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Bentuk layanan harus :

n Mengenal setiap pribadi siswa dengan 
segala aspeknya

n Membantu memberikan berbagai 
keterangan yang diperlukan oleh setiap 
murid tentang pemecahan masalah

n Menempatkan setiap murid pada posisi 
yang memadai sesuai dengan keadaan 
dirinya



Lanjutan…

n Membantu memecahkan kesulitan-
kesulitan atau masalah pribadi murid 
secara individual

n Membantu mengembangkan potensi 
siswa



BENTUK LAYANAN :

l Orientasi
l Pengumpulan data siswa
l Pemberian informasi/bimbingan
l Penempatan dan penyaluran
l Konseling
l Hubungan masyarakat



ORIENTASI
l Yaitu memberikan pengenalan kepada siswa 

tentang kegiatan dan situasi pendidikan yang 
akan ditempuhnya.

l Diharapkan siswa memperoleh penyesuaian 
diri dalam situasi pendidikan

l Dilakukan pada awal tahun ajaran :kurikulum, 
tata tertib, administrasi, staf sekolah dll.

l Pelaksanaan : ceramah, observasi, 
demonstrasi, karya wisata, pertemuan 



PENGUMPULAN DATA SISWA

l Berupa mengumpulkan keterangan informasi 
tentang individu

l Pelaksanaan : siswa disuruh mengisi daftar 
isian memuat berbagai macam data 
menyangkut dirinya

l Jenis data yang dikumpulkan :
1. Identitas diri
2. Keluarga 



l Kesehatan dan pertumbuhan jasmanai
l Pendidikan
l Lingkungan masyarakat
l Kemajuan belajar
l Intelegensi
l Bakat
l Minat
l Kegiatan luar sekolah
l Cita-cita
l Kebiasaan sehari-hari dll



PEMBERIAN INFORMASI 
/ BIMBINGAN

• Adalah memberikan penerangan tentang 
hal-hal yang diperlukan setiap siswa, baik 
tentang pendidikan, pekerjaan, 
sosiokultural maupun pribadi

• Jenis layanan informasi :
1. Bidang pendidikan :orientasi kehidupan 
sekolah, cara belajar yang efektif, 
peencanaan pendidikan, pemilihan kegiatan 
belajar 



2. Bidang pekerjaan :syarat pekerjaan, 
pendidikan latihan suatu pekerjaan dan 
hal-hal yang berkaitan dengan dunia 
kerja

3. Bidang sosio-kuktural : informasi yang 
berhubungan dengan masalah sosial 
budaya yang perlu diketahui siswa dalam 
proses penyesuaiannya.Mis : nilai-nilai 
sosial, kesenian, adat budaya

4. Bidang perkembangan pribadi : 
perkembangn psikis, cita-cita, kehidupan 
seks, konflik dan permasalahannya



Bentuk Layanan Informasi

1. Papan Bimbingan
2. Informasi secara klasikal / kelompok
3. Informasi secara massal : upacara, 

seminar
4. Informasi melalui brosur
5. Kotak masalah



PENEMPATAN DAN 
PENYALURAN

Layanan ini membantu siswa agar berada 
dan menempati posisi yang sesuai 
dengan keadaan dirinya.

Awal tahun : penempatan kelas, jurusan 
dan kelompok khusus

Tengah tahun : kemajuan yang telah 
dicapai



KONSELING

Merupakan salah satu teknik 
pemberian bantuan secara 
individual dan langsung 
berkomunikasi kepada konseli.

Teknik ini dilakukan dengan 
bersifat face to face 
relationship yang dilakukan oleh 
konselor kepada konseli.



Langkah-langkah yang ditempuh 
dalam konseling :

1. Menentukan masalah
2. Pengumpulan data
3. Analisis data
4. Diagnosis atau menetapkan latar belakang 

masalah
5. Prognosis atau menetapkan bantuan yang 

akan diberikan
6. Therapi atau pelaksanaan bantuan
7. Evaluasi dan follow up yaitu melihat hasil 

yang telah ditempuh serta langkah 
selanjutnya yang perlu dilaksanakan



HUBUNGAN MASYARAKATHUBUNGAN MASYARAKAT

ll Bertujuan untuk kerjasama dengan Bertujuan untuk kerjasama dengan 
berbagai fihak di masyarakat dalam berbagai fihak di masyarakat dalam 
masalah yang berhubungan dengan siswa masalah yang berhubungan dengan siswa 
: bolos, perkelahian, DO dll: bolos, perkelahian, DO dll

ll Bentuk hubungan masyarakat : pertemuan Bentuk hubungan masyarakat : pertemuan 
BP3, seminar, pameran, home visit, kerja BP3, seminar, pameran, home visit, kerja 
sama antar lembaga, karyawisatasama antar lembaga, karyawisata


