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Konsep pokok B&K

 Paradigma Dunia Masa Kini ( antara pro dan kontra )
 Perubahan dan perkembangan masyarakat

 Modernisasi

 Era Globalisasi dan era Informasi

 Derajat manusia

 Dimensi Kemanusiaan
 Individualitas

 Sosialitas

 Moralitas

 Religiusitas

 Pendidikan dan B&K



Paradigma Dunia Masa Kini
(dalam pro dan kontra)

Perubahan dan perkembangan masyarakat
 Kondisi RI di tengah peradaban dunia

 Kondisi Sosial Ekonomi Republik Indonesia

Modernisasi (revolusi Industri)
 University for Industry

 Kapitalisme

Era Globalisasi dan era Informasi
 Dunia tanpa batas

 Tampilnya pengetahuan lokal

Perlunya sikap dan kemampuan yang tepat untuk 
mengantisipasi, mengakomodasi, meng-orientasi dan 
menangani masalah



Derajat Manusia

Dasar keindahan manusia (fisik & psikis)

Manusia, mahluk berderajat tinggi

Manusia dan kebudayaan

Pilihan derajat manusia ditentukan oleh 
pribadi masing-masing



Dimensi Kemanusiaan

 Adanya kebedaan dan kesamaan antar 
manusia (individualitas)

 Manusia saling memerlukan (sosialitas)

 Manusia mempunyai aturan pribadi dan 
kolektif / internal – external (moralitas)

 Adanya alam ‘lain’ dan alam baka 
(religiusitas)  



Dasar perlunya B&K

 Kemanusiaan ideal

 Pribadi dengan ke-diri-an yang matang

 Kemampuan sosial yang menyejukkan

 Kesusilaan yang tinggi dan beradab

 Keimanan dan ketaqwaan yang dalam

Kenyataannya …?



Kondisi dalam pendidikan 

Sudah tidak memadai lagi berpikir tentang 
penambahan pengetahuan sebagai titik 
akhir proses belajar. Padahal tantangannya 
adalah pengembangan menyeluruh baik 
dalam diri individu maupun masyarakat, 
kemampuan untuk belajar terus menerus, 
untuk jawaban yang kreatif dan untuk 
penilaian yang kritis ( Sudjatmoko, 1984)



Kasus Pendidikan

 Kelemahan perangkat keras (hardware)

 Kelemahan perangkat lunak (software)

 Kelemahan system



Simpulan akhir

 Pelayanan pengajaran (hal kognitif) perlu 
dilengkapi dengan B&K (hal dimensi 
kemanusiaan)

 Dalam layanan yang luas B&K di sekolah 
adalah pelayanan untuk semua murid 
yang mengacu pada keseluruhan 
perkembangan mereka yang meliputi 
empat dimensi kemanusiaan melengkapi 
pendidikan formal dalam rangka 
mewujudkan manusia seutuhnya.



B & K

Bimbingan (belajar)
 Kasus apa yang perlu dibimbing

Konseling
 Kasus apa yang perlu mendapat 

konseling


