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A. Penegasan Konteks Tugas Konselor

Gambar 1. Wilayah Pelayanan Bimbingan dan Konseling
Dalam Jalur Pendidikan Formal



• dalam Permen Diknas No. 22/2006 tentang Standar isi, pelayanan 
bimbingan dan konseling diletakkan sebagai bagian dari kurikulum yang 
isinya dipilah menjadi:

(a) kelompok mata pelajaran, 

(b) muatan lokal, dan 

(c) materi pengembangan diri, yang harus “disiapkan“ oleh konselor 
kepada peserta didik 

Gambar 2
Kerancuan Wilayah Layanan Konselor dengan

Wilayah Layanan Guru dalam KTSP



Persamaan, keunikan, dan keterkaitan antara wilayah Persamaan, keunikan, dan keterkaitan antara wilayah 
layanan, konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor dapat layanan, konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor dapat 
digambarkan seperti tampak pada gambar :digambarkan seperti tampak pada gambar :

Gambar 3
Keunikan Komplementalitas Wilayah Pelayanan

Guru dan Konselor



B. Ekspektasi Kinerja Konselor dikaitkan dengan B. Ekspektasi Kinerja Konselor dikaitkan dengan 

Jenjang PendidikanJenjang Pendidikan

• Konselor adalah Sarjana Pendidikan (S-1) bidang Bimbingan dan 
Konseling dan telah menyelesaikan program Pendidikan Profesi 
Konselor (PPK), sedangkan individu yang menerima pelayanan 
bimbingan dan konseling disebut Konseli. Meskipun sama-sama 
berada dalam jalur pendidikan formal, perbedaan rentang usia 
peserta didik pada tiap jenjang memicu tampilnya kebutuhan 
pelayanan bimbingan dan konseling yang berbeda-beda pada tiap 
jenjang pendidikan. Batas ragam kebutuhan antara jenjang yang 
satu dengan jenjang yang lainnya tidak terbedakan sangat tajam. satu dengan jenjang yang lainnya tidak terbedakan sangat tajam. 
Dengan kata lain, batas perbedaan antar jenjang tersebut lebih 
merupakan suatu wilayah. Di pihak lain, perbedaan yang lebih 
signifikan, juga tampak pada sisi lain pengaturan birokratik, 
seperti misalnya di Taman Kanak-kanak sebagian besar tugas 
konselor ditangani langsung oleh guru kelas taman kanak-kanak. 
Sedangkan di jenjang sekolah dasar, meskipun memang ada 
permasalahan yang memerlukan penanganan oleh konselor, 
namun cakupan pelayanannya belum menjustifikasi untuk 
ditempatkannya konselor di setiap sekolah dasar, sebagaimana 
yang diperlukan di jenjang sekolah menengah. 



Berikut ini digambarkan secara umum perbedaan ciri khas Berikut ini digambarkan secara umum perbedaan ciri khas 
ekspektasi kinerja konselor di tiap jenjang pendidikan. ekspektasi kinerja konselor di tiap jenjang pendidikan. 

a. Jenjang Taman Kanak-kanak 
Di jenjang Taman Kanak-kanak di tanah air tidak 

ditemukan posisi struktural bagi konselor. Pada jenjang ini 
fungsi bimbingan dan konseling lebih bersifat preventif  
dan developmental. pada jenjang Taman Kanak-kanak 
komponen perencanaan individual student planning (yang komponen perencanaan individual student planning (yang 
terdiri dari : pelayanan appraisal, advicement transition 
planning) dan pelayanan responsive services, (yang berupa 
pelayanan konseling dan konsultasi) memerlukan alokasi 
waktu yang lebih kecil. Kegiatan konselor di jenjang Taman 
Kanak-kanak dalam komponen responsive services, 
dilaksanakan terutama untuk memberikan layanan 
konsultasi kepada guru dan orang tua dalam mengatasi 
perilaku-perilaku mengganggu (disruptive) siswa Taman 
Kanak-kanak. 



b. Jenjang Sekolah Dasar.b. Jenjang Sekolah Dasar.

Jenjang Sekolah Dasar juga tidak ditemukan 
posisi struktural untuk konselor. Namun demikian 
sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik 
usia sekolah dasar, kebutuhan akan pelayanannya 
bukannya tidak ada meskipun tentu saja berbeda 
dari ekspektasi kinerja konselor di jenjang sekolah 
menengah dan jenjang perguruan tinggi. Dengan 
kata lain, konselor juga dapat berperan serta secara kata lain, konselor juga dapat berperan serta secara 
produktif di jenjang sekolah dasar, bukan dengan 
memposisikan diri sebagai fasilitator pengembangan 
diri peserta didik yang tidak jelas posisinya, 
melainkan dengan memposisikan diri sebagai 
Konselor Kunjung yang membantu guru sekolah 
dasar mengatasi perilaku menganggu (disruptive 
behavior), antara lain dengan pendekatan direct 
behavioral consultation. Setiap gugus sekolah dasar 
diangkat 2 (dua) atau 3 (tiga) konselor untuk 
memberikan pelayanan bimbingan dan konseling. 



c. Jenjang Sekolah Menengahc. Jenjang Sekolah Menengah

Posisi konselor (penyelenggara profesi pelayanan 
bimbingan dan konseling) di tingkat sekolah menengah 
telah ada sejak tahun 1975, yaitu sejak diberlakukannya 
kurikulum bimbingan dan konseling. Dalam sistem 
pendidikan Indonesia, konselor  di sekolah menengah 
mendapat peran dan posisi/ tempat yang jelas. Peran 
konselor, sebagai salah satu komponen student support 
services, adalah men-suport perkembangan aspek-aspek 
pribadi, sosial, karier, dan akademik peserta didik, melalui pribadi, sosial, karier, dan akademik peserta didik, melalui 
pengembangan menu program1 bimbingan dan konseling 
pembantuan kepada peserta didik dalam individual student 
planning, pemberian pelayanan responsive2, dan 
pengembangan system support. Pada jenjang ini, konselor 
menjalankan semua fungsi bimbingan dan konseling. 
Setiap sekolah menengah idealnya diangkat konselor 
dengan perbandingan 1 : 100. 



d. Jenjang Perguruan Tinggid. Jenjang Perguruan Tinggi

secara struktural posisi konselor Perguruan Tinggi 
belum tercantum dalam sistem pendidikan di tanah air, 
namun bimbingan dan konseling dalam rangka men-
“support” perkembangan personal, sosial akademik, dan 
karier mahasiswa dibutuhkan. Sama dengan konselor pada 
jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, 
Sekolah Menengah, konselor Perguruan Tinggi juga harus 
mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum 
pelayanan dasar bimbingan dan konseling, individual pelayanan dasar bimbingan dan konseling, individual 
student planning, responsive services, serta system 
support. Namun, alokasi waktu konselor perguruan tinggi 
lebih banyak pada pemberian bantuan individual student 
career planning dan penyelenggaraan responsive services. 
Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan pelayanan 
bimbingan dan konseling melalui suatu unit yang 
ditetapkan pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.



C. Keunikan dan Keterkaitan Tugas Guru dan KonselorC. Keunikan dan Keterkaitan Tugas Guru dan Konselor

Dimensi Guru Konselor 

1. Wilayah Gerak Khususnya Sistem Pendidikan Formal Khususnya Sistem Pendidikan Formal  

2. Tujuan Umum Pencapaian tujuan pendidikan nasional Pencapaian tujuan pendidikan nasional 

3. Konteks Tugas Pembelajaran yang mendididk melalui Mata 
pelajaran dengan Skenario Guru 

Pelayanan yang memandirikan  dengan 
skenario konseli-konselor. 

• Fokus kegiatan pengembangan kemampuan penguasaan 
bidang studi dan masalah-
masalahnya. 

Pengembangan potensi diri  bidang  pribadi, 
sosial,  belajar, karier, dan masalah-
masalahnya.  

• Hubungan kerja Alih tangan (referral)  Alih tangan (referral) 

4. Target Intervensi

• Individual Minim Utama 

• Kelompok Pilihan strategis Pilihan strategis 

• Klasikal Utama Minim 

5. Ekspektasi Kinerja

• Ukuran keberhasilan  - Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan 
- Lebih bersifat kuantitatif 

- Kemandirian dalam   kehidupan  
- Lebih bersifat kualitatif yang  unsur-

unsurnya saling  terkait (ipsatif) 

• Pendekatan umum Pemanfaatan 
Instructional Effects
& Nurturant Effects
melalui pembelajaran 
yang mendidik. 

Pengenalan diri dan lingkungan oleh Konseli 
dalam rangka pengatasan masalah  
pribadi, sosial, 

belajar, dan karier. Skenario tindakan 
merupakan hasil transaksi yang 
merupakan keputusan konseli.   

• Perencanaan tindak intervensi  Kebutuhan belajar ditetapkan terlebih 
dahulu untuk ditawarkan kepada 
peserta didik.  

Kebutuhan pengembangan diri ditetapkan  
dalam proses transaksional oleh 
konseli, difasilitasi oleh konselor  

• Pelaksanaan tindak intervensi Penyesuaian proses berdasarkan respons 
ideosinkratik peserta didik yang lebih 
terstruktur.  

Penyesuaian proses  berdasarkan respons 
ideosinkratik  konseli dalam transaksi 
makna yang lebih lentur dan terbuka.  



Posisi Pengembangan Diri dalam Bimbingan dan Posisi Pengembangan Diri dalam Bimbingan dan 

KonselingKonseling

• Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang 
harus diasuh oleh guru. 

• Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan 
kepada konseli untuk mengembangkan dan 
mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan 
minat setiap konseli sesuai dengan kondisi 
Sekolah/Madrasah. 

• Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing • Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing 
oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat 
dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. 

• Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan 
pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri 
pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan 
karir konseli. 



Ada beberapa hal yang perlu memperoleh penegasan
dan reposisi terkait dengan pelayanan bimbingan dan

konseling dalam jalur pendidikan formal:

1. Pengembangan diri bukan sebagai mata pelajaran, mengandung arti bahwa bentuk,
rancangan, dan metode pengembangan diri tidak dilaksanakan sebagai sebuah
adegan mengajar seperti layaknya pembelajaran bidang studi. Namun, manakala
masuk ke dalam pelayanan pengembangan minat dan bakat tak dapat dihindari
akan terkait dengan substansi bidang studi dan/atau bahan ajar yang relevan
dengan bakat dan minat konseli dan disitu adegan pembelajaran akan terjadi.

2. Pelayanan pengembangan diri dalam bentuk ekstra kurikuler mengandung arti
bahwa di dalamnya akan terjadi diversifikasi program berbasis minat dan bakat
yang memerlukan pelayanan pembina khusus sesuai dengan keahliannya.

3. Pengembangan diri bukan substitusi atau pengganti pelayanan bimbingan dan
konseling, melainkan di dalamnya mengandung sebagian saja dari pelayanan
(dasar, responsif, perencanaan individual) bimbingan dan konseling yang harus
diperankan oleh konselor.



Posisi Bimbingan dan Konseling dan Kurikulum Posisi Bimbingan dan Konseling dan Kurikulum 
(KTSP)(KTSP)

dalam Jalur Pendidikan Formaldalam Jalur Pendidikan Formal



Tujuan Bimbingan dan KonselingTujuan Bimbingan dan Konseling

Tujuan pelayanan bimbingan ialah agar konseli 
dapat: 
(1) Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, 

perkembangan karir serta kehidupan-nya di 
masa yang akan datang; 

(2) Mengembangkan seluruh potensi dan (2) Mengembangkan seluruh potensi dan 
kekuatan yang dimilikinya seoptimal 
mungkin; 

(3) Menyesuaikan diri dengan lingkungan 
pendidikan, lingkungan masyarakat serta 
lingkungan kerjanya; 

(4) Mengatasi hambatan dan kesulitan yang 
dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan 
lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun 
lingkungan kerja. 



Fungsi Bimbingan dan KonselingFungsi Bimbingan dan Konseling

1.1. Fungsi PemahamanFungsi Pemahaman, , 
2.2. Fungsi FasilitasiFungsi Fasilitasi, , 
3.3. Fungsi PenyesuaianFungsi Penyesuaian, , 
4.4. Fungsi PenyaluranFungsi Penyaluran, , 4.4. Fungsi PenyaluranFungsi Penyaluran, , 
5.5. Fungsi AdaptasiFungsi Adaptasi, , 
6.6. Fungsi PencegahanFungsi Pencegahan (Preventif), (Preventif), 
7.7. Fungsi PerbaikanFungsi Perbaikan, , 
8.8. Fungsi PenyembuhanFungsi Penyembuhan, , 
9.9. Fungsi PemeliharaanFungsi Pemeliharaan, , 
10.10. Fungsi PengembanganFungsi Pengembangan, , 



PrinsipPrinsip--prinsip Bimbingan dan prinsip Bimbingan dan 
KonselingKonseling

1.1. Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua 
konseli. konseli. 

2.2. Bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi. Bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi. 
3.3. Bimbingan menekankan hal yang positif. Bimbingan menekankan hal yang positif. 
4.4. Bimbingan dan konseling Merupakan Usaha Bersama. Bimbingan dan konseling Merupakan Usaha Bersama. 4.4. Bimbingan dan konseling Merupakan Usaha Bersama. Bimbingan dan konseling Merupakan Usaha Bersama. 
5.5. Pengambilan Keputusan Merupakan Hal yang Pengambilan Keputusan Merupakan Hal yang 

Esensial dalam Bimbingan dan konseling. Esensial dalam Bimbingan dan konseling. 
6.6. Bimbingan dan konseling Berlangsung dalam Berbagai Bimbingan dan konseling Berlangsung dalam Berbagai 

Setting (Adegan) Kehidupan. Setting (Adegan) Kehidupan. 



Asas Bimbingan dan 

Konseling

1. Asas Kerahasiaan,

2. Asas kesukarelaan, 

3. Asas keterbukaan, 

4. Asas kegiatan, 

5. Asas kemandirian, 

4. Asas kegiatan, 

5. Asas kemandirian, 

6. Asas Kekinian,  

7. Asas Kedinamisan, 

8. Asas Keterpaduan, 

9. Asas Keharmonisan, 

10. Asas Keahlian, 

11. Asas Alih Tangan Kasus, 



Komponen Program Bimbingan 

dan Konseling

(1) Pelayanan dasar bimbingan,

(2) Pelayanan responsif, 

(3) Perencanaan individual, dan (3) Perencanaan individual, dan 

(4) Dukungan sistem. 



Gambar Komponen Program 

Bimbingan dan Konseling



Kerangka Kerja Utuh Bimbingan dan KonselingKerangka Kerja Utuh Bimbingan dan Konseling



Perencanaan Program

�� StrukturStruktur pengembanganpengembangan programprogram berbasisberbasis tugastugas--tugastugas
perkembanganperkembangan adalahadalah ::

11.. RasionalRasional
22.. VisiVisi dandan MisiMisi
33.. DeskripsiDeskripsi KebutuhanKebutuhan
44.. TujuanTujuan
55.. KomponenKomponen ProgramProgram..55.. KomponenKomponen ProgramProgram..
66.. RencanaRencana OperasionalOperasional ((ActionAction PlanPlan))
77.. PengembanganPengembangan Tema/TopikTema/Topik
88.. PengembanganPengembangan SatuanSatuan PelayananPelayanan
99.. EvaluasiEvaluasi
1010.. AnggaranAnggaran



Strategi Implementasi ProgramStrategi Implementasi Program

1. Pelayanan dasar 1. Pelayanan dasar 
a. Bimbingan Klasikala. Bimbingan Klasikal
b. Pelayanan Orientasib. Pelayanan Orientasi
c. Pelayanan Informasic. Pelayanan Informasi
d. Bimbingan Kelompokd. Bimbingan Kelompok
e. Pelayanan Pengumpulan Data e. Pelayanan Pengumpulan Data (Aplikasi Instrumentasi)(Aplikasi Instrumentasi)

2. Pelayanan responsif2. Pelayanan responsif2. Pelayanan responsif2. Pelayanan responsif
a. Konseling Individual dan Kelompoka. Konseling Individual dan Kelompok
b. Referal (Rujukan atau Alih Tangan)b. Referal (Rujukan atau Alih Tangan)
c. Kolaborasi dengan Guru Mata Pelajaran atau Wali Kelasc. Kolaborasi dengan Guru Mata Pelajaran atau Wali Kelas
d. Kolaborasi dengan Orang tuad. Kolaborasi dengan Orang tua
e. Kolaborasi dengan pihake. Kolaborasi dengan pihak--pihak terkait di luar Sekolah/Madrasahpihak terkait di luar Sekolah/Madrasah
f. Konsultasif. Konsultasi
g. Bimbingan Teman Sebaya (g. Bimbingan Teman Sebaya (Peer Guidance/Peer FacilitationPeer Guidance/Peer Facilitation))
h. Konferensi Kasush. Konferensi Kasus
i. Kunjungan Rumahi. Kunjungan Rumah



3. Perencanaan individual3. Perencanaan individual

4. Dukungan sistem4. Dukungan sistem
a. Pengembangan Profesia. Pengembangan Profesi

b. Manajemen Programb. Manajemen Program



Evaluasi dan Akuntabilitas Evaluasi dan Akuntabilitas 
• Fungsi Evaluasi 
a. Memberikan umpan balik (feed back) kepada 

guru pembimbing konselor) untuk 
memperbaiki atau mengembangkan program 
bimbingan dan konseling. 

b. Memberikan informasi kepada pihak pimpinan 
Sekolah/ Madrasah, guru mata pelajaran, dan Sekolah/ Madrasah, guru mata pelajaran, dan 
orang tua peserta didik tentang 
perkembangan sikap dan perilaku, atau 
tingkat ketercapaian tugas-tugas 
perkembangan peser-ta didik, agar secara 
bersinergi atau berkolaborasi meningkatkan 
kualitas implementasi program Bimbingan 
dan Konseling di Sekolah/ Madrasah. 



AspekAspek--aspek yang aspek yang 
DievaluasiDievaluasi

• Ada dua macam aspek kegiatan penilaian 
program kegiatan bimbingan, yaitu 
penilaian proses dan penilaian hasil.

• Penilaian proses dimaksudkan untuk • Penilaian proses dimaksudkan untuk 
mengetahui sampai sejauh mana 
keefektifan pelayanan bimbingan dilihat 
dari prosesnya, sedangkan penilaian hasil 
dimaksudkan untuk memperoleh informasi 
keefektifan pelayanan bimbingan dilihat 
dari hasilnya. 



LangkahLangkah--langkah langkah 
EvaluasiEvaluasi

a. Merumuskan masalah atau 
instrumentasi. 

b. Mengembangkan atau menyusun 
instrumen pengumpul data. instrumen pengumpul data. 

c. Mengumpulkan dan menganalisis 
data. 

d. Melakukan tindak lanjut (Follow 
Up). 



�� Akuntabilitas Akuntabilitas 
Akuntabilitas pelayanan terwujud dalam kejelasan program, Akuntabilitas pelayanan terwujud dalam kejelasan program, 

proses implementasi, dan hasilproses implementasi, dan hasil--hasil yang dicapai serta informasi hasil yang dicapai serta informasi 
yang dapat menjelaskan apa dan mengapa sesuatu proses dan yang dapat menjelaskan apa dan mengapa sesuatu proses dan 
hasil terjadi atau tidak terjadi. hasil terjadi atau tidak terjadi. 

�� Analisis Hasil Evaluasi Program dan Tindak Lanjut Analisis Hasil Evaluasi Program dan Tindak Lanjut 
Hasil evaluasi menjadi umpan balik program yang memerlukan Hasil evaluasi menjadi umpan balik program yang memerlukan 

perbaikan, kebutuhan peserta didik yang belum terlayani, perbaikan, kebutuhan peserta didik yang belum terlayani, 
kemampuan personil dalam melaksanakan program, serta dampak kemampuan personil dalam melaksanakan program, serta dampak 
program terhadap perubahan perilaku peserta didik dan pencapaian program terhadap perubahan perilaku peserta didik dan pencapaian 
prestasi akademik, peningkatan mutu proses pembelajaran dan prestasi akademik, peningkatan mutu proses pembelajaran dan prestasi akademik, peningkatan mutu proses pembelajaran dan prestasi akademik, peningkatan mutu proses pembelajaran dan 
peningkatan mutu pendidikan. Hasil analisa harus ditindaklanjuti peningkatan mutu pendidikan. Hasil analisa harus ditindaklanjuti 
dengan menyusun program selanjutnya sebagai kesinambungan dengan menyusun program selanjutnya sebagai kesinambungan 
program, mengembangkan jejaring pelayanan agar pelayanan program, mengembangkan jejaring pelayanan agar pelayanan 
bimbingan dan konseling lebih optimal, melakukan referal bagi bimbingan dan konseling lebih optimal, melakukan referal bagi 
peserta didikpeserta didik--peserta didik yang memerlukan bantuan khusus dari peserta didik yang memerlukan bantuan khusus dari 
ahli lain, serta mengembangkan komitmen baru kebijakan orientasi ahli lain, serta mengembangkan komitmen baru kebijakan orientasi 
dan implementasi pelayanan bimbingan dan koseling selanjutnya. dan implementasi pelayanan bimbingan dan koseling selanjutnya. 



Personel Bimbingan dan Personel Bimbingan dan 
KonselingKonseling

1.1. Kepala Sekolah/Madrasah dan Wakil Kepala Sekolah/Madrasah dan Wakil 
Kepala Sekolah/ MadrasahKepala Sekolah/ Madrasah..

2.2. Koordinator Bimbingan dan KonselingKoordinator Bimbingan dan Konseling
3.3. KonselorKonselor3.3. KonselorKonselor
4.4. Guru Mata Pelajaran/PraktikGuru Mata Pelajaran/Praktik
5.5. Wali KelasWali Kelas
6.6. Staf AdministrasiStaf Administrasi



SARANA DAN PEMBIAYAAN

A. Ruang  Bimbingan dan Konseling
Ruang bimbingan dan konseling merupakan salah satu 

sarana penting yang turut mempengaruhi keberhasilan 
pelayanan bimbingan dan konseling di Sekolah/Madrasah. 
Letak atau lokasi ruang bimbingan dan konseling di suatu 
Sekolah/Madrasah dipilih lokasi yang mudah diakses Sekolah/Madrasah dipilih lokasi yang mudah diakses 
(strategis) oleh konseli/ konseli tetapi tidak terlalu terbuka. 
Dengan demikian seluruh konseli bisa dengan mudah dan 
tertarik mengunjungi ruang bimbingan dan konseling, dan 
prinsip-prinsip confidential tetap terjaga. 



Jumlah ruang bimbingan dan konseling disesuaikan 
dengan kebutuhan jenis layanan dan jumlah ruangan. Antar 
ruangan sebaiknya tidak tembus pandang. 

Jenis ruangan yang diperlukan meliputi: 

(1) ruang kerja, 

(2) ruang administrasi/ data,

(3) ruang konseling individual, 

(4) ruang bimbingan dan konseling kelompok, 

(5) ruang biblio terapi, (5) ruang biblio terapi, 

(6) ruang relaksasi/ desensitisasi, dan 

(7) ruang tamu. 

Adapun besaran ukuran ruangan disesuaikan dengan 
jumlah konseli/ konseli dan jumlah konselor yang ada di 
suatu Sekolah/ Madrasah. 



• Ruangan kerja bimbingan dan konseling 
disiapkan agar dapat berfungsi mendukung 
produktivitas kinerja konselor, maka 
diperlukan fasilitas berupa: komputer dan 
meja kerja konselor, dan almari, dan 
sebagainya.  

• Ruangan administrasi/data perlu dilengkapi 
dengan fasilitas berupa: lemari penyimpan dengan fasilitas berupa: lemari penyimpan 
dokumen (buku pribadi, catatan-catatan 
konseling, dan lain-lain) maupun berupa soft 
copy. Dalam hal ini harus menjamin 
keamanan data yang disimpan. 



• Ruangan konseling individual merupakan tempat 
yang nyaman dan aman untuk terjadinya interaksi 
antara konselor dengan konseli. Ruangan ini 
dilengkapi dengan satu set meja kursi atau sofa, 
tempat untuk menyimpan majalah, yang dapat 
berfungsi sebagai biblio terapi. 

• Ruangan bimbingan dan konseling kelompok 
merupakan tempat yang nyaman dan aman untuk merupakan tempat yang nyaman dan aman untuk 
terjadinya dinamika kelompok dalam interaksi 
antara konselor dengan konseli dan konseli dengan 
konseli. Ruangan ini dilengkapi dengan 
perlengkapan antara lain: sejumlah kursi, karpet, 
tape recorder, VCD dan televisi. 



• Ruangan biblio terapi pada prinsipnya mampu menjadi 
tempat bagi para konseli/ konseli dalam menerima 
informasi, baik yang berkenaan dengan informasi pribadi, 
sosial, akademik, dan karir di masa datang. Karena itu selain 
menyediakan informasi secara lengkap, ruangannyapun 
mampu menopang banyak orang. Ruangan ini dilengkapi 
dengan perlengkapan sebagai berikut: daftar buku/ 
referensi (katalog), rak buku, ruang baca, buku daftar 
kunjungan siswa. Jika memungkinkan fasilitas pendukung 
seperti fasilitas internet. 

• Ruangan relaksasi / desensitisasi / sensitisasi, yang bersih, 
sehat, nyaman, dan aman. Jika memungkinkan ruangan ini 
dapat  dilengkapi dengan karpet, tape recorder, televisi, 
sehat, nyaman, dan aman. Jika memungkinkan ruangan ini 
dapat  dilengkapi dengan karpet, tape recorder, televisi, 
VCD/ DVD, dan bantal.  

• Ruangan tamu hendaknya berisi kursi dan meja tamu, buku 
tamu, jam dinding, tulisan dan atau gambar yang memotivasi 
konseli untuk berkembang dapat berupa motto, peribahasa, 
dan lukisan. 



Contoh minimal penataan ruangan pelayanan bimbingan Contoh minimal penataan ruangan pelayanan bimbingan 
dan konselingdan konseling



Fasilitas Lain Fasilitas Lain 
1.1. Dokumen program Bimbingan dan Konseling (buku program tahunan, Dokumen program Bimbingan dan Konseling (buku program tahunan, 

buku program semesteran, buku kasus, dan buku harian)  buku program semesteran, buku kasus, dan buku harian)  

2.2. Instrumen pengumpul data dan kelengkapan administrasi seperti:  Instrumen pengumpul data dan kelengkapan administrasi seperti:  

a. a. Alat pengumpul data berupa tes yaitu: tes inteligensi, tes bakat Alat pengumpul data berupa tes yaitu: tes inteligensi, tes bakat 
khusus, khusus, tes bakat Sekolah/Madrasah, tes/inventori kepribadian, tes bakat Sekolah/Madrasah, tes/inventori kepribadian, 
tes/inventori tes/inventori minat, dan tes prestasi belajar. minat, dan tes prestasi belajar. 

b. b. Alat pengumpul data teknik nonAlat pengumpul data teknik non--tes yaitu: biodata konseli, tes yaitu: biodata konseli, 
pedoman pedoman wawancara, pedoman observasi (seperti pedoman wawancara, pedoman observasi (seperti pedoman 
observasi dalam observasi dalam kegiatan pembelajaran, pedoman observasi kegiatan pembelajaran, pedoman observasi 
dalam bimbingan dan dalam bimbingan dan konseling kelompok), catatan anekdot, konseling kelompok), catatan anekdot, 
daftar cek, skala penilaian, angket daftar cek, skala penilaian, angket (angket konseli dan orang tua), (angket konseli dan orang tua), 
biografi dan autobiografi, sosiometri, biografi dan autobiografi, sosiometri, AUM, ITP, format satuan AUM, ITP, format satuan 
pelayanan, formatpelayanan, format--format surat (panggilan, format surat (panggilan, referal), format referal), format 
pelaksanaan pelayanan, dan format evaluasi. pelaksanaan pelayanan, dan format evaluasi. 



c.c. Alat penyimpan data, khususnya dalam bentuk himpunan data. Alat Alat penyimpan data, khususnya dalam bentuk himpunan data. Alat 
penyimpan data itu dapat berbentuk kartu, buku pribadi, map dan file dalam penyimpan data itu dapat berbentuk kartu, buku pribadi, map dan file dalam 
komputer. Bentuk kartu ini dibuat sedemikian rupa dengan ukurankomputer. Bentuk kartu ini dibuat sedemikian rupa dengan ukuran--ukuran ukuran 
serta warna tertentu, sehingga mudah untuk disimpan dalam filling cabinet. serta warna tertentu, sehingga mudah untuk disimpan dalam filling cabinet. 
Untuk menyimpan berbagai keterangan, informasi atau pun data untuk Untuk menyimpan berbagai keterangan, informasi atau pun data untuk 
masingmasing--masing konseli, maka perlu disediakan map pribadi. Mengingat  masing konseli, maka perlu disediakan map pribadi. Mengingat  
banyak sekali aspekbanyak sekali aspek--aspek data konseli yang perlu dan harus dicatat, maka aspek data konseli yang perlu dan harus dicatat, maka 
diperlukan adanya suatu alat yang dapat menghimpun data secara diperlukan adanya suatu alat yang dapat menghimpun data secara 
keseluruhan yaitu buku pribadi. keseluruhan yaitu buku pribadi. 

d. d. Kelengkapan penunjang teknis, seperti data informasi, paket bimbingan, Kelengkapan penunjang teknis, seperti data informasi, paket bimbingan, 
alat bantu bimbingan perlengkapan administrasi, seperti alat tulis menulis, alat bantu bimbingan perlengkapan administrasi, seperti alat tulis menulis, 
blanko surat, kartu konsultasi, kartu kasus, blanko konferensi kasus, dan blanko surat, kartu konsultasi, kartu kasus, blanko konferensi kasus, dan 
agenda surat, bukuagenda surat, buku--buku panduan, buku informasi tentang studi lanjutan buku panduan, buku informasi tentang studi lanjutan agenda surat, bukuagenda surat, buku--buku panduan, buku informasi tentang studi lanjutan buku panduan, buku informasi tentang studi lanjutan 
atau kursusatau kursus--kursus, modul bimbingan, atau buku materi pelayanan kursus, modul bimbingan, atau buku materi pelayanan 
bimbingan, buku hasil wawancara, laporan kegiatan pelayanan, data bimbingan, buku hasil wawancara, laporan kegiatan pelayanan, data 
kehadiran konseli,  leger Bimbingan dan Konseling, buku realisasi kegiatan kehadiran konseli,  leger Bimbingan dan Konseling, buku realisasi kegiatan 
Bimbingan dan Konseling, bahanBimbingan dan Konseling, bahan--bahan informasi pengembangan bahan informasi pengembangan 
keterampilan pribadi, sosial, belajar maupun karir, dan buku/ bahan keterampilan pribadi, sosial, belajar maupun karir, dan buku/ bahan 
informasi pengembangan keterampilan hidup,  perangkat elektronik (seperti informasi pengembangan keterampilan hidup,  perangkat elektronik (seperti 
komputer, tape recorder, film, dan CD interaktif,  CD pembelajaran, OHP, komputer, tape recorder, film, dan CD interaktif,  CD pembelajaran, OHP, 
LCD, TV);  filing kabinet/ lemari data (tempat penyimpanan dokumentasi LCD, TV);  filing kabinet/ lemari data (tempat penyimpanan dokumentasi 
dan data konseli), dan papan informasi Bimbingan dan Konseling. dan data konseli), dan papan informasi Bimbingan dan Konseling. 



Pembiayaan: Sumber dan AlokasiPembiayaan: Sumber dan Alokasi

Komponen anggaran meliputi: Komponen anggaran meliputi: 
1. 1. Anggaran untuk semua aktivitas yang tercantum pada program Anggaran untuk semua aktivitas yang tercantum pada program 
2. 2. Anggaran untuk aktivitas pendukung (seperti untuk home visit, Anggaran untuk aktivitas pendukung (seperti untuk home visit, 

pembelian buku pendukung/ sumber bacaan, mengikuti pembelian buku pendukung/ sumber bacaan, mengikuti 
seminar/ workshop atau kegiatan profesi dan organisasi seminar/ workshop atau kegiatan profesi dan organisasi 
profesi,  pengembangan staf, penyelenggaraan MGP, profesi,  pengembangan staf, penyelenggaraan MGP, 
pembelian alat/ media untuk pelayanan bimbingan dan pembelian alat/ media untuk pelayanan bimbingan dan pembelian alat/ media untuk pelayanan bimbingan dan pembelian alat/ media untuk pelayanan bimbingan dan 

konseling). konseling). 
3.3. Anggaran untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan Anggaran untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan 
ruang ruang atau pelayanan bimbingan dan konseling (seperti atau pelayanan bimbingan dan konseling (seperti 
pembenahan pembenahan ruangan, pengadaan bukuruangan, pengadaan buku--buku untuk terapi buku untuk terapi 
pustaka, penyiapan pustaka, penyiapan perangkat konseling kelompok). perangkat konseling kelompok). 

SumberSumber biayabiaya selainselain daridari RABSRABS (rencana(rencana anggarananggaran belanjabelanja
Sekolah/Madrasah),Sekolah/Madrasah), dengandengan dukungandukungan kebijakankebijakan kepalakepala
Sekolah/MadrasahSekolah/Madrasah jikajika memungkinkanmemungkinkan dapatdapat mengaksesmengakses danadana daridari
sumbersumber--sumbersumber lainlain melaluimelalui kesepakatankesepakatan lembagalembaga dengandengan pihakpihak
lain,lain, atauatau menggunakanmenggunakan sumbersumber yangyang dialokasikandialokasikan oleholeh komitekomite
Sekolah/MadrasahSekolah/Madrasah..



Sosok Utuh Kompetensi Sosok Utuh Kompetensi 
Profesional KonselorProfesional Konselor


