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PERENCANAAN PROGRAM PELAYANAN
BIMBINGAN DAN KONSELING

1.  Materi Layanan  1 : Identifikasi kemampuan bakat, minat

2.  Sub Materi Layanan : Mengembangkan kemampuan bakat dan minat

3. Jenis Layanan : Informasi

4.  Fungsi Layanan : Pemahaman

5. Bidang Bimbingan : Bimbingan Pribadi

6. Tugas Perkembangan : Mengenal kemampuan, bakat, minat serta arah

kecendrungan karir dan aspirasi seni

7.  Sasaran Layanan : Siswa kelas VII

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

9.  Tujuan Layanan : Siswa mampu memahami arah kecendrungan karir

sesuai dengan bakat dan minat

10. Uraian Kegiatan :

Kegiatan  1 : Guru pembimbing mengabsen siswa

Kegiatan  2 : Melalui penjelasan guru pembimbing

a. Siswa mengetahui kemampuan bakat dan mina

b. Siswa mengetahui bakat dan minatnya sendiri

c. Siswa mengetahui hibungan antara bakat, minat

dan kecendrungan karir

Kegiatan  3 : Berdasarkan penjelasan guru pembimbing siswa

berdiskusi atau kerja kelompok tentang  :

a. Pemahaman bakat, minat dan kemampuan

b. Menyusun diskripsi tentang hubungan bakat, minat

dan kecendrungan karir

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

a. Menyadari bahwa setiap manusia mempunyai bakat, minat dan kemampuan

b. Pentingnya pengembangan bakat, minat untuk arah kecendrungan karir

Pengembangan Diri  :

a. Mengenali kegiatan yang menunjang bakat, minat dengan mengikuti kegiatan

Ekstrakurikuler

b. Mengembangkan bakat yang sudah dimiliki dan disadari melalui kegiatan di sekolah

maupun di luar sekolah

c. Mengebangkan bakat, minat untuk arah kecendrungan karir
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12. Sumber Belajar : Buku Melapendis

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

pemberian tugas

14. Tempat : Ruang kelas VII

15. Penyelenggara : Guru Pembimbing

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. Setelah membaca materi di atas, anda

diharapkan dapat menjelaskan kapan manusia

memiliki bakat dan minat  ?

2. Jelaskan pengertian bakat, beserta contohnya  !

3. Apakah yang dimaksud bakat khusus  ?

4. Dalam uraian materi di atas dijelaskan bahwa

minat adalah .........

5. Dengan demikian bakat dan minat memiliki

hubungan ..........

6. Sebutkan beberapa tokoh terkenal (paling sedi-

kit 5 orang) dan jelaskan bakat khususnya  !

7. Cara sederhana mengidentifikasi bakat sese-

orang ialah ...........

8. Bagaimana memotivasi minat seseorang  ?

9. Tidak mudah mengidentifikasi bakat seseorang

Jelaskan  !

10. Sebutkan bakat khususmu !

Mengapa demikian  ?

18. Tindak Lanjut : Bimbingan Kelompok / Individu bagi siswa yang

belum memahami materi tersebut

19. Catatan Khusus :

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

menjadikan perhatian berikutnya).
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............, ......................................

Mengetahui Guru Pembimbing

Kepala Sekolah

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

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

1.  Materi Layanan  2 : Contoh-contoh aspek-aspek sosial berkaitan dengan

kemampuan bakat minat

2.  Sub Materi Layanan : Kaitan bakat, minat dengan aspek-aspek sosial

3. Jenis Layanan : Pembelajaran

4.  Fungsi Layanan : Pemeliharaan

5. Bidang Bimbingan : Bimbingan Sosial

6. Tugas Perkembangan : Mengenal kemampuan, bakat, minat serta arah

kecendrungan karir dan aspirasi seni

7.  Sasaran Layanan : Siswa kelas VII

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

9.  Tujuan Layanan : Siswa mampu mengenal aspek-aspek sosial terhadap

kemampuan bakat dan minat

10. Uraian Kegiatan :

Kegiatan  1 : Guru pembimbing mengabsen siswa

Kegiatan  2 : Melalui penjelasan guru pembimbing

a. Siswa mengetahui aspek-aspek sosial yang ada

kaitannya dengan bakat minat

b. Siswa mengetahui aspek sosial yang berhubungan

dengan mata pencaharian dan tradisi budaya

Kegiatan  3 : Berdasarkan penjelasan guru pembimbing siswa

berdiskusi atau kerja kelompok tentang  :

a. Pemahaman aspek-aspek sosial yang berkaitan

dengan bakat minat.

b. Membuat diskripsi tentang aspek sosial yang ber-

hubungan dengan kehidupan sehari-hari, tradisi dan

budaya yang berbeda-beda

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

a. Menyadari perlunya pemahaman tentang aspek-aspek sosial yang berlaku di sekolah,

rumah dan masyarakat

b. Pentingnya pengembangan aspek-aspek sosial yang berkaitan dengan bakat minat.
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Pengembangan Diri  :

a. Mengenali aspek-aspek sosial yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari

b. Mengembangkan bakat, minat yang sudah dimiliki dan disadari, berkaitan dengan

aspek-aspek sosial

12. Sumber Belajar : Buku Melapendis

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

pemberian tugas

14. Tempat : Ruang kelas VII

15. Penyelenggara : Guru Pembimbing

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. Manusia adalah mahluh individu, tetapi juga

makluk sosial, apa maksudnya ? Jelaskan !

2. Bagaimana cara merespon orang asing / orang

yang belum dikenal ?

- Masyarakat kota cara meresponnya .........

- Masyarakat desa cara meresponnya ..........

3. Adakah perbedaan aspek sosial yang menyang-

kut mata pencaharian antara masyarakat kota

dan masyarakat desa ? Jelaskan !

4. Ada kalanya kita terhadap orang asing atau orang

belum dikenal, pasif dan negatif. Mengapa

demikian ? Jelaskan !

5. Di sekolah juga berlaku aspek-aspek sosial yang

harus kita pahami. Adapun aspek sosial yang ada

di dalam kelas adalah .............

6. Adapun aspek-aspek sosial yang berlaku di luar

kelas, dan harus kita pahami adalah ..............

7. Bagaimana dampak positifnya jika kita memiliki

Bakat dan kemampuan yang dapat memahami
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aspek-aspek soaial dalam kehidupan masyarakat

8. Bagaimana pula dampaknya jika kita tidak memi-

liki kemampuan untuk memahami aspek-aspek

sosial dalam kehidupan masyarakat sekolah

9. Apa yang diperlukan agar kita dapat beradaptasi

di dalam masyarakat yang baru kita kenal  ?

Jelaskan  !

18. Tindak Lanjut : Bimbingan Kelompok / Individu 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 Guru Pembimbing

Kepala Sekolah

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

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

1.  Materi Layanan  3 : Pengaruh bakat minat dengan kegiatan belajar

2.  Sub Materi Layanan : Pengaruh dari luar dan pengaruh dari dalam

3. Jenis Layanan : Pembelajaran

4.  Fungsi Layanan : Pemeliharaan

5. Bidang Bimbingan : Bimbingan Sosial

6. Tugas Perkembangan : Mengenal kemampuan, bakat, minat serta arah

kecendrungan karir dan aspirasi seni

7.  Sasaran Layanan : Siswa kelas VII

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

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

minatnya serta arah kecendrungan karir

10. Uraian Kegiatan :

Kegiatan  1 : Guru pembimbing mengabsen siswa

Kegiatan  2 : Melalui penjelasan guru pembimbing

-. Siswa mengetahui pengaruh bakat dan minat

terhadap kegiatan belajar

- Siswa mengenal bakat dan minatnya

Kegiatan 3 : Dari hasil penjelasan guru pembimbing siswa berdis-

kusi mengerjakan tugas-tugas tentang  :

- Pemahaman bakat minat

- Pengaruh dari faktor luar dan faktor dalam yang

mempengaruhi proses belajar

- Pengaaruh bakat minat terhadap kegiatan belajar

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

a. Menyadari bahwa  bakat minat ada pengaruhnya terhadap kegiatan belajar

b. Menyadari bahwa belajar merupakan kewajiban bagi manusia

c. Dengan belajar manusia mendapatkan informasi berupa pengetahuan dan penampilan

yang dapat untuk mengembangkan bakat dan minat

Pengembangan Diri  :

a. Mengenal bakat, minatnya

b. Mengembangkan  kegiatan belajar sehingga banyak mendapatkan informasi berupa
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Pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan bakatnya

12. Sumber Belajar : Buku Melapendis

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

pemberian tugas

14. Tempat : Ruang kelas VII

15. Penyelenggara : Guru Pembimbing

16. Pihak yang diikutkan : - Wali kelas

- Orang tua

17. Penilaian :

Unsur yang dinilai : 1. Pemahaman Materi

4. Perasaan yang dialami setelah pelayanan selesai

5. Hasil diskusi dan tugas-tugas di Melapendis

4. Tugas-tugas yang dikerjakan   :

1. Belajar sepanjang hidup, mengapa demikian ?

Jelaskan !

2. Mengapa manusia harus banyak-banyak men-

dapatkan informasi pengetahuan ? Jelaskan !

3. Orang tua dapat menimbulkan pengaruh posi-

tif terhadap kegiatan belajar. Apa maksudnya ?

4. Sumber belajar yang bagaimanakah yang meru-

pakan pengaruh positif terhadap kegiatan

belajar ? Jelaskan !

5. Menurut bacaan di atas, sarana transportasi me-

rupakan pengaruh positif terhadap kegiatan be-

lajar. Sarana transportasi yang bagaimana ?

Jelaskan  !

6. Cita-cita dapat menimbulkan pengaruh positif

terhadap kegiatan belajar. Jelaskan !

7. Mengapa minat dapat menimbulkan pengaruh

positif terhadap kegiatan belajar ? jelaskan !

8. Cerita orang sukses juga dapat menimbulkan

pengaruh positif terhadap kegiatan belajar

9. Jelaskan bagaimana cara menjaga kesehatan

jasmani ?
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10. Keadaan rohani manusia yang juga dapat me-

bulkan pengaruh positif terhadap kegiatan be-

lajar. Keadaan rohani yang bagaimana ?

Jelaskan !

18. Tindak Lanjut : Bimbingan Kelompok / Individu 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 Guru Pembimbing

Kepala Sekolah

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

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

1.  Materi Layanan  4 : Motivasi dan semangat untuk menguasai pengetahuan

dan keterampilan yang menjadi program sekolah

2.  Sub Materi Layanan : “ Motivasi Belajar

3. Jenis Layanan : Pembelajaran

4.  Fungsi Layanan : Pemeliharaan dan Pengembangan

5. Bidang Bimbingan : Bimbingan Pribadi

6. Tugas Perkembangan : Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk

mengikuti dan melanjutkan pelajaran dan mempersiap-

kan karir serta berperan di dalam kehidupan

masyarakat

7.  Sasaran Layanan : Siswa kelas VII

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

9.  Tujuan Layanan : Siswa memiliki kesadaran dan dorongan yang kuat

untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan yang

menjadi program sekolah

10. Uraian Kegiatan :

Kegiatan  1 : Guru pembimbing mengabsen siswa

Kegiatan  2 : Melalui penjelasan guru pembimbing

- Siswa mengetahui pentingnya motivasi atau doro-

ngan dari dalam diri sendiri atau dari luar (lingku-

ngan) untuk belajar ilmu pengetahuan

- Siswa mengetahui betapa pentingnya manusia

untuk belajar dan menguasai ilmu pengetahuan

Kegiatan  3 : Berdasarkan penjelasan guru pembimbing siswa

berdiskusi atau kerja kelompok tentang  :

- Motivasi dari dalam diri sendiri dan motivasi dari

luar (lingkungan)

- Menyusun ilmu pengetahuan apa saja yang perlu

dipelajari

- Menyusun diskripsi tentang ciri orang-orang yang

berilmu pengetahuan (Ilmuwan)
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11. Nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam materi ini  :

a. Perlunya motivasi untuk memberikan semangat dalam mengembangkan kegiatan

belajar untuk menguasai Ilmu Pengetahuan

b. Menyadari bahwa belajar merupakan kebutuhan manusia selama hidupnya agar dapat

menguasai Ilmu Pengetahuan

Pengembangan Diri  :

a. Ilmu pengetahuan yang dikuasai harus tetap dikembangkan

b. Jangan merasa bosan untuk selalu belajar agar dapat mengikuti perkembangan ilmu

pengetahuan dan perkembangan jaman

12. Sumber Belajar : Buku Melapendis

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

pemberian tugas

14. Tempat : Ruang kelas VII

15. Penyelenggara : Guru Pembimbing

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. Benarkah untuk menciptakan kebahagiaan di

dunia haruslah dicapai dengan ilmu pengeta-

huan ? Jelaskan !

2. Untuk mendapatkan kesejahteraan di akherat

harus dicapai dengan ilmu. Apa maksudnya ?

3. Dengan ilmu pengetahuan, dapat menyelesai-

kan problem hidup yang dihadapi. Berilah

contoh dan penjelasannya !

4. Seseang dapat bermanfaat bagi masyarakat se-

kitarnya, karena memiliki ilmu pengetahuan.

Berilah contoh dan penjelasannya !

5. Seseorang akan terangkat derajat dan martabat-

nya, jika menguasai ilmu pengetahuan.
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Jelaskan !

6. Perbedaan apa yang terlihat antara orang ber-

ilmu dengan yang tidak berilmu ? Sebutkan !

7. Sehubungan dengan betapa pentingnya ilmu

pengetahuan, apa yang harus kita lakukan ?

8. Sebutkan 3 (tiga) contoh semboyan yang dapat

memotivasi semangat belajar !

9. Adakah cara lain untuk menguasai ilmu selain

belajar ? Jelaskan !

10. Usaha kita sekarang menentukan kehidupan

kita era yang akan datang . Apa maksudnya ?

18. Tindak Lanjut : Bimbingan Kelompok / Individu 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 Guru Pembimbing

Kepala Sekolah

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

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

1. Tugas Perkembangan : Mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan
untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran dan
mempersiapkan karir serta berperan dalam kehidu-
pan masyarakat

2. Rumusan Kompetensi : Memahami dan mewujudkan aspek-aspek sosial
untuk materi yang dipelajari di SMP

3.  Materi Layanan 5 : Aspek-aspek soaial untuk materi yang dipelajari
di SMP

4.  Sub Materi Layanan : Menganalisa aspek-aspek sosial dalam mata pela-
jaran

5. Bidang Bimbingan : Bimbingan Pribadi

6. Jenis Layanan : Informasi

7.  Fungsi Layanan : Pemahaman

8.  Tujuan Layanan : Siswa mampu memahami dan mewujudkan aspek-
aspek sosial untuk materi yang dipelajari di SMP

9.  Sasaran Layanan : Siswa kelas VII

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

11. Uraian Kegiatan :
Kegiatan  1 : Guru pembimbing mengabsen siswa
Kegiatan  2 : Melalui penjelasan guru pembimbing

- Siswa mengetahui jenis-jenis aspek sosial yang
ada hubungannya dengan mata pelajaran yang
dipelajari

- Siswa mengetahui kegiatan-kegiatan lain di
luar aspek-aspek sosial yang menunjang pela-
jaran yang diikuti (Kegiatan Ekstrakurikuler)

Kegiatan  3 : Berdasarkan penjelasan guru pembimbing siswa
berdiskusi mengerjakan tugas-tugas tentang  :
- Menyusun diskripsi mata pelajaran dan aspek-

aspek sosialnya
- Mengerjakan tugas-tugas yang ada di Melapen-

dis.

12. Nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam materi ini  :
a. Menyadari bahwa setiap manusia mempunyai aspek-aspek sosial
b. Memahami perlunya belajar yang bertujuan untuk menguasai ilmu pengetahuan

dan ketrampilan

13. Pengembangan Diri :
d. Mengenali aspek-aspek sosial yang ada dalam tiap-tiap mata pelajaran
e. Mengembangkan kegiatan-kegiatan di luar aspek-aspek sosial yang menunjang

mata pelajaran
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14. Sumber Belajar : Buku Melapendis

15. Metode : Ceramah bervariasi, diskus kerja kelompok, pro-
blem solving dan pemberian tugas, dinamika ke-
lompok

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

1. Apa salakah mata pelajaran yang diajarkan
di SMP ? Sebutkan secara lengkap !

2. Aspek-aspek sosial apa saja yang terkan-
dung dalam mata pelajaran matematika ?
Jelaskan !

3. Sebutkan kegiatan ekstrakurikuler yang
ada di sekolah kita !

4. Kegiatan ekstrakurikuler apa yang anda
pilih ? Mengapa demikian ? Jelaskan !

5. Selain beberapa mata pelajaran dan bebe-
pa kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan apa
yang ada di sekolah anda ? Sebutkan 3
saja !

6. Kegiatan apa (selain mata pelajaran dan
ekstra ) yang memiliki aspek sosial kasih
sayang dan kerja sama, solidaritas dan
empati ? Jelaskan !

7. Aspek-aspek soaial apa saja yang berkaitan
dengan mata pelajaran di bawah
ini ? Jelaskan !
a.  Agama
b.  Bahasa Daerah
c.  Kesenian

8. Kegiatan apa (selain mata pelajaran dan
kegiatan ekskul) yang dimiliki aspek so-
sial, keakraban, kekeluargaan dan setia
kawan ? Jelaskan !

9. Mata pelajaran apa yang memiliki aspek
sosial cinta tanah air dan keteladanan ?
Jelaskan !

10. Aspek-aspek sosial apa saja yang berkai-
tan dengan eksrakurikuler pramuka ?
Jelaskan !
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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 berlangsung untuk
menjadikan perhatian berikutnya).

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

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

1. Tugas Perkembangan : Mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan
untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran dan
mempersiapkan karir serta berperan dalam kehidu-
pan masyarakat

2. Rumusan Kompetensi : Mampu mempraktekkan cara-cara belajar dengan
menggunakan sumber-sumber yang bervariasi dan
luas

3.  Materi Layanan 6 : Motivasi sikap, kebiasaan dan ketrampilan belajar
di dalam dan di luar sekolah

4.  Sub Materi Layanan : Ketrampilan Belajar

5. Bidang Bimbingan : Bimbingan Belajar

6. Jenis Layanan : Informasi

7.  Fungsi Layanan : Pemahaman

8.  Tujuan Layanan : Siswa mampu memotivasi dirinya dalam mengem-
bangkan ketrampilan belajar baik di dalam mau-
pun di luar sekolah

9.  Sasaran Layanan : Siswa kelas VII

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

11. Uraian Kegiatan :
Kegiatan  1 : Guru pembimbing mengabsen siswa
Kegiatan  2 : Melalui penjelasan guru pembimbing

- Siswa mengetahui cara mengembangkan ke-
trampilan belajar

- Siswa mengetahui sumber belajar yang dapat
menunjang ketrampilan belajar baik di dalam
sekolah maupun di luar sekolah

Kegiatan  3 : Dari hasil penjelasan guru pembimbing siswa
berdiskusi dan mengerjakan tugas-tugas tentang  :
- Pengaturan jadwal belajar di rumah
- Menginventarisasi atau menyusun sumber-

sumber belajar yang diperlukan dan dapat me-
nunjang pengembangan ketrampilan belajar

12. Nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam materi ini  :
a. Menyadari  pentingnya belajar dalam kehidupan sehari-hari
b. Pentingnya mengembangan ketrampilan belajar dengan memanfaatkan sumber-

belajar yang ada

13 Pengembangan Diri :
a. Mampu mengenali kemampuan diri sendiri dalam kegiatan belajar
b. Membangkitkanmotivasi belajar dari dalam diri sendiri

14. Sumber Belajar : Buku Melapendis

15. Metode : Ceramah bervariasi, diskusi, problem solving dan
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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 pelayanan selesai
3. Hasil diskusi dan tugas-tugas di Melapendis
4. Tugas-tugas yang dikerjakan   :

1.  Sebutkan sumber-sumber belajar paling
sedikit 5 (lima)

2. Guru sebagi sumber belajar.
Bagaimana kita bersikap terhadap guru ?
Jelaskan !

3. Motivasi belajar yang tinggi berpengaruh
positif terhadap nkeberhasilan belajar, apa
kah yang dimaksud dengan motivasi bela-
jar ? Jelaskan !

4. Mengapa buku dianggap sebagai sumber
belajar ? Jelaskan !

5. Kebiasaan belajar yang bagaimanakah
yang dapat mengoptimalkan hasil belajar ?
Jelaskan !

6. Apa yang harus kita persiapkan jika ujian
semester masih kurang 3 bulan ? Jelaskan

7. Jelaskan tindakan apa yang harus dilaku-
kan jika ulangan semester tinggal besok
pagi

8. Syarat-syarat apa yang anda tetapkan agar
seorang siswa dapat menjadi anggota ke-
lompok belajarmu

9. Anda mau belajar tetapi ada beberapa ang-
gota keluarga yang ramai melihat acara TV
dan adikmu yang masih kecil-kecil sibuk
bermain, Bagaimana sikapmu ? Jelaskan

10. Bagaimana memanfaatkan sumber belajar
dan sarana belajar seperti tersebut di
bawah ini ?
a.  Guru
b. Komputer
c. Radio dan TV

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 berlangsung untuk
menjadikan perhatian berikutnya).
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............, ......................................
Mengetahui Guru Pembimbing
Kepala Sekolah

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

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

2. Rumusan Kompetensi : Memiliki gambaran tentang sikap yang seharusnya
diambil dalam kehidupan mandiri secara emosi-
onal

3.  Materi Layanan  7 : Contoh-contoh tentang sikap yang seharusnya di
ambil dalam kehidupan mandiri secara emosional

4.  Sub Materi Layanan : Sikap mandiri dalam kehidupan

5. Bidang Bimbingan : Bimbingan Pribadi

6. Jenis Layanan : Informasi

7.  Fungsi Layanan : Pemahaman

8.  Tujuan Layanan : Siswa mampu mengembangkan sikap mandiri
dalam kehidupannya secara emosional, sosial dan
ekonomi

9.  Sasaran Layanan : Siswa kelas VII

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

11. Uraian Kegiatan :
Kegiatan  1 : Guru pembimbing mengabsen siswa
Kegiatan  2 : Melalui penjelasan guru pembimbing

- Siswa mengetahui tentang hidup mandiri
- Siswa mengetahui sikap mandiri secara emo-

sional, sosial dan ekonomi
Kegiatan  3 : Dari hasil penjelasan guru pembimbing siswa

berdiskusi dan mengerjakan tugas-tugas tentang  :
- Sikap mandiri dalam kehidupan sosial, emosi-

onal dan ekonomi
- Membuat contoh-contoh tentang sikap emosi-

onal, sikap sosial dan sikap ekonomi dalam
kehidupan mandiri

12. Nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam materi ini  :
a. Menyadari pentingnya memahami kehidupan mandiri
b. Menyadari pentingnya sikap emosional, sosial dan ekonomi dalam kehidupan

mandiri
f. Sebagai manusia yang hidup bermasyarakat perlu mengembangkan sikap emosi-

onal, sosial dan ekonomi

13. Pengembangan Diri :
a. Mampu bersikap mandiri dalam kehidupannya
b. Mengembangkan sikap emosional, sosial dan ekonomi

14. Sumber Belajar : Buku Melapendis

15. Metode : Ceramah bervariasi, diskusi, problem solving dan
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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 pelayanan selesai
3. Hasil diskusi dan tugas-tugas di Melapendis
4. Tugas-tugas yang dikerjakan   :

1. Mengapa sikap tersenyum dari seorang
bayi kelihatan sangat menyenangkan ?
Jelaskan !

2. Seorang siswa sekolah masuk pagi, dia
bangun kesiangan dan diperkirakan terlam-
bat datang kesekolah. Apa yang harus dila-
kukan olaeh siswa tersebut ? Jelaskan !

3. Bagaimana sikap yang benar seandainya
suatu ketika ada pengumuman dari sekolah
untuk menyumbang korban bencana alam,
sedang uang yang anda miliki adalah uang
saku dan tidak ada persediaan lain ?

4. Seorang siswa bersedia memberikan maaf
kepada teman yang melakukan kesalahan,
walaupun dia tidak minta maaf.Hal ini ada-
contoh mengambil sikap dalam kehidupan
mandiri secara sosial.
Mengapa demikian ? Jelaskan !

5. Berikan contoh-contoh lain sikap yang se-
harusnya diambil dalam kehidupan mandiri.
a.  Secara emosional
b.  Secara sosial
c.  Secara ekonomi

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 berlangsung untuk
menjadikan perhatian berikutnya).

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

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

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

2. Rumusan Kompetensi : Mewujudkan gambaran dan menggambarkan sik-
kap tentang kehidupan mandiri secara emosional,
sosial dan ekonomi

3.  Materi Layanan 8 : Cara-cara bersikap dalam hubungan sosial berke-
naan dengan kehidupan mandiri secara emosional,
sosial dan ekonomi

4.  Sub Materi Layanan : Cara-cara membawa diri dalam pergaulan

5. Bidang Bimbingan : Bimbingan Sosial

6. Jenis Layanan : Informasi

7.  Fungsi Layanan : Pemahaman

8.  Tujuan Layanan : Siswa mampu membawakan diri dalam pergaulan

9.  Sasaran Layanan : Siswa kelas VII

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

11. Uraian Kegiatan :
Kegiatan  1 : Guru pembimbing mengabsen siswa
Kegiatan  2 : Melalui penjelasan guru pembimbing

- Siswa mengetahui arti pergaulan di dalam ke-
hidupan bermasyarakat

- Siswa mengetahui contoh sikap emosional,
sikap ekonomi dalam pergaulan

Kegiatan 3 : Berdasarkan penjelasan guru pembimbing siswa
berdiskusi atau kerja kelompok tentang  :
- Etika pergaulan berdasarkan sikap emosional,

sikap sosial dan sikap ekonomi
- Menyusun diskripsi  dan cara mengatasi masa-

lah bila ada konflik dengan teman sebaya da-
lam kelompok

12. Nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam materi ini  :
a. Menyadari bahwa manusia hidup harus bersosialisasi dengan lingkungan
b. Pentingnya pengendalian diri khususnya emosional dalam pergaulan dengan te-

man sebaya

13. Pengembangan Diri :
a. Mengenal etika dalam pergaulan berdasarkan sikap emosional, sosial dan eko-

nomi
b. Mengembangkan sikap dalam hubungan sosial berkenaan dengan kehidupan
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mandiri

14. Sumber Belajar : Buku Melapendis

15. Metode : Ceramah bervariasi, diskusi, problem solving 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 pelayanan selesai
3. Hasil diskusi dan tugas-tugas di Melapendis
4. Tugas-tugas yang dikerjakan   :

1. Kelompok masyarakat paling kecil adalah
keluarga, siapakah yang menjadi anggota
masyarakat keluarga ? Jelaskan !

2. Selain keluarga sebutkan kelompok-kelom-
pok masyarakat yang lain !

3. Tiap-tiap kelompok masyarakat memiliki
norma atau aturan yang harus ditaati oleh
anggotanya. Apa yang terjadi apabila ada
salah satu anggota masyarakat tersebut me-
langgar norma dan aturan-aturan ?
Jelaskan !

4. Anggota masyarakat ada yang pernah men-
dapatkan sanksi moral. Berikan beberapa
contoh sanksi moral tersebut !

5. Sebutkan beberapa contoh sanksi hukum !
6. Buatlah contoh suatu permasalahan, dan

cara-cara bersikap dalam hubungan sosial
berkenaan dengan kehidupan mandiri !
a. Secara emosional
b. Secara sosial
c. Secara ekonomi

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 berlangsung untuk
menjadikan perhatian berikutnya).
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............, ......................................
Mengetahui Guru Pembimbing
Kepala Sekolah

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

1. Tugas Perkembangan : Mengenal etika dan nilai-nilai bagi pedoman hi-
dup sebagai pribadi anggota masyarakat dan war-
ga negara

2. Rumusan Kompetensi : Memiliki kesadaran adanya dan perlunya sistem
etika dan nilai bagi pedoman hidup sebagai pri-
badi dan anggota masyarakat

3. Materi Layanan 9 : Konsep dan contoh-contoh sistem etika dan nilai
bagi pedoman hidup sebagai pribadi dan anggota
masyarakat

4.  Sub Materi Layanan : Contoh-contoh sistem ettika dan nilai

5. Bidang Bimbingan : Bimbingan Pribadi

6. Jenis Layanan : Informasi dan pembelajaran

7.  Fungsi Layanan : Pemahaman

8.  Tujuan Layanan : Siswa mampu memahami dan mengembangkan
sistem etika dan nilai-nilai bagi pedoman hidup
sebagai pribadi dan anggota masyarakat

9.  Sasaran Layanan : Siswa kelas VII

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

11. Uraian Kegiatan :
Kegiatan  1 : Guru pembimbing mengabsen siswa
Kegiatan  2 : Melalui penjelasan guru pembimbing

- Siswa mengetahui etika dan nilai-nilai bagi
pedoman hidup

- Siswa mengetahui contoh-contoh sistem etika
dan nilai

Kegiatan  3 : Berdasarkan penjelasan guru pembimbing siswa
berdiskusi atau kerja kelompok tentang  :
- Etika dan nilai-nilai bagi pedoman hidup seba-

gai pribadi anggota masyarakat
- Menyusun diskripsi tentang contoh-contoh

sistem etika dan nilai-nilai

12. Nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam materi ini  :
a. Menyadari bahwa dalam bersosialisasi perlu memperhatikan pedoman hidup

yang meliputi etika dan nilai-nilai
b. Menyadari perlunya mempertahankan martabat dan harga diri dalam pergaulan

13. Pengembangan Diri :
a. Mengenal etika dan nilai-nilai bagi pedoman hidup sebagai pribadi dan anggota

masyarakat
b. Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang ada pada diri sendiri

14. Sumber Belajar : Buku Melapendis

15. Metode : Ceramah bervariasi, diskusi, problem solving dan
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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 pelayanan selesai
3. Hasil diskusi dan tugas-tugas di Melapendis
4. Tugas-tugas yang dikerjakan   :

1. Apa yang dimaksud dengan sistem etika
dan nilai-nilai kehidupan ? Jelaskan !

2. Mengapa kita harus menggunakan etika da-
lam pergaulan ? Jelaskan !

3. Untuk apa etika pergaulan dan nilai kehi-
dupan ? Jelaskan !

4. Bagaimana caranya agar kita dapat memiliki
martabat dan harga diri yang tinggi ?
Jelaskan !

5. Martabat dan harga diri manusia bisa rusak.
Apa sebabnya ? Jelaskan !

6. Berikan contoh nilai-nilai kehidupan yang
harus kita taati !

7. Berikan contoh sikap dan prilaku yang
menggambarkan   :
a. Etika terhadap guru
b. Etika dalam pergaulan antar teman
c. Etika di dalam kelas
d. Etika dalam masjid / tempat Ibadah

lainnya

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 berlangsung untuk
menjadikan perhatian berikutnya).

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

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

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

2. Rumusan Kompetensi : Memahami aspek-aspek dalam sistem etika dan
nilai-nilai bagi pedoman hidup sebagai pribadi,
anggota masyarakat dan warga negara

3.  Materi Layanan  10 : “ Contoh aspek sosial dalam sistem etika dan nilai
nilai bagi pedoman hidup sebagai anggota masya-
rakat dan warga negara. “

4.  Sub Materi Layanan : “ Mewujudkan perilaku sesuai etika dan nilai yang
baik “

5. Bidang Bimbingan : Bimbingan Sosial

6. Jenis Layanan : Pembelajaran

7.  Fungsi Layanan : Pemeliharaan

8.  Tujuan Layanan : Siswa mampu mewujudkan prilaku sesuai etika
dan nilai yang baik

9.  Sasaran Layanan : Siswa kelas VII

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

11. Uraian Kegiatan :
Kegiatan  1 : Guru pembimbing mengabsen siswa
Kegiatan  2 : Melalui penjelasan guru pembimbing

- Siswa mengetahui cara mewujudkan prilaku
yang sesuai dengan etika dan nilai-nilai yang
baik bagi pedoman hidup

- Siswa mengetahui contoh aspek sosial dalam
mewujudkan prilaku yang sesuai dengan pe-
doman hidup

Kegiatan  3 : Berdasarkan penjelasan guru pembimbing siswa
berdiskusi atau kerja kelompok tentang  :
- Cara mewujudkan prilaku yang sesuai dengan

pedoman hidup
- Contoh berprilaku yang baik terhadap orang

yang lebih dewasa

12. Nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam materi ini  :
a. Menyadari bahwa sebagai anggota masyarakat dan warga negara perlu mewujud-

kan perilaku yang baik sesuai dengan pedoman hidup

13. Pengembangan Diri :
Mengenal etika dan nilai-nilai bagi pedoman hidup untuk mewujudkan prilaku yang
baik
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14. Sumber Belajar : Buku Melapendis

15. Metode : Ceramah bervariasi, diskusi, problem solving 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 pelayanan selesai
3. Hasil diskusi dan tugas-tugas di Melapendis
4. Tugas-tugas yang dikerjakan   :

1. Pelaksanaan sistem etika dan nilai-nilai ke-
hidupan dapat mengangkat martabat dan
harga diri seseorang. Mengapa demikian ?
Jelaskan !

2. Orang yang tidak memiliki etika dalam ber-
gaul dapat menemui kesulitan hidup ber-
masyarakat, berilah contoh !

3. Aspek sosial yang ditimbulkan dalam per-
gaulan yang penuh nilai kerjasama dan ke-
keluargaan ialah ......

4. Aspek sosial yang ditimbulkan oleh sikap
jujur ialah .........

5. Aspek sosial yang ditimbulkan oleh saling
menghargai  ialah ..........

6. Contoh sikap yang baik terhadap guru
7. Contoh sikap yang baik terhadap orang tua

bapak / ibu
8. Contoh sikap yang baik terhadap teman di

sekolah

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 berlangsung untuk
menjadikan perhatian berikutnya).

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

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

1. Tugas Perkembangan : Mengenal kemampuan, bakat, minat serta arah
kecendrungan karir dan aspirasi seni

2. Rumusan Kompetensi : Memahami pengaruh kemampuan bakat dan
minat terhadap karir

3.  Materi Layanan  11 : Identifikasi pengaruh kemampuan bakat dan minat
sendiri terhadap pilihan karir

4.  Sub Materi Layanan : Pengaruh kemampuan dan bakat, minat terhadap
karir

5. Bidang Bimbingan : Bimbingan Pribadi

6. Jenis Layanan : Pembelajaran

7.  Fungsi Layanan : Pemeliharaan dan pengembangan

8.  Tujuan Layanan : Siswa mampu mengidentifiaksi pengaruh kemam-
puan bakat, minat sendiri terhadap karir

9.  Sasaran Layanan : Siswa kelas VII

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

11. Uraian Kegiatan :
Kegiatan  1 : Guru pembimbing mengabsen siswa
Kegiatan  2 : Melalui penjelasan guru pembimbing siswa me-

ngetahui pengaruh kemampuan bakat, minat ter-
hadap pilihan karir

Kegiatan  3 : Berdasarkan penjelasan guru pembimbing, siswa
berdiskusi atau kerja kelompok tentang  :
a. Kemampuan bakat, minat
c. Tentang bakat khusus
d. Memberikan contoh pekerjaan / karir yang me-

rupakan pengembangan bakat khusus

12. Nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam materi ini  :
1. Menyadari bahwa kemampuan bakat, minat dapat dikembangkan untuk mewu-

judkan karir
2. Pentingnya mengembangkan bakat khusus

13. Pengembangan Diri :
1. Mengenal berbagai contoh jenis pekerjaan / karir sebagai perwujudan pengem-

bangan bakat, minat
2. Mengembangkan bakat khusus yang dimiliki

14. Sumber Belajar : Buku Melapendis

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

16. Tempat : Ruang kelas VII
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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 pelayanan
selesai

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

1. Apa tanda-tandanya bahwa suatu kemam-
puan adalah bakat khusus ? Jelaskan !

2.  Apa yang dibutuhkan agar seseorang dapat
mengetahui bakat khususnya ?

3. Bagaimana kesimpulan anda jika ada orang
yang menekuni hobby ternyata membawa
keberhasilan hidup ? Jelaskan !

4. Buktikan dan berikan contoh bahwa
pekerjaan yang merupakan pengembangan
bakat khusus, menimbulkan rasa percaya
diri dan kebanggaan

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 berlangsung untuk
menjadikan perhatian berikutnya).

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

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

1. Tugas Perkembangan : Mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan
untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran atau
mempersiapkan karir serta berperan dalam kehidu-
pan masyarakat

2. Rumusan Kompetensi : Mampu mengkaitkan pengetahuan dan ketram-
pilan yang diperoleh di SMP dengan karir-karir
tertentu

3.  Materi Layanan  12 : Keterkaitan pengetahuan dan ketrampilan pro-
gram SMP dengan karir-karir tertentu

4.  Sub Materi Layanan : Keterkaitan mata pelajaran dengan karir

5. Bidang Bimbingan : Bimbingan Karir

6. Jenis Layanan : Pembelajaran

7.  Fungsi Layanan : Pemeliharaan dan pengembangan

8.  Tujuan Layanan : Siswa mampu mengkaitkan pengetahuan dan ke-
trampilan yang diperoleh di SMP dengan karir-
karir tertentu

9.  Sasaran Layanan : Siswa kelas VII

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

11. Uraian Kegiatan :
Kegiatan  1 : Guru pembimbing mengabsen siswa
Kegiatan  2 : Melalui penjelasan guru pembimbing

Siswa mengetahui keterkaitan pengetahuan dan
ketrampilan program SMP dengan karir-karir
tertentu

Kegiatan  3 : Berdasarkan penjelasan guru pembimbing siswa
berdiskusi atau mengerjakan tugas-tugas tentang  :
a. Ketrampilan yang ada di program SMP de-

ngan karir-krir tertentu
b. Menyebutkan beberapa contoh tentang keter-

kaitan pengetahuan dan ketrampilan dengan
karir-karir tertentu

12. Nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam materi ini  :
1. Menyadari bahwa pentingnya mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan

yang diprogram di tingkat SMP untuk mewujudkan karir-karir tertentu
2. Untuk mewujudkan karir-karir tertentu ketrampilan yang dimiliki atau diikuti

dapat dikembangkan sesuai dengan bakat minatnya

13. Pengembangan Diri :
1. Mengenal berbagai contoh jenis pekerjaan atau karir sebagai perwujudan pe-

ngembangan ketrampilan yang dipilih
2. Mengembangkan ketrampilan atau pengetahuan yang diperoleh di program SMP

untuk mewujudkan jenis karir yang diinginkan
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14. Sumber Belajar : Buku Melapendis

15. Metode : Ceramah bervariasi, diskusi, problem solving 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 pelayanan
selesai

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

1. Sebenarnya untuk apakah ilmu pengetahuan
dan ketrampilan ? Jelaskan !

2. Sebutkan macam-macam problema / masa-
lah kehidupan yang dihadapi oleh manusia !

3. Tidak mungkin hanya dengan menguasai il-
mu pengetahuan dan satu ketrampilan saja
dapat menyelesaikan problem hidup yang
dihadapi.
Benarkah pernyataan tersebut ? Jelaskan !

4. Bagaimana sikap yang baik dalam mengha-
dapi pelajaran yang diprogramkan oleh se-
kolah ? Jelaskan !

5. Jelaskan keterkaitan antara pengetahuan dan
ketrampilan dengan karir-karir tertentu 6
(enam) saja

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 berlangsung untuk
menjadikan perhatian berikutnya).

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

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

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

2. Rumusan Kompetensi : Memahami kehidupan karir sesuai dengan gam-
baran tentang kehidupan mandiri secara emosi-
onal, sosial dan ekonomi

3.  Materi Layanan  13 : Contoh kehidupan karir sesuai dengan gambaran
tentang kehidupan mandiri secara emosional, so

sial dan ekonomi

4.  Sub Materi Layanan : “ Pentingnya berkarir ”

5. Bidang Bimbingan : Bimbingan Karir

6. Jenis Layanan : Informasi

7.  Fungsi Layanan : Pemahaman

8. Tujuan Layanan : Siswa mampu memahami kehidupan karir sesuai
dengan gambaran tentang kehidupan mandiri se-
cara emosional, sosial dan ekonomi

9.  Sasaran Layanan : Siswa kelas VII

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

11. Uraian Kegiatan :
Kegiatan  1 : Guru pembimbing mengabsen siswa
Kegiatan  2 : Melalui penjelasan guru pembimbing

siswa mengetahui gambaran tentang kehidupan
berkarir sesuai dengan kehidupan mandiri secara
mosional, sosial dan ekonomi

Kegiatan  3 : Berdasarkan penjelasan guru pembimbing siswa
berdiskusi atau kerja kelompok tentang  :
a. Jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan-

nya
b. kehidupan mandiri secara emosional, sosial

dan ekonomi
e. Memilih jenis ketrampilan sesuai dengan ba-

kat dan minatnya

12. Nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam materi ini  :
1. Menyadari bahwa pentingnya berkarir untuk pegangan hidup mandiri secara emo-

sional, sosial dan ekonomi
2. Pentingnya menekuni salah satu jenis ketrampilan untuk bekal mencapai suatu

karir

13. Pengembangan Diri :
1 Mengenal berbagai jenis karir dan mengembangkan ketrampilan yang dimiliki
2. Mengembangkan potensi diri yang dikaitkan dengan ketrampilan yang dipilih
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14. Sumber Belajar : Buku Melapendis

15. Metode : Ceramah bervariasi, diskusi, problem solving 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 pelayanan
selesai

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

1. Semua orang diharapkan untuk bekerja, apa
konsekwensi dari pernyataan tersebut ?
Jelaskan !

2. Apa yang didapatkan dari bekerja ?
Jelaskan !

3. Hidup berarti bekerja. Apa maksudnya ?
Jelaskan !

4. Kapan seorang manusia diharapkan sudah
masuk dunia kerja ? Jelaskan !

5. Apa saja syarat-syarat masuk dunia kerja ?
Sebutkan !

6. Berkarir atau bekerja berdampak positif da-
lam kehidupan mandiri.
Jelaskan dampak tersebut
a. Secara emosional
b. Secara sosial
c. Secara ekonomi

7. Menganggur berakibat negatif bagi keseha-
tan. Jelaskan !

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 berlangsung untuk
menjadikan perhatian berikutnya).

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

.......................................... .........................................
NIP. ............................... NIP. .............................


