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PERENCANAAN  PROGRAM  PELAYANAN

BIMBINGAN  DAN  KONSELING

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

2. Rumusan Kompetensi :    Memahami nilai-nilai dan cara berperilaku pribadi dalam kehidupan

3. Materi Layanan : Menerima dan menghargai keunikan ciri-ciri dan kemampuan

4. Sub Mataeri Layanan : Menerima keunikan diri sendiri

5. Bidang Bimbingan :    Bimbingan Pribadi.

6. Jenis Layanan :    Informasi.

7. Fungsi Layanan :    Pemahaman.

8. Tujuan Layanan :    Siswa mampu memahami nilai-nilai dan cara berperilaku pribadi dalam ke-
hidupan

9. Sasaran Layanan :    Siswa kelas IX.

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

11. Uraian Kegiatan :

Kegiatan I :    1. Guru pembimbing mengabsen siswa.

Kegiatan II :    Melalui penjelasan guru pembimbing, siswa mengetahui
1. Keunikan dan ciri-ciri diri sendiri
2. Tujuan hidup, sehingga dapat memanfaatkan waktu luang untuk kegi-

atan-kegiatan yang positif
3. Dapat menginformasikan diri sendiri tentang bakat, minat dan cita-cita

Kegiatan III :    Berdasarkan penjelasan guru pembimbing, siswa dapat :
1. Menuliskan tentang informasi diri
2. Menyebutkan dorongan dari dalam diri sendiri untuk cita-cita, bakat,

Minat dan kemampuan
3. Hambatan dan cara mengatasi hambatan

12. Nilai – nilai yang harus
dikembangkan dalam ma-
teri ini : 1. Memahami tentang keunikan  dan ciri-ciri diri sendiri

2. Memahami tujuan hidup, sehingga dapat memanfaatkan waktu luang

13. Pengembangan diri : 1. Mengenal keunikan dan ciri-ciri diri sendiri
2. Mengenal tujuan hidup, sehingga dapat memanfaatkan waktu luang
3. Mengenal hambatan-hambatan dalam menjalankan kehidupan

14. Sumber Belajar : - Buku Melapendis BK

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.
3. Hasil diskusi dan tugas – tugas di Melapendis.
4. Tugas – tugas yang dikerjakan

1. Setelah mengikuti layanan informasi di atas, buatlah format informasi
diri seperti di bawah ini :

Informasi  Diri

Nama                                    :  ..................................................
Tempat / Tgl. Lahir : ..................................................
Sekolah : ..................................................
Cita-cita : ..................................................
Bakat : ..................................................
Minat : ..................................................
Kemampuan Akademis : ..................................................
Nilai rata-rata raport : ..................................................
Pelayanan yang disukai : ..................................................
Kcendrungan karir : ..................................................
Hambatan : ..................................................
Cara mengatasi : ..................................................

............, ..............................
Siswa

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

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 kemampuan bakat dan minat serta kecendrungan
karir dan apresiasi seni

2. Rumusan Kompetensi : Memahami pengaruh positif apresiasi seni terhadap kegiatan
belajar untuk pengembangan karir

3. Materi Layanan : Kegiatan belajar untuk pengembangan karir

4. Sub Materi Layanan : Pengaruh positif apresiasi seni terhadap pengembangan karir

5. Bidang Bimbingan : Bimbingan Belajar

6. Jenis Layanan : Informasi dan Pembelajaran

7. Fungsi Layanan : Pemahaman dan Pengenalan

8. Tujuan Layanan : Siswa memahami kemampuan bakat dan minatnya terhadap
kegiatan belajar untuk pengembangan karir

9. Sasaran Layanan : Siswa kelas IX

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

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

Kegiatan  II : Melalui penjelasan guru pembimbing siswa :
1. Mengetahui macam-macam karir atau pekerjaan yang ada

di masyarakat
2. Mengetahui bakat dan minatnya sehubungan dengan kegi-

atan belajar untuk pengembangan karir

Kegiatan  III : Berdasarkan penjelasan guru pembimbing siswa mengadakan
diskusi kelompok tentang  :
1. Menginventarisasi jenis-jenis pekerjaan
2. Membuat peta (pengelompokan) jenis-jenis pekerjaan ber-

dasarkan statusnya (negeri, swasta dan wiraswasta)
3. Menghubungkan jenis pekerjaan dan pendidikan formal

yang relevan
12. Nilai – nilai yang harus dikembangkan

dalam materi ini : 1. Memahami kemampuan bakat dan minatnya sehubungan
dengan kegiatan belajar dan pengembangan karir

2. Memahami jenis-jenis pekerjaan yang ada di masyarakat

13. Pengembangan diri : 1. Mengenal kemampuan bakat dan minat yang ada pada diri
sendiri.

2. Mengenal jenis-jenis pekerjaan yang ada di masyarakat
3. Menyadari bahwa kegiatan belajar ada hubungannya de-

ngan pengembangan diri

14. Sumber Belajar : - Buku Melapendis BK

15. Metode : Ceramah bervariasi, diskusi kelompok, problem salving
dan pemberian tugas – 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 pelayanan selesai
( penilaian diri )

3. Hasil diskusi dan tugas – tugas di Melapendis.
4. Tugas-tugas yang dikerjakan

4.1. Sebutkan macam-macam pekerjaan yang ada di ma-
syarakat

4.2. Sebutkan lima jenis pekerjaan wiraswasta yang kamu
ketahui

4.3.  Pendidikan apa yang diperlukan untuk jenis pekerja-
an di bawah ini

NO JENIS PEKERJAAN PENDIDIKAN KETERANGAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dokter
Perawat
Guru
Apoteker
Tehnik
Dosen
Pengusaha Biro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.  Sebutkan jenis pekerjaan yang kamu minati untuk
masa depan

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 :   Mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan untuk mengikuti dan melan-
jutkan pelajaran dan mempersiapkan karir serta berperan dalam kehidupan
di masyarakat

2. Rumusan Kompetensi :    Mampu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh di SMP
dengan arah pengembangan karir di masyarakat

3. Materi Layanan : Peran masyarakat untuk pengembangan persiapan karir

4. Sub Mataeri Layanan : Peran masyarakat sebagai sumber belajar untuk pengembangan pengetahuan
dan ketrampilan mengarah ke pengembangan karir

5. Bidang Bimbingan :    Bimbingan Karir

6. Jenis Layanan : Pembelajaran dan Informasi.

7. Fungsi Layanan :    Pemahaman dan Pengembangan

8. Tujuan Layanan :    Siswa mampu memahami peningkatan pengembangan pengetahuan dan ke-
trampilan yang diperoleh di SMP dengan yang ada di masyarakat sebagai
sumber belajar mengarah ke perkembangan karir

9. Sasaran Layanan :    Siswa kelas IX.

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

11. Uraian Kegiatan :

Kegiatan I :    1. Guru pembimbing mengabsen siswa.

Kegiatan II :    Melalui penjelasan guru pembimbing siswa :
1. Mengetahui tugas pokoknya sebagai pelajar adalah belajar
2. Mengetahui cara mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan yang di-

peroleh di SMP
3.  Mengetahui ketrampilan yang ada di masyarakat sebagai sumber belajar

Kegiatan III :    Berdasarkan penjelasan guru pembimbing, siswa berdiskusi dan kerja ke –
lompok tentang :
1. Cara mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan
2. Mendata ketrampilan atau kursus-kursus yang ada di masyarakat

12. Nilai – nilai yang harus
dikembangkan dalam ma-
teri ini :    1. Memahami pentingnya seseorang mempunyai ketrampilan

2. Memahami bahwa pengetahuan dan ketrampilan yang ada di masyarakat
sebagai sumber belajar

13. Pengembangan diri :   1. Mengenali ketrampilan yang diikuti dan pengembangannya
2. Mempersiapkan diri untuk mengembangkan ketrampilan yang mengarah

pada pengembangan karir

14. Sumber Belajar : - Buku Melapendis BK

15. Methode :    Ceramah bervariasi, diskusi kelompok dan pemberian tugas
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16. Tempat :    Kelas  IX

17. Penyelenggara :    Guru Pembimbing.

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

4.1. Berikan contoh jenis-jenis pekerjaan swasta
4.2. Berikan contoh jenis-jenis pekerjaan wiraswasta
4.3. Berikan contoh jenis-jenis pekerjaan pegawai negeri
4.4. jenis pekerjaan apa yang anda inginkan ? Beri penjelasan !

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 perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertaqwa ke-
pada Tuhan Yang Maha Esa

2. Rumusan Kompetensi : Menjalankan dan memahami pentingnya kaidah-kaidah agama dalam penga-
ruh dan pengembangan diri untuk karir

3. Materi Layanan : Merencanakan masa depan

4. Sub Mataeri Layanan : Merencanakan masa depan

5. Bidang Bimbingan : Bimbingan Karir

6. Jenis Layanan : Informasi dan Pembelajaran

7. Fungsi Layanan : Pemahaman dan Pemeliharaan

8. Tujuan Layanan : Siswa mampu memahami pentingnya merencanakan masa depan sesuai de-
ngan kaidah-kaidah agama dan pengaruh pengembangan diri untuk karir

9. Sasaran Layanan :   Siswa kelas IX.

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

11. Uraian Kegiatan :

Kegiatan I :    1. Guru pembimbing mengabsen siswa.

Kegiatan II :    Melalui penjelasan guru pembimbing siswa mengetahui tentang :
1.  Merencanakan masa depan
2.  Menjalankan kaidah-kaidah agama dalam pergaulan pada pengembangan

diri untuk karir

Kegiatan III :    Berdasarkan penjelasan guru pembimbing, siswa berdiskusi atau kerja ke –
lompok tentang :
1.  Cita-cita yang menggamberkan tentang masa depan
2.  Cara-cara merencanakan masa depan

12. Nilai – nilai yang harus
dikembangkan dalam ma-
teri ini :    1. Memahami tentang cara-cara merencanakan masa depan

2. Memahami pentingnya kaidah-kaidah ajaran agama dalam pengaruhnya
terhadap pengembangan diri untuk karir

13. Pengembangan diri :   1. Mengenal cita-cita pribadi dalam pengembangan diri untuk karir
2. Menambah pengetahuan tentang kaidah-kaidah agama

14. Sumber Belajar : - Buku Melapendis BK
- Buku pelajaran agama

15. Methode :    Ceramah bervariasi, diskusi kelompok 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

4.1. Bedakan kata yang tersusun di dalam kalimat di bawah ini sesuai de-
ngan informasi di atas
a.  Karir ayah sebagai dokter
b.  sebagai dokter ayahku harus berkarir agar dapat memberikan pela-

yanan kepada pasien dengan baik
.........................................................................................................
.........................................................................................................

4.2. Kita bisa berkarir setiap saat. Apa maksud kalimat ini ? Jelaskan !
4.3. Untuk mencapai cita-cita kita harus selalu berkarir dalam bidang

yang kita minati. Apa arti “ Berkarir “ dalam pernyataan ini ?
4.4. sebutkan karir yang kamu inginkan sekarang !
4.5. Bagaimana usahamu agar karir yang kamu rencanakan bisa diwujud-

kan ?

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 :   Mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan untuk mengikuti dan melan-
jutkan pealajaran dan atau mempersiapkan karir serta berperan dalam kehi-
dupan di masyarakat

2. Rumusan Kompetensi :   Mampu mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan untuk merencanakan
masa depan

3. Materi Layanan :   Memutuskan dan merencanakan masa depan

4. Sub Mataeri Layanan : Merencanakan Karir

5. Bidang Bimbingan :    Bimbingan Karir

6. Jenis Layanan :    Informasi

7. Fungsi Layanan :    Pemahaman

8. Tujuan Layanan :    Siswa mampu memahami pengetahuan dan ketrampilan untuk merencana-
kan masa depan

9. Sasaran Layanan :    Siswa kelas IX.

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

11. Uraian Kegiatan :

Kegiatan I :    1. Guru pembimbing mengabsen siswa.

Kegiatan II :    Melalui penjelasan guru pembimbing siswa mengetahui tentang :
- Rencana masa depan dihubungkan dengan pengetahuan dan ketrampilan

yang dimiliki untuk mengembangkan karir

Kegiatan III :    Berdasarkan penjelasan guru pembimbing, siswa memcoba menyusun ren-
Cana masa depan dengan melalui 3 tahapan (3 rencana)
1. Rencana jangka Pendek
2. Rencana jangka Menengah
3. Rencana jangka Panjang

12. Nilai – nilai yang harus
dikembangkan dalam ma-
teri ini :    1. Memahami tentang proses pendidikan formal dari SD, SMP, SMA dan

Perguruan Tinggi merupakan langkah awal untuk menyusun rencana ma-
sa depan

2. Memahami bahwa seseorang yang sudah merasakan pendidikan formal
harus bisa menentukan karirnya mendatang

13. Pengembangan diri :   1. Mengenal kemampuan diri sendiri selama menjalani pendidikan formal
SD, SMP, SMA / SMK dan Perguruan Tinggi

2. Mampu menyusun rencana untuk masa depan sesuai dengan kemampuan
bakat dan minat serta pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki

14. Sumber Belajar : - Buku Melapendis BK
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15. Methode :    Ceramah bervariasi

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
3. Hasil diskusi dan tugas – tugas di Melapendis.
4. Tugas – tugas yang dikerjakan

4.1. Buatlah keputusan dan rencana masa depanmu
- Nama :  ..............................................
- Sekolah :  ..............................................
- Kelas :  ..............................................
- Karir yang dicita-citakan :  ..............................................
- Alasan :  ..............................................
- Rencana jangka Pendek :  ..............................................
- Rencana jangka Menengah :  ..............................................
- Rencana jangkia Panjang :  ..............................................

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 :   Memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat ditrima dalam kehi-
dupan yang lebih luas

2. Rumusan Kompetensi :  Mengembangkan nilai-nilai dan cara bertingkah laku dalam membuat kepu-
tusan untuk menghadapi kondisi tertentu

3. Materi Layanan : Bagaimana cara membuat keputusan

4. Sub Mataeri Layanan : Cara membuat keputusan

5. Bidang Bimbingan :  Bimbingan Pribadi

6. Jenis Layanan :  Informasi

7. Fungsi Layanan :  Pemahaman

8. Tujuan Layanan :  Siswa mampu membuat keputusan dalam kondisi tertentu, sesuai dengan ni-
lai-nilai dan perilaku yang dapat diterima dalam kehidupan yang lebih luas

9. Sasaran Layanan :  Siswa kelas IX.

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

11. Uraian Kegiatan :

Kegiatan I :  1. Guru pembimbing mengabsen siswa.

Kegiatan II :  Melalui penjelasan guru pembimbing siswa mengetahui
1. Cara membuat keputusan pada kondisi tertentu
2. Membuat keputusan sama halnya dengan membuat rencana

Kegiatan III :  Berdasarkan penjelasan guru pembimbing, siswa membentuk kelompok dan
mendiskusikan cara-cara menyusun suatu keputusan sehingga menjadi ke-
rangka rencana dari suatu kegiatan

12. Nilai – nilai yang harus
dikembangkan dalam ma-
teri ini : 1.  Memahami nilai-nilai dan cara bertingkah laku dalam membuat keputu-

san
2.  Memahami cara membuat keputusan dengan menetapkan sikap secara

pasti pada situasi dan kondisi tertentu

13. Pengembangan diri :   1. Menyadari bahwa membuat keputusan dari suatu kegiatan merupakan ren
cana yang berkelanjutan

2. Mengenal dan memahami bahwa suatu kegiatan yang kita rencanakan ha-
silnya akan lebih baik

14. Sumber Belajar : - Buku Melapendis BK

15. Methode :    Ceramah bervariasi, diskusi kelompok 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

4.1. Jelaskan dengan kata-katamu sendiri apa yang dimaksud dengan ke-
putusan !

4.2. Buatlah serangkaian keputusan dalam rangka mempersiapkan diri
agar lulus dalam ujian

4.3. Diskusikan dalam teman kelompokmu, keputusan apa yang harus di
ambil bila anda menghadapi teman yang selalu mengajak kamu, ke-
da hal-hal yang negatif, sementara dia adalah temanmu yang sering
memberikan pertolongan

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 kemampuan bakat dan minat serta arah kecendrungan karir dan
apresiasi seni

2. Rumusan Kompetensi :   Mampu mengarahkan kecendrungan karir sendiri sesuai dengan kemampuan
bakat dan minat

3. Materi Layanan : Mengenal pola-pola karir yang ada dalam diri dan memahami keterbatasan-
nya

4. Sub Mataeri Layanan : Mengembangkan potensi diri

5. Bidang Bimbingan : Bimbingan Karir

6. Jenis Layanan : Informasi

7. Fungsi Layanan : Pengentasan dan Penyaluran

8. Tujuan Layanan : Siswa mampu mengembangkan potensi diri melalui berbagai macam kegia-
tan yang disesuaikan dengan bakat dan minatnya

9. Sasaran Layanan :    Siswa kelas IX.

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

11. Uraian Kegiatan :

Kegiatan I :    1. Guru pembimbing mengabsen siswa.

Kegiatan II :    Melalui penjelasan guru pembimbing siswa dapat mengetahui
1. Cara-cara mengembangkan potensi diri melalui berbagai macam kegiatan

(ketrampilan)
2. Jenis-jenis kegiatan yang dihubungkan dengan sikap prestasi dan fasilitas

yang ada

Kegiatan III :    Berdasarkan penjelasan guru pembimbing di atas
1. Siswa mengadakan diskusi kelompok tentang pemilihan jenis-jenis kegi-

atan yang disesuaikan dengan kemampuan / potensi diri
2. Kegiatan yang dihubungkan dengan karir yang disenangi
3. Menentukan atau mengambil suatu keputusan untuk menentukan kegiatan

(ketrampilan) yang sesuai dengan bakat dan minatnya

12. Nilai – nilai yang harus
dikembangkan dalam ma-
teri ini :    1. Memahami tentang kemampuan diri dealam memilih kegiatan / ketram-

pilan yang disesuaikan dengan bakat minatnya
2. Memahami hambatan-hambatan yang mengganggu proses pengembangan

potensi diri melalui kegiatan-kegiatan yang ada

13. Pengembangan diri :   1. Mengenal potensi diri , sehingga dapat menentukan kegiatan-kegiatan
yang disesuaikan dengan bakat minat

2. Menambah pengetahuan tentang pengembangan ketrampilan dihubungkan
dengan pengembangan karir kelak

14. Sumber Belajar : - Buku Melapendis BK
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15. Methode :    Ceramah bervariasi, diskusi atau kerja kelompok 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

4.1. Berilah tanda cek () pada kolom yang sesuai dengan pilihan anda !
“ Bakat dan kemampuan / potensi dalam kegiatan “

4.2. Berilah tanda cek () pada kolom yang sesuai dengan pilihan anda !
“ Kegiatan atas karir yang disenangi “

4.3. Dalam tabel tersebut bermacam-macam kegiatan
Berilah tanda cek () pada kolom yang sesuai dengan kegiatan
Nama :  ..................................................
Cita-cita :  ..................................................
- Bidang-bidang perkembangan sekolah dan karir
- Langkah-langkah yang dapat saya lakukan tahun ini
- Langkah-langkah yang harus saya lakukan tahun depan

4.4. Berilah tanda cek () pada kolom yang sesuai dengan kegiatan anda
4.5. Buatlah catatan penting terutama yang berhubungan erat dengan cita-

cita karir anda, tuliskan pada format yang sudah tersedia di Melapen-
dis, minimal 7 jenis !

4.6. Tuliskan pada format tersebut tentang keterbatasan masalah hamba-
tan karir
- Jumlah hambatan
- Faktor penyebab
- Alternatif cara mengatasinya

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 :   Mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan untuk mengikuti dan kelanju
tan pelajaran atau mempersiapkan karir serta berperan dalam kehidupan di
masyarakat

2. Rumusan Kompetensi :   Mampu mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan untuk menghadapi
ujian akhir nasional dan kelanjutan studi

3. Materi Layanan : Ujian Akhir Nasional dan kelanjutan studi ke SMA / SMK

4. Sub Mataeri Layanan : Persiapan menghadapi ujian akhir nasional

5. Bidang Bimbingan :   Bimbingan Belajar

6. Jenis Layanan :    Informasi dan Orientasi.

7. Fungsi Layanan :    Pemahaman dan Pengembangan

8. Tujuan Layanan :    Siswa mampu mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan untuk meng-
hadapi ujian akhir nasional dan kelanjutan studi

9. Sasaran Layanan :    Siswa kelas IX.

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

11. Uraian Kegiatan :

Kegiatan I :    1. Guru pembimbing mengabsen siswa.

Kegiatan II :    Melalui penjelasan guru pembimbing siswa mengetahui
1. Kesiapan dalam menghadapi ujian akhir nasional
2. Kesulitan dalam menghadapi ujian akhir nasional
3. Hambatan-hambatan yang bersumber dari dalam diri sendiri maupun dari

luar
4. Memilih sekolah lanjutan atas atau sekolah kejuruan yang sesuai dengan

bakat minatnya

Kegiatan III :    Berdasarkan penjelasan guru pembimbing, siswa membentuk kelompok un-
tuk mengadakan diskusi tentang :
1. Persiapan apa saja yang harus disiapkan dalam menghadapi ujian akhir

semester
2. Cara-cara mengatasi hambatan dari dalam diri maupun hambatan dari luar

12. Nilai – nilai yang harus
dikembangkan dalam ma-
teri ini :    1. Rasa tanggung jawab dalam menghadapi ujian akhir nasional

2. Kesiapan untuk melanjutkan studi di tingkat atas atau kejuruan

13. Pengembangan diri :   1. Mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian akhir nasional
2. Mengetahui hal-hal yang akan mengganggu dan menghambat proses be-

lajar (mengganggu konsentrasi)
3. Mengembangkan rasa optimis untuk keberhasilan dalam menempuh ujian

dan kelanjutan studi
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14. Sumber Belajar : - Buku Melapendis BK

15. Methode : Ceramah bervariasi, diskusi, kerja kelompok dan pemberian tugas-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

4.1. Hambatan saya yang bersumber dari dalam diri

NO JENIS HAMBATAN YANG DIRASA/DIALAMI

Hambatan saya yang bersumber dari luar diri

NO JENIS HAMBATAN YANG DIRASA/DIALAMI

4.2. Diskusikan hambatan-hambatan yang sudah anda tulis pada kegiatan
1 dengan teman-teman kelompok anda, kemudian tulis hasil diskusi-
nya pada kolom di bawah ini  !

Hasil diskusi :
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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 .........................

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


