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IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 

• Akan dapat MENIMBULKAN 

MASALAH bagi peserta didik 

SMA/MA dan SMK yang tidak 

mampu di dalam menentukan 

pilihan arah peminatan kelompok 

mata pelajaran dan mata pelajaran 

secara tepat, 

• DAMPAKNYA kesulitan belajar 

dan kecenderungan gagal dalam 

belajar dapat terjadi 



PENENTUAN ARAH 

PEMINATAN  SISWA 

hendaknya sesuai dengan: 

• kemampuan dasar, 

• bakat,  

• minat dan kecenderungan 

pilihan peserta didik 

• agar proses belajar berjalan 

dengan baik dan  

• berhasil dalam belajar.  



DISINILAH  

GURU BK/KONSELOR MELALUI 

PELAYANAN BK MEMPUNYAI 

PERANAN PENTING dalam 

membantu siswa: 

• memilih dan menentukan arah 

peminatan  kelompok mata 

pelajaran dan mata pelajaran 

• agar dapat menentukan pilihan 

sesuai kemampuan potensi 

dirinya dan berhasil dalam 

belajar 









. Di SMA/MA danSMK GURU 

BK/KONSELOR membantu 

siswa  memilih dan 

menentukan: 

• arah peminatanan kelompok 

mata pelajaran, 

• arah pengembangan karir, dan  

• menyiapkan diri serta memilih 

pendidikan lanjutan  ke PT  

• sesuai dengan kemampuan 

dasar umum, bakat, minat dan 

kecenderungan pilihan masing-

masing siswa. 





• jika peserta didik tidak mampu 

untuk menentukan arah 

peminatan kelompok mata 

pelajaran dan mata pelajaran,  

• sehingga akan menghambat dalam 

proses pembelajaran 



GURU BK/KONSELOR DIPERLUKAN 

• mencegah terjadinya MASALAH  SISWA 

• memandirikan siswa mengambil keputusan  

– terkait  memilih, menentukan, meraih 
serta mempertahankan karier  

– untuk mewujudkan kehidupan yang 
produktif dan  sejahtera,  

– serta menjadi warga masyarakat yang 
peduli kemaslahatan umum   

 

 



TUJUAN 
• membantu siswa SD/MI, SMP/MTs, 

SMA/MA dan SMK  

• menetapkan arah minat pilihan  

• kelompok mata pelajaran dan 

mata pelajaran serta pendalaman 

mata pelajaran yang diikuti pada 

satuan pendidikan yang sedang 

ditempuh, 

• karir dan/atau studi lanjutan 

sampai ke PT. 









GURU BK/KONSELOR  harus 

• menjalankan peran dan fungsi 

secara optimal dalam 

membantu SISWA MEMILIH 

DAN MENENTUKAN ARAH 

PEMINATAN sesuai  dengan 

potensi dirinya. 

• BEKERJA SECARA 

PROFESIONAL agar amanat 

kurikulum 2013 yang 

memberikan tugas khusus BK  

arah peminatan dilaksanakan 

secara BERMARTABAT. 













•memberikan 
kesempatan yang 
cukup luas bagi siswa 

•untuk menempatkan 
diri pada jalur yang 
lebih tepat  

•dalam rangka 
penyelesaian studi 
secara terarah, sukses, 
dan jelas dalam arah 
pendidikan 
selanjutnya 

PELAYANAN 
BK untuk 

arah 
peminatan 

siswa: 



•Dalam keseluruhan 
program pendidikan  

•Merupakan bidang 
pelayanan BK  

•yang menjadi wilayah 
tugas pokok Guru BK 
dalam kerangka 
keseluruhan program 
pelayanan BK 

•Pelayanan pendalaman 
mapel menjadi wilayah 
kerja Guru Mapel  

WILAYAH 
ARAH 

PEMINATAN 
SISWA   



•perlu mencermati 
secara mendalam 
makna peminatan 
dalam KURIKULUM 
2013 dan 

•melaksanakan tugas, 
tanggungjawab, peran 
,dan fungsi profesi 
secara kompeten serta 
optimal 

•untuk kemartabatan 
dan public trust suatu 
profesi BK 

GURU BK/ 
KONSELOR 



PELAYANAN BK ARAH PEMINATAN 
SISWA 

• PELUANG dan  
TANTANGAn  

•bagi GURU BK/ KONSELOR,  
•untuk menjalankan TUGAS 

,FUNGSI, TANGGUNGJAWAB 
,DAN PERAN 

•yang diamanatkan dalam 
kurikulum 2013. 
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Aspek Arah Peminatan  



LANGKAH POKOK  
PEMINATAN  

Langkah I: Pengumpulan Data 

Langkah II: Informasi Arah Peminatan 

Langkah III: Identifikasi dan 
Penetapan Arah Peminatan  

Langkah IV: Penyesuaian 

Langkah V: Monitoring dan 
TindakLanjut 



PELAKSANA  PELAYANAN 
PEMINATAN 

Guru Kelas di SD/MI 

Guru BK atau Konselor di SMP/MTs dan 
SMA/MA  

Guru Mata Pelajaran 

Orang Tua siswa  

Kepala Sekolah/Madrasah 
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KONDISI GURU BK 

DI INDONESIA 



• Di INDONESIA Guru BK 

atau Konselor di SMP,SMA 

dan SMK sekitar  33.000 

orang. 

• Jumlah sekolah: 80.496 

–SMP/MTs          =  51.163 

–SMA/MA /SMK =  29.333 

  

 



• Siswa SMP,MTs,SMA,MA,SMK 

: 19.348.767 

• Jika dihitung berdasarkan rasio   

1 : 150 

• berarti  Indonesia 

membutuhkan Guru BK atau 

Konselor: 128.992 orang 

• Indonesia  kekurangan 95.992   

orang guru BK atau Konselor.     



• Guru BK  yang ada  belum 
semuanya berlatar belakang 
Sarjana BK dan PPK. 

• Di Indonesia baru ada 438 
konselor yang berlatar belakang 
Pendidikan Profesi Konselor 
baik yang bekerja sebagai dosen 
maupun sebagai guru BK atau 
konselor di sekolah. 

• 283 orang tamatan UNP dan 107 
orang tamatan UNNES serta UPI 
48 



• Program Studi BK yang 
ada di INDONESIA = 
110 prodi 

–Program S 1 = 110 

–Program S2  =  5 

–Program S3  =  2 

–Program PPK =  3 



PROFESIONALISASI 

BIMBINGAN         

DAN  

KONSELING 





















KINERJA 

KINERJA atau unjuk kerja atau 
performance atau penampilan kerja 
sebagai hasil kerja atau prestasi kerja.  

KINERJA mempunyai makna yang lebih 
luas,bukan hanya menyatakan sebagai 
hasil kerja atau prestasi kerja, tetapi 
bagaimana proses kerja berlangsung. 

KINERJA adalah tentang melakukan 
pekerjaan dan hasil yang dicapai dari 
pekerjaan tersebut. 



Kinerja adalah tentang apa 
yang dikerjakan dan 

bagaimana cara 
mengerjakannya. 

Kinerja adalah perilaku 
seseorang yang membuahkan 

hasil kerja tertentu setelah 
memenuhi sejumlah persyaratan 

dalam menjalankan tugas 
pekerjaannya. 

Lanjutan … 



Kinerja adalah seperangkat hasil 
yang dicapai dan merujuk pada 

tindakan pencapaian serta 
pelaksanaan sesuatu pekerjaan 

yang diminta. 

Kinerja merupakan suatu fungsi 
dari motivasi dan kemampuan. 

Lanjutan … 



Kinerja adalah seperangkat hasil 
yang dicapai dan merujuk pada 

tindakan pencapaian serta 
pelaksanaan sesuatu pekerjaan 

yang diminta. 

Kinerja merupakan suatu 
fungsi dari motivasi dan 

kemampuan. 

Lanjutan … 



Untuk menyelesaiakan tugas 
dan pekerjaan, seseorang harus 
memiliki derajat kesediaan dan 
tingkat kemampuan tertentu 

Kesediaan dan keterampilan 
seseorang tidaklah cukup untuk 

mengerjakan sesuatu tanpa 
pemahaman yang jelas tentang 
apa yang akan dikerjakan dan 
bagaimana mengerjakannya.  

Lanjutan … 



Kinerja seseorang sangat 
perlu,sebab dengan kinerja ini 
akan diketahui seberapa jauh 
kemampuan seseorang dalam 

melaksanakan tugasnya 

Untuk mengetahui hal itu 
diperlukan penentuan kriteria 
pencapaian yang ditetapkan 

secara bersama-sama. 

Lanjutan … 



INDIKATOR 

KINERJA 



DIMENSI KINERJA 



OPTIMALISASI KINERJA  
KONSELOR  HARUS  
DITUNJUKAN ADANYA: 

•  kemampuan,  
•  kemauan, dan 
• kesiapan belajar yang dilandasi 

oleh sikap, nilai, etik dan moral 
• untuk membantu peserta didik 

dalam arah peminatan yang 
diamanatkan dalam kurikulum 
2013. 



 KONSELOR  
 harus memiliki KOMPETENSI: 

 
Memahami secara mendalam 

peserta didik yang hendak 
dilayani; 

Menguasai landasan teoretik 
keilmuan pendidikan dan BK; 

Menyelenggarakan pelayanan 
BK terhadap klien; 

Mengembangkan pribadi dan 
profesionalitas diri secara 
berkelanjutan. 



KONSELOR mengelola kegiatan  
konseling meliputi: 
 membuat perencanaan 

kegiatan;  
 mengorganisasikan 

berbagai unsur dan sarana 
di dalam kegiatan;  

 melaksanakan kegiatan 
konseling; dan  

 mengontrol pelaksanaan 
kegiatan konseling. 



   KINERJA KONSELOR harus 
mengikuti lima pedoman 
keprofesionalan: 

1.Konselor harus menampilkan 
diri  sebagai konselor  dengan 
program kerja yang jelas dan 
siap untuk melaksanakan. 

2.Konselor harus selalu  
mempertahankan sikap 
profesional   



3.Tanggung jawab konselor untuk 
memahami peranannya sebagai 
konselor profesional dan 
menterjemahkan peranannya 
ke dalam kegiatan nyata. 

4.Konselor dapat bekerja dengan 
efektif dan memahami 
tanggungjawabnya. 

5.Konselor harus memahami dan 
mengembangkan 
kompetensinya. 



PERWUJUDAN KINERJA 
PROFESIONAL KONSELOR 
ditunjang jiwa profesionalisme: 

•Sikap mental yang mendorong 
dirinya untuk menjadi konselor 
profesional. 

•Motivasi instrinsik pada diri 
konselor  untuk mengembangkan 
diri kearah perwujudan profesional.  



Profesionalisme konselor 
mempunyai makna penting 
karena profesionalisme: 

•merupakan cara untuk 
memperbaiki profesi konseling,  

•memberikan kemungkinan 
perbaikan dan pengembangan diri  

•memungkinkan konselor 
memberikan pelayanan yang baik 
dan memaksimalkan 
kompetensinya  



KONSELOR HARUS MENUNJUKKAN 
KEMARTABATAN  PROFESI DALAM 
KINERJANYA: 

• Keinginan menampilkan perilaku yang 
mendekati standar ideal; 

• Meningkatkan dan memelihara citra profesi; 
• Keinginan mengejar kesempatan 

pengembangan profesional; 
• Mengejar kualitas dan cita-cita dalam 

profesi; dan  
• Memiliki kebanggaan terhadap profesi. 



Citra dan mutu kinerja konselor 
dapat ditegakkan bilamana 

konselor telah dapat mewujudkan: 
 

Pelayanan konseling sebagai pelayanan sosial ; 

Pelayanan yang ditampilkan unik;  

Penampilan layanan atas dasar kaidah-kaidah 
intelektual; 

Menjalankan kode etik profesional; 

Wawasan terhadap body of knowledge konseling  



KONSELOR mendesain KONSELING  

untuk membantu peserta didik: 

• memahami dan menjelaskan pandangan 
mereka terhadap kehidupan,dan  

• mencapai tujuan penentuan diri mereka 
melalui: 
pilihan yang telah diinformasikan 

dengan baik serta bermakna  dan 

kecerdasan,bakat,minat dan 

karakteristik kepribadiannya yang 

menunjang dalam pengambilan 

keputusan yang tepat. 



PROFESI BK 



KONSELOR  
harus memiliki KOMPETENSI: 
•memahami secara 

mendalam peserta didik 
yang hendak dilayani; 

•menguasai landasan teoretik 
keilmuan pendidikan dan 
BK;  

•menyelenggarakan 
pelayanan BK;    

•mengembangkan pribadi 
dan profesionalitas diri 
secara berkelanjutan. 



GURU BK ATAU KONSELOR 

harus   PROFESIONALISME:  
• menunjuk kepada KOMITMEN 

Guru BK/Konselor sebagai anggota 
profesi  

• untuk Meningkatkan Kemampuan 
Profesionalnya dan 

• terus menerus mengembangkan 
strategi-strategi yang 
digunakannya  

• dalam melakukan pekerjaan yang 
sesuai dengan profesinya. 






