pengembangan 

jejaring dan pengembangan profesional konselor 

terhadap tentang diri sendiri dan lingkungan (pendidikan, 

pekerjaan, sosial budaya dan agama) 
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C. KONSEP BIMBINGAN DAN KONSELING KOMPREHENSIF 

 

Model bimbingan dan konseling komprehensif 

berorientasi pada perkembangan, yang didalamnya terdiri dari 

empat komponen utama program bimbingan dan konseling, 

yaitu: 

1. Layanan Dasar : yakni layanan bantuan kepada peserta 

didik melalui kegiatan-kegiatan kelas atau di luar kelas, 

yang disajikan secara sistematis, dalam rangka membantu 

peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi 

dirinya secara optimal. Tujuan layanan ini adalah untuk 

membantu peserta didik agar memperoleh 

perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, 

memperoleh keterampilan hidup, yang dapat dilakukan 

melalui strategi layanan klasikal dan strategi layanan 

kelompok. 

2. Layanan Responsif : yaitu layanan bantuan bagi peserta 

yang memiliki kebutuhan atau masalah yang memerlukan 

bantuan dengan segera”. Tujuan layanan ini adalah 

membantu peserta didik agar dapat mengatasi masalah 

yang dialaminya yang dapat dilakukan melalui strategi 

layanan konsultasi, konseling individual, konseling 

kelompok, referal dan bimbingan teman sebaya. 
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3. Layanan Perencanaan Individual : yaitu bantuan kepada 

peserta didik agar mampu membuat dan melaksanakan 

perencanaan masa depannya, berdasarkan pemahaman 

akan kekuatan dan kelemahannya. Tujuan layanan ini 

adalah agar peserta didik dapat memiliki kemampuan 

untuk merumuskan tujuan, merencanakan, atau 

mengelola pengembangan dirinya, baik menyangkut 

aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karier, dapat 

melakukan kegiatan atau aktivitas berdasarkan tujuan atau 

perencanaan yang telah ditetapkan, dan mengevaluasi 

kegiatan yang dilakukannya, yang dapat dilakukan melalui 

strategi penilaian individual, penasihatan individual atau 

kelompok. 

4. Layanan dukungan sistem : yaitu kegiatan-kegiatan 

manajemen yang bertujuan memantapkan, memelihara, 

dan meningkatkan program bimbingan dan konseling di 

sekolah secara menyeluruh melalui pengembangan 

profesional; hubungan masyarakat dan staf; konsultasi 

dengan guru lain, staf ahli, dan masyarakat yang lebih 

luas; manajemen program; dan penelitian dan 

pengembangan. 

 

Dari pembahasan diatas tampak bahwa bimbingan dan 

konseling komprehensif menjadi hal yang urgens untuk dapat 
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diterapkan dalam setiap sekolah di Indonesia, hal tersebut 

dikarenakan bimbingan dan konseling komprehensif merupakan 

pandangan mutakhir yang bertitik tolak dari asumsi positif 

tentang potensi manusia. Berdasarkan asumsi inilah bimbingan 

dan konseling dipandang sebagai suatu proses memfasilitasi 

perkembangan yang menekankan kepada upaya membantu 

peserta didik dalam semua fase perkembangannya. Selain itu 

juga sejalan dengan amanat Permendiknas No. 27 Tahun 2008 

bahwa konselor diarahakan menyusun program bimbingan dan 

konseling yang komprehensif. 

 

Komponen-Komponen Program Bk  Komprehensif 

Menurut (Pendidikan, Guru, & Kependidikan, 2016), ”program 

bimbingan dan konseling mengandung empat komponen 

pelayanan, yaitu: (1) pelayanan dasar bimbingan; (2) pelayanan 

responsif, (3) perencanaan individual, dan (4) dukungan sistem”. 

Adapun pengertian tiap-tiap komponen pelayanan tersebut 

sebagai berikut: 

1.    Pelayanan Dasar 

Pelayanan dasar diartikan sebagai proses pemberian 

bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan 

pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang 

disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan 

perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas 
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perkembangan (yang dituangkan sebagai standar kompetensi 

kemandirian) yang diperlukan dalam pengembangan 

kemampuan memilih dan mengambil keputusan dalam 

menjalani kehidupannya. Di Amerika Serikat sendiri, istilah 

pelayanan dasar ini lebih populer dengan sebutan kurikulum 

bimbingan (guidance curriculum). Tidak jauh berbeda dengan 

pelayanan dasar, menurut Gybers & Henderson (Gysbers & 

Henderson, 2014) kurikulum bimbingan ini diperuntukan kepada 

seluruh peserta didik yang diharapkan dapat memfasilitasi 

peningkatan keterampilan sesuai dengan tahap perkembangan 

peserta didik. Penggunaan instrumen asesmen perkembangan 

dan kegiatan tatap muka terjadwal di kelas sangat diperlukan 

untuk mendukung implementasi komponen ini. Asesmen 

kebutuhan diperlukan untuk dijadikan landasan pengembang; 

pengalaman terstruktur yang disebutkan. 

2.      Pelayanan Responsif 

Pelayanan responsif merupakan pemberian bantuan 

kepada konseli yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang 

memerlukan pertolongan dengan segera, sebab jika tidak segera 

dibantu dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian 

tugas-tugas perkembangan. Hal tersebut sejalan dengan 

pendapat yang di ungkapkan oleh Gysbers & Henderson 

(Gysbers & Henderson, 2014), tujuan pelayanan ini adalah 
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memberikan bantuan khusus bagi konseli yang menghadapi 

kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan degan 

segera. 

3.      Perencanaan Individual 

Perencanaan individual diartikan sebagai bantuan kepada 

peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas 

yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan 

pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta 

pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di 

lingkungannya. Pemahaman konseli secara mendalam dengan 

segala karakteristiknya, penafsiran hasil asesmen, dan 

penyediaan informasi yang akurat sesuai dengan peluang dan 

potensi yang dimiliki konseli amat diperlukan sehingga konseli 

mampu memilih dan mengambil keputusan yang tepat di dalam 

mengem-bangkan potensinya secara optimal, termasuk 

keberbakatan dan kebutuhan khusus konseli. Hal tersebut sejalan 

dengan pendapat yang di ungkapkan oleh Gysbers & Henderson 

(Gysbers & Henderson, 2014), perencanaan individual 

merupakan kegiatan yang sistematis yang dirancang untuk 

membantu peserta didik memahami dan mengambil tindakan 

untuk mengembangkan rencana masa depan. 
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4.      Dukungan Sistem 

Ketiga komponen di atas, merupakan pemberian 

bimbingan dan konseling kepada konseli secara langsung. 

Menurut (Gysbers & Henderson, 2014), dukungan sistem 

merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata 

kerja infra struktur (misalnya Teknologi Informasi dan 

Komunikasi), dan pengembangan kemampuan profesional 

konselor secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung 

memberikan bantuan kepada konseli atau memfasilitasi 

kelancaran perkembangan konseli. 

Program ini memberikan dukungan kepada konselor 

dalam memperlancar penyelenggaraan pelayanan di atas. 

Sedangkan bagi personel pendidik lainnya adalah untuk 

memperlancar penyelenggaraan program pendidikan di 

sekolah/madrasah. Dukungan sistem ini meliputi aspek-aspek: (a) 

pengembangan jejaring (networking), (b) kegiatan manajemen, 

(c) riset dan pengembangan. 

a. Pengembangan Jejaring (networking) 

Pengembangan jejaring menyangkut kegiatan konselor 

yang meliputi   (a) konsultasi dengan guru-guru, (b) 

menyelenggarakan program kerjasama dengan orang tua atau 

masyarakat, (c) berpartisipasi dalam merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan-kegiatan Sekolah/Madrasah, (d) 
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bekerjasama dengan personel sekolah/madrasah lainnya dalam 

rangka menciptakan lingkungan sekolah/madrasah yang 

kondusif bagi perkembangan konseli, (e) melakukan penelitian 

tentang masalah-masalah yang berkaitan erat dengan bimbingan 

dan konseling, dan (f) melakukan kerjasama atau kolaborasi 

dengan ahli lain yang terkait dengan ahli lain yang terkait 

dengan pelayanan bimbingan dan konseling. 

b.  Kegiatan Manajemen 

Kegiatan manajemen merupakan berbagai upaya untuk 

memantapkan, memelihara, dan meningkatkan mutu program 

bimbingan dan konseling melalui kegiatan-kegiatan (a) 

pengembangan program, (b) pengembangan staf, (c) 

pemanfaatan sumber daya, dan (d) pengembangan penataan 

kebijakan Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang di 

ungkapkan oleh Gysbers & Henderson (Gysbers & Henderson, 

2014), dukungan system terdiri dari pengembangan professional; 

konsultasi, kerjasama dan kolaborasi; dan pengembangan 

program dan aktivitas yang memelihara dan 

meningkatkan  program bimbingan dan konseling sekolah. 

c. Riset dan Pengembangan 

Kegiatan riset dan pengembangan merupakan aktivitas 

konselor yang berhubungan-dengan pengembangan 

professional secara berkelanjutan, meliputi: (1) merancang, 



119 

melaksanakan dan memanfaatkan penelitian dalam bimbingan 

dan konseling untuk meningkatkan kualitas layanan bimbingan 

dan konseling, sebagai sumber data bagi kepentingan kebijakan 

sekolah dan implementasi proses pembelajaran, serta 

pengembangan program bagi peningkatan unjuk kerja 

professional konselor; (2) merancang, melaksanakan dan 

mengevaluasi aktivitas pengembangan diri konselor professional 

sesuai dengan standar kompetensi konselor; (3) 

mengembangkan kesadaran komitmen terhadap etika 

professional; (4) berperan aktif di dalam organisasi dan kegiatan 

profesi bimbingan dan konseling. 

 

D. MODEL-MODEL BK KOMPEREHENSIF 

 

Lima premis dasar yang menegaskan istilah Comprehensive 

school guidance and counseling yang harus dipahami sebagai 

kerangka kerja utuh oleh tenaga-tenaga ahli di bidang 

bimbingan dan konseling karena lima premis dasar ini adalah 

sebagai titik tolak untuk mengembangkan program dan 

mengelola bimbingan dan konseling di sekolah. Menurut 

Gysbers & Henderson (Gysbers & Henderson, 2014), lima premis 

dasar yang menegaskan istilah Comprehensive school guidance 

and counseling adalah : 
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1. Tujuan Bimbingan dan konseling bersifat kompatibel dengan 

tujuan pendidikan. Dalam pendidikan ada standar dan 

kompetensi tertentu yang harus dicapai oleh peserta didik. 

Oleh karena itu, segala aktivitas dan proses dalam layanan 

bimbingan dan konseling harus diarahkan pada upaya 

membantu peserta didik dalam pencapaian standar 

kompetensi yang dimaksud. 

2. Program bimbingan dan konseling bersifat 

pengembangan (based on developmental 

approach). Meskipun seorang konselor dimungkinkan untuk 

mengatasi problem dan kebutuhan psikologis yang bersifat 

krisis dan klinis, pada dasarnya fokus layanan bimbingan dan 

konseling lebih diarahkan pada usaha memfasilitasi 

pengalaman-pengalaman belajar tertentu yang membantu 

peserta didik untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi 

pribadi yang mandiri. 

3.  Program bimbingan dan konseling melibatkan kolaborasi 

antar staf (team-building approach). Program bimbingan dan 

konseling yang bersifat komprehensif bersandar pada asumsi 

bahwa tanggung jawab kegiatan bimbingan dan konseling 

melibatkan seluruh personalia yang ada di sekolah dengan 

sentral koordinasi dan tanggung jawab ada di tangan 

konselor yang bersertifikat(certified counselors). Konselor 
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tidak hanya menyediakan layanan langsung untuk peserta 

didik, tetapi juga bekerja konsultatif dan kolaboratif dengan 

tim bimbingan yang lain. Staf personel sekolah (guru dan 

tenaga administrasi), orang tua dan masyarakat. Hal ini 

hampir sama dengan yang diutarakan oleh (Myrick & 

Sabella, 1995) yang menjelaskan bahwa pendekatan 

bimbingan dan konseling harus lebih berorientasi kepada 

pengembangan siswa, yang merupakan usaha untuk 

mengidentifikasi keahlian dan pengalaman yang perlu 

dimiliki siswa agar berhasil di sekolah. 

4. Program bimbingan dan konseling dikembangkan melalui 

serangkaian proses sistematis sejak dari perencanaan, desain, 

implementasi, evaluasi, dan keberlanjutan. Melalui 

penerapan fungsi-fungsi manajemen tersebut diharapkan 

kegiatan layanan bimbingan dan konseling dapat 

diselenggarakan secara tepat sasaran dan terukur. 

5. Program bimbingan dan konseling ditopang oleh 

kepemimpinan yang kokoh. Faktor kepemimpinan ini 

diharapkan dapat menjamin akuntabilitas dan pencapaian 

kinerja program bimbingan dan konseling. 

 

Model bimbingan dan konseling Komprehensif terdapat 

tiga unsur dan empat komponen. Tiga Unsur tersebut meliputi isi 

dari program, kerangka yang organisatoris, dan sumber daya. Isi 
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meliputi kemampuan siswa. Kerangka mempunyai tiga 

komponen struktural (definisi, asumsi, dan dasar pemikiran) dan 

empat komponen program(guidance curriculum, individual 

planning, responsive services, and system support). Unsur 

Sumber daya menyertakan personil, anggaran dana, dan 

mengimplementasikan program. Bimbingan dan konseling 

komprehensif mempunyai komponen yang menyertakan 

aktivitas dan tanggung-jawab dari semua yang terlibat dalam 

program bimbingan dan konseling komprehensif (Cobia & 

Henderson, 2006). 

 

Lebih lanjut menurut Bowers & Hatch (Bhakti, 2015), 

menyatakan bahwa program bimbingan dan konseling sekolah 

tidak hanya bersifat komprehensif dalam ruang lingkup, namun 

juga harus bersifat preventif dalam desain, dan bersifat 

pengembangan dalam tujuan (comprehensive in scope, 

preventive in design and developmental in nature). Pertama, 

bersifat komprehensif berarti program bimbingan dan konseling 

harus mampu memfasilitasi capaian-capaian perkembangan 

psikologis siswa dalam totalitas aspek bimbingan (pribadi-sosial, 

akademik, dan karir). Layanan bimbingan dan konseling di 

tujukan untuk seluruh siswa tanpa syarat apapun. Kedua, bersifat 

preventif dalam disain mengandung arti bahwa pada dasarnya 

tujuan pengembangan program bimbingan dan konseling di 
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sekolah hendaknya dilakukan dalam bentuk yang bersifat 

preventif. Upaya pencegahan dan antisipasi sedini 

mungkin (preventive education) hendaknya menjadi semangat 

utama yang terkandung dalam pelayanan dasar (guidance 

curriculum) yang diterapkan sekolah. Melalui cara yang preventif 

tersebut diharapkan siswa mampu memilah tindakan dan sikap 

yang tepat dan mendukung pencapaian perkembangan 

psikologis kearah ideal dan positif. Beberapa program yang 

dapat dikembangkan seperti pendidikan multikultarisme dan anti 

kekerasan, mengembangkan keterampilan resolusi konflik, 

pendidikan seksualitas, kesehatan reproduksi, dan sebagainya, 

Ketiga, bersifat pengembangan dalam tujuan bahwa program 

yang didisain konselor sekolah bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan para peserta didik sesuai dengan tahap 

perkembangan. membutuhkan kebijakan di sekolah yang 

integratif yaitu adanya keselarasan antara kebijakan dalam 

bidang pengajaran, bimbingan, kegiatan ekstra kurikuler, 

kebijakan keuangan, sarana dan prasarana, personalian dan lain 

lain.  

 

Program bmbingan dan konseling yang komprehensif 

membutuhkan dukungan manajemen sekolah yang adil dan 

setara sehingga sekolah memberikan perhatian yang memadai 

dan setara terhadap semua unsur yang penting bagi jalanya 
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proses pendidikan. Dukungan finansial yang memadai, fasilitas 

yang memadai dan pemberian waktu yang memadai untuk 

bimbingan, pengajaran dan kegiatan pendidikan lain di sekolah 

adalah bukti kebijakan yang integratif di sebuah lembaga 

pendidikan. 
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BAB IV  

PENERAPAN MANAJEMEN MUTU 

DISEKOLAH 
 

A. PELAKSAANAAN DAN FUNGSI LAYANAN KONSELING  

Bimbingan sebagai program kegiatan di sekolah memiliki 

layanan dan fungsi. telah dikemukakan bahwa bimbingan adalah 

usaha untuk membantu siswa agar yang bersangkutan dapat 

mengenal dirinya sendiri, dapat menentukan keputusannya 

sendiri secara tepat dan dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya serta dapat memecahkan kesulitan-kesulitan 

hidupnya. Selanjutnya, yang menjadi persoalan adalah 

bagaimana dan dalam bentuk apa usaha bantuan yang diberikan 

kepada siswa tersebut sehingga bimbingan benar-benar 

bermanfaat bagi siswa. 

 

Bab ini akan mengajak Anda untuk memahami lebih 

mendalam tentang aplikasi dari definisi bimbingan konseling 

melalui kegiatan layanannya; seperti menjawab pertanyaan Anda 

sebagai pmbimbing, apa yang dilakukan seorang pembimbing di 

sekolah, meliputi layanannya, bidangnya ((karier, belajar, pribadi, 

social), apa fungsi yang haru dijalankan mulai dari preventif, 
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kuratif/korektif, preservative, developmental, distributive, adaptif, 

dan adjustif.  

 

Usaha-usaha bantuan yang diberikan oleh sekolah kepada 

siswa dalam bentuk layanan-layanan disebut layanan bimbingan. 

Layanan bimbingan inilah yang merupakan kegiatan bimbingan. 

 

Ada empat komponen layanan dalam bimbingan dan 

konseling. Layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan 

individual, layanan responsive dan dukungan system. 

 

Untuk mengetahui mengenali pelaksanaan dan konsep 

pokok tentang bidang bimbingan, fungsi bimbingan, dan jenis 

bimbingan. Selanjutnya jenis layanan dapat dilihat dibawah ini. 

 

1. Layanan-Layanan Langsung 

 

Layanan dalam bimbingan dan konseling yang tertuang 

dalam panduan bimbingan dan konseling ada dua layanan. 

Layanan langsung dan layanan melalui media. 

 

a. Konseling Individual 

Konseling merupakan bimbingan yang ditujukan kepada 

siswa secara face to face dengan cara wawancara. Layanan 

ini diberikan kepada siswa yang bermasalah dan umumnya 

diberikan secara individu. 
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Karena itu, layanan konseling merupakan hubungan 

timbal balik antara siswa dengan si pembimbing sehingga 

layanan ini diperlukan suatu kerja sama antara kedua belah 

pihak, yaitu keahlian, keterampilan yang memadai serta 

teknik yang tepat agar pihak konseli (siswa) dapat dengan 

mudah terbuka mengemukakan masalah-masalahnya, 

tanpa adanya perasaan ragu-ragu, was-was, dan kurang 

aman. 

Layanan ini diperlukan hubungan yang baik serta sikap 

menerima dari pihak konselor terhadap konseli. Layanan ini 

merupakan layanan professional sehingga pemberi layanan 

haruslah benar-benar orang yang memiliki pengetahuan, 

keterampilan, serta pengalaman yang cukup dan memiliki 

wewenang. 

Layanan konseling bukanlah pemberian nasihat, 

melainkan lebih dari itu. Konseli haruslah berusaha 

menemukan jalan pemecahannya. Inilah tugas utama dalam 

program bimbingan, yaitu mengkonseling konseli yang 

bermasalah karenanya istilah bimbingan selalu melekat 

dengan konseling. Hal ini mengingatkan bahwa tugas 

utama dalam program bimbingan bagi seorang 

pembimbing adalah mampu mengkonseling konseli. 
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Dalam mengkonseling konseli terdapat teori untuk 

melakukan konseling. Masing-masing teori memberikan 

keterampilan tertentu untuk konseli sesuai dengan masalah 

yang sedang dialami. Terdapat beberapa pendekatan dalam 

proses konseling misalnya trait and factor, rasional emotif 

terapi, behavioral, psikoanalisis, individual psikologi, analisis 

transaksional, konseli centered, Gestalt, dan lain-lain. 

Pendekatan ini dapat dipilih oleh seorang konselor sesuai 

dengan kondisi konseli. 

Untuk mempraktikkan teori ke dalam konseling, Anda 

perlu mempelajari teori konseling secara khusus. 

 

b. Konseling kelompok 

Konseling kelompok dilakukan dengan melibatkan 

beberapa orang konseli. Konseling kelompok dilaksanakan 

dengan efektif apabila konselor sebagai pemimpin 

kelompok dapat memanfaatkan dinamika kelompok dalam 

mencari solusi masalah yang dialami oleh konseli. 

Konseling kelompok dilaksanakan untuk 

mengentaskan permasalahan anggota kelompok. Dengan 

kata lain konseling kelompok merupakan usaha kuratif.  
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c. Bimbingan kelompok 

Sebaliknya, bimbingan kelompok hamper sama dengan 

konseling kelompok. Hanya saja, bimbingan kelompok 

dilaksanakan untuk mencegah terjadinya masalah dengan 

kata lain bimbingan kelompok diberikan untuk membekali 

anggota kelompok keterampilan dalam menyikapi 

problematika sehingga ia dapat menghidar dari masalah. 

Bimbingan kelompok merupakan sebuah kegiatan 

bimbingan yang dikelola secara klasikal dengan 

memanfaatkan satuan/grup yang dibentuk untuk keperluan 

administrasi dan peningkatan interaksi siswa dari berbagai 

tingkatan kelas 

 

d. Bimbingan klasikal 

Bimbingan klasikal adalah layanan yang diberikan 

kepada siswa dalam satu rombongan belajar dilaksanakan 

secara tatap muka antara guru bimbingan dan konseling 

atau konselor. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan di dalam 

ruang kelas. 

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk 

membantu peserta didik agar memiliki kemandirian dalam 

hidupnya dan perkembangan yang optimal. Lalu dapat 

mencapai keselarasan antara pikiran, perasaan dan perilaku. 
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e. Bimbingan kelas besar 

Hampir sama dengan bimbingan klasikal, namun 

melibatkan lebih banyak siswa dari beberapa rombongan 

belajar. Materi yang disampaikan biasanya mengenai 

orientasi sekolah, seminar mengenai masalah yang sedang 

marak terjadi. 

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk 

memberikan pengalaman dan pemahaman mengenai suatu 

fenomena dan berkaitan dengan kebutuhan siswa. 

 

f. Konsultasi 

Konsultasi adalah usaha memberikan input kepada 

konsulti. Upaya ini biasanya dilakukan untuk memperoleh 

dukungan dalam persiapan, tindakan dan penilaian tentang 

suatu program. 

Dalam hal ini, konselor atau guru bimbingan dan 

konseling dapat berperan sebagai konsultan atau konsulti. 

Layanan konsultasi merupakan proses dalam suasana kerja 

sama dan hubungan antarpribadi dengan tujuan 

memecahkan suatu masalah dalam lingkup professional 

dari orang yang meminta konsultasi. Ada tiga unsure di 

dalam konsultasi, yaitu konseli, orang yang minta 

konsultasi, dan konsultan. 
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g. Kolaborasi 

Kolaborasi merupakan suatu aktifitas kerjasama interaktif 

antara guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan 

pihal lain untuk dapat menerima masukan yang baik untuk 

perencanaan, pelaksanaan atau evaluasi program. 

 

h. Alih tangan kasus  

Ada kalanya masalah-masalah yang dihadapi siswa 

berbeda-beda dan di luar kemampuan dan wewenang 

konselor maupun staf sekolah, misalnya masalah sakit fisik 

(mata, telinga, dan sebagainya), gangguan psikis yang 

tergolong berat (neurosa, psikoneurosa, psikosa). 

Siswa yang mengalami kesulitan semacam ini jelas tidak 

dapat ditangani oleh konselor atau sekolah pada umumnya. 

Layanan yang harus diberikan kepada siswa yang demikian 

adalah mengirimkannya kepada ahli yang berwenang. Sakit 

fisik kepada dokter medis atau para medis lainnya. 

Gangguan jiwa yang tergolong berat dikirim kepada 

psikiater (ahli penyakit jiwa) sehingga gangguan atau 

sakitnya dapat disembuhkan. Layanan untuk mengirimkan 

siswa ke ahli lain yang lebih berwenang inilah yang disebut 

dengan layanan referral. 

Untuk memberikan layanan referral ini perlu adanya kerja 

sama yang baik dengan instansi-instansi lain. Terlebih jika 
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di sekolah belum tersedia tenaga ahli tersebut. Instansi 

tersebut misalnya rumah sakit, klinik kesehatan jiwa, rumah 

sakit jiwa. 

 

i. Kunjungan rumah 

Kunjungan rumah dilakukan untuk melengkapi data, 

klarifikasi, konsultasi atau kolaborasi dengan menemui 

orang tua atau wali peserta didik. Home Visit merupakan 

kegiatan petugas melakukan kunjungan rumah untuk 

mengenal lingkungan hidup siswa sehari-hari jika informasi 

tentang siswa tidak dapat diperoleh melalui angket atau 

wawancara, dan guru memerlukan informasi kasus kepada 

orang tua siswa meskipun kadang orang tua siswa 

diundang di sekolah. 

Seluruh layanan bimbingan di atas tidak saja diberikan 

kepada siswa, namun juga diberikan kepada guru, kepala 

sekolah, orang tua murid, dan masyarakat lain yang 

membutuhkannya. Layanan-layanan yang diberikan kepada 

pihak-pihak lain itu secara langsung nampaknya memang 

bukan untuk siswa, namun sebenarnya tujuan pemberian 

layanan ini demi kepentingan siswa juga. Layanan itu pada 

umumnya diberikan dalam bentuk informasi dan konsultasi. 
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j. Layanan advokasi 

Advokasi merupakan tindakan mendampingi peserta 

didik yang mengalami suatu peristiwa yang tidak 

menyenangkan, tindakan ini dilakukan untuk membantu 

peserta didik memahami dan mendapatkan haknya untuk 

berkembang secara optimal. 

 

k. Konferensi kasus 

Kegiatan ini dilakukan untuk membahas dan 

menemukan solusi terhadap masalah yang dialami oleh 

konseli dengan pihak-pihak yang dapat memberikan 

keterangan, kemudahan dan komitmen. Layanan konferensi 

kasus merupakan kegiatan pengkajian lebih mendalam 

terhadap suatu kasus yang melibatkan berbagai pihak dan 

di bahas dalam pertemuan besar atau kecil apabila 

diperlukan. 

 

B. Layanan Bimbingan 

 

Layanan bimbingan yang diberikan di sekolah ditinjau dari 

maksud memberikan bimbingan dibedakan berdasarkan 

fungsinya, yaitu sebagai berikut. 

1. Bimbingan berfungsi preventif (pencegahan). 

2. Bimbingan berfungsi kuratif (penyembuhan/korektif) 
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3. Bimbingan berfungsi preservative/perseveratif (pemeliharaan/ 

penjagaan) 

4. Bimbingan berfungsi developmental (pengembangan) 

5. Bimbingan berfungsi Distributif (penyaluran) 

6. Bimbingan berfungsi adaptif (pengadaptasian) 

7. Bimbingan berfungsi adjustif (penyesuaian) 

Berikut penjelasan dari masing-masing fungsi tersebut. 

 

Bimbingan berfungsi preventif adalah usaha bimbingan 

yang ditujukan kepada siswa atau sekelompok siswa yang belum 

bermasalah agar siswa tersebut dapat terhindar dari kesulitan-

kesulitan dalam hidupnya. Layanan bimbingan ini dimaksudkan 

untuk mencegah timbulnya kesulitan pada diri siswa. Bimbingan 

yang bersifat preventif ini misalnya: 

- Memberikan informasi cara belajar yang efesien kepada siswa 

baru; 

- Membentuk kelompok belajar; 

- Menyediakan papan bimbingan untuk menyampaikan 

informasi-informasi yang dianggap perlu diketahui siswa. 

Biasanya bimbingan yang bersifat preventif disampaikan dalam 

bentuk kelompok. 

 

Bimbingan berfungsi kuratif adalah usaha bimbingan 

yang ditujukan kepada siswa yang mengalami kesulitan (sudah 
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bermasalah) agar setelah menerima layanan dapat memecahkan 

sendiri kesulitannya. Layanan bimbingan ini dimaksudkan untuk 

“mengobati/menyembuhkan” masalah yang dihadapi siswa. 

Bimbingan yang bersifat kuratif biasanya diberikan secara 

individual dalam bentuk konseling. 

 

Bimbingan berfungsi preservative/preseveratif adalah 

usah bimbingan yang ditujukan kepada siswa yang sudah dapat 

memecahkan masalahnya (setelah menerima layanan bimbingan 

yang bersifat kuratif) agar kondisi yang sudah baik tetap dalam 

kondisi yang baik. Bimbingan ini dimaksudkan untuk menjaga/ 

memelihara keadaan yang sudah baik agar tidak terulang 

mengalami masalah lagi, atau tidak kambuh. Bimbingan ini 

misalnya siswa yang sudah dapat mengatasi masalah frustasi 

karena ditinggal pacarnya, lalu diberi banyak kesibukan dalam 

organisasi-organisasi olahraga, kesenian, PMR, dan sebagainya. 

 

Bimbingan berfungsi developmental adalah usaha 

bimbingan yang diberikan kepada siswa agar kemampuan yang 

mereka miliki dapat ditingkatkan. Bimbingan ini dimaksudkan 

untuk mengembangkan potensi yang ada pada siswa. Bimbingan 

ini misalnya siswa yang cerdas dilibatkan dalam lomba karya 

ilmiah, siswa yang berbakat olahraga disalurkan pada kelompok 

olahraga, dan sebagainya. 
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Bimbingan berfungsi distributive , artinya fungsi 

bimbingan dalam hal membantu siswa untuk menyalurkan 

kemampuan (kecerdasan, bakat), minat, cita-cita, prestasi 

akademis, hobi, dan sebagainya ke arah pendidikan dan 

pekerjaan yang sesuai. Penyaluran dalam bidang pendidikan 

misalnya dalam pemilihan jurusan, pemilihan bidang studi, 

pilihan sekolah lanjutan, dan sebagainya. Sedang penyaluran 

dalam bidang pekerjaan misalnya dalam pemilihan jenis 

pekerjaan. 

 

Bimbingan berfungsi adaptif, yaitu fungsi bimbingan 

dalam hal membantu staf sekolah (kepala sekolah, guru, pegawai 

administrasi) untuk menyelesaikan strateginya dengan minat, 

kebutuhan serta kondisi siswa. Strategi kepala sekolah misalnya 

berupa cara pengelolaan sekolah, pengaturan jadwal pelajaran, 

pemilihan pelajaran keterampilan, pembentukan kelompok 

olahraga, dan sebagainya. Strategi guru berupa cara penyajian 

bahan pelajaran, pemilihan teknik mengajar, penggunaan media 

belajar, pengaturan tempat duduk di kelas, perlakuan kepada 

siswa, dan sebagainya. Sedangkan strategi pegawai administrasi 

berupa cara memberi pelayanan kepada siswa. 
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Strategi-strategi yang mereka gunakan terlebih-lebih guru 

hedaknya betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan dan minat 

siswa, agar siswa merasa kerasan, aman, dan puas di sekolah. 

 

Kegiatan bimbingan untuk merealisasi fungsi ini misalnya 

dari data yang tersimpan di bagian bimbingan. Petugas 

memberikan informasi kepada guru mengenai kebiasaan-

kebiasaan belajar siswa. Dari informasi ini diharapkan guru dapat 

menyesuaikan diri dengan kebiasaan belajar siswa tersebut. Jadi, 

fungsi bimbingan ini akhirnya mengarah pada kepentingan siswa 

itu sendiri. 

 

Bimbingan berfungsi adjustif adalah fungsi bimbingan 

dalam hal membantu siswa agar dapat menyesuaikan diri secara 

tepat dalam lingkungannya, terutama lingkungan sekolah, 

keluarga, dan lingkungan masyarakat. Beberapa kegiatan yang 

sering dipakai untuk merealisasi fungsi bimbingan ini adalah 

layanan orientasi bagi siswa yang baru masuk pada lembaga 

sekolah, memberikan informasi mengenai cara bergaul dalam 

kelompok, dan sebagainya. 

 

C. LAYANAN PEMECAHAN MASALAH 

Masalah yang biasa dihadapi siswa secara garis besar 

dapat dikelompokkan menjadi enam. 

1. Masalah Pendidikan 
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Masalah pendidikan adalah masalah yang dihadapi 

siswa dalam hubungannya dengan masalah pendidikan. 

Misalnya masalah pemilihan jurusan, masalah kelanjutan 

studi, masalah penyesuaian dengan sekolah baru, dan lain 

sebagainya. 

 

2. Masalah Belajar 

Masalah belajar adalah masalah yang dihadapi siswa 

khusus dalam belajar. Masalah ini merupakan bagian dari 

masalah pendidikan. Bentuk-bentuk masalah belajar 

misalnya sukar konsentrasi dalam belajar, kebiasaan belajar 

yang buruk, sukar menangkap pelajaran, mudah lupa 

terhadap apa yang dipelajari, dan sebagainya. 

 

3. Masalah Pribadi  

Masalah pribadi adalah masalah yang dihadapi oleh 

siswa, yang disebabkan factor dirinya sendiri. Masalah ini 

pada siswa sekolah menengah jumlahnya meningkat karena 

mereka berada dalam fase remaja, di mana pada fase remaja 

umumnya lebih rentan dengan berbagai masalah pribadi. 

Beberapa contoh masalah pribadi misalnya kecewa ditinggal 

pacar, sukar bergaul dengan teman, merasa canggung dalam 

pergaulan, mudah emosi, merasa rendah diri, merasa 
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superior, egois, suka menang sendiri, merasa pesimis dalam 

hidupnya.  

 

4. Masalah Sosial 

Masalah social adalah masalah yang dihadapi siswa 

dalam segi social. Misalnya penyesuaian dengan kelompok 

seusai, kesulitan dalam penyesuaian dengan masyarakat, 

terisolir dari kelompok, dan sebagainya. 

 

5. Masalah Pekerjaan 

Masalah pekerjaan adalah masalah yang dihadapi 

siswa dalam bidang pekerjaan. Masalah pekerjaan akan lebih 

mendesak pada sekolah-sekolah kejuruan (STM, SPG, SMEA, 

dan sebagainya), namun bukan berarti pada siswa sekolah 

menengah umum tidak ada masalah. Contoh dari masalah ini 

antara lain merasa bombing akan pekerjaan di masa 

mendatang, sulit memilih pekerjaan yang sesuai dengan 

dirinya, sukar mencari pekerjaan, tidak memiliki keterampilan 

tertentu, dan sebagainya. 

 

6. Masalah Penggunaan Waktu Luang  

 

Masalah ini adalah masalah yang dihadapi siswa dalam 

menggunakan waktu luangnya, baik waktu luang di sekolah 

maupun di rumah. 



140 

Adapun hal yang terjadi di lapangan, penulis pernah 

meneliti masalah yang sering dihadapi di Madrasah (MAN 1 ) 

ternyata masalah yang muncul dalam pemecahannya belum 

sepenuhnya menggunakan pendekatan bimbingan konseling. 

Hal ini dapat dilihat sebagaimana tabel berikut. 

 

Tabel 4.2 Pelanggaran/Siswa Bermasalah 

Klasifikasi 

Pelanggaran 

dalam 

Bimbingan 

Masalah/Pelanggaran Hal yang 

dilakukan oleh 

Petugas  

Pribadi/bet 

seragam 

lengkap 

Bet tidak lengkap Teguran 

Belajar Bolos pada jam ke-8 Teguran-nasihat 

Pribadi Tidak membawa sarung Teguran-nasihat 

Pribadi Tidak membawa peralatan 

sekolah 

Teguran 

Social Tidak berjamaah di masjid Teguran 

Pribadi Tidak memakai kaos kaki  Diperingatkan 

Pribadi Tidak seragam Nasihat 

Pribadi Tidak memakai topi Diperingatkan 

Pribadi Tidak memakai kaos kaki Teguran-nasihat 
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Pribadi Tidak memakai kaos kaki Teguran 

Belajar Bolos jam ke-4 Nasihat 

Pribadi Tidak memakai topi Teguran 

Belajar Pulang sebelum habis 

pelajaran 

Nasihat 

Pribadi Tidak membawa peralatan 

shalat zhuhur 

Teguran 

Social-belajar Tidak mengiuti 

muhadharah dan shalat 

zhuhur, tidak mengikuti 

lomba dalam acara 

memperingati HUT RI ke-

50 dan Maulid Nabi 

Muhammad saw. 

Nasihat 

Pribadi Tidak ikut shalat jamaah Teguran 

Pribadi Tidak membawa peralatan 

shalat 

Teguran 

Pribadi Tidak membawa peralatan 

shalat 

Nasihat 

Social Tidak mengikuti acara 

simaan Alquran 

Teguran 

. 
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Klasifikasi 

Pelanggaran dalam 

Bimbingan 

Masalah/Pelanggaran Hal yang 

dilakukan oleh 

Petugas BP/BK  

Pribadi  Tidak memakai sepatu Teguran 

Pribadi Tidak mengikuti shalat 

zhuhur 

Teguran 

Pribadi Tidak membawa 

peralatan shalat 

Teguran 

Belajar Bolos Teguran 

Belajar Tidak mengikuti 

pelajaran matematika 

Teguran 

Pribadi-belajar Tidak membawa 

peralatan shalat 

Teguran-

Nasihat 

Belajar Bolos Teguran 

Belajar Bolos Teguran 

Pribadi Sepedanya rusak Dialog 

Pribadi Bangun kesiangan Dialog 

Pribadi  Ke sawah Dialog 

Belajar  Bolos Teguran 

Pribadi  Tidak shalat jamaah Teguran 

Belajar-sosial Nonton televise di 

rumahnya Mbah 

Kasmi 

Teguran 
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Social Tidak mengikuti acara 

Isra Mi‟raj 

Teguran 

Pribadi Tidak membawa alat 

shalat untuk jamaah 

Teguran 

Pribadi Tidak membawa 

peralatan shalat 

Nasihat 

Belajar Bolos waktu jam 

istirahat pulang tanpa 

izin 

Nasihat 

Belajar Jam ke 5-6 pulang Teguran-

Nasihat 

Pribadi Tidak membawa 

peralatan shalat 

Teguran 

nasihat 

Pribadi Tidak membawa 

sarung dan tidak 

memakai bet 

Teguran  

 

Klasifikasi 

Pelanggaran 

dalam 

Bimbingan 

Masalah/Pelanggaran Hal yang 

dilakukan 

oleh Petugas 

Pribadi Bolos dan tidak membawa 

sarung 

Teguran-

nasihat 
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Belajar Bolos Teguran-

nasihat 

Pribadi Tidak membawa peralatan 

shalat 

Nasihat 

Belajar Bolos setelah jam ke-4 Nasihat 

Belajar Tidak masuk lama Nasihat 

Belajar Sering tidak masuk Nasihat 

Belajar Sering tidak masuk Teguran 

Belajar Tidak masuk Nasihat 

Social Tidak mengikuti kegiatan 

pondok Ramadhan 

Teguran 

Pribadi Tidak memakai bet Ma‟arif Teguran 

Belajar Tidak masuk tanpa izin Nasihat 

Belajar Membaca cerita waktu 

belajar 

Teguran-

Nasihat 

Social Menulis surat dengan tinta 

berwarna merah 

Teguran-

nasihat 

Belajar Tidak masuk 3 hari 

berturut-turut 

Teguran-

Nasihat 

Social Bertindak kurang sopan 

terhadap ibu guru 

Teguran-

Nasihat 

Belajar Tidak masuk tanpa Teguran 
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keterangan 

Social Tidak mengikuti upacara Teguran 

Pribadi Tidak memakai seragam  Teguran 

Pribadi Membawa gelang Teguran 

Pribadi Membawa topi bebas/jalan Teguran 

Pribadi  Membawa gelang Teguran 

Pribadi Memakai topi bebas Teguran  

 

Klasifikasi 

Pelanggaran 

dalam Bimbingan 

Masalah/Pelanggaran Hal yang 

dilakukan oleh 

Petugas BP/BK 

Social Mengacungkan kaki 

kepada ibu guru 

Teguran 

Social Mencoret-coret teman 

sebangku 

Nasihat 

Social Tidak mengikuti kegiatan 

sekolah 

Nasihat 

Belajar-pribadi Bolos/tidak memakai 

seragam 

Teguran 

Belajar Bolos Teguran 

Belajar Bolos Teguran 

Belajar Bolos Teguran 
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Belajar Bolos Teguran 

Pribadi Celana dicoret-coret Teguran 

Nasihat 

Belajar Terlambat Nasihat 

Belajar Terlambat Teguran 

Belajar Terlambat Teguran  

Belajar Terlambat Teguran 

 

Klasifikasi masalah seperti yang diuraikan di atas, 

sebenarnya dalam praktiknya cukup sukar dibedakan dan 

dikenali. Hal ini disebabkan masalah itu biasanya berkaitan 

antara yang satu dengan yang lain. Misalnya, seorang siswa MAN  

tiba-tiba ditinggal pacar. Keadaan yang tiba-tiba ini akan 

mempengaruhi konsentrasi berpikir siswa tersebut sehingga 

belajarnya terganggu. Kasus ini jika dicermati merupakan 

masalah pribadi dan merupaka masalah kecil, namun jika 

dibiarkan bisa berlanjut menjadi masalah besar dan bisa menjadi 

masalah social. Karena itu, pengklasifikasian ini semata-mata 

bertujuan untuk mempermudah pembahasan saja. 
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D. LAYANAN BIMBINGAN 

Berdasarkan cirri bidang-bidang masalah seperti tersebut, 

maka menurut jenisnya bimbingan dapat dibedakan menjadi 

sebagai berikut. 

1. Bimbingan pendidikan. 

2. Bimbingan belajar. 

3. Bimbingan pribadi 

4. Bimbingan social. 

5. Bimbingan pekerjaan. 

6. Bimbingan dalam penggunaan waktu luang. 

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. 

 

1. Bimbingan Pendidikan 

 

Bimbingan pendidikan adalah usaha bimbingan yang 

ditujukan kepada siswa untuk mengatasi kesuitan dalam bidang 

pendidikan. Bentuk bimbingan pendidikan ini misalnya 

menyediakan informasi mengenai jurusan, informasi mengenai 

kelanjutan studi, menyelenggarakan layanan orientasi kepada 

siswa baru, dan sebagainya. 

 

2. Bimbingan Belajar 

 

Bimbingan belajar adalah usaha bimbingan kepada siswa 

untuk mengatasi kesulitan dalam bidang belajar. Bentuk 
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bimbingan belajar misalnya membentuk kelompok belajar, 

memberikan informasi tentang cara belajar yang baik, member 

informasi cara mengatur jadwal belajar, cara memusatkan 

perhatian dalam belajar, memberikan informasi tentang pola 

belajar, dan sebagainya. 

 

Bimbingan belajar/pendidikan/akademik merupakan 

bimbingan dalam hal menemukan cara belajar yang tepat, 

memilih program yang sesuai, mengatasi kesulitan belajar, 

tuntutan belajar. Dalam hal ini termasuk memberikan bimbingan 

untuk mengembangkan kebiasaan belajar yang efektif untuk 

bekerja di masa mendatang, memahami kekuatan diri (potensi 

diri/bakat, IQ, EQ, SQ), menilai kesenjangan antara tujuan yang 

diharapkan dengan hasil ujian, dan mengumpulkan berbagai 

informasi diri untuk pemilihan setudi lanjutan.  

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.2 Bimbingan Belajar 

Bimbingan 

Belajar 

Layanan informasi: diberikan penjelasan tentang tujuan 
institusional, kurikulum, struktur organisasi, prosedur belajar yang 
tepat, penyesuaian diri dengan pendidikan lanjutan, penyadaran 
studi berkala-disiplin, aneka ragam belajar nonakademik, 
perencanaan pendidikan dengan pilihan karier. 

Layanan pengumpulan data yang diperlukan antara lain data 

kemampuan intelektual, bakat khusus, minat, cita-cita. Brosur yang 

mendukung bimbingan belajar perlu pula dikumpulkan, misalnya 

brosur pedoman akademik, jenis pendidikan, status pendidikan 

terakreditasi/tidak, dan sebagainya. 

Layanan konseling terhadap kesulitan belajar, kurang dapat 
menyusun jadwal belajar dan menepatinya, kurang siap 
menghadapi ujian, kurang konsentrasi, kurang menguasai cara 
belajar, keadaan di rumah mempersulit belajar rutin. 
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3. Bimbingan Pribadi (Personal Guidance) 

Bimbingan pribadi adalah usaha bimbingan yang 

ditujukan kepada siswa dalam usahanya mengatasi kesulitan 

pribadi. Bentuk bimbingan ini misalnya memberikan konseling, 

role playing, psikodrama, informasi cara bergaul, dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Layanan Bimbingan Pribadi 

 

4. Bimbingan Sosial 

 

Bimbingan social adalah usaha bimbingan yang bertujuan 

membantu siswa mengatasi kesulitannya dalam bidang social. 

Bentuk bimbingan ini misalnya informasi cara berorganisasi, cara 

bergaul agar disenangi kelompok, cara-cara mendapatkan biaya 

sekolah tanpa harus mengemban belajar dan sebagainya. 

 

Bimbingan social merupakan bimbingan dalam 

menghadapi emosi diri, membina hubungan kemanusiaan 

dengan sesama di berbagai lingkungan dengan anggota 

keluarga, pergaulan teman sejenis. 

Bimbingan 

Pribadi 

Layanan informasi: fase perkembangan yang sedang 
dialalui, konflik batin dengan memberikan informasi cara 
bergaul, pendidikan seks, perkembangan dunia modern, 
cirri kehidupan, penggunaan waktu efektif, peribadatan, 
hidup sehat, kondisi fisik-psikis, dan sebagainya. 

Pengumpulan data yang diperlukan: kepribadian siswa, 
sifat yang tampak dalam perilaku sehari-hari, latar 
belakang keluarga, keadaan kesehatan, dan sebagainya. 
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Gambar 4.4 Bimbingan Sosial 

 

5. Bimbingan Pekerjaan 

 

Bimbingan pekerjaan adalah usaha bimbingan dalam 

membantu siswa untuk mengatasi kesulitan dalam bidang 

pekerjaan. Bentuk bimbingan ini misalnya memberikan informasi 

mengenai pekerjaan, karya wisata ke pabrik, ke perusahaan, cara 

melamar pekerjaan, cara memilih dan menentukan pekerjaan, 

dan sebagainya. 

 

Sementara bimbingan karier menurut Winkel (1997) ialah 

bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia 

pekerjaan, memilih lapangan pekerjaan atau jabatan profesi 

tertentu, serta membekali diri agar siap memangku jabatan yang 

telah dimasuki. Adapun bimbingan karier islami menurut Tohari, 

dkk (1992) adalah proses pemberian bantuan terhadap individu 

agar dalam proses mencari pekerjaan dan bekerja senantiasa 

selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat 

mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Adapun konseling islami 

merupakan proses pemberian bantuan kepada individu agar 

Bimbingan 
Sosial 

Layanan informasi : mengendalikan emosi, mengarahkan emosi 

termasuk menghadapi orang tua yang taraf pendidikannya lebih 

rendah daripada anak-anaknya, bahwa setiap orang memiliki 

kesulitan dan tidak sendirian, pergaulan social untuk mengatasi 

pergumulan batin, perasaan diri yang selalu berubah, 

pertentangan Aku dengan orang dewasa, dan sebagainya. 
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menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang 

seharusnya dalam mencari dan melakukan pekerjaan senantiasa 

selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat 

mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 

 

Lebih lanjut pengertian karier adalah perkembangan dan 

kemajuan seseorang dalam kehidupannya, baik dalam 

pendidikan/belajar, pekerjaan, jabatan, maupu kegiatan hidup 

lainnya.  

 

Salah satu unsur budaya adalah ide. Cita-cita anak 

merupakan manifestasi unsur budaya ide tersebut. Anak usia SD 

akan sangat baik jika sudah dapat memilih cita-citanya. 

Meskipun pada rentang perkembangan masih akan mengalami 

perubahan cita-cita. 

Menurut Eli Ginzberg (1987) dalam W.S. Winkel (1997). 

Pemilihan pekerjaan (cita-cita) akan lebih baik jika melewati tiga 

fase utama, yaitu  (a) fantasi (usia SD), (b) tentative (usia sekolah 

menengah), dan (c) realistis. 

 

Untuk dapat memutuskan dan menjawab cita-cita apa 

yang dipilih oleh siswa dalam pendidikan dasar, menurut teori 

bimbingan karier adalah dipengaruhi oleh status orang tua, 

karakteristik sikap dari tingkat status orang tua atau dengn kata 
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lain jenis pekerjaan orang tua dapat menginspirasi anak untuk 

menentukan cita-citanya. 

 

Selain itu, pemilihan cita-cita anak dapat pula terinspirasi 

melalui significan others dan jenis pekerjaannya. Yang dimaksud 

dengan significan others adalah orang lain yang dikagumi dan 

dekat dengan anak, atau dapat dikatakan sebagai orang lain 

yang cenderung membantu atau mentransfer ide kepada anak. 

Adapun yang termasuk dalam kategori significan others antara 

lain guru, kerabat, teman, tokoh idola, dan lain-lain. Jadi, jenis 

pekerjaan yang dimiliki oleh significan others dapat 

mempengaruhi pilhan anak terhadap cita-citanya. 

 

Untuk tingkat sekolah dasar, pekerjaan ayah, dari model di 

atas akan mempengaruhi prestasi siswa di sekolah dan pilihan 

kerja (cita-cita anak). Kerangka pencapaian status (cita-cita) 

melalui proses interpersonal dari status orang tua (jenis 

pekerjaan) atau dari status significan other (jenis pekerjaan ) 

yang ditransfer kepada anak berpengaruh terhadap prestasi 

sekolah dan status karier (cita-cita). 

 

Hal ini dapat dilihat dalam kerangka berpikir pencapaian 

status sebagai berikut. 

 

Dari peta di atas, jenis pekerjaan ayah/orang tua ataupun 

significan others dapat memengaruhi pilihan karier. Dalam hal ini 
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peneliti menginterprestasikan pilihan karier sebagai unsur ide: 

cita-cita anak di antara ayah/orang tua dan significan others 

mana yang lebih kuat pengaruhnya, akan menentukn pilihan 

cita-cita mana yang dipilih oleh anak. 

Lebih lanjut penjelasan karier dapat dilihat sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Bimbingan Karier 

 

Faktor-faktor  perkembangan karier terdiri atas factor 

internal dan eksternal. Sebagaimana Gambar 4.8 berikut. 

 

 

 

 

Bimbingan 

Karier 

Menilai pola karier dan menjelaskan 

kemungkinan  terjadinya perubahan 

Menilai pentingnya penataan tujuan 
karier yang realistis termasuk 
pemilihan dalam pendidikan 

Merencanakan pendidikan lanjutan 
dan menata tujuan pendidikan 

Mengembangkan kecakapan yang dimiliki 
berdasarkan pengalaman di amsa lalu dan 
merencanakan masa depan 
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Gambar 4.8 Faktor Karier 

 

Adapun secara islami dapat dipahami sebagaimana 

Gambar 4.9 berikut.  

1. Cita-cita 
2. Nilai-nilai 

kehidupan  
3. Taraf 

intelegensi  
4. Bakat khusus  
5. Minat  
6. Sifat 

kepribadian  
7. Pengetahuan  
8. Keadaan 

jasmani  
9. Potensi  

1. Keberuntungan  
2. Aji 

mumpung/spekulatif  
3. Trend/kecendrungan 

sesaat 

1. Masyarakat 
2. Keadaan sosial 

ekonomi 
3. Status sosial 

ekonomi daerah 
4. Status sosial 

ekonomi 
keluarga 

5. Pendidikan 
pergaulan 
dengan teman 
sebaya 

6. Tuntutan yang 
melekat pada 
masing-masing 
jabatan  

Faktor yang perlu 

diwaspadai 

Faktor internal karier 

Faktor eksternal karier 

karier 
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Gambar 4.9 Karier Islami 

 

Adapun perkembangan karier dan pilihan karier 

penjelasannya dapat dilihat melalui beberapa teori berikut. 

 

Contoh pilihan karier adalah sebagaimana Surah Yusuf 

(12): 55 di mana Nabi Yusuf memilih pekerjaan menjadi 

bendaharawan (akuntan) dan melamar pada raja sesuai dengan 

keterampilan/kemampuan yang dimilikinya. 

 

Dalam pendekatan Trait dan Factor disebutkan bahwa orang 

memiiki pola kemampuan dan minat yang dapat diketahui 

melalui testing, dapat diselidiki konstalasi kualitas apa yang 

dituntut dalam berbagai bidang pekerjaan. Seseorang dapat 

Konseling 

islami 

Kewajiban manusia untuk bekerja 
Q.S. At-Taubah ayat 105 yang artinya:  
Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang2 mukmin 
akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada 
(Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu 
diberitahukan –nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan  

Fungsi kerja memenuhi kewajiban hakiki, kebutuhan jasmani rohani, 
kebutuhan mental rohaniah, kebutuhan memenuhi keluarga – 
kelestarian keturunan, kebutuhan hidup kemasyarakatan. 

Tata nilai dan etos kerja islami, keseimbangan tujuan kerja, bekerja menurut 
kadar kemampuan dan keahlian pribadi, disiplin efisien menggunakan waktu 
dan kesempatan, jujur, tanggung jawab, rendah hati, produktif, proposional, 
adil, bekerja dengan cara yang benar dan baik 

Faktor keberhasilan kerja : keberhasilan kemauan dan sikap 
positif terhadap pekerjaan kesempatan, peluang imbalan 
yang baik, hubungan kerja yang manusiawi 
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menemukan jabatan yang cocok baginya dengan cara 

mengkorelasikan kemampuan, potensi, dan wujud minat yang 

dimilikinya dengan kualitas-kualitas yang secara objektif dituntut 

apabila akan memegang jabatan tertentu. Bagi seseorang hanya 

ada satu jabatan dan pilihan jabatan terutama didasarkan pada 

identifikasi berbagai kemampuan individual melalui testing. 

Dengan demikian, data tentang diri peserta didik/data psikologis 

merupakan bahan pertimbangan penting dalam merencanakan 

karier.
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BAB VI 

PENDEKATAN KONSELING 

 

A. Psikoanalisis 

Psikoanalisis dipelopori oleh Sigmund Freud yang lahir 

dari keluarga Viena dan merupakan anak sulung dari delapan 

bersaudara (1856-1939). Sebagai pencetus dari psikoanalisis, 

Freud dapat menempatkan dirinya sebagai raksasa intelektual. 

Selain itu juga ia telah mengembangkan teknik baru tentang cara 

bagaimana memahami prilaku manusia, yang saat ini dikenal 

sebagai teori kepribadian dan psikoterapi. Teori-teori ini lebih 

komprehensif dibandingkan denga teori serupa yang telah dari 

awal dikembangkannya yakni psikoanalisis. Menurut Corey (corey 

2013) sifat manusia pada dasarnya psimistik, deterministik, 

mekanistik dan reduksionistik. Hal ini menjelaskan bahwa prilaku 

manusia tercipta dari irasional, motivasi dari biologis maupun 

insting, serta peristiwa psikoseksual tertentu. 

Berdasarkan aliran Freud, insting itu sentral. Artinya 

sumber energi psikis bawaan dari lahir yang berupa kondisi 

jasmaniah atau kebutuhan. Tujuan insting sendiri adalah sebagai 
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alat untuk mempertahankan hidup dan jenis. Terdapat dua 

macam insting, yakni : 

1. Insting hidup. Berfungsi untuk melayani tujuan individu 

untuk tetap hidup, seperti insting makan dan minum. 

2. Insting mati. Artinya bahwa setiap individu tanpa disadari 

berkeinginan untuk mati atau mencederai diri sendiri 

maupun orang lain (merusak). 

Struktur kepribadian 

Menurut teori Freud kepribadian seseorang mempunyai 

tiga unsur yakni ide, ego dan superego. Id merupakan komponen 

kepribadian yang terdiri dari impuls agresif dan orisinal, dimana 

prinsip kerjanya “pleasure priciple” yang berarti hanya 

mengutamakan kesenangan. Ego merupakan komponen yang 

terdiri pikiran yang logis dan realitas yang kemudian 

diformulasikan dengan tindakan demi kepuasan kebutuhan. 

Super ego merupakan bagian moral dari kepribadian manusia, 

artinya filter dari sensor baik-buruk dan salah-benar yang 

tercipta dari dorongan ego. Super ego berfungsi sebagai wadah 

dari dorongan hati ide untuk mengontrol ego agar mengubah 

tujuan moralistik menjadi yang realistik, serta memperjuangkan 

kesempurnaan. 
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Mekanisme Pertahanan Diri 

Dalam teori psikoanalisis Freud, mekanisme pertahanan 

diri merupakan strategi psikologis yang dilakukan individu 

maupun sekelompok untuk menghadapi kenyataan serta 

mempertahankan citra diri. Fungsi mekanisme pertahanan sendiri 

adalah untuk melindungi pikiran, diri, ego maupun kecemasan. 

Umumnya orang yang sehat pasti menggunakan berbagai 

mekanisme pertahanan diri selama hidupnya. Namung jika 

mekanisme tersebut digunakan terus menerus maka juga dapat 

menjadi bumerang bagi seseorang. Artinya akan berdampak 

patologis sehingga membuat prilaku yang maladaptif dan 

mengganggu kesehatan fisik maupun psikis. Mekanisme 

pertahanan diri mempunyai beberapa bentuk, diantaranya (corey 

2013): 

1. Represi. Suatu jenis pertahanan untuk menekan kesadaran 

pikiran dan perasaan yang mengancam hasrat dalam diri 

seseorang. Represi bekerja secara tidak sadar terhadap 

orang yang mengalaminya. 

2. Penyangkalan. Pertahanan melawan terhadap adanya 

kenyataan yang tidak menyenangkan. 
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3. Fiksasi. Keadaan seseorang untuk berhenti atau terpaku 

pada suatu tahap perkembangan yang dialaminya karena 

merasa cemas dengan kondisi perkembangan lanjutan. 

4. Regresi. Upaya melangkah mundur ke fase yang lebih 

rendah dari fase yang dialaminya. 

5. Rasionalisasi. Menciptakan alasan yang kuat untuk 

membuktikan bahwa sesuatu yang ia lakukan adalah baik 

(rasional) dan dapat diterima oleh sosial. 

6. Sublimasi. Dorongan mencari jalan keluar terhadap 

sesuatu yang tidak dapat diterima sosial dengan cara 

mengubah sesuatu tersebut kedalam bentuk lain yang 

dapat diterima sosial. 

7. Displacement. Suatu tindakan yang diambil ketika 

seseorang mengalami kebencian terhadap sesuatu dan ia 

melampiaskannya pada orang lain. 

8. Reaction formation. Reaksi atau tindakan seseorang untuk 

melawan (menyembunyikan) emosi yang sesungguhnya 

dengan cara merepresentatifkan kebentuk berlawanan. 

Teknik-teknik pendekatan psikoanalisis 

Terdapat beberapa teknik-teknik dalam pendekatan 

psikoanalisis (Corey 2013), diantaranya sebagai berikut : 
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1. Asosiasi Bebas 

Teknik utama dalam pendekatan psikoanalisis adalah 

asosiasi bebas. Caranya yakni konselor mempersilakan 

konseli bersantai senyaman mungkin sambil meminta 

konseli agar menghilangkan pikiran sehari-harinya. 

Sehingga setelah itu konseli diarahkan untuk mengatakan 

apa saja yang muncul dalam pikirannya. 

2. Interpretasi 

Interpretasi adalah tahap dasar dalam mengungkap atau 

menganalisa yang terkandung dalam asosiasi bebas, 

resistensi, mimpi maupun transferensi konseli. Caranya 

yakni konselor menjelaskan, menerangkan atau 

mengajarkan suatu makna-makna yang terkandung dalam 

dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi maupun 

trensferensi tersebut. 

3. Analisis Mimpi 

Teknik ini umumnya dilakukan ketika ada masalah yang 

belum terselesaikan. Konseli diminta untuk menjelaskan 

apa saja yang terjadi dalam mimpinya. Sehingga konselor 

dapat berusaha menganalisa mimpi tersebut. Freud 

mengganggap mimpi adalah jalan utama menuju alam 

bawah sadar. Karena mimpi berasal dari proses tidur, dan 

tidur merupakan proses dimana pertahanan ego 
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seseorang melemah. Dengan seperti itu emosi-emosi 

seseorang akan muncul kepermukaan walaupun dalam 

bentuk lain. 

4. Analisis Resistensi 

Resistensi artinya penolakan, analisis resistensi dilakukan 

untuk menyadarkan konseli kenapa terjadi suatu 

penolakan dalam dirinya. Sehingga konselor meminta 

konseli untuk menafsirkan kondisi tersebut. 

5. Analisis Tranferensi 

Transferensi merupakan memindahkan emosi masa lalu 

dari satu objek menuju objek lain. Kondisi ini menuntut 

konseli agar dapat menghidupkan kembali pengalaman 

masa lalu yang kemudian dilemparkan pada masa 

sekarang yakni pada diri konselor. Biasanya konseli akan 

mencintai atau malah membenci konselor akibat 

pengalaman tersebut. 

 

B. Prilaku (Behavior) 

 

Tingkah laku manusia hampir sepenuhnya ditentukan oleh 

faktor eksternal. Manusia memulai kehidupannya dengan 

bereaksi terhadap lingkungan. Kemudian melalui reaksi tersebut 

menghasilkan kebiasaan atau tingkah laku yang berulang-ulang 
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sehingga menjadi suatu kepribadian. Pendekatan behavior 

dengan cara melihat proses konseling merupakan aktifitas 

belajar. Yang menjadi fokus konseling disini adalah membantu 

konseli mempelajari tingkah laku baru untuk memecahkan 

masalah. Konseling behavior memandang bahwa tingkah laku 

merupakan sesuatu yang dapat dipelajari. Oleh karena itu, tugas 

konselor menjadi sentral karena dituntut aktif, menjadi guru 

sekaligus model serta sebagai ahli diagnosis. Bukan hanya 

konselor saja, disini konseli juga dituntut harus aktif, melakukan 

sendiri, dan komitmen dengan apa yang menjadi alternatifnya 

sehingga akan terjadi pengubahan prilaku dalam rangka 

mengatasi masalah. 

Behavior beranggapan bahwa masalah yang dialami 

seseorang merupakan tentang prilaku. Sehingga segala sesuatu 

yang berkaitan dengan emosi ataupun mental tidak 

dipertimbangkan (Chaplin 1997). Pertama kali aliran behavior 

berkembang di Rusia, kemudian diikuti oleh negara seperti 

Amerika yang digagas oleh JB Watson (1878-1958). Konseling 

behavior merupakan aliran yang beradaptasi dari aliran psikologi 

behavioristik yang memfokuskan pada prilaku yang tampak. 

Pada hakikatnya konseling merupakan proses pemberian 

bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada orang lain dalam 

rangka memecahkan masalah yang dialami serta mampu tumbuh 
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kearah yang positif berdasarkan pilihannya sendiri (yusuf dan 

Nurihsan 2006). 

 

Teknik-Teknik Pendekatan Behavior 

1. Latihan Asertif 

Teknik ini melatih konseli yang mengalami kesulitan untuk 

mengungkapkan bahwa tindakannya itu adalah layak dan 

benar. Seperti kesulitan untuk mengungkapkan perasaan 

tersinggung terhadap orang lain, sulit dalam menyatakan 

tidak maupun respon positif. Konseli diminta tegas untuk 

mengartikulasikan pikirannya dalam suatu tindakan atau 

perkara. Cara yang dapat dipakai dalam teknik ini 

diantaranya adalah menggunakan role playing dan 

latihan. 

2. Tugas Rumah 

Teknik yang berupa pemberian tugas rumah dengan 

tujuan untuk membina, membiasakan, mengembangkan 

sikap tanggung jawab, meresapi sistem nilai tertentu yang 

menuntut akan terbentuk prilaku baru yang diharapkan 

serta melatih pengolahan diri konseli agar tidak selalu 

tergantung pada konselor. Melalui tugas rumah maka 

konseli diharapkan dapat mengurangi ataupun 

menghilangkan ide dan perasaan yang irasional, 
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mempelajari tugas-tugas tertentu yang dapat mengubah 

kognisi yang salah, serta melaksanakan latihan-latihan 

tertentu sesuai tugas rumah tersebut. Pelaksanaan tugas 

rumah yang dilakukan oleh konseli akan dilaporkan pada 

konselor pada pertemuan selanjutnya. 

3. Penguatan (Reinforcement) 

Reinforcement bertujuan untuk memberikan dorongan ke 

arah positif tentang tingkah laku konseli. Caranya yakni 

memberikan pujian ataupun hukuman pada konseli 

berdasarkan tingkah lakunya tersebut. Dengan pemberian 

pujian dan hukuman maka diharapkan konseli dapat 

menginternalisasikan pada diri konseli tentang sistem nilai 

yang diharapkan. 

4. Modeling 

Teknik modeling bertujuan untuk menciptakan tingkah 

laku baru yang diharapkan pada diri konseli melalui 

sebuah contoh model yang diterapkan. Caranya yakni 

dengan menirukan, mengamati, menyesuaikan serta 

menginternalisasikan nilai-nilai sistem suatu model sosial 

yang dipilih konselor berdasarkan kesesuaian terhadap 

masalah konseli. 
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C. Eksistensial Humanistik 

 

Eksistensial humanistik merupakan teori yang 

memfokuskan pada pemahaman diri manusia. Teknik-teknik 

yang digunakan dalam teori ini bertujuan untuk mempengaruhi 

konseli. Teori eksistensial humanistik bukanlah sebuah aliran 

terapi dan juga bukan teori tunggal. Melainkan sebuah teori 

yang mencakup teori-teori berlainan, yang semuanya 

berdasarkan pada hakikat tentang manusia. Berikut ini beberapa 

komponen dalam teori eksistensial humanistik. 

1. Kesadaran Diri 

Setiap manusia mempunyai potensi untuk menyadari 

dirinya sendiri, yakni suatu potensi unik dan nyata yang 

mampu menjadikan manusia untuk berpikir dan 

memutuskan. Semakin kuat kesadaran diri seseorang, 

maka semakin besar juga kebebasan pada diri orang 

tersebut. Potensi untuk memutuskan secara bebas 

berdasarkan kerangka pembatasnya merupakan suatu 

aspek yang fundamental pada diri manusia. Namun ketika 

manusia bebas memilih dan bertindak ia juga harus 

menyertai tanggung jawabnya. Karena menurut para 

pakar eksistensialis, manusia bertanggung jawab penuh 

atas keberadaan dirinya sendiri. Manusia tidak bisa jika 
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hanya menjadi budak dari kekuatan-kekuatan 

determinisme dari sebuah pengondisian. 

2. Kebebasan, tanggung jawab dan kecemasan 

Kesadaran dari sebuah kebebasan dan tanggung jawab 

dapat menciptakan rasa kecemasan yang menjadi simbol 

dasar pada manusia. Kecemasan ini juga bisa ditimbulkan 

oleh keterbatasan atau kemungkinan yang hakiki untuk 

mati. Kesadaran atas kematian mempunyai peranan 

penting bagi manusia, karena dengan adanya kesadaran 

kematian menunjukkan bahwa manusia mempunyai waktu 

yang terbatas dalam mengembangkan potensi yang 

dimilikinya. 

3. Penciptaan makna 

Manusia diciptakan dengan keadaan unik, dalam artian 

manusia dituntut untuk mencari tujuan hidupnya sendiri 

dan menemukan nilai-nilai yang dapat memberikan 

makna pada kehidupannya. Menjadi manusia juga berarti 

harus menghadapi kesendirian, karena manusia lahir ke 

dunia sendiri dan mati pun ia sendiri. Namun walaupun 

demikian, manusia sangat butuh untuk menjalin 

hubungan dengan sesama, sebab manusia merupakan 

makhluk rasional dan sosial. Kegagalan dalam menjalin 

hubungan juga dapat menimbulkan sebuah kondisi yang 
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depersonalisasi, keterasingan serta kesepian. Setiap 

manusia berkesempatan untuk mewujudkan diri dengan 

cara mengaktualkan segala potensi yang dimiliki. Namun 

jika sampai ditaraf tertentu manusia tidak bisa 

mengaktualkan potensinya maka ia menjadi „sakit‟, karena 

merupakan sebuah kegagalan dalam menggunakan 

kebebasan dalam mewujudkan potensi. (Corey, 2013) 

Sementara didalam sumber lain tentang sifat manusia 

menyatakan bahwa “Pendekatan eksistensialisme menolak 

pandangan deterministik tentang sifat manusia, sehingga 

menekan kebebasan manusia untuk memilih apapun yang 

ia kehendaki”. Para penganut eksistensialisme 

menganggap bahwa manusia membentuk kehidupannya 

melalui pilihan ia buat sendiri. Sebabnya mereka hanya 

berfokus pada kebebasan memilih dan tindakan untuk 

mengiringinya. Eksistensialisme menganggap bahwa 

manusia sebagai penulis dalam kehidupannya sendiri.  

 

Teknik-teknik konseling Eksistensial humanistik 

 

Dalam pendekatan eksistensialis teknik konseling yang 

digunakan relatif sedikit dibandingkan dengan 

pendekatan konseling lainnya. Kondisi ini dianggap suatu 

kelemahan dalam pendekatan eksistensial karena 
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minimnya teknik dalam proses konseling. Namung 

sesungguhnya kelemahan tersebut merupakan suatu 

kekuatan karena diperbolehkannya konselor eksistensial 

untuk memakai gagasan lain berdasarkan keahlian dan 

profesionalitas yang ia miliki. Untuk itu pendekatan 

eksistensial tidak membatasi konselor dalam 

menggunakan teknik-teknik tertentu. Menurut 

eksistensialis, mendekati manusia hanya dengan 

menggunakan teknik itu sama saja memanipulasi manusia. 

Sedangkan manipulasi sendiri merupakan hal yang 

berlawanan dengan teori yang ada pada eksistensial. Jadi 

penganut eksistensial bebas menggunakan teknik apapun 

yang biasa disebut dengan desensiasi atau asosiasi bebas. 

Secara umum, teknik yang sangat kuat dan efektif yang 

dapat dipakai konselor eksistensial adalah hubungannya 

dengan konseli. Teknik ini mengharuskan konselor 

melupakan sejenak kebutuhan pribadinya dan berfokus 

pada kebutuhan konseli. Dengan cara seperti ini maka 

konselor akan lebih mudah untuk terbuka sebagai 

pembantu konseli untuk mengubah menjadi pribadi yang 

lebih mengenal perasaan dan pengalamannya sendiri. 

Dalam hubungan ini ditekankan pada aspek ketulusan, 

kejujuran dan spontanitas. Pendekatan eksistensial juga 



170 

digunakan teknik konfrontasi. Seorang konseli 

dikonfrontasi menggunakan gagasan bahwa setiap 

manusia bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. 

Selain teknik-teknik yang telah disebutkan diatas konselor 

eksistensial juga meminjam beberapa teknik dari 

pendekatan lain seperti, latihan kesadaran, imajinasi, 

defleksi, penetapan tujuan dan paradoks. (Gladding 2012) 

Dalam bukunya Corey menjelaskan bahwa hanya sedikit 

dari teknik eksistensial-humaistik yang telah 

dikembangkan. Alasannya karena pendekatan ini 

mengutamakan pemahaman alih-alih teknik. Dengan kata 

lain memang konselor eksistensial-humanistik bisa 

meminjam teknik-teknik dari beberapa pendekatan 

konseling lainnya. Penggunaan diagnosis, pengetesan dan 

pengukuran dianggap sudah tidak penting lagi digunakan. 

Sehingga pendekatan ini bisa saja menjadi sangatn 

konfrontatif. (Corey 2013) 

 

D. Realitas 

 

Konsep dasar dalam pendekatan realitas adalah teori 

pilihan yang artinya segala sesuatu yang kita lakukan sudah 

menjadi pilihan kita. Manusia berfungsi secara individu maupun 
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sosial berdasarkan pilihan efektif yang bertanggungjawab.  

Setiap prilaku kita dan apa yang yang kita lakukan merupakan 

bentuk usaha terbaik dalam memenuhi suatu keinginan sesuai 

kebutuhan kita. Secara umum prilaku manusia terdiri dari 4 

aspek; bertindak (acting), berpikir (thinking), merasakan (feeling), 

dan fisiologi (physiologi). Setiap prilaku adalah pilihan, jadi dalam 

proses konseling seorang konseli disadarkan dengan cara 

mengungkapkan gejala-gejala prilaku aktif yang bermasalah. 

Oleh karena itu untuk mencapai perubahan pada diri konseli 

diperlukan 2 syarat, yakni : 

1. Konseli harus menyadari bahwa prilakunya saat ini 

tidak lah efektif bagi kebutuhan dasarnya. 

2. Konseli harus yakin dan dapat mencari prilaku lain 

yang lebih efektif guna memenuhi kebutuhan 

dasarnya. 

 

Teknik-Teknik pendekatan realitas 

1. Permainan peran (role playing) 

2. Humor 

3. konfrontasi 

4. merumuskan tingkah laku bersama konseli 

5. konselor berperan sebagai pendidik dan persuasif 
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6. membuat batasan-batasan yang tegas mengenai 

situasi terapi 

7. terapi kejutan verbal/ejekan guna mengkonfrontasi 

tingkah laku konseli yang tak pantas 

8. konselor terlibat aktif dalam merencanakan tingkah 

laku yang nyata 

 

E. Gestalt 

 

Fokus dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan 

kesadaran keberadaan individu di dunia. Konselor dan konseli 

harus berfokus pada pengalaman perspektual dan sensorik 

mereka yang langsung dipersepsikan dan dianggap paling 

signifikan dalam terapi dan kehidupan. Itulah basis 

fenomenologis terapi gestalt yang menekankan bahwa 

pengalaman manusiawi yang subjektif lebih bisa diandalkan dari 

pada penjelasan dan interprestasi. Tujuannya bagi konseli adalah 

untuk menyadari pada apa yang sedang dilakukan dan 

bagaimana ia melakukanya, dan bukan alih-alih berkonsentrasi 

pada “mengapa”. 

Masa Sekarang 

Gestalt berpandangan bahwa yang ada hanyalah “masa 

sekarang”, karena “masa lalu” telah terlewati dan “masa depan” 
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belum pasti/ada, untuk itu hanyalah masa sekaranglah yang lebih 

nyata. Salah satu penekanan dalam teknik ini adalah lebih 

menghargai dan menghayati masa sekarang bukan masa lalu 

ataupun masa depan. 

Emosi yang Tak Selesai 

Konsep lain dalam pendekatan gestalt adalah adanya 

emosi yang tak kunjung selesai atau sebuah perasaan yang tak 

terealisasikan, seperti amarah, duka cita, bersalah, maupun 

perasaan lainnya. Perasaan-perasaan tersebut tak bisa 

diwujudkan pada masa lalu hingga akhirnya tergambarkan atau 

terasosiasikan pada ingatan/khayalan tertentu. Oleh karena 

perasaan itu tidak dihayati secara penuh dalam kesadaran 

manusia maka kesemuanya berada dilatar belakang dan terbawa 

pada masa sekarang yang pada akhirnya dapat mengganggu 

hubungan dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. 

Pengingkaran 

Konsep pengingkaran berarti sarana seseorang untuk 

menghindari diri dari tugas yang belum selesai atau kenyataan 

hidup. Mayoritas setiap orang lebih memilih menghindarkan diri 

dari pengalaman yang tidak mengenakan atau menyakitkan 

daripada harus menghadapinya dan berbuat sesuatu untuk 

merubahnya. Oleh karena itu seseorang akan terpaku dan tidak 
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mampu untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi 

hingga akhirnya membatasi mereka untuk berkembang. 

Lapisan-Lapisan Neurosis 

Perls menyamakan penjabaran kepribadian orang dewasa 

seperti kulit sepotong bawang merah. Ia menjelaskan bahwa jika 

seseorang ingin mendapatkan kematangan kepribadian maka ia 

harus mengupas kulit/lapisan-lapisan tersebut. Lapisan yang 

pertama adalah lapisan berpura-pura (terdiri dari latah tidak 

otentik, khayal), kedua fobia (menghindari kepedihan emosional), 

ketiga buntu (terpaku pada proses pendewasaan), keempat 

implosif (terlalu menghayati kepedihan), kelima ekplosif (ledakan 

menuju keceriaan/kepedihan). 

Energi dan hambatan terhadap energi 

Dalam teori gestalt diberikan perhatian khusus dimana 

energi itu di alokasikan, bagaimana digunakan, dan bagaimana 

hingga dapat dihambat. Energi yang terhambat merupakan 

bentuk lain dari resistensi. Ini bisa dimanifestasikan dengan 

adanya tegangan pada bagian tubuh, dengan memalingkan 

muka saat berbicara agar tidak terjadi kontak, dan dengan 

berbicara dengan suara tertahan-tahan. 

Kontak serta resistensi terhadap kontak 

Dalam terapi gestalt, kontak merupakan hal yang harus 

ada apabila menginginkan adanya perubahan. Kontak bisa 
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dilakukan dengan cara melihat, mendengar, mencium, merasa, 

dan bergerak. Kontak yang efektif berarti dapat berinteraksi 

dengan alam dan dengan orang lain tanpa harus menghilangkan 

rasa kepribadianya. Kontak yang efektif adalah penyesuaian diri 

individu dengan lingkungan yang kreatif dan tidak hentinya 

melakukan pembaharuan. 

Dalam pendekatan gestalt dikenal adanya konsep ABCDE, 

yang dijabarkan sebagai berikut (wingkel dan hastuti): 

a. A (Activing Event dan Activing Experience). Activing 

Event artinya kejadian atau pengalaman di luar atau di 

sekitar individu. Sedangkan Activing Experience adalah 

kejadian atau pengalaman yang dialami individu. 

b. B (Belief). Cara individu memahami suatu hal dengan 

cara rasional maupun irasional. 

c. C (Consequences). Suatu akibat dari emosi individu 

yang berupa reaksi perasaan yang sesuai ataupun 

tidak sesuai. Konsekuensi pemikiran yang irasional 

terhadap emosi melalui self-verbalization. 

d. D (Dispute Irational Belief). Keyakian irasional dalam 

individu yang saling bertentangan (dispute). 

e. E (Effects). Suatu efek yang timbul dari proses 

konseling melalui pertentang-pertentangan (disputing) 

pada keyakinan irasional individu. 
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F. Rasional emotif 

Rational emotive therapy adalah suatu model pendekatan 

konseling yang mengarah pada perubahan dalam sikap dan 

pandangan konseli yang tidak logis tentang diri sendiri maupun 

lingkungan serta menggantinya dengan pandangan/sikap yang 

logis. Karena dengan pandangan yang tidak logis itulah 

penyebab seseorang mempunyai gangguan emosional. Inti dari 

pendekatan ini adalah mengubah cara berpikir tidak logis 

(irasional) menjadi logis (rasional). Untuk itu manusia sebagai 

makhluk dengan biologi dan sosial yang kuat berkapasitas 

berbuat yang rasional. Dengan seperti itu maka diharapkan 

kesulitan emosional dapat dicegah dengan pemaksimalan 

pemikiran yang rasional. 

Layanan konseling pendekatan rasional emotif dapat 

dibagi menjadi 2 yakni layanan individu dan layanan kelompok 

(Willis). Umumnya teknik dalam pendekatan ini banyak 

mengambil dari pendekatan behavior, diantaranya yakni sebagai 

berikut: 

a. Assertive Training. Melatih dan membiasakan konseli 

untuk terus menerus menyesuaikan diri terhadap prilaku 

yang diharapkan. 

b. Sosiodrama. Sesuai namanya teknik ini dikemas dalam 

bentuk drama pendek tentang masalah sosial. 



177 

c. Self modelling. Teknik yang bertujuan menghilangkan 

prilaku tertentu dengan perantara konselor sebagai model 

dan konseli mengikutinya. 

d. Reinforcement. Pemberian reward (penghargaan) atau 

penguatan terhadap prilaku konseli yang rasional. 

e. Self Control. Mengontrol diri. 

f. Homework. Pemberian tugas rumah. 

g. Bibliografi. Memberi bahan bacaan. 

h. Relaxation. 

i. Desensitisasi sistematis. 
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