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SEMINAR DARING NASIONAL ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA SEMINAR DARING NASIONAL ASOSIASI BIMBINGAN
DAN KONSELING INDONESIA #2 Sejarah Bimbingan dan Konseling
PERKEMBANGAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI INDONESIAVideo Konseling pendekatan Psikoanalisis Teknik Asosiasi Bebas Kelompok
2 #Lokal A BK FKIP UBT BK Peduli Corona ; Pelatihan online Sekaligus berbagi bantuan sosial untuk warga terdampak covid-19 Seminar
dan Workshop Nasional Asesmen dalam Bimbingan dan Konseling Webinar Internasional \"Revitalisasi Peran Guru Bimbingan dan
Konseling Dimasa New Normal\"
Ciri-Ciri Guru BK Profesional - BK UKIPelatihan E-Learning Bimbingan dan Konseling Guru se-Indonesia Tantangan dan Peran Profesi
Bimbingan dan Konseling dalam Masyarakat Era 5.0 Guru BK Peduli warga terdampak covid 19 Dari Dana Hasil Pelatihan Online
Bimbingan Konseling JURUSAN KULIAH PALING DICARI 2020 - CampusReviewKeke#6 Webinar Strategi Penelitian Tindakan Bimbingan
dan Konseling (PTBK) Berbasis Online BIMBINGAN KONSELING Penjelasan Materi dan Praktek Konseling Pendekatan Post-modern
\"SFBC\" Guru BK Harus Punya Ini.! 10 Karakteristik yang dimiliki Guru Bimbingan dan Konseling
Kuliah di Jurusan Bimbingan Konseling Islam Mirip Sama Psikologi?Teknik Pemilihan Media BK Asesmen dalam Bimbingan dan Konseling
(modul Profesional) Kuliah di Jurusan Bimbingan Konseling (Part 1) TIPS GURU BK BARU DI SEKOLAH WEBINAR BIMBINGAN DAN
KONSELING BERSAMA PROF MUNGIN EDDY WIBOWO Arah Kurikulum Program Studi Bimbingan dan Konseling Indonesia di Era Merdeka
Belajar Series 3 Kuliah Umum Jurusan Bimbingan dan Konseling FIP UNP Webinar Peran Guru BK di Era Pandemi COVID-19 Webinar :
Inovasi Pelayanan Bimbingan Konseling di Era NewNormal Kuliah Umum Bimbingan Konseling PROFIL BIMBINGAN DAN KONSELING UAD
Series 2 Kuliah Umum Jurusan Bimbingan dan Konseling FIP UNP Asosiasi Bimbingan Dan Konseling Indonesia
SUSUNAN PENGURUS BESAR ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA PERIODE 2018 ‒ 2022. Pengurus Besar 7395
administrator. Jul 14. Kemdikbud gencarkan penguatan pendidikan karakter. Berita 2159 administrator. Jul 14. Kemendikbud gencarkan
penguatan karakter dan skill. Berita 1852 administrator.
Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN)
Indonesian Association of Guidance and Counseling is a professional organisation in Indonesia with guidance counselors and teachers as its
members. Originally named Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI), the association was established on 17 December 1975.
Indonesian Association of Guidance and Counseling (ABKIN)
Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia (disingkat ABKIN) adalah organisasi profesi di Indonesia yang beranggotakan guru bimbingan dan
konseling atau konselor. Awalnya organisasi ini bernama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) yang didirikan pada tanggal 17
Desember 1975.
Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia - Wikipedia ...
ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA. Di Tempat. Diberitahukan dengan
hormat bahwa sesuai hasil rapat kerja nasional ABKIN pada tanggal 14 ‒ 15 Nopember 2008 di Surabaya, tanggal 17 ‒ 18 Januari 2009
di TC UPI, dan rapat steering comitee Kongres dan Konvensi ABKIN 2009 tanggal 7-8 Februari 2009 di Surabaya, telah dibahas beberapa
hal ...
ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA
Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia (disingkat ABKIN) adalah organisasi profesi di Indonesia yang beranggotakan guru bimbingan dan
konseling atau konselor. Awalnya organisasi ini bernama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) yang didirikan pada tanggal 17
Desember 1975.
Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN)
Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia Bandung, 27-29 April 2019 29 2016, September dan Desember 2017 dengan jumlah
responden 1.220 orang. Berdasarkan survei tersebut hampir seluruh penduduk indonesia yaitu sebesar 87.6 % masyarakat menilai bahwa
LGBT adalah ancaman. Hal ini semakin membuktikan bahwa sebagian besar
PROCEEDING Konvensi Nasional XXI Asosiasi Bimbingan dan ...
ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (ABKIN) PERIODE 2018 ‒ 2022 . A. Pelindung: Prof .Dr. Muhadjir Effendy,M.AP.
(Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI) Prof.Muhamad Nasir, Ph.D.Ak (Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI) Drs. H.
Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama RI) ...
Berita - Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN)
Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia Bandung, 27-29 April 2019 18 Pelayanan bimbingan dan konseling di Perguruan Tinggi
mencakup bagaimana mahasiswa dapat berkembang seoptimal mungkin. Untuk itu sebagai dosen Penasehat Akademik (PA) atau Wali
Akademik (WA) harus memiliki wawasan tentang perkembangan mahasiswa.
PROCEEDING Konvensi Nasional XXI Asosiasi Bimbingan dan ...
Pengurus Daerah Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) Jawa Timur kembali mengadakan Seminar dan Lokakarya Nasional
dengan tema " Layanan Bimbingan dan Konseling Dalam Program Merdeka Belajar". Nara Sumber acara seminar dan semiloka nasional ini
antara lain : Prof, Dr. H.R. Partino, M.Pd Guru Besar Universitas Cendrawasih Dr. Hartono, M.Si Ketua PD ABKIN Jatim Dr.…
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Layanan Bimbingan dan Konseling Dalam Program Merdeka ...
Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) adalah suatu organisasi profesi yang beranggotakan guru bimbingan dan konseling
atau konselor dengan kualifikasi pendidikan akademik strata satu (S-1) dari Program Studi Bimbingan dan Konseling dan Program
Pendidikan Konselor (PPK).
Kode Etik Konselor ¦ ¦ BIMBINGAN DAN KONSELING
iv ¦ Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Diterbitkan oleh Asosiasi LPTK Perguruan Tinggi Muhammadiyah (ALPTK PTM) Bekerjasama
dengan Muhammadiyah University Press (MUP) Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl. A. Yani Pabelan Tromol Pos 1 Kartasura
Surakarta 57102 Telp. 0271 717417 (pes. 130) Fax. 0271 715448 Website: http://alptkptm.org Email : alptkptm@gmail.com.
Rumusan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Asosiasi ...
Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Blog Archive 2020 (14) September (2) TEKNOLOGI DAN PELAYANAN BK YANG TEPAT
SASARAN; CARA MENJADI PRIBADI YANG MUDAH BERSYUKUR June (2) May (3) April (7) Labels. BELAJAR; BK ISLAM; KEDEWASAAN;
MEKANISME PERTAHANAN EGO ...
Kajian Bimbingan dan Konseling
Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) Bimbingan dan Konseling; Artikel bertopik psikologi ini adalah sebuah rintisan. Anda
dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya Halaman ini terakhir diubah pada 2 Agustus 2019, pukul 13.39. Teks tersedia di
bawah Lisensi ...
Konseling - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan dasar dan menengah (sd/mi, smp/mts/smplb, sma/ma/smalb dan smk/mak) asosiasi
bimbingan dan konseling indonesia (abkin) 2013 pelayanan arah peminatan peserta didik
BIMBINGAN DAN KONSELING
JBKI (Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia) is a journal that publishes scientific papers in the field of science education and management
policies related to school counseling, career counseling, higher educational counseling. This Journal, run by school of teacher training and
education Singkawang, is a journal of guidance and counseling in School or educational institutions.
JBKI (Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia)
Sejarah Bimbingan dan Konseling di Amerika; Bimbingan dan Konseling pertama kali lahir di Amerika pada awal abad XX, yaitu pada tahun
1908 Frank Persons membuka klinik di Boston dengan nama Boston Vocational Bureau yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan
informasi dan pelatihan bagi pemuda yang ingin mencari kerja. Lembaga ini juga melatih guru di sekolah untuk dapat menyeleksi dan
memberi ...
Sejarah Bimbingan dan Konseling - Dunia Bimbingan Konseling
PEDULI: Anggota Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) Kalimantan Selatan memberikan bantuan kepada korban terdampak
Covid-19. (ISTIMEWA) Pelatihan dihadiri kurang lebih 500 peserta dari seluruh provinsi di Indonesia selamat empat hari dari 27-30 April
2020.
ABKIN Kalsel Gelar E-Learning Bimbingan dan Konseling
BIMBINGAN DAN KONSELING PERGURUAN TINGGI ... Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia (ABKIN) di Bandung pada Jumat, 6 April
2018. Seminar ini mengangkat tema Mengokohkan Peran Program Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi dalam rangka
menyongsong generasi emas tahun 2045 .

Buku ini diawali dengan pemahaman mengenai kompetensi guru, jenis guru, dan tugas pokok guru yang berguna untuk memperluas
wawasan dan pemahaman pembaca tentang tugas-tugas dalam bidang kependidikan. Pada bagian berikutnya dikemukakan tentang
bimbingan dan konseling dari aspek pengertian, tujuan, arah pelayanan, fungsi, prinsip, azas, kode etik, bidang pelayanan, jenis-jenis
layanan, kegiatan pendukung bimbingan dan konseling, dan format kegiatan bimbingan dan konseling. Selanjutnya dijelaskan implementasi
pelayanan bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013, peran dan tanggung jawab personil sekolah serta peran pengawas bimbingan
dan konseling dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah.
Reorientasi Implementasi Kurikulum Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat dalam Program Merdeka
Belajar-Kampus Merdeka ini disusun dimaksudkan sebagai rambu-rambu yang digunakan untuk memandu Program Merdeka BelajarKampus Merdeka pada tataran Program Studi Bimbingan dan Konseling, terutama kepada Dosen Pembimbing Akademik (DPA), dosen
pengampu perkuliahan, dan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan. Penyusunan Reorientasi Implementasi Kurikulum Program Studi
Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat Dalam Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka melibatkan unsur Pimpinan
Program Studi dan Tenaga Pendidik Program Studi Bimbingan dan Konseling yang kemudian bekerja sama merumuskan dan menurunkan
ketentuan dan panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pihak Universitas Lambung Mangkurat
kemudian disesuaikan dengan visi dan misi yang disusun oleh Program Studi Bimbingan dan Konseling. Reorientasi Implementasi
Kurikulum Program Studi Bimbingan Dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat Dalam Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini
diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat ini disusun
dimaksudkan berisikan penjabaran panduan umum dan memberikan gambaran profil bentuk kegiatan pembelajaran merdeka belajarkampus merdeka kepada mitra kerja sama, serta memberi informasi singkat pelaksanaan kegiatan merdeka belajar kampus merdeka di
lingkungan Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat, kepada berbagai pihak yang terlibat, baik kepada
pimpinan Universitas Lambung Mangkurat, civitas akademika program studi, mahasiswa, dan para mitra kerja sama. Buku Panduan
Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Studi Bimbingan Dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat ini diterbitkan oleh Penerbit
Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Page 2/4

Download File PDF Asosiasi Bimbingan Dan Konseling Indonesia Abkin
Keberagaman karakteristik manusia dari satu orang ke orang yang lain terus menjadi perhatian para pakar dari waktu ke waktu.
Pemahaman individu adalah suatu cara untuk memahami, menilai atau menaksir karakteristik, potensi, dan/atau masalahmasalah̶gangguan yang ada pada individu atau sekelompok individu. Pemahaman atau penilaian tersebut dimaksudkan untuk
kepentingan pemberian bantuan bagi pengembangan potensi yang ada padanya (developmental) dan/atau penyelesaian berbagai masalah
yang dihadapinya (klinis). Buku ajar (textbook) ini mengupas cara memahami individu dengan teknik nontes. Beberapa metode nontes
dikenalkan kepada mahasiswa untuk dipelajari secara teoretik dan praktik, antara lain: observasi, inventori dan daftar cek masalah,
kuesioner, wawancara, sosiometri, dokumentasi, dan biografis. Kompetensi mahasiswa menguasai teoretis dan praktik pemahaman individu
teknik nontes ini merupakan salah satu kompetensi yang perlu diperoleh untuk bekal di lapangan; serta dapat digunakan bagi para praktisi
bimbingan dan konseling, psikolog, pendidikan untuk melakukan assessment terhadap sosok individu dengan menggunakan metode teknik
nontes. Setiap bab dalam buku ini disusun dengan urutan tujuan umum, tujuan khusus, kata kunci, media pembelajaran, uraian materi,
rangkuman, evaluasi, dan daftar pustaka. Adapun tema penting yang disajikan dan dibahas dalam buku ini, antara lain: Inventarisasi data
pribadi; Metode observasi; Metode inventori dan daftar cek masalah; Metode kuesioner; Metode wawancara; Metode sosiometri; Metode
dokumentasi; Metode biografis; Metode pemeriksaan fisik dan kesehatan; Metode home visit; Metode konferensi kasus; dan Metode studi
kasus. Buku persembahan penerbit PrenadaMedia #Kencana
Bagi peserta didik yang cerdas tentu harus dilakukan upaya akselerasi agar dia berkembang sesuai porsinya. Seseorang yang memiliki
bakat khusus di bidang tertentu, kepribadian dan minat harus mendapat perlakuan sebagaimana mestinya agar menjadi pendorong proses
pertumbuhan dan perkembangan individu. Proses pengembangan ini dikemas dalam suatu pelayanan pendidikan secara umum serta
bimbingan dan konseling secara khusus. Memahami komponen psikologis dimaksud merupakan hal yang tidak bisa dianggap remeh,
karena sedikit saja salah penafsiran bisa jadi perencanaan langkah pengembangan akan bias, sehingga disusun instrumen khusus agar
mendapatkan informasi objektif mengenai kecerdasan, bakat, minat, dan kepribadian individu. Tes psikologis atau yang sering disebut
sebagai psikotes disusun untuk membantu memperoleh pemahaman objektif, holistik, dan komprehensif mengenai tipologi kepribadian,
tingkat kecerdasan, jenis bakat serta minat untuk membantu konselor dalam menyusun program layanan pendidikan secara umum dan
bimbingan konseling secara khusus sebagai upaya fasilitasi perkembangan optimum peserta didik. Satu hal yang mencirikan peserta didik
tampil out of the box adalah kreativitasnya, di mana dia bisa tampil beda meskipun mempunyai kecerdasan, bakat, dan minat yang sama
dengan siswa lainnya. Buku ini mengurai secara komprehensif perihal pemahaman individu teknik testing tersebut Buku persembahan
penerbit Prenada Media
Pilar Tridarma Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat: Bimbingan dan Konseling Komunitas Lahan
Basah ini disusun dimaksudkan berisikan penjabaran utama visi, misi, dan tujuan Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas
Lambung Mangkurat dalam beraktivitas pada tataran Tridarma Perguruan Tinggi: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada
Masyarakat agar selaras dengan pencapaian-pencapaian bimbingan dan konseling berwawasan lahan basah. Terutama kepada segenap
civitas akademika program studi sendiri. Penyusunan Pilar Tridarma Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung
Mangkurat: Bimbingan dan Konseling Komunitas Lahan Basah melibatkan unsur Pimpinan Program Studi dan Tenaga Pendidik Program
Studi Bimbingan dan Konseling yang kemudian bekerja sama merumuskan dan menurunkan ketentuan dan panduan yang dikeluarkan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pihak Universitas Lambung Mangkurat kemudian disesuaikan dengan visi dan misi yang
disusun oleh Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pilar Tridarma Program Studi Bimbingan Dan Konseling Universitas Lambung
Mangkurat: Bimbingan Dan Konseling Komunitas Lahan Basah ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Bahwa evaluasi bimbingan konseling adalah penyediaan informasi mengenai karakteristik layanan dan program bimbingan konseling
kepada siswa, orang tua murid, sekolah, pemerintah dan masyarakat. buku ini berisi uraian mengenai kajian berbagai persoalan mengenai
evaluasi layanan, evaluasi program bimbingan konseling serta akuntabilitasnya kepada pelaku, pemanfaat, penerima dan pihak-pihak lain
yang membutuhkan. Buku ini kiranya cocok dan bermanfaat bagi para akademisi, praktisi bimbingan dan konseling, tenaga kependidikan
lainnya dan mahasiswa yang berkeinginan mendalami persoalan evaluasi dan akuntabilitas bimbingan konseling.
Buku Pengantar Bimbingan dan Konseling Islam membahas tentang Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, meliputi: Sejarah bimbingan dan
konseling, definisi bimbingan dan konseling, tujuan, prinsip-prinsip, asas-asas, kesalahan pahaman dalam memaknai bimbingan dan
konseling, jenis-jenis layanan, bimbingan dan konseling Islam.
Penulisan buku ini secara khusus untuk memenuhi kebutuhan bahan bacaan dalam mata kuliah Dasar-dasar Bimbingan dan konseling pada
Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam di Seluruh Indonesia. Untuk itu, lingkup isi dan bahasan disesuaikan dengan diskripsi
matakuliah Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling sebagai berikut: Mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dasar, sejarah, bentuk
dan arah perkembangan bimbingan dan konseling, serta landasan yang mendukungnya seperti landasan filosophis, sosiologis, psikologis,
budaya, Ipteks,dan yuridis formal, serta mengkaji pekerjaan konselor merupakan pekerjaan profesional, komponen-komponen program
bimbingan dan konseling, strategi intervensi layanan bimbingan, isu-isu strategis dan inovatif mengenai pelaksanaan bimbingan dan
konseling disekolah. Selain itu, mahasiswa juga perlu mengamati dan mengkaji pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah asal dan
melaporkannya melalui diskusi kelas. Pencapaian kompetensi dapat diuji melalui tes tertulis dan tugas-tugas (portofolio, makalah, dan
pelaporan kajian pustaka). Dengan mempelajari buku ini diharapkan anda memperoleh pemahaman pengertian, fungsi, tujuan, prinsip dan
azas-azas bimbingan dan konseling; hubungan antara bimbingan dengan konseling; landasan filosophis, sosiologis, psikologis, budaya,
Ipteks,dan yuridis formal; sejarah perkembangan bimbingan dan konseling; komponen-komponen bimbingan dan konseling; strategi
layanan bimbingan dan konseling, serta menjelaskan persepsi mengenai pelaksanan bimbingan dan konseling di sekolah asal mahasiswa.
Dengan hanya membaca uraian masing-masing penggalan saja tidak cukup. Agar anda benar-benar berhasil dalam mempelajari buku ini
disarankan menempuh tiga tahap belajar berikut. Pertama, memahami petunjuk belajar, kompetensi dasar, dan indikator pada masingmasing penggalan. Kedua, mempelajari bacaan isi setiap penggalan secara seksama. Jika dimungkinkan, lengkapi dengan bacaan dalam
penggalan dengan membaca sumber-sumber lain, khususnya sumber-sumber yang tertuang dalam daftar pustaka. Kalau tidak
dimungkinkan membbaca semuanya, minimal Anda dapat membaca buku lain yang relevan sebagai pengayaan. Ketiga, untuk mengecek
pemahaman Anda terhadap materi bacaan yang sudah dipelajari, kerjakan latihan yang ada pada setiap penggalan. Dalam buku ini
dilengkapi dengan lampiran sebagai penunjang uraian setiap penggalan yang dapat Anda gunakan untuk lebih memahami materi yang
diuraikan dalam buku ini.
Konseling merupakan bantuan profesional yang diampu konselor. Para siswa di sekolah sering mengalami problem-problem emosi yang
mengganggu proses belajarnya, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk meraih prestasi yang diidamkan. Bila siswa memperoleh
pelayanan konseling yang memadai, mereka akan mampu mengatasi problem-problemnya, sehingga bisa berkembang ke arah aktualisasi
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diri, menjadi individu-individu yang produktif dalam mengukir masa depannya. Buku ini dihadirkan sebagai referensi para konselor sekolah
(Guru Bimbingan dan Konseling) SMP, SMA, MA, SMK dan yang sederajat di Tanah Air, dalam upaya meningkatkan kompetensinya di
bidang konseling. Di samping itu, buku ini juga sangat berguna sebagai bahan bacaan para akademisi dan para mahasiswa jurusan/program
studi Bimbingan dan Konseling di perguruan tinggi. Kajian di dalam buku ini, menguraikan konsep dasar psikologi konseling, konsep dasar
konseling, karakteristik dan kompetensi konselor profesional, karakteristik dan masalah konseli, kondisi psikologi yang menunjang proses
konseling, teori-teori psikologi dalam konseling, dan teknologi dalam konseling. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.
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