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Asosiasi Bimbingan Dan Konseling Indonesia Abkin
Buku Pelatihan Wicara Diri dalam Konseling merupakan buku pelatihan yang
berisi mengenai konsep blended learning, keterampilan dasar komunikasi,
konseling naratif dan penggunaan self talk dalam konseling. Buku ini dilengkapi
dengan konsep materi dan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan
kemampuan mengelola sellf talk bagi konselor
Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Studi Bimbingan dan
Konseling Universitas Lambung Mangkurat ini disusun dimaksudkan berisikan
penjabaran panduan umum dan memberikan gambaran profil bentuk kegiatan
pembelajaran merdeka belajar-kampus merdeka kepada mitra kerja sama, serta
memberi informasi singkat pelaksanaan kegiatan merdeka belajarkampus
merdeka di lingkungan Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas
Lambung Mangkurat, kepada berbagai pihak yang terlibat, baik kepada pimpinan
Universitas Lambung Mangkurat, civitas akademika program studi, mahasiswa,
dan para mitra kerja sama. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
Program Studi Bimbingan Dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat ini
diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Konseling merupakan bantuan profesional yang diampu konselor. Para siswa di
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sekolah sering mengalami problem-problem emosi yang mengganggu proses
belajarnya, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk meraih prestasi yang
diidamkan. Bila siswa memperoleh pelayanan konseling yang memadai, mereka
akan mampu mengatasi problem-problemnya, sehingga bisa berkembang ke
arah aktualisasi diri, menjadi individu-individu yang produktif dalam mengukir
masa depannya. Buku ini dihadirkan sebagai referensi para konselor sekolah
(Guru Bimbingan dan Konseling) SMP, SMA, MA, SMK dan yang sederajat di
Tanah Air, dalam upaya meningkatkan kompetensinya di bidang konseling. Di
samping itu, buku ini juga sangat berguna sebagai bahan bacaan para akademisi
dan para mahasiswa jurusan/program studi Bimbingan dan Konseling di
perguruan tinggi. Kajian di dalam buku ini, menguraikan konsep dasar psikologi
konseling, konsep dasar konseling, karakteristik dan kompetensi konselor
profesional, karakteristik dan masalah konseli, kondisi psikologi yang menunjang
proses konseling, teori-teori psikologi dalam konseling, dan teknologi dalam
konseling. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.
Reorientasi Implementasi Kurikulum Program Studi Bimbingan dan Konseling
Universitas Lambung Mangkurat dalam Program Merdeka Belajar-Kampus
Merdeka ini disusun dimaksudkan sebagai rambu-rambu yang digunakan untuk
memandu Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada tataran Program
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Studi Bimbingan dan Konseling, terutama kepada Dosen Pembimbing Akademik
(DPA), dosen pengampu perkuliahan, dan mahasiswa yang mengikuti
perkuliahan. Penyusunan Reorientasi Implementasi Kurikulum Program Studi
Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat Dalam Program
Merdeka Belajar-Kampus Merdeka melibatkan unsur Pimpinan Program Studi
dan Tenaga Pendidik Program Studi Bimbingan dan Konseling yang kemudian
bekerja sama merumuskan dan menurunkan ketentuan dan panduan yang
dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pihak
Universitas Lambung Mangkurat kemudian disesuaikan dengan visi dan misi
yang disusun oleh Program Studi Bimbingan dan Konseling. Reorientasi
Implementasi Kurikulum Program Studi Bimbingan Dan Konseling Universitas
Lambung Mangkurat Dalam Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini
diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Puji syukur ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat, taufik,
hidayah dan inayat melalui firman-firmanNya yang luar biasa sehingga penulis
dapat menyelesaikan tulisan ini yang berjudul “Langkah Awal Sistem Konseling
Pendidikan Nasional: Analisis Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tentang
Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah”. Dari judul
tulisan ini, maka tentunya berisi tentang analisis terhadap kebijakan yang
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dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
yang berkenaan dengan Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan
Menengah”. Kebijakan seperti ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat
profesi bimbingan dan konseling di Indonesia. Kebijakan ini berharap menjadi
landasan hukum sekaligus pedoman dalam pelaksanaan BK di sekolah yang ada
di seluruh Indonesia. Harapan lainnya adalah untuk menghilangkan
kesalahpahaman tentang BK oleh masyarakat dan personil sekolah termasuk
siswa. Walaupun demikian, setiap yang diciptakan manusia termasuk kebijakan
ini, tentunya juga tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan dari kebijakan ini.
Oleh karena itu, penulis berusaha memberikan masukan, ide, pendapat,
pandangan dan kritikan terhadap kebijakan ini beserta kebijakan lain yang masih
terkait.
Bagi peserta didik yang cerdas tentu harus dilakukan upaya akselerasi agar dia
berkembang sesuai porsinya. Seseorang yang memiliki bakat khusus di bidang
tertentu, kepribadian dan minat harus mendapat perlakuan sebagaimana
mestinya agar menjadi pendorong proses pertumbuhan dan perkembangan
individu. Proses pengembangan ini dikemas dalam suatu pelayanan pendidikan
secara umum serta bimbingan dan konseling secara khusus. Memahami
komponen psikologis dimaksud merupakan hal yang tidak bisa dianggap remeh,
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karena sedikit saja salah penafsiran bisa jadi perencanaan langkah
pengembangan akan bias, sehingga disusun instrumen khusus agar
mendapatkan informasi objektif mengenai kecerdasan, bakat, minat, dan
kepribadian individu. Tes psikologis atau yang sering disebut sebagai psikotes
disusun untuk membantu memperoleh pemahaman objektif, holistik, dan
komprehensif mengenai tipologi kepribadian, tingkat kecerdasan, jenis bakat
serta minat untuk membantu konselor dalam menyusun program layanan
pendidikan secara umum dan bimbingan konseling secara khusus sebagai upaya
fasilitasi perkembangan optimum peserta didik. Satu hal yang mencirikan peserta
didik tampil out of the box adalah kreativitasnya, di mana dia bisa tampil beda
meskipun mempunyai kecerdasan, bakat, dan minat yang sama dengan siswa
lainnya. Buku ini mengurai secara komprehensif perihal pemahaman individu
teknik testing tersebut Buku persembahan penerbit Prenada Media
Buku ini ditulis karena dorongan hati yang ikhlas untuk membina para
mahasiswa, khususnya mahasiswa yang dipersiapkan di bidang pendidikan dan
keguruan, maka perlu menambah referensi bahan ajar untuk mata kuliah Profesi
Kependidikan dan Keguruan. Diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme
bagi calon-calon guru yang dibina di lembaga pendidikan tinggi pendidikan dan
keguruan. Buku ini menyajikan materi terdiri atas 14 bab, yang dimulai dari
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pengenalan istilah-istilah profesi, kode etik profesi, dan bagaimana sikap seorang
yang memegang jabatan profesi, tugas dan peranan sebagai seorang guru,
kompetensi guru, pengelolaan proses pembelajaran, kompetensi sebagai
seorang kepala sekolah, dan tugas guru dalam melaksanakan bimbingan dan
konseling, bagaimana mengatasi kesulitan belajar siswa, mengetahui dasardasar administrasi pendidikan di sekolah dan peran guru dalam pelaksanaan
administrasi sekolah, serta kesiapan guru dalam menghadapi supervisi dan
kepengawasan. Naskah dalam tulisan ini disesuaikan dengan semangat dalam
rangka meningkatkan mutu profesionalisme dan kualitas penyelenggaraan
pendidikan. Profesi Kependidikan Dan Keguruan ini diterbitkan oleh Penerbit
Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak*
Dengan mengucapkan Asma Allah swt serta melatunkan puji dan syukur ke hadirat Allah swt,
atas rahmat, anugerah, kuasa, dan kehendakNya, penulis berhasil menyelesaikan
penyusunan buku ini yang berjudul “Bebaskan Aku” Kata Ide: Wasiat untuk Dunia Pendidikan,
Konseling, dan Organisasi Mahasiswa. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan digunakan
bagi khalayak ramai yang membutuhkan. Buku ini adalah kumpulan karya-karya penulis
berupa ide peraturan, analisis peraturan, dan kebijakan seputar pendidikan, konseling dan
organisasi mahasiswa disertai liputan-liputan media yang berkenaan dengan aktivitas penulis.
Penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan,
sokongan, semangat dan masukan mengenai aktivitas yang penulis jalani selama menjadi
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mahasiswa di Universitas Andalas (Biologi) dan Universitas Negeri Padang (Bimbingan dan
Konseling) sehingga penulis dapat berbicara, berkarya dan berkarier di organisasi mahasiswa
demi bangsa dan negara dalam rangka regenerasi dan kaderisasi pemimpin di masa depan
yang berdaya juang, kritis, kreatif, dan solutif. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof.
Dr. Ir. Musliar Kasim, MS. (mantan Rektor Universitas Andalas) yang telah memotivasi kami
(Mahasiswa Asrama Universitas Negeri Andalas) di setiap pertemuan agar aktif berorganisasi
dan mengembangkan softskill untuk mempersiapkan kriteria yang dibutuhkan dunia kerja
nantinya. Beliau juga menjadi inspirasi penulis dalam penjajakan karir yang Beliau tekuni
hingga menjadi Pimpinan Majelis Rektor Indonesia dan Wakil Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Ini mengindikasikan Beliau punya dedikasi dan jiwa
kepemimpinan yang kuat khususnya dalam dunia pendidikan. Penulis juga memberikan
apresiasi yang sebesarbesarnya kepada Prof. Dr. Firman, MS, Kons. yang selalu
mengingatkan dan mengarahkan agar dapat menyelesaikan perkuliahan sarjana penulis.
Beliau adalah sumber motivasi penulis hingga penulis berhasil memperoleh gelar sarjana
pendidikan di Universitas Negeri Padang. Secara sadar ataupun tidak sadar, Beliau juga telah
membagi ilmu-ilmu dan pengalaman Beliau yang tentunya menjadi bekal penulis dalam
melakukan aktivitas di organisasi. Beliau adalah dosen, guru, dekan, motivator, dan orang tua
bagi penulis.
Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar sejatinya adalah kemampuan dan keterampilan
yang harus dimiliki oleh seorang pendidik karena merupakan bagian dari sebuah kompetensi
pedagogik. Oleh sebab itu, Bimbingan dan Konseling menjadi salah satu mata kuliah wajib
pada Program Studi PGSD di Universitas Kuningan yang learning outcome-nya adalah
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mahasiswa mampu menguasai konsep tentang karakteristik perkembangan peserta didik di
sekolah dasar (baik perkembangan fisik, psikologis, dan sosial); Menguasai konsep dan teknik
evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran di sekolah dasar; dan Mampu menerapkan
layanan bimbingan penyuluhan di sekolah dasar untuk memecahkan permasalahan yang
terkait dengan perilaku siswa dalam pembelajaran secara mandiri sesuai dengan nilai dan
norma yang berlaku. Bimbingan Konseling Di SD (Mendampingi Siswa Meraih Mimpi) ini
diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Buku ini dihadirkan sebagai referensi para konselor sekolah (guru bimbingan dan konseling)
SMP, MTs, SMA, SMK, dan MA serta para mahasiswa Jurusan/Program Studi Bimbi ngan dan
Konseling, dan Program Studi Psikologi di Tanah Air, dalam upaya meningkatkan wawasan
dan pengetahuannya dalam bidang bimbingan karier. Di samping itu, buku ini juga sangat
berguna sebagai referensi para akademisi bidang ilmu Bimbingan dan Konseling dan Psikologi
di perguruan tinggi. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Pengarang buku ini mengingatkan para mahasiswa, dosen, manajemen perguruan tinggi,
orang tua mahasiswa, dan stakeholders lainnya yang peduli terhadap masa depan bangsa dan
negara, agar mulai mempersiapkan segala sesuatunya sejak anak muda disebut mahasiswa
atau warga kampus. Ini bukan teks retorika: masa depan negeri dan bangsa ini berada di
tangan anak anak muda. Dengan sangat cerdas dan merupakan kekuatan inti buku ini, kedua
penulis memaparkan keterhubungan secara nyata antara visi, misi, dan nilai-nilai inti
perguruan tinggi dengan kompetensi beserta kecerdasan-kecerdasan potensial yang dimiliki
mahasiswa sehingga bisa diwujud konkretkan sejak berada di kampus untuk menjadi bekal
yang cukup dan perlu bagi mahasiswa ketika mereka meninggalkan kampus. Kita harus
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mengembalikan fungsi perguruan tinggi yang sudah sekian lama hanya dijuluki `menara
gading`. Bidang-bidang kehidupan yang sesuai dengan kecerdasan dominan mahasiswa,
terpapar cukup memadai dan memberi kemantapan bagi mahasiswa juga sivitas akademika
akan eksistensinya.
Buku Pengantar Pelaksanaan Praktik Pengajaran di Sekolah Bimbingan dan Konseling di
Masa Pandemi ‘Coronavirus Disease’ 2019 (COVID-19), disusun dalam rangka memenuhi
kebutuhan pelaksanaan Praktik Pengajaran di Sekolah bagi mahasiswa Program Studi
Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat pada masa pandemi COVID-19.
Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian bersama bahwa pada tahun 2020 terjadi
perubahan mendasar pelaksanaan praktik pengajaran di sekolah bimbingan dan konseling,
karena lebih menekankan pelaksanaan daring dengan memperhatikan keberadaan sekolah
pada zona tertentu mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah. Kondisi di masa
pandemi sangat beragam dan sangat fluktuatif sehingga diperlukan upaya yang cermat dan
tepat. Keluwesan dan ketangkasan mahasiswa peserta praktik pengajaran di sekolah
bimbingan dan konseling diperlukan untuk menghadapi kondisi yang seperti ini. Pengantar
Pelaksanaan Praktik Pengajaran Di Sekolah Bimbingan Dan Konseling Di Masa Pandemi
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia
juga dalam versi cetak.
Buku Ajar yang berjudul: Profesi Kependidikan yang berorientasi pada kurikulum Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang menggambarkan capaian pembelajaran yang jelas
dan terukur. Kehadiran buku ini harapannya dapat disambut baik dan bermanfaat sebagai
rujukan bagi dosen dan mahasiswa dalam memahami konsep profesi kependidikan. Selain itu,
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dengan hadirnya buku ajar ini diharapkan dapat menjawab persoalan profesi kependidikan dan
memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan proses pembelajaran, khususnya
bagi guru. Buku ajar ini dirancang dan dibuat agar dapat memberikan sumbangsih kepada
dunia pendidikan dengan melihat problem dan isu-isu baru pendidikan. Terlepas dari semua
itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan
kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima
segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki buku ajar ini. Buku ajar ini
akan sulit untuk dapat terwujud, tanpa bantuan dan motivasi, khususnya motivasi serta kritik
membangun dari berbagai pihak.
Buku ini menyajikan berbagai metode yang dapat dipergunakan para praktisi psikologi untuk
melakukan asesmen terhadap sosok individu dengan teknik nontes. Diantara tema utama
buku ini adalah: Inventarisasi Data Pribadi; Metode Observasi; Metode invenstori dan daftar
cek masalah; Metode kuisioner; Metode wawancara; Metode sosiometri; Metode dokumentasi;
Metode biografis; Metode pemeriksaan fisik dan kesehatan; Metode home visit; Metode
konferensi kasus; Metode studi kasus.Ê *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)
Antologi Esai ini disusun oleh mahasiswa praktikan berdasarkan hasil kegiatan PLP I atas
bimbingan dosen pembimbing lapangan. Kegiatan PLP I ini dirancang dalam dua capaian,
yaitu (1) membangun Jati diri pendidik dengan mengenal kultur sekolah, struktur organisasi
sekolah dan tata kelola sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, dan kegiatan-kegiatan di
sekolah. (2) Membangun jati diri pendidik dengan mengetahui praktik proses pembelajaran
dan karakteristik siswa. Berdasarkan kegiatan tersebutlah mahasiswa praktikan menyusun
esai sebagai respon dan kemampuan memberikan pendapat terhadap dunia pendidikan.
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Antologi ini diharapkan dapat menjadi motivasi mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi
diri dalam berlatih melatih menulis karya tulis ilmiah sebagai calon seorang pendidik.
Bahwa evaluasi bimbingan konseling adalah penyediaan informasi mengenai karakteristik
layanan dan program bimbingan konseling kepada siswa, orang tua murid, sekolah,
pemerintah dan masyarakat. buku ini berisi uraian mengenai kajian berbagai persoalan
mengenai evaluasi layanan, evaluasi program bimbingan konseling serta akuntabilitasnya
kepada pelaku, pemanfaat, penerima dan pihak-pihak lain yang membutuhkan. Buku ini
kiranya cocok dan bermanfaat bagi para akademisi, praktisi bimbingan dan konseling, tenaga
kependidikan lainnya dan mahasiswa yang berkeinginan mendalami persoalan evaluasi dan
akuntabilitas bimbingan konseling.
Buku Psikologi Konseling: Sebuah Pengantar bagi Konselor Pendidikan ini disusun sebagai
salah satu buku pendukung mahasiswa dan pendidik konselor, khususnya yang berkecimpung
dalam bidang bimbingan dan konseling di jurusan bimbingan dan konseling, ataupun psikologi
dalam penyelenggaraan perkuliahan matakuliah psikologi konseling. Buku ini menjelaskan
tentang konsep dasar psikologi konseling, konsep masalah individu, konsep hubungan dalam
konseling, pemahaman terhadap pribadi klien, pemahaman terhadap konselor yang efektif,
hambatan atau kesulitan dalam proses konseling, pendekatan dan keterampilan-keterampilan
yang mendasar dalam konseling, penelitian dalam konseling, serta nilai, keyakinan, dan etika
dalam konseling. Semoga kehadiran buku sederhana ini dapat bermanfaat dan memperkaya
khazanah keilmuan di bidang konseling, khususnya pada latar pendidikan di Indonesia. Buku
persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Karier merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia dewasa. Karier bukan
Page 11/22

Download Free Asosiasi Bimbingan Dan Konseling Indonesia Abkin
hanya terkait dengan pekerjaan, melainkan segenap kegiatan yang akan dimasuki oleh orang
dewasa produktif yang terkait dengan pekerjaannya. Meskipun baru akan dilakukan ketika usia
dewasa, tetapi karena harus disiapkan sejak dari usia dini. Itu sebabnya pembahasan karier
yang terkait dengan pendidikan disebut dengan pengembangan karier. Mata kuliah
pengembangan karier dibelajarkan di tingkat magister pada prodi Bimbingan dan Konseling,
merupakan kelanjutan dari pembahasan dari mata kuliah Bimbingan dan Konseling karier yang
dipelajari di tingkat sarjana (S1). Pembahasannya tidak hanya melingkupi bentuk bimbingan
dan konseling seperti apa yang akan dilakukan, tetapi meliputi program kegiatan pembinaan
karier secara lengkap yang akan dibahas. Isi pembahasan buku ini meliputi karier dalam
kehidupan manusia, teori-teori perkembangan karier, teori kepribadian karier, posisi bimbingan
karier dalam BK komprehensif di sekolah serta strategi untuk menyusun career planning
secara mandiri. Semoga buku ini akan berguna bagi pembaca terutama mahasiswa Bimbingan
dan Konseling yang sedang mempelajari mengenai kegiatan layanan bimbingan dan
Konseling karier di sekolah.
Salah satu pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan bersama adalah: Apakah
religiusitas bisa diukur? Jika bisa, bagaimana mengukurnya? Buku ini memberikan jawaban
terhadap permasalahan tersebut. Buku ini juga merupakan penyajian bukti validasi empirik dari
sebuah instrumen pengukuran religiusitas dalam arti pengamalan agama Islam dalam
kehidupan sehari-hari, yang di dunia internasional telah dikenal dengan nama “MUDRAS”
(Muslim Daily Religiusity Assessment Scale), agar kemudian dapat dan tepat jika digunakan
untuk ummat Islam di Indonesia. Dengan semangat untuk mendorong pengembangan
keilmuan dan penelitian di bidang keberagamaan, penulis buku ini memberikan izin kepada
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siapa pun yang akan menggunakan skala religiusitas ini tanpa berbayar, sebab skala
religiusitas ini didedikasikan untuk para ilmuwan dan akademisi yang cinta ilmu dan penelitian.
Pemberian layanan bimbingan dan konseling bagi siswa sangat penting dalam rangka untuk
keberhasilan program pendidikannya. Selain itu, dalam program pendidikan, program
bimbingan dan konseling dimaksudkan agar individu mampu merencanakan kegiatan
penyelesaian studi, perkembangan karier, serta kehidupan di masa yang akan datang.
Bimbingan dan konseling juga dimaksudkan untuk mengembangkan seluruh potensi yang
dimiliki seseorang, sehingga orang yang bersangkutan dapatmenyesuaikan diri dengan
lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, penyesuai- an dengan lingkungan pendidikan,
masyarakat, ataupun lingkungan kerja. Tujuan jangka panjang, pentingnya pemberian
bimbingan dan konseling bagi siswa ini merupakan pemberian bantuan kepada seluruh
peserta didik yang dilakukan secara berkesinambungan agar peserta didik dapat memahami
dirinya, lingkungan dan tugas-tugasnya sehingga peserta didik sanggup mengarahkan diri,
menyesuaikan diri serta bertindak secara wajar sesuai dengan keadaan dan tuntutan lembaga
pendidikan, keadaan keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja yang akan dimasukinya
kelak. --------- Buku ini dapat menjadi referensi untuk Anda yang ingin memahami tentang
seluk beluk bimbingan konseling di sekolah. Persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia
Group)
Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin hari semakin
canggih dan tidak bisa diprediksi oleh akal manusia tentang apa yang akan terjadi. Bimbingan
dan Konseling sebagai mata kuliah yang wajib diterima oleh seluruh mahasiswa keguruan dan
ilmu pendidikan yang tidak mengambil program studi bimbingan dan konseling dengan
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harapan bisa menjadi katalisator dalam mengantisipasi kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang mengarah kepada dampak negatifnya. Untuk mencapai hal tersebut, para
mahasiswa keguruan dan ilmu pendidikan non program studi bimbingan dan konseling
diberikan ilmu layanan bimbingan dan konseling melalui mata kuliah Bimbingan dan Konseling
bagi Guru Mata Pelajaran. Bimbingan Dan Konseling (Bagi Guru Dan Calon Guru Mata
Pelajaran) ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAHIRDH Book Publisher
Pendidikan merupakan variabel utama dalam memajukan suatu bangsa. Karenanya,
pendidikan adalah investasi yang paling menjanjikan dan strategis dalam membentuk sumber
daya manusia. Oleh karenanya untuk mewujudkan itu maka seluruh unsur – unsur pendidikan
harus saling terintegrasi dan bersinergi dengan sistem yang lain untuk kencapai tujuan itu.
Meminjam istilah Ki. Hadjar Dewantara Bapak Pendidikan Indonesia bahwa Tri Pusat
Pendidikan (keluarga, sekolah, dan masyarakat) harus saling melengkapi dalam mewujudkan
mansyarakat berkeadaban. Dalam rangka memajukan pendidikan dibutuhkan komitmen dari
seluruh unsur stake holders terkait. Kerja sama baik dengan menggunakan prinsip - prinsip
manajemen juga merupakan hal yang penting dalam menghasilkan pendikan unggul dan
bermutu. Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan gagasan penulis yang dituangkan
berangkat dari melihat kegelisahan pada lembaga- lembaga pendidikan, out put yang
dihasilkan pendidikan terasa kurang maksimal, begitu juga fenomena pengelolaan pendidikan
yang masih semeraut dalam tatatan manajemen, juga komitmen membangun pendidikan para
pemangku kepentingan pendidikan belum menjadi prioritas utama dalam membangun
pendidikan. Hadirnya buku ini ingin menuangkan dan menjelaskan tentang komitmen
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membangun pendidikan berdasarkan tinjauan kritis yang berbasis teoritis dalam menjawab
problema dan tantangan pendidikan. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua
pihak yang telah berperan aktif dalam membantu menyusun dan menerbitan buku ini, kepada
editor, korektor, dan penerbit penulis merasa berhutang banyak tanpa bantuan mereka sulit
rasanya buku ini sampai ke tangan pembaca. Buku ini merupakan edisi kedua dari edisi
pertama yang merupakan penyempurnaan dan perbaikan guna lebih memberikan kajian-kajian
yang mendalam. Buku yang berada ditangan pembaca ini diharapkan tetap memberikan
kontribusi guna kemajuan dunia pendidikan. Terakhir, sebagai karya manusia biasa penulis
menyadari karya ini masih kurang dari kesempurnaan. Oleh karenanya kami sangat
mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca yang budiman. Di atas
segalanya dan dengan penuh kerendahan hati, buku ini penulis hantarkan ke hadapan para
pembaca. Dengan harapan semoga bermanfaat adanya.
Kebutuhan bimbingan dan konseling di sekolah dikarenakan adanya kesadaran akan perlunya
sistem pengajaran dan pelayanan kependidikan yang berpusat pada kebutuhan dan
karakteristik anak, kesadaran akan perlunya penerapan konsep demokrasi dalam pendidikan,
kesadaran akan permasalahan individu dalam kehidupan masyarakat yang selalu berubah dan
berkembang, serta kesadaran akan persoalan yang akan dihadapi dalam kehidupan mereka.
Bimbingan dan konseling perlu diberikan kepada siswa, karena sebagai individu yang telah
berkembang, siswa tidak bisa luput dari tekanan dari dalam diri dan tuntutan dari
lingkungannya. Dalam upaya mencapai tugas-tugas perkembangannya, siswa tidak cukup
diberi pengajaran saja, tetapi juga perlu mendapat bantuan yang bersifat individual agar dapat
mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki secara optimal. Buku ini tidak hanya
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memberikan keterampilan praktis berupa langkah?langkah praktikal dalam menyusun dan
mengembangkan program BK. Lebih dari itu, jika petugas BK dan konselor menginginkan
capaian dan target yang betul?betul maksimal dan mampu memunculkan
perubahan?perubahan yang positif dalam diri peserta didik, maka pengelolaan dan
pengembangan program ataupun layanan BK harus memanfaatkan pendekatan manajemen
yang rasional dan ilmiah. Kehadiran buku ini akan membantu petugas BK dan konselor
memiliki penguasaan yang memadai tentang asumsi pokok, prinsip dasar, serta acuan
konseptual yang melatarbelakangi penyusunan suatu program. Karenanya, buku ini sangat
dianjurkan dibaca oleh seluruh petugas bimbingan sekolah dan konselor di sekolah. Selamat
membaca! Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup (Kencana)
BAB I KOMUNITAS SEKOLAH A. Definisi Bimbingan dan Konseling Komunitas 3 B.
Bimbingan Konseling Komunitas Pendidikan 7 C. Konseling Komunitas Remaja
......................... 10 D. Bullying dan Kekerasan Anak ......................... 19 E. Bimbingan
Konseling Komunitas Pesantren dalam Menangani Korban Trafficking ............. 22 BAB II
KOMUNITAS KELUARGA A. Konseling Komunitas Perceraian .................... 35 B.
Problematika Pernikahan Sirri bagi Keperempuan ..................................................... 39 C.
Menggagas Kesejahteraan Komunitas ........... 44 D. Pedofilia: Jaringan Kejahatan International
... 48 E. Konseling Komunitas Mengatasi KDRT ........ 52 BAB III KOMUNITAS TRAUMATIS A.
Konseling Traumatik Bencana .......................... 71 B. Konseling Komunitas Pengungsi dan
Korban Krisis ..................................................................... 76 C. Memerangi Kebodohan dan
Rasa Takut ......... 81 D. Pendekatan Konseling Komunitas yang Berorientasi Keadilan Sosial
............................ 85 BAB IV KOMUNITAS BERBASIS GENDER A. Memuliakan TKW: Belajar
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dari Hongkong ... 95 B. Mengatasi Tindak Kekerasan Pornografi dan Pornoaksi
............................................................ 98 C. Gerakan Perempuan dalam Bingkai Patriarkhi 106
BAB V KOMUNITAS MULTIKULTURAL A. Bimbingan danKonseling Komunitas Berbasis
Internet ................................................................ 115 B. Bimbingan dan Konseling Komunitas
Multikultural ...................................................... 119 BAB VI KOMUNITAS DI BERBAGAI
SETTING A. Bimbingan Konseling Komunitas ................... 145 B. Layanan Terpadu untuk
Korban Kekerasan . 160 C. Konseling Komunitas di Sekolah Berbasis Pesantren
............................................................. 168 D. Konseling Komunitas Keluarga ......................
173 BAB VII KONSELING KARIR A. Penerapan Self-Efficacy pada Pengembangan Karier
.................................................................... 179 B. Sosialisasi Perlindungan Perepmpuan dan
Anak dengan Bimbingan Pribadi Sosial ................... 184 C. Perlindungan Buruh Migran
............................ 192 D. Gaya Hidup Remaja dan Dampak Karier Masa Depan
................................................................... 200
Buku Bimbingan Konseling di Era Pandemi Covid-19 ini merupakan susunan sejarah
bimbingan konseling, permasalahan, dan penanganannya. Yang mana sebagai orang yang
terlibat di dalam dunia pendidikan tentu merasa terpanggil untuk melaksanakan bimbingan dan
konseling. Begitu juga dalam memandang “masah muri”. Jangan sampai ini diucapkan
terbalik menjadi “murid Bermasalah”. Ini sekedar salah ucap tetapi sekaligus memiliki
implikasi berbeda. Guru BK harus benar-benar dibebaskan untuk mengurus masalah ini
karena mereka mempunyai otoritas ilmu dan teknik untuk menanganinya. Jangan sampai guru
BK tenggelam atau ditenggelamkan pusaran konservatisme yang biasanya sangat getol
menghardik murid atas nama menegakkan aturan, strength dalam pembelajaran atas nama
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mempercepat pemahaman murid, dan lain sebagainya. Meskipun bukan sebagai guru
Bimbingan dan Konseling pun akan merasa terpanggil untuk memperbaiki keadaan terlebih di
era Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan ini. Buku ini bisa dijadikan inspirasi dan referensi
bimbingan konseling kapanpun dan dimanapun kita berada, baik guru BK maupun bukan guru
BK, bahkan orangtua murid dan pemerhati pendidikan. Kita harus siap memberikan yang
berharga kepada sesama, demi meraih kemuliaan di sisi-Nya dan berharap diridhai Allah
subhanahu wa ta’ala.
Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dalam pendidikan di sekolah. pada tahun
sebelumnya bimbingan lebih fokus pada kesulitan yang dialami oleh siswa selama belajar di
sekolah, sedangkan untuk yang sekarang ini bimbingan konseling lebih diarahkan kepada
masa sesudah pendidikan SMA. Sehingga layanan bimbingan lebih bermakna sebagai
penunjang pada persiapan siswa untuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Buku ini
merupakan salah satu kajian yang lebih fokus kepada layanan bimbingan karier. Tujuannya
agar mampu membantu siswa dalam memahami diri sendiri, memahami lingkungan dan
mengembangkan rencana masa depan. Buku ini ditulis dengan kesadaran masih minimnya
buku ajar mengenai bimbingan karier. Sebenarnya di dalam karier masih banyak yang perlu
digali lagi dan dikembangkan secara lebih luas. Oleh karena itulah buku ini dibuat untuk bisa
menjadi referensi khususnya dalam layanan bimbingan karier.
Konseling populasi khusus adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor
kepada konseli (individu atau kelompok) yang mengalami suatu masalah dengan ciri-ciri yang
sama dan menempati ruang yang sama pada waktu tertentu secara khusus, sehingga konseli
memperoleh pemahaman yang lebih tentang dirinya, lingkungannya, dan masalahnya. Serta
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mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dengan mampu mengarahkan potensi yang
dimiliki kearah perkembangan yang optimal dan kemudian dapat mencapai kebahagiaan
dalam hidupnya Buku persembahan Penerbit PrenadaMediaGroup

Bimbingan dan konseling merupakan bagian dari sistem pendidikan di
sekolah/madrasah yang memiliki peranan penting berkaitan dengan pemenuhan
fungsi dan tujuan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan di
sekolah/madrasah. Pendidikan yang bermutu dalam penyelenggaraannya tidak
cukup hanya dilakukan melalui transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi,
tetapi harus didukung oleh peningkatan profesionalisasi dan sistem manajemen
pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kemampuan peserta
didik untuk menolong diri sendiri dalam memilih dan mengambil keputusan demi
pencapaian cita-citanya.
Buku ini diawali dengan pemahaman mengenai kompetensi guru, jenis guru, dan
tugas pokok guru yang berguna untuk memperluas wawasan dan pemahaman
pembaca tentang tugas-tugas dalam bidang kependidikan. Pada bagian
berikutnya dikemukakan tentang bimbingan dan konseling dari aspek pengertian,
tujuan, arah pelayanan, fungsi, prinsip, azas, kode etik, bidang pelayanan, jenisjenis layanan, kegiatan pendukung bimbingan dan konseling, dan format
kegiatan bimbingan dan konseling. Selanjutnya dijelaskan implementasi
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pelayanan bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013, peran dan tanggung
jawab personil sekolah serta peran pengawas bimbingan dan konseling dalam
pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah.
Pilar Tridarma Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung
Mangkurat: Bimbingan dan Konseling Komunitas Lahan Basah ini disusun
dimaksudkan berisikan penjabaran utama visi, misi, dan tujuan Program Studi
Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat dalam beraktivitas
pada tataran Tridarma Perguruan Tinggi: Pendidikan, Penelitian, dan
Pengabdian kepada Masyarakat agar selaras dengan pencapaian-pencapaian
bimbingan dan konseling berwawasan lahan basah. Terutama kepada segenap
civitas akademika program studi sendiri. Penyusunan Pilar Tridarma Program
Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat: Bimbingan dan
Konseling Komunitas Lahan Basah melibatkan unsur Pimpinan Program Studi
dan Tenaga Pendidik Program Studi Bimbingan dan Konseling yang kemudian
bekerja sama merumuskan dan menurunkan ketentuan dan panduan yang
dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pihak
Universitas Lambung Mangkurat kemudian disesuaikan dengan visi dan misi
yang disusun oleh Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pilar Tridarma
Program Studi Bimbingan Dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat:
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Bimbingan Dan Konseling Komunitas Lahan Basah ini diterbitkan oleh Penerbit
Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Buku ini penting, tidak saja menyajikan konseling dengan semua mazhab
teorinya, tetapi kaya akan unsur praktisnya: teknik konseling, assessment dalam
konseling, sasaran dan strategi konseling, terminasi dalam konseling, berbagai
pendekatan konseling, konseling kelompok, konseling kelompok, konseling
keluarga, serta masalah etis dalam konseling.--- Penerbit Kencana
Prenadamedia Group
As an annual event, 2nd International Conference of Science Education in
Industrial Revolution 4.0 (ICONSEIR) 2019 continued the agenda to bring
together researcher, academics, experts and professionals in examining selected
theme by applying multidisciplinary approaches. In 2019, this event will be hed in
17 December at La Polonia Hotel and Convention. The conference from any kind
of stakeholders related with Education, Information Technology, Engineering and
Mathematics. Each contributed paper was refereed before being accepted for
publication. The double-blind peer reviewed was used in the paper selection.
Bimbingan dan Konseling hari ini dalam kenyataannya belum menjadi
keutamaan di sekolah-sekolah, terlebih pada sekolah-sekolah di daerah
tertinggal seperti Nusa Tenggara Timur. Argumentasi utamanya adalah masih
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kurangnya tenaga Guru apalagi yang memiliki kualifikasi khusus untuk disiplin
ilmu Bimbingan dan Konseling. Dalam pengalokasian waktupun, jelas terlihat
tidak banyak sekolah yang menyiapkan jam untuk Bimbingan dan Konseling.
Istilah yang bisa menjelaskan situasi ini adalah Bimbingan Konseling masih
menjadi pelajaran kelas dua (Second cllass). Boro-boro menyiapkan konselor
atau guru BK, untuk guru mata pelajaran saja masih kesulitan. Bukan hal yang
mengejutkan jika di NTT kita masih menemukan di satu Sekolah Dasar dengan
enam rombongan belajar hanya terdapat dua orang guru, termasuk Kepala
sekolah. Tentu menyiapkan tenaga khusus untuk menengani Bimbingan dan
Konseling dalam kondisi seperti ini, sangat jauh dari kenyataan.
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