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dipandang sbg prakondisi agar
nantinya kita bisa kembali ke tatanan
"normal", meskipun kondisinya nanti
mungkin tdk persis sama dg kondisi pd
tatanan pra-covid.
(Harmato Siregar,2020)

Kapan tatanan normal itu akan
dicapai?
Msh belum pasti waktunya, sblm vaksin
dan obat2an yg efektif ditemukan dan
tersebar luas

Sebuah terminologi yang 
menggambarkan suatu kondisi 
sebagai hasil dari adaptasi yang 
dilakukan manusia selama 
terjadinya pandemi covid-19 
(Pragholapati, 2020)

tatanan, 
kebiasaan dan 
perilaku yang 
baru, yaitu 
membudayak
an perilaku 
hidup bersih 
dan sehat

https://www.kompasiana.com/tag/covid




Bagaimana Tantangan Guru BK ?



Plan
KD  Essential

Topik  Essential

Self-regulation 
dan 

self otonomy



Layanan Dasar/ Kurikulum 
Bimbingan

Perencanaan Individual

Layanan Responsif

Dukungan Sistem

Memahami protocol kesehatan 
Hikmah di balik  Pandemi Covid-19
Hikmah disiplin menjaga kebersihan
Cara menjaga kesehatan
Pentingnya kedisiplinan agar tidak tertular Covid
Tata cara agar terhindar penularan Covid
Belajar efektif di masa pandemi
Tetap berprestasi walau di masa sulit
Mengatasi kejenuhan belajar
Tetap asyik walau berjarak

Asesmen kondisi diri,
Asesmen arah karier,
Pemetaan studi lanjut, 
Bimbingan eksplorasi diri di era new normal,
Pemetaan kegiatan ekstrakurikuler dan 
perencanaan pelaksanaannya, dll.

Konseling krisis berbasis online dan offline,
Konseling individual dan kelompok berbasis online 
dan offline,
Konsultasi pada expert, 
Homevisit baik online maupun offline, 
Konferensi kasus baik online maupun offline,
Referal.

Konsultasi layanan BK pada stakeholder,
Kerjasama dengan orangtua siswa,
Kerjasama dengan pihak ahli,
Pengembangan jejaring untuk mendukung BK 
era new normal,

P, S, B, K

Topik 
Essential

Dr. Ribut Purwaningrum, M.Pd



Menyusun item angket



Do

Miracle



Check
1 2 3

DEVICE

SINYALKUOTA A. EKONOMI

A. PSIKOLOGIS



Action
➢ Memilih media penyampaian layanan yang bisa diikuti oleh seluruh siswa 

(sebagian besar siswa)
➢ Memilih layanan yang bisa menjangkau seluruh siswa ( layanan  dasar ) 

untuk topik-topik umum yang sifatnya mendesak
➢ Memilih media penyampaian yang paling murah (diantara beberapa 

alternatif) untuk memberikan layanan dalam seting kelompok. Jika 
kelompok besar tidak memungkinkan, maka dibuat kelompok-kelompok 
kecil.

➢ Mewaspadai masalah psikologis, bagi siswa-siswa tertentu yang memiliki 
kesulitan 

➢ Pada tahap beberapa alternatif daring sudah tidak memungkinkan lagi, 
jika dalam kondisi mendesak bisa dilakukan konseling tatap muka, dengan 
menjalankan protokol covid-19.
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