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BIMBINGAN KARIR DI SDBIMBINGAN KARIR DI SDBIMBINGAN KARIR DI SDBIMBINGAN KARIR DI SD

� MemilikiMemilikiMemilikiMemiliki WawasanWawasanWawasanWawasan tentangtentangtentangtentang BimbinganBimbinganBimbinganBimbingan KarirKarirKarirKarir didididi SD.SD.SD.SD.

� MemilikiMemilikiMemilikiMemiliki PemahamanPemahamanPemahamanPemahaman KonseptualKonseptualKonseptualKonseptual tentangtentangtentangtentang BK BK BK BK didididi SD.SD.SD.SD.

� MemilikiMemilikiMemilikiMemiliki PengetahuanPengetahuanPengetahuanPengetahuan PentingnyaPentingnyaPentingnyaPentingnya BK BK BK BK didididi SD.SD.SD.SD.� MemilikiMemilikiMemilikiMemiliki PengetahuanPengetahuanPengetahuanPengetahuan PentingnyaPentingnyaPentingnyaPentingnya BK BK BK BK didididi SD.SD.SD.SD.

� MemilikiMemilikiMemilikiMemiliki KejelasanKejelasanKejelasanKejelasan akanakanakanakan tujuantujuantujuantujuan pelaksanaanpelaksanaanpelaksanaanpelaksanaan BK BK BK BK didididi SD.SD.SD.SD.

� MampuMampuMampuMampu menjelaskanmenjelaskanmenjelaskanmenjelaskan tentangtentangtentangtentang TahapanTahapanTahapanTahapan dandandandan KarakteristikKarakteristikKarakteristikKarakteristik

PerkembanganPerkembanganPerkembanganPerkembangan KarirKarirKarirKarir MuridMuridMuridMurid SD.SD.SD.SD.

� MemilikiMemilikiMemilikiMemiliki KemampuanKemampuanKemampuanKemampuan untukuntukuntukuntuk TeknikTeknikTeknikTeknik BK BK BK BK bagibagibagibagi MuridMuridMuridMurid SD.SD.SD.SD.



PENGERTIAN BKPENGERTIAN BKPENGERTIAN BKPENGERTIAN BK

UmumUmumUmumUmum: : : : PekerjaanPekerjaanPekerjaanPekerjaan////JabatanJabatanJabatanJabatan
� Khusus:

� Karir: Seluruh Pekerjaan yang dialami seseorang selama
hidupnya.

� Jabatan (Occupation, Vocational): Suatu pekerjaan
khusus atau kegiatan kerja tertentu.

� Jabatan (Occupation, Vocational): Suatu pekerjaan
khusus atau kegiatan kerja tertentu.

� Perkembangan Karir: Keseluruhan perkembangan individu
yang menekankan: proses persiapan, memasuki pekerjaan
dan kemajuan dalam pekerjaan.

� Pendidikan Karir: Kegiatan yang direncanakan untuk
memberikan pengalaman pendidikan kepada individu yang 
akan memberikan kemudahan perkembangan karir.



BK BK BK BK dipandangdipandangdipandangdipandang sebagaisebagaisebagaisebagai prosesprosesprosesproses perkembanganperkembanganperkembanganperkembangan membantumembantumembantumembantu individuindividuindividuindividu

mempersiapkanmempersiapkanmempersiapkanmempersiapkan karirkarirkarirkarir melaluimelaluimelaluimelalui intervensiintervensiintervensiintervensi kurikulumkurikulumkurikulumkurikulum yang yang yang yang berkaitanberkaitanberkaitanberkaitan

dengandengandengandengan::::

� PerencanaanPerencanaanPerencanaanPerencanaan karirkarirkarirkarir

� PengambilanPengambilanPengambilanPengambilan keputusankeputusankeputusankeputusan

� KeterampilanKeterampilanKeterampilanKeterampilan mengatasimengatasimengatasimengatasi masalahmasalahmasalahmasalah� KeterampilanKeterampilanKeterampilanKeterampilan mengatasimengatasimengatasimengatasi masalahmasalahmasalahmasalah

� InformasiInformasiInformasiInformasi karirkarirkarirkarir

� PemahamanPemahamanPemahamanPemahaman diridiridiridiri



BK BK BK BK didididi SDSDSDSD diarahkandiarahkandiarahkandiarahkan untukuntukuntukuntuk::::
� MenumbuhkanMenumbuhkanMenumbuhkanMenumbuhkan kesadarankesadarankesadarankesadaran dandandandan pemahamanpemahamanpemahamanpemahaman muridmuridmuridmurid SD SD SD SD akanakanakanakan

bermacambermacambermacambermacam----macammacammacammacam disekitardisekitardisekitardisekitar lingkungannyalingkungannyalingkungannyalingkungannya....

� MengembangkanMengembangkanMengembangkanMengembangkan sikapsikapsikapsikap positippositippositippositip terhadapterhadapterhadapterhadap semuasemuasemuasemua jenisjenisjenisjenis

pekerjaanpekerjaanpekerjaanpekerjaan dandandandan orangorangorangorang lain.lain.lain.lain.

� MengembangkanMengembangkanMengembangkanMengembangkan kebiasaankebiasaankebiasaankebiasaan hiduphiduphiduphidup positippositippositippositip....

� MembantuMembantuMembantuMembantu muridmuridmuridmurid SD SD SD SD memahamimemahamimemahamimemahami akanakanakanakan apaapaapaapa yang yang yang yang disukaidisukaidisukaidisukai dandandandan

tidaktidaktidaktidak disukaidisukaidisukaidisukai, , , , kecakapankecakapankecakapankecakapan diridiridiridiri, , , , disiplindisiplindisiplindisiplin, , , , mengontrolmengontrolmengontrolmengontrol diridiridiridiri sendirisendirisendirisendiri



Peran BK

MembantuMembantuMembantuMembantu muridmuridmuridmurid agar agar agar agar muridmuridmuridmurid memilikimemilikimemilikimemiliki kesadarankesadarankesadarankesadaran diridiridiridiri, , , , 

meningkatkanmeningkatkanmeningkatkanmeningkatkan keterampilanketerampilanketerampilanketerampilan diridiridiridiri dandandandan memberikanmemberikanmemberikanmemberikan informasiinformasiinformasiinformasi

tentangtentangtentangtentang duniaduniaduniadunia kerjakerjakerjakerja....



TUJUAN BK DI SDTUJUAN BK DI SDTUJUAN BK DI SDTUJUAN BK DI SD

� Mengenal macam-macam/ciri-ciri berbagai

jenis pekerjaan yg ada.

� Merencanakan masa depan.� Merencanakan masa depan.

� Membantu arah pekerjaan.

� Menyesuaian keterampilan, 

kemampuan&minat dgn jenis pekerjaan.

� Membantu mencapai cita-cita.



KhususKhususKhususKhusus bagibagibagibagi kelaskelaskelaskelas tinggitinggitinggitinggi didididi SD:SD:SD:SD:
� Informasi difokuskan pada tanggung jawab dan

struktur pekerjaan.

� Melibatkan murid untuk mengenal pekerjaan

disekitarnya.disekitarnya.

� Melibatkan murid SD berinteraksi dengan pekerjaan

di sekitarnya.

� Mengetahui bagaimana orang merasakan

pekerjaannya.

� Mengenal peran jenis (gender) dalam pekerjaannya


