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Lampiran 1 

DAFTAR TERJEMAHAN 

 

No BAB Hal Terjemahan 

I II 17 (Ingatlah) tatkala para pemuda itu mencari tempat 

berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa: "Wahai 

Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu 

dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam 

urusan kami (ini)" 

(Al-Kahfi: 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

 
 

Lampiran II 

Pedoman Pengumpulan data 

 

A. Pedoman Observasi 

1. Meninjau secara langsung lokasi penelitian serta keadaan sekitar 

lingkungan SMAN 13 Banjarmasin 

2. Mengamati pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan klasikal 

menggunakan media daring di SMAN 13 Banjarmasin 

3. Mengamati secara langsung layanan bimbingan klasikal menggunakan 

media daring 

4. Mengamati keadaan siswa dalam mengikuti layanan bimbingan klasikal 

menggunakan media daring 

5. Mengamati persiapan pelaksanaan layanan bimbingan klasikal 

menggunakan media daring 

6. Mengamati keadaan sarana prasarana BK di SMAN 13 Banjarmasin 

 

B. Pedoman Dokumentasi 

1. Dokumen sejarah berdirinya SMAN 13 Banjarmasin, Letak, Wilayah, 

dan Profil sekolah 

2. Visi, Misi, dan Tujuan SMAN 13 Banjarmasin 

3. Visi, Misi, dan Tujuan  BK SMAN 13 Banjarmasin 

4. Dokumen jumlah tenaga pengajar dan pendidikan terakhir Guru 

5. Dokumen jumlah tenaga pengajar dan pendidikan terakhir Guru BK 

6. Struktur Organisasi SMAN 13 Banjarmasin 

7. Struktur Organisasi  BK SMAN 13 Banjarmasin 

8. Dokumen Tentang data diri siswa SMAN 13 Banjarmasin 

9. Dokumen Keadaan sarana prasarana BK SMAN 13 Banjarmasin 
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C. Pedoman Wawancara 

Pedoman Wawancara Untuk Kepala Sekolah 

1. Berapa tahun Bapak/Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di SMAN 

13 Banjarmasin ? 

2. Sejak Kapan Bimbingan Konseling menggunakan media daring di 

adakan di sekolah ini ? 

3. Mengapa diadakan Bimbingan Klasikal menggunakan media 

daring di SMAN 13 Banjarmasin ? 

4. Menurut Bapak/Ibu seberapa penting bimbingan konseling untuk 

siswa? 

5. Apa saja sarana dan prasarana yang disediakan disekolah agar 

layanan bimbingan dan konseling berjalan secara efektif saat 

menggunakan media daring ? 

6. Berapa jumlah guru Bk di SMAN 13 Banjarmasin ? 

7. Program atau pelatihan apa saja yang Bapak/Ibu lakukan untuk 

meningkatkan Kualitas guru BK ? 

8. Apakah menurut Bapak/Ibu Pelaksanaan layanan Bimbingan dan 

Konseling menggunakan media Daring sudah dikelola dengan 

baik? 

9. Apakah menurut Bapak/Ibu Pelaksanaan layanan Bimbingan dan 

Konseling menggunakan media Daring sudah berjalan dengan 

efektif serta sudah mencapai  tujuan yang diharapkan? 

 

Pedoman Wawancara Guru BK 

1. Apa Pendidikan Terakhir Ibu/Bapak? 

2. Sejak Kapan dan sudah berapa lama Ibu/Bapak menjadi guru BK 

disini? 

3. Ada berapa tenaga Bimbingan dan Konseling di SMAN 13 

Banjarmasin? 

4. Pedoman BK apa yang ada di SMAN 13 Banjarmasin, serta apakah 

sudah memakai pola POP BK? 
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5. Ada berapa jumlah keseluruhan siswa? 

6. Sejak kapan SMAN 13 mulai menerapkan Bimbingan dan 

konseling menggunakan media daring? 

7. Program atau pelatihan apa saja yang Bapak/Ibu lakukan untuk 

meningkatkan Kualitas guru BK ? 

8. Apakah menurut Bapak/Ibu Pelaksanaan layanan Bimbingan 

Klasikal menggunakan media Daring sudah dikelola dengan baik? 

9. Apa ada jam Khusus untuk layanan bimbingan klasikal di SMAN 

13 Banjarmasin?.... pada hari apa setiap minggu di laksanakannya 

bimbingan klasikal? 

10. Apakah menurut Bapak/Ibu Pelaksanaan layanan Bimbingan 

Klasikal menggunakan media Daring sudah berjalan dengan efektif 

serta sudah mencapai  tujuan yang diharapkan? 

11. Apa saja sarana dan prasarana yang disediakan disekolah agar 

layanan bimbingan dan konseling berjalan secara efektif saat 

menggunakan media daring ? 

12. Bagaimana Pelaksanaan Layanan Bimbingan Klasikal 

menggunakan media daring Di SMAN 13 Banjarmasin? 

13. Permasalahan apa saja  yang dibahas di RPL dalam pelaksanaan 

Layanan Bimbingan Klasikal menggunakan media daring? 

14. Metode serta media apa yang digunakan dalam pelaksanaan 

layanan Bimbingan Klasikal menggunakan media daring ? 

15. Apakah setelah melaksanakan layanan Bimbingan Klasikal 

menggunakan media daring Ibu/bapak melakukan evaluasi? 

16. Bagaimana respon siswa terhadap pelaksanaan layanan bimbingan 

klasikal via daring yang ibu/bapak jalankan? 

17. Apa ada Antusias siswa pada saat pelaksanaan layanan Bimbingan 

Klasikal menggunakan media daring ? 

18. Apa ada Perkembangan siswa setelah mendapatkan layanan 

Bimbingan Klasikal menggunakan media daring? 
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19. Apakah ada dukungan dari kepala sekolah terhadap pelaksanaan 

layanan Bimbingan Klasikal menggunakan media daring? 

20. Adakah hambatan dalam pelaksanaan layanan bimbingan klasikal 

menggunakan media daring? Apa saja hambatannya? 

 

Siswa 

1. Bagaimana menurut anda tentang BK di SMAN 13 Bajarmasin? 

2. Apakah anda pernah berkonsultasi dengan Guru BK di SMAN 13 

Banjarmasin? 

3. Apa pernah pelaksanaan layanan Bimbingan Klasikal 

menggunakan media daring dilaksanakan guru BK? 

4. Bagaimana Pelaksanaan Layanan Bimbingan Klasikal 

menggunakan media daring ? 

5. Apa ada Hambatan ketika  mengikuti layanan Bimbingan Klasikal 

menggunakan media daring ? 
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Lampiran III 

Daftar Wawancara 

 

WAWANCARA DENGAN  KOORDINATOR GURU BK 

 

 

Wawancara Jawaban 

Apa Pendidikan Terakhir Ibu/Bapak? S-1 Bimbingan dan Konseling di ULM 

Sejak Kapan dan sudah berapa lama 

Ibu/Bapak menjadi guru BK disini? 

Dari tahun 2002  sampai sekarang 

Ada berapa tenaga Bimbingan dan 

Konseling di SMAN 13 Banjarmasin? 

Ada 2 orang guru Bk 

Pedoman BK apa yang ada di SMAN 

13 Banjarmasin, serta apakah sudah 

memakai pola POP BK? 

Sudah menggunakan pola POP BK 

Ada berapa jumlah keseluruhan siswa? 683 orang siswa keseluruhan 

Sejak kapan SMAN 13 mulai 

menerapkan Bimbingan dan konseling 

menggunakan media daring? 

Sejak ada virus Corona maka dari itu 

pelaksanaan bimbingan konseling 

dilaksanakan secara daring. Dari tahun 

2020. 

Program atau pelatihan apa saja yang 

Bapak/Ibu lakukan untuk 

meningkatkan Kualitas guru BK ? 

Hanya MGBK aja,  kadang-kadang 

dulu ada pelatihan sekarang jarang ada 

pelatihan. Mungkin karna corona jadi 

jarang ada kegiatan itu.  Untuk materi 

sendiri berkaitan dengan pelaksanaan 

layanan Bimbingan dan Konseling 

secara daring termasuk layanan 

Bimbingan Klasikal serta tetap dibahas 

walaupun tidak mendetail. Di MGBK 
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tidak ada pelatihan secara khusus 

diberikan. 

Apakah menurut Bapak/Ibu 

Pelaksanaan layanan Bimbingan 

Klasikal menggunakan media Daring 

sudah dikelola dengan baik? 

Iya, sepenuhnya belum dikelola dengan 

baik karena ada kendalanya juga dalam 

pelaksanaan itu yaitu dari komunikasi 

dengan siswa dalam mengikuti layanan 

Apa ada jam Khusus untuk layanan 

bimbingan klasikal di SMAN 13 

Banjarmasin?.... pada hari apa setiap 

minggu di laksanakannya bimbingan 

klasikal? 

Jam khusus tidak ada Cuma, kita 

menjadwalkan aja sendiri. Kalau mata 

pelajaran ada jadwalnya. Kalau BK 

kita yang menyesuaikannya dengan  

siswa atau masuk ke kelas. 

Apakah menurut Bapak/Ibu 

Pelaksanaan layanan Bimbingan 

Klasikal menggunakan media Daring 

sudah berjalan dengan efektif serta 

sudah mencapai  tujuan yang 

diharapkan? 

Kalau berjalan baik kita akan berusaha 

tetapi kalau  dikatakan efektif masih 

banyak kekurangan karna terkendala 

dengan  menghubungi siswa kami  

yang kesulitan. Kalau tatap muka enak 

kalau ada masalah siswa langsung 

dipanggil atau apa misalnya itu kalau 

konseling. Kadang kadang susah guru 

konsultasi minta ini kita yang susah 

seperti WA kita ga dibalas. Padahal 

kita tau anak itu membaca  tapi kalau 

dibalas tidak. Terutama yang 

bermasalah siswa nya  

Apa saja sarana dan prasarana yang 

disediakan disekolah agar layanan 

bimbingan dan konseling berjalan 

secara efektif saat menggunakan media 

daring ? 

Karna  kalau kemarin ada bantuan 

kouta dari pemerintah. Kalau sekarang 

tidak ada. 
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Bagaimana Pelaksanaan Layanan 

Bimbingan Klasikal menggunakan 

media daring Di SMAN 13 

Banjarmasin? 

Kita menggunakan google classroom, 

zoom, WA. Paling sering WA untuk 

BK. Kalau materi sering google 

classroom. Konseling atau bimbingan 

kita sering menggunakan WA saja. 

Permasalahan apa saja  yang dibahas di 

RPL dalam pelaksanaan Layanan 

Bimbingan Klasikal menggunakan 

media daring? 

Paling sering dibahas, itu sering pribadi 

dan belajar kalau sekarang yang lebih 

menonjol belajar karna siswa itu sering 

bermasalah nya di belajar. Guru kan 

mengajarnya tidak secara langsung 

guru hanya menerangkan saja ini. 

Kadang-kadang juga menerangkan 

lewat zoom Cuma kan kita para siswa 

ga merasa tidak langsung bertanya 

karna waktu kan karna kan serba 

terbatas kalau lewat zoom atau aplikasi 

itu. Kalau class room Cuma 

memberikan itu aja materi terus tugas. 

Sedangkan menerangkan engga. Jadi 

siswa nya agak kesulitan. Gurunya juga 

mungkin udah berusaha jadi bagi kami 

untuk menangani siswa itu maksudnya. 

Siswa banyak bermasalah di masalah 

belajar. Merasa tidak paham ketika 

guru menerangkan. Padahal guru 

sebetulnya tidak menuntut jawaban itu 

betul atau harus gini. Dengan 

mengumpulkan tugas saja guru udah 

memberikan nilai lebih dengan 

keadaan sekarang ini. 
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Metode serta media apa yang 

digunakan dalam pelaksanaan layanan 

Bimbingan Klasikal menggunakan 

media daring ? 

Media Pakai video pembelajaran, 

zoom. Kadang-kadangkan kita ada 

pelatihan kemarin dilatih karna secara 

ini kita harus bisa video kadang-kadang 

lewat. Memberi materi yang dibuat 

seperti artikel, atau video. Metode yang 

digunakan ceramah, tanya jawab. 

Apakah setelah melaksanakan layanan 

Bimbingan Klasikal menggunakan 

media daring Ibu/bapak melakukan 

evaluasi? 

Iya  pasti kami melakukan evaluasi 

atau kami pantau terus keberhasilan 

anak-anaknya. Walaupun masih 

banyak kekurangannya. 

Bagaimana respon siswa terhadap 

pelaksanaan layanan bimbingan 

klasikal menggunakan media daring 

yang ibu/bapak jalankan? 

Respon siswa sebagian anak yang lain 

bagus aja ya cuman kurang tanggapi 

aja. Karna itu masalahnya banyak 

siswa yang bermasalah yang tidak ada 

hp. Terus juga kouta yang habis. Ada 

juga koutanya ada hpnya ada orangnya 

yang tidak balas. Iya iti kurang adanya 

hubungan  kalau tatapmuka kan enak   

anaknya ngombrol curhat kepada kita. 

Kalau ini kesulitan. 

Apa ada Antusias siswa pada saat 

pelaksanaan layanan Bimbingan 

Klasikal menggunakan media daring 

Antusias siswa ada Cuma anak-anak 

yang betul-betul merasa. Atau kadang 

siswa yang langsung menghubungi kita  

Apa ada Perkembangan siswa setelah 

mendapatkan layanan Bimbingan 

Klasikal menggunakan media daring? 

Perkembangannya ada sebagian kecil 

adalah cuman ya kebanyakkan kita 

kesulitan dengan adanya jumlah siswa 

sebanyak itu karna  saya menangani 

365 siswa. Agak kesulitan karna WA 
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ya itu karna komunikasinya yang 

kurang. 

Apakah ada dukungan dari kepala 

sekolah terhadap pelaksanaan layanan 

Bimbingan Klasikal menggunakan 

media daring? 

Ada , sangat mendukung. 

Adakah hambatan dalam pelaksanaan 

layanan bimbingan klasikal 

menggunakan media daring? Apa saja 

hambatannya? 

Hambatannya ada misalnya kita kalau 

hubungan misalnya ada masalah apa  

sama orang tua ya. Kalau dulu panggil 

orang tuanya ke sekolah enak lewat 

surat. Kalau sekarang Cuma difoto 

kadang siswanya tak menyampaikan 

kepada orang tuanya. Jadi anaknya 

malas belajar. Hambatannya  itu loh 

hubungan dengan orang tua susah 

dengan anaknya juga susah. Kalau 

tatap muka enak bisa langsung 

dipanggil terus apa seperti 

mengemukakan itu kita kesulitan. Wali 

kelas dan guru ngajar kesulitan jika 

anak itu tidak tuntas kurang dalam 

belajar kurang serius  dan banyak siswa 

yang tidak mengerjakan tugas. Kita 

bantu WA nya tidak  dibalas dalam 

menghubungi siswa. 
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WAWANCARA DENGAN  STAF GURU BK 

 

Wawancara Jawaban 

Apa Pendidikan Terakhir Ibu/Bapak? S1 Bimbingan Konseling di Uniska 

Sejak Kapan dan sudah berapa lama Ibu/Bapak 

menjadi guru BK disini? 

Sudah 15 tahun kurang lebih 

Ada berapa tenaga Bimbingan dan Konseling di 

SMAN 13 Banjarmasin? 

2 orang 

Pedoman BK apa yang ada di SMAN 13 

Banjarmasin, serta apakah sudah memakai pola 

POP BK? 

Kalau di SMAN 13 Sudah menggunakan 

Pola POP BK sekarang kami disekolah ini 

kena sekolah penggerak adalagi 

tambahan. Untuk kurikulum sekolah yaitu 

sekolah penggerak tapi Cuma didalamnya 

sudah ada standar kemendirian peserta 

didik. Sudah tercantum didalam sekolah 

penggerak. Standar kami tetap mengikuti 

BK yang dulu  karna kami dari seluruh 

sekolah dipilih 3 sekolah SMAN 13, SMA 

Ukhuwah, SMA 5 termasuk sekolah 

penggerak. Jadi kami  1 kelas untuk kelas 

10 itu termasuk sekolah penggerak. 

Sedangkan untuk kelas 11 dan 12 masih 

pakai kurikulum yang dulu kurikulum 

2013 

Ada berapa jumlah keseluruhan siswa?  Keseluruhannya 683 orang untuk yang 

saya  ampu atau yang saya asuh sekitar 

346 orang siswa. 
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Sejak kapan SMAN 13 mulai menerapkan 

Bimbingan dan konseling secara menggunakan 

media daring? 

Sudah 2 tahun ini dari 2020, 2021 sampai 

tahun ini.  

Program atau pelatihan apa saja yang Bapak/Ibu 

lakukan untuk meningkatkan Kualitas guru BK 

? 

Kalau dari kami guru BK ada disini 

kumpulan MGMP guru bimbingan dan 

konseling dalam kegitan itu diadakan 

workshop. Misalnya workshop dari 

Fakultas ULM diadakan 1 kali ini MGMP 

ini kami datangkan sosialisasi ULM. 

Terus nanti ada dari seperti Fakultas luar 

seperti di Bandung atau Fakultas lain atau 

teknik apa. itu  disana ada sosialisasi lalu 

ada zoom disana ada perkumpulan 

ABKIN. Jadi ada macam-macam 

organisasi lalu bekerjasama dengan 

MGMP. Misalnya kegiatan minggu ini 

kegiatan apa. Misalanya untuk kegiatan 

apa misalnya untuk kegiatan PTK. Ada 

layanan  yang sesuai untuk sekolah itu 

diadakan sosialisasi atau webinar-

webinar. Bisa lewat zoom, webinar ke 

sekolah  secara tatapmuka. Tapi setiap 

minggu itu dibagi misalnya minggu ini 

webinar tatapmuka lalu daring selang-

seling. Materi tentang layanan bimbingan 

klasikal secara daring termasuk kedalam 

materi yang diberikan untuk pelatihan 

sendiri jarang 
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Apakah menurut Bapak/Ibu Pelaksanaan 

layanan Bimbingan Klasikal menggunakan 

media Daring sudah dikelola dengan baik? 

Kalau di sekolah SMAN 13 sudah dikelola 

sangat baik sudah ada  class room Cuma 

ada kendala. Kendalanya di kouta siswa 

dan juga ada siswa yang tidak punya hp. 

Di awal kami mengadakan daring sudah 

bagus Cuma masalahnya kasusnya ke 

siswa. Siswa yang sering bermasalah dari 

siswanya yang tidak mengumpulkan 

tugas. Karna koutanya  terlalu banyak 

untuk mnegumpulkan tugas. Karn akouta 

yang digunakan milik pribadi dan sangat 

cepat habis paketnya. Untuk paket kouta 

ada yang diberikan dari 

KEMENDIKBUD tapi diberikan kepada 

sebagian siswa dan siswa sebagian tidak. 

Karna  juga siswa juga yang sering ganti 

nomor jadi hilang paket koutanya. Karna 

padahal itu sudah didaftarkan  nomor hp 

siswa yang mendapatkan bantuan kouta 

gratis. Karna kurang tau cara pemberian 

kouta gratis itu bagaimana   dari pusat jadi 

ada para siswa yang dapat ada juga yang 

tidak. Para siswa yang mendapatkan kouta 

gratis bisa mengirimkan tuganya 

sedangkan yang tidak dapat tidak bisa 

mengirimkan tugasnya. Tapi kouta 

tersebut khusus untuk aplikasi class room.  

Sedangkan untuk aplikasi lain tidak. 

Apa ada jam Khusus untuk layanan bimbingan 

klasikal di SMAN 13 Banjarmasin?.... pada hari 

Kalau dari kami pemberian layanan 

diberikan 1 minggu 1 kali. Misalnya hari 

kamis untuk jamnya di bagi misalnya 1 
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apa setiap minggu di laksanakannya bimbingan 

klasikal? 

jam untuk  pemberian materi layanan 

bimbingan klasikal. Nanti minggu depan 

kelas lain.  Misalnya 1 minggu ini 3 kelas 

diberikan. Untuk saya mengampu 7 kelas 

untuk kelas 10  dibagi 1 minggu 3 kelas. 

X, 2 untuk hari ini minggu depannya kelas 

lain. Lalu nanti kelas 11 disambung sesuai 

siswa binaan. Kalau BK tidak ada 

jadwalnya jadi harus mencari waktu 

kosong untuk memberikan layanan.  

Untuk memberikan layanan dilaksanakan 

hari kamis dan jum’at pada hari itu 

terdapat waktu yang kosong serta 

senggang sehingga siswa/siswi jika 

diberikan layanan tidak terganggu dengan 

mata pelajaran yang lain.. Kalau untuk  

konsultasi bebas  kapan saja bisa datang 

kesekolah. 

Apakah menurut Bapak/Ibu Pelaksanaan 

layanan Bimbingan Klasikal menggunakan 

media Daring sudah berjalan dengan efektif 

serta sudah mencapai  tujuan yang diharapkan? 

Tercapai untuk tujuannya. Tapi untuk 

dilapangan ada kendalanya kalau dari  

kami untuk materi siap, program  klasikal 

atau yang lain sudah terstruktur kalau 

kami. Untuk pelaksanaannya bisa 

terlaksana bisa tidak karna masalahnya. 

Sebelum mengadakan itu harus menyusul 

RPL. Jadi dari kami menyampaikan siswa 

ada yang terlaksana tapi ada kendalanya. 

Diharapkan siswanya siap dan bisa 

memahami layanan bimbingan klasikal 

yang kami berikan. Tapi ada yang tidak 

punya kouta, siswa yang bekerja. Untuk 
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kelas misalnya ketika ingin melaksanakan 

bimbingan klasikal karna ada kendala itu 

jadi siswanya ada yang tidak bisa 

mengikuti jadi hanya setengah orang 

dikelas. Ada yang tidak masuk 10 orang. 

Karan ada kendala yang bekerja, tidak ada 

kouta, serta online sering siswa tidak 

menyalakan kameranya jadi guru tidak tau 

siswa itu memperhatikan atau tidak atas 

layanan yang dilaksanakan oleh guru bk.  

Apa saja sarana dan prasarana yang disediakan 

disekolah agar layanan bimbingan dan 

konseling berjalan secara efektif saat daring ? 

Kalau dari sekolah dari aplikasi class 

room jika aplikasi classroom bermasalah 

baru ke aplikasi WA.  Ada juga siswa ynag 

berbagi HPnya  dengan orang tuanya. 

Jaringan yang lelet. 

Bagaimana Pelaksanaan Layanan Bimbingan 

Klasikal Via daring Di SMAN 13 Banjarmasin? 

Semuanya terlaksana dengan baik, 

berjalan dengan lancar, tidak ada 

hambatan apapun dari guru, Cuma dari 

aplikasi ini misalnya dari apikasi itu siswa 

yang ingin mengirim tugas tidak bisa. 

Untuk dari kami para guru sudah bagus 

dari kami memberikan materi, terus kami 

memaparkannya penjelasannya, lalu 

memberi video pembelajarannya seperti 

pelaksanaan tatap muka persiapannya dan 

pelaksanaannya Cuma dalam 

penyampaiannya saja ke daring. Tapi 

tidak ada tanya jawab dari siswa ke guru. 

Kecuali  diadakan zoom atau google meet 

tapi untuk hal itu sering terkendala di 
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kouta para siswa yang tidak bisa 

mengakses. Kalau pelaksanaan yang 

dilakukan melalui zoom itu para siswa 

bisa melakukan tanya jawab pada guru. 

Untuk zoom pelaksanaanya Cuma 1 kali  1 

bulan dilaksanakannya. 

Permasalahan apa saja  yang dibahas di RPL 

dalam pelaksanaan Layanan Bimbingan 

Klasikal menggunakan media daring? 

Dibahas disini masalah belajar, materi 

tentang belajar, memberi semangat  untuk 

siswa dalam belajar. Keluhan dari 

pembelajaran daring. Lalu pribadi. Paling 

banyak materi yang dibahas mengenai 

belajar. Sedangkan untuk kelas 3  

mengenai karier. Kelas 10 mengenai 

pengenalan sekolah. Lalu pemberian 

video semangat belajr. 

Metode serta media apa yang digunakan dalam 

pelaksanaan layanan Bimbingan Klasikal 

menggunakan media daring ? 

Media yang digunakan Classroom dan  

zoom. Metode yang digunakan ceramah, 

tanya jawab, diskusi terbuka di grup jika 

waktu habis dalam memberikan layanan 

para siswa bisa bertanya digrup dan 

sekaligus diskusi juga dalam grup tersebut 

terkait materi layanan yang dibahas terus, 

juga siswa lain bisa mengetahui apa yang 

ditanyakan temannya jika mereka tau bisa 

menjawabkan pertanyaan temannya.guru 

bk memberikan tambahan saja dari 

pertanyaan yang diberikan siswa. Metode 

yang sering digunakan ceramah. 
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Apakah setelah melaksanakan layanan 

Bimbingan Klasikal menggunakan media daring 

Ibu/bapak melakukan evaluasi? 

Iya di adakan evaluasi. Dimana melihat 

sejauh mana kesiapan pelaksanaannya 

bagaimana  dan setiap pelaksanaan 

dievaluasi. 

Bagaimana respon siswa terhadap pelaksanaan 

layanan bimbingan klasikal menggunakan 

media daring yang ibu/bapak jalankan? 

 Para siswa semangat bagi siswa yang 

ingin belajar kalau bagi siswa yang malas 

biasa saja serta tidak merespon saat 

pelaksanaan layanan diberikan. Karna ada 

para siswa yang sebagian bekerja sering 

tidak mengikuti. Kalau dari kami  

pemberian layanan klasikal, individu, 

kelompok lengkap, bimbingan belajar, 

konsultasi. Sudah diberikan kepada siswa 

lewat daring. Respon siswa lagi. Untuk 

media digunakan classroom, WA, VC.  

Apa ada Antusias siswa pada saat pelaksanaan 

layanan Bimbingan Klasikal menggunakan 

media daring 

Ada  tapi 1 dan 2 orang saja. Tapi saat 

sesuai materi yang diberikan materi yang 

menyenangkan bagi siswa, maka para 

siswa akan bertanya. Sesuai apa yang 

materi yang ia suka. Jika materinya biasa 

saja ia akan mendengarkan saja. 

Apa ada Perkembangan siswa setelah 

mendapatkan layanan Bimbingan Klasikal 

menggunakan media daring? 

Tidak ada perubahan bagi siswa yang 

malam tetap malas, siswa yang rajin akan 

tetap rajin. Tidak ada perubahan yang 

terlihat Nampak kepada siswa. Karna ada  

kendalanya yaitu pelaksanaannya harus 

tatapmuka untuk bimbingan konseling ini 

karna tidak bisa 100 % berjalan dengan 

baik. Untuk online tergantung kepada  

siswa saja. 
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Apakah ada dukungan dari kepala sekolah 

terhadap pelaksanaan layanan Bimbingan 

Klasikal menggunakan media daring? 

Dari kepala sekolah, kurikulum semuanya 

mendukung tinggal kami menjalankan 

saja.  

Adakah hambatan dalam pelaksanaan layanan 

bimbingan klasikal menggunakan media 

daring? Apa saja hambatannya? 

Kouta, siswanya ada yang mengikuti ada 

yang tidak. Siswa hanya mendengarkan 

saja walaupun ada yang tidak paham. 

Seharusnya jika siswa ada yang tidak 

paham bisa bertanya. 

 

WAWANCARA DENGAN  SISWA/SISWI 

 

Narasumber NR 

Wawancara Jawaban 

Bagaimana menurut anda tentang BK 

di SMAN 13 Bajarmasin? 

Baik  

Apakah anda pernah berkonsultasi 

dengan Guru BK di SMAN 13 

Banjarmasin? 

Tidak pernah 

Apa pernah pelaksanaan layanan 

Bimbingan Klasikal menggunakan 

media daring dilaksanakan guru BK? 

Ada  tapi tidak pernah membuka  

Bagaimana Pelaksanaan Layanan 

Bimbingan Klasikal menggunakan 

media daring ? 

Baik  

Apa ada Hambatan ketika  mengikuti 

layanan Bimbingan Klasikal 

menggunakan media daring ? 

Kadang ngerti kadang tidak 
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Narasumber MRA 

Wawancara Jawaban 

Bagaimana menurut anda tentang BK 

di SMAN 13 Bajarmasin? 

Cukup baik 

Apakah anda pernah berkonsultasi 

dengan Guru BK di SMAN 13 

Banjarmasin? 

Tidak pernah 

Apa pernah pelaksanaan layanan 

Bimbingan Klasikal menggunakan 

media daring dilaksanakan guru BK? 

kada 

Bagaimana Pelaksanaan Layanan 

Bimbingan Klasikal menggunakan 

media daring ? 

Video cukup baik 

Apa ada Hambatan ketika  mengikuti 

layanan Bimbingan Klasikal 

menggunakan media daring ? 

Tidak ada 

 

 

Narasumber TDS 

Wawancara Jawaban 

Bagaimana menurut anda tentang BK 

di SMAN 13 Bajarmasin? 

Bagus aja, seperti ibu bk memberi 

nasihat terus memberikan kosultasi 

Apakah anda pernah berkonsultasi 

dengan Guru BK di SMAN 13 

Banjarmasin? 

Sering sekali 

Apa pernah pelaksanaan layanan 

Bimbingan Klasikal menggunakan 

media daring dilaksanakan guru BK? 

pernah 
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Bagaimana Pelaksanaan Layanan 

Bimbingan Klasikal menggunakan 

media daring ? 

Kebanyakan mengingatkan tentang 

belajar supaya tidak malas 

Apa ada Hambatan ketika  mengikuti 

layanan Bimbingan Klasikal 

menggunakan media daring ? 

Tidak ada 

 

Narasumber SG 

Wawancara Jawaban 

Bagaimana menurut anda tentang BK 

di SMAN 13 Bajarmasin? 

Sangat bagus 

Apakah anda pernah berkonsultasi 

dengan Guru BK di SMAN 13 

Banjarmasin? 

Tidak pernah 

Apa pernah pelaksanaan layanan 

Bimbingan Klasikal menggunakan 

media daring dilaksanakan guru BK? 

pernah 

Bagaimana Pelaksanaan Layanan 

Bimbingan Klasikal menggunakan 

media daring ? 

Bagus  

Apa ada Hambatan ketika  mengikuti 

layanan Bimbingan Klasikal 

menggunakan media daring ? 

Tidak pernah 

 

Narasumber  NI 

Wawancara Jawaban 

Bagaimana menurut anda tentang BK 

di SMAN 13 Bajarmasin? 

Sangat baik 
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Apakah anda pernah berkonsultasi 

dengan Guru BK di SMAN 13 

Banjarmasin? 

Hampir setiap hari 

Apa pernah pelaksanaan layanan 

Bimbingan Klasikal menggunakan 

media daring dilaksanakan guru BK? 

Setiap mapel 

Bagaimana Pelaksanaan Layanan 

Bimbingan Klasikal menggunakan 

media daring ? 

Semuanya  dilakukan baik video, 

Video call sesuai kebutuhan. 

Apa ada Hambatan ketika  mengikuti 

layanan Bimbingan Klasikal 

menggunakan media daring ? 

Ada seperti jaringan, waktu belajar 

yang tak tentu. 

 

 

 

WAWANCARA DENGAN  KEPALA SEKOLAH 

 

Wawancara  Jawaban  

Berapa tahun Bapak/Ibu menjabat sebagai 

kepala sekolah di SMAN 13 Banjarmasin ? 

Untuk  jabatan di SMAN 13 

Banjarmasin baru 2 tahun. 

Sejak Kapan Bimbingan Konseling 

menggunkan media daring di adakan di 

sekolah ini ? 

Untuk bimbingan  dan konseling 

daring ini dilaksanakan semenjak 

pandemi kemarin kurang lebih 2 tahun 

Mengapa diadakan Bimbingan Konseling 

menggunkan media daring di SMAN 13 

Banjarmasin ? 

Karna siswa di rumah atau PJJ 

terkendala juga guru mengajar 

misalnya bolos atau tidak bukan saja 

hanya via daring kami juga ada 

pemanggilan langsung ke orang  tua 
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atau home visit walaupun masa PJJ 

pembelajarannya 

Menurut Bapak/Ibu seberapa penting 

bimbingan konseling untuk siswa? 

Sangat penting misalnya tidak ada 

bimbingan tidak mungkin karna anak-

anak walaupun via daring ada problem 

seperti siswa tak punya HP dan 

sebagainya 

Apa saja sarana dan prasarana yang 

disediakan disekolah agar layanan 

bimbingan dan konseling berjalan secara 

efektif saat  menggunkan media daring ? 

Layanan yang ada  disekolah 

menyediakan internet untuk guru yang 

kekurangan bisa berkoordinasi dengan 

siswa atau orang tua 

Berapa jumlah guru BK di SMAN 13 

Banjarmasin ? 

2 orang 

Program atau pelatihan apa saja yang 

Bapak/Ibu lakukan untuk meningkatkan 

Kualitas guru BK ? 

Bukan saja guru BK tapi guru yang 

lain pun juga dituntut untuk bisa 

meningkatkan kompetensi mereka. 

Mereka diberikan kegiatan IHT 

ataupun workshop. 

Apakah menurut Bapak/Ibu Pelaksanaan 

layanan Bimbingan dan Konseling 

menggunkan media Daring sudah dikelola 

dengan baik? 

Insyaallah  apa yang kami laksanakan 

bimbingan  via daring sudah 

terlaksana dan itu sudah berjalan sejak 

awal pandemi. 

Apakah menurut Bapak/Ibu Pelaksanaan 

layanan Bimbingan dan Konseling 

menggunkan media Daring sudah berjalan 

dengan efektif serta sudah mencapai  tujuan 

yang diharapkan? 

Alhamdulillah untuk kegiatan via 

daring itu sudah terlaksana tapi tetap 

dikombinasikan tidak bisa full daring 

bagimana guru BK itu bisa langsung 

home visit ke rumah siswa  untuk 

bertemu dengan orang tuanya 
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KELAS :  XI IPS 1

TAHUN :2021/2022

PRIBADI SOSIAL BELAJAR KARIR

1 Kualitas ibadah saya pada Tuhan YME masih belum baik 24 2.74% TINGGI 285 176 286 130

2

Saya kadang lupa bersyukur atas nikmat dan karunia dari Tuhan 

YME 23 2.62% TINGGI 32.50% 20.07% 32.61% 14.82%

3 Saya merasa  mas ih sul i t untuk sela lu berfiki r pos i ti f 18 2.05% TINGGI

4 Saya kadang-kadang mas ih suka menyontek pada waktu tes  /ujian 23 2.62% TINGGI

5 Saya belum tahu cara  mengendal ikan emos i  dengan baik 19 2.17% TINGGI

6 Saya belum paham tentang mekanisme pertahanan diri 18 2.05% TINGGI

7 Saya belum tahu cara  mengatur waktu yang baik  21 2.39% TINGGI

8
Saya merasa  mas ih sediki t pemahaman tentang kesehatan reproduks i  

remaja 17 1.94% SEDANG

9
Saya belum mengetahui  banyak tentang jenis  obat-obat  terlarang serta  

dampaknya 18 2.05% TINGGI

10 Saya merasa  mas ih sediki t pengetahuhan tentang i lmu kepemimpinan 25 2.85% TINGGI

11 Saya belum paham tentang mental  disorder dan permasalahannya 29 3.31% TINGGI

12 Saya jenuh dan enggan masuk sekolah 4 0.46% RENDAH

13
Saya merasa  sul i t menghi langkan kebiasaan keluar malam 

(bermain,begadang) 12 1.37% SEDANG

14 Saya kadang lupa membuang sampah sembarangan 17 1.94% SEDANG

15
Saya tidak suka ka lau disuruh antri , sementara  yang la in tidak mau 

tertib untuk antri 15 1.71% SEDANG

16 Saya sedang memi l iki  masalah dengan teman dekat (pacar) 2 0.23% RENDAH

17 Saya belum bisa  memi l iki  kepekaan diri  dan sos ia l 17 1.94% SEDANG

18 Saya belum tahu cara  berkomunikas i  yang efekti f 17 1.94% SEDANG

19
Saya belum paham yang harus  di lakuan dengan adanya pemanasan 

global 23 2.62% TINGGI

20 Saya belum memahami  etika  dan budaya tertib berla lu l intas 5 0.57% RENDAH

21 Saya merasa  sul i t mematuhi  tata  tertib sekolah 4 0.46% RENDAH

22
Saya kadang mas ih lupa mengucapkan kata  maaf, tolong dan 

terimakas ih da lam pergaulan 9 1.03% SEDANG

23
Saya merasa  sul i t mengendal ikan ketergantungan pada medsos  (fb, wa, 

dl l ) 19 2.17% TINGGI

24 Saya belum memahami  etika  da lam bergaul 5 0.57% RENDAH

25 Saya belum tahu cara  menjaga persahabatan agar tetap langgeng 12 1.37% SEDANG

26 Saya merasa  saat ini   belum banyak memi l iki  teman 14 1.60% SEDANG

27 Saya mas ih sering terbawa arus  pergaulaan yang kurang baik 3 0.34% RENDAH

28
Saya belum tahu tentang bentuk-bentuk kenakalan remaja  saat ini  dan 

cara  mens ikapinya 10 1.14% SEDANG

29 Saya belum memahami  tawuran pela jar dan akibatnya 10 1.14% SEDANG

30
Saya belum memahami   peran sos ia l  pria  dan wanita  dengan norma 

yang ada di  masyarakat 17 1.94% SEDANG

31 Saya belum paham tentang dampak Sek Bebas , LGBT dan HIV/AIDS 11 1.25% SEDANG

32 Saya merasa  belum menemukan cara  bela jar yang efekti f 27 3.08% TINGGI

33 Saya belum bisa  membuat peta  piki ran (mind mapping) 25 2.85% TINGGI

34 Saya belum paham cara  kerja  otak ki ri  dan otak kanan 22 2.51% TINGGI

35 Saya belum tahu cara  untuk membangkitkan semangat  bela jar 22 2.51% TINGGI

36 Saya mas ih suka menunda-nunda tugas  sekolah/pekerjaan rumah (PR)  27 3.08% TINGGI

37 Saya merasa  kesul i tan da lam memahami  pela jaran tertentu 31 3.53% TINGGI

38 Saya semangat bela jar, ka lau ada tes  atau ujian sa ja 11 1.25% SEDANG

39 Saya merasa  sul i t untuk bela jar kelompok 8 0.91% RENDAH

40 Saya belum paham cara  memi l ih lembaga bimbingan bela jar yang baik 19 2.17% TINGGI

41 Saya belum dapat memanfaatkan teknologi  informas i  untuk bela jar 10 1.14% SEDANG

42 Saya mas ih belum bisa  bela jar secara  rutin 31 3.53% TINGGI

43 Saya merasa  takut bertanya atau menjawab di  kelas 19 2.17% TINGGI

44 Saya jarang sekal i  mengunjungi  perpustakaan untuk membaca 34 3.88% TINGGI

45 Saya terpaksa  harus  bekerja  untuk mencukupi  kebutuhan hidup 3 0.34% RENDAH

46
Saya merasa  belum banyak tahu tentang jenis -jenis  profes i/pekerjaan di  

masyakarat 14 1.60% SEDANG

47 Saya belum memahamai  program studi  yang ada di  Perguruan Tinggi 33 3.76% TINGGI

48
Saya belum paham hubungan antara  bakat, minat, pendidikan dan 

pekerjaan 25 2.85% TINGGI

49
Saya mas ih memi l iki  keraguan dengan pi l ihan ci ta-ci ta/kari r masa 

depan 23 2.62% TINGGI

50 Saya belum mengetahui  tentang seleks i  masuk perguruan tinggi 32 3.65% TINGGI

NO

PROFIL KELAS DARI HASIL ANALISA ANGKET KEBUTUHAN PESERTA DIDIK

SMA NEGERI 13 BANJARMASIN

BUTIR  ANGKET KEBUTUHAN PESERTA DIDIK

BIDANG LAYANAN
WAKTU 

LAYANAN 

(BULAN)

PRIORITAS
PROSENT

ASE

JML 

RESPONDEN

Lampiran IV 
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Lampiran V 

RPL,  Materi  dan Evaluasi Layanan Bimbingn Klasikal 

 

     PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

DINAS PENDIDIKAN  

SMAN 13 BANJARMASIN 

JL. SETIA RT.37 NO. 24-B PEMURUS DALAM 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBERIAN LAYANAN (RPL) 

BIMBINGAN KLASIKAL 

SEMESTER GENAP TAHUN PEMBELAJARAN 2021/2022 

 

 Komponen   : Layanan dasar 

 Bidang Layanan   : Belajar 

 Topik/Tema Layanan : Membangkitkan semangat belajar 

 Kelas/Semester  : 11/Genap 

 Alokasi Waktu  : 1x30 menit 

 

1. Tujuan layanan 

1. Peserta didik/konseli  dapat menerapkan sikap dan kebiasaan yang benar dalam 

belajar hingga dapat membangkitkan semangat belajar untuk berprestasi 

2. Metode, Alat dan Media 

1. Metode : Ceramah dan diskusi terbuka melalui google meet 

2. Alat/Media :  HP/Komputer yang terkoneksi dengan internet dan Power point 

tentang Membangkitkan semangat belajar 

3. Langkah-langkah kegiatan layanan 

Tahap Awal/Pendahuluan 

1. Pelaksana mengucapkan salam, berdoa, membina hubungan baik dengan peserta 

didik (menayakan kabar) 

2. Pelaksana menyampaikan tujuan layanan 

3. Pelaksana melaksanakan tahap peralihan ( Transisi) 

Tahap Inti 

1. Pelaksana menayangkan media  slide PPT yang berhubungan dengan materi 

Membangkitkan semangat belajar, Pelaksana layanan menjelaskan materi yang 

berjudul  Membangkitkan semangat belajar 

Tahap penutup 

1. Pelaksana mengajak peserta didik membuat kesimpulan yang terkait dengan 

materi membangkitkan semangat belajar 

2. Pelaksana memberikan penguatan 

3. Pelaksana  menyampaikan materi layanan yang akan datang 

4. Pelaksana mengakhiri kegiatan dengan berdoa dan salam  
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4. Evaluasi 

1. Evaluasi proses : memperhatikan proses layanan dengan refleksi hasil masin-

masing peserta didik dan sikap atau antusias peserta didik dalam mengikuti 

kegiatan 

2. Evaluasi hasil : evaluasi setelah mengikuti kegiatan bimbingan klasikal, anatara 

lain: merasakan suasana yang menyenangkan, pentingnya topik yang dibahas, cara 

penyampaian yang menarik.  

 

Mengetahui  Banjarmasin, 28  Januari 2022 

   

Kepala Sekolah 

 

 Guru Bimbingan dan 

Konseling 

 

 

Hj. Noor Baytie, SH, M.Pd  Laila Wardati, S.Pd 

NIP: 196805252006042016  NIP: 197909242008012014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

 
 

Lampiran 

 

1.  Materi 

A. Mengenali Kesulitan Belajar 

Hambatan dalam belajar ada yang berasal dari luar diri kita. Namun yang 

sering tidak disadari justru hambatan yang berasal dari dalam diri sendiri. 

- Kesulitan Belajar Dari Dalam Diri. 

Masalah belajar yang berasal dari diri sendiri adalah : 

1. Potensi pisik – fisiologis : Kesehatan terganggu, Kesegaran dan stamina 

menurun 

2. Potensi kecerdasar atau intelektual : Rendahnya kecerdasan, Kecerdasan 

tinggi tetapi memotivasi, belajar rendah 

3. Potensi bakat : Rendahnya bakat pada salah satu/beberapa bidang (bahasa, 

menghitung, mekanik, ketelitian, kecepatan, relasi ruang, dan lain-lain). 

4. Potensi minat atau hobi atau kesukaan : Lemahnya minat terhadap salah 

satu/beberapa materi pelajaran. 

5. Potensi kreativitas : Kurang kreatif dalam bertanya, menulis, menghapal, 

dan lain-lain. 

6. Potensi emosional : Emosi negatif tak terkendali (jengkel, kecewa, benci, 

prasangka buruk dan marah). 

7. Adversity Quotient (daya juang) : Langsung menyerah tidak berdaya 

ketika menghadapi kesulitan dan penderitaan  

8. Potensi karakter/kepribadian (personality) 

- Konsep diri negatif (merasa rendah/tak mampu) 

- Kebiasaan buruk (menunda-nunda, meremehkan) 

- Memotivasi berprestasi terlalu lemah tak berenergi 

- Lari dari masalah (pasif, mencari kambing hitam) 

9. Potensi spiritual atau keimanan dan ibadah : Kurang menyadari betapa 

kekuatan iman itu dahsyat 

10. Penguasaan keterampilan teknis belajar : Tidak variatif dan kurang 

efektif, Tidak menggerakkan semua inderawi (gerak anggota tubuh, 

penglihatan, pendengaran) 

11. Metode belajar : Tidak variatif dan kurang efektif 

12. Manajemen belajar : Kurang skala prioritas antara belajar, PR, 

ekstrakurikuler, bermain atau rekreasi, Kurang komitmen jadwal belajar 

atau manajemen waktu. 
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B. Kiat Membangkitkan Semangat Belajar 

-    Cara Menumbuhkan Semangat Belajar 

1. Mencintai Mata Pelajaran 

▪ Rasa  kurang senang pada suatu mata pelajaran atau guru tertentu, juga 

menumbuhkan rasa malas, sehingga perolehan  belajar kurang optimal. 

▪ Kebiasaan mendua (membaca buku lain, mengerjakan PR di kelas ) saat 

guru mengajar, selain kurang sopan juga mengganggu kosentrasi 

belajar. Untuk itu anda seyogyanya berupaya menumbuhkan rasa 

senang terhadap semua mata  pelajaran di sekolah, juga  terhadap guru 

pengajar, dengan lebih mencermati karakteristik mata pelajaran, 

manfaat,  serta sisi positif yang ada. Berusahalah sekuat-kuatnya untuk 

tertarik pada apa yang kamu pelajari. Jika pelajaran itu membuat anda 

bosan, cari teman yang menyukainya, dan tanyakan alasannya.  

2. Menemukan makna 

Anda harus yakin bahwa apa yang anda pelajari, merupakan seseuatu yang 

bermakna, bagi masa sekarang dan yang akan datang.  Memptraktekkan 

ilmu dalam kehidupan sehari- hari juga dapat meningkatkan minat sehingga 

konsentrasi lebih mudah terbangun. Apalagi jika manfaat belajar dirasakan 

oleh diri sendiri maupun lingkungan. Misalnya :  keberhasilan menerapkan 

teori stek, okulasi, mencangkok akan meningkatkan kecintaan anda pada 

pelajaran biologi, selanjutnya membangun konsentrasi atar dasar kecintaan 

pada pelajaran akan membantu meningkatkan konsentrasi belajar. 

3. Menjaga Kesehatan Psikis dan Fisik 

Badan dan jiwa yang sehat, menumbuhkan rasa tenang, merupakan bekal 

meningkatkan konsentrasi belajar. Makanan yang beguzi, cukup tidur dan 

isrtirahat juga sangat membantu meningkatkan konsentrasi. Suasana hati 

yang tenang juga sangat penting, oleh karena itu jika anda bermasalah 

segeralah berupaya mencari jalan keluar terbaik,  jika perlu minta bantuan 

pada pihak lain, misalnya guru BK atau  wali kelas. 

4. Menciptakan suasana yang aman dan nyaman 

▪ Berusahalah menciptakan suasana nyaman. Jika anda memilki kamar 

pribadi,  Upayakan bebas dari gangguan game, telepon.  

▪ Cari tempat yang jauh dari pusat kegiatan, jika perlu tempelkan tulisan 

di pintu :  

▪ “ Do not disturb, Lagi belajar, Jangan ganggu,  Pak dokter baru sibuk, 

dll.  

5. Canangkan target kecil dan beri selamat diri kamu ketika target itu tercapai 
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6. Pilih waktu terbaik 

▪ Sebagian kita bertipe ”burung pipit” : orang pagi, sebagian lainnya 

bertipe ”burung hantu” : orang malam.  “Burung pipit”  lebih suka 

belajar pada dini hari, sedangkan  “burung hantu”  lebih suka belajar di 

malam hari . 

▪ Pilih waktu terbaik, yang memberimu rasa tenang dan nyaman, Pagi 

jam 4.30, sore jam 16.00 atau malam jam  19.00 WIB. Jangan 

menumpuk beban belajar dengan sistem SKS ( Sistem Kebut Semalam) 

atau wayangan. Belajar semalam suntuk  akan mengakibatkan rasa lelah 

di pagi hari, juga pemicu stress atau menurunnya kondisi tubuh di 

waktu-waktu berikutnya.    

7. Tetaplah Aktif, Bikin catatan, garis bawahi, warnai, gambar diagram,  uji 

diri dengan pertanyaan.   

8. Gunakan cantolan Memori 

Memori bekerja paling baik dengan menggunakan asosiasi, kembangkan 

”Cantolan Memori” anda. Asosiasikan pengetahuan yang baru saja anda 

peroleh dengan sesuatu yang sudah anda ketahui..   

a. Asosiasi dengan Kisah : Menggambarkan rangkaian peristiwa untuk 

diingat, sebagai contoh :  Planet-planet dalam posisinya terhadap bumi 

: 

Matahari bersinar begitu kuatnya, seluruh isi Merkurius meluap-

luap.Sinar itu terus menembus ketika seorang gadis cantik Venus, 

sedang berdiri di atas Bumi, sinar itu melewati bumi menuju kebun 

tetangga berwarna merah; tetangga yang siap perang ; Mars’ muncul 

melontarkan makian. Kemudian muncul sosok raksasa yang selalu 

tersenyum, Yupiter namanya, planet terbesar yang didadanya  bersinar 

kata (SUN) saturnus, Uranus dan Neptunus) dan ditemani seekor anjing 

yang namanya Pluto. 

b. Asosiasi dengan  Akronim / singkatan   :  

• Sebagai contoh  STBPS ( Sekolah Tidak Boleh Pacaran Saja)  untuk 

mengingat   Klasifikasi Tumbuhan menurut  Carelus Linaeus  ” 

   Schisophyta    :  Bakteri 

   Talophyta          :  Talus , Jamur   

   Bryophyta         :  Lumut 

   Pteridophyta      :  Paku 

   Spermatophyta   :  Biji 
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• Mengendarai Vespa Banyak Manfaatnya Jalan Sudah Usang Namun   

Perlu : Untuk mengingat planet-planet dalam posisinya terhadap 

Bumi :  Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, 

Neptunus, Pluto 

9. Menghindarkan pikiran kecil yang mengganggu 

Jika anda siap belajar, maka anda harus bersih dari pikiran yang 

mengganggu, oleh sebab itu  beri selingan yang sesuai hobi, misalnya 

sejenak mendengarkan musik, setelah belajar beberapa bab, selingi dengan 

relaksasi atau senam kecil. 

10. Alat tulis, buku yang mendukung  tersedia dan tersimpan rapi 

Banyak orang membuang waktu  yang berharga untuk mencari-cari alat 

tulis. Kamu bisa lebih efisien dengan meletakksa barang-barang  tersebut di 

mjejamu, dalam kotak khusus.   

11. Relaksasi untuk menghindarkan kejenuhan 

Jika anda mulai jenuh, upayakan gerakan releksasi secukupnya,  agar yang 

sudah dipelajari terekam dengan baik.  

12. Ruang belajar  terang dan cukup oksigen 

Perhatikan pencahayaan. Pastikan bahwa pencahayaan tidak merusak  

matamu.   Lampu yang kurang  terang menyebabkan cepat mengantuk.  

13. Perlu berlatih konsentrasi 

Berlatih dan berlatihlah memusatkan perhatian ketika belajar, hingga 

memperoleh hasi optimal, Pelatihan yang berkali - kali akan membiasakan 

diri dalam konsentrasi belajar. 

14. Perlu  belajar dari kata mutiara orang sukses 

Orang orang dari segala usia sebenarnya dapat belajar apa saja jika mereka 

melakukannya dengan gaya unik mereka, dengan kekuatan pribadi mereka 

sendiri  

 

-    Cara Mengatur Waktu : 

1. Tetapkan Prioritas ! 

Kalau banyak yang harus dikerjakan, buatlah daftar apa yang harus dan 

akan dikerjakan. Lalu, urutkan setiap tugas dalam urutan 1,2,3 dan 

seterusnya menurut tingkat urgensi. 

2. Jangan Membenani diri dengan jadwal yang berlebihan ! 
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Lakukanlah perubahan untuk mencapai prestasi secara bertahap. Kalau 

terlalu banyak yang harus kita lakukan, kita dapat menjadi bingung dengan 

jadwal tersebut. 

3. Luangkah waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur ! 

Menjadi teratur membutuhkan pembiasaan yang cukup lama. 

4. Luangkan waktu untuk refreshing ! 

Waktu untuk penyegaran membantu Anda agar tetap sehat secara mental 

dan fisik. 

5. Jangan Menunda-nunda ! 

Banyak orang menunda-nunda karena suatu alasan. Mungkin tugas yang 

mereka hadapi terlalu sulit atau pekerjaan tersebut membuat stress. 

Apapun penyebabnya, menunda-nunda bisa menjadi kebiasaan buruk. 

 

-    Cara Membaca efektif 

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membaca dengan efektif: 

1. Setelah kita melihat sepintas tentang isi buku, peta pikiran (mind 

charting) buku tersebut. Tidak usah terlalu detil, tetapi cukup 

menggambarkan  isi dari buku tersebut, dan tuliskan dalam satu halaman 

kertas.  

2. Siapkan stabilo atau alat tulis untuk menandai informasi atau apa saja yang 

ingin kita ingat. 

3. Pahami kerangka buku. Semakin cepat kita mengetahui topik, tujuan, 

pokok masalah materi yang kita baca, semakin baik pemahaman dan 

ingatan kita akan hal itu. 

4. Hindari baca kata per kata dan kalimat per kalimat. Coba tangkap 

sekelompok kata dari tiap paragraph, biasanya pokok kalimat itu terdapat 

pada awal atau akhir paragraph atau gabungan keduannya. 

5. Buatlah ringkasan sambil membaca. Jika tak ada ringkasan bab, buatlah 

sendiri setiap selesai membaca satu bab. 

6. Bandingkan dengan tulisan lain bertopik sama yang pernah anda baca. 

Cobalah mengembangkan pertanyaan-pertanyaan dan hubungkan 

satu sama lain seperti anda mencari sesuatu dengan senter 

7. Untuk mempermudah kita menggunakan buku tersebut sebagai referensi, 

kita bias mencatat isi buku tersebut dalam sebuah buku catatan atau kertas 

khusus yang dapat kita simpan dan kita lihat kembali setiap saat. 
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-    Cara untuk Disiplin Belajar  

1. Mengerti maksud dan tujuan memasuki suatu sekolah, tidak hanya sekedar 

untuk diketahui oleh teman. 

2. Sekolah bertujuan bekerja keras untuk mendapatkan ilmu dan bukan untuk 

teman-teman 

3. Belajar harus siap mental agar kelak bila ada sulitnya pelajaran sudah siap 

menerima kenyataan di sekolah. 

4. Harus mengikuti segala peraturan dan benar mengikuti pelajaran dengan 

kesungguhan hati 

Memiliki sopan santun terhadap guru, orang tua, keluarga dan masyarakat. 
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2. Evaluasi  
 

- Instrumen Penilaian 
 

Lembar Refleksi Kegiatan Proses Bimbingan Klasikal Petunjuk : 

Bacalah pernyataan di bawah ini dan berilah tanda centang (√) pada kolom skor 

sesuai dengan apa yang terjadi dalam kegiatan bimbingan klasikal yang dilakukan! 

 No PERNYATAAN   SKOR  

   1 2  3 4 

        

 1 Materi yang disampaikan dalam bimbingan klasikal      

  dibutuhkan peserta didik      

        

 2 Peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan layanan      

        

 3 Peserta didik tertarik dengan media yang digunakan      

        

 4 Peserta didik senang mengikuti kegiatan bimbingan      

  klasikal yang dilakukan      

        

 5 Kegiatan bimbingan klasikal memberikan      

  manfaat bagi peserta didik      

        

 6 Alokasi waktu dalam pelaksanaan bimbingan klasikal      

  mencukupi.      

        

  CATATAN     

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

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

  Keterangan: 4: Sangat Baik, 3 : Baik, 2: Cukup, 1 Kurang 
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LEMBAR EVALUASI HASIL LAYANAN BIMBINGAN KLASIKAL 

 
 

 No PERNYATAAN   SKOR  

   1 2  3 4 

        

 1 Saya memahami dengan baik tujuan yang       

   diharapkan dari materi yang disampaikan      

        

 2 Saya memperoleh banyak pengetahuan dan      

    informasi dari materi yang disampaikan      

 3 Saya menyadari pentingnya bersikap      

  sesuai dengan materi yang disampaikan.      

 4 Saya meyakini diri akan lebih baik, apabila      

  bersikap sesuai dengan materi yang disampaikan.      

        

 5 Saya dapat mengembangkan perilaku yang lebih      

  

positif setelah mendapatkan materi yang 

disampaikan.      

        

 6 Saya dapat mengubah perilaku sehingga      

  kehidupan saya menjadi lebih teratur dan      

        

  Total Skor =…                                                                             

 

Keterangan: 

4 = Sangat Setuju 

3 = Setuju 

2 = Cukup Setuju 

1 = Kurang Setuju 
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Lampiran VI 

SK Bimbingan Skripsi 
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Lampiran VII 

 

SK Seminar Proposal Skripsi 
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Lampiran VIII 

Surat Perubahan Judul Skripsi 
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Lampiran IX 

Surat Persetujuan Izin Penelitian dari SMAN 13 Banjarmasin dan Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan 
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Lampiran X 

 

Surat Riset 
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Lampiram XI 

 

Surat Selesai Riset 
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Lampiran XII 

 

Sarana dan Prasaranan di SMAN 13 Banjarmasin 

 

Keadaan Sarana dan Prasarana di SMAN 13 Banjarmasin 

No Jenis Ruangan Jumlah 

1 Ruang Kelas 20 ruang 

2 Ruang Perpustakaan 1 ruang 

3 Ruang Lab Fisika 1 ruang 

4 Ruang Lab Kimia 1 ruang 

5 Ruang Lab Komputer 1 ruang 

6 Ruang pimpinan 1 ruang 

7 Ruang Guru 1 ruang 

8 Ruang TU 1 ruang 

9 Ruang Beribadah 1 Buah 

10 Ruang Konseling 1 ruang 

11 Ruang UKS 1 ruang 

12 Ruang OSIS 1 ruang 

13 WC 14 buah 

14 Gudang 1 ruang 

15 Ruang Sirkulasi 1 ruang 

16 Tempat Bermain/Olahraga 1 Buah 

Sumber : Dokumen Tata Usaha SMAN 13 Banjarmasin Tahun Ajaran 2021/2022 
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Keadaan Sarana Ruang Kelas 

No Jenis Sarana Jumlah 

1 Kursi siswa 1 buah/siswa 

2 Meja siswa 1 buah/siswa 

3 Kursi guru 1 buah/guru 

4 Meja guru 1 buah/guru 

5 Lemari 1 buah/ruang 

6 Papan panjang 1 buah/ruang 

7 Papan tulis 1 buah/ruang 

8 Tempat Sampah 1 buah/ruang 

9 Tempat cuci tangan 1 buah/ruang 

10 Jam dinding 1buah/ruang 

11 Kotak kontak 1 buah/ruang 

Sumber : Dokumen Tata Usaha SMAN 13 Banjarmasin Tahun Ajaran 2020/2021 

Sarana Ruang Konseling 

No Jenis Jumlah 

1 Meja Kerja 1 buah/ruang 

2 Kursi Kerja 1 buah/ruang 

3 Kursi Tamu 1 buah/ruang 

4 Lemari 1 buah/ruang 
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5 Papan kegiatan 1 buah/ruang 

6 Instrumen konseling 1 set/ruang 

7 Buku sumber 1 set/ruang 

8 Media pengembangan kepribadian 1 set/ruang 

9 Jam dinding 1 buah/ ruang 

Sumber : Dokumen Tata Usaha SMAN 13 Banjarmasin Tahun Ajaran 2021/2022 
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Lampiran XIII 

 

LAMPIRAN FOTO 

 

 

 

 

 

 

Foto Wawancara Bersama Koordinator BK 

  

Foto Wawancara Bersama Staf BK 
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Foto Wawancara Bersama Para Siswa 

  

Foto Wawancara Bersama Kepala Sekolah 

 
 



154 
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Foto Ovservasi Pelaksanaan Layanan Bimbingan Klasikal Via Daring Bersama Guru BK dan Foto 

Pelaksanaan Pelaksanaan Layanan Bimbingan Klasikal menggunakan media Daring 
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Foto Ovservasi Pelaksanaan Layanan Bimbingan Klasikal Via Daring Bersama Guru BK dan Foto 

Pelaksanaan Pelaksanaan Layanan Bimbingan Klasikal menggunakan media Daring 
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Foto Ovservasi Pelaksanaan Layanan Bimbingan Klasikal Via Daring Bersama Guru BK dan Foto 

Pelaksanaan Pelaksanaan Layanan Bimbingan Klasikal menggunakan media Daring 
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Ruang BK 
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Alat Penunjang Kegiatan BK 

 

Program Tahunan Bimbingan dan Konseling 

 

(Visi dan Misi Bimbingan dan Konseling 

Mekanisme Penanganan Masalah 
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Mekanisme Kerja Bimbingan Konseling 

 

Struktur Bimbingan Konseling 

 

Pohon karier 

 

Papan Bimbingan 
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Sosiogram 

 

 

Lemari Arsip 

 

Buku Pribadi Siswa 

 

Buku Daftar Siswa Asuh 



162 

 

 
 

 

Struktur Organisasi SMAN 13 Banjarmasin 

 

Berita Acara Penyelesaian Konflik 

 

Buku Panduan Sekolah Penggerak 
 

Buku Panduan Sekolah Penggerak 
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Biodata Siswa  

Program POP BK 

 

Buku Tentang BK 
 

Buku Tentang BK  
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Buku Tentang BK 
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Absen, angket, evaluasi melalui google from 
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Lampiran XIV 

 

SK Penguji Skripsi dan Catatn Revisian Sekretaris Sidang Skripsi 
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