PROGRAM BULANAN
PELAYANAN KONSELING
Sekolah / Madrasah
SMA NEGERI
:
1 CAWAS
Kelas / Program X 2
:
N
o

Kegiatan

1

2

1

2

Layanan
Orientasi

Layanan
Informasi

Layanan
Penempatan
3
dan
Penyaluran

Semester
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-Orientasi pada program
yang diselenggarakan
sekolah dalam
meningkatkan
kemampuan berbahasa
asing.

-Orientasi pada
program sekolah
berkaitan dengan
kemampuan TIK siswa.Orientasi tentang
pekerjaan yang
berkaitan dengan
kesehatan yang
mendukung cita-cita
saya.

-Informasi tentang
tentang cara
berkomunikasi yang
baik.-Informasi tentang
kesulitan
menumbuhkan
semangat belajar yang
menurun.-Informasi
tentang pendidikan
lanjutan yang dapat
dimasuki setamat
sekolah ini.

-Informasi tentang
kesehatan reproduksi
remaja.-Informasi
tentang bagaimana
melepaskan diri dari
lingkungan pertemanan
yang kurang
mendukung cita-cita.
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-Informasi tentang
cara memilih kegiatan
ekstra kurikuler yang
cocok.

-Informasi tentang
cara menyusun
persyaratan melamar
pekerjaan.

-Informasi tentang
pekerjaan yang bisa
dilakukan sambil
belajar.-Informasi
tentang persoalan
seks, pacaran, dan
perkawinan.-Informasi
tentang cara
memanfaatkan TIK
dalam belajar.Informasi tentang cara
belajar kelompok.

-Belum memiliki
rencana yang pasti
untuk pemilihan
pendidikan lanjutan.

-Tidak lincah dan kurang
mengetahui tata krama
pergaulan.
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2
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4

5

-Menumbuhkan rasa
percaya diri dengan
bentuk tubuh yang
saya miliki.
Layanan
4 Penguasaan
Konten

Layanan
5 Konseling
Perorangan
Layanan
6 Bimbingan
Kelompok
Layanan
7 Konseling
Kelompok
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Layanan
Konsultasi

-Cemas kalau menjadi
penganggur setelah
menyelesaikan
pendidikan.
-Ingin membantu kawan
yang karena terlalu
berhemat menjadi
sering sakit-sakitan.Ingin membantu kawan
akrab yang baru saja
diputus oleh pacarnya.Bingung memikirkan
teman saya yang setiap
kali diajar sulit
memperhatikan dan
cenderung mengganggu
yang lain.

-Memiliki teman yang
tidak berminat
melanjutkan padahal
menurut saya dia
mampu.

6

-Berlatih
mengendalikan diri,
berpikir dan bersikap
positif.-Berlatih
memiliki kemampuan
untuk mengelola
uang saku dengan
baik.-Berlatih
memiliki kemampuan
untuk bertanya dan
menjawab di dalam
kelas.
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Layanan
Mediasi

-Tes IQ
Aplikasi
Instrumentasi
Himpunan
Data
Konferensi
Kasus
Kunjungan
Rumah
Tampilan
Kepustakaan
Alih Tangan
Kasus
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-Saya punya masalah
dengan teman
sepermainan.-Saya
sedang bermasalah
dengan pacar saya.Kurang semangat
belajar karena orang
tua tidak membelikan
sarana belajar yang
pernah dijanjikan.

-Orang tua tidak
setuju pada rencana
pendidikan lanjutan
pilihan saya.

-Insidental-Insidental

-Insidental
-Insidental
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-Insidental
-Insidental

-Insidental

Cawas, Juli 2010
Konselor sekolah,

Tulus Fery Pradana
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