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1. Bimbingan Pribadi Sosial

1. Macam2 kaidah ajaran agama

2. Hubungan sosial menurut agama

3. Perubahan fisik dan psikhis remaja

4. Sikap penerimaan perubahan psikhis dan fisik remaja

5. Konsep pola hidup sehat

6. Empati pada orang lain

7. Peran pribadi dalam kelompok sebaya

8. Kemampuan; bakat, minat

9. Motivasi

10. Sistim etika dan nilai dalam hidup, dll



2. Bimbingan Belajar

1. Kegiatan belajar menurut agama

2. Pengaruh perubahan fisik & psikhis thp kegt belajar

3. Pengaruh hub teman sebaya dlm keg belajar

4. Pegaruh bakat, minat dgn keg belajar

5. Motivasi belajar

6. Kebiasaan / gaya belajar

7. Pengaruh sosial, ekonomi dlm keg belajar

8. Pengaruh emosi dalam belajar

9. Belajar yang efektif

10. Kemandirian belajar, dll



3. Bimbingan Karier

1. Karier menurut ajaran agama

2. Penerimaan fisik dan psikhis terhadap karier

3. Perencanaan karier

4. Pengaruh bakat, minat thp karier

5. Aspirasi/cita-cita

6. Sistim etika dan nilai dalam pekerjaan

7. Identifikasi jenis pekerjaan

8. Pilihan / kelanjutan studi

9. Motivasi dalam karier

10. Dunia kerja, Melamar pekerjaan, dll 





1. PERENCANAAN  PROGRAM & WAKTU 

PELAKSANAAN BK

Manfaat Perencanaan Program :

1. Kejelasan arah program

2. Kemudahan mengontorol dan

mengevaluasi

3. Terlaksananya program sec efektif



Aspek Yang Diperhatikan Dlm

Perencanaan Program

1. Analisis kebutuhan (need assessment)

2. Penentuan tujuan program

3. Analisis situasi dan kondisi sekolah

4. Penentuan jenis kegiatan

5. Penetapan metode dan teknik

6. Penetapan personel yang terlibat

7. Persiapan fasilitas dan biaya 

pelaksanaan

8. Prediksi hambatan yang ditemui dan 

usaha2 yang akan dilakukan



Yang Perlu Diperhatikan Dlm Perencanaan

Program : Waktu

Guru pembimbing harus dapat mengatur waktu untuk :

1. Menyusun

2. Melaksanakan

3. Menilai

4. Menganalisis

5. Menindaklanjuti

6. Program BK dgn memperhatikan :

• Semua program (tahunan, semester, bulan, mingguan, dan harian)

• Kontak langsung dgn siswa

• Keg BK tidak merugikan jam belajar sekolah



Waktu pelaksanaan Program BK tdk

seperti keg t guru mata pelajaran yg

terjadwal :
a. Sekolah mengupayakan agar ada waktu tertentu 

dalam jam pelajaran sekolah

b. Guru BK hrs jeli melihat waktu luang yang ada 

dalam jam pelajaran sekolah utk keg bimbingan



2. PENGORGANISASIAN BK



Deskripsi Tugas 

Personalia Bimbingan Konseling di Sekolah



Kepala Sekolah

• Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pendidikan, yang meliputi kegiatan pengajaran, 
pelatihan, serta bimbingan dan konseling di sekolah;

• Menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam
kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah;

• Memberikan kemudahan bagi terlaksananya program bimbingan dan konseling di
sekolah;

• Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah;

• Menetapkan koordinator guru pembimbing yang bertanggung jawab atas koordinasi
pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah berdasarkan kesepakatan
bersama guru pembimbing;

• Membuat surat tugas guru pembimbing dalam proses bimbingan dan konseling pada
setiap awal catur wulan;

• Menyiapkan surat pernyataan melakukan kegiatan bimbingan dan konseling sebagai
bahan usulan angka kredit bagi guru pembimbing. Surat pernyataan ini dilampiri
bukti fisik pelaksanaan tugas;

• Mengadakan kerja sama dengan instansi lain (seperti Perusahaan/Industri, Dinas
Kesehatan, kepolisian, Depag), atau para pakar yang terkait dalam pelaksanaan
kegiatan bimbingan dan konseling (seperti psikolog, dan dokter)



Wakil Kepala Sekolah

• Mengkoordinasikan pelaksanaan layanan 

bimbingan dan konseling kepada semua personel 

sekolah.

• Melaksanakan kebijakan pimpinan sekolah 

terutama dalam pelaksanaan layanan bimbingan 

dan konseling.



Koord. Bimbingan dan Konseling

• Mengkoordinasikan para guru pembimbing dalam: (a) 
memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling; (b) 
menyusun program bimbingan dan konseling; (c) 
melaksanakan program bimbingan dan konseling; (c) 
mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling; (d) 
menilai program bimbingan dan konseling; dan (e) 
mengadakan tindak lanjut.

• Membuat usulan kepada kepala sekolah dan mengusahakan
terpenuhinya tenaga, sarana dan prasarana;

• Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan bimbingan
dan konseling kepada kepala sekolah.



Konselor /Guru Pembimbing
• Memasyarakatkan kegiatan bimbingan dan konseling (terutama kepada siswa).

• Merencanakan program bimbingan dan konseling bersama kordinator BK.

• Merumuskan persiapan kegiatan bimbingan dan konseling.

• Melaksanakan layanan bimbingan dan konseling terhadap siswa yang menjadi tanggung 

jawabnya (melaksanakan layanan dasar, responsif, perencanaan individual, dan dukungan 

sistem).

• Mengevaluasi proses dan hasil kegiatan layanan bimbingan dan konseling.

• Menganalisis hasil evaluasi.

• Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis penilaian.

• Mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling.

• Mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan kepada koordinator guru pembimbing atau 

kepada kepala sekolah.

• Menampilkan pribadi sebagai figur moral yang berakhlak mulia (seperti taat beribadah, jujur; 

bertanggung jawab; sabar; disiplin; respek terhadap pimpinan, kolega, dan siswa).

• Berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sekolah yang menunjang peningkatan mutu 

pendidikan di sekolah.

• bertanggung jawab memberikan layanan bimbingan pada siswa dengan perbandingan 1 : 150 

orang



Guru Mata Pelajaran

• Membantu memasyarakatkan layanan bimbingan dan konseling
kepada siswa.

• Melakukan kerja sama dengan guru pembimbing dalam
mengidentifikasi siswa yang memerlukan bimbingan dan konseling.

• Mengalihtangankan (merujuk) siswa yang memerlukan bimbingan
dan konseling kepada guru pembimbing.

• Mengadakan upaya tindak lanjut layanan bimbingan dan konseling
(program perbaikan dan program pengayaan, atauremedial
teaching).

• Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh layanan
bimbingan dan konseling dari guru pembimbing

• Membantu mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam rangka
penilaian layanan bimbingan dan konseling

• Menerapkan nilai-nilai bimbingan dalam PBM atau berinteraksi
dengan siswa, seperti : bersikap respek kepada semua siswa, 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, atau
berpendapat, memberikan reward kepada siswa yang menampilkan
perilaku/prestasi yang baik, menampilkan pribadi sebagai figur moral 
yang berfungsi sebagai ”uswah hasanah”.



Wali Kelas

• Membantu guru pembimbing melaksanakan layanan
bimbingan dan konseling yang menjadi tanggung jawabnya.

• Membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi
siswa, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya, 
untuk mengikuti layanan bimbingan dan konseling.

• Memberikan informasi tentang keadaan siswa kepada guru 
pembimbing untuk memperoleh layanan bimbingan dan
konseling.

• Menginformasikan kepada guru mata pelajaran tentang siswa
yang perlu diperhatikan secara khusus dalam belajarnya.

• Ikut serta dalam konferensi kasus.



Staf Administrasi

• Membantu guru pembimbing (konselor) dan 

koordinator BK dalam mengadministrasikan seluruh 

kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah;

• Membantu guru pembimbing dalam menyiapkan 

seluruh kegiatan bimbingan dan konseling.

• Membantu guru pembimbing dalam menyiapkan 

sarana yang diperlukan dalam layanan bimbingan 

dan konseling.



3. PELAKSANAAN PROGRAM 

BK
A. Persiapan Pelaksanaan

• Persiapan fisik (tempat, perabot), perangkat keras

• Persiapan bahan, perangkat lunak

• Persiapan personel BK (profesional di bidangnya )

• Persiapan administrasi

B.   Pelaksanaan Kegiatan : sesuai rencana

• Penerapan metode, teknik, media, alat

• Efisiensi waktu

• Administrasi pelaksanaan



4. MEKANISME KERJA PENGADMINISTRASIAN 

KEGIATAN BK

a. Permulaan tahun ajaran : dilakukan pencatatan data 

pribadi siswa (spt angket yg diisi siswa atau Otnya)

b. Catatan kejadian  tingkah lk siswa oleh guru mp dan 

disampaikan wali kelas.  Data tsb dihimpun dlm bentuk 

laporan obsv mingguan dan dimasukkan dlm buku 

pribadi siswa.

c. Data mingguan dipelajari (studi kasus) oleh guru BK 

dan ditindaklanjuti penyelesaiannya dengan strategi 

yang relevan dengan bentuk dan jenis 

permasalahannya



5. Pola Penanganan Siswa

• Pembinaan siswa dilakukan dengan menekankan 

kerjasama/kolaborasi dari seluruh personel sekolah, 

orang tua, mayarakat, aparat pemerintah dengan pola 

penanganan terpadu

Contoh kasus : Tawuran sekolah



6. Pemanfaatan Fasilitas Pendukung

Kegiatan BK

a. Alat pengumpul data tes dan non tes

b. Alat penyimpanan data

c. Kelengkapan penunjang teknik : Data 

informasi, Paket bimbingan, Alat bantu 

bimbingan, Media.

d. Perlengkapan administrasi : ATK



7. Pengarahan, Supervisi, Penilaian Keg BK

a. Pengarahan

b. Supervisi Kegiatan BK

c. Evaluasi Program BK :
• Kesesuaian antara program & pelaksanaan

• Keterlaksanaan program

• Hambatan

• Dampak layanan BK thp KBM

• Respon siswa, personil sekolah, OT, masy thp
layanan BK

• Progres


