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The Generations

Silent: Born 1928-1945 

Boomer: Born 1946-1964

Gen X: Born 1965-1980 

Millennials/Gen Y: Born 1980-1995

Gen Z/Digital Natives: Born 1995-2010 

Generation Alpha: Born after 2010 





Siapa Generasi Z ?

Generasi Z atau generasi pascamilenial adalah 
kelompok manusia termuda di dunia saat ini. 

Mereka lahir dalam rentang 1995 hingga 2010. 
Di Indonesia, pada 2010 saja jumlah mereka 
sudah lebih dari 68 juta orang, nyaris dua kali 

lipat Generasi X (kelahiran 1965-1976). Dan kini 
ada sekitar 2,5 miliar orang Generasi Z di 

seluruh dunia.





Generasi digital karena lahir pada zaman digital.

Kehidupan sosialnya lebih banyak dihabiskan 
dengan memanfaatkan dunia maya.

Multitasking (kecenderungan melakukan banyak 
hal dalam waktu yang bersamaan).

Ingin mendapat pengakuan.

Memiliki ambisi yang besar.

Menyukai kampanye yang kekinian.

KARAKTERISTIK UMUM GENERASI Z



KELEBIHAN & KEKURANGAN 
GENERASI Z

• Intelektual yang baik
• Terbuka terhadap segala sesuatu
• Mendapatkan informasi yang lebih banyak
• Motivasi tinggi terhadap suatu hal
• Dapat melakukan banyak hal dalam satu 

waktu

KELEBIHAN

• Individualistis
• Tidak fokus
• Instan
• Kurang menghargai proses
• Memiliki emosi yang labil

KEKURANGAN



Implikasi Terhadap 
Dunia Pendidikan

Kita tidak menghendaki generasi yang gagap teknologi dan
kita juga tidak mengharapkan teknologi dipegang oleh

“orang-orang yang salah” à bimbingan

Dalam belajar, anak Generasi Z cenderung menyukai hal-hal 
yang bersifat aplikatif dan menyenangkan.

Mengakomodir kecenderungan anak Generasi Z dalam 
bermedia-sosial online
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Peran Guru BK
Dalam Membimbing Generasi Z



Refleksi

Apa yang menjadi kendala guru 
dalam menghadapi Generasi Z?

Apa yang sudah dilakukan guru 
dalam menghadapi Generasi Z?



KENDALA MENGHADAPI GEN Z

Tidak bisa lepas dari HP
Tidak fokus karena sambil main HP
Anti-sosial
Tidak sopan
Tahu banyak tapi sedikit à sok tahu
Dekat secara fisik, tapi jauh secara emosi (tidak hangat, cuek)
Suka menyepelekan
Impulsif (ngeyel, suka menjawab)
Kecepatan mengetahui informasi



KATA KUNCI

Gurunya murid adalah GURU
Gurunya guru adalah MURID



Kenali karakteristik generasi Z

Cari tahu sebab dan akibat mengenai 
kekurangan dan kelebihan generasi Z

Buatlah metode dalam melakukan proses 
bimbingan ataupun proses konseling yang 
disesuaikan dengan hasil analisis

Kita akan seketika menjadi bodoh 
apabila kita berhenti belajar!



Cara Berinteraksi Dengan Generasi Z

TERBUKA

• Buatlah pertanyaan terbuka dalam berinteraksi, cari tahu tentang hobi, kesukaan, cita-cita, dsb.

PEMBERIAN PENGHARGAAN

• Buatlah target yang akan dicapai disesuaikan dengan kondisi anak. apabila target tercapai, 
berilah penghargaan (bisa berupa pujian, hadiah, dsb)

SIMPATI DAN EMPATI

• Bersikap mengayomi dan memposisikan diri sebagai teman.

MEMBUAT MODEL PEMBELAJARAN YANG MENARIK

• Setiap kegiatan buatlah semenarik mungkin dengan mempertimbangkan karakteristik anak.

MENJADI ROLE MODEL

• Tampilkan perlilaku yang relevan dengan apa yang diharapkan oleh anak.



Tugas Guru BK (1)

MEMBIMBING

Proses pembarian layanan bantuan kepada siswa untuk 
menghantarkan siswa menemukan dan mengasah potensi, 

meningkatkan keterampilan, menambah wawasan, 
memberikan informasi karir, dsb.

Contoh: Dalam memberikan pengumuman 
di posting di website, sosial media sekolah, 

media artistik, dsb.



Tugas Guru BK (2)

KONSELING

Proses pemberian layanan bantuan kepada siswa secara intensif untuk 
membantu siswa mengenali dirinya, menemukan akar permasalahannya, 

menentukan target hidup, dsb.

Contoh: jika dalam proses konseling guru 
cenderung memberikan nasehat, maka saat ini 

cobalah untuk memberikan pertanyaan yang 
terbuka dan eksploratif



Keterampilan Bertanya

JENIS PERTANYAAN TUJUAN CONTOH PERTANYAAN
Pertanyaan Tertutup Mendapatkan informasi 

mengenai data diri siswa
“Siapa namamu?”
“Berapa usiamu?”
“Sudah berapa kali bolos minggu ini?”

Pertanyaan Terbuka Untuk mempelajari perasaan,
pengetahuan, dan keyakinan 

siswa

“Bagaimana perasaan kamu sekarang?”
“Apa yang biasanya dilakukan olehmu saat 
kedua orangtuamu sedang bertengkar?”

Pertanyaan Mendalam Untuk menanggapi 
pernyataan siswa

“Tadi kamu mengatakan bahwa kamu sering 
merasa sedih setiap kali mengingat bahwa 
sebentar lagi akan UN, bisa diceritakan lebih 
lanjut?
“Apa yang kamu maksud dengan peristiwa 
menakutkan itu?

Pertanyaan Mengarahkan X
(Tidak tepat digunakan)

”Tentunya kamu ingin melanjutkan ke 
perguruan tinggi setelah lulus SMA kan?”
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