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PERENCANAAN PROGRAM PELAYANAN
BIMBINGAN DAN KONSELING

1. Tugas Perkembangan :  Mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Rumusan Kompetensi : Memahami secara lebih luas dan mendalam kaidah-
kaidah agama yang dianutnya

3.  Materi Layanan    1 :  Pokok-pokok keyakinan ajaran agama yang dianutnya

4.  Sub Materi  Layanan :  Keyakinan terhadap Ajaran Agama yang dianutnya

5.  Bidang  Bimbingan :  Pribadi

6.  Jenis Layanan :  Orientasi dan Informasi

7.  Fungsi Layanan :  Pemahaman

8.  Tujuan  Layanan :  Siswa mampu memahami pokok-pokok keyakinan

ajaran agama yang dianutnya

9.  Sasaran Layanan :  Siswa  Kelas  VII

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

11. Uraian Kegiatan :

- Kegiatan   I :  1.  Guru pembimbing mengabsen siswa

- Kegiatan  II :  1.  Melalui penjelasan guru pembimbing.
Siswa mengetahui pokok-pokok keyakinan ajaran
Agama yang dianut dan Perintah Tuhan YME yang
Harus dikerjakan.

- Kegiatan  III :  Berdasarkan penjelasan guru pembimbing siswa
berdiskusi tentang :
1. Perintah Tuhan yang harus dikerjakan
2. Menggambarkan rasa syukur atas nikmat yang

dilimpahkan pada kita
3. Menyebutkan perbuatan

- Perbuatan baik dan dosa apa saja yang pernah di
lakukan.

12. Nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam materi ini :
- Sebagai remaja yang beriman, antara lain :

a. Mensyukuri pemeliharaan Tuhan
b. Menjaga / menghargai dirinya sebagai ciptaan Tuhan
c. Menunjukkan prestasi hasil belajar
d. Gembira, banyak bergaul / teman dll.

13. Pengembangan diri :
- Mensyukuri karunia Tuhan, dengan  :

a. Mentaati atau larangan agama
b. Rajin beribadah, belajar dengan giat, ulet dan bertanggung jawab
c. Peduli pada kebersihan diri dan lingkungan dan sesama
d. Sopan santun dan ramah

14. Sumber belajar :  Buku Melapendis

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

16. Tempat :  Ruang kelas VII

17. Penyelenggara :  Guru Pembimbing

18. Pihak yang diikutkan :
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- Wali kelas
- Guru Agama
- Orang Tua

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

2. Perasaan yang dialami setelah pelayanan selesai
3. Hasil diskusi dan Tugas-tugas di Melapendis
4. Tugas-tugas yang dikerjakan  :

1. Tuhan memberi perintah kepada umat untuk
dipatuhi dan dikerjakan .
Perintah apa saja yang selalu anda kerjakan ?
Sebutkan !

2. Sebagai makluk ciptaan Tuhan, kita harus ber-
syukur kepadaNya atas segala nikmat yang di-
limpahkan kepada kita. Bagaimana cara kamu
bersyukur kepadaNya ? Jelaskan dan beri
contohnya !

3. Perbuatan-perbuatan yang baik dan dsa apa
saja yang pernah kamu lakukan ?

4. Untuk meningkatkan wawasan ilmu agama
dan meningkatkan tanggung jawab, buatlah
rencana kegiatan yang positif. Apa yang
ingin kamu lakukan ?

20.  Tindak lanjut :  1. Bimbingan kelompok / Individu bagi siswa yang
belum memahami materi tersebut.

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

Mengetahui …………….,………………………..
Kepala Sekolah Guru pembimbing

______________ ________________
NIP. NIP.
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PERENCANAAN PROGRAM PELAYANAN
BIMBINGAN DAN KONSELING

1.  Tugas Perkembangan :  Mencapai perkembangan diri sebagai remaja
yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa

2. Rumusan Kompetensi : Menjalankan kaidah-kaidah agama yang
dianutnya

3.  Materi Layanan 2 :  Praktek Menjalankan Kaidah Agama

4.  Sub Materi Layanan :  Praktek Kehidupan Beragama

5.  Bidang Bimbingan :  Bimbingan Pribadi

6.  Jenis Layanan :  Orientasi dan Pembelajaran

7.  Fungsi Layanan :  Pemahaman

8.  Tujuan Layanan :  Siswa mampu mempraktekkan dan menjalan
kan kaidah – kaidah agama yang dianutnya

9.  Sasaran Layanan :  Siswa Kelas VII

10.  Semester / Waktu :  Gasal / 1 X 40 menit

11.  Uraian Kegiatan :

Kegiatan  1 :  Guru Pembimbing mengabsen siswa

Kegiatan  2 :  Melalui penjelasan guru pembimbing siswa
Mengetahui kaidah-kaidah agama yang
Dijalankan dan dipraktekkan dalam kehidup
an sehari-hari.

Kegiatan  3 :  Berdasarkan penjelasan guru pembimbing
Siswa berdiskusi atau kerja kelompok  ten-
tang :
a.  Kaidah-kaidah agama apa saja yang -

harus dijalankan.
b. Perintah dan larangan agama apa saja

yang sudah dilaksanakan / dihindari.
c. Menyebutkan perintah-perintah agama

yang belum dilaksanakan dengan baik.

12.   Nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam materi ini  .
Sebagai remaja yang beriman, antara lain :
a. Berwawasan yang luas tentang keyakinan terhadap ajaran

agama yang dianut.
b. Mengembangkan ajaran agama ( kaidah – kaidah ) yang dimiliki.

13.Pengembangan diri
a. Memahami nilai-nilai dasar keagamaan yang kuat melalui kaidah –

kaidah agama.
b. Mentaati perintah agama dan menjahui larangan-larangannya.

14.  Sumber Belajar :   Buku agama
Buku Melapendis
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15.  Metode :   Ceramah bervariasi, diskusi kerja kelompok, pro
blem salving, pemberian tugas, dinamika kelompok

16.  Tempat :   Ruang  /  Kelas VII

17.  Penyelenggara :  Guru Pembimbing

18. Pihak yang diikutkan :
- Wali Kelas
- Guru Agama
- Orang Tua

19. Penilaian  :
Unsur-unsur yang dinilai
1. Pemahaman Materi
2. Perasaan yang dialami setelah pelayanan selesai
3. Hasil diskusi dan tugas-tugas di Melapendis
4. Tugas-ytugas yang dikerjakan  :

1.  Perintah dan larangan agamamu apakah sudah kamu melaksana-
kan / hindari ?  tolong ceritakan !

2. Sebutkan perintah-perintah agamamu yang belum kamu laksana
kan dengan baik ? Baik yang wajib maupun yang sunnah

3. Apakah kamu sudah berusaha untuk menghindari larangan-lara-
ngan Tuhan ? Sebutkan !

4. Apakah kamu sudah melakukan hal-hal yang baik tanpa disuruh ?
( atas kemauan sendiri ) tolong ceritakan !

5. Supaya kamu memahami nilai-nilai dasar keagamaan yang kuat
rencana kegiatan apa yang akan kamu lakukan ?

20.  Tindak Lanjut :  Bimbingan Kelompok / Individual bagi siswa yang
belum memahami materi tersebut.

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

Mengetahui …………….,………………
Kepala  Sekolah Guru Pembimbing

______________ _______________
NIP. ……………… NIP. ……………….
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PERENCANAAN PROGRAM PELAYANAN
BIMBINGAN DAN KONSELING

1. Tugas Perkembangan :  Mencapai perkembangan diri sebagai remaja
yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa.

2. Rumusan Kompetensi : Memaha,mi pentingnya hubungan sosial se-
suai dengan kaidah-kaidah ajaran agama

3.  Materi Layanan  3 : Hubungan sosial sesuai Ajaran Agama

4.  Sub Materi Layanan :  Pergaulan yang dilandasi oleh nilai agama

5.  Bidang Bimbingan :  Bimbingan Sosial

6.  Jenis  Layanan :  Informasi dan bimbingan Kelompok

7.  Fungsi Layanan :  Pemahaman dan Pencegahan

8.  Tujuan Layanan :  Siswa mampu mengadakan hubungan sosial
dalam bentuk pergaulan yang dilandasi oleh
nilai-nilai agama

9.  Sasaran Layanan :  Siswa Kelas VII

10. Semester  /  Waktu :  Gasal  /  1 X 40 menit

11.  Uraian  Kegiatan :
Kegiatan   1 :  Guru pembimbing mengabsen siswa

Kegiatan   2 :  Melalui penjelasan guru pembimbing :
- Siswa mengetahui etika dalam pergaulan

Yang dilandasi oleh nilai-nilai agama.
- Siswa mengetahui batasan-batasan

Lingkungan dalam pergaulan.
( Lingkungan keluarga, lingkungan seko-
lah, lingkungan masyaraka

Kegiatan  3 :  Berdasarkan penjelasan guru pembimbing,
Siswa mengadakan diskusi kelompok ten -
Tang  :
1. Nilai-nilai pergaulan yang sesuai dengan

Ajaran agama.
2. Mencatat nilai-nilai yang berlaku didalam

Lingkungan keluarga, sekolah dan masya
Rakat.

12. Nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam materi :
Sebagai manusia yang bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
a. Mempunyai rasa kasih sayang dan rasa mencintai terhadap sesama
b. Mempunyai sikap tenggang rasa dan menjunjung tinggi nilai kemanu

iaan.
c. Mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong

royong.
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13. Pengembangan diri :
a. Mampu menolong teman yang mengalami kesulitan dalam salah

satu mata pelajaran.
b. Peduli pada kesulitan sesama yang mengalami musibah atau ma

salah ( teman yang kena musibah atau kesusahan orang tua
meninggal ).

14.  Sumber Belajar :  Buku Melapendis

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

16.  Tempat :  Ruang  /  Kelas VII

17.  Penyelenggara :  Guru Pembimbing

18.  Pihak yang diikutkan :
- Wali Kelas
- Guru Agama
- Orang Tua

19.  Penilaian :
Unsur yang dinilai :

1. Pemahaman Materi
2. Perasaan yang dialami setelah pelayanan selesai.
3. Hasil diskusi dan tugas-tugas dalam melapendis.
4. Tugas-tugas yang dikerjakan  :

1.  Apakah yang anda lakukan apabila ada teman se-
bangku yang mengalami kesulitan dalam salah satu
mata pelajaran sementara anda menguasai mata
pelajaran tersebut ?

2. Bagaimana langkah atau tindakan anda apabila ada
salah satu orang tua teman anda sekelas yang me-
ninggal dunia ?

3. Apa tindakan anda apabila ada teman yang kehilang-
an uang saku dan mengakibatkan dia tidak bisa pu-
lang karena tidak memiliki uang untuk bayar angkot ?

20.  Tindak Lanjut :  Bimbingan kelompok Individu bagi siswa
yang belum memahami materi tersebut.

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

Mengetahui …………….,………………
Kepala Sekolah Guru  Pembimbing

______________ __________________
NIP……………….. NIP. ……………………
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PERENCANAAN PROGRAM PELAYANAN
BIMBINGAN DAN KONSELING

1.  Tugas Perkembangan :  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 polahidup sehat

3.  Materi layanan   4 :  Sikap menerima terhadap perubahan fisik
dan psikis laki-laki dan perempuan.

4.  Sub Materi Layanan :  menerima Perubahan diri sendiri

5.  Bidamng Bimbingan :  Bimbingan Pribadi

6.  Jenis  Layanan :  Informasi

7.  Fungsi  Layanan :  Pemahaman

8.  Tujuan Layanan :  Siswa mampu menerima perubahan fisik dan
psikis secara positif dan dinamis pada diri
sendiri untuk kehidupan yang sehat

9. Sasaran Layanan :  Siswa  Kelas VII

10. Semester  /  Waktu :  Gasal / 1 X 40 menit.

11. Uraian Kegiatan :

Kegiatan   1 :  Guru Pembimbing mengabsen siswa

Kegiatan    2 :   Melalui penjelasan guru pembimbing
- Siswa mengetahui bahwa didalam pertum

Buhan manusia ada perubahan fisik dan
psikis yang terjadi dan perlu bersikap po –
Sitip serta dinamis dalam menerima
perubahan tersebut.

Kegiatan   3 :  Berdasarkan penjelasan guru pembimbing
Siswa berdiskusi tentang  :
- menyusun diskripsi perubahan fisik dan

psikis pada laki-laki dan perempuan.
- Perubahan fisik dan psikis mempenga

Ruhi perubahan sikap pribadi maupun
Hubungan sosial ( apa saja macam-
macam nya ) pada laki-laki dan
perempuan.

12 Nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam materi ini :
a. Memahami pertumbuhan dan perkembangan dalam segala

kehidupannya.
b. Menyadari bahwa perubahan fisik dan psikis pasti dialami oleh manusia

dalam taraf pertumbuhan.
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13. Pengembangan diri. :
Dengan adanya perubahan fisik dan psikis bagi laki-laki dan perem

Puan akan mengalami perubahan dalam hubungan sosial yang ditandai
dengan perkembangan minat, atau timbul rasa menyenangi terhadap
lawan jenis, dengan demikian diharapkan mampu :
a. Menyadari nilai-nilai persahabatan
a. Berinteraksi dengan teman sebaya
c. Toleransi dalam pergaulan.

14. Sumber Belajar :  Buku Melapendis.

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

16. Tempat :  Ruang  /  Kelas VII

17.   Penyelenggara :  Guru Pembimbing

18.   Pihak yang diikutkan :
- Wali Kelas
- Orang Tua

19.   Penilaian :

Unsur Yang dinilai :
1. Pemahaman Materi
2. Perasaan yang dialami setelah layanan selesai
3. Hasil diskusi dan tugas-tugas dimelapendis
4. Tugas-tugas yang dikerjakan  :

1. Bagaimana sikap anda apabila anda mengalami peruba-
han yang terjadi pada diri sendiri anda ?

2. Apa yang anda lakukan apabila ada teman laki-laki ber-
buat yang kurang pantas terhadap teman perempuan ?

20.   Tindak Lanjut    :  Bimbingan kelompok / Individu bagi siswa yang belum
memahami materi tersebut.

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

Mengetahui …………….,………………
Kepala Sekolah Guru Pembimbing

_______________ ___________________
NIP. ………………. NIP……………………….
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PERENCANAAN PROGRAM PELAYANAN
BIMBINGAN DAN KONSELING

1.  Tugas Perkembangan :  Mempersiapkan diri menerima dan bersikap po-

sitif serta dinamis terhadap perubahan fisik dan

psikisyang terjadi pada diri sendiri untuk kehidup

an yang sehat.
2. Rumusan Kompetensi : Menjalankan pola hidup sehat

3.  Materi Layanan 5 :  Cara hidup sehat

4.  Sub Materi Layanan :  Membiasakan diri hidup sehat

5.  Bidang Bimbingan :  Bimbingan Pribadi

6.  Jenis Layanan :  Orientasi dan Informasi

7.  Fungsi Layanan :  Pemahaman dan pencegahan

8.  Tujuan Layanan :  Siswa mampu membiasakan diri hidup sehat dan

melaksanakan pola hidup sehat.

9.  Sasaran Layanan :  Siswa kelas VII

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

11. Uraian Kegiatan :

Kegiatan  1 :  Guru Pembimbing mengabsen siswa

Kegiatan  2 :  Melalui penjelasan guru pembimbing

- Siswa mengetahui cara-cara hidup sehat.

- Siswa mengetahui berbagai macam cara hidup

sehat.

Kegiatan  3 :  Berdasarkan penjelasan guru pembimbing siswa

Berdiskusidan mengerjakan tugas-tugas tentang :

- Menjaga kebersihan

- Mengatur makanan yang bergizi cukup

- Berolah raga secara teratur sesuai kemampu-

Annya.

12. Nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam materi ini :

a.  Menjalankan pola hidup sehat

b.  Menyadari pentingnya berolah - raga

c. Mengatur makanan bervariasi dengan gizi yang cukup

13. Pengembangan diri :

a. Mengenali diri sendiri baik fisik maupun kejiwaan

b. Makan makanan bervariasi dengan gizi yang cukup

c. Selalu menjaga kebersihan

d. Menambah pengetahuan kesehatan dengan membaca buku kesehatan
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14. Sumber Belajar :  Buku Kesehatan , Buku Melapendeis

15. Metode :  Ceramah bervariasi diskusi, problem salving dan pembe

rian tugas.

16. Tempat :  Ruang Kelas VII

17. Penyelenggara :  Guru Pembimbing

18. Pihak yang diikutkan

- Wali  Kelas

- Guru Agama

- Orang Tua

19. Penilaian

Unsur yang dinilai :  1. Pemahaman Materi

2. Perasaan yang dialami setelah pelayanan selesai

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

1.  Apa yang anda lakukan apabila ada teman anda
yang sakit di sekolah ?

2. Apa yang terjadi apabila seseorang kekurangan gizi

20. Tindak Lanjut :  1. Bimbingan kelompok / individu bagi siswa yang belum

memahami materi tersebut.

21. Catatan Khusus :

( Hal-hal yang sangat penting terjadi selama proses kegiatan berlangsung untuk

menjadikan perhatian berikutnya).

Mengetahui …………….,………………

Kepala Sekolah Guru pembimbing

_____________ ____________________

NIP NIP



11

PERENCANAAN PROGRAM PELAYANAN
BIMBINGAN DAN KONSELING

1.  Tugas Perkembangan :  Mencapai pola yang baik dengan teman sebaya

dalam perannya sebagai pria dan wanita

2. Rumusan Kompetensi : Memahami peran pribadi dalam kelompok sebaya
priya dan wanita

3.  Materi Layanan  6 :  “ Peran pribadi dalam kelompok sebaya.”

4.  Sub Materi Layanan :  Menjalankan peran pribadi

5.  Bidang Bimbingan :  Bimbingan Pribadi

6.  Jenis Layanan :  Penempatan dan penyaluran

7.  Fungsi Layanan :  Pemahaman

8.  Tujuan Layanan :  Siswa mampu menjalankan peran pribadi dalam

kelompok sebaya.

9.  Sasaran Layanan :  Siswa Kelas VII

10.  Semester / waktu :  Ganjil / 1 X 40 menit

11.  Uraian kegiatan :

Kegiatan  1 :  Guru pembimbing mengabsen siswa

Kegiatan  2 :  Melalui penjelasan guru pembimbing

- Siswa mengetahui ciri-ciri anak remaja pria dan

wanita

Kegiatan  3 :  Berdasarkan penjelasan guru pembimbing siswa

Berdiskusi dan mengerjakan tugas-tugas tentang

1.  Ciri-ciri anak remaja pria dan wanita

2.  Membahas masalah tindakan agresif positif

dan negatif dimasa remaja.

3.  Menyebutkan jenis-jenis sifat agresif positif

dan negatif dimasa remaja.

12. Nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam materi ini :
1. Menyadari adanya perubahan dan perbedaan ciri-ciri remaja pria dan

wanita.
2.  Menyadari tingkah laku anak remaja yang cenderung agresif, positif dan

negatif

13. Pengembangan diri :

1.  Mengenali diri sendiri dengan adanya perubahan fisik dan psikis dimasa
remaja.

2.  Dapat mengendalikan diri bila ada pengaruh negatif dari luar ( konflik ).
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14. Sumber Belajar : - Buku perkembangan remaja ( Psychologi -

Remaja )

- Buku Melapendis

15. Metode :  Ceramah bervariasi, diskusi, problem salving dan

pemberian tugas.

16.  Tempat :  Ruang  /  Kelas VII

17.  Penyelenggara :  Guru Pembimbing

18.  Pihak yang diikutkan :

- Wali kelas

- Guru agama

- Orang tua

19.  Penilaian :

Unsur-unsur yang dinilai :

1. Pemahaman materi

2. Perasaan yang dialami setelah pelayanan selesai

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

1. Kepribadian yang menarik itu yang bagai-
mana menurut pendapatmu ?  Beri penjela-
sannya !

2. Adakah persamaan sifat anda dengan contoh
ditabel ? Jelaskan  !

3. Anda diharapkan dapat memberikan keputu-
san dengan sikap yang positif terhadap keja-
dian-kejadian berikut  :
a. Jika teman anda minta bantuan untuk me-

lawan musuhnya, sikap anda bagaimana ?
b. Jika anda ditantang berkelahi sikap yang

anda ambil adalah………
c. Jika terjadi konflik dimana anda sudah la-

ma tidak ditegur sapa oleh teman, sikap
yang anda ambil ialah ……

20.  Tindak Lanjut :  1. Bimbingan kelompok  /  individu bagi siswa

yang belum memahami materi tersebut.
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21.  Catatan Khusus :
( Hal-hal yang sangat penting terjadi selama proses kegiatan berlangsung
untuk menjadikan perhatian berikutnya ).

Mengetahui …………….,………………

Kepala Sekolah Guru Pembimbing

______________ _____________________
NIP. NIP.



14

PERENCANAAN PROGRAM PELAYANAN
BIMBINGAN DAN KONSELING

1. Tugas  Perkembangan :  Mencapai pola yang baik dengan teman sebaya

dalam perannya sebagai pria dan wanita.

2. Rumusan Kompetensi : Menjalankan peran pribadi dalam kelompok

sebaya sebagai pria dan wanita

3. Materi Layanan 7 :  “ Menjalankan hubungan sosial dengan teman

sebaya “

4.  Sub Materi Layanan :  Proses hubungan sosial dengan teman sebaya.

5.  Bidang Bimbingan :  Bimbingan Sosial

6.  Jenis Layanan :  Pebelajaran

7.  Fungsi Layanan :  Pemahaman

8.  Tujuan Layanan :  Siswa mampu menjalankan hubungan sosial

dengan teman sebaya.

9.  Sasaran layanan :  Siswa kelas VII

10.  Semester / Waktu :  Ganjil / 1 X 40 Menit

11. Uraian Kegiatan :

Kegiatan  1 :  Guru pembimbing mengabsen siswa

Kegiatan  2 :  Melalui penjelasan guru pembimbing

- Siswa mengetahui etika hubungan sosial de

Ngan teman sebaya

- Siswa mengetahui tentang dampak positif dan

Negatif dalam hubungan sosial dengan teman

Sebaya.

Kegiatan  3 :  Berdasarkan penjelasan guru pembimbing siswa

Berdiskusi dan mengerjakan tugas-tugas tentang :

- Etika pergaulan remaja sebaya.

- Kegiatan-kegiatan positif  yang dilakukan

Dalam sekelompok remaja sebaya.

12. Nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam materi ini :

1. Menyadari perlunya hubungan sosial dengan teman sebaya.

2. Menyadari dampak positif dan negatif dalam kegiatan kelompok teman

sebaya.
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13. Pengembangan diri :

1.  Mengenali diri sendiri dalam masa remaja dan pergaulan dengan teman

sebaya.

2. Mempersiapkan  diri dalam menghadapi pengaruh positif dan negatif -

dimasa remaja dan pergaulan teman sebaya.

14. Sumber Belajar :  Buku Psychologi remaja buku Melapendis.

15. Metode :  Ceramah bervariasi diskusi, problem salving dan

pemberian tugas.

16.  Tempat :  Ruang  /  Kelas  VII

17.  Penyelenggara :  Guru Pembimbing

18.  Pihak yang diikutkan :

- Wali Kelas

- Orang Tua

- Pembina Osis

19. Penilaian

Unsur yang dinilai :

1.  Pemahaman Materi

2.  Perasaan yang dialami setelah pelayanan

selesai

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

1. Apa yang kamu lakukan jika kelompok te-
manmu melakukan hal-hal yang negatif
dan merugikan ? Jelaskan !

2. Apa yang kamu lakukan jika orang tuamu
menasehati kamu agar tidak bergaul dengan
teman-temanmu yang kelakuannya kurang
baik ? Jelaskan !

3. Perbuatan / tingkah laku temanmu yang ba-
gaimana, yang dianggap baik dan perlu di-
teladani / dicontoh ? Jelaskan !

4. Apakah saat ini kamu dapat bergaul dengan
teman sebayamu tanpa ada masalah ?
Jelaskan !

20.  Tindak Lanjut :  1.  Bimbingan kelompok / individu bagi siswa

yang belum memahami materi tersebut.

21.  Catatan Khusus :

( Hal-hal yang sangat penting terjadi selama proses kegiatan berlangsung

untuk menjadikan perhatian berikutnya ).

Mengetahui …………….,………………

Kepala Sekolah Guru Pembimbing

_____________ ____________________
NIP. NIP.



16

PERENCANAAN PROGRAM PELAYANAN
BIMBINGAN DAN KONSELING

1.  Materi Layanan  8 :  “ Contoh-contoh peran pribadi dalam kelompok

sebaya.

2.  Sub Materi Layanan :  “ Peran pribadi dalam kelompok sebaya.

3.  Jenis Layanan :  Bimbingan Kelompok

4.  Fungsi Layanan :  Pemahaman

5.  Bidang Bimbingan :  Bimbingan Pribadi

6.  Tugas Perkembangan :  Mencapai pola yang baik dengan teman sebaya

dalam perannya sebagai pria dan wanita.

7.  Sasaran Layanan :  Siswa Kelas VII

8.  Semester / waktu :  Ganjil / 1 X 40 Menit

9.  Tujuan Layanan :  Siswa mampu memberikan contoh-contoh dalam

peran pribadinya dikelompok sebaya.

10.  Uraian Kegiatan :

Kegiatan  1 :  Guru pembimbing mengabsen siswa

Kegiatan  2 :  Melalui penjelasan guru pembimbing

- Siswa mengetahui peran pribadinya didalam

kelompok sebaya.

- Siswa mengetahui prilaku yang positif dan

negatif didalam kelompok sebaya.

Kegiatan  3 :  Dari hasil penjelasan guru pembimbing siswa

Berdiskusi, dan mengerjakan tugas-tugas tentang

- Peran positif dan negatif dalam kegiatan ke -

lompok dengan teman sebaya.

- Menyebutkan contoh-contoh dalam pergaulan

kelompok

- Dapat mengambil keputusan bila ada masalah

dalam kelompok.

11. Nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam materi ini.

1.  Menyadari perlunya berperan dalam kelompok sebaya

2.  Adanya kematangan fisik dan psikis maka didalam kelompok sebaya

harus berperan yang positif

3.  Bila ada arahan dari orang yang lebih berpengalaman dapat menerima

dengan positif



17

Pengembangan diri :

1.  Memahami nilai-nilai yang berlaku dalam perannya dalam kelompok

sebaya.

2.  Mentaati aturan-aturan yang berlaku dalam kelompok sebaya.

12.  Sumber Belajar :  Buku Melapendis

13.  Metode :  Ceramah bervariasi, diskusi, kerja kelompok,

problem salving pemberian tugas, dinamika

kelompok.

14.  Tempat :  Ruang  /  Kelas VII

15.  Penyelenggara :  Guru Pembimbing

16.  Pihak yang diikutkan : - Wali Kelas

- Orang Tua

17. Penilaian :

Unsur-unsur yang dinilai

a. Pemahaman Materi

b. Perasaan yang dialami setelah pelayanan selesai

c. Hasil diskusi dan tugas-tugas di Melapendis
d. Tugas-tugas yang dikerjakan  :

1. Berilah contaoh 3 (tiga) tentang konflik yang dirasakan datang dari
kelompok teman sebaya dan bagaimana pula cara memberi keputusan /
sikap anda ?

2. Pernahkah kamu melihat teman wanita bertingkah laku seperti pria ?
Bagaimana pendapatmu ?

3. Sebutkan teman-temanmu dalam kelompok sebayamu di kelas ini ter-
masuk  :
a.  Kelompok belajar
b.  Teman biasa
c.  Teman dekat

18. Tindak Lanjut :

Bimbingan kelompok / Individual bagi siswa yang

Belum memahami materi tersebut.

19.   Catatan Khusus :

( Hal-hal yang sangat penting terjadi selama proses kegiatan berlangsung

untuk menjadikan perhatian berikutnya ).

Mengetahui …………….,………………

Kepala  Sekolah Guru Pembimbing

_____________ _____________________
NIP. NIP.
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PERENCANAAN PROGRAM PELAYANAN
BIMBINGAN DAN KONSELING

1.  Materi Layanan  9 :  Identifikasi kemampuan bakat dan minat

2.  Sub Materi Layanan :  Mengidentifikasi bakat dan minat

3.  Jenis Layanan :  Informasi

4.  Fungsi Layanan :  Pemahaman

5.  Bidang Bimbingan :  Bimbingan Pribadi

6.  Tugas Perkembangan :  Mengenal bakat dan minat serta arah kecende –

rungan dan apresiasi seni

7.  Sasaran Layanan :  Siswa kelas VII

8.  Semester  /  Waktu :  Gasal  /  1 X 40 Menit

9.  Tujuan Layanan :  Siswa mampu memahami dan mengenal bakat –

dan minatnya

10.  Uraian  Kegiatan :

Kegiatan  1 :  Guru pembimbing mengabsen siswa

Kegiatan  2 :  Melalui penjelasan guru pembimbing

- Siswa mengetahui arti bakat, minat dan

kemampuan

- Siswa mengenal bakat dan minatnya

Kegiatan  3 :  Dari hasil penjelasan guru pembimbing siswa ber

diskusi dan mengerjakan tugas-tugas tentang

- Pemahaman bakat dan minat

- Menyusun program untuk pengembangan

bakat dan minat masing-masing siswa ( secara

Pribadi)

11. Nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam materi ini :

a.  Menyadari bahwa setiap manusia mempunyai bakat yang dibawa sejak lahir

b.  Pentingnya mengembangkan bakat

Pengembangan diri

a. Mengenali kegiatan yang menunjang bakat ( mengikuti kegiatan ekstra )

b. Mengembangkan bakat yang sudah difahami dan disadari melalui kegiatan

Disekolah maupun diluar sekolah.

12.  Sumber Belajar :  Buku Melapendis

13.  Metode :  Ceramah bervariasi diskusi, problem salving dan

pemberian tugas

14.  Tempat :  Ruang kelas VII

15.  Penyelenggara :  Guru Pembimbing
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16.  Pihak yang diikutkan :

- Wali Kelas

- Orang Tua

17. Penilaian :

Unsur yang dinilai :  1.  Pemahaman materi

2. Perasaan yang dialami setelah pelayanan

Selesai

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

1. Apakah anda mengenal bakat anda ?
Jelaskan !

2. Sebutkan mata pelajaran yang paling anda
senangi dan berikan alasannya !

3. Tuliskan cita-cita anda setelah lulus dari
SMP, dan bagaimana cara mencapai cita-
cita tersebut ?

18.  Tindak Lanjut :  Bimbingan kelompok / Individual bagi siswa -

yang belum memahami materi tersebut.

19.  Catatan Khusus :

(  Hal-hal yang sangat penting terjadi selama proses kegiatan berlangsung untuk

menjadikan perhatian berikutnya ).

Mengetahui …………….,………………

Kepala Sekolah Guru Pembimbing

______________ ______________________
NIP. NIP.
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PERENCANAAN PROGRAM PELAYANAN
BIMBINGAN DAN KONSELING

1.  Materi Layanan 10 :  Belajar efektif untuk menguasai program-program

SMP

2.  Sub Materi Layanan :  “ Belajar Secara Optimal “

3.  Jenis Layanan :  Informasi

4.  Fungsi Layanan :  Pemahaman

5.  Bidang Bimbingan :  Bimbingan Belajar

6.  Tugas Perkembangan :  Mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan

sesuai dengan kebutuhannya untuk mengikuti dan

melanjutkan pelajaran dalam mempersiapkan

karir serta berperan dalam kehidupan bermasya-

rakat.

7.  Sasaran Layanan :  Siswa kelas VII

8.  Semester / Waktu :  Gasal / 1 x 40 menit

9.  Tujuan Layanan :  Siswa mampu belajar secara optimal untuk

menguasa program-program SMP

10. Uraian Kegiatan :

Kegiatan  1 :  Guru Pembimbing mengabsen siswa

Kegiatan  2 :  Melalui Penjelasan Guru Pembimbing

a. Siswa mengetahui program pengajaran sesuai

dengan kurikulum 2006 (KTSR)

b. Siswa mengetahui cara mengembangkan

sikap perilaku belajar yang baik.

c. Siswa mengetahui kebiasaan belajar yang

Kurang baik.

Kegiatan  3 :   Dari hasil penjelasan guru pembimbing, siswa

Berdiskusi dan mngerjakan tugas-tugas tentang :

a. Waktu-waktu belajar yang diperlukan setiap

hari

b. membentuk kelompok belajar

c. menyusun jadwal belajar sendiri sesuai

dengan kondisinya .

11. Nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam materi ini :

a. Menyadari bahwa sebagai siswa / pelajar wajib belajar.

b. Memahami adanya program pengajaran sesuai dengan kurikulum
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Pemahaman diri :

a. Mengembangkan sikap perilaku  belajar yang baik

b. Mengembangkan cara belajar secara optimal untuk menguasai program-

Program pengajaran sesuai dengan kurikulum 2006 ( KTSP ).

12.  Sumber Belajar :  1.  Buku sukses belajar

2.  Buku Melapendis

13.  Metode :  Ceramah bervariasi, diskusi, problem salving dan

pemberian tugas.

14.  Tempat :   Ruang  /  Kelas  VII

15.  Penyelenggara :   Guru Pembimbing

16.  Pihak yang diikutkan : - Wali kelas

- Guru Mata Pelajaran

- Orang Tua

17.  Penilaian :

Unsur-unsur yang dinilai :  1.  Pemahaman materi

2.  Perasaan yang dialami setelah pelayanan

selesai

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

1. Menurut pendapat anda mengapa membaca
di tempat yang kurang terang tidak baik ?

2. Pernahkah anda mengalami kesulitan belajar
Coba jelaskan !

3. Bagaimana cara anda mengatasi kesulitan
belajar tersebut ?

4. Sebutkan beberapa acara TV yang ada hubu-
ngannya dengan pelajaran !

18.  Tindak Lanjut :  Bimbingan kelompok / Individual bagi siswa yang

belum memahami materi tersebut.

19.   Catatan Khusus :

(  Hal-hal yang sangat penting terjadi selama proses kegiatan berlangsung

untuk menjadikan perhatian berikutnya ).

Mengetahui …………….,………………

Kepala Sekolah Guru Pembimbing

_______________ _____________________

NIP. NIP.


