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PENGELOLAAN LAYANAN BIMBINGAN KONSELING 

DAN PERSIAPAN PEMINATAN  

3 .JB (135Menit) 

10 Menit 

PENDAHULUAN  

• Petunjuk Pembelajaran 

• Tujuan Pengelolaan BK 
dan Persiapan 
Peminatan  

• Pencapaian 
Kompetensi 

• Ruang Lingkup Materi 

• Prosedur 
Pembelajaran 

• Penilaian 

15 Menit 

STRATEGI LAYANAN 
BIMBINGAN  
KONSELING DAN 
PERSIAPAN 
PEMINATAN 

Konsep BK dan 
Peminatan  

Deskripsi Pengelolaan 
Layanan B&K dan 
Persiapan Peminatan 

Fungsi dan Tujuan 
Bimbingan dan 
Konseling 

 

20 Menit 

• TINDAK LANJUT 
PENYELENGGARAAN 
BIMBINGAN DAN 
KONSELING  

• Merencanaan 
layanan bimbingan 
dan konseling dan 
persiapan peminatan 

• Pelaksanaan layanan 
bimbingan dan 
konseling 

• Monitoring, Evaluasi 
dan pelaporan 
layanan B&K dan 
persiapan Peminatan  



PENGELOLAAN LAYANAN BIMBINGAN KONSELING 

DAN PERSIAPAN PEMINATAN  

3 .JB (135Menit) 

25 Menit 

Pengerjaan LK 
10.5.1 

25 Menit 

Pengerjaan LK 
10.5.2 

 

25 Menit 

Pengerjaan LK 
10.5.3 

15 Menit 

Refleksi 



IN-1 

• Penyampaian  

• Konsep,Prinsip, 
Manfaat  an 
langkah-langkah 
Pendamping 

• Program 
Tindaklanjut 

• Penguatan 
Pengetahuan  
dan ketrampilan 
dan Sikap  

• (Pre –Post test) 

0N 

• IMPLEMENTASI  

• RTL  

• Penguatan 
keterampilan   

• Mengerjakan 
LK-LK-1,2,3,4 

IN-2 

• Laporan Hasil 
OJL 

• Berbagi  
keberhasil 
menangani 
Permasalahan 
Layanan BK dan 
persiapan 
Peminatan 
(Sharring key 
succes story) 

 

 

0N 

• Implementasi  

RTL 

• Penyusunan 
program 
Layanan BK dan 
persiapan 
Peminatan 

• Analisis 
Kebutuhan Guru 
BK 

• Menghitung 
Beban Kerja  

 

IN-3 

• Laporan 
Portofolio 

• Presentasi hasil  

• Post-test 



Analisis Kebutuhan Implementasi 

Kurikulum 2013 

Dimensi Sikap  Pengetahuan Keterampilan 

Indikator 

Kompetensi 

• Berterima dan 

bertanggung jawab  

• Memahami kosep dan prinsip 

pengelolaan BK   dan 

persiapan Peminatan untuk 

menunjang efektivitas 

pelaksanaan K-13 

• Mendeskripsikan  uraian 

kegiatan guru BK 

• Menetapkan SKP guru BK 

• Menilai kinerja Guru BK 

Materi • Pengelolaan 

Layanan Bimbingan 

dan Konseling 

• Konsep BK 

• Prinsip Pelaksanaan BK 

• Tujuan  Layanan 

• Tugas guru BK 

• Perencanaan,  implementasi, 

dan evaluasi program 

layanan. 

• Mengidentifikasi masalah. 

• Merumuskan strategi 

pemecahan masalah 

layanan  

• Menghitung beban kerja 

• Merumuskan  program 

Aktivitas • Menunjukkan sikap 

berterima dan 

tanggung jawab 

dalam 

kesungguhan 

mengikuti  kegiatan  

bimtek 

• Telaah referensi 

• Diskusi komparasi konsep 

dengan kondisi nyata  

• Pengenalan masalah. 

• Pengelolaan program 

layanan. 

• Menilai ketercapaian 

target 

 



Strukur  Materi  Pengelolaan  Layanan 

Bimbingan dan Konseling 

Konsep 

Prinsip-prinsip 

Tujuan pelayanan  

Bidang pelayanan 

Pengelolaan program  

Perhitungan beban kerja 

Sasaran kerja guru BK 



Tujuan Umum 

 Setelah mengikuti bimtek, kepala sekolah 

mampu mengelola layanan bimbingan 

konseling dalam menjamin terwujudnya 

efektivitas siswa belajar sehingga memenuhi  

kompetensi lulusan kurikulum 2013. 

 



Tujuan Khusus 
Kepala sekolah menunjukkan sikap 

 berterima dalam pemenuhan prinsip-prinsip 

pelaksanaan layanan BK yang  efektif dalam 

menunjang sukses pelaksanaan K-13. 

 Tanggung jawab dalam melaksanakan prinsip 

pelaksanaan  layanan BK yang profesional. 

 Kepemimpinan visioner dalam mengelola 

bibingan dan konseling. 



Tujuan Khusus 
Kepala sekolah menunjukkan penguasaan 

pengetahuan tentang; 
1. Konsep Bimbingan dan konseling. 

2. Pinsip-prinsip pelayanan bimbingan konseling  

3. Prinsip perumusan tujuan layanan 

4. Menentukan bidang layanan 

5. Mengelola  program layanan 

6. Perhitungan Beban Kerja 

7. Sasaran kerja guru BK 

 

 



Tujuan Khusus 
Kepala sekolah menunjukkan keterampilan 
1. Merumuskan tujuan layanan tingkat satuan pendidikan 

2. Menentukan bidang layanan. 

3. Merumuskan program layanan berbasis fakta. 

4. Menghitung Beban Kerja guru bimbingan dan konseling 

5. Menetapkan model uraian kegiatan pada sasaran kerja guru 

BK 



 

 

 

 

 

Silabus Bimtek Pendampingan Kepala SMP 

Materi : Pengelolaan Guru Bimbingan dan Konseling 

 

 

No Sub Materi 
Kompetensi 

Peserta Pelatihan 
Indikator 

Kegiatan 

Pelatihan 

Penilaian Bahan Pelatihan 
Waktu 

(jp) 
Aspek Teknik 

Bentuk 

Instrumen 
Jenis Deskripsi 

1 Konsep 

layanan 

Menuliskan definisi 

BK 

Merumskan 

definisi 

Diskusi Sikap penga Lembar 

pengamatan 

Bahan  

Tayang 

Deskripsi  peran  

guru BK 

45 menit 

2 Prinsip-

prinsip 

Layanan  

Menyebutkan 

prinsip – prinsip 

pelayanan 

Mengidentifi

kasi prinsip-

prinsip 

layanan 

Kerja kelompok Kognitif Tes/ 

penilaian  

autentik 

Soal/ lembar  

penilaian 

Hand Out Peran Guru BK 

3 Tujuan 

Layanan 

Menentukan tujuan 

pelayanan 

Merumsukan 

tujuan 

Kerja individu Skill Portofolio Hasil  Karya LK Perumusan 

tujuan, bidang  

lyanan 

4 Bidang  

Layanan 

Menuliskan bidang 

layanan 

Mengidentifi

kasi bidang 

layanan 

Kerja kelompok Rumusan  

program 

5 Program 

Layanan 

Merumuskan 

strategi perubahan 

pengelolaan BK 

Merumuskan 

strategi 

perubahan 

Kerja kelompok Model hitungan 

beban kerja 

6 Perhitungan  

Beban  Kerja 

Membuat model 

perhitungan beban 

kerja guru BK 

Membuat 

model 

perhitugan 

beban kerja 

Diskusi  dan 

kerja kelompok 

Model uraian 

kegiatan guru 

BK 

7 Sasaran Kerja 

Guru BK 

Merumuskan uraian 

kegiatan  SKP  guru 

BK 

Merumuskan 

model uraian 

kegiatan  

guru BK 

Kerja kelompok 



Aktivitas Pembelajaran 

 Eksplorasi referensi dan tanya jabat 

 Mengembangkan tujuan layanan 

 Kolaborasi mengidentifikasi bidang layanan 

 Diskusi tentang masalah yang dihadapi  untuk 
mewujudkan tujuan 

 Kerja kelompok merumuskan model program 

 Kolaborasi menghitung beban kerja 

 Mengembangkan model rumusan kegiatan 
dalam sasaran kerja guru BK 



KONSEP 

Pada Abad ke-21 peserta 
didik berada dalam situasi 
kehidupan yang  kompleks,  
penuh dengan tekanan, 
paradoks dan 
ketidakmenentuan sehingga 
memerlukan kompetensi 
hidup agar berkembang  
secara efektif, produktif,  
bermartabat serta 
bermaslahat bagi diri 
sendiri dan lingkungannya. 

 



Mengapa Bimbingan Konseling 

Peserta didik 
memerlukan layanan 
bimbingan dan konseling 
agar aktif  
mengembangkan 
potensi dan kompetensi 
hidupnya secara efektif 
yang  sistematik, 
terprogram, dan 
kolaboratif agar  mereka  
memilliki pola perilaku  
sekolah harapkan 

 



Apakah Bimbingan Konseling? 
• Bimbingan dan 

Konseling adalah 
upaya 
memandirikan dan 
memfasilitasi  
peserta didik 
dalam rangka 
tercapainya 
perkembangan 
yang utuh dan 
optimal. 

 

• Layanan Bimbingan dan Konseling 
adalah upaya sistematis, objektif, 
logis,  berkelanjutan, dan 
terprogram oleh konselor atau guru 
Bimbingan dan Konseling untuk 
memfasilitasi peserta didik/Konseli 
mencapai kemandirian sehingga 
mampu , memahami, menerima, 
mengarahkan, mengambil 
keputusan, dan merealisasikan diri 
secara bertanggung jawab untuk 
mencapai kebahagiaan dan 
kesejahteraan hidupnya.  





Pembimbing dan Konseli 

• Guru Bimbingan dan 
Konseling adalah 
pendidik yang 
berkualifikasi 
akademik minimal 
Sarjana Pendidikan (S-
1) dalam bidang 
Bimbingan dan 
Konseling dan 
berkompetensi 
melayani Bimbingan 
dan Konseling. 

 

• Konseli adalah 
penerima layanan 
bimbingan dan 
konseling pada satuan 
pendidikan dalam 
mengembangkan  
potensi dirinya  secara 
utuh dan optimal 
untuk mencapai 
kemandirian hidupnya. 

 



Fungsi Layanan BK 

Layanan BK bagi konseli berfungsi untuk 

1. Perluasan pemahaman diri dan lingkungan; 

2. Pendorong pertumbuhan dan perkembangan; 

3. Proses  penyesuaian diri dengan diri sendiri dan 
lingkungan;  

4. Penyaluran pilihan pendidikan, pekerjaan dan karir; 

5. Solusi  atas masalah; 

6. Perbaikan  dan penyembuhan; 

7. Pemeliharaan kondisi pribadi dan situasi yang 
kondusif; 

8. Pengembangan potensi dri  secara optimal. 

 



Tujuan Pelayanan BK 

• membantu konseli 
agar dapat mencapai 
perkembangan 
optimal dan 
kemandirian secara 
utuh dalam aspek 
pribadi, belajar, 
sosial, dan karir. 

 

 



Asas BK 
Layanan Bimbingan dan Konseling dilaksanakan dengan asas:  

1. Kerahasiaan sesuai  kode etik bimbingan dan konseling; 

2. Kesukarelaan dalam mengikuti layanan yang diperlukan;  

3. Keterbukaan dalam memberikan dan menerima informasi;  

4. Keaktifan dalam penyelesaian masalah;  

5. Kemandirian dalam pengambilan keputusan;  

6. Kekinian dalam penyelesaian masalah pada kehidupan konseli;  

7. Kedinamisan dalam memandang konseli. 

8. Keterpaduan kerja antarpemangku kepentingan pendidikan ;   

9. Keharmonisan layanan dengan visi dan misi sekolah serta nilai dan 

norma kehidupan yang berlaku;  

10. Keahlian dalam pelayanan yang sesuai kaidah-akademik dan 

profesional ; 

11. Alih-tangan kasus untuk layanan di luar keahlian dan kewenangan;  

12. Tut wuri handayani dalam memfasilitasi setiap peserta didik 



Prinsip Bimbingan Konseling 
1. Pelayanan bimbingan dan 

konseling untuk semua siswa 

dan tidak diskriminatif. 

2. Bimbingan sebagai proses 

pelayanan individu karena setiap  

peserta didik memiliki keunikan 

masing-masing. 

3. Bimbingan konseling 

memberikan bantuan untuk 

membangun pandangan positif 

pada diri dan lingkungannya. 

4. Bimbingan konseling 

berlangsung dalam konteks 

kehidupan. 

5. Bimbingan dan konseling dalam 

bingkai budaya Indonesia. 

6. Bimbingan dan konseling bersifat 

fleksibel, adaptif, dan 

berkelanjutan. 

 

7. Pelayanan bimbingan dan 

konseling ditangani tenaga 

profesional. 

8. Pelayanan bimbingan dan 

konseling berlandaskan program 

yang berbasis hasil analisis 

kebutuhan siswa sesuai dengan 

perkembangannya. 

9. Bimbingan dan konseling 

dievaluasi secara berkala untuk 

sebagai dasar perbaikan proses 

layanan dan untuk mengukur 

hasil yang dicapai.  

 



Komponen Bimbingan dan Konseling 

Komponen BK: 

• Program Layanan 

• Bidang Layanan 

• Struktur dan Bidang 
Layanan,  

• Format Layanan 

• Kegiatan dan Alokasi 
Waktu. 

Program Layanan  dalam kelas maupun 
di luar kelas yang dirumuskan dalam 
bentuk program tahunan dan program 
semester  meliputi kegiatan: 

• Layanan dasar (guidance curriculum) 
merupakan layanan penyiapan 
pengalaman terstruktur dan 
sistematis agar dapat menyesuaikan 
diri dengan tugas-tugas 
perkembangan secara alamiah dan 
normal. 

• Layanan peminatan perencanaan 
individual agar peserta didik belajar 
sesuai dengan minatnya dan 
mengikuti proses sistematik untuk 
merencanakan masa depannya. 

• Layanan responsif, merupakan 
pemberi bantuan dalam menghadap 
masalah dalam proses 
perkembangannya. 

 



Bidang Layanan Bimbingan dan Konseling 

• BK Pribadi meliputi pemahaman diri, keselarasan 
perkembangan, cipta rasa, karsa; kedewasaan, aktualisasi diri, 
dan tanggung jawab. 

• BK Sosial untuk memahami interaksi sosial yang positif, 
keterampilan berinteraksi, dan mangatasi masalah dalam 
hubungan sosial. 

• BK Belajar merupakna bantuan untuk mengenali potensi diri, 
sikap dan keterampilan belajar, keterampilan merencanakan 
pendidikan, kesiapan mental menghadapi ujian sehingga 
mendapat hasil belajar yang optimal. 

• BK  Karir merupakan bimbingan untuk mengalami 
pertumbuhan, perkembangan, eksplorsi, aspirasi dan 
pengambilan keputusan karir secara rasional dan realistis. 



Program Layanan 

Program Layanan  dalam kelas maupun di luar kelas yang 
dirumuskan dalam bentuk program tahunan dan program semester  
meliputi kegiatan: 

a. Layanan dasar (guidance curriculum) merupakan layanan penyiapan 
pengalaman terstruktur dan sistematis agar dapat menyesuaikan diri 
dengan tugas-tugas perkembangan secara alamiah dan normal. 

b. Layanan peminatan perencanaan individual agar peserta didik 
belajar sesuai dengan minatnya dan mengikuti proses sistematik 
untuk merencanakan masa depannya. 

c. Layanan responsif, merupakan pemberi bantuan dalam menghadap 
masalah dalam proses perkembangannya. 

d. Dukungan sistem merupakan pemberian layanan  BK secara 
langsung dengan dukungan manajemen, tata kerja, dan 
insprastruktur seperti penggunaan TIK dalam memefasilitasi 
perkembangan konseli. 

 



Struktur Program Layanan 

Struktur Program 

1. Rasional 

2. Visi dan misi 

3. Deskripsi Kebutuhan 

4. Tujuan 

5. Komponen Program 

6. Bidang Layanan 

7. Recana Kegiatan 

8. Tema/Topik 

9. Rencana Pelaksanaan Layanan 
Bimbingan dan Konseling 

10. Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak 
Lanjut 

11. Rencana Anggaran 

Program  Layanan 

1. Tahunan  

2. Semesteran 



Layanan Bimbingan dan Konseling 
Dalam Kelas 

• Tatap muka dan terjadwal. 

• Volume kegiatan klasikal 2 jam pelajaran per 
rombel per minggu. 

• Materi layanan meliputi: aspek perkembangan 
pribadi, sosial, belajar,  karir serta materi lain yang 
peserta didik perlukan. 

• Materi dirumuskan dalam Rencana Pelaksanaan 
Layanan Bimbingan Klasikal (RPLBK) 

• Bimbingan diberikan oleh konselor profesional 
dengan kualifikasi Sarjana Pendidikan (S1) 



Layanan BK di Luar Kelas 
Kegiatan mencakup: 
1. konseling individual,  

2. kelompok,  

3. bimbingan kelompok,  

4. bimbingan kelas besar dan lintas kelas, 

5. konsultasi atau berbagi kepedulian konselor dengan konseli. 

6. konferensi kasus atau membahas masalah konseli 

7. kunjungan rumah,  

8. Advokasi  atau pendampingan terhadap konseli yang mengalami perlakuan  
yang tidak mendidik. 

9. Kolaborasi, atau kerja sama guru BK dengan berbagai pihak. 

10. alih tangan kasus, atau pelimpahan  kepada pihak lain yang memerlukan 
keahlian profesional lain. 

11. pengelolaan media,  

12. pengelolaan kontak masalah, dan  

13. manajemen program berbasis komptensi,  

14. penelitian dan pengembangan  

15. Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB), dan kegiatan lain yang 
relevan. 



Model Perhitungan Beban 
Kerja Guru BK 

• Penghitungan 
beban kerja 
guru 
Bimbingan dan 
Konseling 150 
sampai 160 
siswa yang 
diampu 
terhitung sama 
dengan 24 jam 

pembelajaran. 

 

Contoh guru BK yang mengampu koseli kurang dari 150  siswa: 

Seorang guru BK memiliki siswa  sebanyak 75 orang, sama 
dengan 75/150x100 = 50%. Maka ybs memiliki beban kerja 50%x 
24 jam = 12 jam pelajaran  dan  ybs  kekuangan jam.   

Dalam kasus seperti itu, maka guru BK melakukan kegiatan: 

1.  mengampu 75 siswa maka 2 kelas. Dengan 2 kelas ia 
seminggu melakukan layanan klasikal 2 x 2 jam = 4 jam.  

2. Melakukan kegiatan tambahan 2 kali yang ekuivalen 2 jam 
sama dengan 4 jam,  

3. melakukan pengembangan media membuat penyajian 
dengan power poin/ film 2 buah setara 1jam dan membuat 1 
buah leflet seminggu sama dengan 1 jam ,   

4. melakukan kolaborasi dengan 4 orang guru tiap 2 guru 
dihitung 2 jam,  

5. maka jam kerja yang terkumpul seminggu untuk guru 
tersebut : 12+4+4+1+1+2=24 jam  

Untuk mendukung aktivitasnya guru  memiliki bukti dam 
pelaporan 

 



Tabel Alokasi Layanan BK 
 Program  SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK/

MAK 

Layanan Dasar 45 – 55% 35 – 45% 25 – 35% 

Layanan Peminatan dan 

Perencanaan Individual  

5 – 10% 15 – 25% 25 – 35% 

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

Dukungan Sistem  10 – 15% 10 – 15% 10 – 15% 



Contoh Perhitungan Alokasi 
Waktu BK 

  Program   Pembagian waktu Layanan    

(24 – 40 Jam Kerja) 

Layanan Dasar 35 % x (24 - 40 jam kerja)    =   8 – 14  jam 

kerja 

Layanan Responsif 25 % x (24 – 40 jam kerja)    =  6 – 10 jam 

kerja 

Layanan Peminatan dan 

Perencanaan Individual 

30 % x (24- 40 jam kerja)     =   7 – 12 jam 

kerja 

Dukungan sistem  10 % x (24 -40 jam kerja)     =   3 – 4 jam 

kerja 





Model Tata Ruang BK 
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Model Budaya Sekolah 

• Dalam menunjang efektivitas pelaksanaan 
bimbingan dan konseling, maka sekolah perlu 
mengembangkan budaya: 



Model Strategi Pengembangan Budaya 
Untuk Menunjang Sukses BK 

1. Pengambilan keputusan bersama 

2. Berpusat pada proses mewujudkan visi_misi 

3. Menentukan prioritas 

4. Meyakini semua orang bisa 

5. Memulai  dari keberhasilan terdahulu. 

6. Mewujudkan target yang terbaik. 

7. Merayakan keberhasilan 

 



Rencana Perubahan 

Prestasi 
Kerja 

Guru BK 

Profesional : Target 
uraian kerja yang 

terukur 

Memberikan Pelayanan 
yang Adil dan Prima 

Melayani Berbasis Data  

Pada Konteks 
Kehidupan 



Peran Kepala Sekolah 



    Contoh Perubahan Peran Kepala Sekolah 
Perubahan 
Kurikulum 

Perubahan Aktivitas Perubahan 
Perilaku 

Perubahan 
Budaya 

Fungsi dan 
Peran KS 

Pembimbingan 
peminatan 
didasarkan atas 
karakteristik 
peserta didik dan 
lingkungannya. 

-Mempertimbangkan : 
1. Bakat, minat 
2. Kecerdasan 
3. Kurikulum 
4. Prestasi hasil belajar 
5. Fasilitas sekolah 
6. Dukuran moral & 

finansial 

-Guru BK harus 
mengidentifikasi  
setiap  aspek 
sebagai dasar 
pertimbangan 
arah peminatan 

-Peserta didik 
Berpartisipasi 
aktif dalam 
kegiatan 
instrumentasi, 
pengumpulan 
data tentang diri 
pribadi siswa 
oleh Guru BK 
atau Konselor. 
 

-Budaya 
prosedural 

-Fasilitasi 
-Monitoring 
-Evalusi 



Perubahan 
Kurikulum 

Perubahan Aktivitas Perubahan 
Perilaku 

Perubahan 
Budaya 

Fungsi dan 
Peran KS 

Peminatan 
peserta didik 
atas 
rekomendasi 
guru BK 

-Pengumpulan Data 
-Layanan 
informasi/orientasi arah 
peminatan 

-Identifikasi dan 
Penetapan Arah 
Peminatan 

-Penyesuaian 
-Monitoring dan Tindak 
Lanjut 

-Guru BK 
melaksanakan 
semua tahapan  
proses 
peminatan 

-Peserta didik 
Berpartisipasi 
aktif dalam 
kegiatan 
instrumentasi, 
pengumpulan 
data tentang diri 
pribadi siswa 
oleh Guru BK 
atau Konselor. 
 

-Budaya 
prosedural 

-Fasilitasi 
-Monitoring 
-Evaluasi 

    Contoh Perubahan Peran Kepala Sekolah 



    Contoh Identifikasi Perubahan Layanan BK & Peminatan 

Elemen Perubahan 
Siapa yang Harus 

Berubah 
Apa yang Harus Diubah 

Adanya peminatan yang 
difasilitasi  oleh guru BK 

- Peserta didik 
- Guru BK 
- KS 
- ... 

- Proses bimbingan 
- Bentuk laporan dan 

interaksi dengan 
orangtua 

- ... 

Layanan peminatan 
dengan bimbingan 
klasikal 

- Guru 
- Orangtua 
- KS 
- ... 

- Instrumen 
- Strategi 
- Proses 



SEKIAN 
TERIMA KASIH 

 

  


