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DEFINISI TEORI 

 

 
Kaidah-kaidah atau konvensi manusia untuk 
menyimpan keteraturan data (Pepper) 

Model konseptual atau seperangkat 
konvensi yang dihasilkan oleh kaum teorist 
yang didalamnya berisi sekelompok asumsi 
yang relevan dan secara sistematik 
berhubungan satu dengan yang lain, serta 
seperangkat definisi empirik  
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HAKIKAT TEORI 

BAGI KONSELOR 

Memberikan sumbangan yang berharga 

bagi khasanah konselor sebagai ilmu 

sekaligus dapat dimanfaatkan dalam 

praktek konseling.  

Teori konseling dapat memberikan jalan 

bagi terhindarnya pelaksanaan profesi 

konseling tersebut dari kesalahan 

konseptual. 
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ATRIBUT TEORI 

(Burk dan Stefflre) 

JELAS: dapat dengan mudah dipahami oleh pembacanya, serta tidak 
bertentangan. 

KOMPREHENSIF: memiliki skope dan account untuk banyak tingkah laku, 
dapat menjelaskan apa yang terjadi pada banyak orang dalam banyak 
situasi, atau mampu menjelaskan fenomena secara menyeluruh. 

EKSPLISIT: memiliki ketepatan, karena setiap penjelaan didukung dengan 
data-data yang dapat diuji. 

PARSIMONIOUS: sederhana, tidak menjelaskan fenomena secara 
berlebihan. 

JELAS, mampu merangsang peneliti untuk mengembangkan teorinya. 
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KONSELING SBG 

ILMU TERAPAN 

 Konseling adalah suatu ilmu pengetahuan 

atau disiplin ilmu, karena didalamnya sudah 

berisi berbagai pengetahuan tentang teori-

teori bantuan yang disusun secara logis dan 

sistematis dalam rangka menjelaskan, 

meramalkan, mengontrol gejala-gejala tingkah 

laku memperbaiki kualitas hidup manusia.  
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SYARAT  

DISIPLIN ILMU 
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Obyek 

Metode Sistematis 
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LATAR TEORI 

KONSELING 

Menurut Gibson dan Mitchell dan 

Mitchell  
 

Untuk membahas konseling sebagai ilmu, 

dapat dilakukan secara tepat melalui 

penggalian tentang “akar” dan munculnya 

konseling sebagai suatu profesi. 
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FONDASI TEORI 

Konseling  

Psikologi 

P.Pendidikan 

P.Sosial 

P.Perkembangan 

Sosiologi, Antropologi, Biologi, Teknologi 
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KLASIFIKASI TEORI 

KONSELING 
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Thomson, dkk, 2004 

1.  Berdasarkan intervensi kepada klien 
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KLASIFIKASI TEORI 

KONSELING 
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Thomson, dkk, 2004 

2.  Berdasarkan intervensi dlm konseling 
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OBYEK 

MATERIAL 
 

Manusia 

dengan 

segenap 

perilakunya  

OBYEK  

KONSELING 

FORMAL 

Upaya bantuan 

kepada individu yang 

mengacu pada 

fungsi layanan yang 

diberikan 

(pengentasan dan 

pengembangan) 
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SISTEMATIS 

  Latar belakang, karakteristik 

individu, jenis, kondisi yang 

diperlukan, maupun kemungkinan 

hasilnya telah dikaji secara luas dan 

mendalam, termasuk seluk beluk dan 

keterkaitannya antara yang satu 

dengan yang lain disusun secara 

logis dan sistematis sebagai paparan 

ilmu. 
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METODE 

 

Disusun berdasar teori-teori tertentu 

yang sudah mapan dan melalui 

berbagai pendekatan dan tindakan-

tindakan berdasar kaidah keilmuan. 
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