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❑ Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan dengan sadar dan terencana oleh
setiap individu untuk mewujudkan tercapainya suasana belajar dan proses
pembelajaran yang diharapkan. Bimbingn Konseling menjadi bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari program pendidikan itu sendiri. (Sesuai dengan UU No. 20 tahun
2003 tentang Pendidikan Nasional)

❑ Bimbingan Konseling merupakan inti dari kegiatan proses belajar mengajar di
sekolah. Hal ini karena BK berperan dalam mencerdaskan siswa, menumbuhkan
kepribadian yang baik dan kepribadian mandiri dalam diri siswa, serta
menumbuhkan rasa tanggung jawab pada jiwa siswa itu sendiri. Di sinilah Pendidikan
tidak hanya berperan untuk memahami teori saja, akan tetapi BK juga harus mampu
membuat dirinya berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

❑ Guru Bimbingan Konseling turut menghadapi tantangan berupa perubahan sikap
siswa selama masa pandemi covid-19 dan new normal. Banyak siswa yang
mengalami kejenuhan atau rasa bosan belajar di rumah dan pada saat dihadapkan
pada adaptasi kebiasaan baru (new normal) mengubah perilaku relasi dan
komunikasi masyarakat.
Pada saat seperti inilah peran guru bimbingan konseling makin diperlukan untuk
membangun komunikasi dan memberikan perhatian pada peserta didik.
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1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Permenneg PAN dan RB Nomor 16 tahun 2009
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 tentang Guru;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, tentang Pembatasan Sosial Bersekala

Besar dalam rangka percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

6. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
7. Permendikbud Nomor 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan

Pendidikan Menengah;
8. Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman
Bencana.

10.Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat
Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).

11.Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemendikbud Nomor 15 tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan
Belajar dari Rumah (BDR) Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)



KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2017

tentang GURU

Topik Penjelasan

Beban

Kerja

Guru

Beban Kerja Guru

dan Ketentuan  

minimal  

“melaksanakan  

pembelajaran/pem

bimbingan”

Ketentuan Pasal 52 :
1. Pemenuhan beban kerja Guru “melaksanakan

pembelajaran/pembimbingan” paling sedikit 24 jam

tatap muka sampai dengan paling banyak 40 jam

tatap muka dilaksanakan dalam satuan

administrasi pangkalnya;



• Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan Guru dalam  
menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan  
pembelajaran yang bermutu, menilai dan  mengevaluasi 
hasil pembelajaran, menyusun dan  melaksanakan program 
perbaikan dan pengayaan  terhadap peserta didik.

• Kegiatan bimbingan adalah kegiatan Guru dalam
menyusun rencana bimbingan, melaksanakan bimbingan,
mengevaluasi proses dan hasil bimbingan, serta
melakukan perbaikan tindak lanjut bimbingan dengan
memanfaatkan hasil evaluasi.



a. menyusun kurikulum bimbingan dan konseling;

b. menyusun silabus bimbingan dan konseling;

c. menyusun satuan layanan bimbingan dan konseling;

d. melaksanakan bimbingan dan konseling per semester;

e. menyusun alat ukur/lembar kerja program bimbingan dan konseling;

f. mengevaluasi proses dan hasil bimbingan dan konseling;

g. menganalisis hasil bimbingan dan konseling;

h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan tindak lanjut bimbingan dan konseling dengan
memanfaatkan hasil evaluasi;

i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan
nasional;

j. membimbing guru pemula dalam program induksi;

k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;

l. melaksanakan pengembangan diri;

m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan

n. membuat karya inovatif.

Rincian Kegiatan Guru Bimbingan dan Konseling
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Kata Kunci :

Orang-orang yang kreatif adalah orang yang senantiasa memiliki:

“daya cipta terhadap segala sesuatu”. Di tangannya sebuah

kertas polos yang amat sederhana pun bisa disulap menjadi

“sesuatu” yang amat menarik.

Covid-19 saat ini menjadi pandemi yang serius di seluruh penjuru dunia.

Pencegahan meluasnya virus corona kini telah menjadi prioritas utama di

berbagai negara, termasuk Indonesia. Segala kegiatan yang mengundang

kerumunan, keramaian dan interaksi secara langsung sudah mulai diblokade

oleh pemerintah, tidak terkecuali kegiatan belajar mengajar.

Kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 tetap
menempatkan kesehatan dan keselamatan peserta
didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan
masyarakat sebagai prioritas utama



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI merespon dengan kebijakan belajar dari rumah,
melalui pembelajaran daring. Padahal, interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran
sangatlah penting, hal ini bertujuan untuk mengetahui kemajuan proses belajar siswa.

Untuk mengatasi hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan dan proses kegiatan

belajar mengajar di masa pandemi Covid-19, pemerintah pusat melalui Surat Edaran

Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 telah memperkenalkan Pembelajaran Jarak Jauh

(PJJ) dengan istilah Belajar Dari Rumah (BDR) yang dapat dilakukan secara dalam

jaringan (daring), luar jaringan (luring).

Lalu bagaimana peranan Guru BK dalam pembelajaran daring?
Hal ini menjadi PR serius untuk guru Bimbingan Konseling agar tetap memotivasi anak didik
untuk tetap belajar dirumah dalam masa pandemi. Fenomena ini menjadi benar-benar
menjadi tantangan baru, baik bagi guru BK, siswa maupun orangtua.
Dari guru BK dituntut untuk bagaimana menerapkan strategi pembelajaran dengan mengoptimalkan aplikasi belajar online
tersebut, sedangkan dari segi siswa dituntut bagaimana agar bisa beradaptasi dengan pembelajaran sistem daring yang
benar-benar baru bagi mereka.
Sedangkan dari segi orangtua adalah bagaimana agar orangtua sanggup memfasilitasi sarana prasarana dalam pembelajaran
daring di rumah dan menciptakan iklim di rumah yang mendukung belajar anak.



✓Guru BK tentu saja berbeda dengan peranan guru mata

pelajaran.

✓BK tidak memberikan materi-materi ataupun tugas-tugas

yang malah memberatkan siswa.

✓BK menyajikan layanan dalam pembelajaran daring melalui

format yang bermakna bagi siswa.

✓Guru BK berperan untuk mengatasi hambatan belajar

peserta didik, pengembangan karakter baik di rumah dan

bagaimana membantu siswa dalam pengembangan life skill

atau keterampilan hidup sehari-hari.

✓Hal ini tidak luput dengan peran guru BK dalam menjalin

komukasi yang baik dengan orang tua peserta didik.



Bagaimana dengan Layanan Bimbingan dan Konseling?

Mengacu Permendikbud No. 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan

Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, layanan

Bimbingan Konseling terbagi dalam 4 komponen utama, yakni :

➢layanan dasar,

➢layanan responsif,

➢layanan peminatan dan perencanaan individual, serta

➢dukungan sistem.
Dengan situasi pandemi Covid-19 ini dalam pelaksanaannya, pelayanan BK dari
rumah dapat dilaksanakan secara daring jika peserta didik dan guru memiliki
sarana prasarana yang memadai berupa perangkat digital dan akses internet.
Selain perangkat teknologi, juga membutuhkan keterampilan guru untuk
memanfaatkan teknologi pembelajaran dan aplikasi yang mendukung.



Layanan BK secara daring dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Persiapan
➢Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah terkait peran guru BK di era new normal dan proses

pendampingan peminatan/penjurusan bagi peserta didik baru secara daring.

➢Menyiapkan rencana pelayanan bimbingan dan konseling dengan tahapan : menganalisis hasil

evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling selama masa pandemi Covid-19 dan era new normal,

menyiapkan instrumen assesmen kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling di masa pandemi

Covid-19 dan era new normal yang diisi baik oleh peserta didik, guru, maupun orang tua.

➢Menentukan prioritas layanan dasar yang diberikan. Layanan dasar difokuskan pada kecakapan

hidup, seperti penyesuaian diri pada kebiasaan baru di masa pandemi Covid-19 dan era new

normal.

➢Menentukan metode dan interaksi yang dipakai dalam penyampaian layanan bimbingan dan

konseling secara daring, menyusun program dukungan bagi orang tua dalam mendampingi peserta

didik selama melaksanakan kegiatan BDR, menyusun program tahunan dan semester secara daring

yang fleksibel dan adaptif, serta membuat Rencana Pelaksanaan Layanan BK (RPL BK) secara

daring.

➢Merencanakan alur kolaborasi dengan wali kelas, guru mata pelajaran, maupun orang tua peserta

didik serta mengomunikasikan kepada kepala sekolah. Mempersiapkan perangkat digital yang

dibutuhkan untuk memfasilitasi aktivitas layanan bimbingan dan konseling secara daring



2. Pelaksanaan
➢Melaksanakan proses penjurusan, peminatan dan asesmen secara daring berdasarkan data

obyektif yang dapat dipertanggungjawabkan dengan mempertimbangkan potensi akademik

peserta didik, tujuan/cita-cita masa depan, serta daya dukung keluarga dan lingkungan.

➢Adanya asesmen kesiapan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan BDR, baik kesiapan

melaksanakan proses belajar mandiri maupun fasilitas pendukung belajar. Asesmen dapat

dilakukan secara luring dengan formulir/ angket yang diberikan secara langsung maupun secara

daring dengan menggunakan formulir daring, seperti Google Form, Microsoft Form, Zoho Form,

Padlet, Mentimeter, Talkfusion, atau aplikasi lain.

➢Menyediakan data terkait potensi akademik maupun hasil asesmen daya dukung peserta didik

(terkait ketersediaan sarana prasarana untuk kegiatan pembelajaran secara daring) sebagai

bahan konsultasi bagi guru mata pelajaran untuk melaksanakan diferensiasi dalam proses

pelaksanaan pembelajaran maupun evaluasi kegiatan BDR secara daring.

➢Membuka akses komunikasi kepada seluruh peserta didik bimbingannya melalui berbagai

jalur/media komunikasi secara daring. Membuka akses komunikasi dengan orang tua peserta didik

sebagai mitra dalam bersinergi mendukung keberhasilan peserta didik.

➢Memberikan layanan dasar yang difokuskan pada kecakapan hidup, seperti penyesuaian diri pada

kebiasaan baru di masa pandemi Covid-19 dan era new normal, penguatan keterampilan belajar,

membangun keterlibatan dan motivasi peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh

secara mandiri, kreativitas, dan ketahanan peserta didik menghadapi kesulitan selama

melaksanakan kegiatan BDR.



3. Evaluasi
Memberikan umpan balik atas setiap karya yang dihasilkan oleh

peserta didik selama layanan bimbingan dan konseling. Melakukan

evaluasi dalam setiap proses layanan BK, evaluasi proses, evaluasi

hasil ataupun evaluasi program.

4. Tindak Lanjut

Dengan melaksanakan refleksi dan menindaklanjuti hasil evaluasi
layanan bimbingan dan konseling yang telah diberikan untuk
meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling
berikutnya. Serta membuat laporan hasil pelaksanaan program
layanan BK kepada Kepala Sekolah.



Bagaimana Peran dan Tantangan Guru BK Terhadap
Dampak Mewabahnya Covid-19 ?

Tantangan yang terasa bagi Guru BK adalah bergesernya metode konseling dari tatap
muka menjadi via daring. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh
(PJJ), Guru BK memang bisa mengubah metode layanan dasar pada siswa secara virtual.

Karena pertemuan tatap muka belum memungkinkan, Guru BK dapat
mulai membantu siswa untuk mandiri dalam memecahkan
masalahnya. Guru BK harus melakukan ekplorasi masalah melalui
komunikasi secara sungguh-sungguh dan terus menerus dengan siswa
melalui daring. Dari langkah tersebut, Guru BK dapat melanjutkan
dengan memberi beberapa alternatif pemecahan masalah yang
dibutuhkan oleh siswa itu sendiri.



Sejak Pandemi Covid-19 ditetapkan di Indonesia, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Belajar Di Rumah atau
dikenal dengan BDR. Sekarang sudah memasuki new normal atau
kenormalan baru. Bagaimana bimbingan konseling di era new
normal?

Ketercapaian perkembangan peserta didik secara optimal 

dalam bidang pribadi, sosial, belajar, karir, dapat dilakukan

dengan kerjasama dari berbagai pihak antara lain kepala

sekolah, staf administrasi , guru bimbingan dan konseling, 

guru mata pelajaran, wali Kelas, orang tua dan peserta didik

itu sendiri.



Kebiasaan baru (new normal) mengubah perilaku relasi dan
komunikasi masyarakat, termasuk lingkungan pendidikan sekolah. Kini
sudah hampir satu semester peserta didik melaksanakan anjuran
sekolah dari rumah, yang artinya selama rentang waktu tersebut
mereka tidak bertemu teman sebayanya, dan hanya berinteraksi
dengan lingkungan yang terbatas.

Perserta didik rentan terkena bahaya yang mengintai kesehatan

mental, dan tentu berpengaruh pada fisik. Peserta didik

membutuhkan sebanyak mungkin kesempatan untuk bersosialisasi

dengan rekan seumuran. Bahaya kesehatan mental yang dimaksud

adalah perasaan sedih, bosan, gelisah, dan ragam perasaan negative 

lain karena terlalu lama diam di suatu tempat dan terisolasi dari

lingkungan sekitarnya.



Pada saat seperti inilah peran guru bimbingan konseling makin diperlukan
untuk membangun komunikasi dan memberikan perhatian pada peserta didik.

Guru BK professional salah satunya cirinya mampu mengelola
strategi layanan konseling dengan baik. Membangun komunikasi
interpersonal dengan peserta didik.

Untuk strategi layanan konseling yang kreatif, konselor bisa
menggunakan bermacam media dan platfom komunikasi yang
familiar dengan konseli dan dalam hal pemanfaatan teknologi,
agar guru BK tidak mengabaikan nilai humanis dalam profesi BK.
Teknologi yang kini makin canggih dan nyaman, memunculkan
femenomena dimana kita lebih mementingkan metode yang
efektif dan efisien dalam sesi-sesi konseling dengan peserta didik.



Teknologi yang efektif dan efisien belum tentu humanis. Guru BK

jangan sampai tersandung karena hal kemanusiawian ini dan jatuh

pada zona nyaman. Saat-saat pandemi ini peserta didik kehilangan

energi karena kehilangan kontak (fisik) dengan teman-temannya. Tugas

guru BK untuk membangun energi itu, maka guru BK sendiri harus

energik, harus berani berubah

Selama New Normal guru bimbingan dan konseling tetap dapat
memberikan layananannya sesuai program layanan yang telah
disusun , dengan memuat empat komponen layanan, yaitu
layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan dan
peminatan peserta didik dan dukungan sistem.



Terkait dengan penerapan layanan dasar kepada peserta
didik di masa “New Normal”, guru bimbingan konseling
dapat berinovasi dengan tetap memberikan layanan
informasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Metode yang awalnya dalam perencanaan atau yang dikenal Rencana

Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling (RPL BK) disajikan

dalam bentuk tatap muka diubah menjadi Pembelajaran Jarak Jauh

(PJJ) atau disesuaikan dengan media yang akan dipilih sebagai bentuk

penyajiannya. Harapannya materi bimbingan konseling menyenangkan,

mudah diingat, dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru

bimbingan dan konseling sebaiknya menghindari pemberian materi

dalam bentuk-tugas-tugas tanpa memberikan penjelasan yang

bermakna bagi peserta didik.



Guru bimbingan konseling harus berinovasi, membuat pembelajaran yang
menyenangkan dan bermanfaat bagi peserta didik. Misalkan dengan
menggunakan media pembelajaran video yang berdurasi 2-4 menit, dengan
memuat hal-hal inti yang dapat disampaikan kepada peserta didik. Video
ditayangkan melalui Web, Instagram, Whatsapp, Youtube, Email, dll. Materi
yang disampaikan beragam sesuai dengan kondisi lokal atau sesuai dengan
kebutuhan peserta didik.

Layanan Responsif merupakan layanan bantuan kepada peserta didik yang
mengalami permasalahan dan memerlukan bantuan dengan segera, agar peserta
didik tidak mengalami hambatan dalam proses pencapaian tugas-tugas
perkembangannya. Layanan responsif dilaksanakan berdasarkan sumber data
angket analisis kebutuhan peserta didik. Strategi layanan responsif diantaranya
konseling kelompok, konseling individual, konsultasi orang tua/ guru mata
pelajaran/ wali kelas/ kepala sekolah, kolaborasi, kunjungan rumah (home visit),
dan alih tangan kasus (referral).



Strategi layanan responsif di masa New Normal diharapkan dalam bentuk E-Konseling, dengan
akses yang mudah, sesuai dengan kemampuan peserta didik. Contoh, seandainya penggunaan
whatsapp lebih mudah bagi peserta didik , guru bimbingan dan konseling memberikan
keleluasaan kepada peserta didik untuk dapat mengungkapkan permasalahan yang dihadapinya
melalui whatsapp. Harapannya peserta didik dapat terlayani dengan baik meski tidak melalui
tatap muka.

Pada komponen dukungan sistem, penting bagi guru bimbingan dan konseling
untuk menguasai teknologi informasi. Mengapa demikian? Ketika New Normal
jam tatap muka pun masih dibatasi, tidak seperti pembelajaran Full day. Jam
pembelajaran peserta didik di sekolah pendek, peserta didik dibekali
pengetahuan dan pegerjaan tugas-tugas dapat dikerjakan di rumah. Dengan jam
pembelajaran yang pendek tidak semua materi dapat terserap dengan baik
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KALENDER PENDIDIKAN LAYANAN BK SEMESTER GANJIL

SMA/SMK/SMP…………………………….

KELAS …………….. (Bulan Oktober sd. Desember 2020)

TAHUN PELAJARAN 2020/2021

BULAN, TAHUN TANGGAL / HARI / TEMA / SUB TEMA / PELAJARAN JUMLAH

Juli 2020

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Jml 

Hari

Sab/Mi

ng 
Libur H.Ef Keg. Ef.BM Mg.Ef

Rab Kms Jmt Sbt Ming Sen Sel Rbu Kms Jmt Sbt Ming Sen Sel Rbu Kms Jmt Sbt Ming Sen Sel Rbu Kms Jmt Sbt Ming Sen Sel Rbu Kms Jmt

Agustus 2020

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Jml 

Hari

Sab/Mi

ng 
Libur H.Ef Keg. Ef.BM Mg.Ef

Sbt Ming Sen Ming Rbu Kms Jmt Sbt Ming Sen Sel Rbu Kms Jmt Sbt Ming Sen Sel Rbu Kms Jmt Sbt Ming Sen Sel Rbu Kms Jmt Sbt Ming Sen

September 

2020

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Jml 

Hari

Sab/Mi

ng 
Libur H.Ef Keg. Ef.BM Mg.Ef

Sel Rbu Kms Jmt Sbt Ming Sen Sel Rbu Kms Jmt Sbt Ming Sen Sel Rbu Kms Jmt Sbt Ming Sen Sel Rbu Kms Jmt Sbt Ming Sen Sel Rbu

Oktober 2020

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Jml 

Hari
Mingu Libur Kls VII Kls VIII Kls IX Jml

Kms Jmt Sbt Ming Sen Sel Rbu Kms Jmt Sbt Ming Sen Sel Rbu Kms Jmt Sbt Ming Sen Sel Rbu Kms Jmt Sbt Ming Sen Sel Rbu Kms Jmt Sbt

31 4 15 3 4 5 12 

November 

2020

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Jml 

Hari
Mingu Libur Kls VII Kls VIII Kls IX Jml

Ming Sen Sel Rbu Kms Jmt Sbt Ming Sen Sel Rbu Kms Jmt Sbt Ming Sen Sel Rbu Kms Jmt Sbt Ming Sen Sel Rbu Kms Jmt Sbt Ming Sen

30 5 13 4 4 4 12 

Desember 

2020

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Jml 

Hari
Mingu Libur Kls VII Kls VIII Kls IX Jml

Sel Rbu Kms Jmt Sbt Ming Sen Sel Rbu Kms Jmt Sbt Ming Sen Sel Rbu Kms Jmt Sbt Ming Sen Sel Rbu Kms Jmt Sbt Ming Sen Sel Rbu Kms

31 4 23 2 1 1 4 

Catatan : 
JUMLAH Oktober sd. Desember 2020 92 13 51 9 9 10 28



DINAS PENDIDIKAN ………………………..

SMA/SMK/SMP…………………………………..

PROGRAM TAHUNAN (PROTA) SEMESTER GANJIL

Satuan Pendidikan :

Tahun Pelajaran : 2020/2021

NO KEGIATAN MATERI BIDANG PENGEMBANGAN KE LAS
ALOKASI 

WAKTU (ME)

1 Layanan Orientasi
Pribadi

1.
Pengenalan diri sendiri dengsn sekolah baru

Sosial
1.

Pengenalan lingkungan sekolah baru

Belajar
1.

Adaptasi cara belajar di SMP masa Pandemi

2.
Orientasi tentang metode daring dan luring masa pandemi

Karier

2 Layanan Informasi
Pribadi

1.
Hikmah pandemi covid bagi siswa

2.Pemahaman diri (self konsep)
3.Menjadi pribadi bertanggungjawab
4.Mengenal potensi diri

4a.memahami kekurangan dan kelebihan diri
5.Menjadi remaja yang hebat
6.Tanggung jawab sebagai siswa
7.Hikmah Pandemi bagi siswa
8.Manajemen waktu
9.Menjadi pribadi tangguh di masa pandemi

Sosial
1.

Kenakalan Remaja

1a.Mengelola pergaulan yang baik  di lingkungan pergaulan

2.
Tanggung jawab sebagai anggota keluarga dan masyarakat

Belajar
1.

Pengertian, fungsi dan tujuan BK  (Orientasi layanan BK)

2.Hikmah Pandemi dalam kegiatan belajar siswa
3.Belajar memahami potensi diri
4.Belajar dan pembelajaran
5.menumbuhkan mood belajar masa Pandemi

Karier
1.

cita-citaku
2.Memilih sekolah lanjutan yang tepat
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NO KEGIATAN
MATERI BIDANG PENGEMBANGAN

PRIBADI SOSIAL BELAJAR KARIR

1 Layanan Orientasi 1.Pengenalan diri sendiri dengsn sekolah 2. Pengenalan lingkungan sekolah 3. Adaptasi cara belajar di SMP masa 

baru baru Pandemi

2 Layanan Informasi 1. Hikmah pandemi covid bagi siswa 1. Pengertian, fungsi dan tujuan BK

yang bertanggungjawab (Orientasi layanan BK)

2. Pemahaman diri (self konsep) 2. Hikmah Pandemi dalam kegiatan 

belajar siswa

3 Layanan Penempatan dan 1. Penempatan dalam bimbingan 2. Penempatan dalam kelompok

Penyaluran kelompok belajar di masa pamdemi

4 Layanan Penguasaan Konten/ 1. Mengatur jadwal kegiatan 1. Adap berkomunikasi di media sosial 1. Menyusun jadwal belajar di rumah

layanan Pembelajaran sehari-hari dengan Guru di group whatshaap 2. Kiat-kiat belajar

3. Meringkas materi pelajaran

5 Layanan Konseling Individu 1. Masalah pribadi yang berhubungan Masalah pribadi dalam kehidupan Masalah pribadi dalam kehidupan Masalah pribadi dalam kehidupan

dengan perkembangan pribadi sosial belajar karir

6 Layanan Bimbingan Kelompok 1. Kebiasaan sehari-hari di rumah 2. Membiasakan saling berbagi info 1. Pemanfaatan buku pelajaran

terkait belajar daring dan luring 2. Memanfaatkan kelompok belajar

7 Layanan Konseling kelompok Masalah kelompok dalam Masalah kelompok dalam Masalah kelompok dalam Masalah kelompok dalam

kehidupan pribadi kehidupan sosial kehidupan belajar kehidupan karir

8 Layanan Konsultasi Pemberdayaan pihak tertentu Pemberdayaan pihak tertentu Pemberdayaan pihak tertentu Pemberdayaan pihak tertentu

untuk dapat membantu peserta untuk dapat membantu peserta untuk dapat membantu peserta untuk dapat membantu peserta

didik dalam pengembangan didik dalam pengembangan didik dalam pengembangan didik dalam pengembangan

kemampuan pribadi kemampuan pribadi kemampuan pribadi kemampuan pribadi

9 Layanan Mediasi Upaya mendamaikan pihak ttt Upaya mendamaikan pihak ttt Upaya mendamaikan pihak ttt Upaya mendamaikan pihak ttt

(peserta didik) yang berselisih (peserta didik) yang berselisih (peserta didik) yang berselisih (peserta didik) yang berselisih

10 Layanan Instrumentasi Instrumen tes dan non tes untuk Instrumen tes dan non tes untuk Instrumen tes dan non tes untuk Instrumen tes dan non tes untuk

mengungkapkan kondisi dan mengungkapkan kondisi dan mengungkapkan kondisi dan mengungkapkan kondisi dan

masalah pribadi peserta didik masalah sosial peserta didik masalah belajar peserta didik masalah karir peserta didik

1. Inventori kepribadian 1. Inventori hubungan sosial 1. Pengenalan tentang BK 1. Inventori tentang bakat dan minat

2. Kebiasaan-kebiasaan yg positif 2. Kiat-kiat belajar

3. Sukses dalam belajar mandiri

dan belajar kelompok di masa Pandemi

11 Himpunan Data Data pengembangan kondisi dan Data pengembangan kondisi dan Data pengembangan kondisi dan Data pengembangan kondisi dan

lingkungan pribadi siswa lingkungan sosial siswa lingkungan belajar siswa lingkungan karir siswa

1. Identitas diri 1. Teman dekat 1. Riwayat pendidikan 1. Pekerjaan orang tua

2. Identitas keluarga 2. Masalah sosial 2. Data kegiatan belajar 2. Keadaan ekonomo orang tua

3. Riwayat kesehatan dan tempat tinggal siswa


