
SILABUS 

 

 

1. Identitas Mata Kuliah 

Nama Mata Kuliah  : Bimbingan dan Konsultasi Remaja 

Nomor Kode   : KB. 154  

Jumlah SKS   : 3 (dua) 

Semester    : Ganjil  

Kelompok mata kuliah  : MKPS 

Program Studi / Program   : Pendidikan Kesejahteraan Keluarga / S-1 

Status Mata Kuliah                       : Mata   kuliah   dasar   wajib   dari   program S-1 PKK  

Prasyarat    : -  

Dosen Pengampu   : Dra. Hj. Neni Rohaeni, M.Pd 

 

 

2. Tujuan 

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. 

 

  

3. Deskripsi Mata Kuliah : 

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.  

 

 

4.Pendekatan Pembelajaran : 

a. Pendekatan : Ekspositori dan inkuiri (Klasikal, Kelompok, Individual) 

b. Metode  : Ceramah, tanya jawab, diskusi, pemberian tugas 

c. Tugas                 : Pembuatan dan penyajian laporan 

d. Media                :  Media Audio Visual  berupa OHP dan Transparansi 

 

5. Evaluasi : 

a. Kehadiran dalam perkuliahan 

b. Partisipasi di dalam kelas 

c. Pembuatan dan penyajian laporan  

d. UTS dan UAS 



6. Pokok Materi Perkuliahan : 

 

Pertemuan 1  :  a. Membahas    silabus    perkuliahan dan mengakomodasi berbagai masukan 

dari mahasiswa untuk memberi kemungkinan revisi terhadap pokok 

bahasan yang dianggap tidak penting dan memasukkan pokok bahasan 

yang dianggap penting. Sesuai dengan apa yang dikemukakan dalam 

silabus, pada pertemuan ini dikemukakan pula tujuan, ruang lingkup 

perkuliahan, prosedur perkuliahan, penjelasan tentang tugas yang harus 

dilakukan mahasiswa dan ujian yang harus diikuti termasuk jenis soal dan 

cara menyelesaikan / menjawab pertanyaan, dan sumber – sumber. 

                                b. Pre Tes 

 

      Pertemuan 2  :  Konsep dasar bimbingan dan konsultasi remaja 

 

      Pertemuan 3  :  Tugas-tugas perkembangan remaja 

 

      Pertemuan 4 :   Karakteristik perkembangan remaja   

                          

      Pertemuan 5 :   Problematika remaja 

    

Pertemuan 6 :  Bimbingan   dan    konsultasi   remaja  tentang   hakikat    dan    fungsi agama 

bagi kehidupan manusia 

  

      Pertemuan 7 : Bimbingan dan konsultasi  remaja tentang kematangan emosional 

 

      Pertemuan 8 :  Bimbingan  dan   konsultasi    remaja  tentang   sikap  dan     kebiasaan belajar 

 

     Pertemuan 9   :  UJIAN TENGAH SEMESTER 

 

     Pertemuan 10  :   Bimbingan dan  konsultasi   remaja tentang sikap – sikap sosial 

 

   Pertemuan 11 :  Bimbingan  dan  konsultasi   remaja   tentang   konsep  diri dan 

pengembangan diri secara efektif 

 

   Pertemuan 12 :    Bimbingan   dan   konsultasi   remaja tentang etika pergaulan dengan teman 

sebaya 

 

   Pertemuan 13 :  Bimbingan dan   konsultasi  remaja tentang nilai – nilai pernikahan dan hidup 

berkeluarga              

 

    Pertemuan 14  :  Bimbingan  dan    konsultasi    remaja tentang kiat – kiat mengatasi stress 

 

        Pertemuan 15 : Merancang   program   bimbingan   dan  konsultasi   untuk pengembangan 

potensi diri remaja 

 

       Pertemuan 16  :  a.   Presentasi kelompok  



                                  b.  Diskusi kelas 

                      c.   Pemantapan (review) 

 

        Pertemuan 17  :  UJIAN AKHIR SEMESTER 

 

 

11. Daftar Pustaka  

a. Buku Utama : 

Syamsu Yusuf LN. (2006). Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah (SLTP dan SLTA). 

Bandung : Pustaka Bani Quraisy 

 

Richard Nelson-Jones. (1995). Counseling Personality ; Theory and Practice, NSW : Allen & 

Unwin.  

 

Sofyan Willis. (1997). Konseling Keluarga, Sejarah, Teknik, dan Proses. Diktat Perkuliahan 

Jurusan PPB FIP IKIP Bandung. 

 

b. Referensi : 

Robert E. Grinder. (1973). Adolescence. New York : John Wiley & Sons, Inc.  

 

Michael E. Cavanagh. (1982). The Counseling Experience. California : Brooks / Cole Publishing 

Company.  

 

Sarlito Wirawan Sarwono. (1994). Psikologi Remaja. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 

 

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

Publishing Company Mountain View.  

 

Journal of Counseling Pasychology 

 

 

 

 

 

 


