RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN KLASIKAL
TAHUN PELAJARAN 2019/ 2020

Mata Pelajaran
Sekolah
Topik Materi
Nama Guru
Alamat email

: Bimbingan Konseling
: SMPN 1 Plemahan
: Menaklukkan kebiasaan Prokrastinasi
: Anis Faizatul Imamah, S.Pd
: anisfaizatul2208@gmail.com

Kelas/ Semester
Alokasi Waktu

A. Bidang Bimbingan

: Pribadi

B. Tugas
Perkembangan

: Aspek pengembangan Pribadi dan Inteluktual

C. Tujuan Layanan

: 1.
2.
3.
4.

D. Sumber

:

E. Metode

: Presentasi ,diskusi , sharing

F. Media / alat

: Materi tentang Prokrastinasi , video pendek

: 9/2
: 2 X 40 menit

Peserta didik dapat menjelaskan pengertian prokrastinasi
Peserta didik dapat mengidentifikasi sebab akibat prilaku prokrastinasi
Peserta didik dapat menemukan cara-cara menaklukkan prokrastinasi
Peserta didik mampu menggali dan menentukan prioritas diri untuk
mengurangi kebiasaan Prokrastinasi

1. Barus Gendon,dkk, 2018, Materi Layanan Klasikal Bimbingan dan
Konseling nuansa pendidikan karakter SMP kelas IX, Yogyakarta,
Sanata Dharma University Press
2. Slamet, dkk 2016, Materi Layanan Klasikal Bimbingan dan Konseling
untuk SMP-MTs kelas 9 bidang pribadi , Yogyakarta, Paramitra
Publishing

Aktivitas Pelaksanaan Layanan
a. Guru menyapa peserta didik di grup kelas dengan menanyakan kabar peserta didik
b. Peserta merespon sapaan guru dengan gambar emolticon
c. Guru menyampaikan apersepsi dengan menampilkan video tentang waktu melalui
https://youtu.be/5ptg4ctk-4A
d. Guru menyampaikan tujuan yang akan dicapai.
e. Guru bersama peserta didik membuat kesepakatan dalam pembelajaran daring
f. Peserta didik berkomitmen untuk aktif dalam merespon materi yang akan disampaikan dengan
memberikan tanggapan atau pertanyaan yang belum dipahami sesuai kesekatan yang dibuat
g. Peserta didik berkomitmen untuk aktif mengikuti permainan yang akan dilakukan, .
h. Guru memberikan penjelasan tentang topik tentang prokrastinasi. Materi terlampir
i. Peserta didik memberikan tanggapan materi yang disampaikan oleh guru
j. Peserta didik memainkan game “statusku (Strategi Tuntaskan Tugasku)”dengan cara setiap siswa
menyampaikan cara-cara menaklukkan menunda-nunda tugas. Tata cara permainan terlampir
k. Peserta didik membuat tanggapan dan kesimpulan dari game yang dimainkan
l. Peserta didik menonton video terkait melalui https://youtu.be/Of_pdfHpX6Q dan menyampaikan
hikmah yang dapat diambil dari video tersebut
m. Peserta didik bersama guru BK merefleksikan kegiatan yang dilakukan
n. Guru mengakhiri kegiatan dan menyampaikan materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya
Evaluasi
1. Evaluasi Proses

2. EvaluasiHasil

Guru melakukan pemantauan terhadap respon siswa dalam kegiatan
layanan secara daring di grup Wa kelas , Pemantauan yang dilakukan
berupa peserta didik aktif merespon materi, aktif dalam game, aktif
dalam diskusi dan mematuhi kesepakatan serta punya komitmen
untuk menerapkan dalam kehidupan peserta didik.
1. Melakukan kegiatan tindak lanjut berupa bimbingan kelompok atau
konseling individu bagi siswa yang mengalami kendala dalam
kebiasaan prokrastinasi

2. Bekerjasama dengan guru mapel terkait siswa yang sering
mengalami prokrastinasi
3. Melakukan home visit bagi siswa yang tidak respon dalam kegiatan
pembelajaran secara daring
Mengetahui
Kepala UPTD SMPN 1 Plemahan

Plemahan, 20 April 2020
Guru BK

MOH HADI NURSALIM ,S.Pd.M.Pd

ANIS FAIZATUL IMAMAH,S.Pd

PERMAINAN “STATUSKU” (STRATEGI TUNTASKAN TUGASKU)

Tujuan

: Peserta didik dapat menemukan cara-cara menaklukkan prokrastinasi

Cara Permainan

:

a. Guru Meminta peserta didik membuat kartu kasus tentang prokrastinasi
Contoh Kasus
Ketika ada penyebaran virus corona maka seluruh sekolah memberikan
arahan untuk belajar dirumah tidak terkecuali Anto siswa kelas 9 SMPN juga
belajar di rumah, ketika belajar di rumah guru Anto memberikan beberapa
tugas sesuai kesepakatan, Anto yang suka main game ketika ada tugas dia
menundanya untuk bermain game dulu , selesai bermain game anto menunda
lagi untuk menonton youtobe, selesai menonton youtobe Anto menunda lagi
untuk bersantai sampai dengan waktu kesepakatan mengumpulkan tugas
Anto belum mengerjakan tugas yang diberikan oleh beberapa guru Anto.
Menurut kalian apa yang akan dialami oleh Anto, Cara apa saja yang harus
dilakukan Anto agar tidak menunda-nunda waktu

b. Peserta didik lain memberikan tanggapan terhadap kasus prokrastinasi yang secara bergantian sesuai
kesepakatan.

Lampiran Materi
PROKRASTINASI
Prokrastinasi adalah setiap prilaku atau kebiasaan untuk menunda mengerjakan tugas tanpa
memepermasalahkan tujuan dan alasan penundaan itu..
Penyebab prilaku prokrastinasi
1. Kecemasan
2. Kurangnya penghargaan akan diri (self depreciation)
3. Rendahnya toleransi terhadap ketidakyakinan
4. Pencarian kesenangan
5. Disorganisasi waktu
6. Disorganisasi lingkungan
7. Rendahnya pendekatan terhadap tugas
8. Kurangnya asertifitas
9. Kekerasan terhadap orang lain
10. Stres dan kelelahan
Cara Mengatasi Prokrastinasi
1. Segera Memulainya
2. Melakukan Pekerjaan Kita Secara Perlahan
Mengurangi Distraksi Di Sekitar Kita

