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Bidang BK

PRIBADI SOSIAL BELAJAR KARIR

Pemberian bantuan dari guru BK pada peserta didik untuk memahami pertumbuhan, perkembangan,

eksplorasi,pengemb karir sepanjang hayat rentang hidupnya secara rasional dan realistic berdasar

informasi potensi diri dan kesempatan yang tersedia di lingkungan sehingga mencapai sukses

TP :Mengenal kemampuan, bakat, minat serta arah kecenderungan karir

SKKPD :Wawasan dan kesiapan karir



LAYANAN STUDY LANJUT DI ERA NEW NORMAL

Prinsip Layanan (PJJ)
(life skill dan substansi)

Mendorong siswa proaktif dan mandiri

Mengembangkan sikap terbuka dan sikap ilmiah

Menanamkan efikasi diri

Memperkokoh  regulasi diri
(kecemasan, ketidak pastian dll)

Meningkatkan daya resiliensi

Bagaimana langkah persiapan layanan study lanjut di era new normal???
-Pengumpulan data/informasi study lanjut 
-Pemetaan dan creat materi yang esensial atau urgent
-Pilih format layanan BK
-Pilih platform media layanan
-Design secara menarik dan interaktif
-Kolaborasi dengan fihak yang mendukung
-Pengorganisasian internal
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(2) Strategi layanan Bimbingan dan Konseling berdasarkan jumlah individu yang 
dilayani , dilaksanakan melalui layanan individual, layanan kelompok, layanan klasikal, 

atau kelas besar. 

(3) Strategi layanan Bimbingan dan Konseling berdasarkan permasalahan 
dilaksanakan melalui pembimbingan, konseling, atau advokasi. 

(4) Strategi layanan Bimbingan dan Konseling berdasarkan cara komunikasi 
layanan dilaksanakan melalui tatap muka atau media

BAGAIMANA LAYANAN STUDY LANJUT DILAKSANAKAN???

-TAHAP INFORMASI

-TAHAP ANALISIS

-TAHAP PERENCANAAN PILIHAN



Layanan Klasikal

kebutuhan video 

conference, 

1. Cisco Webex 
(http://cs.co/idwebex )

2. Zoom (www.zoom.us)

3. Bluejeans 

(www.google.com )

4. Google meet 
(meet.google.com )

5. Microsoft teams 
(teams.microsoft.com )

6. Whatsapp Video 

Call
(www.whatsapp.com )

kBerbasis chat group 

online, :

1. Telegram 
(www.telegram.org )

2. Whatsapp 
(www.whatsapp.com )

3. Dingtalk 
(www.dingtalk.com )

4. Slack  (www.slack.com 

)

Berbasis LMS (Learning 

Management System), E-

Learning :

1. Google Classroom  
(www.classrom.google.co

m)

2. Edmodo 
(www.edmodo.com)

3. Moodle

4. Sevima EdLink

5. Schoology

Berbasis penyimpanan 

data internet (cloud 

storage), :

1. Google drive 
(drive.google.com )

2. Microsoft Onedrive 
(onedrive.microsoft.com )

3. Dropbox 
(www.dropbox.com )

4. Mega   (https://mega.nz )



LANGKAH BIMBINGAN KELOMPOK

1. Mengidentifikasi siswa yang akan mengikuti layanan BKP

2. Berkomunikasi dengan orang tua terkait pelaksanaan layanan

3. Menetapkan topik (tema)

4. Memilih saluran (aplikasi)  layanan, dengan mempertimbangkan dan memastikan siswa tidak 

keberatan

5. Menetapkan jadwal

6. MENYEDERHANAKAN LANGKAH-LANGKAH BKP  (yang terpenting tujuan layanan bisa tercapai dan 

secar prose diikuti dengan antusias)



BIMBINGAN KELOMPOK  DENGAN ZOOM

1. Layanan Bimbingan kelompok dilakukan dengan penyederhanaan di Tahap 

Pembentukan dan Tahap Transisi dan Tahap Penutupan

2. Memanfaatkan teknik yang agak direktif, seperti diskusi kelompok, 

modifikasi round robin 

3. Masalah mendasar adalah waktu masuk yang tidak bisa bersamaan, 

kemampuan koneksi, dan kuota

4. Dari evaluasi proses dan hasil, layanan ini menyenangkan bagi siswa.
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LAYANAN study Lanjut MELALUI MEDIA SOSIAL

➢ Memilih media sosial untuk memberikan 

layanan informatif untuk siswa

➢ Digunakan sebagai layanan tidak langsung 

yang mendukung layanan langsung

➢ pertimbangkan tingkat efektifitas dan

efisiensi



Deskripsi tugas : membantu siswa dan OT dalam perencanaan pendidikan lanjut

tgs utama membantu memilih jurusan,tempat studi yg diminati

,prosedur masuk,menyediakan infomasi terkait sistem pendidikan dan

kehidupan local

Peran : -memberi gambaran, rencana study sesuai minat

-memberi saran ttg pilihan study lanjut

-memberi info scr lengkap ttg profil jurusan dan PERTI akomodasi, sistem

pendidikan, biaya hidup dll

-membantu mengurus administrasi

BK SEBAGAI KONSULTAN PENDIDIKAN STUDY LANJUT

Kompetensi :

-kompetensi ilmu psikologi
-memiliki integritas,komitmen dan tanggung jawab menjalankan tugas
-pengetahuan memadai ttg study lanjut
-kemampuan melakukan analisis
-kemampuan interpersonal, komunikasi langsung maupun via medsos
-kemampuan menyelesaikan masalah/problem solving
-kemampuan ber kolaborasi



TERIMA KASIH................

-Apabila guru tidak mampu mendistrupsikan diri sendiri, ia akan usang, tidak

dibutuhkan dan ditinggalkan oleh penggemarnya

-Pekerjaan biasa, jika dikerjakan dengan cara-cara luar biasa akan menghasilkan

karya yang luar biasa(starbuck Experience)

- orang kecil mempermasalahkan masalah

orang biasa membicarakan masalah

orang hebat memecahkan masalah (Theodore Rosevelt)


