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Tujuan Bimbingan Konseling

Membantu individu untuk
 Mengembangkan diri secara optimal

sesuai tahap perkembangan anak

 Menjadi insan yang berguna dalam 

kehidupannya

 Memiliki interpretasi-interpretasi

 Memiliki berbagai wawasan & pengetahuan

 Memiliki pilihan, penyesuaian & keterampilan



Fungsi Bimbingan Konseling

Pemahaman

Pencegahan

Pengentasan

Pemeliharaan

Pengembangan



Meliputi:

Bimbingan merupakan proses yang 

menyatu dalam semua kegiatan 

pendidikan

Bimbingan harus berpusat pada 

anak yang dibimbing.

Kegiatan bimbingan mencakup 

seluruh kemampuan perkembangan

individu anak

Prinsip-Prinsip BK di PAUD



Layanan bimbingan harus diberikan secara
berkelanjutan.

Harus dijaga kerahasiaan data tentang anak
dibimbing.

yang

Hendaknya pandai-pandai menggunakan
berbagai pendekatan yang tepat sesuai dengan
pribadi anak yang dibimbing.

Sebaiknya bekerjasama dengan lembaga-
lembaga lain berhubungan dengan layanan
bimbingan dan konseling



Bimbingan Minat dan Bakat

Bimbingan Belajar

Bimbingan Pribadi-Sosial

Ruang Lingkup BK AUD



• Pendekatan instruksional dan
interaktif

• Pendekatan dukungan sistem

• Pendekatan pengembangan

pribadi

Pendekatan Bimbingan



.::Tujuan Khusus

Membantu anak untuk :

• mengenal dirinya (kemampuan,

sifat,kebiasaan)

• mengatasi kesulitannya

• menyiapkan perkembangan mental,

sosial & jenjang pendidikan

selanjutnya

• mengembangkan potensinya



.::Tujuan Khusus

Membantu orang tua untuk :

• Mengerti, memahami dan menerima

sebagai individu.

Mengatasi gangguan emosi anak dan 

kesehatan

anak

•

• memilih sekolah yang sesuai dengan tahap

kemampuan anak.



Bimbingan Konseling

di PAUD

Pelaksanaan



Sistematis

Terarah

Terpadu

Pengumpulan

Data

Penyusunan

Program

Koordinasi

Penyediaan

Fasilitas

A. Perencanaan



Tepat

Baik

&

1.Organisasi

2.Uraian tugas

3.Pengawasan

4.Sarana prasarana

5.Kerja sama

B. Pengelolaan



Organisasi

Terpadu &

Terkoordinir

2. Uraian Tugas Personil

•Program

•Pelaksanaan

•Perencanaan

•Pelaksanaan

•Penilaian

Koordinator

Supervisor

Menyediakan 

fasilitas & tenaga

Kepala

Sekolah

Pembimbing

PBM

Kepala

Sekolah



•

•

•

•

•

•

Merencanakan Program

Koordinasi dg Kep.Sek

Melaksanakan Keg.Trpadu

Evaluasi dari Proses & Hasil

Mnganalisis Hasil Pnilaian

Tindak Lanjut

Pembimbing

•

•

•

•

•

Memantau

Menilai

Memperbaiki

Meningkatkan

Mengembangkan

Pengawas



Berkembang menjadi pribadi mandiri

Belajar memberi, berbagi dan memperoleh kasih sayang

Belajar bergaul dengan anak lain

Mengembangkan pengendalian diri

Belajar

Belajar

Belajar

Belajar

Belajar

bermacam peran dalam masyarakat

mengenal tubuh masing-masing

menguasai keterampilan motorik kasar dan halus 

mengenal lingkungan fisik dan mengendalikan diri 

menguasai kata-kata baru

Mengembangkan perasaan positif dalam berhubungan dengan
lingkungan

Tugas Perkembangan Masa Anak Usia Dini



Pengembangan Layanan BK di PAUD

A.

B. 

C.

Pengembangan

Pengembangan

Pengembangan

Sistem dan Program

Personil

Sarana PAUD



Pengembangan Profesi Guru PAUD

Para pendidik anak usia dini hendaknya lebih profesional.

Sebab guru anak usia dini tidak hanya memiliki rasa sayang, 

tetapi juga energik dan menguasai ilmu pendidikan, psikologi 

perkembangan, konsep dasar bidang studi serta manajemen 

pendidikan dasar

Para pendidik anak usia dini harus mengikuti kegiatan 

pengembangan profesinya.

Misalnya: IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia) 

HIMPAUDI (Himpunan Pendidikan Ank Usia Dini 

dsb.



Perlakuan Guru dalam Layanan Bimbingan

Menerima anak apa adanya

Memperlakukan anak dengan penuh kasih sayang 

Tidak menuntut anak untuk menunjukkan perubahan 

perilaku dengan segera

Tidak memaksa anak untuk memenuhi keinginan guru



Guru PAUD Yang Menyenangkan Sebagai
Pembimbing

Menarik
Sabar

Penuh Kasih Sayang

Penuh Perhatian

Ramah

Toleransi terhadap Anak

Empati

Penuh kehangatan

Menerima anak apa adanya

Adil

Dapat memahami perasaan anak

Pemaaf terhadap anak

Menghargai anak

Memberi kebebasan pada anak

Menciptakan hubungan yang baik dengan anak



“Teruslah belajar menjadi guru hingga timbul

keinginan untuk memahami peserta didiknya".

TERIMAKASIH


