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Revolusi Industri 4.0
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Era revolusi industri 4.0 memaksa perubahan fundamental di seluruh sektor 

kehidupan: entrepreneurship, medis, bisnis, marketing, teknologi, keamanan, 

politik, sosial budaya, pemerintahan, pendidikan, transportasi 
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Era industri generasi empat mengundang tantangan terkait generasi 

muda, utamanya dalam pengembangan karakter.

Generasi penerus bangsa perlu memiliki karakter kuat dan tangguh dalam 

menghadapi era industri. Seperti: berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif 

Tantangan itulah yang menggelitik Begawan Pendidikan untuk mengubah 

paradigma berpikir peserta didik. Dari paradigma berpikir  monoton 

menuju kemerdekaan berpikir

Dirumuskan kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar”, memiliki makna 

mendalam yakni: membentuk karakter siswa yang berani, mandiri, cerdik 

dalam bergaul, beradab, sopan, dan berkompetensi, harapannya agar 

siswa siap bekerja dan kompeten, serta berbudi luhur

KEBIJAKAN BARU PENDIDIKAN
MERDEKA BELAJAR

https://id.wikipedia.org/wiki/Karakter
https://id.wikipedia.org/wiki/Adab
https://id.wikipedia.org/wiki/Persaingan
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Pelacakan kerangka pikir Kompetensi dan Kualifikasi Akademik Konselor 

Profesional pada regulasi Permendiknas No. 27 tahun 2008, mengindikasikan 

bahwa konteks tugas dan ekpektasi kinerja Konselor mengarah pada terampil 

mengelola layanan bimbingan dan konseling berbantuan ICT.
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Kurang tangkasnya konselor dalam menjawab kebutuhan nyata layanan 

konseling pada era globalisasi. Para konselor masih menggunakan 

pendekatan face to face.

Layanan konseling face to face di SMP dan SMA kurang diminati konseli bahkan 

mulai ditinggalkan, mereka lebih menyukai chatting melalui website, e-mail, 

facebook, yahoo messenger, twitter, instagram, skype, dan bistri videocall.

Sistem penyelenggaraan pendidikan di SMP dan SMA di Jatim telah 

didukung oleh fasilitas yang memadai seperti WIFI, internet,  dan hotspot  

area. Akses di semua bidang telah menggunakan online: CPNS, 

Sergu/serdos, UNBK, SNMPTN, SBMPTN.  Artinya terjadi perubahan 

paradigma bidang administrasi dan akademik dari konvensional 

(pemberkasan) menjadi online 

Ketidakseimbangan jumlah tenaga konselor di sekolah dengan jumlah 

siswa yang dilayani

From face to face →
Cybercounseling



Nur Hidayah, 16 Mei 2020

Cybercounseling

Media yang digunakan antara lain: 

website, blog, e-mail, facebook, 

yahoo messanger, twitter, instagram 

teleconference/videoconference 

(skype, bistri videocall, Google meet, 

zoom, hangout)

Konseling berbasis dunia maya

Respon positif para konselor SMP & 

SMA se-Jatim dengan hadirnya 

layanan cybercounseling sebagai 

terobosan baru

Cybercounseling
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Website Cybercounseling

Cybercounseling adalah layanan konseling 

profesional yang melibatkan konselor dan konseli 

melalui media videoconference, yang 

memungkinkan bertatap muka secara online dari 

layar monitor komputer/smartphone tanpa menuntut 

kehadiran-kedua belah pihak secara fisik serta 

dapat dilakukan kapan dan dimana saja.
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Layanan hosting “idhostinger” dan menggunakan 

platform “wordpress”.
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Layanan videoconference yang digunakan dalam 

website ini adalah videocall (google meet) sebagai 

delivery system sudah diteliti khusus untuk meningkat-

kan SRL dan kejujuran akademik siswa



Penggunaan Website

Kewenangan Admin

(1) Admin berkewenangan dlm editing website atas 

persetujuan konselor

(2) Admin berkewenangan  untuk menambah 

konselor dlm halaman pilih konselor
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Kewenangan Konselor

(1) Konselor berkewenangan utk meminta bantuan 

menambahkan konselor

(2) Konselor tdk berkewenangan melakukan editing 

website

(3) Konselor dapat mengakses alamat 

situs/googlesite “bit.ly/nurhidayahbkum”

3

Kewenangan Konseli

(1) Konseli hanya dapat mengakses alamat situs

(2) Memiliki fasilitas yg disediakan di latar website

Nur Hidayah, 16 Mei 2020
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Tahapan Cybercounseling

Tahap persiapan

(1) Konselor menyiapkan perangkat keras (Hardware) 

seperti komputer/laptop/smartphone android yang 

terkoneksi internet, headset, microphone dan perangkat 

lunak (Software) seperti aplikasi web, browser, e-mail.

(2) Konselor menyiapkan keterampilan dasar konseling 

melalui media online

1
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Tahap proses konseling

Konselor memilih pendekatan/model konseling, CBT

3
Tahap pascakonseling

Yaitu tahap penilaian, terdapat 4 kemungkinan: (1) konseling 

sukses ditandai dengan EDL, (2) konseling dilanjutkan dg 

face to face, (3) cybercounseling lanjutan, (4) referal
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• Memahami potensial dan informasi tentang konseli.

• Kemungkinan untuk memberikan kepedulian dan 
persetujuan kepada konseli saat konseling.

• Pemahaman tentang identitas konseli. 

2
• Pemahaman tentang resiko kerahasiaan dari komunikasi online.

• Menjaga komunikasi pribadi dan menyimpan data.

• Penentuan pihak yang mengelola biaya untuk konseling online

situasi 
yang tidak 
direkomen

dasikan 
untuk 

melakuka
n 

konseling 
online

• .Konseli memiliki pikiran untuk menyakiti dan membunuh 
orang lain atau diri sendiri.

• Konseli berada pada situasi yang mengancam jiwa.

• Konseli mempunyai sejarah situasi perilaku bunuh diri, 
kekerasan, dan kasar.

• Konseli mempunyai delusi.

• Konseli mengalami halusinasi. 

• Konseli menyalahgunakan alkohol dan obat-obatan.

Etika yang perlu dimiliki oleh Guru 

BK/konselor saat melakukan 

konseling online
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Persyaratan dlm 
Cybercounseling

• Persyaratan yang disiapkan oleh 
konselor sebelum melakukan 
cybercounseling adalah berikut.

• Konselor memastikan ada sambungan 
internet pada 
laptop/computer/smartphone android
yang dipakai, karena kecepatan 
internet mempengaruhi kualitas 
gambar dan suara ketika konseling 
berlangsung.

• Konselor menyiapkan 
headset/microphone sebagai alat 
bantu komunikasi ketika proses 
cyberconseling berlangsung, dan 

• Konselor menyiapkan camera 
portable (jika menggunakan komputer 
PC).

LANJUTAN
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Keunggulan

• Pengoperasian website sangat mudah dan sederhana.

• Tidak memerlukan registrasi untuk melakukan 
videocall.

• Dapat digunakan untuk videocall sampai di luar negeri 
(tidak terbatas jarak).

• Suara dan visual video berkualitas bagus.

• Dapat direkam sekaligus proses konseling, dan dikirim
otomatis melalui email

Keterbatasa
n

• Membutuhkan keterampilan khusus untuk melakukan 
analisis data.

• Membutuhkan sambungan internet yang baik.

Keunggulan dan Keterbatasan Cyber
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PROSEDUR KKB 
TAHAP AWAL

• Tahap awal sebagai tahap pertama konseling ialah

tahap pengumpulan data. Tahap ini bertujuan (1) 

membantu konseli menentukan masalah yang 

dihadapi dan merumuskan tujuan konseling, (2) 

menyadari data yang berhubungan dengan

masalah yang dialaminya yang sebelumnya tidak

pernah diperhatikan dan diremehkan, dan (3) 

eksplorasi diri konseli berpengaruh terhadap

proses rekonseptualisasi masalah yang dihadapi

sehingga dapat diselesaikan secara efektif.

• .
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PROSEDUR KKB

TAHAP TENGAH 

• Tahap tengah sebagai tahap kedua
merupakan tahap peningkatan perubahan
kognitif, emosional, dan perilaku. Tahap ini
bertujuan membantu konseli mengembangkan
pikiran dan perilaku yang adaptif. 

• Pada tahap kedua ini, konseli diharapkan
dapat mencapai perubahan pada tiga ranah, 
yaitu (1) perubahan perilaku terbuka, (2) 
aktivitas pengaturan-diri, dan (3) perubahan
struktur kognitif konseli .
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PROSEDUR KKB

TAHAP AKHIR

• Tahap akhir konseling sebagai tahap ketiga merupakan

tahap konsolidasi, generalisasi, pemelihraan perilaku, 

dan penghindaran dari kekambuhan. Tahap ini

melibatkan kognisi dan peran konseli mengenai

perubahan. Selama tahap akhir ini terapis bersama

konseli mengadakan konsolidasi perubahan yang telah

dicapai, meningkatkan generalisasi dan pemelihraan

pengaruh terapi serta mengurangi kemungkinan konseli

untuk kambuh lagi. 
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Langkah Cybercounseling Kognitif 

Perilaku

Membuka situs cybercounseling: 

bit.ly/nurhidayahbkum
1
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Langkah Cybercounseling Kognitif 

Perilaku

Pilih konselor yang ingin dihubungi

Pilihannya:  
2
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Langkah Cybercounseling Kognitif 

Perilaku

Selamat berkonseling...
3
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Video Cybercounseling
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❖ Google scholar: @nur hidayah

Karya-Karya berbasis Online
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❖ Google scholar: @nur hidayah

Karya-Karya berbasis Online
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❖ Youtube: www.youtube.com/prof nur hidayah

Karya-Karya berbasis Online



Nur 

Hid


