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¡ Bimbingan dan Konseling Kelompok adalah
salah satu bentuk teknik bimbingan

¡ Merupakan layanan bimbing terhadap
individu melalui setting kelompok

¡ Sasaran BK Kelompok adalah konseli secara
individual, namun dengan memanfaatkan
suasana kelompok sebagai cara perlakuan
dan sarana remedial atau pengembangan
konseli.



¡ Dalam keadaan tertentu, konseli terkadang
sulit mengemukakan masalah; dengan
kelompok, mempermudah untuk
mengungkapkan permasalahannya



¡ Adalah proses pemberian bantuan pada
individu dalam situasi kelompok

¡ Secara umum mempunyai prinsip, kegiatan
dan tujuan yang sama dengan bimbingan, 
yaitu agar individu: 

1. Dapat mengarahkan dirinya
2. Dapat mengembangkan dirinya
3. Dapat membuat pilihan yang tepat dan

bijaksana



3. Dapat mengatasi masalah yang dihadapinya
4. Dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan

Perbedaan dengan bimbingan secara umum
terletak pada pengelolaannya dalam bentuk
KELOMPOK

Gazda (1989) pelaksanaan Bimbingan Kelompok
dapat dilakukan di kelas sekitar 20-35 siswa

Tujuan : Perubahan sikap pada anggota kelompok
hasil dari bimbingan kelompok



¡ Is a problem oriented and largely remedial 
process that accelerates individual problem 
resolution in group setting (Pietrofesa)

¡ Is an interpersonal process led by a 
professionally trained counselor and conducted 
with individuals who are coping with typical 
developmental problems. It focuses on 
thoughts, feelings, attitudes, values, purposes, 
behavior and goals of individuals and the total 
group (Muro& Katman)



¡ Penyampaian informasi: masalah pendidikan, 
pekerjaan, penyesuaian diri, pemahaman
pribadi, hubungan sosial

¡ Menggunakan berbagai media instruksional : 
bedah film, ceramah dari nara sumber, 
diskusi

¡ Menerapkan konsep dinamika kelompok



¡ Adalah upaya pemberian bantuan dari
konselor kepada konseli agar dapat
mengatasi masalah, memberi dorongan dan
motivasi untuk membuat perubahan dengan
memanfaatkan potensi secara maksimal
sehingga dapat mewujudkan dirinya (Gazda)

¡ Adalah upaya pemberian bantuan kepada
individu dalam kelompok dalam rangka
memberikan kemudahan dalam
perkembangan dan pertumbuhannya



¡ Adanya interpersonal relationship, pertalian
antar pribadi, bukan sekedar hubungan
komunikasi, melainkan melibatkan unsur emosi
dan sikap yang mendalam, sehingga saling
percaya diantara anggota

¡ Adanya konselor yang mempunyai keterampilan
dan penguasaan konseling

¡ Beberapa konseli yang bukan sekedar
memerlukan informasi, namun mereka
membutuhkan pertolongan dalam menghadapi
persoalan



¡ Sasaran utama adalah menumbuhkan dan
meningkatkan kemandirian konseli dalam
menyelesaikan masalah yang dihadapi
sekarang dan masa depan

¡ Pencapaian sasaran dengan
mengembangkan pemahaman, kesadaran, 
sikap, keyakinan dan perilaku yang tepat
pada konseli



¡ Mengidentifikasi permasalahan diri dan
orang lain

¡ Meningkatkan kesadaran diri melalui umpan
balik

¡ Belajar menghormati perbedaan
¡ Belajar tentang persepsi orang lain
¡ Memperoleh balikan yang cepat dari anggota

kelompok
¡ Mengalami kesempatan untuk menguji suatu

perilaku baru



¡ Belajar model dari anggota lain
¡ Menguji respon terhadap perasaan diri dan

orang lain
¡ Belajar memberikan dukungan kepada orang

lain
¡ Meningkatkan kepercayaan diri
¡ Mengembangkan sikap terbuka dan jujur
¡ Bersifat pencegahan, pengembangan, 

penyembuhan



¡ Berbagi pengelaman
¡ Merangsang mengemukakan permasalahan
¡ Efisiensi waktu dan tenaga bagi konselor

dalam menghadapi banyaknya permasalahan
yang hampir sama



¡ Kesadaran akan perbedaan individual
¡ Kesadaran perlunya sistem pengajaran dan

layanan kependidikan yang berpusat pada
anak

¡ Kesadaran penerapan konsep demokrasi
¡ Kesadaran permasalahan yang dihadapi

individu dalam kehidupan masyarakat
senantiasa berubah dan berkembang

¡ Kesadaran akan persoalan yang dihadapi
individu dalam kehidupan modern



BIMBINGAN KELOMPOK

• Bagi semua siswa
• Usaha tidak langsung

dalam perubahan sikap
dan tingkah laku

• Berbasis kelas
• Bersifat preventif, 

development

KONSELING KELOMPOK

• Bagi siswa tertentu
• Langsung untuk

mengubah sikap dan
perilaku

• Jumlah bergantung
pada kadar kohesivitas
(kebersamaan):8-10 
0rang

• Bersifat preventif, 
kuratif, developmet



¡ Cari perbedaan antara Bimbingan Kelompok
dengan Konseling Kelompok dengan Terapi
Kelompok !


