
LAMPIRAN I 

PEDOMAN WAWANCARA OBSERVASI DAN DOKUMENTASI 

 Pedoman Observasi 

A. Umum 

1. Letak geografis SMPN 23 Banjarmasin, SMAN 8 Banjarmasin dan 

SMKN 2 Banjarmasin 

2. Situasi dan kondisi SMPN 23 Banjarmasin, SMAN 8 Banjarmasin dan 

SMKN 2 Banjarmasin 

3. Sarana dan Prasarana SMPN 23 Banjarmasin, SMAN 8 Banjarmasin 

dan SMKN 2 Banjarmasin 

4. Situasi dan kondisi Guru BK SMPN 23 Banjarmasin, SMAN 8 

Banjarmasin dan SMKN 2 Banjarmasin 

B. Penggalian informasi kegiatan Guru Bk dalam pemberian layanan 

dasar BK pada masa pandemi covid-19. 

1. Mengetahui tentang pemberian layanan dasar  BK di sekolah 

2. Proses pemberian layanan dasar di sekolah selama masa pandemi 

covid-19 

3. Kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran atau 

layanan BK pada masa pandemi covid-19 

4. Keefektifan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran atau 

layanan BK secara daring pada masa pandemi covid-19 

 



 

 

 Pedoman Wawancara 

SMPN 23 BANJARMASIN 

1. Sejak kapan bimbingan dan konseling ada di SMPN 23 Banjarmasin? 

2. Berapa orang guru bimbingan dan konseling di SMPN 23 Banjarmasin? 

3. Berasal dari lulusan mana guru bimbingan dan konseling di SMPN 23 

Banjarmasin? 

4. Apa motivasi ibu (guru BK) ketika menjadi konselor/guru BK? 

5. Apa yang ibu lakukan dalam meningkatkan kompetensi dalam bidang 

bimbingan dan konseling? 

6. Apakah guru BK pernah melakukan seminar terkait bimbingan dan konseling? 

(Materi dan Penyelenggara) 

7. Kasus seperti apa saja yang ditangani oleh guru BK saat pandemic covid-19 ini 

berlangsung? 

8. Kasus seperti apa yang paling sulit ditangani sampai saat ini? 

9. Bagaimana cara penanganannya? 

10. Program apa saja yang dilaksanakan oleh guru BK saat pandemi covid-19 ini 

berlangsung? 

11. Bagaimana pelaksanaan layanan dasar pada program bimbingan dan konseling 

di SMPN 23 Banjarmasin saat pandemic covid-19 ini berlangsung? 



12. Strategi apa saja yang dilakukan dalam pemberian layanan dasar saat pandemic 

covid-19 ini berlangsung? 

13. Seperti apa ibu menyelenggarakannya? 

14. Apakah dalam pemberian layanan dasar saat saat pandemic covid-19 ini 

berjalan lancar? 

15. Apa saja kendala dalam pelaksanaan layanan dasar saat saat pandemic covid-

19? 

16. Bagaimana ibu menyikapi permasalahan demikian? 

17. Bagaimana proses komunikasi  yang dijalin antara guru BK dengan guru mata 

pelajaran? 

18. Bagaimana proses komunikasi  yang dijalin antara guru BK dengan orang 

tua/wali siswa? 

19. Nilai-nilai apa saja yang ditanamkan kepada siswa selama menerima layanan 

saat pandemic covid-19 ? 

20. Apa harapan ibu untuk sistem belajar mengajar/pemberian layanan yang efektif 

untuk seluruh siswa? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SMAN 8 BANJARMASIN 

1. Sejak kapan bimbingan dan konseling ada di SMAN 8 Banjarmasin? 

2. Berapa orang guru bimbingan dan konseling di SMAN 8 Banjarmasin? 

3. Berasal dari lulusan mana guru bimbingan dan konseling di SMAN 8 

Banjarmasin? 

4. Apa motivasi ibu (guru BK) ketika menjadi konselor/guru BK? 

5. Apa yang ibu lakukan dalam meningkatkan kompetensi dalam bidang 

bimbingan dan konseling? 

6. Apakah guru BK pernah melakukan seminar terkait bimbingan dan konseling? 

(Materi dan Penyelenggara) 

7. Kasus seperti apa saja yang ditangani oleh guru BK saat pandemic covid-19 ini 

berlangsung? 

8. Kasus seperti apa yang paling sulit ditangani sampai saat ini? 

9. Bagaimana cara penanganannya? 

10. Program apa saja yang dilaksanakan oleh guru BK saat pandemic covid-19 ini 

berlangsung? 

11. Bagaimana pelaksanaan layanan dasar pada program bimbingan dan konseling 

di SMAN 8 Banjarmasin saat pandemic covid-19 ini berlangsung? 



12. Strategi apa saja yang dilakukan dalam pemberian layanan dasar saat pandemic 

covid-19 ini berlangsung? 

13. Seperti apa ibu menyelenggarakannya? 

14. Apakah dalam pemberian layanan dasar saat saat pandemic covid-19 ini 

berjalan lancar? 

15. Apa saja kendala dalam pelaksanaan layanan dasar saat saat pandemic covid-

19? 

16. Bagaimana ibu menyikapi permasalahan demikian? 

17. Bagaimana proses komunikasi  yang dijalin antara guru BK dengan guru mata 

pelajaran? 

18. Bagaimana proses komunikasi  yang dijalin antara guru BK dengan orang 

tua/wali siswa? 

19. Nilai-nilai apa saja yang ditanamkan kepada siswa selama menerima layanan 

saat pandemic covid-19 ? 

20. Apa harapan ibu untuk sistem belajar mengajar/pemberian layanan yang efektif 

untuk seluruh siswa?  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SMKN 2 BANJARMASIN 

1. Sejak kapan bimbingan dan konseling ada di SMKN 2 Banjarmasin? 

2. Berapa orang guru bimbingan dan konseling di SMKN 2 Banjarmasin? 

3. Berasal dari lulusan mana guru bimbingan dan konseling di SMKN 2 

Banjarmasin? 

4. Apa motivasi ibu (guru BK) ketika menjadi konselor/guru BK? 

5. Apa yang ibu lakukan dalam meningkatkan kompetensi dalam bidang 

bimbingan dan konseling? 

6. Apakah guru BK pernah melakukan seminar terkait bimbingan dan konseling? 

(Materi dan Penyelenggara) 

7. Kasus seperti apa saja yang ditangani oleh guru BK saat pandemic covid-19 ini 

berlangsung? 

8. Kasus seperti apa yang paling sulit ditangani sampai saat ini? 

9. Bagaimana cara penanganannya? 

10. Program apa saja yang dilaksanakan oleh guru BK saat pandemic covid-19 ini 

berlangsung? 

11. Bagaimana pelaksanaan layanan dasar pada program bimbingan dan konseling 

di SMKN 2 Banjarmasin saat pandemic covid-19 ini berlangsung? 

12. Strategi apa saja yang dilakukan dalam pemberian layanan dasar saat pandemic 

covid-19 ini berlangsung? 



13. Seperti apa ibu menyelenggarakannya? 

14. Apakah dalam pemberian layanan dasar saat saat pandemic covid-19 ini 

berjalan lancar? 

15. Apa saja kendala dalam pelaksanaan layanan dasar saat saat pandemic covid-

19? 

16. Bagaimana ibu menyikapi permasalahan demikian? 

17. Bagaimana proses komunikasi  yang dijalin antara guru BK dengan guru mata 

pelajaran? 

18. Bagaimana proses komunikasi  yang dijalin antara guru BK dengan orang 

tua/wali siswa? 

19. Nilai-nilai apa saja yang ditanamkan kepada siswa selama menerima layanan 

saat pandemic covid-19 ? 

20. Apa harapan ibu untuk sistem belajar mengajar/pemberian layanan yang efektif 

untuk seluruh siswa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Pedoman Dokumentasi 

1. Dokumen hasil penelitian di SMPN 23 Banjarmasin, SMAN 8 Banjarmasin dan 

SMKN 2 Banjarmasin. 

2. Dokumentasi saat jam kerja berlangsung. 

3. Dokumen jumlah pengajar dan staf tata usaha SMPN 23 Banjarmasin, SMAN 

8 Banjarmasin dan SMKN 2 Banjarmasin. 

4. Dokumen jumlah peserta didik secara keseluruhan dan jumlah masing-masing 

kelas di SMPN 23 Banjarmasin, SMAN 8 Banjarmasin dan SMKN 2 

Banjarmasin. 

5. Dokumen jadwal belajar peserta didik SMPN 23 Banjarmasin, SMAN 8 

Banjarmasin dan SMKN 2 Banjarmasin. 

6. Dokumentasi profil sekolah. 

7. Dokumentasi ruang BK, Struktur BK, Layanan BK dan Pelaksanaan Bk di 

SMPN 23 Banjarmasin, SMAN 8 Banjarmasin dan SMKN 2 Banjarmasin. 

8. Dokumentasi sejarah berdirinya sekolah. 

9. Dokumentasi sarana dan prasarana. 

10. Dokumentasi lokasi penelitian 

11. Dokumentasi kurikulum/model pemberian layanan BK yang digunakan. 

 



 

 





LAMPIRAN II 

HASIL DOKUMENTASI 

DOKUMENTASI SMPN 23 BANJARMASIN 

   

    

    



    

      

      

      

 

 



 

DOKUMENTASI SMAN 8 BANJARMASIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOKUMENTASI SMKN 2 BANJARMASIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN III 

HASIL KINERJA GURU BK SELAMA PANDEMI COVID 

1. HASIL KINERJA GURU BK SMPN 23 BANJARMASIN 

 

ANGKET KEBUTUHAN PESERTA DIDIK ( KELAS 8 ) 

    

NAMA : ________________________________________________, KELAS : 

_________________________________ 

    

Petunjuk :   

1. Dibawah ini bukan alat tes, tetapi angket yang berisi tentang berbagai masalah yang sering dihadapi 

siswa. 

2. Jawaban Anda sangat bermanfaat  untuk membantu keberhasilan  belajar di sekolah ini 

3. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan kondisi Anda  saat ini, dengan cara memberikan tanda  ( √ )  

     pada kolom  YA atau TIDAK    

4. Jawaban Anda akan kami rahasiakan, untuk itu jawablah dengan sungguh-sungguh. 

5. Selamat mengerjakan   

    

NO P E R N Y A T A A N YA TIDAK 

1 Saya kadang lupa bersyukur atas nikmat dan karunia dari Tuhan 

YME 
    

2 Saya kadang lupa untuk berprilaku sopan dan santun dalam 

kehidupan 
    

3 Saya merasa belum paham etika yang baik dan benar dalam 

pergaulan teman sebaya 
    

4 Saya merasa sulit mematuhi tata tertib di sekolah 
    

5 Kadang-kadang saya masih suka menyontek pada waktu ulangan     



6 Waktu saya banyak dihabiskan untuk bermain game atau games 

online 
    

7 Saya sulit meminta maaf jika melakukan kesalahan terhadap 

orang lain 
    

8 Saya masih merasa belum memiliki rasa percaya diri     

9 Saya belum tahu cara mengendalikan emosi      

10 Saya belum tahu cara melakukan eksplorasi bakat secara 

mandiri 
    

11 Saya masih sering mengalami sakit / alergi     

12 Kondisi keluarga saya sedang tidak harmonis     

13 Saya sedang mempunyai masalah dengan anggauta keluarga di 

rumah 
    

14 Saya merasa belum bisa menjadi pribadi yang mandiri     

15 Saya sering lupa waktu ketika bermain/membuka media sosial 

(fb, wa, instagram, dll)     

16 Saya merasa sulit mengendalikan ketergantungan dengan 

handphone 
    

17 Saya merasa tidak betah tinggal di rumah sendiri     

18 Saya merasa tidak pernah di perhatikan dari orang tua      

19 Kata maaf, tolong dan terimakasih kadang lupa saya ucapkan 

dalam pergaulan     

20 Saya belum tahu tentang bentuk-bentuk kenakalan remaja saat 

ini dan cara mensikapinya 
    

21 Saya sering beda pendapat dengan orang lain     

22 Saya sedang mempunyai masalah dengan teman di sekolah     

23 Saya belum tahu cara untuk menjaga persahabatan agar tetap 

langgeng 
    



24 Saya belum tahu tentang bullying dan cara mensikapinya     

25 Saya sukar bergaul dengan teman-teman di sekolah     

26 Saya merasa masih sedikit pemahaman tentang kesehatan 

reproduksi remaja 
    

27 Saya belum banyak tahu tentang dampak dari pacaran     

28 Saya malu jika membicarakan masalah seks dan pacar kepada 

orang tua 
    

29 Saya merasa malu jika bergaul dengan teman yang beda jenis 

kelamin 
    

30 Saya merasa takut bertanya atau menjawab di kelas 
    

31 Saya belum paham yang harus dilakuan dengan adanya 

pemanasan global 
    

32 Saya belum mengetahui banyak tentang jenis obat-obat  

terlarang serta dampaknya 
    

33 Saya belum tahu cara memilih lembaga bimbingan belajar 
    

34 Saya merasa tidak memiliki semangat belajar      

35 Saya belum tahu cara meraih prestasi di sekolah     

36 Saya belum paham tentang gaya belajar dan strategi yang sesuai 

dengannya 
    

37 Saya merasa kesulitan dalam memahami pelajaran     

38 Saya belum terbiasa belajar bersama atau kelompok     

39 Saya merasa belum menenumkan cara belajar yang efektif 
    

40 Saya selalu malas untuk belajar di rumah     

41 Saya belajarnya jika akan ada ulangan atau ujian saja     

42 Orang tua kurang peduli dengan kegiatan belajar saya     



43 Saya belum bisa membuat peta pikiran (mind mapping)     

44 Saya belum mengenal tentang macam-macam kecerdasan     

45 Saya belum paham cara kerja otak kiri dan otak kanan      

46 Saya sering dimarahi orang tua karena boros     

47 Saya tidak terbiasa menabung     

48 Saya kurang dapat menyalurkan bakat dan minat di sekolah     

49 Saya belum tahu tentang prospek karir untuk setiap maple     

50 Saya belum banyak tahu tentang jenis-jenis profesi di 

masyarakat dan Prospeknya 
    

 

1. ANALISIS HASIL ASESMEN AKPD KELAS VIII E UNTUK BIMBINGAN 

KLASIKAL 

Dari hasil profil kelas VIII E di atas kita ambil kebutuhan peserta didik untuk 

bimbingan klasikal pada perkembangan karir salah satunya dari butir angket yaitu 

“Saya belum mengetahui  bakat dan minat yang ada pada diri saya”  

 

Data asesmen 

kebutuhan peserta 

didik 

Peserta didik belum mengetahui  

bakat dan minat yang ada pada 

diri saya (66,66% AKPD) 

Topik 

Bimbingan 

Klasikal; 

 

Mengenal 

Bakat, Minat 

dan Hobi 

Rumusan kebutuhan 

peserta didik 

 

Note: Dapat diturunkan 

dari asesmen kebutuhan 

peserta didik 

Belum memahami bakat dan 

minat yang ada pada diri  

Standar Kompetensi 

Kemandirian Peserta 

Didik 

Pengembangan diri   



 

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN 

DINAS PENDIDIKAN 

SMP NEGERI 23 BANJARMASIN 
Jalan Harmoni Komp.Bumi  Raya Permai I Rt.31 No. 37 Telepon (0511)3255868 Pekapuran Raya Banjarmasin 

Timur 

BANJARMASIN 

           Kode 

Pos70234 

 

RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL) 
BIMBINGAN KLASIKAL 

SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2020/2021 

A Komponen  Layanan Dasar 

B Bidang Layanan Karir 

C Topik / Tema Layanan Mengenal Bakat, Minat dan  Hobi  

D Fungsi Layanan Pemahaman 

E Tujuan Layanan  Mengenal kemampuan dan keinginan diri 

 Tujuan Umum  Menemukan keunikan diri sebagai aset yang harus dikembangkan 

secara harmonis dalam kehidupan. 

F Tujuan Khusus 1. Peserta didik/konseli dapat merinci pengertian bakat, minat, 

dan hobi (C4) 

2. Peserta didik/konseli menata cara menemukan bakat 

tersembunyi (A4) 

3. Peserta didik/konseli dapat mengembangkan  bakat yang 

dimilikinya(P4) 

G Sasaran Layanan Kelas VIII E 

H Materi Layanan  Pengertian bakat, minat, hobi dan karir 

I Waktu  1 Kali Pertemuan x  40 Menit 

j Sumber Materi  1.  Hutagalung, Ronal. 2015. Ternyata Berprestasi Itu 

Mudah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 

2. Triyono, Mastur, 2014, Materi Layanan Klasikal 

Bimbingan dan Konseling bidang karir, Yogyakarta, 

Paramitra 



3. Eliasa Imania Eva, Suwarjo.2011.Permainan (games) 

dalam Bimbingan dan Konseling.Yogyakarta: Paramitra 

4. https://dosenpsikologi.com/cara-mengetahui-bakat-

diri-sendiri 

5. https://www.kompasiana.com/gustibob/5500b69ea

333113e09510490/cara-mudah-untuk-mengenali-

bakat-tersembunyi-anda 

6. https://www.youtube.com/watch?v=B2PlHV7vgUk 

7. https://www.youtube.com/watch?v=g83nSAuV5nU 

 

K Metode/Teknik Daring/Problem solving  

L Media / Alat  
Media : 

1. Power Point materi kegiatan ekstrakurikuler  

2. Video Youtube yang berkaitan dengan materi 

3. Video converence menggunakan WA Forum yang 

disandingkan dengan Mesenger 

Alat : 

1. Laptop 

2. Smartphone / tablet 

3. Wifi  

M Pelaksanaan  

 Tahap Pendahuluan  

 
a.   Pernyataan Tujuan 

 

 

1. Guru BK/Konselor menyapa dengan salam, beroda serta 

meminta peserta didik mengisi link absensi 

2. .Membina hubungan baik dengan peserta didik dengan 

menayakan kabar  

3. Guru BK Menyampaikan tujuan-tujuan khusus yang akan 

dicapai dalam layanan bimbingan klasikal.  

b. Penjelasan tentang 

langkah-langkah 

kegiatan 

1. Memberikan langkah-langkah kegiatan layanan, tugas 

dan tanggung jawab peserta didik selama mengikuti 

layanan. 

2. Kontrak layanan (kesepakatan layanan), dijelaskan bahwa 

pada layanan kali ini kita akan melakukan kegiatan selama 

1 kali kegiatan yaitu 1 x 40 menit pertemuan tatap maya. 

https://dosenpsikologi.com/cara-mengetahui-bakat-diri-sendiri
https://dosenpsikologi.com/cara-mengetahui-bakat-diri-sendiri
https://www.kompasiana.com/gustibob/5500b69ea333113e09510490/cara-mudah-untuk-mengenali-bakat-tersembunyi-anda
https://www.kompasiana.com/gustibob/5500b69ea333113e09510490/cara-mudah-untuk-mengenali-bakat-tersembunyi-anda
https://www.kompasiana.com/gustibob/5500b69ea333113e09510490/cara-mudah-untuk-mengenali-bakat-tersembunyi-anda
https://www.youtube.com/watch?v=B2PlHV7vgUk
https://www.youtube.com/watch?v=g83nSAuV5nU


 

 

c. Mengarahkan kegiatan 

(konsolidasi) 

Guru BK memberikan penejelasan tentang topik yang akan 

dibicarakan dengan dan kaitannya dalam kehidupan 

peserta didik. 

 
d. Tahap peralihan  

     (Transisi) 

Guru BK menanyakan kesiapan peserta didik melaksanakan 

kegiatan layanan, menayangkan video motivasi pada peserta 

didik /ice breaking dan  memulai ke tahap inti layanan. 

Video motivasi :  

https://www.youtube.com/watch?v=HV2oD44krLw&feature

=emb_rel_pause 

 2.Tahap Inti 

a. Kegiatan peserta 

didik 

1. Adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan  
Siswa bersama guru BK pada tahap ini yaitu masuk pada 
pendefinisian masalah mengenai topik Mengenal Bakat, 

Minat, dan  

Hobi  

2. Proses pengumpulan data yaitu  

 siswa diminta mencari pemecahan permasalahan 

berkaitan dengan tugas yang diberikan mengenai 

materi yang berkaitan dengan topik. 

- Apa pengertian Bakat, Minat, dan  Hobi  

- Apa perbedaan Bakat, Minat, dan Hobi  

- Apa saja Jenis-jenis bakat  
 
 Tugas bisa dicari dari literatur /bacaan bahan-bahan 

yang dapat membantu dalam proeses diskusi untuk 

menjawab tugas-tugas yang diberikan.  
 

3. Identifikasi masalah yaitu menetapkan jawaban 

sementara dari tugas yang telah di kerjakan siswa 

berdasarkan  data yang diperoleh siswa. 

 Siswa menyampaikan jawaban dari tugas yang telah 

diberikan secara individu  

 Siswa memperhatikan materi PPT yang ditayangkan 

oleh guru BK 

 Siswa menyimak video yang berkaitan dengan topik 

. 
https://www.youtube.com/watch?v=g83nSAuV5n
U 
https://www.youtube.com/watch?v=GSs5adtpdXg 
 

 Siswa menjawab pertanyaan dari guru BK yang 

https://www.youtube.com/watch?v=HV2oD44krLw&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=HV2oD44krLw&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=g83nSAuV5nU
https://www.youtube.com/watch?v=g83nSAuV5nU
https://www.youtube.com/watch?v=GSs5adtpdXg
https://www.youtube.com/watch?v=GSs5adtpdXg


berkaitan dengan topik permasalahan 
 

4. Tahap Implementasi disini menguji kebenaran jawaban 

sementara yang telah didapatakan siswa. 

 Siswa menyampaikan jawaban mereka berdasarkan 

dari data atau keterangan yang mereka dapat dari 

tugas individu maupun setelah mendapatkan materi 

dari Guru BK  

 Para siswa yang lain memberikan tanggapan dan 

masukan terhadap jawaban yang dipaparkan oleh 

temannya  
 

5. Menarik kesimpulan 

 Semua siswa dapat menarik kesimpulan dan 

menyamakan persepsi tentang jawaban dari tugas 

yang dijawab secara individu sebelumnya. 
Guru BK memberikan penguatan terhadap 
kesimpulan yang telah dipaparkan oleh siswa 

b. Kegiatan Guru 

BK/Konselor 

1. Adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan  
Guru BK bersama siswa pada tahap ini yaitu masuk pada 
tahap  pendefinisian masalah mengenai topik Mengenal 

Bakat, Minat, Hobi dan Karir 
 

2. Tahap Proses pengumpulan data  
Guru BK meminta peserta didik mencari 
literatur/bacaan bahan-bahan yang dapat membantu 
dalam proses diskusi untuk menjawab tugas-tugas 
yang diberikan berkaitan dengan topik permasalahan. 
 

3. Tahap Identifikasi Masalah: Menetapkan jawaban 

sementara dari tugas yang telah di kerjakan siswa 

berdasarkan  data yang diperoleh siswa. 

 Guru BK memastikan kembali kepada siswa untuk 

masing-masing memiliki jawaban dan nanti akan 

dipersentasikan mengenai tugas yang dijawab 

secara individu sebelumnya. 

 Guru BK Menampilkan media slide powerpoint 

materi kegiatan ekstrakurikuler 

 Menayangkan video yang berkaitan dengan topik. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=g83nSAuV5n
U 
https://www.youtube.com/watch?v=GSs5adtpdXg 
 

4. Tahap Implementasi disini menguji kebenaran 

https://www.youtube.com/watch?v=g83nSAuV5nU
https://www.youtube.com/watch?v=g83nSAuV5nU
https://www.youtube.com/watch?v=GSs5adtpdXg
https://www.youtube.com/watch?v=GSs5adtpdXg


jawaban sementara yang telah didapatakan siswa. 

 Guru BK memberian kesempatan kepada siswa 

untuk masing-masing mempersentasikan jawaban 

mereka berdasarkan dari data atau keterangan yang 

mereka dapat dari tugas individu maupun setelah 

mendapatkan materi dari Guru BK 

 Para siswa yang lain memberikan tanggapan dan 

masukan terhadap jawaban yang dipaparkan oleh 

temannya  

5. Menarik kesimpulan 

 Semua siswa dapat menarik kesimpulan dan 

menyamakan persepsi tentang jawaban dari tugas 

yang dijawab secara individu sebelumnya. 

 Guru BK memberikan penguatan terhadap 

kesimpulan yang telah dipaparkan oleh siswa 
 

3. Tahap Penutup 1. Peserta didik menyimpulkan hasil kegiatan layanan 

2. Peserta didik merefleksi kegiatan dengan 

mengungkapkan  kemanfaatan dan kebermaknaan 

kegiatan secara lisan 

3. Guru BK memberi penguatan dan rencana tindak lanjut 

yaitu berupa LKPD dan Evaluasi layanan. 

4. Guru BK menutup kegiatan layanan dengan memberi 

apresiasi kepada peserta didik. 

5. Berdo’a dan salam 

N EVALUASI  

 
1.  Evaluasi Proses Evaluasi proses fokus pada identifikasi kekuatan dan 

kelemahan strategi pelaksanaan layanan yang meliputi 

materi,  metode,  teknik, media,  waktu, dll 

 
2.  Evaluasi Hasil Penilaian hasil meliputi perubahan perilaku peserta didik 

yang difokuskan pada pemahaman baru, perasaan positif, 

dan rencana tindakan. 

  

3. Rencana Tindak Lanjut 

1. Guru BK menekankan pentingnya materi bagi siswa;  

2. Guru BK memberikan pekerjaan rumah kepada peserta 

didik;  

3. Guru BK  memberikan kesempatan layanan lanjutan;  

2. Guru BK melakukan perbaikan  layanan  berikutnya. 

 

 



 

Lampiran: 

1. Lampiran materi Mengenal Bakat, Minat dan  Hobi 

2. Lembar Kerja Peserta Didik 

3. Instrumen Evaluasi Proses dan Evaluasi Hasil layanan 

 

  

  

  

 Banjarmasin,  23  November   2020 

 

 

Guru BK/Konselor 

 

 

 

Laeilla Qamariah, S.Pd.I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LKPD (LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK) 

 

 

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN 

DINAS PENDIDIKAN 

SMP NEGERI 23 BANJARMASIN 
Jalan Harmoni Komp.Bumi  Raya Permai I Rt.31 No. 37 Telepon (0511)3255868 Pekapuran Raya Banjarmasin 

Timur 

BANJARMASIN 

           Kode 

Pos70234 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 
Materi : Kegiatan Ekrtakurikuler 

 

Nama : _____________________________________ 

Kelas : _____________________________________ 

Semester : Ganjil / Genap* 

Jenis Kelamin : Perempuan/Laki-laki* 

 

 

1. Dapatkah kamu menjelaskan apa perbedaan bakat, minat dan hobi  ? 

2. Dapatkah kamu menemukan bakat yang ada dalam dirimu? Jika iya, apa bakat 

yang kamu miliki? 

   

LKPD dapat diakses di link https://forms.gle/wo7xnhSv8WiJA88r8 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/wo7xnhSv8WiJA88r8


C.  Media Yang Digunakan Adalah Powerpoint Yang Memuat Materi Mengenal 

Bakat, Minat Dan Hobi Serta Materi Video Yang Memuat Cara Mengenali Bakat 

Yang Ada Pada Diri Sendiri.  

 

 

  



 

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN 

DINAS PENDIDIKAN 

SMP NEGERI 23 BANJARMASIN 
Jalan Harmoni Komp.Bumi  Raya Permai I Rt.31 No. 37 Telepon (0511)3255868 Pekapuran Raya Banjarmasin 

Timur 

BANJARMASIN 

           Kode 

Pos70234 

 

EVALUASI PENILAIAN PROSES BERORIENTASI HOTS 

1. Penilaian Proses 

 Link evaluasi proses  dapat diakses di https://forms.gle/WRT13EGodEQcQKg46 

 

 

Nama Guru BK : LAEILLA QAMARIAH S.PD.I 

Tanggal Pelaksanaan :………….. 

  

1. Isilah data diri dengan menggunakan HURUF KAPITAL 
2. Setiap pernyataan, Anda diminta memilih salah satu jawaban dan mengklik 

pilihan yang sudah disediakan. 
3. Isilah dengan jujur dan sesuai dengan kenyataan 

 
Dengan keterangan sebagai berikut : 
SS (Sangat Sesuai)  = 4  
S (Sesuai)    = 3 
CS (Cukup Sesuai)  = 2 
KS (Kurang Sesuai)  = 1 

 

 
No 

 
Aspek 

 
Indikator 

 
Pernyataan 

Pilihan Jawaban 

4 3 2 1 

1 Siswa Sikap 1. Peserta didik antusias 

dalam mengikuti kegiatan 

layanan 

2. Peserta didik dapat 

berkerjasama dalam mengikuti 

kegiatan layanan 

3. Peserta didik aktif dalam 
mengikuti kegiatan layanan 

    

Penilaian Proses lebih ditekankan pada keterlibatan semua unsur (peserta 

didik,guru BK, atau pihak lain yang terkait) dalam proses pelayanan BK. 

https://forms.gle/WRT13EGodEQcQKg46


2 Waktu Efektivitas 4. Waktu yang digunakan sesuai 

dengan rencana layanan 

    

3 Media Sesuai 

Aplikatif 

5. Media yang digunakan guru 

BK sesuai dengan materi 

layanan 

6. Media yang digunakan guru 

BK aplikatif (kemudahan 
penggunaan) 

    

4 Materi Relevan 7. Materi relevan dengan tujuan 

layanan Sesuai Tugas 

Perkembangan 

    

5 Metode Relevan 8. Metode relevan dengan tujuan 
Layanan 

    

6 Guru BK Penguasaan 

materi 

9. Guru BK menguasai materi 

layanan 

10. Guru BK komunikatif 

dalam kegiatan layanan 

    

7 RPL Sesuai 11. RPL sesuai dengan kegiatan 

layanan 

    

   Skor     

RUMUS : 

 

 NILAI = Total skor perolehan    X 100 

               Total Skor maksimum 

 Skor maksimum = jumlah item pernyataan  x  jumlah skala likert 

 

Skor Penilaian : 

4 = Sangat sesuai 

3 = Sesuai 
2 = Cukup sesuai 
1 = Kurang sesuai 

Rentang Skor 

100 – 76 : Sangat sesuai 

75 – 51 : Sesuai 

50 – 26 : Cukup Sesuai 

25 < : Kurang Sesuai 



2. HASIL KINERJA GURU BK SMAN 8 BANJARMASIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. HASIL KINERJA GURU BK SMKN 2 BANJARMASIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REKAP KEGIATAN E-LEARNING 



























 

 

 

 

 



REKAP PESAN SISWA DENGAN GURU BK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LAMPIRAN V 

SURAT IJIN DAN SURAT SELESAI RISET 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


