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ABSTRAK 

Bimbingan dan konseling adalah layanan yang dilakukan untuk membantu siswa dalam mengembangkan bakat, minat, 

dan potensi siswa. Untuk mendukung pelayanan BK tersebut maka dibutuhkan teknologi seperti PPT, Movie/film, 

penggunaan internet dalam pelayananya, agar siswa tidak bosan ketika diberi pelayanan. Untuk itu guru BK/Konselor 

sekolah wajib mengembangkan dan meng upgrade  kemampuan dalam membuat dan menggunakan teknologi tersebut 

dalam memberikan pelayanan. Teknologi dapat memberikan dampak yang sangat besar, entah itu positif ataupun negatif. 

Untuk itu, diperlukan fungsi pencegahan dalam pelayanan BK agar siswa tidak terjerumus ke hal-hal negatif dan perilaku 

yang negatif. Pengembangan perilaku efektif untuk terbangunnya KES (Kehidupan Efektif Sehari-hari) memerlukan 

wawasan, pengetahuan, kemampuan bertindak, nilai dan sikap (WPKNS) berkenaan dengan kondisi-kondisi yang 

dibahas. WPKNS yang terarah kepada KES menjadi substansi pokok (obyek spesifik) yang menjadi fokus penanganan  

siswa melalui pelayanan konseling, sehingga diharapkan tumbuh karakter cerdas dalam diri siswa dalam mengembangkan 

bakat, minat serta potensinya yang mnegarah kepada keberhasilan siswa kelak. 

Kata Kunci: Teknologi, Layanan BK,, WPKNS, karakter cerdas 

 

Pada era modern sekarang ini teknologi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 

kehidupan. Orang cenderung bergantung kepada media misal yang paling sederhana adalah 

handphone. Banyak orang merasa resah, galau dan gelisah apabila alat yang satu ini hilang bahkan 

tertinggal saat bepergian. Dalam melakukan pembelajaran dan pelayanan BK pun kita umumnya 

mempergunakan media yang sudah jadi yang di buat oleh perusahaan. Media seperti ini tentu dibuat 

dengan keahlian tinggi. Akan tetapi banyak juga bahan yang dapat dikembangkan sendiri bersama 

dengn siswa-siswa kita. Banyak keuntungan yang dapat diraih dalam mengembangkan alat-alat 

sendiri. Anak-anak sering terdorong untuk memeras tenaganya secara kreatif. Anak-anak misanya 

dibimbing untuk menyusun papan bimbingan/mading/film bimbingan, dsb di sekolah.  

Teknologi telah memengaruhi masyarakat dan sekelilingnya dalam banyak cara (wikipedia). 

Di banyak kelompok masyarakat, teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi (termasuk 

ekonomi global masa kini) dan telah memungkinkan bertambahnya kaum senggang. Banyak proses 

teknologi menghasilkan produk sampingan yang tidak dikehendaki, yang disebut pencemar, dan 

menguras sumber daya alam, merugikan, dan merusak Bumi dan lingkungannya. Berbagai macam 

penerapan teknologi telah memengaruhi nilai suatu masyarakat, dan teknologi baru seringkali 

mencuatkan pertanyaan-pertanyaan etika baru. Sebagai contoh, meluasnya gagasan tentang efisiensi 

dalam konteks produktivitas manusia, suatu istilah yang pada awalnynya hanya menyangku 

permesinan, contoh lainnya adalah tantangan norma-norma tradisional. bahwa keadaan ini 

membahayakan lingkungan, dan mengucilkan manusia; penyokong paham-paham seperti 

transhumanisme dan tekno-progresivisme memandang proses teknologi yang berkelanjutan sebagai 

hal yang menguntungkan bagi masyarakat, dan kondisi manusia.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Globalisasi_ekonomi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelas_sosial
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Waktu_luang&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pencemaran
http://id.wikipedia.org/wiki/Bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup
http://id.wikipedia.org/wiki/Nilai
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penggunaan_energi_efisien&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Transhumanisme&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tekno-progresivisme&action=edit&redlink=1


Prosiding Seminar Nasional Kebangkitan Teknologi Tahun 2015 

© Universitas Muria Kudus 

100 

Setiap individu sejak kelahirannya sudah membawa bekal hakikat manusia tersebut di atas 

yang dalam pengembangan diri dan kehidupan selanjutnya dilengkapi lima dimensi kemanusiaan 

yaitu dimensi kefitrahan, dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan 

dimensi keberagamaan. Kelima dimensi tersebut merupakan satu kesatuan, saling terkait dan 

berpengaruh. Kelimanya pada dasarnya menyatu, berdinamika dan bersinergi sejak wal kehidupan 

individu, dalam perkembangan dirinya dari waktu ke waktu, sampai akhir kehidupannya. Kelimanya 

menuju kepada perkembangan individu menjadi “manusia seutuhnya”. Untuk memungkinkan 

perkembangan individu ke arah yang dimaksud itu manusia dikaruniai oleh Sang Maha Pencipta lima 

jenis bibit pengembangan yang disebut pancadaya, yaitu daya taqwa, daya cipta, daya karsa, daya 

rasa, dan daya karya. 

Pancadaya yang merupakan potensi dasar kemanusiaan itulah yang menjadi isi hakiki 

kekuatan pengembangan keseluruhan dimensi kemanusiaan. Dalam kajian dewasa ini, pancadaya 

sering dimanifestasikan sebagai kemampuan dasar yang disebut sebagai inteligensi spiritual, 

inteligensi rasional, inteligensi sosial, inteligensi emosional, dan inteligensi instrumental. 

Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup 

dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang 

berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan 

tiap akibat dari keputusan yang ia buat. Karakter adalah kunci keberhasilan individu. Beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa 80 persen keberhasilan seseorang di masyarakat ditentukan oleh 

emotional quotient. 

Permana (2014) menyebutkan bahwa Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang 

digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, 

memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Teknologi 

informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer yang digunakan untuk memproses dan 

menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan 

informasi. Teknologi informasi menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi 

yang membawa data, suara, dan video. 

Dari penjelasan tersebut, kita mengetahui bahwa teknologi informasi tidak sekedar berupa 

teknologi komputer, tetapi juga mencakup teknologi komunikasi. Dengan kata lain bahwa teknologi 

informasi dan komunikasi merupakan gabungan antara teknologi komputer dengan tenologi 

telekomunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang sangat 

pesat. Hal tersebut seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 

informasi dan komunikasi. Pada saat ini, ilmuwan dalam bidang tersebut telah mampu menciptakan 
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alat-alat yang mendukung perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Alat-alat teknologi 

informasi dan komunikasi sering disebut sebagai media komunikasi. Media komunikasi adalah media 

yang digunakan sebagai penghubung antara pengirim dan penerima untuk menyampaikan informasi.  

Perkembangan teknologi di Era sekarang ini sangat pesat. Berbagai kemajuan teknologi dapat 

kita peroleh dengan mudahnya. Seiring dengan perkembangan zaman dan pesatnya perkembangan 

teknologi itu komunikasi antar manusia dapat dilakukan dengan berbagai alat atau sarana, salah 

satunya alat komunikasi yang banyak digunakan saat ini adalah internet, handphone, facebook, twitter 

dan lain-lain. 

Memang sangat bagus bagi para remaja, karena bisa menambah wawasan, di internet, kita 

dapat dengan mudah menemukan informasi-informasi yang penting diketahui oleh pembaca. Inilah 

yang menyajikan kepada kita kekuatan daya imajinasi dan teknologi komunikasi yang 

memungkinkan tersebarnya informasi dalam kualitas yang hampir sempurna dalam waktu yang 

sangat cepat. Twitter dan facebook juga tidak kalah saingnya dengan internet, karena di twitter dan 

facebook para siswa bisa bergaul dengan orang lain, meskipun mereka tidak tahu siapa yang diajak 

berkenalan, karena itu hanya terjadi didunia maya. Twitter dan facebook sudah menjadi trend 

dikalangan remaja, tidak hanya dikalangan siswasaja yang mempunyai facebook dan twitter, anak-

anak dan orang tuapun mempunyai twitter dan facebook. Terlalu banyaknya peminat atau pengguna 

facebook dan twitter, banyak sekali orang-orang yang membuka warnet, tetapi tidak hanya lewat 

warnet saja, kitapun dengan mudah bisa membuka twitter dan facebook di handphone. Dan terlalu 

banyaknya pengguna twitter dan facebook, para siswasekarang jarang sekali yang membuka internet, 

padahal di internet kita bisa banyak menemui informasi-informasi yang penting dan bermakna yang 

belum pernah kita ketahui, diantaranya informasi di bidang pendidikan yang memuat tentang 

pelajaran-pelajaran sehari-hari disekolah,misalnya tentang rumus-rumus matematika, fisika dan 

kimia dan juga latihan soal-soal. 

Karena banyak sekali para siswa pengguna jaringan teknologi informasi (internet). Tidak 

mengakses suatu hal yang sewajarnya, mereka telah memanfaatkan dengan menyalah gunakan 

kecanggihan teknologi dengan mengakses galeri-galeri yang bernuansa pornografi, yang semuanya 

itu sangat tidak wajar bagi para pengguna khususnya para siswa untuk memanfaatkan dengan 

menyaksikan tayangan-tayangan budaya asing yang tidak normatif. Membuka situs-situs video 

porno, gambar porno tidak sesuai dengan hal yang dibutuhkan dibidang pendidikan. Padahal hal 

seperti ini bisa membahayakan seorang pelajar, karena diantara mereka ada yang mencoba melakukan 

hubungan seks tanpa ada ikatan pernikahan dan juga hubungan seks bisa juga menimbulkan penyakit 

seperti HIV atau Aids.  Hal ini membuat para orang tua dan guru prihatin sekaligus khawatir akan 

perkembangan moral mereka. 

http://twitter.com/
http://www.everydayhealth.com/hiv/index.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/AIDS
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Masa siswa adalah masa pencarian jati diri, dan bisa saja dalam proses pencarian jati diri itu 

siswa tersebut melalui jalan yang benar atau jalan yang salah. Apabila siswa gagal dalam 

mengembangkan rasa identitasnya, maka siswa akan kehilangan arah. Memang kemajuan teknologi 

saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Berbagi informasi yang terjadi diberbagai 

belahan dunia kini telah dapat langsung kita ketahui berkat kemajuan teknologi (Globalisasi). 

Pada hakikatnya, kemajuan teknologi dan pengaruhnya dalam kehidupan adalah hal yang tak 

dapat kita hindari, dikarenakan saat ini dapat kita lihat betapa kemajuan teknologi yang telah 

mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir masyarakat, terutama di kalangan remaja. Memang 

pengaruh kemajuan teknologi zaman dahulu dan di zaman sekarang berbeda, di zaman dahulu 

teknologi belum secanngih di era zaman sekarang. 

Teknologi informasi dan komunikasi sudah ada sejak zaman modern. Teknologi tersebut biasa 

dikenal dengan komputer, internet dan lain-lain. Komputer sejak dulu sudah sering digunakan di 

semua kalangan, di kalangan pelajar sekarang juga sudah banyak yang menggunakan komputer untuk 

pelajaran, dan alat canggih tersebut juga sudah sangat bermanfaat bagi orang-orang yang 

pekerjaaannya bersangkut paut dengan alat tersebut. Apa lagi sekarang juga sudah ada alat komputer 

yang lebih praktis di bawa kemana-kemana yaitu laptop. Laptop tidak hanya digunakan orang-orang 

penting saja, pelajar pun mamakai laptop untuk proses belajar menagajar. Di samping komputer yang 

begitu sangat bermanfaat itu, sekarang juga sudah ada internet. Internet adalah sebuah jaringan 

komputer yang digunakan untuk mencari sebuah informasi yang ingin kita ketahui. Di dalam internet 

kita bias surfing mengenai beberapa hal, misalnya sebagai inspirasi untuk belajar mengenai pelajaran, 

dan masih banyak lagi yg bias kita lakukan. Di jaringan internet kita juga bias mendunia, misalnya 

ingin mengetahui mengenai Negara lain atau informasi-informasi mengenai Negara tersebut. Imternet 

sangat bermanfaat apabila kita bias menggunakannya. Tetapi ada juga yang salah menggunakannya, 

misalnya untuk membuka situs-situs yang berbau pornografi. Itu salah besar.! 

Biasanya hal tersebut di lakukan para siswa zaman sekarang. Sebaiknya sebagai 

remaja/pelajar yang mengaku berpendidikan, tidak membuka situs-situs yang berbau tersebut. Itu 

akan sangat meruusak otak kita dan akan mencemari otak kita. Dan akan lebih baik jika kita membuka 

situs-situs pelajaran yang sangat bermanfaat bagi kita. Apa lagi bagi anak-anak SMP yang akan 

menghadapi ujian, mereka bias membuka contoh-contoh latihan soal untuk ujian. Selain itu, di 

internet juga kita bias mengenal dunia maya, banyak jejaring sosial yang bias kita gunakan yaitu 

facebook, twitter, plurk, chip dan masih banyak lagi. Jejaring sosial itu sudah banyak digunakan 

semua orang. Disitu juga dampak positif dan negatifnya. Bebarapa dampak positif dari jejaring sosial, 

kita bisa menjumpai teman-teman yang mungkin kita sudah lama kita tidak berjumpa dengan dia, 

mencari teman baru yang belum kita kenal dan masih banyak lagi manfaatnya. Ada juga para 

http://en.wikipedia.org/wiki/Prose
http://www.komputer.org.uk/
http://en.wikipedia.org/wiki/Laptop
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet
http://en.wikipedia.org/wiki/Bias
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siswayang salah menggunakannya yaitu untuk ajang berpacaran, bertemu dengan belum kita kenal 

sepenuhnya, dan akhirnya menjadi berdampak buruk bagi mereka. Banyak juga yang melakukan 

tindakan kriminal di jejaring sosial. 

Demoralisasi di kalangan anak-anak dan para remaja Indonesia akhir-akhir ini yang makin 

meningkat (Aingindra,  2014). Beberapa tandanya telah yang sering diberitakan di dalam surat kabar 

dan televisi, antara lain sebagai berikut. 

1. Meningkatnya tindak kekerasan atau pertengkaran di kalangan remaja. Makin maraknya 

anak-anak sekolah yang membentuk kelompok (geng) dan menganiaya teman-teman 

sekolahnya 

2. Makin maraknya pacaran di kalangan remaja yang melampaui batas-batas norma agama, 

dan bahkan ada di antara yang telah melakukan hubungan seksual sebelum nikah 

3. Makin maraknya anak-anak dan remaja yang gemar bermain play station, sehingga 

membuat mereka lupa untuk selalu berdo’a. 

4.  Makin maraknya anak-anak dan remaja yang gemar melihat gambar-gambar porno dan 

atau menonton film serta situs porno 

5. Membudayanya ketidakjujuran dan rasa tidak hormat anak kepada orang tua dan guru di 

kalangan anak-anak dan remaja. 

6. Menurunnya semangat belajar, etos kerja, kedisiplinan, dan kecenderungan  untuk 

memperoleh hidup yang mudah tanpa kerja keras 

7. Menurunnya rasa tanggung jawab anak-anak dan remaja, baik terhadap diri, keluarga, 

lingkungan masyarakat, maupun bangsa dan negara.. 

8. Membudayanya nilai materialisme (materialism, hedonism) di kalangan anak-anak dan para 

remaja. 

9. Makin maraknya penggunaan narkoba serta minuman alkohol di kalangan para remaja. 

 

Sebenarnya, pengaruh kemajuan teknologi sangat bermanfaat bagi remaja. Tetapi masih 

banyak dampak negatif yang bisa kita temui, banyak yang terlalu asyik bermain internet ( jejaring 

sosial ) mereka sampai lupa waktu dan lupa apa yang harus dia kerjakan/kewajiban dia. Para siswa 

yang membuka situs-situs ponografi juga banyak yang meniru perbuatan yang tidak baik tersebut dan 

akhirnya menjadikan pergaulan bebas bagi mereka. Masih banyak lagi dampak negatifnya apabila 

kita salah menggunakannya. Beberapa hal yang harus kita lakukan agar para siswa tidak salah 

menggunakan jaringan internet; yaitu kembali atas kesadaran diri kita sendiri-sendiri. Kita seharusnya 

sadar bahwa hal yang kita lakukan itu salah, apabila kita mengaku sebagai siswayang baik dan bercita-

http://en.wikipedia.org/wiki/Masih
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cita akan menjadi generasi muda Indonesia yang baik, kita tidak sewajarnya melakukan hal negatif 

tersebut. Yang itu akan merugikan diri kita sendiri. 

Selanjutnya, para siswa juga harus sering mendapatkan bimbingan dari para orang tua. 

Biasanya, para orang tua yang terlalu sibuk pada pekerjaan mereka, mereka sampai-sampai tidak 

mengetahui perbuatan yang dilakukan anaknya, para orang tua melengkapi fasilitas-fasilitas seperti 

handphone bercamera, laptop dan lain sebagainya, tanpa memikirkan bagaimnana dampak 

negatifnya. Tetapi semua itu juga tergantung pada diri anak tersebut, dia bias menggunakan dengan 

hal yang positif-positif ataukah malah sebaliknya (Rochem, 2012). 

Berikut merupakan dampak  negatif : malas curang, kurang fokus, keterampilan menulis 

menurun, Sangat Rentan Dengan Kejahatan (Kerugian utama yang didapatkan jika pelajar 

menyalahgunakan teknologi adalah terjerumus dengan kejahatan. Entah itu kejahatan seksual, 

kriminal, narkoba, atau yang lainnya. Karena sangat mudah sekali untuk mengakses situs-situs yang 

bertentangan dengan agama ataupun etika), Menghabiskan Uang Untuk Hal Yang Tidak Penting (Hal 

ini sering sekali terjadi kepada pelajar yang kecanduan dengan game online  Karena game online 

adalah salah satu teknologi yang dapat merugikan. Kadang anda diharuskan untuk membeli sesuatu 

untuk meneruskan ke misi selanjutnya. Sehingga anda akan terus mengeluarkan uang, karena anda 

kecanduan). 

Dari beberapa akibat yang ditimbulkan diatas maka sekolah melalui layanan bimbingan dan 

konseling yang dilakukan konselor diharapkan bisa mengelola dan memberikan pelayanan yang bisa 

mendukung dalam memanfaatkan teknologi yang familier di gunakan oleh siswa sehingga layanan 

dapat berguna secara efektif. Pekerjaan konselor berupa praktik pelayanan konseling terarah kepada 

obyek spesifik yang tidak ditangani oleh profesi lain. Konselor menangani individu normal yang tidak 

mampu menjalani kehidupannya sehari-hari secara efektif. Gangguan terhadap kehidupan efektif 

sehari-hari (KES) inilah yang menjadi obyek spesifik pelayanan konseling. 

Dalam kehidupannya individu menghadapi dan dihadapkan kepada sejumlah kondisi yang 

ada pada diri sendiri dan lingkungannya, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi 

keefektifan kehidupannya sehari-hari. Kondisi-kondisi itu  misalnya warna kulit, kondisi kesehatan, 

tinggi badan, berat badan, hasil belajar di sekolah., warna rambut, status perkawinan, kondisi 

ekonomi, keadaan orang tua, tuntutan nilai-nilai budaya, hubungan kakak adik aspirasi pekerjaan, 

hobi, dan sebaginya.  

Menurut Prayitno (2004), Pelayanan konseling pada dasarnya tidak menangani secara spesifik 

kondisi-kondisi yang dimaksud. Untuk menangani secara spesifik kondisi-kondis yang dimaksud. 

Untuk menangani masing-masing kondisi itu, apabila memang memerlukan penanganan secara 

http://maps.google.com/maps?ll=-6.175,106.828333333&spn=10.0,10.0&q=-6.175,106.828333333%20%28Indonesia%29&t=h
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intensif, ada ahli tersendiri atau setidak-tidaknya ada cara tersendiri yang dapat dilakukan. Obyek 

spesifik pelayanan konseling bukanlah kondisi-kondisi sebagaimana dicontohkan melainkan perilaku 

efektif  yang bersangkutan berkenaan dengan kondisi tertentu dengan berbagai keterkaitannya yang 

secara signifikan diungkapkan didalam proses konseling. 

Prilaku efektif individu sebagaimana dimaksud diatas pertama-tama tertuju kepada kondisi 

yang secara langsung dibahas dan lebih jauh terarah kepada perilaku efektif dalam kehidupan sehari-

hari. Perilaku efektif terhadap penyakit yang diderita klien yang menjalani proses konseling) misalnya 

mempercepat penyembuhan penyakit tsb. Disamping itu perilaku efektif terhadap penyakit 

diharapkan dapat mgimbas ke aspek-aspek kehidupan sehari-hari lainnya dalam hal inilah KES 

terangkatkan.  Pengembangan perilaku efektif untuk terbangunnya kes memerlukan wawasan, 

pengetahuan, kemampuan bertindak, nilai dan sikap (WPKNS) berkenaan dengan kondisi-kondisi 

yang dibahas. WPKNS yang terarah kepada KES menjadi substansi pokok (obyek spesifik) yang 

menjadi fokus penanganan  klien melalui pelayanan konseling (Prayitno, 2006). 

Ada penjelasan diatas, maka beberapa layanan yang bisa digunakan dalam pembuatan media 

dan teknologi seperti film (movie), Slide PPT, Animasi yang bersifat membimbing siswa kearah yang 

baik (media bimbingan) yaitu layanan: 

a. Orientasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik memahami lingkungan baru, 

terutama lingkungan sekolah/madrasah dan obyek-obyek yang dipelajari, untuk 

menyesuaikan diri serta mempermudah dan memperlancar peran peserta didik di 

lingkungan yang baru. 

b. Informasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik menerima dan memahami berbagai 

informasi diri, sosial, belajar, karir/jabatan, dan pendidikan lanjutan. 

c. Penempatan dan Penyaluran, yaitu layanan yang membantu peserta didik memperoleh 

penempatan dan penyaluran yang tepat di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan/program 

studi, program latihan, magang, dan kegiatan ekstra kurikuler. 

d. Penguasaan Konten, yaitu layanan yang membantu peserta didik menguasai konten 

tertentu, terumata kompetensi dan atau kebiasaan  yang berguna dalam kehidupan di 

sekolah, keluarga, dan masyarakat. 

e. Konseling Perorangan, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam mengentaskan 

masalah pribadinya.  

f. Bimbingan Kelompok, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam pengembangan 

pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, karir/jabatan, dan pengambilan 

keputusan, serta melakukan kegiatan tertentu melalui dinamika kelompok. 
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g. Konseling Kelompok, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam pembahasan dan 

pengentasan masalah pribadi melalui dinamika kelompok. 

h. Konsultasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam 

memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam 

menangani kondisi dan atau masalah peserta didik. 

i. Mediasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan dan 

memperbaiki hubungan antarpeserta didik.  

 

Semua Layanan diatas dapat dilakukan oleh para konselor dengan Format Kegiatan yang 

disesuiakan dengan kondisi dan situasi diantaranya: 

a) Individual 

b) Kelompok 

c) Lapangan 

d) Pendekatan Khusus 

Dalam rangka melakukan pelayanan tersebut guru BK berkerjasama dan berkolaborasi 

dengan guru TIK yang ada di sekolah,. Jadi, dengan adanya kolaborasi tersebut diharapakan tidak 

hanya siswa sekedar menggunakan teknologi tetapi siswwa juga diajak untuk membuat media dan 

teknologi bimbingan. Dari kreatifitas yang ditampilkan dari siswa diharapkan siswa memiliki 

tanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi kearah yang lebih baik karena disibukkan dengan 

pembuatan media bimbingan yang meminimalisir pemakaian yang negatif. Sehingga ada juga Fungsi 

Konseling yang sesuai, meliputi; 

a) Pemahaman, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memahami diri dan 

lingkungannya.  

b) Pencegahan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mencegah atau 

menghindarkan diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan 

dirinya. 

c) Pengentasan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang 

dialaminya. 

d) Pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik 

memelihara dan menumbuh-kembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang 

dimilikinya.  

e) Advokasi, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak 

dan atau kepentingannya kurang mendapat perhatian. 
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Diatas  merupakan bentuk dari pelayanan bibmbingan konseling yang dapat menjadikan 

gambaran. Pelayanan untuk sasaran layanan yang mencakup spektrum yang amat luas. Pelayanan ini 

untuk mengembangkan diri individu secara total dan optimal demi kehidupan yang membahagiakan. 

Dengan berbagai potensi, kebutuhan dan kondisi dirinya, setiap individu dikehndaki untuk 

berkembang secara optimal, maka diperlukan berbagai pelayanan.  

Ada tiga tingkatan pelayanan secara menyeluruh yaitu pelayanan dasar, pelayanan pra 

konseling, dan pelayanan terapeutik.  

a. Pelayanan dasar dimaksud untuk memenuhi kebutuhan dasar individual agar eksistensi 

kehidupan dan perkembangannya terjamin. Kondisi yang diharapkan pada tingkat 

pelayanan dasar meliputi: (1) terpenuhinya kebutuhan fisik; (2) berkembangnya hubungan 

sosial-emosional yang positif dan kondusif. Tingkat pelayanan dasar arah pelayanannya 

meliputi: a) aktualisasi eksistensi; b) pencegahan; dan c) pemeliharaan. Adapun modus 

pelayanan pada tingkat pelayanan dasar terdiri dari fasilitasi, orientasi dan informasi. 

Pelaksana pada tingkat pelayanan dasar dapat dilakukan oleh orang tua, pihak yang 

berwajib, pengasuh, (significant person) 

b. Pelayanan pra konseling dimaksudkan agar individu terhindar dari berbagai permasalahan 

yang mungkin timbul, serta terbukanya kesempatan bagi perkembangan potensi dan masa 

depan. Dengan pelayanan dasar konseling dan pra konseling yang memadahi individu akan 

dapat berkembang dan menjalani kehidupannya secara minimal wajar. Timbulnya masalah 

dapat tercegah sampai seminimal mungkin. Kondisi yang diharapkan pada tingkat 

pelayanan pra konseling meliputi: (1) kondisi kegiatan yang menyenangkan, tidak 

memberatkan/ menekan, rileks; (2) berkembangnya potensi dan harapan masa depan. 

Tingkat pelayanan pra konseling meliputi: a) pencegahan, b) pemeliharaan, c) 

pengembangan. Adapun modus pelayanan pada tingkat pelayanan pra konseling terdiri dari 

penempatan/penyaluran; penguasaan konten/ kompetensi, dan bimbingan kelompok. 

Pelaksana pada tingkat pelayanan dasar dapat dilakukan oleh guru, pendamping, konselor.  

c. Pelayanan terapeutik hanya diperlukan apabila individu mengalami masalah (dalam 

perkembangan dan kehidupan sehari-hari) yang benar-benar mengganggu atau serius. 

Pelayanan terapeutik ini dimakasudkan untuk mengentaskan permasalahan tersebut dan 

mengembalikan individu ke perkembangan yang wajar dan kehidupan yang efektif. 

Kondisi yang diharapkan pada tingkat pelayanan terapeutik adalah terentaskannya masalah 

berat/serius. Tingkat pelayanan terapeutik arah pelayanannya meliputi: a) pengentasan; b) 

Advokasi. Adapun modus pelayanan pada tingkat pelayanan terapeutik terdiri dari 

konseling perorangan, konseling kelompok, konsultasi, mediasi dan pelayanan khusus. 
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Pelaksana pada tingkat pelayanan terapeutik hanya dapat dilakukan oleh konselor atau 

tenaga ahli lain. Langkah-langkah proses konseling dilakukan melalui; 1) Identifikasi 

masalah; 2) diagnosis permasalahan; 3) prognosis; 4) treatment dan 5) tindak lanjut (Follow 

up). 

Bidang Pelayanan  Konseling meliputi; 

a) Pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta 

didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat 

dan minat, sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara  

realistik. 

b) Pengembangan kehidupan sosial, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta 

didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan 

sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga 

lingkungan sosial yang lebih luas. 

c) Pengembangan kemampuan belajar, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta 

didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan 

sekolah/madrasah dan belajar secara mandiri. 

d) Pengembangan karir, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam 

memahami dan menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan karir.  
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