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New 
Normal  
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Guru BK 
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Beraktivitas normal 
dengan menerapkan 
protokol kesehatan 

guna mencegah 
terjadinya penularan 

Covid-19  
(Wiku Adisasmita) 

 

New Normal 







Hikmah Covid-19 

 Angka siswa datang terlambat berkurang 
 Volume sampah di Sekolah menjadi 

berkurang 
 Tidak ada siswa meloncat pagar sekolah 
 Angka tawuran pelajar menurun 
 Polusi udara berkurang 
 Bebas macet di jalan 
 UN dihapus (selain SMK) 
 Lebih banyak waktu bersama keluarga 
Waktu beribadah lebih banyak 
Melek digital 
Menjadi lebih menerapkan pola hidup 

bersih dan sehat (PHBS) 
 Banyak waktu berkreasi hal yang baru 
 ........................................... dll  













66,9% mahasiswa merasa 

memahami materi perkuliahan 

dengan baik. 

sisanya mengaku kurang atau 

sangat kurang memahami 

dengan baik  

(vice. com, 30 Maret 2020) 
survei Pusat 

Inovasi dan 

Kajian Akademik 

UGM 



Tantangan Guru BK Era New Normal 



• jenuh  

• tugas menumpuk  

• tidak punya kuota internet 

• Tidak punya alat praktek 

• waktu belajar yang sempit 

 

Survei KPAI; sistem BDR 



Hasil Survei KPAI; PJJ 

• 76,7 % responden tidak senang, 23,3 % 
senang belajar dari rumah 

 

• 81,8 % responden selama PJJ berjalan 4 
minggu, para guru lebih menekankan pada 
sebatas pemberian tugas, bahkan jarang yang 
menjelaskan materi, diskusi ataupun tanya 
jawab 

 

• 43 % responden ada pemberian materi dari 
guru dengan menggunakan aplikasi zoom 
meeting, 17,9% ada tanya jawab, baik melalui 
aplikasi zoom maupun melalui WhatsApp 
dan video call. Sedangkan 11,3% responden 
menyatakan ada diskusi antara guru dan 
siswa. 

 



Tantangan bagi Guru 
dalam PJJ 

• keterbatasan sarana dan 
prasarana, khususnya 
dukungan teknologi dan 
jaringan internet 

• Kesiapan sumber daya 
manusia 

• Kurikulum saat ini masih 
berproses menyesuaikan 
dengan kondisi pandemi 



hasil survei Nasional Penetrasi 
Pengguna Internet 2018 APJII 

 

“sebaran data menunjukkan bahwa 
lebih dari separuh pengguna internet 
di indonesia berada di wilayah Jawa 
(55,7%), diikuti Sumatera (21,6%), 
Sulawesi-MalukuPapua (10,9%), 
Kalimantan (6,6%), serta Bali dan 
Nusa Tenggara sebesar 5,2%“. 

(bebas.kompas.id, 30 Maret 2020).  



SOLUSI 

Menginspirasi 

Kreatif 

Berdaya 



BK Berdaya 

 Berpikir positif 

 Bersyukur 

 Tangguh 

 Mampu beradaptasi 

 Giat belajar 



BK KREATIF 

Jalin komunikasi & 

kolaborasi (walimurid, 

siswa) 

Need assesment online  

Program BK New Normal 

Action 

Akuntabel  

 

  

 

 







Layanan BK 

layanan dasar 

layanan responsif 

layanan perencanaan 

dan peminatan peserta 

didik 

dukungan sistem 

 



4 C 
• critical thinking  

   & problem solving skills 

• collaboration skill 

• creativities skill 

• communication skills 



BK menginspirasi 

“Jauhi penyakitnya,  

bukan orangnya.  

Kita masih 

manusia” 



Back to Normal     




