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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Blakang  

Memahami nila-nilai pribadi serta asumsinya tentang perilaku manusia 

dan mengenali bahwa tiap manusia berbeda.Dalam melaksanakan konseling 

dengan klien, konselor harus sadar penuh terhadap nilai-nilai yang dimilikinya. 

Konselor harus sadar bahwa dalam melaksanakan konseling, konselor tidak akan 

bisa lepas dari nilai-nilai yang dibawa dari lingkungan di mana dia berada, juga 

nilai-nilai yang sesuai dengan tugas perkembangannya. Nilai--nilai yang dibawa 

dari lingkungan di mana dia berasal adalah nilai- nilai yang tidak akan bisa 

dilepaskannya, walaupun dia akan berhubungan dengan klien yang berbeda latar 

belakangnya.Menyadari hal tersebut di atas maka konselor sebaiknya juga 

menyadari bahwa klien yang dibantunya juga berasal dari latar belakang budaya 

yang berbeda dan tentunya akan membawa seperangkat nilai- nilai yang berbeda 

pula. Klien akan membawa seperangkat nilai-nilai yang berasal di mana klien itu 

berada dan tentunya nilai- nilai klien ini tidak dapat dihilangkan begitu saja. Nilai 

nilai yang dibawa oleh klien akan menentukan segenap perilaku klien pada saat 

berhadapan dengan konselor. Sebagai seseorang yang mengetahui banyak tentang 

ilmu jiwa atau psikologi, konselor tentu memahami adanya tugas tugas 

perkembangan yang harus dijalani oleh klien. Selain itu, konselor juga harus 

mengetahui bahwa masing masing tugas perkembangan yang dijalani oleh masing 

masing individu itu berbeda beda sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. 

Dengan demikian, konselor harus memandang individu yang ada secara berbeda 

(individual differences). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.  Jelaskan konsep nilai-nilai pribadi? 

2.  Jelaskan terbentuknya nilai-nilai pribadi? 
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3.  Jelaskan keyakinan konselor tentang hakikat manusia? 

 

1.3 Tujuan  

1. Agar kita tahu konsep nilai-nilai pribadi  

2. Agar kita tahu bagai mana terbentuknya nilai-nilai pribadi 

3. Agar kita mengetahui bagaimana keyakinan konselor tentang hakekat manusia 

1.4 Manfaat 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan makalah ini yaitu,kita sebagai 

calon konselor dapat mengerti dan memahami konsep nilai-nilai pribadi,bagaiman 

terbentuknya nilai-nilai pribadi,dan bagaimana keyakinan konselor tentang 

hakekat manusi itu sendiri sebagai klien. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

       2.1 Konsep Nilai-Nilai Pribadi.    

    

Nilai – nilai (values) adalah suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan 

terhadap suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap / prilaku seseorang. 

Sistem nilai dalam suatu organisasi adalah tentang nilai – nilai yang dianggap penting 

dan sering diartikan sebagai perilaku personal.  Nilai merupakan milik setiap pribadi 

yang mengatur langkah – langkah yang seharusnya dilakukan karena merupakan 

cetusan dari hati nurani yang dalam dan di peroleh seseorang sejak kecil. 

Nilai dipengaruhi oleh lingkungan dan pendidikan, yang dewasa ini mendapat 

perhatian khusus.Klasifikasi nilai- nilai adalah suatu proses dimana seorang dapat 

menggunakannya untuk mengidentifikasi nilai- nilai mereka sendiri. Dalam kamus 

besar bahasa Indonesia dikatakan, nilai adalah harga, hal-hal yang penting atau 

berguna bagi manusia. Sedangkan Fraenkel menyebutkan nilai sebagai standar 

penuntutan prilaku seseorang dalam menentukan apa yang indah, efisien, dan 

berhargatidaknya sesuatu. Misalnya bunga itu indah, perbuatan itu susila. Indah dan 

susila dalam contoh merupakan sifat atau kualitas yang melekat pada bunga serta 

perbuatan. 

 Secara garis besar nilai pribadi dibagi kedalam dua kelompok yaitu nilai-nilai 

nurani (values of being) dan nilai-nilai member (values of giving). Nilai-nilai nurani 

adalah nila yang ada dalam diri manusia kemudian berkembang menjadi prilaku serta 

cara kita memperlakukan orang lain. Yang termasuk dalam nilai-nilai nurani adalah 

kejujuran, keberanian, cinta damai, kendala diri, potensi, disiplin, tahu batas, 

kemurnian, dan kesesuaian. Nilai-nilai member adalah nilai yang perlu dipraktikan 

atau diberikan yang kemudian akan diterima sebanyak yang diberikan. Yang 

termasuk dalam kelompok nilai-nilai member adalah setia, dapat dipercaya, hormat, 
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cinta, kasih, peka, tidak egois, baik hati, ramah, adil,dan murah hati ( Linda, 1995:28-

29). 

File.upi.edu/Direktori/FPIPS/M-K-D-

U/196509171990011ACENG_KOSASIH/Konsep_Pend.Nilai.pdf 

Notonegoro membagi nilai menjadi tiga seperti berikut : 

1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat 

mengadakan kegiatan atau aktivitas, termasuk didalamnya  adalah nilai 

ekonomis. 

2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat 

mengadakan kegiatan atau aktivitas. 

3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani. 

Nilai kerohanian ini dapat dibedakan atas empat macam, yaitu sebagai berikut : 

 Nilai kebenaran dan nilai logis, yang bersumber pada akal (rasio, budi dan 

cipta) manusia. 

 Nilai keindahan atau nilai estetis, yang bersumber pada unsur perasaan 

manusia. 

 Nilai kebaikan atau nilai moral, yaitu bersumber pada unsur kehendak (karsa) 

manusia. 

 Nilai religius atau nilai keagamaan, yaitu merupakan nilai kerohanian 

tertinggi dan mutlak.Nilai religius ini bersumber pada kepercayaan atau 

keyakinan manusia. 

 Fungsi utama dari nilai dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1). Nilai sebagai standar (Rokeach, 1973; Schwartz, 1997), fungsinya adalah: 

     -  Membimbing individu dalam mengambil posisi tertentu dalam lingkungan   

sosial.    

.        -    Mengarahkan cara menampilkan diri pada orang lain.  

      -    Melakukan evaluasi dan membuat keputusan.  

      -  Mengarahkan tampilan tingkah laku membujuk dan mempengaruhi orang 

lain,memberitahu individu akan keyakinan,  
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2). Sistim nilai sebagai rencana umum dalam memecahkan konflik dan pengambilan 

keputusan (Feather, 1994; Rokeach, 1973; Schwartz, 1997). 

3). Fungsi motivasional  

Nilai Sebagai Keyakinan (Belief) (Rokeach, 1973; Schwartz, 1997; Feather, 

1994) merupakan keyakinan yang tergolong preskriptif atau proskriptif, yaitu 

beberapa cara atau akhir tindakan dinilai sebagai diinginkan atau tidak 

diinginkan. Rokeach(1973) mengemukakan bahwa keyakinan, dalam konsep 

Rokeach, bukan hanya pemahaman dalam suatu skema konseptual, tapi juga 

predisposisi untuk bertingkah laku yang sesuai dengan perasaan terhadap obyek 

dari keyakinan tersebut.  

Rokeach (1973) dikatakan, sebagai keyakinan, nilai memiliki aspek kognitif, 

afektif dan tingkah laku dengan penjelasan sebagai berikut:  

 Nilai meliputi kognisi tentang apa yang diinginkan, menjelaskan 

pengetahuan, opini dan pemikiran individu tentang apa yang 

diinginkan.  

 Nilai meliputi afektif, di mana individu atau kelompok memiliki emosi 

terhadap apa yang diinginkan, sehingga nilai menjelaskan perasaan 

individu atau kelompok terhadap apa yang diinginkan itu.  

 Nilai memiliki komponen tingkah laku, artinya nilai merupakan 

variabel yang berpengaruh dalam mengarahkan tingkah laku yang 

ditampilkan.  

Sikap (attitude) adalah keyakinan yang menempati posisi 

periferal/tepi atau paling rendah. Sikap merupakan suatu organisasi 

dari keyakinan-keyakinan sehari-hari tentang obyek atau situasi. 

Perubahan sikap hanya memiliki pengaruh yang terbatas pada tingkah 

laku.  

http://pustakapinkpink.blogspot.com/2010/11/nilai-personal-dan-nilai-luhur-dalam.html 

 

 

http://pustakapinkpink.blogspot.com/2010/11/nilai-personal-dan-nilai-luhur-dalam.html
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 Sumber-sumber Nilai Pribadi 

Secara garis besar sumber nilai seseorang bersumber dari  spiritual seseorang, 

personal,dan sosial.  

a.Spiritual 

Sumber nilai yang pertama adalah spiritual atau religious (Fry & Johnstone, 

2002). Keyakinan yang dianut seseorang memiliki nilai-nilai yang berasal 

dari kepercayaan yang dianutnya. Bagi seseorang yang tidak memiliki 

kepercayaan,mereka tidak mempercayai adanya Tuhan.  

b.Personal 

Sumber nilai yang kedua adalah dari diri seseorang. Nilai yang telah diterima 

seseorang diinternalisasikan dan menjadi dasar tingkah lakunya. Nilai-nilai 

personal adalah hasil observasi terhadap tingkah laku dan sikap orang tua 

atau keluarga dan interaksi dengan budayanya, agama, dan lingkungan social. 

Nilai personal ini merefleksikan pengalaman dan intelegensi seseorang. Nilai 

personal ini diinternalisasikan secara sebagian maupun keseluruhan dan 

dibutuhkan oleh individu itu sendiri.  

c.Sosial 

Sumber nilai yang terakhir adalah sosial. Individu memperoleh nilai-nilai ini 

dari orang tua , teman, dan lingkunagna social lainnya seperti profesinya. 

Biasanya nialai social merupakan hasil kesepakatan antara kelompok tertentu. 

Nilai-nilai social meliputi nilai sopan santun, nilai kesusilaan, nilai pancasila 

(ideology), dan nilai budaya yang bersumber dari budaya (Fry & Johnstone, 

2002). 

http://susipurwati.blogspot.com/2010/10/nilai-keyakinan-from-anather-group.html 

 

 

 

http://susipurwati.blogspot.com/2010/10/nilai-keyakinan-from-anather-group.html
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2.2 Terbentuk Nilai-Nilai Pribadi 

A. Ikhwal Perkembangan Individu Konseli 

 Salah satu fokus sorotan untuk memahami individu ( konseli) secara 

menyeluruh adalah, proses perkembanngan individu konseli. Dalam hal ini, konselor 

terbantu oleh keterangan mengenai prinsip-prinsip perkembangan utuh individu. 

Konselor juga dapat memiliki gambaran kecepatan dan kelambatan perkembangan 

individu dengan melihat pelaksanaan tugas-tugas perkembangan. Semu aspek pokok 

dalam perkembangan individu mempunyai implikasi penting bagi upaya-upaya 

konseling. 

1.Prinsip-prinsip perkembangan  

Gambaran umum, menyeluruh, dan utuh mengenai perkembangan individu 

akan dapat dipahami secara baik melalui pemahaman prinsip-prinsip 

perkembangan ini diadaptasikan sebagai berikut : 

a. Pertumbuhan mempunyai pola tertentu  

Setiap anak mempunyai suatu pola dan ciri kecepatan pertumbuhan 

yang unik. Namun demikian, seorang anak dapat ditafsirkan pola dan 

kecepataan perkembangannyadengan memebandingkan hal itu dengan 

berbagai variasi perkembangan yang ada. 

b. Pertumbuhan mempunyai urut-urutan  

Pertumbuhan selalu mengikuti urut-urutan yang teratur. Pentingnya 

urut-urutan pertumbuhan bahwa urutan itu dapat memberikan 

gambaran kesulitan yang dihadapi oleh individu dengan melihat 

seberapa jauh penyimpangan dari urut-urutan yang ada. 

c. Kecepatan perkembangan bervariasi 

Kecepatan perkembanganntidak pernah tetap ,ini sangat jelas tampak 

pada kecepatan perkembangan diantara wanita dan pria .kecepatan 

pertumbuhan anak mempunyai pengaruh terhadap kapasitas anak 

menghadapi tuntutan-tuntutan sekolah dan pengaruhini patut di 

pertimbangkan. 
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d. Pola-pola perkembangan menunjukan adanya perbedaan individu yang 

sangat besar 

Variasi percepatan pertumbuhan terjadi antar maupun intra seseorang. 

Terdapat bukti bahwa keunikan ini dapat diidentifikasikan sejak tahap 

awal perkembangan. Keunikan setiap individu hendaknya di pahami. 

e. Perkembangan merupakan hasil interaksi antara organisme dengan 

lingkungan 

Hereditas dan lingkungan selalu saling melengkapi dan saling 

bergantung satu sama lain dan menentukan perkembangan individu. 

Keduanya tidak dapat di pisah-pisah. 

2.   Tubuh cenderung membangun tatanan keseimbangan yang disebut 

homeostatis. 

Ini mengisyaratkan adanya kebebasan tubuh mengatur diri sendiri. 

Tubuh cenderung mempersiapkan suatu lingkungan internal yang mantap, dan 

keseimbangan ini mengatur sejumlah fungsi tubuh. 

3. Kesiapan menjadi prasyarat belajar 

   Terbukti benar bahwa pengalaman, latihan, dan pengenalan dalam 

proses belajar baru efektif hanya jika anak mempunyai kesiapan 

melakukannya. Mendorong perkembangan semata dengan mengabaikan 

kecepatan kematangan anak itu sendiri, dapat mengakibatkan timbulnya 

penolakan dan gangguan pribadi anak.  

 

B. Citra diri konseli 

 Citra diri meliputi semua nilai, sikap, dan keyakinan terhadap diri seseorang 

dalam berhubungan dengan lingkungan, dan merupakan panduan dari sejumlah 

persepsi yang mempengaruhi dan bahkan menentukan persepsi dan tingkah laku. Para 

pakar sepakat bahwa citra diri itu berkenaan dengan pandangan seseorang terhadap 

diri baik tentang fisik maupun psikisnya. Pandangan terhadap diri ini adalah unik 

sifatnya. Dengan kata lain, ada kekhasan dari orang ke orang dalam citra dirinya 
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secara fisik,dan citra dirinya secara psikologis, dan hal demikian ini tidak lepas dari 

pandangan lingkungan terhadap diri seseorang. 

 

1. Dimensi-dimensi citra diri 

Dimensi pertama citra diri yaitu sebagai diri yang dilihat oleh diri sendiri. 

Dimensi kedua citra diri,yaitu sebagai diri yang dilihat oleh orang lain.dimensi ketiga 

citra diri,yaitu diri idaman, mengacu pada tipe orang yang saya kehendaki tentang diri 

saya,diri idaman perlu dalam penentuan cita-cita hidup. Tujuan atau idealism yang 

terlalu jauh yang tidak mungkin terjangkau merupakan citra diri yang tidak sehat. 

2. Peranan citra diri 

Secara umum citra diri, memberi gambaran tentang siapa seseorang itu.Ini tidak 

hanya meliputi perasaan terhadap diri seseorang melainkan mencakup pula tatanan 

moral ,sikap-sikap,idea-idea, dan nilai-nilai yang mendorong orang bertindak atau 

sebaliknya tidak bertindak. Oleh karena “citra diri” berbeda dari orang ke orang,maka 

citra diri dapat di anggapsebagai penunjuk pokok keunikan individu dalam bertingkah 

laku. 

3. Perkembangan citra diri 

Citra diri individu bukankah hal yang ada dengan sendirinya,tidak pula ditentukan 

oleh warisan, pembawaan. Ada keseragaman pendapat banyak penulis psikologi 

mengatakan self merupakan produk social dan terbentuk dalam proses interaksi 

social, dan selanjutnya berkembangdan berubah melalui interaksi sosial juga.  

Variabel lain yang berpengaruh  terhadap perkembangan citra diri adalah 

lingkungan materialistik dan lingkungan non-materialistik dengan karakteristik 

masing-masing. Pengaruh masyarakat yang non-materialistik cenderung berisikan 

pemikiran,gagasan,dan nilai-nilai kebaikan dan keindahan. Konsekuensi penting dari 

akibat-akibat pengaruh berlainan (antara masyarakat dengan yang non-materialistik) 

adalah prbedaan letak dan kepekaan anak menerima persepsi orang lain. 

4. Implikasi Dalam Konseling 

Adanya peluang modifikasian atau pengubahan citra diri yang tidak dikehendaki 

pada konsili kearah citra diri yang lebih dikehendaki mengandung implikasi sangat 
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penting bagi upaya-upaya konseling. Disamping implikasi citra diri konseli, yang 

akan membentuk cara-cara pembinaan keakraban , motivasi konseli dan teknik-teknik 

yang digunakan konselor, juga memiliki implikasi lain. 

Tujuan konseling dapat difokuskan pada pengembangan citra diri konseli. Para 

konseli self, atau ancangan  “berpusat pada pribadi” (person centred approach), 

menekankan pentingnta penyediaan dukungan konseling yang berkesinambungan 

untuk membantu mengembangkan, menumbuhkan, memelihara, ataupun memotifasi 

citra diri konseli. 

Sejarah dengan uraian diatas, dalam proses konseling konselor berusaha melihat 

bagaimana konseli melihat diri sendiri dan pengalamannya sendiri, dan 

membicarakan pengalaman konseli itu. Jika dikehendaki adanya perubahan citra diri 

pada konseli, maka konselor haruslah memahami mekanisme pembentukan citra diri 

semula pada konseli yang bersangkutan. Konselor dapat menyediakan situasi-situasi 

konseling yang memungkinkan konseli “bercermin” melihat citra diri dan 

perkembangannya, medan perceptual konseli, dan tingkah laku yang diakibatkan oleh 

citra diri konseli. Kalau perubahan cittra diri konseli dalam lingkungan social 

berlangsung dalam jangka panjang, perubahan citra diri dalam situasi konseling 

hendaknya dirancang dalam suatu prose yang dapat ditrasfer dalam lingkungan social 

sesuai dengan lingkupnya.  

Teknik-teknik umum yang dapat digunakan oleh konselor adalah teknik-teknik 

yang dapat mengubah persepsi dan prilaku konselor kearah citra diri yang lebih 

dikehendaki. Prilaku konselor yang pasif sering tidak efektif mengambil citra diri 

konseli.  

 

Prof.Dr Gede Sedanayasa, M.Pd., Putu Ari Darmayanthi, S.Pd., 2010; Profesi 

Bimbingan Konseling,Singaraja. 
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2.3 Keyakinan Konselor Tentang Hakekat Manusia 

  Hal pertama yang perlu diperhatikan ialah keyakinan atau pandangan konselor 

tentang hakekat manusia. Manusia itu pada dasarnya baik. Demikianlah konseli,yang 

adalah manusia, pada dasarnya baik. Harus diyakini bahwa konseli (yang adalah 

manusia) pada dirinya mengandung kebaikan-kebaikan yang perlu dan dapat 

dikembangkan.Justru tugas konselorlah membantu konseli 

menemukan,mengungkapkan, dan mengembangkan kebaikan-kebaikan pada diri 

konseli itu. Pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan yang positif. 

Kecenderungan yang positif itu kadang-kadang terganggu karena konseli mengalami 

sesuatu masalah. Dalam hal ini, sekali lagi, konselor bertugas membantu 

meringankan beban konseli dan membebaskannya dari gangguan masalah ini. Jika 

konseli terbebas dari ganguan itu, maka dasar-dasar kebaikan dan kecenderungan 

yang positif dapat dipastikan akan terwujudkan dalam bentuk-bentuk yang baik dan 

positif pula. Dari berbagai aliran filsafat yang ada, para penulis Barat .(Victor Frankl, 

Patterson, Alblaster & Lukes, Thompson & Rudolph, dalam Prayitno, 2003) telah 

mendeskripsikan tentang hakikat manusia sebagai berikut : 

 Manusia adalah makhluk rasional yang mampu berfikir dan mempergunakan 

ilmu untuk meningkatkan perkembangan dirinya. 

 Manusia dapat belajar mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya apabila 

dia berusaha memanfaatkan kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya. 

 Manusia berusaha terus-menerus memperkembangkan dan menjadikan 

dirinya sendiri khususnya melalui pendidikan. 

 Manusia dilahirkan dengan potensi untuk menjadi baik dan buruk dan hidup 

berarti upaya untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan atau setidak-

tidaknya mengontrol keburukan. 

 Manusia memiliki dimensi fisik, psikologis dan spiritual yang harus dikaji 

secara mendalam. 
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 Manusia akan menjalani tugas-tugas kehidupannya dan kebahagiaan manusia 

terwujud melalui pemenuhan tugas-tugas kehidupannya sendiri. 

 Manusia adalah unik dalam arti manusia itu mengarahkan kehidupannya 

sendiri. 

 Manusia adalah bebas merdeka dalam berbagai keterbatasannya untuk 

membuat pilihan-pilihan yang menyangkut perikehidupannya sendiri. 

Kebebasan ini memungkinkan manusia berubah dan menentukan siapa 

sebenarnya diri manusia itu adan akan menjadi apa manusia itu. 

 Manusia pada hakikatnya positif, yang pada setiap saat dan dalam suasana 

apapun, manusia berada dalam keadaan terbaik untuk menjadi sadar dan 

berkemampuan untuk melakukan sesuatu. 

 Kepribadian konselor yang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai 

kemanusiaan sebagai berikut, memiliki kemampuan: 

a.   Membedakan perilaku yang menggambarkan pandangan positif 

Konselor harus bisa membedakan perilaku klien yang dimana perilaku klien 

tersebut merupakan sebuah pandangan atau persepsi klien yang bisa diorientasikan 

sebagai pandangan yang positif. Pandangan positif ini bisa berwujud seperti persepsi-

persepsinya konseli mengenai dunia politik, pendidikan, situasi sosial,bencana yang 

ada di indonesia, dan sebagainya. 

Dalam menghadapi konseli yang semacam ini, yaitu konseli yang memandang dunia 

dengan gambaran pandangan yang positif, konselor harus mampu mengendalikan 

suasana dan diharapkan mampu memahami apa yang dipikirkan oleh konselinya 

sehingga proses konseling akan berjalan dengan lancar tanpa ada satu pun kesalah 

pahaman yang terjadi. 

 b.   Membedakan perilaku yang menggambarkan pandangan negatif 

Seorang konselor dituntut untuk bisa mengerti dan memahami kondisi 

psikologis konseli, memahami disini bisa diartikan bahwa seorang konselor mampu 

membedakan pandangan-pangdangan yang diungkapkan konselinya mengenai dunia 

luar maupun pandangan-pandangannya terhadap dirinya sendiri. 
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Konselor diharapkan mampu membedakan pandangan-pandangan konseli mana yang 

negatif dan mana pandangan yang positif. Sehingga nantinya dalam penanganan 

terhadap konseli akan lebih efektiv dan berhasil. 

c.   Membedakan individu yang berpotensi dalam layanan bimbingan dan konseling 

Konselor harus mampu membedakan mana konseli yang berpotensi dan mana konseli 

yang kurang menunjukkan adanya potensi diri. Pengetahuan tentang hal ini bisa 

membantu konselor dalam menjalankan tugasnya. Dalam elayanan bimbingan dan 

konseling tidak mungkin seorang konselor memberikan perlakuan yang sama antara 

semua konselinya tanpa memperhatikan kondisi psikologis maupun kondisi-kondisi 

lain yang dimiliki oleh konselinya. Menangani konseli yang memiliki potensi yang 

tinggi hendaknya berbeda apabila dibandingkan dengan menangani konseli yang 

memiliki tingkat potensi diri yang lebih rendah. Hal ini tentu saja bukan dengan 

maksud membeda-bedakan atau pilih kasih terhadap konseli, namun demi keefektifan 

jalannya proses konseli sendiri.  

 Konselor yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia antara lain 

memiliki kemampuan: 

a.   Menerapkan perbedaan budaya yang berperspektif gender dalam pelayanan 

bimbingan dan konseling 

Dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling, seeorang harus 

memperhatikan banyak aspek demi kelancaran dan kelangsungan jalannya konseling. 

Aspek tersebut diantaranya adalah perbedaan gender. Perbedaan gender melahirkan 

gender pria dan gender wanita. Masing-masing jenis gender ini memiliki karakteristik 

psikologis dan fisiologis yang berbeda. Oleh karenanya konselor harus cermat dalam 

melakukan hal-hal seperti respon terhadap pembicaraan konseli, saran yang akan 

diberikan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perbedaan karakteristik gender 

tersebut. 

Dengan pengetahuan tentang perbedaan gender yang sudah dimiliki oleh konselor, 

maka ia akan melaksanakan tugasnya dengan lebih baik. Ia juga tidak akan kaget 

apabila melihat reaksi-reaksi konseli yang berbeda dengan gender diri konselor. 

Mengetahui tentang perkembangan psikologis masing-masing gender akan sangat 
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bermanfaat bagi pekerjaan konselor dalam menangani berbagai macam karakteristik 

konseli yang berbeda-beda. 

 b.   Menerapkan perbedaan budaya yang berperspektif  hak asasi manusia dalam 

pelayanan bimbingan dan konseling 

Memiliki pengetahuan mengenai hak asasi manusia akan sangan bermanfaat 

bagi konselor dalam menjalani tugasnya selaku konselor. Dalam memberikan 

pelayanan bimbingan dan konseling akan sangat berguna apabila konselor mengerti 

dan memahami tentang hak asasi manusia dan kemudian diterapkan pada saat proses 

konseling.  

c.   Menerapkan perbedaan responsif perbedaan budaya konselor dengan konseli dalam 

pelayanan bimbingan dan konseling 

Konselor harus respek terhadap keadaan apa saja yang terjadi pada saat proses 

konseling. Konseli yang datang kepada konselor tidak menutup kemungkinan berasal 

dari berbagai latar belakang dan budaya yang berbeda dengan konselor. Dalam 

kaitannya dengan perbedaan budaya antara konselor dengan konselinya, maka akan 

sangat bijak bila konselor memberikan respon yang responsif terhadap konseli yang 

berbeda budaya. Tindakan keresponsifan ini akan membantu konselor memahamii 

konseli lebih dalam sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti 

kesalahpahaman perspektif atau pandangan antara yang diungkapkan konselor 

maupun yang diungkapkan konseli. 

Dengan memahami hakikat manusia tersebut maka setiap upaya bimbingan 

dan konseling diharapkan tidak menyimpang dari hakikat tentang manusia itu sendiri. 

Seorang konselor dalam berinteraksi dengan kliennya harus mampu melihat dan 

memperlakukan kliennya sebagai sosok utuh manusia dengan berbagai dimensinya. 

http://www.psb-psma.org/content/blog/landasan-bimbingan-dan-konseling 

 

 

 

 

http://www.psb-psma.org/content/blog/landasan-bimbingan-dan-konseling
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BAB III 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

Dari pembahasan makalah diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, 

Nilai – nilai (values) adalah suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan 

terhadap suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap / prilaku 

seseorang.Nilai dimilik setiap pribadi yang mengatur langkah – langkah yang 

seharusnya dilakukan karena merupakan cetusan dari hati nurani yang dalam 

dan di peroleh seseorang sejak kecil. Nilai pribadi terbentuk melalui pengaruh 

lingkungan dimana seorang individu tumbuh dan berkembang sehingga 

terbentuklah citra diri yang berkenaan dengan pandangan seseorang terhadap 

diri baik tentang fisik maupun psikisnya.Sehingga sebagai konselor  harus 

memiliki keyakinan tentang hakikat manusia sebagai kliennya yang memiliki 

kebaikan-kebaikan yang perlu dan dapat dikembanngkan. 

3.2 Saran 

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu sebagai calon 

konselor yang professional, kita hendaknya dapat memahami nilai-nilai 

pribadi yang  di anut oleh konseli agar kita dapat menghargai dan mengenal 

nilai-nilai pribadi. 
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