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Pengertian Bimbingan

• Diprakarsai Frank Parson 1908

• Pelayanan B&K mencakup wilayah 

jabatan, pendidikan, sosial, pribadi dsb



Unsur pokok Bimbingan

• Pelayanan bimbingan merupakan suatu proses

• Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan

• Bantuan diberikan kepada individu

• Pemecahan masalah dilakukan oleh dan atas 
kekuatan klien sendiri

• Bimbingan dilaksanakan menggunakan bahan 
interaksi, nasehat, gagasan klien , konselor atau 
lingkungan

• Bimbingan lintas usia

• Bimbingan diberikan oleh expert

• Pembimbing tidak boleh memaksakan kehendak dan 
sesuai norma yang wajar berlaku.



Bimbingan

• Proses pemberian bantuan yang dilakukan 

oleh orang yang ahli kepada seorang atau 

beberapa individu dalam segala usia ; agar 

orang yang dibimbing dapat 

mengembangkan kemampuan dirinya sendiri 

dan mandiri ; dengan memanfaatkan 

kekuatan individu dan sarana yang ada dan 

dapat dikembangkan berdasar norma-norma 

yang berlaku  



KONSELING

• Bahasa latin : Consilium  dengan, 

bersama, meneriam, memahami

• Bahasa anglo saxon : Sellan 

menyerahkan atau menyampaikan 



Ciri pokok Konseling

• Melibatkan dua orang berinteraksi 
berkomunikasi meningkatkan pemahaman

• Terbatas dalam dimensi verbal

• Waktunya relatif lama dan terarah mencapai 
tujuan pemecahan masalah

• Tujuan konseling adalah terjadinya 
perubahan pada tingkah laku klien

• Proses yang dinamis

• Berdasar penghargaan atas harkat dan 
martabat klien



KONSELING

• Proses pemberian bantuan yang 

dilakukan melalui wawancara konseling 

oleh seorang ahli (konselor) kepada 

individu (klien) yang mengalami sesuatu 

masalah yang bermuara pada 

teratasinya masalah yang dihadapi 

klien.



PERKEMBANGAN KONSEP 

B&K

• Perioda 1 :
– Bimbingan jabatan (parsonian)

• Perioda 2 :
– Bimbingan pendidikan

• Perioda 3 :
– Pelayanan penyelesaian diri (konseling)

• Perioda 4 :
– Penekanan pentingnya proses perkembangan 

individu



TUJUAN UMUM B&K

• Membantu individu mengembangkan 

diri secara optimal sesuai tahap 

perkembangan dan predisposisi yang 

dimilikinya (kemampuan dasar dan 

bakat), latar belakang serta sesuai 

dengan tuntutan positif lingkungannya.



Asas B&K

• Asas Kerahasiaan

• Asas Kesukarelaan

• Asas Keterbukaan

• Asas Kekinian

– Apa yang perlu dilakukan sekarang?

– Tidak menunda konseling



• Asas Kemandirian

– Mencapai klien mandiri :

– Mengenal diri sendiri dan lingkungan

– Mengambil keputusan terbaik

– Mengarahkan diri sesuai keputusan sendiri

– Mewujudkan diri secara optimal sesuai 

potensi, bakat, minat

• Asas kegiatan

– Aktif konsultasi

– Aktif menerapkan hasil konseling



• Asas kedinamisan, tidak monotone

• Asas keterpaduan wawasan 

• Asas kenormatifan

• Asas keahlian

• Asas Alih tangan

– Jika konselor sudah tuntas membantu klien 
kuraang berhasil dapat mengalihkan 
kepetugas atau badan yang lebih ahli

– Hanya menangani hal yang spesifik sesuai 
keahlian konselor.
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