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DEFINISI KONSELING 

 “Counseling is a confidential relationship which 
the counselor conducts with students 
individually and in small groups to help them 
resolve their problems and developmental 
concerns (American School Counselor 
Association, 1999)”  

 

 Konseling merupakan hubungan yang bersifat 
terbatas antara konselor dan konseli yang dapat 
dilakukan dengan siswa secara individu ataupun 
kelompok kecil untuk membantu siswa 
mengatasi masalah dan mengembangkan semua 
potensinya.  
 

 



KARAKTERISTIK KONSELING 

1. Konseling merupakan alat yang paling penting 
dalam keseluruhan program bimbingan. 

2. Dalam konseling terlihat adanya pertalian dua 
orang individual yaitu konselor dan konseli, 
dimana konselor membantu konseli melalui 
serangkaian wawancara dalam serangkaian 
pertemuan. 

3. Wawancara merupakan alat utama dalam 
keseluruhan konseling 

4. Tujuan yang ingin dicapai dalam konseling 
adalah agar konseli: 
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a) Memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap 
dirinya  

b) Mengarahkan dirinya sesuai dengan potensi yang 
dimilikinya kearah tingkat perkembangan yang optimal  

c) Mampu memecahkan sendiri masalah yang 
dihadapinya  

d) Mempunyai wawasan yang lebih realitas serta 
penerimaan yang obyektif tentang dirinya  

e) Memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya dan dapat 
menyesuaikan diri secara lebih efektif baik terhadap 
dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan  

f) Mencapai taraf aktualisasi diri sesuai dengan potensi 
yangh dimilikinya  

g) Terhindar dari gejala-gejala kecemasan dan salah suai 
(mal adjustment) 



STANDAR ETIS PSIKOLOGI 

Tanggung jawab 

Kompetensi 

Standar moral dan hukum 

Penggambaran yang salah 

Pernyataan di hadapan umum 

Kerahasiaan 

Kesejahteraan klien 

Hubungan konselor-klien 

Pelayanan impersonal 

Pengumuman pelayanan 



Hubungan antarprofesi 

Pemberian ganjaran 

Keamanan tes 

Penafsiran tes 

Publikasi tes 

Kehati-hatian meneliti 

Kredit publikasi 

Tanggung jawab kpd organisasi 

Aktivitas promosi 



PRINSIP KONSELING 

Tanggung jawab profesional 

Kompetensi konselor 

Hubungan konselor-konseli 

Kerahasiaan (Konfidensialitas) 

Nilai dan Filsafat Hidup Konselor 



TANGGUNG JAWAB 

Konselor memiliki tanggung jawab 
utama kepada konseli, selain kpd 
keluarga, lembaga, profesi. 

Mengutamakan kebutuhan dan 
kesejahteraan konseli. 

 



KOMPETENSI 

Konselor diharapkan menyadari batas 
kompetensinya serta pembatasan 
pribadi dan profesinya. 

 



HUBUNGAN KONSELOR-KONSELI 

Konselor memberitahukan kepada 
konseli aspek-aspek penting dari 
hubungan yang akan dijalin yg bisa 
mempengaruhi keputusan konseli 
untuk memulai konseling. 

Aspek-aspeknya: 

 1.  Etika perekaman/pengamatan 

 2.  Kebijakan lembaga  

 3.  “Konseling wajib” 



KERAHASIAAN 

Informasi yang diterima secara 
rahasia bisa diungkapkan hanya 
setelah ada pertimbangan yg sangat 
cermat dan apabila ada bahaya nyata 
dan mengancam seseorang/ 
masyarakat. 



KASUS 

Apabila ada konseli yang sakit kanker 
dan tidak ada harapan hidup. Dia 
meminta saran Anda untuk 
mengakhiri hidupnya. Bagaimana 
sikap Anda? 

 



NILAI DAN FILSAFAT HIDUP 

Konselor diharapkan “netral nilai” 



PARADIGMA KONSELING 

Psikodinamik 

• Psikoanalisis Freud  

Kognitif 

• REBT 

Behavioral 

• Behavioral 

Humanistik 

• Berpusat Pribadi, Eksistensial, Gestalt & Realita 

Post-modern 

• SFBC & Naratif 



LOGO www.themegallery.com  


