
BIMBINGAN & KONSELING (BK) 

MAN 2 KULON PROGO 
 

 

Visi : Terwujudnya peserta didik yang berakhlak  Mulia ,Unggul,Mandiri, Inovatif. 

Misi :   

Untuk mewujudkannya, melalui layanan bimbingan dan konseling melalui langkah-

langkah strategis yang dinyatakan dalam Misi berikut:   

1. Menumbuhkembangkan penghayatan dan pengamalan syariat Islam, 

2. Menumbuhkan semangat berprestasi dalam bekerja dan belajar, 

3. Memandirikan siswa dalam pengentasan masalah,  

4. Selalu melakukan pengembangan program bimbingan dan konseling ke arah 

yang lebih baik, 

 

Pelaksanaan bimbingan dan konseling di MAN 2 Kulon Progo mencakup komponen- 

komponen berikut ini: 

1) Bidang layanan mencakup 4 bidang yaitu : 

a) Bidang Pengembangan kehidupan Pribadi yaitu bidang pelayanan yang 

membantu peserta didik dalam memahami,menilai,dan mengembangkan 

potensi dan kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi sesuai karakteristik 

kepribadian dirinya secara realistik. 

b) Bidang Pengembangan kehidupan Sosial yaitu bidang pelayanan yang 

membantu peserta   didik dalam memahami dan menilai serta 

mengembangkan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman 

sebaya, anggota keluarga dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. 

c) Bidang Pengembangan kemampuan Belajar yaitu bidang pelayanan yang 

membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam 

rangka mengikuti  pedidikan madrasah dan belajar secara mandiri. 

d) Bidang Pengembangan Karir yaitu bidang pelayanan yang membantu 

peserta didik dalam memahami dan menilai informasi, serta memilih, dan 

mengambil keputusan. 



2) Jenis Layanan, meliputi: 

a) Layanan  Orientasi   yaitu  layanan  bimbingan  dan  konseling yang 

membantu peserta didik memahami lingkungan baru, seperti lingkungan 

MAN 2 Kulon Progo bagi siswa baru, dan obyek-obyek yang perlu 

dipelajari, untuk menyesuaikan diri serta mempermudah dan memperlancar 

peran di lingkungan baru yang efektif dan berkarakter. 

b) Layanan Informasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu 

peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi diri, sosial, 

belajar, karir/ jabatan, dan pendidikan lanjutan secara terarah, objektif dan 

bijak. 

c) Layanan Penempatan dan Penyaluran yaitu layanan bimbingan dan 

konseling yang membantu peserta didik memperoleh penempatan dan 

penyaluran yang tepat di dalam kelas, kelompok belajar, peminatan/ lintas 

minat/ pendalaman minat, program latihan, magang, dan kegiatan 

ekstrakurikuler secara terarah, objektif dan bijak. 

d) Layanan Penguasaan Konten yaitu layanan bimbingan dan konseling yang 

membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi 

dan atau  kebiasaan  dalam melakukan, berbuat atau mengerjakan 

sesuatu yang berguna dalam kehidupan di sekolah/madrasah, keluarga, 

dan masyarakat sesuai dengan tuntutan kemajuan dan berkarakter-cerdas  

yang terpuji, sesuai  dengan  potensi  dan peminatan dirinya. 

e) Layanan Konseling Perseorangan yaitu layanan bimbingan dan konseling 

yang membantu peserta didik dalam mengentaskan masalah pribadinya 

melalui prosedur perseorangan. 

f) Layanan Bimbingan Kelompok yaitu layanan bimbingan dan konseling 

yang membantu peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan 

hubungan sosial, kegiatan belajar, karir/jabatan, dan pengambilan 

keputusan, serta  melakukan kegiatan tertentu sesuai dengan tuntutan 

karakter yang terpuji melalui dinamika kelompok. 

g) Layanan Konseling Kelompok yaitu layanan bimbingan dan konseling yang   

membantu peserta didik dalam pembahasan dan pengentasan masalah 

yang  dialami sesuai dengan tuntutan karakter-cerdas yang terpuji melalui 

dinamika kelompok. 

 



h) Layanan Konsultasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu   

peserta didik dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, 

pemahaman, dan cara-cara dan atau perlakuan yang perlu dilaksanakan 

kepada pihak ketiga sesuai dengan tuntutan karakter-cerdas yang terpuji. 

i) Layanan Mediasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu 

peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki 

hubungan dengan pihak lain sesuai dengan tuntutan karakter-cerdas yang 

terpuji. 

j) Layanan Advokasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu 

peserta didik untuk mem peroleh kembali hak - hak dirinya yang tidak 

diperhatikan dan / atau mendapat  perlakuan yang salah sesuai dengan 

tuntutan karakter-cerdas yang terpuji. 

 

 

 

MEKANISME PENANGANAN SISWA BERMASALAH  
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