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PERENCANAAN  PROGRAM  PELAYANAN

BIMBINGAN  DAN  KONSELING

1. Tugas Perkembangan 1 :    Mempersiapkan diri menerima dan bersikap positif serta dinamis terhadap
perubahan fisik dan psikis (mental) yang terjadi pada diri sendiri untuk -
kehidupan yang sehat.

2. Rumusan Kompetensi :    Mampu melaksanakan / menjalankan pola hidup sehat baik fisik dan psikis
(mental).

3. Materi Layanan :    Kesehatan Fisik dan Psikis ( Mental ).

4. Sub Mataeri Layanan :    Hidup sehat fisik dan psikis merupakan dambaan setiap manusia.

5. Bidang Bimbingan :    Bimbingan Pribadi.

6. Jenis Layanan :    Informasi dan Orientasi.

7. Fungsi Layanan :    Pemeliharaan dan Pengembangan.

8. Tujuan Layanan :    Siswa mampu memahami pentingnya hidup sehat fisik dan psikis (mental)
yang terjadi pada diri sendiri.

9. Sasaran Layanan :    Siswa kelas IX.

10. Semester / Waktu :    Ganjil / 1 x 45 menit.

11. Uraian Kegiatan :

Kegiatan I :    1. Guru pembimbing mengabsen siswa.

Kegiatan II :    1. Melalui penjelasan guru pembimbing, siswa mengetahui pentingnya
kesehatan fisik dan psikis (mental).

Kegiatan III :    Berdasarkan penjelasan guru pembimbing, siswa berdiskusi dan kerja ke –
lompok tentang  :
1. Cara – cara menjaga kesehatan fisik dan psikis.
2. Menyusun rencana untuk melakukan kegiatan yang menunjang kese –

hatan fisik dan psikis (olah raga).
3. Diskusi tentang cara – cara mengatasi kemalasan atau kejenuhan.

12. Nilai – nilai yang harus
dikembangkan dalam ma-
teri ini :    a. Memahami tentang kesehatan fisik dan psikis dalam pertumbuhan dan

perkembangan.
b. Memahami bahwa perubahan fisik dan psikis pasti dialami oleh manusia

dalam taraf pertumbuhan sehingga harus dijaga kesehatannya.

13. Pengembangan diri :    a. Mengenali diri sendiri baik fisik maupun psikis.
b. Menjaga kesehatan fisik dan psikis dengan makan makanan yang bergizi

dan olah raga teratur.
c. Selalu menjaga kebersihan.
d. Menambah pengetahuan kesehatan dengan membaca buku kesehatan.

14. Sumber Belajar : - Buku Melapendis (Media Layanan Pengembangan Diri Siswa) MGMP
BK

- Buku tentang Kesehatan



2

15. Methode :    Ceramah bervariasi, diskusi problem salving dan pemberian tugas.

16. Tempat :    Kelas  IX

17. Penyelenggara :    Guru Pembimbing.

18. Pihak yang dikaitkan : - Wali kelas
- Guru Penjaskes (olah raga)
- Orang tua.

19. Penilaian :
- Unsur yang dinilai :    1. Pemahaman materi.

2. Perasaan yang dialami setelah pelajaran selesai.
3. Hasil diskusi dan tugas – tugas di Melapendis.
4. Tugas – tugas yang dikerjakan

1. Apakah yang dimaksud dengan keseimbangan antara kesehatan
fisik dan psikis.

2. Tuliskan rencana anda untuk melakukan latihan olah raga fisik dan
psikis sesuai  dengan keadaan anda sekarang ini.

3.  Diskusi dengan teman anda bagaimana cara –cara mengatasi
kemalasan atau kejenuhan dalam usaha – usaha latihan fisik maupun
psikis, jelaskan !

20. Tindak Lanjut :    Layanan bimbingan kelompok / individual bagi siswa yang belum mema –
hami materi tersebut.

21. Catatan Khusus :    ( Hal – hal yang sangat penting terjadi selama proses kegiatan berlangsung
untuk menjadikan perhatian berikutnya ).

..........., ..............................................
Mengetahui  : Guru Pembimbing

Kepala SMP .........................

.......................................................... ..........................................................
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PERENCANAAN PROGRAM PELAYANAN

BIMBINGAN DAN KONSELING

1. Tugas Perkembangan 2 : Mengenal sistem etika dan nilai-nilai bagi pedoman hidup
sebagai pribadi anggota masyarakat dan warga negara

2. Rumusan Kompetensi : Memahami macam-macam nilai kehidupan sehari-hari dan
nilai-nilai yang mendukung cita-citanya

3. Materi Layanan : “ Nilai-nilai kehidupan yang dapat mendukung cita-cita. “

4. Sub Materi Layanan : “ Macam-macam nilai kehidupan “

5. Bidang Bimbingan : Bimbingan Sosial

6. Jenis Layanan : Layanan Informasi dan Orientasi

7. Fungsi Layanan : Pemahaman dan Pengembangan

8. Tujuan Layanan : Siswa mampu memahami dan mengenal nilai-nilai kehidupan
yang dapat mendukung cita-cita

9. Sasaran Layanan : Siswa kelas IX

10. Semester / Waktu : Ganjil / 1 x 40 menit

11. Uraian Kegiatan
Kegiatan  I : 1. Guru Pembimbing mengabsen siswa.

Kegiatan  II : Melalui penjelasan guru pembimbing :
1. Siswa mengetahui nilai-nilai kehidupan yang berlaku da-

lam lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah.
2. Siswa mengetahui nilai-nilai yang menunjang pengemba-

ngan diri.

Kegiatan  III : Berdasarkan penjelasan guru pembimbing siswa berdiskusi
dan kerja kelompok tentang  :
1. Nilai-nilai kehidupan untuk mendukung cita-cita.

12. Nilai – nilai yang harus dikembangkan
dalam materi ini : 1. Pemahaman tentang nilai-nilai kehidupan dalam pergaulan

sehari-hari.
2. Pemahaman tentang nilai-nilai yang mendukung cita-cita

dan pengembangan diri.
3. Pemahaman tentang penerapan nilai-nilai dalam kehidu-

pan sehari-hari.

13. Pengembangan diri : a. Mengamati nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan pe-
ngembangan diri.

b. Menyadari pentingnya nilai-nilai kehidupan untuk sosia-
lisasi pergaulan dengan berbagai macam suku bangsa dan
karakter manusia

14. Sumber Belajar : - Buku Melapendis
( Media Layanan Pengembangan Diri Siswa )
- Buku cara belajar sukses oleh Suwarno.

15. Metode : Ceramah bervariasi, diskusi kelompok, problem salving
dan pemberian tugas – tugas.



4

16. Tempat : Kelas IX

17. Penyelenggara : Guru Pembimbing

18. Pihak yang dikaitkan : - wali kelas
- orang tua

19. Penilaian :
Unsur yang dinilai : 1. Pemahaman Materi

2. Perasaan yang dialami setelah pelayanan selesai
( penilaian diri )

1. Hasil diskusi dan tugas – tugas di Melapendis.

2. Tugas-tugas yang dikerjakan

4.1. Tugas – tugas yang dikerjakan :

NO
NILAI KEHIDUPAN

YANG SESUAI
KRITERIA PENILAIAN ALASAN

1.

2.

3.

4.

5.

4.2.  Nilai kehidupan dapat mendukung cita-cita

NO
NILAI YANG DIANGGAP

POKOK
ALASANNYA

4.3.  Tuliskan cita-citamu dan nilai-nilai kehidupan yang mendukung

A.  Cita cita saya

1. .................................................................................................

2. .................................................................................................

B. Nilai-nilai yang mendukung cita-cita

1. .................................................................................................

2. .................................................................................................

3. .................................................................................................
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NO NILAI KEHIDUPAN
PENERAPAN DALAM

KEHIDUPAN SEHARI-HARI
1. Agama a. ....................................................

b. ....................................................
c. ....................................................
d. ....................................................

2. ........................................ a. ....................................................
b. ....................................................
c. ....................................................
d. ....................................................

3. ......................................... a. ....................................................
b. ....................................................
c. ....................................................
d. ....................................................

20. Tindak Lanjut : Layanan bimbingan kelompok / individual bagi siswa yang
belum memahami materi tersebut

21. Catatan khusus : ( Hal – hal yang sangant penting terjadi selama proses
kegiatan berlangsung untuk menjadikan perhatian berikutnya )

..........., ..............................................
Mengetahui  : Guru Pembimbing

Kepala SMP .........................

.......................................................... ..........................................................
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PERENCANAAN  PROGRAM  PELAYANAN

BIMBINGAN  DAN  KONSELING

1. Tugas Perkembangan 3 :   Memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam ke-
hidupan yang lebih luas

2. Rumusan Kompetensi :    Memahami pengaruh hubungan dalam kehidupan yang lebih luas terhadap
nilai-nilai kehidupan

3. Materi Layanan : Nilai diri sendiri dan nilai orang lain

4. Sub Mataeri Layanan : Nilai-nilai kehidupan

5. Bidang Bimbingan :    Bimbingan Pribadi sosial

6. Jenis Layanan :    Informasi dan Orientasi.

7. Fungsi Layanan : Pemahaman dan Pengentasan

8. Tujuan Layanan :    Siswa memahami nilai-nilai kehidupan terutama nilai diri sendiri dan nilai
orang lain

9. Sasaran Layanan :    Siswa kelas IX.

10. Semester / Waktu :    Ganjil / 1 x 45 menit.

11. Uraian Kegiatan :

Kegiatan I :    1. Guru pembimbing mengabsen siswa.

Kegiatan II :    Melalui penjelasan guru pembimbing
1.  Siswa mengetahui macamnya nilai-nilai kehidupan
2.  Siswa mengetahui pentingnya memahami nilai-nilai diri sendiri dan nilai

nilai orang lain

Kegiatan III :    Berdasarkan penjelasan guru pembimbing, siswa berdiskusi dan kerja ke –
lompok tentang nilai-nilai diri sendiri dan nilai-nilai orang lain

12. Nilai – nilai yang harus
dikembangkan dalam ma-
teri ini : 1. Memahami nilai-nilai diri sendiri dan nilai-nilai orang lain

2. Memahami bahwa pentingnya dalam pergaulan untuk saling mengenal
nilai-nilai orang lain

13. Pengembangan diri : 1. Menyadari bahwa nilai-nilai kehidupan sangat diperlukan sekali dalam
hidup bermasyarakat

2. Mengenal nilai-nilai diri sendiri lebih diutamakan

14. Sumber Belajar : - Buku Melapendis BK
- Buku Etika pergaulan

15. Methode :    Ceramah bervariasi, diskusi problem salving dan pemberian tugas.

16. Tempat :    Kelas  IX

17. Penyelenggara :    Guru Pembimbing.
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18. Pihak yang dikaitkan : - Wali kelas
- Orang tua.
- Guru Agama

19. Penilaian :
- Unsur yang dinilai :    1. Pemahaman materi.

2. Perasaan yang dialami setelah pelajaran selesai.
3. Hasil diskusi dan tugas – tugas di Melapendis.
4. Tugas – tugas yang dikerjakan

1. Ibu dengan saya seperti teman.
Tanggapan .......................................................................

2. Teman saya sangat pandai
Tanggapan .......................................................................

3. Teman saya anak orang kaya
Tanggapan .......................................................................

4. Guru yang mengajar selalu marah-marah
Tanggapan .......................................................................

5. Teman saya sering terlambat datang ke sekolah
Tanggapan .......................................................................

6. Guru jarang hadir mengajar di sekolah
Tanggapan .......................................................................

7. Teman yang terlibat Narkoba
Tanggapan .......................................................................

8. Teman yang rajin ibadah
Tanggapan ......................................................................

9. Teman saya malas belajar
Tanggapan ......................................................................

10. Teman yang suka mengganggu (usil)
Tanggapan ......................................................................

20. Tindak Lanjut :    Layanan bimbingan kelompok / individual bagi siswa yang belum mema –
hami materi tersebut.

21. Catatan Khusus :    ( Hal – hal yang sangat penting terjadi selama proses kegiatan berlangsung
untuk menjadikan perhatian berikutnya ).

..........., ..............................................
Mengetahui  : Guru Pembimbing

Kepala SMP .........................

.......................................................... ..........................................................
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PERENCANAAN  PROGRAM  PELAYANAN

BIMBINGAN  DAN  KONSELING

1. Tugas Perkembangan 4 :   Mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam peranannya
sebagai pria dan wanita

2. Rumusan Kompetensi :   Mampu bergaul dengan teman-teman sebayanya, baik di sekolah maupun di
luar sekolah / masyarakat

3. Materi Layanan :   Kemampuan bergaul

4. Sub Mataeri Layanan :   Bergaul dengan teman sebaya

5. Bidang Bimbingan :    Bimbingan Pribadi sosial

6. Jenis Layanan :    Informasi dan Orientasi.

7. Fungsi Layanan :    Pemahaman dan Pencegahan

8. Tujuan Layanan :    Siswa mampu bergaul dengan teman sebaya, baik di sekolah maupun di luar
sekolah / masyarakat

9. Sasaran Layanan :    Siswa kelas IX.

10. Semester / Waktu :    Ganjil / 1 x 45 menit.

11. Uraian Kegiatan :

Kegiatan I :    1. Guru pembimbing mengabsen siswa.

Kegiatan II :    Melalui penjelasan guru pembimbing
Siswa mengetahui perlunya bergaul dengan teman sebaya baik pria maupun
Wanita di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah / masyarakat

Kegiatan III :    Berdasarkan penjelasan guru pembimbing, siswa berdiskusi dan kerja ke –
lompok membahas tentang bergaul dengan teman sebaya dan hambatan ser-
ta kesulitan-kesulitannya

12. Nilai – nilai yang harus
dikembangkan dalam ma-
teri ini :    1. Memahami tentang pola hubungan yang baik dengan teman sebaya

2. Memahami perlunya mengembangkan kemampuan bergaul dengan teman
sebaya

13. Pengembangan diri :   1. Menyadari bahwa pergaulan dengan teman sebaya maupun orang lain di
masyarakat memerlukan kemampuan dalam pergaulan

2. Mengenali sifat-sifat dan sikap teman-teman sebaya sehingga dalam perga-
ulan tidak memjumpai hambatan

14. Sumber Belajar : - Buku Melapendis BK (Media Layanan Pengembangan diri Siswa)

15. Methode :    Ceramah bervariasi, diskusi problem salving dan pemberian tugas.

16. Tempat :    Kelas  IX

17. Penyelenggara :    Guru Pembimbing.
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18. Pihak yang dikaitkan : - Wali kelas
- Orang tua.

19. Penilaian :
- Unsur yang dinilai :    1. Pemahaman materi.

2. Perasaan yang dialami setelah pelajaran selesai (penilaian diri)
3. Hasil diskusi dan tugas – tugas di Melapendis.
4. Tugas – tugas yang dikerjakan

1. Mengapa kita harus bergaul ?
Jelaskan jawaban anda !

2. Coba sebutkan kendala-kendala yang anda alami selama ini dalam ber-
gaul baik yang berasal dari dalam atau dari luar diri anda dan bagaima-
na cara mengatasinya ?

3. Diskusikan denga teman anda bagaimana agar anda menjadi remaja
yang “ gaul “ tapi selamat dari pengaruh-pengaruh buruk pada zaman
yang global sekarang ini ?
Tuliskan hasil diskusi anda !

20. Tindak Lanjut :    Layanan bimbingan kelompok / individual bagi siswa yang belum mema –
hami materi tersebut.

21. Catatan Khusus :    ( Hal – hal yang sangat penting terjadi selama proses kegiatan berlangsung
untuk menjadikan perhatian berikutnya ).

..........., ..............................................
Mengetahui  : Guru Pembimbing

Kepala SMP .........................

.......................................................... ..........................................................
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PERENCANAAN  PROGRAM  PELAYANAN

BIMBINGAN  DAN  KONSELING

1. Tugas Perkembangan 5 :   Mengenal gambaran dan mengembangkan sikap tentang kehidupan mandiri
secara emosional, sosial dan ekonomi

2. Rumusan Kompetensi :   Mampu memahami kesulitan dalam hubungan sosial baik dengan teman se-
jenis maupun teman lain jenis dan cara mengatasi kesulitan

3. Materi Layanan :   Mengatasi dalam hubungan sosial

4. Sub Mataeri Layanan :   Kesulitan dalam hubungan sosial dan cara mengatasinya

5. Bidang Bimbingan : Bimbingan Pribadi

6. Jenis Layanan :    Informasi dan Orientasi.

7. Fungsi Layanan :    Pengentasan dan Pengembangan

8. Tujuan Layanan :    Siswa mampu memahami kesulitan dalam hubungan sosial baik dengan te-
man sejenis maupun teman lain jenis dan cara mengatasinya

9. Sasaran Layanan :    Siswa kelas IX.

10. Semester / Waktu :    Ganjil / 1 x 45 menit.

11. Uraian Kegiatan :

Kegiatan I :    1. Guru pembimbing mengabsen siswa.

Kegiatan II :    Melalui penjelasan guru pembimbing
1. Siswa mengetahui dan memahami kesulitan-kesulitan yang dialami dalam

hubungan sosial dengan teman sejenis maupun lain jenis
2. Sisws mengetahui cara-cara mengatasi kesulitan dalam hubungan sosial

dengan teman sebaya

Kegiatan III :    Berdasarkan penjelasan guru pembimbing, siswa berdiskusi dan kerja ke –
lompok tentang  :
1. Cara-cara mengatsi kesulitan dalam hubungan sosial dengan teman seba-

ya dan teman lain jenis
12. Nilai – nilai yang harus

dikembangkan dalam ma-
teri ini :    1. Memahami bahwa dalam hubungan sosial pergaulan tidak akan berjalan

mulus, pasti ada hambatannya karena faktor nilai-nilai yang ada
2. Berusaha untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang menghambat proses

hubungan sosial pergaulan

13. Pengembangan diri :   1. Menyadari bahwa dalam kehidupan manusia harus melakukan proses soia-
alisasi pergaulan

2. Mengenal hambatan-hambatan yang muncul pada saat hubungan sosial per
gaulan dengan teman sebaya atau teman lain jenis

14. Sumber Belajar : - Buku Melapendis BK

15. Methode :    Ceramah bervariasi, diskusi problem salving dan pemberian tugas.

16. Tempat :    Kelas  IX
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17. Penyelenggara :    Guru Pembimbing.

18. Pihak yang dikaitkan : - Wali kelas
- Orang tua.

19. Penilaian :
- Unsur yang dinilai :    1. Pemahaman materi.

2. Perasaan yang dialami setelah pelajaran selesai
3. Hasil diskusi dan tugas – tugas di Melapendis.
4. Tugas – tugas yang dikerjakan

1. Bagaimana seharusnya seorang remaja bergaul, baik dengan teman
yang sejenis maupun lain jenis, menurut pendapat anda

2. Apa yang harus anda lakukan / rasakan dalam masa remaja anda seka-
rang ini ?

3. Kesulitan-kesulitan apa yang anda hadapi dalam bergaul dengan teman
sejenis

4. Kesulitan-kesulitan apa yang anda hadapi dalam bergaul dengan teman
lain jenis

5. Bagaimana caranya Anita mampu meraih keberhasilan mengatasi kesu-
litan dalam hubungan sosialnya ?

6. Manfaat apa yang dapat anda petik dari pengalaman hidup Anita ?
7. Apakan anda juga pernah mengalami kesulitan atau hambatan dalam

hubungan dengan orang lain .
Buatlah intisari dari cerita anda di bawah ini !

20. Tindak Lanjut :    Layanan bimbingan kelompok / individual bagi siswa yang belum mema –
hami materi tersebut.

21. Catatan Khusus :    ( Hal – hal yang sangat penting terjadi selama proses kegiatan berlangsung
untuk menjadikan perhatian berikutnya ).

..........., ..............................................
Mengetahui  : Guru Pembimbing

Kepala SMP .........................

.......................................................... ..........................................................
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PERENCANAAN  PROGRAM  PELAYANAN

BIMBINGAN  DAN  KONSELING

1. Tugas Perkembangan 6 : Mempersiapkan diri menerima dan bersikap positif serta dinamis terhadap
perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri untuk kehidupan
yang sehat

2. Rumusan Kompetensi : Memahami bahwa perubahan fisik dan psikis mempengaruhi hubungan sosi-
al serta bersikap empati kepada orang lain yang sedang mengalami peruba-
han fisik dan psikis

3. Materi Layanan : Emosi remaja dalam bergaul

4. Sub Mataeri Layanan : Mengendalikan emosi dalam pergaulan di masa remaja

5. Bidang Bimbingan : Bimbingan sosial

6. Jenis Layanan : Informasi

7. Fungsi Layanan : Pemeliharaan dan Pengembangan

8. Tujuan Layanan : Siswa mampu memahami dan melaksanakan pengendalian emosi dalam
pergaulan remaja

9. Sasaran Layanan : Siswa kelas IX.

10. Semester / Waktu : Ganjil / 1 x 45 menit.

11. Uraian Kegiatan :

Kegiatan I : 1. Guru pembimbing mengabsen siswa.

Kegiatan II : Melalui penjelasan guru pembimbing siswa mengetahui
1. Tentang pengendalian diri (emosi) dalam pergaulan di masa remaja (de-

ngan teman sebaya)
2. Tentang mempelajari sikap dan sifat dari masing-masing teman dalam per-

gaulan

Kegiatan III : Berdasarkan penjelasan guru pembimbing, siswa berdiskusi dan kerja ke –
lompok dalam membahas tentang
1. Etika pergaulan di masa remaja dengan teman sebaya
2. Cara mengatasi konflik dengan teman sebaya (dalam pergaulan di masa re-

maja)
3. Nilai-nilai atau norma-norma yang harus diharapkan dalam pergaulan di

masa remaja

12. Nilai – nilai yang harus
dikembangkan dalam ma-
teri ini : a. Memahami sifat dan sikap remaja dalam pergaulan

b. Memahami nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam pergaulan remaja
c. Memahami konflik-konflik yang sering terjadi di masa remaja

13. Pengembangan diri :   1. Mengenali sifat-sifat pribadi dan nilai-nilai positif yang harus dimiliki
2. Mengenal nilai-nilai orang lain dalam pergaulan
3. Menjaga emosional diri dalam pergaulan (pengendalian emosi)

14. Sumber Belajar : - Buku Melapendis BK
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15. Methode :    Ceramah bervariasi, diskusi problem salving dan pemberian tugas.

16. Tempat :    Kelas  IX

17. Penyelenggara :    Guru Pembimbing.

18. Pihak yang dikaitkan : - Wali kelas
- Orang tua.

19. Penilaian :
- Unsur yang dinilai :    1. Pemahaman materi.

2. Perasaan yang dialami setelah pelajaran selesai (penilaian diri)
3. Hasil diskusi dan tugas – tugas di Melapendis.
4. Tugas – tugas yang dikerjakan

1. Apakah yang dimaksud dengan emosi labil ? Jelaskan !
2. Mengapa remaja harus mampu mengelola emosinya dalam bergaul ?

Jelaskan !
3. Coba ceritakan pengalaman anda dalam bergaul selama ini yang mana

di dalamnya ada usaha-usaha pengendalian emosi

20. Tindak Lanjut :    Layanan bimbingan kelompok / individual bagi siswa yang belum mema –
hami materi tersebut.

21. Catatan Khusus :    ( Hal – hal yang sangat penting terjadi selama proses kegiatan berlangsung
untuk menjadikan perhatian berikutnya ).

..........., ..............................................
Mengetahui  : Guru Pembimbing

Kepala SMP .........................

.......................................................... ..........................................................
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PERENCANAAN  PROGRAM  PELAYANAN

BIMBINGAN  DAN  KONSELING

1. Tugas Perkembangan 7 : Mengenal gambaran dan mengembangkan sikap tentang kehidupan mandiri
secara emosional, sosial dan ekonomi

2. Rumusan Kompetensi :   Mampu mewujudkan pengaruh positif dari gambaran kehidupan mandiri se-
cara emosional

3. Materi Layanan : “ Mengelola Kecemasan “

4. Sub Mataeri Layanan : “ Mengelola kecemasan yang dipengaruhi emosi dan perasaan “

5. Bidang Bimbingan :    Bimbingan Belajar

6. Jenis Layanan :    Informasi dan Pembelajaran

7. Fungsi Layanan :    Pemahaman dan Pengembangan

8. Tujuan Layanan :    Siswa mampu mewujudkan pengaruh positif dalam kehidupan mandiri se-
cara sosial, emosional dan ekonomi

9. Sasaran Layanan :    Siswa kelas IX.

10. Semester / Waktu :    Ganjil / 1 x 45 menit.

11. Uraian Kegiatan :

Kegiatan I :    1. Guru pembimbing mengabsen siswa.

Kegiatan II :    Melalui penjelasan guru pembimbing siswa mengetahui
1. Hal-hal yang mempengaruhi munculnya perasaan cemas
2. Cara mengelola perasaan cemas (kecemasan)
3. Cara-cara mengatasi bila muncul rasa cemas, dan dapat mengalihkan ke

hal-hal yang positif

Kegiatan III :    Berdasarkan penjelasan guru pembimbing, siswa berdiskusi dan kerja ke –
lompok membahas tentang
1. Cara-cara mengetasi kecemasan
2. Cara-cara pengendalian diri terhadap pengaruh lingkungan
3. Dapat mewujudkan pengaruh positif terhadap kehidupan sehari-hari

12. Nilai – nilai yang harus
dikembangkan dalam ma-
teri ini :    1. Memahami munculnya kecemasan

2. Memahami tentang hal-hal yang mempengaruhi kecemasan
3. Memahami cara-cara mengatasi kecemasan

13. Pengembangan diri :   1. Mengenali diri sendiri bila mengalami kecemasan
2. Berusaha untuk mengatasi kecemasan dalam situasi apapun
3. Menyadari bahwa kecemasan akan selalu muncul, bila kondisi emosional

tidak stabil

14. Sumber Belajar : - Buku Melapendis BK (Media Layanan Pengembangan diri Siswa)
- Psikologi kepribadian
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15. Methode :    Ceramah bervariasi, diskusi problem salving dan pemberian tugas.

16. Tempat :    Kelas  IX

17. Penyelenggara :    Guru Pembimbing.

18. Pihak yang dikaitkan : - Wali kelas
- Orang tua.

19. Penilaian :
- Unsur yang dinilai :    1. Pemahaman materi.

2. Perasaan yang dialami setelah pelajaran selesai (penilaian diri)
3. Hasil diskusi dan tugas – tugas di Melapendis.
4. Tugas – tugas yang dikerjakan

1. Ketika guru matematika dengan tiba-tiba meminta kamu untuk menyi-
apkan kertas ulangan dan bersiaplah untuk ulangan, bagaimana pera-
saanmu ?  Jelaskan

2. Sebutkan dalam situasi apa sajakah kamu mengalami kecemasan !
3. Jelaskan mana yang mudah diamati dan apakah yang timbul dari kece-

masan jasmani atau rohani
4. Bagaimana upayamu ketika kamu mengalami kecemasan
5. Apa yang terjadi bila kecemasan dibiarkan berlarut-larut ?

20. Tindak Lanjut :    Layanan bimbingan kelompok / individual bagi siswa yang belum mema –
hami materi tersebut.

21. Catatan Khusus :    ( Hal – hal yang sangat penting terjadi selama proses kegiatan berlangsung
untuk menjadikan perhatian berikutnya ).

..........., ..............................................
Mengetahui  : Guru Pembimbing

Kepala SMP .........................

.......................................................... ..........................................................
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PERENCANAAN  PROGRAM  PELAYANAN

BIMBINGAN  DAN  KONSELING

1. Tugas Perkembangan 8 : Mengenal gambaran dan menggambarkan sikap tentang kehidupan mandiri
secara emosional, sosial dan ekonomi

2. Rumusan Kompetensi : Memahami pengeruh positif dan gambaran kehidupan mandiri secara emosi-
onal, sosial dan ekonomi dalam kegiatan belajar

3. Materi Layanan : “ Cara-cara belajar yang efektif dengan memanfaatkan sebagai macam sum-
ber belajar “

4. Sub Mataeri Layanan : Memanfaatkan sumber belajar

5. Bidang Bimbingan : Bimbingan Belajar

6. Jenis Layanan :    Informasi dan Orientasi.

7. Fungsi Layanan :    Pemahaman dan Pengembangan

8. Tujuan Layanan :    Siswa mampu memahami pengaruh positif terhadap pemanfaatan berbagai
macam sumber belajar untuk meningkatkan kegiatan belajar secara efektif

9. Sasaran Layanan :    Siswa kelas IX.

10. Semester / Waktu :    Ganjil / 1 x 45 menit.

11. Uraian Kegiatan :

Kegiatan I :    1. Guru pembimbing mengabsen siswa.

Kegiatan II :    Melalui penjelasan guru pembimbing siswa mengetahui tentang
1. Cara-cara belajar yang efektif
2. Pemanfaatan sumber-sumber belajar berupa buku-buku paket atau media

elektronik yang lain
3. Hambatan-hambatan yang mengganggu kegiatan belajar

Kegiatan III :    Berdasarkan penjelasan guru pembimbing, siswa berdiskusi dan kerja ke –
lompok tentang
1. Menyusun waktu-waktu belajar di rumah
2. Menginventarisasi sumber-sumber belajar yang menunjang kegiatan bela-

jar sesuai dengan jadwal pelajaran yang disusun
3. Mengantisipasi hambatan-hambatan dalam kegiatan belajar baik di rumah

maupun di sekolah

12. Nilai – nilai yang harus
dikembangkan dalam ma-
teri ini :    1. Memahami pentingnya belajar secara efektif

2. Memahami pemanfaatan sumber-sumber belajar yang ada
3. Memahami hambatan-hambatan dalam kegiatan belajar

13. Pengembangan diri :   1. Mengenali kemampuan diri dalam belajar
2. Mengembangkan kemampuan belajar dengan memanfaatkan berbagai

sumber belajar
3. Mengenal hambatan-hambatan yang mengganggu konsentrasi belajar
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14. Sumber Belajar : - Buku Melapendis BK

15. Methode :    Ceramah bervariasi, diskusi problem salving dan pemberian tugas.

16. Tempat :    Kelas  IX

17. Penyelenggara :    Guru Pembimbing.

18. Pihak yang dikaitkan : - Wali kelas
- Orang tua.

19. Penilaian :
- Unsur yang dinilai :    1. Pemahaman materi.

2. Perasaan yang dialami setelah pelajaran selesai (penilaian diri)
3. Hasil diskusi dan tugas – tugas di Melapendis.
4. Tugas – tugas yang dikerjakan

1. Sudah pernahkah anda memanfaatkan sumber belajar dari pengetahuan
mass media yang dicontohkan pada bacaan tersebut di atas ?
Sebutkan dan beri contoh !

2. Pengalaman apa yang anda rasakan belajar dengan memanfaatkan sum
ber belajar yang ada ?

3.  Diskusikan dengan teman-temanmu tentang cara belajar efektif dalam
suatu pelajaran tertentu, mengenai materi tertentu, dan menghasilkan
life skill apa ?

20. Tindak Lanjut :    Layanan bimbingan kelompok / individual bagi siswa yang belum mema –
hami materi tersebut.

21. Catatan Khusus : ( Hal – hal yang sangat penting terjadi selama proses kegiatan berlangsung
untuk menjadikan perhatian berikutnya ).

..........., ..............................................
Mengetahui  : Guru Pembimbing

Kepala SMP .........................

.......................................................... ..........................................................
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PERENCANAAN  PROGRAM  PELAYANAN

BIMBINGAN  DAN  KONSELING

1. Tugas Perkembangan 9 :   Mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam peranannya
sebagai pria dan wanita

2. Rumusan Kompetensi :   Mampu memahami kematangan hubungan dengan teman sebaya dalam hal
kegiatan belajar kelompok dan berempati terhadap teman sebaya di dalam
kelompok belajar

3. Materi Layanan :  “ Belajar Kelompok “

4. Sub Mataeri Layanan :   Belajar hidup bersama

5. Bidang Bimbingan :    Bimbingan Belajar

6. Jenis Layanan :    Informasi dan Pembelajaran

7. Fungsi Layanan :    Pemahaman dan Pengembangan

8. Tujuan Layanan :    Siswa mampu memahami pola hubungan yang baik dengan teman sebaya
dalam hal kegiatan belajar kelompok dan menanamkan rasa empati pada
teman sebaya

9. Sasaran Layanan :    Siswa kelas IX.

10. Semester / Waktu :    Ganjil / 1 x 45 menit.

11. Uraian Kegiatan :

Kegiatan I :    1. Guru pembimbing mengabsen siswa.

Kegiatan II :    Melalui penjelasan guru pembimbing siswa mengetahui tentang
1. Cara-cara atau aturan-aturan dalam pergaulan dengan teman sebaya serta

membina hubungan yang baik
2. Membentuk kelompok belajar dengan menanamkan rasa empati

Kegiatan III :    Berdasarkan penjelasan guru pembimbing, siswa membentuk diskusi kelom
pok untuk membahas
1. Pentingnya belajar kelompok
2. Pentingnya menanamkan rasa empati pada teman sebaya dalam pergaulan
3. Cara mengatasi hambatan-hambatan dalam kelompok belajar

12. Nilai – nilai yang harus
dikembangkan dalam ma-
teri ini : 1. Memahami pola hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam kegia-

tan belajar kelompok
2. Memahami nilai-nilai yang harus ditrapkan dalam membentuk belajar ke-

lompok
3. Memahami karakter dari masing-masing anggota kelompok

13. Pengembangan diri :   1. Menyadari pentingnya membentuk kelompok belajar dan menjalin hubu-
ngan yang baik dengan teman sebaya

2. Mengenali karakter dari masing-masing anggota kelompok dan menanam-
kan rasa empati terhadap teman sebaya / anggota kelompok
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14. Sumber Belajar : - Buku Melapendis BK
- Buku Etika pergaulan

15. Methode :    Ceramah bervariasi, diskusi problem salving dan pemberian tugas.

16. Tempat :    Kelas  IX

17. Penyelenggara :    Guru Pembimbing.

18. Pihak yang dikaitkan : - Wali kelas
- Orang tua.

19. Penilaian :
- Unsur yang dinilai :    1. Pemahaman materi.

2. Perasaan yang dialami setelah pelajaran selesai (penilaian diri)
3. Hasil diskusi dan tugas – tugas di Melapendis.
4. Tugas – tugas yang dikerjakan

1. Bagaimana caranya kalau dalam belajar hidup bersama terjadi konflik
atau perselisihan antar anggota ? Jelaskan !

2. Kemukakan manfaat belajar hidup bersama !
3. Ketika dalam belajar hidup bersama muncul seseorang anggota kelom-

pok yang mempunyai sifat suka menang sendiri. sok ngatur, egois dan
semacamnya, bagaimana sikapmu / Jelaskan !

4. Rino anggota kelompok belajar hidup bersama. Dia anak seorang peja-
bat di kota ini, telah banyak berbuat baik kepada kelompok. Namun di-
ketahui akhir-akhir ini Rino ternyata pemakai obat-obat terlarang.
Bagaimana sikapmu terhadap Rino ? Jelaskan !

20. Tindak Lanjut :    Layanan bimbingan kelompok / individual bagi siswa yang belum mema –
hami materi tersebut.

21. Catatan Khusus :    ( Hal – hal yang sangat penting terjadi selama proses kegiatan berlangsung
untuk menjadikan perhatian berikutnya ).

..........., ..............................................
Mengetahui  : Guru Pembimbing

Kepala SMP .........................

.......................................................... ..........................................................


