PERENCANAAN PELAYANAN BIMBINGAN KONSELING
(RP-BK)

Sekolah 		: SMP Lab. Undiksha Singaraja
Kelas / semester 	: IX/2
Minggu / hari 		:
Alokasi Waktu 	: 1 x 40 menit
	Kompetensi	: siswa mengetahui kemana setelah tamat SMP

Indikator 		: 1. Siswa dapat memahami pentingnya menentukan sekolah lanjutan 		         setelah lulus SMP
2. Siswa dapat mengetahui jenis-jenis sekolah lanjutan
3. Siswa mampu menentukan pilihan sekolah lanjutan yang akan dimasuki
	Tujuan Layanan	: Siswa dapat memahami dan mengetahui pentingnya dan jenis-

jenis sekolah lanjutan setelah tamat SMP. 
	Materi Layanan 	: 

Manfaat Sekolah
Setelah tamat SMP akan melanjutkan kemanakah kamu? Tentu saja kamu harus terus maju untuk mengejar ilmu di sekolah karena sekolah sangat bermanfaat bagi masa depan. Sekolah memegang peranan penting bagi perkembangn intelektual, keterampilan sosial, dan menunjang dunia kejuruan yang akan kita masuki. Selain mengembangkan kapasitas intelektual, sosial, dan kejuruan sekolah juga memberikan pengaruh besar dalam perkembangan remaja. Oleh 

Jenis-jenis Sekolah Lanjutan
Berbagai sekolah lanjutan tersebar di berbagai wilayah, namun tidak semua sekolah tergolong sekolah yang baik dan menunjang perkembangan diri kita sebagai remaja.
Berdasarkan jenisnya SLTA terbagi menjadi dua yaitu SMA dan SMK. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu :
	Kelompok teknologi dan industry (STM)

Kelompok bisnis dan manajemen (SMEA)
Kelompok pariwisata (SMKK, Mapindo)
Ada tiga jalur yang dapat ditempuh setelah tamat SMP, yaitu sebagai berikut :
	Jalur Satur

Setelah lulus SMP, siswa melanjutkan pendidikan ke SMA lalu ke Perguruan Tinggi, hal tersebut dikarenakan 90% penegtahuan yang diberikan di SMA memang dipersiapkan untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi.
	Jalur dua

Setelah lulus SMP siswa melanjutkan ke SMK pilihannya berdasarkan bakat dan kemampuannya. Kurikulun SMK memang dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja karena dari seluruh pengetahuan yang diberikan di SMK 60% diberikan dalam bentuk praktek dan 40% dalam bentuk teori. Setelah tamat SMK siswa dapat melanjutkan ke Perguruan Tinggi sesuai dengan bidang yang ditekuninya.
	Jalur tiga

Setelah siswa lulus SMP langsung bekerja. Diharapkan setelah bekerja bisa ikut keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakatnya.
	Metode/strategi 			: ceramah, diskusi, presentasi

Pelaksanan Layanan		: ruang kelas
	Kegiatan Pelaksanaan Layanan	:
	Kegiatan pembuka (5 menit)

	Guru mengucapkan salam

Absen siswa, memeriksa kerapian
Menyampaikan rumusan kompetensi, indicator dan tujuan layanan. 
Apersepsi dengan mengajukan pertanyaan : apa manfaat atu pentingnya sekolah bagi dirimu dan masa depanmu ?
	Kegiatan inti (30 menit) 

	Menjelaskan manfaat sekolah

Menjelaskan jenis SMA dan SMK
Menjelaskan jalur yang dapat ditempuh siswa setelah tamat SMP.
Siswa berdiskusi mengenai jenis-jenis sekolah yang ada di kabupaten buleleng yang nantinya akan dimasuki oleh siswa setelah tamat SMP.
	Kegiatan penutup (5 menit) :

	Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah diberikan.

Guru menutup pelajaran dengan parama santhi.
	Sarana dan sumber bahan 	 

	Sarana		: white board, spidol
	Sumber bahan : brosur

	Penilaian

	Segera          		: mengamati keaktifan dan sikap siswa dalam 

melaksanakan diskusi
	Jangka pendek   	: mengamati keantusiasan siswa untuk melanjutkan 

pendidikan ke tingkat selanjutnya.
	Jangka panjang    	: siswa yang belum mampu untuk memilih kelanjutan 

studi diberikan konseling kelompok atau individual
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Guru pamong 						Konselor
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PERENCANAAN PELAYANAN BIMBINGAN KONSELING
(RP-BK)

Sekolah 		: SMP Lab. Undiksha Singaraja
Kelas / semester 	: IX/2
Minggu / hari 		:
Alokasi Waktu 	: 1 x 40 menit
	Kompetensi	: siswa memahami tentang Tanggung Jawab

Indikator 		: 1. Siswa dapat memahami pentingnya tanggung jawab dalam hidup.
2. Siswa dapat menerapkan sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari
	Tujuan Layanan	: Siswa dapat memahami dan mengetahui pentingnya tanggung 

jawab dalam kehidupan sehari-hari
	Materi Layanan 	: 

Pengertian tanggung jawab 
Anda tentunya seringkali mendengar istilah TANGGUNG JAWAB, bukan? Makna dari istilah “tanggung jawab” adalah “siap menerima kewajiban atau tugas”. Arti tanggung jawab di atas semestinya sangat mudah untuk dimengerti oleh setiap orang. Tetapi jika kita diminta untuk melakukannya sesuai dengan definisi tanggung jawab tadi, maka seringkali masih merasa sulit, merasa keberatan, bahkan ada orang yang merasa tidak sanggup jika diberikan kepadanya suatu tanggung jawab. Kebanyakan orang mengelak bertanggung jawab, karena jauh lebih mudah untuk “menghindari” tanggung jawab, daripada “menerima” tanggung jawab.
Banyak orang mengelak bertanggung jawab, karena memang lebih mudah menggeser tanggung jawabnya, daripada berdiri dengan berani dan menyatakan dengan tegas bahwa, “Ini tanggung jawab saya!” Banyak orang yang sangat senang dengan melempar tanggung jawabnya ke pundak orang lain.
Oleh karena itulah muncul satu peribahasa, “lempar batu sembunyi tangan”. Sebuah peribahasa yang mengartikan seseorang yang tidak berani bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, sehingga dia membiarkan orang lain menanggung beban tanggung jawabnya. Bisa juga diartikan sebagai seseorang yang lepas tanggung jawab, dan suka mencari “kambing hitam” untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari perbuatannya yang merugikan orang lain.
Sebagian orang, karena tidak bisa memahami arti dari sebuah tanggung jawab; seringkali dalam kehidupannya sangat menyukai pembelaan diri dengan kata-kata, “Itu bukan salahku!” Sudah terlalu banyak orang yang dengan sia-sia, menghabiskan waktunya untuk menghindari tanggung jawab dengan jalan menyalahkan orang lain, daripada mau menerima tanggung jawab, dan dengan gagah berani menghadapi tantangan apapun di depannya.
	Metode/strategi 			: ceramah, diskusi, presentasi

Pelaksanan Layanan		: ruang kelas
	Kegiatan Pelaksanaan Layanan	:
	Kegiatan pembuka (5 menit) : 

	Guru mengucapkan salam

Absen siswa, memeriksa kerapian
Menyampaikan rumusan kompetensi, indicator dan tujuan layanan. 
Apersepsi dengan mengajukan pertanyaan : apa manfaat atu pentingnya Tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari ?
	Kegiatan inti 	(30 menit) :

	Menjelaskan pengertian tanggung jawab

Menjelaskan mampaat tanggung jawab
	Kegiatan penutup (5 menit) :

	Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah diberikan.

Guru menutup pelajaran dengan parama santhi.
	Sarana dan sumber bahan 	 

	Sarana		: white board, spidol
	Sumber bahan : brosur

	Penilaian 

	Segera  		: mengamati keaktifan dan sikap siswa dalam 

melaksanakan diskusi
	Jangka pendek   	: mengamati siswa dalam mengerjakan tugas 6K dikelas

Jangka panjang    	: siswa yang kurang bertanggung jawab dikumpulkan dan 
diadakan bimbingan kelompok
Mengetahui,						Singaraja,       Maret 2009
Kepala SMP Laboratorium Undiksha			Konselor
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PERENCANAAN PELAYANAN BIMBINGAN KONSELING
(RP-BK)

Sekolah 		: SMP Lab. Undiksha Singaraja
Kelas / semester 	: IX/2
Minggu / hari 		:
Alokasi Waktu 	: 1 x 40 menit
	Kompetensi	: siswa memahami tentang Pendidikan Seks

Indikator 		: 1. Siswa dapat mengerti arti pendidikan seks .
2. Siswa dapat mengetahui bahaya sesk usia dini
	Tujuan Layanan	: Siswa dapat memahami dan mengetahui pentingnya pendidikan 

seks usia dini
	Materi Layanan 	: 

	Pengertian pendidikan seks 

Pendidikan seks dapat diartikan sebagai penerangan tentang anatomi fisiologi seks manusia,bahaya penyakit kelamin.Pendidikan seks adalah membimbing serta mengasuh seseorang agar mengerti tentang arti,fungsi,dan tujuan seks,sehingga ia dapat menyalurkan secara baik,benar,dan legal.Pendidikan seks dapat dibedakan antara seks instruction dan education in sexuality.Sex instruction ialah penerangan mengenai anatomi,seperti pertumbuhan rambut pada ketiak,dan mengenai biologi dari reproduksi,yaitu proses berkembang biak melalui hubungan untuk mempertahankan jenisnya.Termasuk didalamnya pembinaan keluarga dan metode kontrasepsi dalam mencegah terjadinya kehamilan.Education in sexuality meliputi bidang-bidang etika,moral,fisiologi,ekonomi,dan pengetahuan lainnya yang di butuhkan agar seseorang dapat memahami dirinya sendiri sebagai individual seksual,serta mengadakan ubungan interpersonal yang baik.
	Tujuan pendidikan seks 

Tujuan pendikan seks secara umum sesuai dengan kesepakatan interpersonal”conference of sex education anfd family planning pada tahun 1962,adalah:”Untuk menghasilkan manusia-manusia dewasa yang dapat menjalankan kehidupan yang bahagia.Serta bertanggung jawab terhadap dirinya dan terdapat orang lain.
	Tujuan pendidikan seks

	Membentuk pengertian tentang perbedaan seks antara pria dan wanita dalam keluarga,pekerjaan dan seluruh kehidupan,yang selalu berubah dan berbeda dalam tiap masyarakat dan kebudayaan.
	Membentuk pengertian tentang peranan seks dalam kehidupan manusia dan keluarga.
	Mengembangkan pengertian diri sendiri sehubungan dengan fungsi dan kebutuhan seks.
	Membantu siswa dalam mengembangkan kepribadian sehingga mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab.

	Pendikan seks penting bagi remaja 

Kini kemajuan dibidang teknologi informasi telah mengubah struktur pandangan hidup masyarakat.Dampak negatif dari kemajuan adalah pergeseran nilai dan moral yang terjadi dalam masyarakat.Nilai moral social yang dulu dianggap tabu dan ertentangan dengan norma agama,tidak demikian oleh sebagian kaum remaja.
	Alasan pendidikan seks sangat penting diajarkan kepada para remaja adalah:

	Dapat mencegah penyimpangan dan kelainan seksual.
	Dapat memelihara tegaknya nilai-nilai moral.
	Dapat mengatasi gangguan psikis.
	Dapat memberi pengetahuan dalam menghadapi perkembangan anak.

	Bahaya seks bebas 

Berikut beberapa bahaya utama peranan seks bebas:
	Menciptakan kenangan buruk
	Mengakibatkan kehamilan
	Menggurkan kandungan (aborsi) dan pembunuhan bayi
	Penyebaran penyakit
	Timbul rasa ketagihan

	Menghindari seks bebas 

1. a. Memisahkan tempat tidur anak
	Meminta izin ketika memasuki kamar orang tua 
	Mengajarkan adab memandang lawan jenis

Larangan menyebarkan rahasia suami-istri
2. Pencegahan seks bebas dalam keluarga
	Keluarga harus mengerti tentang permasalahan sesk sebelum menjelaskan kepada anak-anak.
	Jangan menjelaskan masalah seks pada anak laki-laki dan perempuan pada waktu dan ruang yang sama
	Hindari hal-hal yang berbau porno pada saat menjelaskan masalah seks
	Tanamkanlah etika memelihara diri dari perbuatan-perbuatan maksiat
	Membangun sikap saling percaya antara orang tua dan ana

	Metode/strategi 			: ceramah, diskusi, presentasi

Pelaksanan Layanan		: ruang kelas
	Kegiatan Pelaksanaan Layanan	:
	Kegiatan pembuka (5 menit) : 

	Guru mengucapkan salam

Absen siswa, memeriksa kerapian
Menyampaikan rumusan kompetensi, indicator dan tujuan layanan. 
Apersepsi dengan mengajukan pertanyaan : apa manfaat atu pentingnya Tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari ?
	Kegiatan inti 	(30 menit) :

	Menjelaskan pengertian pendidikaan seks

Menjelaskan bahaya seks usia dini
	Kegiatan penutup (5 menit) :

	Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah diberikan.

Guru menutup pelajaran dengan parama santhi.
	Sarana dan sumber bahan 	

	Sarana		: white board, spidol
	Sumber bahan : brosur

	Penilaian 

	Segera  		: mengamati keaktifan dan sikap siswa dalam 

melaksanakan diskusi
	Jangka pendek   	: mengamati prilaku siswa dikelas

Jangka panjang   	: mengamati cara bergaul siswa disekolah baik dengan 
teman lawan jenis ataupun sama jenis



Mengetahui,						Singaraja,       Maret 2009
Kepala SMP Laboratorium Undiksha			Konselor
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PERENCANAAN PELAYANAN BIMBINGAN KONSELING
(RP-BK)

Sekolah 		: SMP Lab. Undiksha Singaraja
Kelas / semester 	: IX/2
Minggu / hari 		:
Alokasi Waktu 	: 1 x 40 menit
	Kompetensi	: siswa memahami tentang kiat-kiat menghadapi ujian 
	Indikator 		: 1. Siswa dapat memahami tentang kiat-kiat menghadapi ujian .

Tujuan Layanan	: Siswa dapat memahami dirinya agar mampu mengikuti ujian dengan baik
Materi Layanan 	: 
	Kiat-kiat menghadapi ujian

	Hadapilah ujian dengan tenang dan proporsional
	Bersikaplah proaktif
	Buatlah rencana
	Perbanyaklah baca dan latihan soal
	Belajar kelompok
	Efektifkan belajar di sekolah

	Selain kiat-kiat ada juga teknik-teknik untuk menghadapin Ujian yakni

Teknik Mengulang Pelajaran
	Mereview semua bahan yang akan diujikan
	Mengingat ide utama dan hal-hal penting dalam setiap topik materi
	Memperbanyak frekwensi belajar
	Memilih waktu belajar yang tepat. 
	Memilih tempat belajar yang tenang. 
	Memperkirakan pertanyaan yang akan keluar. 
	Berdiskusi dengan teman dalam kelompok belajar. 

Langkah-langkah Sebelum Ujian
	Hindari tidur hinggal larut malam

Jangan lupa menjaga kesehatan 
Siapkan peralatan yang dibutuhkan dalam ujian dengan baik 
Usahakan datang lebih awal sebelum ujian dilaksanakan. 
Hindari stress/gugup, bersikaplah tenang dan berdo’a. 
Teknik Pada Saat Ujian
	Awali dengan do’a

Bacalah petunjuk/perintah pengerjaan soal ujian dengan baik. 
Kerjakan dahulu soal ujian yang Anda anggap mudah. 
Bacalah soal ujian dengan teliti, pahami maksudnya, baru kemudian Anda menjawab. 
Kerjakan sendiri sesuai dengan kemampuan Anda   jangan pernah menyontek jawaban teman Anda, karena 6.Ikuti 
Ikuti teknik menjawab soal esai. 
Periksa kembali seluruh jawabanmu. 
Akhiri dengan do’a. 
	Metode/strategi 			: ceramah, diskusi, presentasi

	Pelaksanan Layanan	: ruang kelas
	Kegiatan Pelaksanaan Layanan	:

	Kegiatan pembuka (5 menit) : 

	Guru mengucapkan salam

Absen siswa, memeriksa kerapian
Menyampaikan rumusan kompetensi, indicator dan tujuan layanan. 
Apersepsi dengan mengajukan pertanyaan : apa manfaat atu pentingnya Tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari ?
	Kegiatan inti 	(30 menit) :

	Menjelaskan kiat-kiat menyikapi ujian

	Kegiatan penutup (5 menit) :

	Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah diberikan.

Guru menutup pelajaran dengan parama santhi.
	Sarana dan sumber bahan 	 

	Sarana		: white board, spidol
	Sumber bahan : brosur



	Penilaian 

	Segera  		: mengamati keaktifan dan sikap siswa dalam 

melaksanakan diskusi
	Jangka pendek   	: mengamati prilaku siswa dikelas

Jangka panjang    	: mengamati cara siswa belajar disekolah 



Mengetahui,						Singaraja,       Maret 2009
Kepala SMP Laboratorium Undiksha			Konselor
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