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Beriman dan bertakwa

terhadap TYME, 

berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, 

menjadi warga negara

yang demokratis, dan

bertanggung jawab



1. Proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi 

dan penggunaan sumber daya-sumber daya 

organisasi lainya agar mencapai tujuan organisasi 

yang telah ditetapkan

2. Segala proses kerjasama yang berfokus dalam suatu 

tujuan

3. Keseluruhan aktivitas berupa proses mengadakan, 

mengatur, dan memanfaatkan sumber daya yang 

dianggap penting guna mencapai tujuan secara efektif 

dan efisien



Manajemen bimbingan dan konseling adalah

proses kerjasama yang didalamnya ada

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan

dan pengawasan untuk mencapai tujuan bim-

bingan dan konseling itu sendiri dalam

pemberian layanan kepada individu yang 

membutuhkan.
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Keterangan :

: Garis komando

: Garis koordinator

: Garis konsultasi



Menurut Gysbers dan Henderson (2006), asumsi-asumsi yang 

mendasari program BK harus bersifat komprehensif, yaitu:

 Kompatibilitas tujuan BK dengan tujuan pendidikan (sekolah)

 Program BK berorientasi developmental approach; yaitu

fasilitasi pengalaman tertentu agar siswa tumbuh, 

berkembang, dan menjadi pribadi mandiri

 Program BK melibatkan partisipasi dan kolaborasi antarstaff; 

tanggung jawab BK melibatkan seluruh personel dengan

sentral koordinasi pada konselor/guru BK

 Program BK diselenggarakan dengan manajemen saintifik

 Program BK ditopang oleh kepemimpinan sekolah yang 

kokoh



1. Berorientasi pendekatan developmental dan preventive yaitu 

mengembangkan potensi konseli secara optimal agar siswa 

tumbuh, berkembang, menjadi pribadi mandiri, dan terhindar dari 

segala bentuk permasalahan.

2. Pelayanan BK Komprehensif didasarkan pada upaya pencapaian 

tugas perkembangan, pengembangan potensi, pengentasan 

masalah

3. Menekankan kolaborasi  yang sinergis antara konselor dgn staf 

lainnya (pimpinan, guru, administrasi), orang tua, pihak lain yg 

terkait (dokter, psikolog, dll)

4. BK Komprehensif sejalan dengan tujuan pendidikan



Pemenuhan standar kemandirian

peserta didik : perwujudan secara

akademik, vokasional, sosial dan

personal melalui bimbingan dan

konseling yang memandirikan

Pemenuhan standar kompetensi

lulusan : pertumbuhan karakter

yang kuat serta penguasaan hard 

skills dan soft skills melalui

pembelajaran yang mendidik

Wilayah layanan
BK yang 
memandirikan

Wilayah pembelajaran
yang mendidik

Penghormatan kepada 

keunikan  dan 

komplementalitas 

layanan

Konselor dan guru mata pelajaran

bekerja sama dalam mengembangkan potensi peserta didik



Tugas perkembangan : Standar kompetensi yang harus
dicapai konseli : (STANDAR KOMPETENSI KEMANDIRIAN) :

1. Aspek perkembangan : Landasan hidup religius
2. Aspek perkembangan : Landasan perilaku etis
3. Aspek perkembangan : Kematangan emosi
4. Aspek perkembangan : Kematangan intelektual
5. Aspek perkembangan : Kesadaran tanggung jawab social
6. Aspek perkembangan : Kesadaran gender
7. Aspek perkembangan : Pengembangan pribadi
8. Aspek perkembangan : Perilaku kewirausahaan
9. Aspek perkembangan : Wawasan dan kesiapan karier
10. Aspek perkembangan : Kematangan hub dgn teman sebaya
11. Aspek perkembangan : Kesiapan diri utk menikah &

berkeluarga (SMA & PT)
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1. Layanan bantuan kepada seluruh peserta didik melalui

kegiatan-kegiatan kelas atau di luar kelas, yang disajikan

secara sistematis, dan terstruktur dalam rangka membantu

peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi

dirinya secara optimal.

2. Tujuan layanan ini adalah untuk membantu peserta didik

agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki

mental yang sehat, memperoleh keterampilan hidup, yang

dapat dilakukan melalui strategi layanan klasikal dan

strategi layanan kelompok.



a. Bimbingan Kelas

b. Pelayanan Orientasi

c. Pelayanan Informasi

d. Bimbingan Kelompok

e. Pelayanan Pengumpulan Data



Layanan bantuan bagi peserta yg memiliki kebutuhan atau
masalah yg memerlukan bantuan dgn segera.

1. Konseling individual dan kelompok
2. Referal
3. Kolaborasi dengan guru mata pelajaran dan wali kelas
4. Kolaborasi dengan orangtua
5. Kolaborasi dengan pihak terkait di luar sekolah
6. Konsultasi
7. Bimbingan Teman Sebaya (peer guidance)
8. Konferensi Kasus
9. Kunjungan Rumah



1. Bantuan kpd peserta didik agar mampu membuat dan 

melaksanakan perencanaan masa depannya, berdasarkan 

pemahaman akan kekuatan dan kelemahannya. 

2. Tujuan layanan ini adalah agar peserta didik dapat memiliki 

kemampuan untuk merumuskan tujuan, merencanakan, 

atau mengelola pengembangan dirinya, baik menyangkut 

aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karier, 

Strategi Implementasi :

 Layanan penempatan-penyaluran

 Analisis kekuatan & kelemahan diri

 Konseli menggunakan informasi tentang pribadi, sosial, 

belajar dan karier



Kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan

memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program 

BK di sekolah secara menyeluruh.

Strategi Implementasi : 

1. Pengembangan profesi

2. Menejemen Program

3. Riset dan Pengembangan



KOMPONEN 

PELAYANAN

JENJANG PENDIDIKAN

SD/MI SMP/MTs SMA/MAN/SMK

1. Pelayanan 

Dasar
45 – 55 % 35 – 45 % 25 – 35 %

2.  Pelayanan 

Responsif
20 – 30 % 25 – 35 % 15 – 25 %

3. Pelayanan 

Perencanaan 

Individual 

5 – 10 % 15 – 25 %

25 – 35 % (Porsi 

untuk SMK lebih 

besar

4. Dukungan 

Sistem
10 – 15 % 10 – 15 % 10 – 15 %



Pelayanan Orientasi 

Pelayanan Informasi
Bimbingan Kelompok
Konseling Individual
Konseling kelompok

Rujukan (referal)

Bimbingan Teman 
   Sebaya

Pengembangan media
Instrumentasi

Penilaian Individual

   atau Kelompok
Penempatan dan 

   penyaluran
Kunjungan rumah
Konferensi kasus

Kolaborasi  Guru

Kolaborasi Orangtua

Kolaborasi Ahli Lain
Konsultasi
Akses informasi dan 

   teknologi

Sistem Manajemen

Evaluasi, Akuntabilitas

Pengembangan Profesi

Pelayanan Dasar

   Bimbingan dan 
   Konseling

  (Untuk seluruh 

  peserta didik dan 

  Orientasi Jangka
  Panjang)

Pelayanan Responsif

   (Pemecahan 
   Masalah, 

   Remidiasi)

Pelayanan 

   Perencanaan 

   Individual

  (Perencanaan 
  Pendidikan, Karir, 

  Personal, Sosial)

Dukungan Sistem

  (Aspek Manajemen 
  dan Pengembangan)

Perangkat Tugas 
Perkembangan/

(Kompetensi/
kecakapan hidup, 

nilai dan moral 
peserta didik)

Tataran Tujuan 
Bimbingan dan 

Konseling 
(Penyadaran 

Akomodasi, 

Tindakan)

Permasalahan 
yang perlu 

Asesmen 

Lingkungan

KOMPONEN 
PROGRAM

STRATEGI 
PELAYANANHarapan dan 

Kondisi 

Lingkungan

Asesmen 
Perkembangan 
Konseli

Harapan dan 
Kondisi Konseli

Kerangka Kerja Utuh BK



Bagaimana Penyusunan 
Program BK ?



Program kerja adalah suatu rangkaian kegiatan 
yang disusun dan akan dilaksanakan dalam 
suatu satuan waktu tertentu sehingga ada  
program tahunan, program semesteran, 
program  catur wulan, bulanan, mingguan dan 
harian. untuk menyususun program kerja 
dibutuhkan kegiatan perencanaan

?



1. Program Bimbingan dan Konseling harus diselaraskan dan

dipadukan dengan program pendidikan serta

pengembangan peserta didik

2. Penyusunan Program bimbingan dan konseling diawali

dengan need assesmen (penilaian kebutuhan)

3. Program bimbingan dan konseling harus fleksibel sesuai

dengan kebutuhan individu, masyarakat dan kondisi

lembaga.

4. Program bimbingan dan konseling disusun secara

berkelanjutan

5. Perlu adanya penilaian yang teratur dan terarah terhadap

program bimbingan dan konseling yang disusun



1. Program Bimbingan supaya disusun selaras dengan 

program pendidikan dan pengajaran dari sekolah yang  

bersangkutan, dengan memanfaatkan sarana dan 

prasarana yang ada di sekolah.

2. Pada waktu menelaah kebutuhan, masalah dan 

karakteristik siswa, supaya mengikutsertakan staf 

sekolah yang lain.

3. Program bimbingan perlu diinformasikan pada seluruh 

staf sekolah, sehingga mereka dapat memahami dan 

mau memberi dukungan secara berkesinam-bungan.



4. Kemampuan staf sekolah dalam bidang bimbingan dan

konseling perlu diketahui, yang meliputi: pengalaman

kerja, pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti, 

kepribadian, minat terhadap bimbingan, latarbelakang

kehidupannya, dan kemampuan memimpin.

5. Meneliti macam-macam layanan dan kegiatan-kegiatan

lain yang sudah ada dan dilaksanakan di sekolah.

6. Membuat analisis tentang layanan pokok bimbingan. 

Program bimbingan yang dibuat harus mengacu pada

hasil analisis tersebut.

7. Perlu ditentukan siapa yang akan menjadi pemimpin

penyusunan program, dan pembagian tugas masing-

masing. 



What

Why

Where

When

Who

How



• Kegiatan apa yang akan dilakukanWhat

• Mengapa kegiatan tersebut penting dilakukan
(rasional/latar kebutuhan, tujuan)Why

• Di mana kegiatan tersebut akan dilakukan
Where

• Kapan kegiatan tersebut akan dilakukan
When

• Siapa yang melakukan dan siapa yang dikenai
perlakuanWho

• Bagaimana kegiatan tersebut akan dilakukan
(metode, alokasi waktu, sarana/prasarana, dllHow


