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PENGANTAR

• Perlunya bimbingan berhubungan erat dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional, 
yaitu: meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yaitu manusia yang 
beriman dan bertaqwa terhadap TuhanYang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, 
berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas
dan terampil serta sehat jasmani dan rohani.

• Guna mewujudkan tujuan tersebut sudah barang tentu perlu mengintegrasikan
seluruh komponen yang ada dalam pendidikan, salah satunya komponen bimbingan. 
Bila dicermati dari sudut sosio kultural, yang melatar belakangi perlunya proses 
bimbingan adalah adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat
sehingga berdampak disetiap dimensi kehidupan.

• Hal tersebut semakin diperparah dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, 
sementara laju lapangan pekerjaan relatif menetap.



PENGERTIAN BIMBINGAN DAN KONSELING SEKOLAH

• Pelayanan bimbingan dan konseling sekolah merupakan usaha
membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, 
kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan
pengembangan karir. 
•Memfasilitasi pengembangan peserta didik secara individual, 

kelompok, dan atau klasikal, sesuai kebutuhan, potensi, bakat, 
minat, perkembangan, kondisi, serta peluang-peluang yang dimiliki.

•Membantu mengatasi kelemahan dan hambatan serta masalah
yang dihadapi peserta didik



DALAM PENERAPANNYA DI SEKOLAH BIMBINGAN DAN
KONSELING MENUNTUT ADANYA HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

• Adanya organisasi bimbingan di mana terdapat pembagian tugas, peranan dan
tanggungjawab yang tegas di antara para petugasnya;

• Adanya program jelas dan sistematis untuk: (a) melaksanakan penelitian mendalam tentang
diri murid-murid, (b) melaksanakan penelitian tentang kesempatan atau peluang, misalnya: 
kesempatan pendidikan, kesempatan pekerjaan, masalah-masalah yang berhubungan
dengan human relations, dan sebagainya, (c) kesempatan bagi murid untuk mendapatkan
bimbingan dan konseling secara teratur.

• Adanya personil yang terlatih untuk melaksanakan program-program tersebut di atas, dan
dilibatkannya seluruh staf sekolah dalam pelaksanaan bimbingan;

• Adanya fasilitas yang memadai, baik fisik mupun non fisik (suasana, sikap, dan sebagainya);

• Adanya kerjasama yang sebaik-baikya antara sekolah dan keluarga, lembaga-lembaga di 
masyarakat, baik pemerintah dan non pemerintah.



TUJUAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH

• mengembangkan seluruh potensinya seoptimal mungkin; 

• mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri; 

• mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya, yang meliputi ling-
kungan sekolah, keluarga, pekerjaan, sosial-ekonomi, dan kebudayaan; 

• mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalahnya; 

• mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuan, minat, dan bakatnya
dalam bidang pendidikan dan pekerjaan; 

• memperoleh bantuan secara tepat dari pihak-pihak di luar sekolah untuk
mengatasi kesulitan-kesulitan yang tidak dapat dipecahkan di sekolah



FUNGSI BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH

• Fungsi pemahaman
• Fungsi pencegahan
• Fungsi penuntasan
• Fungsi pemeliharaan dan pengembangan



PRINSIP BIMBINGAN DAN KONSELING

•diperuntukkan bagi semua konseling
• sebagai proses individuasi
•menekankan hal yang positif
•merupakan Usaha Bersama 
•pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial
dalam bimbingan dan konseling
•berlangsung dalam Berbagai Setting (adegan) Kehidupan



ASAS-ASASBIMBINGAN DAN KONSELING DI 
SEKOLAH

•Asas kerahasiaan
•Asas kesukarelaan
•Asas keterbukaan
•Asas kegiatan
•Asas kemandirian
•Asas kekinian

•Asas kedinamisan
•Asas keterpaduan
•Asas kenormatifan
•Asas keahlian
•Asas alih tangan
•AsasTut Wuri Handayani



ORGANISASI DAN PERSONALIA BIMBINGAN DAN
KONSELING DI SEKOLAH

Struktur organisasi pelayanan bimbingan dan konseling pada setiap
satuan pendidikan tidak mesti sama. Masing-masing disesuaikan dengan
kondisi satuan pendidikan yang bersangkutan.

Struktur organisasi pada setiap satuan pendidikan hendaknya
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
vMenyeluruh

vSederhana

vLuwes dan terbuka

vKerja sama

vMenjamin terlaksananya pengawasan, penilaian dan upaya tindak lanjut



PERANAN PERSONIL SEKOLAH

• Personil pada Kantor Dinas Pendidikan yang bertugas melakukan pengawasan (penyeliaan) dan
pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan.

• Kepala Sekolah, sebagai penanggung jawab program pendidikan secara menyeluruh (termasuk di 
dalamnya program bimbingan dan konseling) di satuan pendidikan masing-masing. Kepala sekolah selaku
penanggung jawab seluruh penyelenggaraan pendidikan di sekolah memegang peranan strategis dalam
mengembangkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah.

vMengkoordinir segenap kegiatan yang diprogramkan dan berlangsung di sekolah, sehingga pelayanan pengajaran, 
latihan, dan BK merupakan suatu kesatuan yang terpadu, harmonis, dan dinamis.

vMenyediakan prasarana, tenaga, dan berbagai kemudahan bagi terlaksananya pelayanan BK yang efektif dan efisien.

vMelakukan pengawasan & pembinaan terhadap perencanaan & pelaksanaan program, penilaian & upaya tidak lanjut
pelayanan BK.

vMempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah.

vMemfasilitasi konselor mengembangkan kemampuan profesionalnya, melalui berbagai kegiatan pengembangan profesi.

vMenyediakan fasilitas, kesempatan, dan dukungan dalam kegiatan kepengawasan oleh Pengawas Sekolah Bidang BK.



LANJUTAN….

• Wakil Kepala Sekolah, sebagai Sebagai pembantu kepala sekolah, wakil kepala sekolah
membantu kepala sekolahdalam melaksanakan tugas-tugas kepala sekolah.

• Guru Pembimbing, pelaksana utama, tenaga inti dan ahli, guru pembimbing bertugas:
vMemasyaraktakan atau mensosialisasikan pelayanan BK Merencanakan program BK

vMelaksanakan segenap program satuan layanan BK

vMelaksanakan segenap program satuan layanan kegiatan pendukung BK

vMenilai proses dan hasil pelaksanaan satuan dan kegiatan pendukung BK

vMenganalisis hasil penilaian dan kegiatan pendukung BK

vMelaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian layanan dan kegiatan pendukung BK

vMengadmisnistrasikan kegiatan satuan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan yang dilaksankan

vMempertanggung jawabkan tugas dan kegiatan dalam layanan BK secarra menyeluruh kepada kepala sekolah



Wali Kelas, sebagai pengelola kelas tertentu dalam pelayanan bimbingan dan konseling, 
Wali Kelas berperan :
vMembantu guru pembimbing/konselor melaksanakan tugas-tugasnya, khususnya di kelas yang menjadi

tanggung jawabnya;

vMembantu Guru Mata Pelajaran melaksanakan peranannya dalam pelayanan bimbingan dan konseling, 
khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya;

vMembantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa, khususnya dikelas yang menjadi
tanggung jawabnya, untuk mengikuti/menjalani layanan dan/atau kegiatan bimbingan dan konseling;

vBerpartisipasi aktif dalam kegiatan khusus bimbingan dan konseling, seperti konferensi kasus; dan

vMengalihtangankan siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling kepada guru 
pembimbing/konselor.

LANJUTAN….



Guru-guru lain, (guru mata pelajaran Guru Praktik), sebagai penanggung jawab dan
tenaga ahli dalam mata pelajaran, program latihan atau kelas masing-masing. peran, tugas
dan tanggung jawab guru-guru mata pelajaran dalam BK adalah :
• Membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa

• Membantu guru pembimbing/konselor mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling, serta
pengumpulan data tentang siswa-siswa tersebut.

• Mengalihtangankan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing/konselor

• Menerima siswa alih tangan dari guru pembimbing/konselor, yaitu siswa yang menuntut guru pembimbing/konselor
memerlukan pelayanan pengajar /latihan khusus (seperti pengajaran/ latihan perbaikan, program pengayaan).

• Membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru-siswa dan hubungan siswa-siswa yang menunjang pelaksanaan
pelayanan pembimbingan dan konseling.

• Memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan/kegiatan bimbingan dan konseling untuk
mengikuti /menjalani layanan/kegiatan yang dimaksudkan itu.

• Berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah siswa, seperti konferensi kasus.

• Membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan bimbingan dan konseling serta upaya
tindak lanjutnya.

LANJUTAN….



•Orang tua, sebagai penanggung jawab utama peserta didik
dalam arti yang seluas-luasnya.

•Ahli-ahli lain, dalam bidang non bimbingan dan nonpelajaran/ 
latihan (seperti dokter, psikolog, psikiater) sebagai subjek alih
tangan kasus.

• Sesama peserta didik, sebagai kelompok subyek yang 
potensial untuk diselenggarakannya “bimbingan sebaya”.

LANJUTAN….



PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING DI BERBAGAI 
TAHAP PENDIDIKAN

• Meskipun pelayanan Bimbingan dan Konseling (BK) di jenjang dan tahap pendidikan sekolah
secara ideal saling berkaitan dan berkesinambungan, namun program BK di masing-masing
jenjang akan berbeda-beda.

• Perbedaan itu dikarenakan tahap perkembangan golongan orang muda berlainan juga.

• Dan perlu memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan suatu program BK yang 
menjadi dasar bagi program BK di jenjang pendidikan yaitu:
vTujuan jenjang pendidikan tertentu

vKebutuhan peserta didik berdasar pada tugas perkembangannya.

vPola dasar yang sebaiknya dipegang

vKomponen BK yang sebaiknya diprioritaskan

vMemperhatikan bentuk bimbingan; sifat bimbingan juga harus ditonjolkan; ragam yang harus diberi tekanan

vUnsur personil yang akan dikerahkan dalam bimbingan.



TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) merupakan bentuk pendidikan anak usia dini yang 
memiliki peran penting untuk mengembangkan kepribadian serta mempersiapkan anak
memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Peran BK diperlukan dalam memberikan layanan
guna membantu anak dalam mengembangkan kepribadiannya di masa perkembangannya. 
Karena jika terjadi suatu masalah dapat menghambat pencapaian perkembangan pada masa 
berikutnya, dan dapat mempengaruhi aspek-aspek perkembangan lainnya. 

Aspek-aspek yang berkaitan dengan program BK yaitu:
• Berdasar tujuan institusional sebagaimana terdapat dalam kurikulum

• Kebutuhan pada anak balita

• Pola dasarnya yaitu pola generalis

• Komponen bimbingan diprioritaskan konsultasi, terutama antara guru kelas dengan orangtua

• Bentuk bimbingan kelompok.

• Tenaga yang memegang peranan kunci adalah guru kelas.



SEKOLAH DASAR (SD)

• Bimbingan konseling di Sekolah Dasar (SD) diperlukan untuk membantu siswa dalam
menyelesaikan masalah dan mengembangkan potensinya. 
• BK juga membantu guru kelas dalam memberikan bimbingan dan pelayanan bagi siswa

sekolah dasar agar layanan BK lebih maksimal lagi. 
• Anak usia sekolah dasar memerlukan perhatian khusus agar siswa dapat mencapai

prestasi belajar dan segenap potensi yang dimiliki siswa dapat berkembang secara
optimal tanpa mengalami hambatan dan permasalahan yang cukup berarti.
• Aspek-aspek yang berkaitan dengan program BK yaitu:

vBerdasar tujuan institusional sebagaimana terdapat dalam kurikulum

vKebutuhan pada anak sekolah

vPola dasarnya yaitu pola generalis

vKomponen bimbingan diprioritaskan pada pengumpulan data, pemberian informasi, dan konsultasi

vBentuk bimbingan kelompok

vTenaga yang memegang peranan kunci adalah guru kelas



SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

• Pada tahap ini, anak akan berhadapan dengan sejumlah guru yang masing-masing memegang bidang studi tertentu. Hal 
ini menuntut anak untuk menyesuaikan diridengan sekian gaya mengajar pula. Tingkat pendidikan SMP ini semakin tegas
dibedakan bidang administrasi, bidang pengajaran, dan bidang pembinaan siswa. Aspek-aspek yang berkaitan dengan
program BK pada tahap sekolah ini yaitu:

• Berdasar tujuan institusional sebagaimana terdapat dalam kurikulum

• Kebutuhan siswa selama rentang usia 12 – 15 tahun

• Pola dasarnya bergantung dari lokasi lembaga sekolah (daerah terpencil atau daerah perkotaan)

• Seluruh komponen BK dengan mendapat perhatian yang seimbang.

• Bentuk bimbingan kelompok yang utama, bimbingan individual merupakan lanjutan dari bimbingan kelompok dan direalisasi
melalui wawancara konseling

• Tenaga pendidik mana yang memegang peranan kunci. Bila dipegang pola generalisasi maka guru bidang studi dan wali kelas
memegang peranan kunci dengan mendapat asistensi dari satu atau dua guru maupun konselor. Bila dipegang pola spesialis, 
konselor memegang peranana kunci, dengan mendapat asistensi dari guru bidang studi dan wali kelas

• Konteks Bimbingan dan Konseling Standar Kompetensi ini dikenal dengan istilah Standar Kompetensi Kemandirian
(SKK), yang di dalamnya mencakup sepuluh aspek perkembangan individu. 



SEKOLAH MENENGAH ATAS

• Pada tahap ini, tidak membawa perubahan drastic dengan rutinitas di sekolah. Namun, pada masa ini akan berpengaruh
terhadap kehidupan hidup selanjutnya. Rentang umur di 15 – 19 tahun meliputi sebagian besar dari masa remaja. Di 
jenjang pendidikan SMA dibedakan jelas antara administrasi, pengajaran dan pembinaan siswa. Aspek-aspek yang 
berkaitan dengan program BK pada tahap sekolah ini yaitu:

• Berdasar tujuan institusional sebagaimana terdapat dalam kurikulum

• Kebutuhan siswa selama rentang usia 15 – 19 tahun

• Pola dasarnya bergantung dari lokasi lembaga sekolah (daerah terpencil atau daerah perkotaan)

• Seluruh komponen BK dengan mendapat perhatian yang seimbang.

• Bentuk bimbingan kelompok dan bimbingan individual diterapkan secara seimbang

• Tenaga pendidik yang memegang peranan kunci bila dipegang pola generalisasi maka guru bidang studi dan wali kelas
memegang peranan kunci dengan mendapat asistensi dari satu atau dua guru maupun konselor. Bila dipegang pola spesialis, 
konselor memegang peranana kunci, dengan mendapat asistensi dari guru bidang studi dan wali kelas

• Konteks Bimbingan dan Konseling Standar Kompetensi ini dikenal dengan istilah Standar Kompetensi Kemandirian
(SKK), yang di dalamnya mencakup sebelas aspek perkembangan individu



PERGURUAN TINGGI

• Pemberian layanan BK mahasiswa didesak oleh banyaknya problema yamg dihadapi
oleh para mahasiswa dalam perkembangan studinya.

• Belajar di perguruan tinggi memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan di 
sekolah lanjutan yaitu kemandirian, baik dalam kegiatan belajar dan pemilihan program 
studi, maaupun pengolahan dirinya sebagai mahasiswa.

• Seorang mahasiswa telah dipandang cukup dewasa untuk memilih dan menentukan
program studi bakat, minat dan cita-citanya.

• Mahasiswa juga dituntut untuk belajar sendiri, tanpa banyak diatur, diawasi, dan
dikendalikan oleh dosen-dosennya. Dalam mengelola hidupnya, mahasiswa dipandang
telah cukup dewasa untuk dapat mengatur kehidupannya sendiri, umunya mereka yang 
sudah berkeluarga. 

• Standar Kompetensi Kemandirian (SKK), yang di dalamnya mencakup sebelas aspek
perkembangan individu sama halnya dengan SMA. 



ASPEK-ASPEK YANG BERKAITAN DENGAN PROGRAM BK PADA
TAHAP INI YAITU:

• Berdasar tujuan institusional sebagaimana terdapat dalam kurikulum

• Kebutuhan siswa selama rentang usia dari 18 – 19 tahun sampai 24/25 tahun

• Pola dasarnya generalis

• Komponen bimbingan ialah layanan konseling sepanjang masa studi

• Bentuk bimbingan tergantung dari layanan bimbingan yang diberikan

• Tenaga pendidik yang memberikan layanan tergantung berapa luas pelayanan bimbingan di institusi

vSeorang ahli yang mengetahui seluk beluk pelayanan BK di suatu perguruan tinggi seperti kepala biro atau pusat
bimbingn

vSeorang ahli seperti psikolog

vSeorang yang berpengalaman di bidang SDM

vDosen dan konselor yaitu tenaga akademik

vDosen wali

vTokoh mahasiswa atau peer counseling



RUMUSAN STANDAR KOMPETENSI
KEMANDIRIAN PESERTA DIDIK YAITU

NO Aspek
Perkembangan

Tataran/InternalisasiTujuan

Pengenalan Akomodasi Tindakan

1 Landasan hidup
religius

Mengenal arti dan tujuan
ibadah

Berminat mempelajari arti dan 
tujuan ibadah

Melakukan berbagai kegiatan 
ibadah dengan kemauan sendiri

2 Landasan perilaku etis
Mengenal alasan perlunya
mentaati aturan/norma
berperilaku

Memahami keragaman
aturan/patokan dalam berperilaku
dalam konteks budaya

Bertindak atas pertimbangan diri
terhadap norma yang berlaku

3 Kematangan emosi
Mengenal cara-cara 
mengekspresikan perasaan 
secara wajar

Memahami keragaman ekspresi
perasaan diri & perasaan orang 
lain

Mengekspresikan perasaan atas
dasar pertimbangan kontekstual

4 Kematangan intelektual
Mempelajari cara-cara 
pengambilan keputusan dan 
pemecahan masalah

Menyadari adanya resiko dari 
pengambilan keputusan

Mengambil keputusan
berdasarkan pertimbangan resiko
yang mungkin terjadi.



LANJUTAN….

NO Aspek
Perkembangan

Tataran/InternalisasiTujuan

Pengenalan Akomodasi Tindakan

5 Kesadaran tanggung 
jawab sosial

Mempelajari cara-cara
memperoleh hak & memenuhi
kewajiban dalam lingkungan
kehidupan sehari-hari

Menghargai nilai-nilai 
persahabatan dan keharmonisan 
dalam kehidupan sehari-hari

Berinteraksi dengan orang lain 
atas dasar nilai-nilai 
persahabatan dan keharmonisan 
hidup.

6 Kesadaran gender
Mengenal peran-peran sosial 
sebagai laki-laki atau 
perempuan

Menghargai peranan diri dan 
orang lain sebagai laki-laki atau 
perempuan dalam kehidupan 
sehari-hari

Berinteraksi dengan lain jenis 
secara kolaboratif dalam 
memerankan peran jenis

7 Pengembangan diri Mengenal kemampuan dan 
keinginan diri

Menerima keadaan diri secara 
positif

Meyakini keunikan diri sebagai 
aset yang harus dikembangkan 
secara harmonis dalam 
kehidupan

8

Perilaku 
kewirausahaan 
(kemandirian perilaku 
ekonomis)

Mengenal nilai-nilai perilaku 
hemat, ulet sungguh-sungguh 
dan konpetitif dalam 
kehidupan sehari-hari.

Menyadari manfaat perilaku
hemat, ulet sungguh-sungguh & 
konpetitif dlm kehidupan sehari-
hari.

Membiasakan diri hidup hemat, 
ulet sungguh-sungguh dan
konpetitif dalam kehidupan
sehari-hari.



LANJUTAN….

NO Aspek
Perkembangan

Tataran/InternalisasiTujuan

Pengenalan Akomodasi Tindakan

9 Wawasan dan
kesiapan karier

Mengekspresikan ragam
pekerjaan, pendidikan dan
aktivitas dalam dengan
kemampuan diri

Menyadari keragaman nilai dan 
persyaratan dan aktivitas yang 
menuntut pemenuhan 
kemampuan tertentu

Mengidentifikasi ragam alternatif 
pekerjaan, pendidikan dan 
aktifitas yang mengandung 
relevansi dengn kemampuan diri

10 Kematangan hubungan 
dengan teman sebaya

Mempelajari norma-norma
pergaulan dengan teman
sebaya yang beragam latar
belakangnya

Menyadari keragaman latar 
belakang teman sebaya yang 
mendasari pergaulan

Bekerja sama dengan teman 
sebaya yang beragam latar 
belakangnya

11
Kesiapan diri untuk 
menikah dan 
berkeluarga

Mengenal norma-norma
pernikahan dan berkeluarga

Mengharagai norma-norma
pernikahan dan berkeluarga sbg
landasan bagi terciptanya
kehidupan masyarakat yang 
harmonis

Mengekspresikan keinginannya
untuk mempelajari lebih intensif
tentang norma pernikahan dan
berkeluarga



PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING

• Program tahunan yang di dalamnya meliputi program 
semesteran dan bulanan yaitu program yang akan
dilaksanakan selama satu tahun pelajaran dalam unit 
semesteran dan bulanan. Program ini mengumpulkan
seluruh kegiatan selama satu tahun untuk masing-masing
kelas. Program tahunan dipecah menjadi program 
semesteran dan program semesteran dipecah menjadi
program bulanan.

Jenis Program



LANJUTAN….

• Program bulanan yang didalamnya meliputi program 
mingguan dan harian, yatiu program yang akan dilaksanakan
selama satu bulan dalam unit mingguan dan harian. 
Program ini mengumpulkan seluruh kegiatan selama satu
bulan untuk kurun bulan yang sama dengan tahun-tahun
sebelumnya dengan modifikasi sesuai dengan kebutuhan
siswa. Program bulanan merupakan jabaran dari program 
semesteran, sedangkan program mingguan merupakan
jabaran dari program bulanan.



LANJUTAN….

•Program harian yaitu program yang akan
dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam satu
minggu. Program harian merupakan jabaran dari
program mingguan untuk kelas tertentu. 
Program ini dibuat secara teretulis pada satuan
layanan (satlan) dan atau kegiatan pendukung
(satkung) bimbingan dan konseling.



UNSUR-UNSUR PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING

�Frekuensi layanan

�Lama kegiatan

�Waktu kegiatan

�Kegiatan khusus

�Persentase kegiatan yang 
diperkirakan

�Kebutuhan

�Jumlah

�Bidang-bidang bimbingan

�Jenis layanan

�Kegiatan pendukung



BIDANG-BIDANG BIMBINGAN

• karir, 
• agama, 
• keluarga

•bimbingan pribadi, 
• sosial, 
•belajar, 



JENIS LAYANAN

• layanan orientasi, 
• informasi, 
•penempatan dan
penyaluran, 
•pembelajaran, 

• konseling perorangan, 
•bimbingan kelompok, 
• konseling kelompok, 
•mediasi, 
• konsultasi.



KEGIATAN PENDUKUNG

• aplikasi instrumentasi, 
•himpunan data, 
• konferensi kasus, 
• kunjungan rumah
• alih tangan kasus



PERSENTASE KEGIATAN YANG 
DIPERKIRAKAN

NO LAYANAN PERSENTASE
1 Layanan orientasi 4 – 6 %
2 Layanan informasi 10 – 12 %
3 Layanan penempatan dan penyaluran 5 – 8 %
4 Layanan pembelajaran 12 – 15 %
5 Layanan konseling perorangan 12 – 15 %
6 Layanan bimbinga kelompok 15 – 20 %
7 Layanan konseling kelompok 12 – 15 %
8 Aplikasi instrument 4 – 8 %
9 Konferensi kasus 5 – 8 %
10 Kunjungan rumah 5 – 8 %
11 Alih tangan kasus 0 – 2 %



MATERI PROGRAM

Program bimbingan dan konseling untuk setiap periode berisikan materi yang 
merupakan sinkronisasi dari unsur-unsur :

• Tugas perkembangan siswa yang mendapatkan layanan

• Bidang-bidang bimbingan

• Jenis-jenis layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling.

• Materi-materi tersebut yang meliputi juga materi pendidikan budi pekerti, 
mengarah kepada pemahaman diri siswa dan lingkungannya. Serta 
pengembangan diri dan arah karir siswa.



RINCIAN PROGRAM

• Program untuk periode yang lebih besar dijabarkan menjadi
program-program yang lebih kecil

• Program  harian dirumuskan dalam bentuk program  
satuan layanan (satlan) dan satuan kegiatan
pendukung(satkung) yang masing-masingnya memuat



TAHAP-TAHAP PELAKSANAAN
PROGRAM SATUAN KEGIATAN

Pelaksanaan program  satuan kegiatan yaitu kegiatan layanan dan kegiatan pendukung
merupakan ujung tombak kegiatan bimbingan dan konseling secara keseluruhan. Tahap-tahap yang 
perlu di tempuh adalah :

• Tahap perencanaan, program satuan layanan dan kegiatan pendukung direncanakan secara
tertulis dengan memuat sasaran, tujuan, materi, metode, waktu, tempat dan rencana penilaian.

• Tahap pelaksanaan, program tertulis satuan kegiatan (layanan atau pendukung) dilaksanakan
sesuai dengan perencanaannya.

• Tahap penilaian, hasil kegiatan diukur dengan nilai.

• Tahap analisis hasil, hasil penilaian dianalisis untuk mengetahui aspek-aspek yang perlu mendapat
perhatian lebih lanjut.

• Tahap tindak lanjut, hasil kegiatan ditindaklanjuti berdasarkan hasil analisis yang dilakukan
sebelumnya, melalui layanan dan atau kegiatan pendukung yang relevan.


