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Mata kuliah ini merupakan kuliah lanjut wajib daripada program S-1 termasuk kelompok Mata 

Kuliah Keahlian Program Studi (MKPS). Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa 

diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar bimbingan dan konsultasi remaja, memahami 

tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan pada masa remaja, memahami dan 

menguasai karakteristik remaja dan permasalahan remaja, memiliki kemampuan menganalisis 

permasalahan remaja serta teori bimbingan dan konsultasi yang tepat untuk menyelesaikan 

permasalahan, memiliki keterampilan melakukan bimbingan dan konsultasi remaja, memiliki 

kemampuan merancang program bimbingan dan konsultasi remaja, memiliki kemampuan 

melakukan bimbingan dan konsultasi remaja dengan permasalahan khusus. Dalam perkuliahan 

ini dibahas tentang  : konsep dasar bimbingan dan konsultasi remaja, tugas-tugas perkembangan 

yang harus diselesaikan pada masa remaja, karakteristik remaja dan permasalahan remaja, 

analisis permasalahan remaja serta teori bimbingan dan konsultasi yang tepat untuk 

menyelesaikan permasalahan, keterampilan melakukan bimbingan dan konsultasi  remaja, 

rancangan program bimbingan dan konsultasi remaja, bimbingan dan konsultasi  remaja dengan 

permasalahan khusus. Pelaksanaan perkuliahan menggunakan pendekatan  inkuiri (Klasikal, 

Kelompok, Individual), yaitu penyelesaian tugas laporan bimbingan dan konsultasi remaja 

kemudian dipresentasikan di kelas, diskusi. Pendekatan ekspositori dalam bentuk ceramah dan 

tanya jawab yang dilengkapi dengan Media Audio Visual  berupa OHP dan Transparansi. 

Tahapan penguasaan mahasiswa selain evaluasi melalui UTS dan UAS juga evaluasi terhadap 

tugas pembuatan dan penyajian laporan hasil praktek di lapangan serta diskusi. Buku sumber 

utama : Nancy J. Cobb. (1992). Adolescence Continuity, Change and Diversity. California : 

Mayfield Publishing Company Mountain View. Robert E. Grinder. (1973). Adolescence. New 

York : John Wiley & Sons, Inc. Richard Nelson-Jones. (1995). Counseling Personality ; Theory 

and Practice, NSW : Allen & Unwin. Michael E. Cavanagh. (1982). The Counseling Experience. 

California : Brooks / Cole Publishing Company. Sofyan Willis. (1997). Konseling Keluarga, 

Sejarah, Teknik, dan Proses. Diktat Perkuliahan Jurusan PPB FIP IKIP Bandung. 

 

 

 

 

 

 


