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Perlu pemahaman untuk melaksanakan 

profesi BK,  antara lain

Landasan BK, Pengertian BK, Tujuan BK, Prinsip 

dan Azas BK, Sifat/Fungsi layanan BK, 

Komponen program layanan BK , Bidang 

layanan BK, Strategi layanan BK, Teknologi 

informasi



BIMBINGAN DAN KONSELING (111/2014)

upaya sistematis, obyektif, logis, dan berkelanjutan serta 

terprogram

dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling 

 memfasilitasi perkembangan peserta didik/konseli untuk 

mencapai kemandirian, 

kemampuan memahami, menerima, mengarahkan, mengambil 

keputusan, dan merealisasikan diri secara bertanggungjawab

mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam 

kehidupannya



▪Memahami

▪Menerima

▪Mengarahkan

▪Mengambil 

keputusan

▪Aktualisasi diri 

• Mengembangkan 

potensi diri

• Mengetaskan 

masalah yang 

dihadapi

• Bahagia, sejahtera, 

bermakna dan 

selamat

Mandiri 

dan 

Mengen

dalikan 

diri

TUJUAN Bimbingan dan Konseling  : 
membantu konseli agar dengan 

kemampuanya sendiri dapat 



PRINSIP DAN  ASAZ BK

Layanan BK memiliki  prinsip dan azas BK yang 

harus diterapkan dalam penyelenggaraan 

layanan BK, hal ini berkait erat dengan 

eksistensi dan keberlanjutan profesi BK, 

kepercayaan dan mutu layanan profesi BK.



SIFAT/FUNGSI BK

Sifat layanan BK beroientasi pada  

pencegahan dan pengembangan,  

disamping juga pemeliharaan,  perbaikan 

dan penyembuhan

Fungsi layanan BK : pemahaman, 

penyesuaian, penyaluran, penempatan, dan 

pengadaptasian.



1. LAYANAN DASAR BK

membantu semua peserta didik agar 

memperoleh perkembangan yang normal, 

memiliki mental yang sehat, dan memperoleh

keterampilan hidup, atau

membantu peserta didik agar dapat mencapai

tugas-tugas perkembangannya secara optimal. 



LAYANAN DASAR BK

bersifat pencegahan dan pengembangan 

disamping pemeliharaan

terprogram,terstruktur, terjadwal rutin setiap 

kelas 

atas dasar kebutuhan peserta didik dan 

sekolah (merdeka belajar). 



MATERI LAYANAN DASAR BK

SKKPD (Standar Kompetensi Kemandirian  

Peserta Didik)

4 bidang layanan (pribadi, sosial, belajar, dan 

karir), 

Karakter mulia (program Penguatan Pendidikan 

Karakter peserta didik (Perpres No. 87/2017 dan 

Permendikbud No. 20 /2018)



Susunlah materi layanan dasar BK untuk SMTP / 

SMTA ( tugas 1)

Pilihlah jenjang sekolah, temukan rumusan tujuan bidang layanan BK 
dalam POP BK 2016 dari GTK Kemendikbud, rumuskan kreteria 
keberhasilannya setiap tujuan, rumuskan tema/topik, dan susunlah 
materinya. 

 Jumlah topik setiap semester minimal 2x jumlah  topik yang akan 
diberikan kepada peserta didik

Sajian materi meliputi : topik, tujuan umum ( memperhatikan tujuan 
per bidang layanan yang terkait), tujuan khusus (terkait dengan 
materi yang akan diuraikan), uraian materi, dan 2 slogan/ 2 kata-
kata mutiara. 

Materi yang disusun dengan durasi waktu  2 x jam pembelajaran

Cantumkan sumber bacaan yang digunakan



2. LAYANAN RESPONSIF

Peserta didik yang mengalami masalah 

harus segera diberi layanan bantuan secara 

individual dan atau kelompok melalui tatap 

muka atau E-konseling.



KARAKTERISTIK KONSELING

Kegiatan kemanusiaan 

Proses secara ilmiah dan kontinue

Hubungan bersifat spesifik, pribadi, rahasia,  

membantu,  memfasilitasi dan demokratis



KARAKTERISTIK KONSELING 

Kegiatan layanan profesional

Berorientasi pada masa kini dan masa depan

Berorientasi pada penyelesaian masalah 

Terjadinya perubahan pada diri konseli 

menjadi lebih baik



E-KONSELING atau  CYBER COUNSELING

suatu inovasi dalam layanan profesi BK

konseling yang berbentuk elektronik,secara 

online atau dengan menggunakan internet.

Konseling online adalah layanan konseling 

dengan memanfaatkan sarana elektronik untuk 

berkomunikasi antara konselor dan konseli yang 

berada pada lokasi yang terpisah



KONSELING DAN NASEHAT ( tugas 2) 

Apakah ada perbedaan antara konseling dengan 

nasehat?

Sajikan wawancara konseling dalam menyelesaikan 

masalah peserta didik, jumlah respons konselor 15-20 x 

(kalimat)

Sajikan wawancara yang cenderung  nasehat dalam 

penyelesaian masalah peserta didik, jumlah respons 

dai konselor 15-20 x  (kalimat)



3. PERENCANAAN INDIVIDUAL :

Membantu peserta didik agar mampu merumuskan

dan melakukan aktivitas-aktivitas sistematik yang 

berkaitan dengan perencanaan masa depan

berdasarkan pemahaman tentang kelebihan dan 

kekurangan dirinya, peluang dan kesempatan

yang tersedia di lingkungannya.



4. PEMINATAN PESERTA DIDIK

Program kurikuler yang disediakan untuk

mengakomodasi pilihan minat, bakat

dan/atau kemampuan peserta didik dengan

orientasi pemusatan, perluasan, dan/atau

pendalaman mata pelajaran dan/atau

muatan kejuruan



Peminatan peserta didik

1.Peminatan akademik

2.Peminatan kejuruan

3.Peminatan keagamaan

4.Pendalaman minat

5.Lintas minat

6.Pindah minat

7.Rekomendasi peminatan (Guru BK SMTP)

8.Arah peminatan (Guru Kelas SD)



Guru BK SMTA dalam Peminatan peserta 

didik

1.Pemilihan dan penetapan

2.Pendampingan

3.Pengembangan dan penyaluran

4.Evaluasi /monitoring 

5.Tindak lanjut



Susunlah materi pendampingan untuk 

SMTA( tugas 3)

Setelah peserta didik ditetapkan peminatannya, guru 

BK memiliki tugas melakukan pendampingan secara 

klasikal/ kelas besar.

Susunlah materi pendampingnan yang akan 

disampaikan secara klasikal/kelas besar : topik, tujuan 

umum, tujuan khusus, uraian materi, dan 2 slogan/kata-

kata mutiara. 

Siapkan 2 topik materi setiap peminatan dengan durasi 

waktu 2x jam pembelajaran



4. DUKUNGAN SISTEM

Komponen pelayanan dan kegiatan 

managemen, tata kerja, infrastruktur

Pengembangan kemampuan profesional 

secara berkelanjutan

Mendukung efektivitas dan efisiensi layanan 

bimbingan dan konseling



BIDANG LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

(pribadi, sosial, belajar dan karir)

Bimbingan dan Konseling  membantu peserta didik 

untuk dapat mencapai

kematangan kepribadian

kecakapan sosial

kemampuan akademik

kematangan karir peserta didik



ISI MATERI LAYANAN BK BERBASIS  BIDANG LAYANAN

Setiap bidang layanan telah dirumuskan tujuan 
yang ingin dicapai 

Setiap rumusan tujuan perlu dirumuskan 
indikator ketercapainnya, tema, topik dan 
materi.

Materi yang diberikan disesuaikan dengan 
kebutuhan konseli, dan juga perlu memuat nilai-
nilai karakter mulia (kebijakan Presiden dan 
Mendikbud ttg PPK.



5 karakter

Penguatan Pendidikan Karakter

1. RELIGIUS 

2. NASIONALIS 

3. MANDIRI

4. GOTONG ROYONG

5. INTEGRITAS
5/16/2020



Susunlah materi layanan dasar BK tentang 

nilai karakter peserta didik  SMTP/SMTA (4)

Terdapat 5 nilai karakter yang dicanangkan oleh 

Presiden dan Mendibud.

Pilihlah sekolah, semesternya, setiap semester berjumlah 

4 topik layanan dasar BK

Susunlah materi dengan urutan : karakter, topik, tujuan 

umum, tujuan khusus, uraian materi dan 2  slogan atau 

kata-kata mutiara.



STRATEGI LAYANAN BK

Permasalahan yang dihadapi : bimbingan, 

konseling, dan advokasi

Jumlah individu yang dilayani : individual, 

kelompok, klasikal, kelas besar/lintas kelas

Cara komukasi : langsung (tatap muka) dan 

melalui media. 



LAYANAN BK MELALUI MEDIA

Di era milenial,  untuk pemberian layanan BK perlu 

dilakukan pengembangan MEDIA BK mengikuti 

perkembangan teknologi,

Guru BK  harus kreatif  dan inovatif  

mengembangkan  media BK untuk layanan BK 

berbasis Teknologi 

Mahasiswa diharapkan  memberikan kontribusi 

terwujudnya produk media layanan BK



ERA MILENIAL

Perkembangan teknologi informasi sangat  

pesat

Penggunaan teknologi komputer dan 

telekomunikasi maju (internet) untuk

membentuk sistem produksi cyber-physical; 

yaitu penyatuan dunia nyata dengan dunia 

maya (virtual)



ERA MILENIAL

Pemanfaatan teknologi informasi sangat tinggi, yg 

berpengaruh dalam berbagai bidang, 

Pola kehidupan masyarakat berubah

Pekerjaan tidak lagi jenis pekerjaan manual tetapi  

terotomasi.

Komunikasi dan hub. sosial memanfaatkan TI

Alat permainan.



OFFLINE  TO  ONLINE

1. Online lebih Murah Daripada Offline

2. Tidak Harus Punya Produk

3. Tidak perlu ada toko atau gudang

4. Menjangkau Konsumen yang lebih luas

5. Berjualan selama 24 jam

6. Dapat dikerjakan dimana saja

7. Promosi lebih murah

8. Irit Tenaga

9. Lebih Terpercaya dan lebih profesional



BANJIR INFORMASI 

Banjir informasi dari

informasi yang  benar

dan valid sampai berita

hoax, 

dari hoax yang sekedar

bercanda sampai hoax 

yang  besifat provokasi,  

agitasi, dan propaganda.

BANJIR 

INFORMASI

HOAX

HOAX

BERITA BENAR 

DAN VALID

HOAX



Perlunya Masyarakat Melek Media Digital

(Kemkoninfo)

➢ Masyarakat – khususnya Generasi Muda 
- mampu berfikir kritis terhadap semua 
content yang ada di dalam media digital.

➢ Meningkatkan kesadaran masyarakat 
untuk  dapat memanfaatkan kebebasan 
berinformasi ini  secara baik.

➢ Menyadari pentingnya beretika di media 
jejaring sosial.

➢ Masyarakat yang melek media digital ini
diharapkan akan berdampak pada 
meningkatnya  kesejahteraan sosial dan 
ekonomi mereka.



LITERASI MEDIA DIGITAL

(Kemkoninfo)

• Literasi media digital: kemampuan 
untuk  menyaring, memilah, 
memilih, dan  memproduksi pesan-
pesan yang terdapat dalam  media 
internet dan media sosial.

• Meningkatkan kompetensi di 
bidang  komunikasi, termasuk 
kemampuan untuk  mengakses, 
menganalisis, dan mengevaluasi  
informasi dalam media digital.



Media sosial adalah 

sebuah media daring, 

dengan para 

penggunanya bisa 

dengan mudah 

berpartisipasi, berbagi 

dan berkomunikasi. 

Media sosial 

memungkinkan orang 

untuk saling terhubung 

meski terpisah antar 

daerah bahkan antar 

negara



MANFAAT MEDIA SOSIAL

1. Penyebaran informasi

2. Pembentukan opini publik

3. Edukasi dan sosialisasi

4. Klarifikasi isu

5. Branding: personal, institusional,  
produk, program, dll.

6. Pemasaran & bisnis

7. Mobilisasi publik

8. Gerakan sosial

9. Membangun komunitas khusus



Media sebagai alat Komunikasi

Aplikasi yang 

dapat

digunakan

untuk saling

berkomunikasi. 

Line

Aplikasi pesan

lintas platform 

yang 

memungkinkan

kita bertukar

pesan tanpa

biaya SMS

aplikasi

layanan

pengirim pesan

instan

multiplatform 

yang bersifat

gratis. 

layanan

komunikasi pesan

suara dan teks

telepon seluler

(ponsel), dan  

berkembang 

menjadi layanan 

belanja dan uang 

digital.

Whatsapp Telegram WeChat



Media Sebagai Sumber Informasi

Mesin pencari untuk menemukan berbagai macam hal

di internet. Google banyak digunakan untuk mencari

artikel, berita, gambar maupun video secara online.

Google

Situs web berbagi video yang memungkinkan

pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video.

Youtube saat ini berisi para pembuat konten online

dan membuat video secara kreatif. Pembuat video di

youtube dapat mengiklankan videonya dan

mendapatkan uang dari youtube.

Youtube



Media Sebagai Sumber Informasi
Google

Sebuah mesin pencari online mirip dengan

google, yang menyediakan layanan pencarian

informasi online baik itu teks, gambar,

maupun video.

Bing

Layanan online yang memungkinkan

pengguna untuk membuat video singkat

dan membagikan secara online.

TikTok



Menonton dan 

Membuat Video

Berkomunikasi (SMS, 

Chatting, Telepon, 

Videocall)

Mengabadikan 

kenangan melalui 

Foto

Hiburan dan Belajar

Fungsi  Smartphone

Smartphone adalah telepon genggam yang mempunyai

kemampuan yang menyerupai komputer. Smarphone 

memiliki berbagai fungsi, antara lain.

Dapat  merekam video dan memutar 

video yang telah dibuat maupun yang 

didapat secara daring.

Kamera smartphone dapat digunakan 

untuk mengambil foto  

Dapat untuk sms,  telepon, chating 

menggunakan whatsapp, videocall line dll. 

Dapat  untuk mencari hiburan atau belajar yang 

produktif.



Fungsi Komputer

Bekerja

Hiburan Komunikasi

Belajar

4. Sebagai Sarana belajar

Guru menyajikan video interaktif, 

simulasi, dan program presentasi

melalui komputer pembelajaran dan  

siswa dapat belajar

2. Sarana Komunikasi

Dapat chatting, email, dan 

videocall.

1. Sebagai Media Hiburan

dapat menonton video, browsing 

online, maupun bermain game.

3. Menyelesaikan Pekerjaan 

Lebih Cepat

Pekerjaan dapat diselesaikan 

lebih cepat dibanding dengan 

mesin ketik



INDONESIA DULU DAN SEKARANG

Transportasi

Kuliner

Kesehata

n

Penggalanga

n Dana

2018 Presentation Material of Minister of Communication and Information Technology, Government of Indonesia - Property of MCIT 

GOI

Belanja dan 

Berdagang

Belajar

Mengajar

Pertanian

Jasa

Keuangan



KARAKTERISTIK GENERASI MILENIAL
(Yoris Sebastian)

1. Ingin serba cepat

2. Mudah berpindah pekerjaan

3. Kreatif

4. Dinamis

5. Melek teknologi

6. Dekat dengan media sosial



KARAKTERISTIK GENERASI MILENIAL
(Susana)

1.Memilliki akses yang cepat terhadap informasi 

2.Dapat mengerjakan beberapa hal dalam waktu 

bersamaan 

3.Lebih menyukai hal-hal yang bernuansa  multimedia

4.Lebih menyukai berinteraksi melalui dunia maya, jejaring 

sosial (facebook, twitter, yahoo messenger, dll.)

5.Dalam belajar lebih menyukai hal-hal yang bersifat 

aplikatif dan menyenangkan.



Guru BK/ Konselor

Seberapa pengalaman belajar dan 

atau kemampuan memahami dan 

memanfaatkan teknologi informasi 

untuk memberikan layanan bimbingan 

dan konseling



KOMPETENSI GURU BK/ KONSELOR

Kompetensi akademik dan profesional 

Kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial 

dan profesional

Di era milenial, Guru BK/Konselor memiliki 

kemampuan memahami dan memanfaatkan 

teknologi informasi

Guru BK /calon guru BK harus belajar aplikasi 

teknologi informasi.



KARAKTERISTIK GURU BK/KONSELOR 

Life-Long 
Learner 

(Pembelajar 
seumur Hidup)

Kreatif dan 
Inovatif

Mengoptimal
kan Teknologi 

Reflektif

Kolaboratif
Menerapkan 

Student 
Centered

Menerapkan 
Pendekatan 
Diferensiasi



IMPLIKASI LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING

Alternatif contoh :

 Rencana layanan BK menggunakan Google calender

 Asesmen (asesmen kebutuhan/checklist Tema dan Topik) 

melalui Google Form

Layanan Konseling menggunakan E-Counseling, Aplikasi Zoom 

Room Video

Media Bimbingan menggunakan aplikasi canva online dan 

papan bimbingan online

Dll. 

Materi layanan dasar yang telah disusun disajikan dengan 

menggunakan teknologi informasi



Terima kasih, 

Ijinkan menyampaikan 

harapan berikut ini



GUIDANCE AND COUNSELING

Bimbingan dan Penyuluhan

Banyak disiplin yang menggunakan istilah 

Penyuluhan, sedangkan arti/makna berbeda 

dengan Guidance and Counseling, maka 

Penyuluhan diubah menjadi KONSELING



Istilah konseling, kini  digunakan oleh berbagai 

disiplin

Bimbingan memiliki arti/makna dalam konteks 

pendidikan

Eksitensi prodi/jurusan Bimbingan dan Konseling 

dalam  disiplin pendidikan, maka kita gunakan 

BIMBINGAN DAN KONSELING



KONSELOR adalah Pendidik profesional yang 

berkualifikasi akademik minimal Sarjana 

Pendidikan (S-1) dalam bidang BK dan telah lulus 

pendidikan profesi konselor.

KONSELI adalah individu yang mendapatkan 
layanan bimbingan dan konseling



ABKIN merupakan perubahan nama dari 

IPBI, ABKIN merupakan organisasi profesi 

bimbingan dan konseling di Indonesia

ABKIN berbadan hukum.

Peserta Kongres ABKIN ber KTA ABKIN 

yang berlaku dan mengenakan busana 

batik berwana biru. 



COVID 19  &  PUASA RAMADHAN

Melakukan upaya pencegahan agar tidak 

terpapar covid 19

Selamat berpuasa ramadhan (bagi yang 

menuaikan) semoga diterima Allah Swt

Berdoa dan berserah diri kepada Allah Swt

Semoga kita selalu dalam lindunganNYA dan 

puasa ramadhan diterima Allah Swt



54

Terima kasih

Wassalamu’alaikum wr.wb


