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HAKEKAT MEDIA DALAM BIMBINGAN KONSELING
Bimbingan dan Konseling sebagai proses komunikasi
• Manusia selalu berkomunikasi satu dengan lainnya, karena sesungguhnya 

manusia adalah mahluk sosial yang membutuhkan interaksi antara satu 
dengan lainnya. Individu menghabiskan 70 persen waktunya untuk 
berkomunikasi, baik melalui tulisan maupun melalui percakapan.
• Komunikasi adalah proses penerimaan dan penyampaian pesan dan 

pemahaman pada waktu yang sama tanpa ada awal dan akhir. Semua 
komunikasi melibatkan pengiriman simbol dengan makna tertentu.
• Simbol ini dapat berupa simbol verbal dan non verbal.
• Ketepatan penyampaian simbol-simbol dalam komunikasi tergantung pada 

seberapa jahuh ketepatan penerima dalam menafsirkan informasi yang 
diberikan pengirim pesan



LANJUTAN….

• Bimbingan dan konseling merupakan suatu kegiatan yang melibatkan 
seorang guru bimbingan dan konseling (guru BK)/konselor dalam 
upaya memandirikan peserta didik atau klien. Bimbingan dan 
Konseling yang memandirian mengamanatkan kepada guru 
BK/konselor untuk memahami tiap klien atau konseli secara utuh.
• Dalam prose bimbingan dan konseling itu, konselor memfasilitasi 

konseli untuk menyadari dirinya, mengksplorasi permasalahan yang 
dihadapi serta kemungkinan-kemungkinan yang terbuka. Dari situ, 
selanjutnya konseli difasilitasi untuk menetapkan pilihan atau 
mengambil keputusan yang patut diduga akan bermuara pada 
kemaslahatan bagi bagi dirinya maupun bagi orang banyak dalam arti 
luas 



• Proses bimbingan dan konseling merupakan proses komunikasi, artinya di 
dalamnya terjadi proses penyampaian pesan dari seseorang (sumber 
pesan) kepada seseorang atau sekelompok orang (penerima pesan). Pesan 
yang dikirimkan biasanya berupa informasi atau keterangan dari pengirim 
(sumber pesan).
• Pesan tersebut diubah dalam bentuk sandi-sandi atau lambang-lambang 

seperti kata-kata, bunyi-bunyi, gambar dan sebagainya.
• Untuk membantu penyampaian pesan diperlukan saluran berupa media.
• Seperti melalui saluran (channel) seperti powerpoint, OHP, film, pesan 

diterima oleh si penerima pesan melalui indra (mata dan telinga) untuk 
diolah, sehingga pesan yang disampaikan oleh penyampai pesan dapat 
diterima dan dipahami oleh si penerima pesan.

LANJUTAN….





• Sebagai bentuk komunikasi, layanan bimbingan dan 
konseling manapun sangat dibutuhkan peran media 
untuk lebih meningkatkan tingkat kefektifan
pencapaian tujuan.
•Menurut Berlo, komunikasi tersebut akan efektif jika 

ditandai dengan adanya “area of experence” atau 
daerah pengalaman yang sama antara penyalur pesan 
dengan penerima pesan

LANJUTAN….





Kedudukan Media Dalam Sistem Bimbingan 
dan Konseling
• Sebelum membahas tentang sistem bimbingan dan konseling, kita 

pahami terlebih dahulu kata “sistem”. Sistem adalah suatu totalitas 
yang terdiri dari sejumlah komponen atau bagian yang saling 
berkaitan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya
• Bimbingan dan konseling dikatakan sebagai sistem karena di 

dalamnya mengandung komponen yang saling berkaitan untuk 
mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.
• Komponen-komponan tersebut meliputi: masalah, tujuan, teknik, 

media dan evaluasi. Masing-masing komponen saling berkaitan erat 
merupakan satu kesatuan.



PENGERTIAN MEDIA BIMBINGAN KONSELING

• Kata “media” berasal dari kata latin, merupakan bentuk jamak dari 
kata “medium”. Secara harfiah kata tersebut mempunyai arti 
perantara atau pengantar
• Miarso menyatakan media adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, 
perasaan, perhatian dan kemauan siswa untuk belajar
• Media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari 

kata “medium” yang secara harfiah berarti “perantara” yaitu 
perantara sumber pesan (a source) dengan penerima pesan (a
receiver)



•Media BK adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 
menyalurkan pesan BK yang dapat merangsang pikiran, perasaan, 
perhatian dan kemauan konseli untuk memahami diri, 
mengarahkan diri, mengambil keputusan serta memecahkan 
masalah yang dihadapi
•Media BK terdiri atas 2 unsur , yaitu unsur peralatan atau 

perangkat keras (hardware) dan unsur pesan yang dibawanya 
(message/software). Perangkat lunak (software) adalah informasi 
atau bahan BK itu sendiri yang akan disampaikan kepada konseli, 
sedangkan perangkat keras (hardware) adalah sarana atau 
peralatan yg digunakan untuk menyajikan pesan/bahan BK tersebut

LANJUTAN….



CONTOH
Pesawat televisi yang tidak mengandung pesan/bahan belum bisa 
disebut media bimbingan dan konseling, itu hanya peralatan saja atau 
perangkat keras saja. Agar dapat disebut sebagai media bimbingan dan 
konseling maka pesawat televisi tersebut harus mengandung informasi 
atau pesan atah bahan bimbingan dan konseling yang akan 
disampaikan. Contoh acara “sehat dengan meditasi”.



MANFAAT MEDIA

• Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis
• Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya indra
• Menimbulkan minat seseorang
• Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama
• Proses layanan bimbingan dan konseling dapat lebih menarik
• Proses layanan bimbingan dan konseling menjadi lebih interaktif
• Kualitas layanan bimbingan dan konseling dapat ditingkatkan
• Meningkatkan sikap positif individu terhadap materi layanan BK



KAITANNYA FUNGSI MEDIA BIMBINGAN DAN 
KONSELING

•Media BK bukan sbg fungsi tambahan, tetapi memiliki fungsi 
tersendiri sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi BK yang 
lebih efektif.
•Media BK merupakan bagian integral dari keseluruhan proses 

layanan BK. Hal ini mengandung pengertian media BK sebagai 
salah satu komponen yg tidak berdiri sendiri tetapi saling 
berhubungan dg komponen lainnya dalam rangkaian menciptakan 
situasi yang diharapkan.
•Media BK dalam penggunaannya harus relevan dengan 

tujuan/kompetensi yang ingin dicapai dan isi layanan BK itu 
sendiri. Fungsi ini mengandung makna bahwa pemilihan dan 
penggunaan media dalam BK harus selalu melihat pada 
kompetensi atau tujuan dan bahan atau materi BK.



•Media BK bukan berfungsi sebagai alat hiburan, dengan 
demikian tidak diperkenankan menggunakannya sekedar untuk 
permainan atau memancing perhatian klien.
•Media BK bisa berfungsi untuk memperlancar proses BK. Fungsi 

ini mengandung arti melalui media BK individu dapat lebih 
mudah memahami masalah yang dialami atau menangkap 
bahan yang disajikan lebih mudah dan lebih cepat.
•Media BK berfungsi untuk meningkatkan kualitas layanan BK. 

Pada umumnya hasil BK yang diperoleh individu dengan 
menggunakan media BK akan tahan lama mengendap.

LANJUTAN….





PENGEMBANGAN PENGGUNAAN MEDIA 
KOMPUTER DALAM BIMBINGAN DAN KONSELING

• Komputer merupakan salah satu media yang dapat dipergunakan oleh  konselor  
dalam proses  konseling. 
• Pelling menyatakan penggunaan komputer (internet) membantu klien dalam 

proses pilihan karir sampai tahap pengambilan keputusan pilihan karir. 
Contohnya konseling siswa untuk menentukan pilihan studi lanjut atau pilihan 
karirnya karena dg membuka internet, maka siswa akan melihat banyak informasi 
atau data yang dibutuhkan.
• Contoh, saat ini dapat dilihat di internet profil perguruan tinggi. Bahkan, 

informasi tidak sebatas perguruan tinggi, tetapi bisa sampai masing-masing prodi
bahkan sampai kurikulum yg dipergunakan oleh masing- masing prodi. Data yang 
didapat akhirnya menjadi dasar pilihan yg dapat dipertanggungjawabkan. Tentu 
saja, pendampingan konselor sekolah dalam hal ini sangat diperlukan.



KEUNTUNGAN MEDIA KOMPUTER/INTERNET BAGI 
BIMBINGAN DAN KONSELING

• Akan meningkatkan kreativitas, meningkatkan keingintahuan dan memberikan 
variasi BK, sehingga proses BK akan menjadi lebih menarik;
• Akan meningkatkan kunjungan ke web site, terutama yang berhubungan 

dengan kebutuhan klien;
• Konselor akan memiliki pandangan yang baik dan bijaksana terhadap materi 

yang diberikan;
• Akan memunculkan respon yang positif terhadap penggunaan email bagi siswa 

dalam BK karir;
• Tidak akan memunculkan kebosanan
• Dapat ditemukan silabus, kurikulum dan lain sebagainya melalui website; dan
• Membantu konselor dalam menyambaikan bahan bimbingan secara lebih 

interaktif sehingga sasaran yang akan dicapai menjadi lebih optimal



KERUGIAN PENGGUNAAN MEDIA DALAM BK
• Kesulitannya dalam memahami teknologi terbaru membuat klien menjadi

semakin menemukan masalah
• Semakin banyaknya informasi yang didapat siswa mengenai jurusan atau

karir membuat sebagian siswa tidak mampu menentukan pilihan dengan baik
• Sebagian orang masih cenderung mengikuti budaya paternalistik yang 

melingkupi masyarakat 
• Masih belum bisa menyentuh sisi afektif seseorang karena ada

kecenderungan akan “menghilangkan” empati konselor, jika konselor 
mempergunakan media sebagai alat bantu utama
• Sebagian klien datang ke konselor karena membutuhkan proses konseling 

secara langsung



• Adakalanya, klien datang hanya ingin mendapatkan senyuman dari 
konselor atau penerimaan tanpa syarat dari konselor.
• Sebagai benda mati, peralatan teknologi yang ada saat ini hanya bisa 

bermanfaat jika dimanfaatkan oleh mereka yang memahami 
penggunaan masing-masing alat tersebut.

LANJUTAN….



KLASIFIKASI MEDIA BIMBINGAN KONSELING
Menurut James D. Ruselle



Menurut Nursalim



Menurut Edgar Dale



GRAFIS

• Grafik, yaitu penyajian data berangka melalui perbaduan antara angka, garis, 
dan simbol.
• Diagram, yaitu gambaran sederhana yang dirancang untuk memperlihatkan 

hubungan timbal balik yang biasanya disajikan melalui garis-garis simbol.
• Bagan, yaitu perpaduan sajian kata-kata, garis dan simbol yang merupakan 

ringkasan suatu proses, perkembangan, atau hubungan- hubungan penting.
• Sketsa, yaitu gambar yang sederhana atau draf kasar yang melukiskan bagian-

bagian pokok dari suatu bentuk gambar.
• Poster, yaitu sajian kombinasi visual yang jelas, menyolok, dan menarik 

dengan maksud untuk menarik perhatian orang yang lewat.
• Papan, yaitu papan tulis biasa. Gambar-gambar atau tulisan-tulisan biasanya 

langsung ditempelkan dengan menggunakan lem atau alat penempel lainnya



Media grafis ini dapat digunakan untuk berbagai 
macam layanan BK misalnya:

• Grafik, dapat digunakan strategio pengelollan diri. Pada strategi pengelolaan diri, setelah 
klien melakukan self-monitoring (memonitor diri) terhadap perilakunya selama beberapa 
waktu, maka klien diminta untuk menggambarkan respons tersebut pada peta resposn. 
Peta respons ini merupakan salah satu bentuk media grafis.
• Sketsa, untuk memperlancar proses konseling, misalnya sketasa untuk strategi inner circle

& sketsa Johari Window. Kedua jenis media ini dapat digunakan untuk memberi penjelasan 
pada konseli yg tertutup atau konseli yg tidak mau terbuka tentang masalah yg dialami.
• Papan Bimbingan, yaitu suatu papan (semacam papan tulis/whiteboard, dapat juga dari 

lembaran streoform) yang memuat berbagai informasi maupun pesan tentang layanan BK, 
misalnya informasi tentang perguruan tinggi, informasi penjurusan
• Poster, untuk memberi informasi tentang bahaya narkoba atau bahaya merokok.
• Leaflet, untuk berbagai keperluan, diantaranya leaflet yang berisi tentang pelayanan 

bimbingan konseling di sekolah, leaflet tentang penjurusan dan leaflet tentang career day.



Kelebihan media grafis:
vDapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan 

yang disajikan
vDapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian 

klien
vPembuatannya mudah dan harganya murah

Kelemahan media grafis:
vMembutuhkan ketrampilan khusus dalam pembuatannya, terutama untuk 

grafis yang lebih kompleks
vPenyajian pesan hanya berupa unsur visual

LANJUTAN….



BAHAN CETAK

• Buku teks, yaitu buku yang membahas cara 
memecahkan masalah atau cara mengembangkan 
diri. Dalam bimbingan dan konseling buku teks 
biasanya berupa bibliokonseling.
•Modul, yaitu suatu paket program yang disusun 

dalam bentuk satuan tertentu dan didesain 
sedemikian rupa guna memperlancar pelaksanaan 
layanan informasi dan bimbingan klasikal. Dalam 
bimbingan dan konseling modul seperti ini sering 
digunakan dalam modul bimbingan karier, modul 
bimbingan belajar dan sebagainya



Kelebihan media bahan cetak:
• Dapat menyajikan pesan atau informasi dalam jumlah yang banyak
• Dapat mempercepat pemecahan masalah siswa
• Pesan atau informasi dapat dipelajari oleh klien sesuai dengan 

kebutuhan, minat dan kecepatan masing-masing
• Dapat dipelajari kapan dan dimana saja karena mudah dibawa
• Akan lebih menarik apabila dilengkapi

dengan gambar dan warna
• Perbaikan/revisi mudah dilakukan



Kelemahan media bahan cetak:

• Proses pembuatannya membutuhkan waktu yang cukup lama
• Bahan cetak yang tebal mungkin dapat membosankan dan 

mematikan minat siswa yang membacanya
• Apabila jilid dan kertasnya jelek, bahan cetak akan mudah 

rusak dan sobek



GAMBAR DIAM/FOTO

•Media gambar diam adalah media visual yang
berupa gambar yang dihasilkan melalui proses  

fotografi.
• Jenis media gambar ini adalah foto.
•Media gambar diam ini dapat digunakan untuk 

berbagai macam layanan bimbingan dan konseling 
misalnya: untuk menjelaskan tentang macam- macam 
pelanggaran yang sering dilakukan siswa, menjelaskan 
prestasi yang diraih oleh siswa, menjelaskan tentang 
kegiatan pengembangan diri siswa, MOS, kegiatan 
ekstrakurikuler dan sebagainya



Kelebihan media gambar diam:
vDibandingkan dengan grafis, media foto ini lebih konkrit
vDapat menunjukkan perbandingan yang tepat dari obyek yang 

sebenarnya.
vPembuatannya mudah dan harganya murah

Kelemahan media gambar diam:
vBiasanya ukurannya terbatas sehingga kurang efektif untuk pembelajaran 

kelompok besar
vPerbandingan yang kurang tepat dari suatu obyek akan menimbulkan 

kesalahan persepsi

LANJUTAN….



MEDIA OHP/OHT
• OHT (Overhead Trasparency) adalah media visual 

yang diproyeksikan melalui alat proyeksi yang 
disebut OHP (Overhead Projector). OHT terbuat 
dari bahan trasparan yang biasanya berukuran 
8,5x11 inci
• OHP (Overhead Projector) adalah media yang 

digunakan untuk memproyeksikan program-
program transparansi pada sebuah layar. Biasanya 
alat ini digunakan untuk menggantukan papan tulis
• Media OHP/OHT digunakan untuk menunjang 

pelaksanaan layanan orientasi, layanan informasi, 
bimbingan kelompok maupun bimbingan klasikal



Ada 3 jenis bahan yang dapat digunakan 
sebagai OHT, yaitu:
•Write-on film (plastik transparansi), yaitu jenis transparansi 

yang dapat ditulisi atau digambari secara langsung dengan 
menggunakan spidol.
• PPC transparency film (PPC=Plain Paper Copier), yaitu jenis 

trasparansi yang dapat diberi tulisan atau gambar dengan 
menggunakan mesin fotokopi
• Infrared transparency film yaitu jenis transparansi yang 

dapat diberi tulisan atau gambar dengan menggunakan 
mesin thermofax.



Kelebihan media OHT/OHP

• Dapat digunakan untuk menyajikan pesan di semua ukuran ruangan 
kelas
• Menarik, karena memungkinkan penyajian yang variatif dan disertai 

dengan warna-warna yang menarik
• Tatap muka dengan siswa selalu terjaga dan memungkinkan siswa untuk 

mencatat hal-hal yang penting
• Tidak memerlukanoperator secara khusus dan tidak

pula memerlukan penggelapan ruangan
• Dapat menyajikan pesan yang banyak dalam waktu yang relatif singkat
• Program OHT dapat digunkan berulang-ulang



Kelemahan media OHT/OHP

•Memerlukan perencanaan yang matang dalam 
pembuatan dan penyajiannya
•OHT dan OHP merupakan hal yang tak dapat 

dipisahkan, karena sebuah gambar dalam kertas biasa 
tidak bisa diproyeksikan melalui OHP
•Urutan OHT mudah kacau karena urutan yang lepas



MEDIA AUDIO
• Media audio yang penyampaian pesannya hanya dapat diterima oleh 

indera pendengaran. Pesan atau informasi yang akan disampaikan 
dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif yang berupa kata-kata, 
musik dan sound effect.
• Contohnya media alat perekam pita magnetic, microphone, CD, MP3.
• Jenis media audio ini diantaranya media alat perekam pita magnetik. 

Alat perekam pita magnetik atau kaset tape recorder adalah media 
yang menyajikan pesannya melalui proses perekaman kaset audio. 
Dalam bimbingan dan konseling, media ini biasanya berupa kaset 
relaksasi dan meditasi, bisa juga digunakan untuk mendukung 
pelaksanaan strategi diri sebagai model.



• Kelebihan media audio:
vPita rekaman dapat diputar berulang-ulang sesuai dengan 

kebutuhan
vRekaman dapat dihapus dan digunakan kembali
vPenggandaan programnya sangat mudah

• Kelemahan media audio:
vDaya jangkauannya terbatas pita magnetik sudah jarang 

ditemukan
vData yang direkam di penyimpanan komputer/handphone bisa 

rusak karena virus

LANJUTAN….



KELOMPOK FILM (MOTION PICTURES)

• Film disebut juga gambar hidup (motion pictures, yaitu serangkaian
gambar diam (still pictures) yang meluncur secara cepat dan 
diproyeksikan sehingga menimbulkan kesan hidup dan bergerak. Film 
merupakan media yang menyajikan pesan audiovisual dan gerak. 
Oleh karenanya, film memberikan kesan yang impresif bagi 
pemirsanya.
• Ada beberapa jenis film, diantaranya film bisu, film bersuara, dan film 

gelang yang ujungnya saling bersambungan dan proyeksinya tak 
memerlukan penggalapan ruangan



Kelebihan media film:
vMemberikan pesan yang dapat diterma secara lebih merata oleh siswa
vSangat bagus untuk menerangkan suatu proses
vMengatasi keterbatasan ruang dan waktu
vLebih realistis, dapat diulang-ulang dan dihentikan sesuai dengan 

kebutuhan
vMemberikan kesan yang mendalam, yang dapat mempengaruhi sikap klien
Kelemahan media film:
vHarga produksinya cukup mahal
vPembuatannya memerlukan banyak waktu dan tenaga
vMemerlukan operator khusus yang mengoperasikannya

LANJUTAN….



KELOMPOK MULTIMEDIA
• Pengertian multi media sering dikacaukan dengan pengertian 

multiimage. 
•Multimedia merupakan suatu sistem penyampaian dengan 

menggunakan berbagai jenis bahan belajar yang membentuk suatu 
unit atau paket. 
• Contohnya suatu modul belajar yang terdiri atas bahan cetak, 

bahan audio, dan bahan audiovisual. 
• Sedangkan multiimage merupakan gabungan dari beberapa jenis 

proyeksi visual yang digabungkan lagi dengan komponen audio yang 
kuat, sehingga dapat diselenggarakan pertunjukan besar yang cocok 
untuk penyajian di suatu auditorium yang luas.



• Kelebihan multimedia:
vklien memiliki pengalaman yang beragam dari segala media
vDapat menghilangkan kebosanan karena media yang digunakan lebih 

bervariasi
• Kelemahan multimedia:
vBiayanya cukup mahal
vMemerlukan perencanaan yang matang dan tenaga yang profesional

LANJUTAN….



MEDIA OBYEK

•Media obyek merupakan media tiga dimensi yang menyampaikan 
informasi tidak dalam bentuk penyajian, melainkan melalui ciri 
fisinya sendiri, seperti ukurannya, bentuknya, beratnya, 
susunannya, warnanya, fungsinya dan sebagainya
•Media obyek ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu media 

obyek sebenarnya dan media pengganti. Media obyek sebenarnya 
dibagi  dua jenis, yaitu media obyek alami dan media obyek buatan
• Dalam bimbingan dan konseling, media obyek ini contohnya adalah 

pohon harapan. Media ini digunakan untuk membantu 
penyampaian materi tentang bimbingan karier



MEDIA INTERAKTIF

• Interaksi yang pertama adalah yang menunjukkan siswa 
berinteraksi dengan sebuah program, misalnya siswa diminta 
mengisi isian angket atau inventory pada program aplikasi 
tertentu dengan menggunakan komputer. Melalui interaksi ini 
pada akhirnya siswa mampu memahami diri dan memecahkan 
masalahnya, misalnya program pemahaman minat, program 
pengembanan diri, program konseling interaktif dan sebagainya.
• Interaksi yang kedua ialah mengatur interaksi antara klien secara 

teratur sebagai contoh berbagai permainan atau dinamika 
kelompok yang digunakan pada bimbingan klasikal dan konseling 
kelompok



MEDIA 
PERMAINAN



BERMAIN
• Bermain menurut Rusmana adalah games yang bersifat 

sosial, melibatkan proses belajar, mematuhi peraturan, 
pemecahan masalah, disiplin diri dan kontrol emosional dan 
adopsi peran-peran pemimpin dengan pengikut yang 
kesemuanya merupakan komponen penting dari sosialisasi

• Pengaruh bermain bagi perkembangan anak: dapat 
mengembangkan otot dan melatih seluruh bagian tubuhnya, 
belajar berkomunikasi, penyaluran bagi energi emosional 
yang terpendam, penyaluran bagi kebutuhan dan keinginan, 
merangsang kreativitas anak, membandingkan kemampuan 
yang mereka miliki, membangun konsep diri secara lebih 
pasti dan nyata, belajar bermasyarakat, menemukan 
standar moral, belajar bermain peran, belajar bekerja sama, 
melatih kejujuran, sportivitas



FUNGSI DAN MANFAAT PERMAINAN DALAM 
MENGEMBANGKAN INTELEKTUAL
• Merangsang perkembangan kognitif
• Membangun struktur kognitif
• Membangun kemampuan kognitif
• Belajar Memecahkan Masalah
• Mengembangkan rentang konsentrasi



Sweeney menambahkan bahwa terdapat sembilan keuntungan 
dari konseling melalui permainan kelompok, yaitu:

• meningkatkan spontanitas sehingga level berpartisipasi mereka juga tinggi,
• merespon 2 persoalan sekaligus yaitu dimensi intrapsikis dan interpersonal anak,
• adegan kelompok memungkinkan untuk terjadi refleksi dan katarsis,
• kesempatan bagi anak untuk mencapai self-growth dan self-exploration,
• anak lebih didekatkan dengan realitas kehidupan sebenarnya,
• memahami makna kehadirannya bagi anak-anak yang lain,
• mengurangi kecenderungan fantasi dalam menyelesaikan masalah yang dialaminya,
• berpeluang mempraktikkan pada kehidupan sehari-hari pengalaman yang diperoleh,
• kehadiran satu atau beberapa anak dapat membantu dalam pengembangan hubungan 

terapeutik bagi beberapa orang anak lainnya.



Media permainan dan expressive arts berfungsi 
dalam layanan bimbingan dan konseling, karena:

• anak biasanya tidak mempunyai kemampuan 
verbal untuk bertanya, menolong membantu 
permasalahannya, bermain salah satu cara 
berkomunikasi dengan anak;
• Media permainan merupakan salah satu 

metode membantu anak mengekspresikan 
perasaannya dan membangun sikap positif 
bagi dirinya dan temannya;
• Strategi membangun hubungan digunakan 

sebagai peningkatan tingkah laku, klarifikasi 
perasaan;
• adanya keterbatasan tipe tingkah laku.



Menurut Rusmana, fungsi penting peran 
permainan dalam konseling:

• Bermain merupakan ekspresi natural perasaan, juga sebagai upaya untuk 
mengekspresikan keinginan dan fantasinya, bahkan mengeluarkan masalah dan konflik 
dalam dirinya. Dengan demikian bermain dapat dikategorikan sebagai media katarsis.
• Anak-anak menggunakan permainan sebagai bahasa dalam berkomunikasi dengan 

konselor. Permainan juga dapat menumbuhkan rasa empati pada kedua belah fihak, 
sehingga akan memudahkan proses hubungan interpersonal yang fungsional.
• Bermain sebagai sarana yang akan mempertinggi pemahaman dan memperlancar 

proses konseling. Permainan sebagai salah satu teknik dalam bimbingan dan konseling 
(Geldard & Geldard).



kegiatan bermain pada 
anak dibedakan menjadi :

•Permainan Sensorimotor
(Praktis). 
•Permainan Simbolis (Pura-pura).
•Permainan Sosial. 
•Permainan Konstruktif. 



JENIS PERMAINAN



KATEGORI PERMAINAN

• Permainan keterampilan fisik, mempergunakan otot kasar-
otot halus, sangat kompetitif, memiliki aturan yang mudah 
dijelaskan dan secara khusus bermanfaat untuk menilai 
kontrol impuls anak dan tingkatan umum dan integrasi 
kepribadian;
• Game strategi, mempunyai keuntungan dalam mengamati 

kekuatan dan kelemahan intelektual, mengaktifkan proses 
ego, konsentrasi dan kontrol diri;
• Game untung-untungan yang bersifat acak dan tidak sengaja.


