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PERENCANAAN PROGRAM PELAYANAN
BIMBINGAN DAN KONSELING

1. Tugas Perkembangan  1 : Mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang ber-
iman dan bertaqwa kepada Tuhan Yasng Maha Esa

2. Rumusan Kompetensi : Menjalankan kaidah-kaidah agama dalam menga-
rahkan diri untuk mengembangkan karir

3.  Materi Layanan : Praktek kegiatan yang mengarah pengembangan karir
menurut ajaran agama

4.  Sub Materi Layanan : Praktek kegiatan pengembangan karir

5. Bidang Bimbingan : Bimbingan Karir

6. Jenis Layanan : Informasi

7.  Fungsi Layanan : Pemahaman

8.  Tujuan Layanan : Siswa mampu memahami dan mengembangkan karir
menurut ajaran agama

9.  Sasaran Layanan : Siswa kelas VIII

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

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

Memahami dan mempraktekkan kegiatan yang me-
ngarah pengembangan karir menurut ajaran agama

Kegiatan  3 : Berdasarkan penjelasan guru pembimbing siswa
1. Memahami nilai kejujuran merupakan komponen

rohani yang memantulkan berbagai sikap prilaku
yang terpuji

2. Mengembangkan sikap secara terbuka, bebas dari
segala kepalsuan dan penipuan, hatinya selalu ber-
tindak lurus sehingga memiliki keberanian moral
yang sangat kuat

12. Nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam materi ini  :
1. Memahami tentang jenis-jenis karir
2. Memahami nilai-nilai yang menunjang perkembangan karir

13 Pengembangan Diri :
1. Mengenal jenis-jenis karir dan nilai-nilai yang menunjang pengembangan karir
2. Mengenal nilai kejujuran

14. Sumber Belajar : Buku Melapendis
( Media Layanan Pengembangan diri siswa )

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

16. Tempat : kelas VIII

17. Penyelenggara : Guru Pembimbing

18. Pihak yang diikutkan : - Wali kelas
- Orang tua
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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. Berikan satu contoh ketidak jujuran
2. Menurut pendapatmu, bagaimana bila anak yang

tidak jujur
3. Bagaimana menurut ajaran agama bila anak itu

tidak jujur ?
4. Apakah kejujuran itu sebuah keterpaksaan, bukan

panggilan dari dalam hati kita. Jelaskan menurut
pendapatmu !

20. Tindak Lanjut : Layanan 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  2 : Mengenal kemampuan, bakat, minat serta arah
kecendrungan karir dan aspirasi seni

2. Rumusan Kompetensi : Memahami pengaruh positif kecemdrungan karir
terhadap kegiatan belajar

3.  Materi Layanan : Cara-cara dan penerapan pengembangan karir terhadap
kegiatan belajar

4.  Sub Materi Layanan : Kebiasan-kabiasaan belajar

5. Bidang Bimbingan : Bimbingan Belajar

6. Jenis Layanan : Informasi

7.  Fungsi Layanan : Pemahaman dan pemeliharaan

8.  Tujuan Layanan : Siswa mampu memahami pengaruh positif karir terha-
kegiatan belajar serta cara-cara penerapannya

9.  Sasaran Layanan : Siswa kelas VIII

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

11. Uraian Kegiatan :

Kegiatan  1 : Guru pembimbing mengabsen siswa
Kegiatan  2 : Melalui penjelasan guru pembimbing

Siswa mampu memahami kebiasaan-kebiasaan belajar
sebagai penerapan pengembangan karir

Kegiatan  3 : Berdasarkan penjelasan guru pembimbing siswa :
1. Memahami dan mengembangkan kebiasaan-kebia-

saan belajar diantaranya membaca, membuat rang-
kuman, menghafal pelajaran

2. Mengembangkan kebiasaan-kebiasaan belajar seba-
gai wujud penerapan pengembangan karir terhadap
kegiatan belajar

12. Nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam materi ini  :
1. Penerapan pengembangan karir terhadap kegiatan belajar
2. Mengembangkan kebiasaan membaca, membuat rangkuman dan menghafal

13. Pengembangan Diri :
1. Mengenal kebiasaan belajar melalui membaca
2. Mengenal dan mengembangkan cara-cara penerapan karir terhadap kegiatan belajar

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

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

16. Tempat : Kelas VIII

17. Penyelenggara : Guru Pembimbing

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

4.1. Bagaimana cara kamu membaca selama ini  ?
Coba jelaskan !

4.2. Apakah selama ini kamu pernah meringkas su-
suatu mata pelajaran ? Ceritakanlah bagaimana
cara kamu meringkas selama ini !

4.3. Coba jelaskan bagaimaba cara menghafal ru-
mus-rumus atau dalil-dalil, Jelaskan

4.4. Ungkapkan pengalaman yang tidak menye-
nangkan pada saat kamu diminta untuk mem-
buat ringkasan oleh gurumu !

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  3 : Mengenal kemampuan, bakat, minat serta arah
kecendrungan karir dan aspirasi seni

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

3.  Materi Layanan : Identifikasi arah kecendrungan sendiri sesuai dengan
kemampuan bakat dan minat

4.  Sub Materi Layanan : Pemilihan karir yang sesuai dengan bakat dan minat

5. Bidang Bimbingan : Bimbingan Karir

6. Jenis Layanan : Informasi dan orientasi

7.  Fungsi Layanan : Pemahaman

8.  Tujuan Layanan : Siswa mampu memahami kemampuan bakat dan minat
untuk kecendrungan karir

9.  Sasaran Layanan : Kelas VIII

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

11. Uraian Kegiatan :

Kegiatan  1 : Guru pembimbing mengabsen siswa
Kegiatan  2 : Melalui penjelasan guru pembimbing siswa mampu

memahami pengertian ketrampilan, pengertian minat
dan pengertiaan bakat

Kegiatan  3 : Berdasarkan penjelasan guru pembimbing siswa :
1. Mampu mengidentifikasi kecendrungan karir de-

ngan bakat dan minat
2. Mampu mengembangkan ketrampilan yang dimiliki

sesuai dengan bakat dan minat

12. Nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam materi ini  :
1. Memahami arti bakat dan minat untuk dikembangkan ketrampilan yang dimiliki
2. Memahami ketrampilan yang dimiliki untuk arah kecendrungan karir

13. Pengembangan Diri :
1. Menyadari bahwa setiap manusia mempunyai bakat dan minat yang harus

dikembangkan sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki
2. Menyadari bahwa ketrampilan yang dimiliki dan dikembangkan merupakan modal uta-

ma untuk menuju ke jenjang karir

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

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

16. Tempat : Kelas VIII

17. Penyelenggara : Guru Pembimbing

18. Pihak yang diikutkan : - Orang tua
- Guru ekstrakurikuler
- Wali kelas
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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. Jika kamu ingin melanjutkan ke SMA. Pilihlah
sekolah yang sesuai dengan cita-citamu !

NO SEKOLAH SMA / SMK ALASAN-ALASAN CARA MENCAPAI

4.2 Bagaimana sikapmu apabila beberapa pikiran-
mu itu tidak sesuai dengan pilihan orang tuamu

NO SIKAP URAIAN KETERANGAN

4.3 Berilah contoh cerita perwujudan kehidupan
dalam keluarga yang sukses yang sukses

4.3. Dalam rangka membuat keputusan untuk masa
Depan, coba isi format berikut ini :
- Rencana jangka pendek
- Rencana jangka menengah
- Rencana jangka panjang

20. Tindak Lanjut : Layanan bimbingan Kelompok / Individual bagi siswa
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  4 : Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk
mengikuti dan melanjutkan pelajaran dan mempersiap-
kan karir serta berperan di dalam kehidupan
masyarakat

2. Rumusan Kompetensi : Mampu belajar secara optimal untuk menguasai
bekal bagi program pelajaran lebih lanjut

3.  Materi Layanan : Sikap kebiasaan dalam belajar dan ketrampilan yang
dimiliki secara optimal, untuk menguasai program le-
bih lanjut

4.  Sub Materi Layanan : Faktor yang berpengaruh dalam belajar

5. Bidang Bimbingan : Bimbingan Belajar

6. Jenis Layanan : Informasi

7.  Fungsi Layanan : Pemahaman

8.  Tujuan Layanan : Siswa mampu memahami faktor-faktor yang mempe-
ngaruhi dalam belajar dan berusaha mengatasi hamba-
tan-hambatannya

9. Sasaran Layanan : Kelas VIII

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

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

- Siswa mampu memahami faktor-faktor yang berpe
ngaruh dalam belajar

- Siswa mengetahui hambatan secara intern dan ham-
Batan eksternal

Kegiatan  3 : Berdasarkan penjelasan guru pembimbing siswa
berdiskusi atau kerja kelompok tentang  :
1. Hambatan-hambatan intern dan hambatan-hambatan

eksternal yang mempengaruhi dalam belajar
2. Mengatasi hambatan dengan mencari alternatif pe-

nyelesaian hambatan

12. Nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam materi ini  :
1. Memahami adanya hambatan dalam belajar yang timbul dari dalam diri sendiri dan

dari luar ( lingkungan )
2. Mencari alternatif penyelesaian hambatan

13. Pengembangan Diri :
1. Mengenal hambatan yang sering muncul pada saat belajar, baik hambatan dari dalam

maupun dari luar

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

15. Metode : Ceramah bervariasi, diskusi, problem solving dan
pemberian tugas
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16. Tempat : Kelas VIII

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   :

4.1. Sebutkan hambatan-hambatan belajar yang
kamu alami dan bagaimana cara kamu dalam
mengatasi hambatan tersebut !

NO
HAMBATAN BELAJAR YANG
BERASAL DARI DALAM DIRI

SENDIRI
CARA MENGATASI HAMBATAN

NO
HAMBATAN BELAJAR YANG

BERASAL DARI LUAR DIRI
SENDIRI

CARA MENGATASI HAMBATAN
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20. Tindak Lanjut : Layanan 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  5 : Menetapkan nilai-nilai cara bertingkah laku yang dapat
diterima dalam kehidupan yang lebih luas

2. Rumusan Kompetensi : Mampu menerapkan nilai dan cara berprilaku so-
sial di luar kelompok sebaya

3.  Materi Layanan : Praktek menerapkan nilai dan cara berprilaku sosial da-
lam kehidupan di luar kelompok sebaya

4.  Sub Materi Layanan : Penerapan nilai-nilai dalam kehidupan

5. Bidang Bimbingan : Bimbingan sosial

6. Jenis Layanan : Informasi

7.  Fungsi Layanan : Pemahaman

8.  Tujuan Layanan : Siswa mampu memahami penerapan nilai-nilai kehi-
dupan terhadap prilaku sosial di luar kelompok sebaya

9.  Sasaran Layanan : Siswa kelas VIII

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

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

- swa mengetahui nilai-nilai kehidupan yang perlu
diterapkan pada prilaku sosial di luar kelompok
sebaya

- siswa mengetahui praktek penerapan nilai dan cara-
cara berprilaku sosial di luar kelompok sebaya

Kegiatan  3 : Berdasarkan penjelasan guru pembimbing siswa :
1. Mampu memahami prilaku sosial di luar kelompok

sosial
2. Mampu menerapkan nilai-nilai sosial dalam kehidu-

pan sehari-hari terhadap kelompok sebaya

12. Nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam materi ini  :
1. Memahami adanya nilai-nilai yang perlu diterapkan pada prilaku sosial di luar kelom-

pok sebaya

13 Pengembangan Diri :
1. Mempraktekkan pengetrapan nilai-nilai pada prilaku sosial di luar kelompok sebaya
2. Mempraktekkan cara berprilaku sosial terhadap lingkungan dengan nilai-nilai yang

dimiliki

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

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

16. Tempat : Kelas VIII

17. Penyelenggara : Guru Pembimbing

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

4.1. Sebagai bangsa yang bertaqwa salah satu wu-
judnya adalah peduli terhadap lingkungan
hidup. Usaha-usaha apakah yang harus kamu
lakukan untuk melestarikan alam ?

4.2. Bagaimanakah pendapatmu apabila ada seseo-
rang siswa membuang sampah sembarangan

4.3. Pada masa sekarang sering terjadi alam banjir
bandang yang disebabkan oleh ketidak seimba-
ngan barang ekosistem yang ada karena banyak
hutan yang ditebangi . Bagaimana cara untuk
mengatasi adanya peristiwa tersebut ?

4.4. Dalam rangka mengantisipasi terjangkitnya pe-
nyakit-penyakit Demam Berdarah, maka pada
hari minggu diadakan kerja bakti membersih-
kan sarang-sarang nyamuk. Ada salah satu war-
ga yang tidak mengikutinya yaitu Pak Djoko,
Ia berpendapat sudah ada petugas keberdsihan
dan sudah membayar iuran untuk kebersihan.
Bagaimana pendapatmu dengan sikap Pak Djo-
ko ? dan hikmah yang dapat kamu ambil dari
peristiwa di atas

20. Tindak Lanjut : Bagi siswa yang belum memahami materi Melapendis,
diberi layanan bimbingan Kelompok atau Individual

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  6 : Mencapai perkembengan diri sebagai remaja yang ber-
iman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

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

3.  Materi Layanan : Macam-macam kaidah ajaran agama

4.  Sub Materi Layanan : “ Tawakkal kepada Tuhan Yang Maha Esa “

5. Bidang Bimbingan : Bimbingan Pribadi

6. Jenis Layanan : Orientasi Informasi

7.  Fungsi Layanan : Pencegahan dan pemahaman

8.  Tujuan Layanan : Siswa mampu memahami kaidah-kaidah ajaran agama
diantaranya tawakkal kepada Tuhan Yang Maha Esa

9.  Sasaran Layanan : Kelas VIII

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 macam-macam kaidah
ajaran agama

- Siswa mengetahui fungsi dan cara bertawakkal pada
Tuhan Yang Maha Esa

Kegiatan  3 : Berdasarkan penjelasan guru pembimbing :
1. Siswa mampu melaksanakan kaidah-kaidah ajaran

agama
2. Siswa mampu melaksanakan tawakkal pada Tuhan

Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari

12. Nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam materi ini  :
1. Memahami ajaran agama dengan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memahami fungsi dan cara bertawakkal pada Tuhan Yang Maha Esa

13. Pengembangan Diri :
1. Mempraktekkan tawakkal dalam kehidupan sehari-hari
2. Melatih diri untuk menghadapi kenyataan hidup

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

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

16. Tempat : Kelas VIII

17. Penyelenggara : Guru Pembimbing

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



13

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. Jelaskan hubungan sabar dan tawakkal
4.2. Berilah contoh bagaimana orang yang berta-

wakkal atau berserah diri itu !
4.3. Bagaimana sikap kita apabila menghadapi mu-

sibah dari Tuhan ?
4.4. Apa alasan bagi orang yang tawakkal atau ber-

serah diri pada Tuhan di dunia dan akhirat ?
4.5. “ Bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan

Hal tersebut merupakan salah satu cara berta-
wakkal dalam hidup sehari-hari.
Berilah contoh bagaimana orang yang bersyu-
kur atas nikmat yang diberikan Tuhan !

20. Tindak Lanjut : Bagi siswa yang belum memahami materi tersebut di
atas, diberi bimbingan kelompok atau bimbingan
Individual

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  7 : Mengenal sistem etika dan nilai-nilai bagi pedoman hi-
dup sebagai pribadi anggota masyarakat dan warga
negara

2. Rumusan Kompetensi : Memiliki dorongan yang kuat untuk berprilaku se-
suai dengan sistem etika dan nilai bagi pedoman
hidup sebagai pribadi anggota masyarakat dan war-
ga negara

3.  Materi Layanan : Motivasi untuk berprilaku sesuai dengan etika dan ni-
lai bagi pedoman hidup sebagai pribadi atau anggota
masyarakat

4.  Sub Materi Layanan : Etika dan nilai bagi pedoman hidup

5. Bidang Bimbingan : Bimbingan Pribadi

6. Jenis Layanan : Informasi

7.  Fungsi Layanan : Pemahaman

8.  Tujuan Layanan : Siswa mampu memotivasi dirinya untuk berprilaku se-
suai dengan etika dan nilai bagi pedoman hidup

9.  Sasaran Layanan : Kelas VIII

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

11. Uraian Kegiatan :

Kegiatan  1 : Guru pembimbing mengabsen siswa
Kegiatan  2 : Melalui penjelasan guru pembimbing

1. Siswa mengetahui etika dan nilai-nilai kehidupan
pribadi baik di rumah maupun di sekolah

2. Siswa mengetahui tatakrama yang berlaku di lingku-
ngan masyarakat

Kegiatan  3 : Dari hasil penjelasan guru pembimbing siswa berdis-
kusi mengerjakan tugas-tugas tentang  :
1. Aturan-aturan dan tatakrama yang berlaku di rumah,

di sekolah dan di lingkungan masyarakat
2. Melaksanakan tatakrama yang berlaku di rumah, di

di sekolah dan masyarakat

12. Nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam materi ini  :
1. Memahami etika / aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari baik di ru-

mah, di sekolah maupun di masyarakat
2. Memahami nilai-nilai kehidupan orang lain khususnya yang lain suku bangsa

13. Pengembangan Diri :
1. Dapat mengembangkan dan melaksanakan nilai-nilai yang dimiliki bagi pedoman

hidup sebagai pribadi anggota masyarakat fdan warga negara

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

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



15

16. Tempat : Kelas VIII

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
( penilaian diri )

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

4.1. Buatlah urutan-urutan tatkrama mulai bangun
tidur pagi hingga berangkat ke sekolah !

4.2. Jelaskan bagaimana tatakrama pada waktu ma-
kan bersama di meja makan !

4.3. Bila ada temanmu yang tidak masuk sekolah
karena sakit, bagaimana sikapmu ? Jelaskan !

4.4. Bila kamu sedang mempunyai masalah yang
akan mengadu kepada ayah, padahal ayah baru
pulang dari kerja, apa yang kamu lakukan ?
Jelaskan !

4.5. Jelaskan bagaimana tatakrama pada waktu upa-
cara bendera !

20. Tindak Lanjut : Bagi siswa yang belum memahami materi Melapendis
diberi layanan bimbingan Kelompok / Individual

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  8 : Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk
mengikuti dan melanjutkan pelajaran dan mempersiap-
kan karir serta berperan di dalam kehidupan
masyarakat

2. Rumusan Kompetensi : Mampu belajar secara optimal untuk menguasai
program-program di SMP

3.  Materi Layanan : Praktek pengembangan sikap kebiasaan dan ketrampi-
lan belajar secara optimal

4.  Sub Materi Layanan : Disiplain dalam belajar

5. Bidang Bimbingan : Bimbingan Belajar

6. Jenis Layanan : Informasi dan pembelajaran

7.  Fungsi Layanan : Pemahaman dan pemeliharaan

8.  Tujuan Layanan : Siswa mampu mengembangkan sikap kebiasaan dan
ketrampilan bvelajar secara optimal

9. Sasaran Layanan : Kelas VIII

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

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

1. Siswa mengetahui cara belajar yang efisien dan
mengembangkan kebiasaan belajar untuk mengua-
sai program-program di SMP secara optimal

2. Siswa mengetahui tujuan belajar serta memahami
hal-hal yang harus diperhatikan untuk meningkat-
kan kedisiplinan dalam belajar

Kegiatan  3 : Berdasarkan penjelasan guru pembimbing :
1. Siswa mampu mengatur waktu belajarnya sesuai

dengan situasi dan kondisi lingkungannya
2. Siswa mampu menyusun jadwal belajar di rumah

sebagai acuan untuk mendisiplinkan diri dalam
belajar

3. Siswa mampu mengatasi hambatan-hambatan yang
dapat mengganggu waktu belajarnya

12. Nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam materi ini  :
1. Pemahaman tentang sikap kebiasaan belajar secara optimal
2. Pemahaman siswa terhadap program-program di SMP
3. Pemahaman siswa terhadap kedisiplinan belajar sesuai dengan jadwal yang sudah di-

tentukan

13. Pengembangan Diri :
1. Menyadari perlunya belajar secara efaktif  dan menguasai materi-materi yang ada di

program SMP
2. Menyadari belajar dengan kemampuan secara optimal dan didukung dengan kedisipli-

nan dalam belajar akan diperoleh hasil yang diharapkan dan memuaskan
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14. Sumber Belajar : Buku Melapendis
( Media Layanan Pengembangan Diri Siswa )

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

16. Tempat : Kelas VIII

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   :

4.1. Apa maksudnya bahwa kita harus disiplin da-
lam belajar ? Jelaskan !

4.2. Bagaimana belajar yang benar ? Jelaskan
4.3. Apakah kamu mengalami hambatan-hambatan

dalam belajar ? Jelaskan !
contoh dan penjelasannya !

4.4. Buatlah jadwal kegiatan sehari-hari !

NO PUKUL / WAKTU KETERANGAN

20. Tindak Lanjut : bagi siswa yang belum memahami materi di Melapendis
diberi layanan bimbingan Kelompok / Individual

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  9 : Memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang da-
pat diterima dalam kehidupan yang lebih luas

2. Rumusan Kompetensi : Memahami pengaruh hubungan dalam kehidupan
yang lebih luas terhadap kegiatan belajar

3.  Materi Layanan : Contoh-contoh pengaruh nilai dan cara berprilaku da-
lam kehidupan yang lebih luas terhadap kegiatan bela
jar

4.  Sub Materi Layanan : Disiplin di sekolah

5. Bidang Bimbingan : Bimbingan Belajar

6. Jenis Layanan : Pembelajaran

7.  Fungsi Layanan : Pengembangan dan Pemeliharaan

8.  Tujuan Layanan : Siswa mampu memahami pengaruh hubungan dalam
kehidupan yang lebih luas terhadap kegiatan belajar

9.  Sasaran Layanan : Siswa kelas VIII

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

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

1. Siswa mengetahui peran seorang siswa di sekolah
dengan mengembangkan nilai dan cara berprilaku
yang baik

2. Siswa mengetahui kewajiban di sekolah dengan me-
matuhi aturan tata tertib maupun peraturan-peratu-
ran yang lain

3. Siswa mengetahui kedisiplinan di sekolah perlu di-
tingkatkan

Kegiatan  3 : Berdasarkan penjelasan guru pembimbing siswa
berdiskusi atau kerja kelompok tentang  :
1. Siswa mampu melaksanakan peraturan yang ada

yang ada di sekolah ( mentaati tata tertib sekolah )
2. Siswa mampu merumuskan jenis-jenis kedisiplinan

di sekolah di antaranya :
- Dsisplin waktu
- Disiplin dalam belajar
- Disiplin dalam berpakaian ( seragam sekolah )
- Disiplin terhadap keadaan lingkungan sekolah

12. Nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam materi ini  :
1. Memahami dan mematuhi peraturan-peraturan sekolah yang tertuang di dalam tata

tertib sekolah
2. Memahami dan mengembangkan kedisiplinan di sekolah yang harus dilaksanakan

13. Pengembangan Diri :
1. Menyadari sebagai seorang siswa harus mentaati perturan sekolah ( tata tertib )
2. Menumbuhkan rasa tanggung jawab ( disiplin ) terhadap aturan-aturan sekolah, baik

Peraturan tata tertib maupun peraturan yang lainnya, yang berlaku di sekolah

14. Sumber Belajar : Buku Melapendis
( Media Layanan Pengembangan Diri Siswa )
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15. Metode : Ceramah bervariasi, diskusi, problem solving dan
pemberian tugas

16. Tempat : Kelas VIII

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   :

4.1. Bila sering terlambat di sekolah karena tidak dapat
angkot. Apakah itu satu alasan yang bisa diterima
oleh sekolahnya ? Jelaskan !

4.2. Apa yang harus kamu lakukan bila kamu sering me-
lihat temanmu menghilang pada jam-jam tertentu ?

4.3. Bagaimana bila ada guru menerangkan di dalam
kelas anak-anak tidak menghiraukan bahkan berbi-
cara sendiri ? Jelaskan !

4.4. Bolehkah anak putri memakai seragam sekolah de-
ngan memakai rok di bawah pinggang dan anak put-
ra memakai celana panjang selutut ? Jelaskan !

4.5. Ada semboyan “BERSIH ITU SEHAT,“ “ BERSIH
ITU PANGKAL KESEHATAN” Apa yang harus
Kamu lakukan agar semboyan itu terwujud ?

20.Tindak Lanjut : Bagi siswa yangbelum memahami materi di Melapendis
diber layanan bimbingan Kelompok / Individual

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  10 : Mengenal sistem etika dan nilai-nilai bagi pedoman hi-
dup sebagai pribadi anggota masyarakat dan warga
negara

2. Rumusan Kompetensi : Mewujudkan aspek-aspek dalam sistem etika dan
nilai-nilai bagi pedoman hidup sebagai anggota
masyarakat

3.  Materi Layanan : Cara mewujudkan aspek-aspek sosial dalam sistem
etika dan nilai-nilai bagi pedoman hidup sebagai priba-
di anggota masyarakat dan warga negara serta penera-
pannya

4.  Sub Materi Layanan : Kebiasaan bertingkah laku yang bermanfaat

5. Bidang Bimbingan : Bimbingan Sosial

6. Jenis Layanan : Pembelajaran

7.  Fungsi Layanan : Pengembangan dan Pemeliharaan

8.  Tujuan Layanan : Siswa mampu mewujudkan aspek-aspek sosial dalam
sistem etika dan nilai-nilai bagi pedoman hidup

9.  Sasaran Layanan : Kelas VIII

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

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

1. Siswa mengetahui kebiasaan bertingkah laku yang
bermanfaat untuk aspek-aspek sosial dalam perga-
ulan

2. Siswa mengetahui usaha pencegahan dan usaha pe-
nyembuhan yang mengganggu kesehatan mental

3. Siswa mengetahui hambatan-hambatan dalam me-
wujudkan aspek-aspek sosial

Kegiatan  3 : Berdasarkan penjelasan guru pembimbing :
1. Siswa mampu mewujudkan dan melaksanakan as-

pek-aspek sosial dalam kehidupan
2. Siswa mampu mengatasi hambatan dari luar dan da-

ri dalam diri sendiri

12. Nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam materi ini  :
1. Memahami aspek-aspek sosial dalam sistem etika dan nilai-nilai bagi pedoman hidup
2. Memahami kebiasaan bertingkah laku yang bermanfaat dengan memperhatikan usaha

pencegahan dan usaha penyembuhan terhadap gangguan kesehatan mental yang dapat
menghambat tingkah laku

13. Pengembangan Diri :
1. Menyadari pentingnya melaksanakan aspek-aspek sosial dalam etika dan nilai-nilai ba-

pedoman hidup
2. Menyadari pentingnya memahami hambatan-hambatan yang mengganggu prilaku kita

sehari-hari
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14. Sumber Belajar : Buku Melapendis
( Media Layanan Pengembangan Diri Siswa )

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

16. Tempat : Kelas VIII

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   :

4.1. Bila kamu mempunyai masalah, kepada siapa
sebaiknya kamu bicarakan ?
Apa tujuan membicarakan ? Jelaskan !

4.2. Apabila kamu sedang marah, bolehkah kemara-
han itu dipendam ? Jelaskan !

4.3. Tindakan apa sebaiknya kamu lakukan untuk
menyalurkan kemarahan itu ?
contoh dan penjelasannya !

4.4. Berbuatlah sesuatu untuk orang lain dan pupuk
lah rasa solidaritas
Apa maksud dari kalimat ini ?
Jelaskan dan berikan contohnya !

4.5. Bolehkah seseorang itu menganggap dirinya
super ? Jelaskan !

20. Tindak Lanjut : Layanan bimbingan Kelompok / Individu terhadap sis-
wa 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. .............................


