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Problem Mahasiswa (Nurihsan, 2011)

1. Problem studi/akademik

2. Problem pribadi-sosial



1. Kesulitan memilih mata kuliah/konsentrasi/prodi 

yang sesuai dengan kemampuan

2. Kesulitan mengatur waktu belajar

3. Kesulitan mendapatkan sumber belajar dan buku 

pustaka

4. Kesulitan menyusun makalah, laporan, dan tugas 

belajar



1. Kesulitan dalam mempelajari buku-buku yang 

berbahasa asing/bahasa inggris

2. Kurang motivasi belajar

3. Kebiasan belajar yang salah

4. Rendahnya rasa ingin tahu

5. Kurangnya minat terhadap profesi



1. Kesulitan ekonomi/biaya kuliah

2. Kesulitan masalah pemondokan

3. Kesulitan menyesuaikan diri dengan teman 

sesama mahasiswa, baik di kampus maupun di 

lingkungan tempat tinggal/pemondokan

4. Kesulitan menyesuaikan diri dengan 

masyarakat khususnya mahasiswa pendatang

5. Kesulitan karena masalah-masalah keluarga

6. Kesulitan karena masalah-masalah pribadi
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1. Banyak ragam & jenis layanan BK bagi 
mahasiswa S1, S2, dan S3

2. Selain di PT juga tersedia layanan2 di luar PT 
seperti pusat layanan karier, pusat konseling 
pribadi, pusat layanan komunitas, biro 
modifikasi perilaku, kantor perlengkapan, 
konsultasi dan penempatan kerja

3. Konselor PT kerjasama antar universitas dan 
antar disiplin ilmu, dan aktivitas riset BK 



1. Telah memiliki pengalaman  3-5 tahun di 
bidang BK

2. Aktif dlm kelompok2 kerja atau komite2 BK

3. Memiliki pengetahuan di studi-studi lain 
(spt : asistensi akademis, studi hubungan 
antar pribadi, pelatihan kepemimpinan, 
pengalaman dlm asesment, keahlian 
konsultasi dan perujukan)



 Konselor memegang peranan penting dalam 
perkembangan pendidikan, sosial dan emosi 
mahasiswa

 Menyediakan layanan konseling bg populasi 
mhs dr berbagai latar belakang sosial-
ekonomi, dan budaya berbeda, serta 
kemampuan akademik berbeda.



a. Motivasi akademik

b. Perkembangan ketrampilan studi yang tepat

c. Perkembangan komunikasi yang tepat dan
keahlian hubngan manusia

d. Menejemen waktu dan tanggung jawab pribadi

e. Perkembangan tujuan akademik dan pribadi
yang tepat dan perencanaan bg
pengimplementasiannya

f. Mempertahankan kesehatan mental dan fisik
yang tepat
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Karakteristik SMP :

1. Berorientasi terhadap kebutuhan transisi usia

perkembangan anak

2. Berorientasi kebutuhan pendidikan, 

perkembangan sosial



NO KEGIATAN KETERANGAN

1 Orientasi Siswa Orientasi awal pada siswa dan orang tua meliputi program, 

kebijakan, aktivitas konseling, serta orientasi pasca kelulusan

2 Aktivitas Asesment Melakukan identifikasi sifat/kepribadian dengan tes standar

tertentu

3 Konseling Melakukan konseling individual & kelompok. Konseling

kelompok lebih sering dilakukan.

4 Konsultasi Memberikan layanan konsultasi pada orang tua, petugas

admin sekolah. Konselor berkonsultasi dengan helping 

profesional lainnya yg msh relevan

5 Penempatan Melakukan layanan penempatan sesuai dengan kebutuhan

dan kemampuan siswa

6 Perkembangan Siswa Memberikan perhatian kepada karakteristik kelompok usia

SMP dan tugas perkembangannya



1. Aktivitas Administratif

2. Konseling individu

3. Bantuan dan bahan bimbingan karier

4. Asesment siswa 

5. Penyebaran informasi ttg program-program, aktivitas 

hubungan publik

6. Bimbingan kelompok

7. Pemberian/intepretasi tes standar

8. Perencanaan dan pengimplementasia aktivitas pencegahan

9. Bimbingan dan informasi pendidikan

10. Konseling kelompok



AKTIVITAS KONSELOR SMA :

1. Bimbingan dan informasi pendidikan (penjurusan, 
beasiswa)

2. Konseling individu

3. Aktivitas administratif dan perekaman laporan

4. Aktivitas pencegahan

5. Bimbingan dan bantuan karier

6. Memberikan tes dan pengintepretasian

7. Penyebaran informasi, komunikasi publik

8. Aktivitas konsultasi

9. Aktivitas perkembangan siswa

10.Bimbingan kelompok & konseling kelompok



1. Terjadi perubahan stereotip pd tahun 70 an dari 

sekolah buangan, bodoh, miskin menjadi sekolah 

yang berprestasi. Lulusannya bisa mengentaskan 

masyarakat kelas bawah

2. Konselor lebih mengarahkan pada kegiatan 

pemagangan, menyiapkan mental masuk dunia 

kerja, memotivasi berpretasi/beasiswa





1. Tugas profesional, berkenaan dengan profesi, yaitu 

mendidik/membimbing, mengajar, dan melatih.

2. Tugas manusiawi (human responsibility), tugasnya 

sebagai manusia,

3. Tugas kemasyarakatan (civic mission), sebagai 

anggota masyarakat dan warga negara.



1. Memiliki mental yang sehat

2. Menguasai cara-cara untuk menghindari pengaruh 

negatif bagi mahasiswa.

3. Memperlakukan mahasiswa sebagai pribadi yang 

unik

4. Menghindari ucapan-ucapan yang melukai perasaan 

dan harga diri mahasiswa



1. Motivasi akademik, pribadi, sosial, karir, moral, 
spiritual.

2. Perkembangan keterampilan studi yang tepat
3. Perkembangan komunikasi yang tepat dan 

kemampuan interaksi hubungan dengan orang lain
4. Manajemen waktu dan tanggung jawab pribadi
5. Perkembangan tujuan akademik , pribadi, sosial, 

karir, moral, dan spiritual yang tepat dan 
perencanaan bagi pengimplementasiannya.

6. Mempertahankan kesehatan mental dan fisik yang 
tepat.



1. Peran BK dalam kegiatan belajar mahasiswa

2. Peran BK dalam interaksi dosen-mahasiswa 

pada saat PBM

3. Peran BK dalam interaksi manusiawi



1. Pribadi dosen merupakan salah satu unsur yang 

memengaruhi kegiatan belajar mahasiswa, selain 

tujuan belajar, karakteristik mahasiswa, fasilitas dll.

2. Pribadi dosen, mencakup pandangan tentang 

mengajar, kekuatan pribadi, serta pandangan dan 

filsafat hidupnya termasuk pandangan dan 

kepeduliannya tentang membimbing mahasiswa.



1. Leadership (kepemimpinan), terdapat dua 
unsur yaitu facilitation dan maintenance.

2. Evaluation (penilaian)

3. Instruction (pengajaran)



4. Fungsi pemeliharaan; 

 Memelihara dan meningkatkan semangat 

mahasiswa

 Menangani pertentangan atau konflik agar 

mendapatkan suasana yang bermanfaat

 Membantu kelompok mahasiswa untuk 

menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi 

dalam lingkungan

 Mengurangi perasaan tertekan dan kecemasan



Menurut James E. Weigand, proses belajar 
mengajar terpusat pada diri mahasiswa 
dengan membangun kondisi atau suasana 
belajar yang menyenangkan, serta 
memanfaatkan kompetensi dosen, terarah 
pada pendidikan yang mempribadi 
(personalizing education) melalui interaksi 
manusiawi antara mahasiswa dan dosen. 
Mahasiswa dipandang sebagai individu 
yang manusiawi, rasional, serta memiliki 
daya penemuan dan harga diri.


