
 

 

Lampiran skenario tentang strategi bimbingan kelompok  

di  SMK Negeri 5 Kendari 

 

Pelaksanaan strategi bimbingan kelompok SMK Negeri 5 Kendari yang diterapkan 

oleh guru bimbingan konseling. 

Layanan  : Bimbingan Kelompok 

Hari/tgl  : Jumat, 27 April 2018 

Kelas   : X Agribisnis 

Jumlah   : 5 orang 

Guru pembimbing : Rafika Ipak, S.Pd 

Nama Anggota : 

1. Mardihamsyah 

2. I Gusti Ngurah Nanik Mahardika 

3. Ismail Wijaya 

4. Muhamad Fadli 

5. Aan Saputra 

 Skenario Kegiatan Strategi Bimbingan Kelompok 

Tahap Pembentukan 

Guru bk  :” Assalamualaikum wr.wb” 

Siswa   :”Walaikussalam wr.wb” 

Guru bk  :”Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Puji dan syukur 

      kita panjatkan  kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan  

      limpahan rahmat dan hidayah-Nya lah kita dapat berkumpul di sini 



 

 

     dalam kegiatan bimbingan kelompok. Bagaimana kabar teman-teman 

      hari ini ?” 

Siswa   : “Alhamdulillah Baik” 

Guru bk  :”Alhamdulillah.. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih karena 

      telah bersedia hadir dan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini.” 

Guru bk   :”Untuk mengawali kegiatan bimbingan kelompok ini, marilah kita 

       berdo’a terlebih dahulu semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar,  

       bermanfaat dan diridho’i oleh Allah SWT” 

Siswa dan Guru bk     :”aamiin” 

Guru bk  :”Berdo’a menurut agama dan kepercayaannya masing – masing di 

      mulai” 

Guru bk  :”Selesai” 

Guru bk : Terimakasih kepada adek-adek sekalian untuk melakukan kegiatan 

bimbingan keompok, mmmm...., diantara kalian sudah ada yang tau 

atau pernah mengikuti bimbingan kelompok ? 

Siswa   : belum Ibu... 

Guru bk : Jika belum pernah ada yang mengikuti kegiatan bimbingan kelompok 

seperti ini, kira-kira menurut adek-adek semua bimbingan kelompok 

itu apa ? 

Siswa :Ibu, menurut saya bimbingan kelompok itu merupakan bimbingan 

dalam bentuk kelompok. 

Guru bk :bimbingan yang dilakukan dalam bentuk kelompok, bagaimana 

dengan yang lain ? Apakah setuju dengan pendapat yang tadi ? 



 

 

Siswa   : (Diam) 

Guru bk : kalau tidak ada yang ingin berpendapat, akan Ibu jelaskan bahwa 

bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan 

konseling dalam format kelompok seperti ini, dan nantinya kita akan 

membahas suatu topik. Karena bimbingan ini adalah bimbingan 

kelompok topik tugas, maka  topik yang akan kita bahas sudah Ibu 

tentukan. Kegiatan bimbingan kelompok ini bertujuan untuk melatih 

kemampuan kalian dalam berkomunikasi antar anggota kelompok 

misalnya keberanian dalam mengungkapkan pendapatnya di depan 

anggota yang lain, melatih sikap saling menghargai dan menghormati 

satu sama lain. 

Guru bk : Selanjutnya adek-adek kenapa kita duduk melingkar seperti ini, 

tujuannya agar kita lebih akrab mengetahui satu sama lain, tidak ada 

yang dirugikan disini, semuanya memiliki hak yang sama, memiliki  

hak menyampaikan pendapat yang sama. 

Guru bk : Dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, diharapkn adek-adek 

bersedia mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Ketika adik-adik 

memiliki ide atau gagasan silakan dikemukakan secara terbuka tidak 

perlu ada yang ditutup-tutupi. Dalam bimbingan kelompok topik tugas 

ini, topik yang akan kita bahas nanti topik yang saat ini sedang hangat-

hangatnya dibicarakan di masyarakat maupun media massa. Misalnya 

nanti ada salah satu anggota yang berpendapat, yang lain silahhkan 

mendengarkaan terlebih dahulu. Ibu disini sebagai pemimpin 

kelompok dan adik-adik sebagai anggota kelompok. Kemudian segalah 



 

 

hal yang dibicarakan disini sebaiknya tidak diketahui oleh pihak luar, 

selain kelompok lain. 

Guru bk : Cara pelaksanaannya, nanti ibu akan memberitahukan topik yang 

perlu kita bahas pada kesempatan kali ini, selanjutnya kita menentukan 

terlebih dahulu sub topik yang akan didiskusikan. Apabila adik-adik 

ingin menyampaikan pendapatnya dapat tunjuk jari terlebih dahulu dan 

yang lain mendengarkan dahulu. Begitu juga sebaliknya, apakah 

penjelasan ibu dapat dimengerti ataukah ada hal lain yang ingin 

ditanyakan sebelum kita memulai kegiatan ini ? 

Siswa   : Paham Ibu... 

Guru bk : Untuk memulai kegiatan ini mari kita sepakati dulu kira-kira berapa 

lama berpendapat 

Siswa   : Bagaimana kalau 30 mnit ? 

Guru bk   : Bagaimana dengan yang lain ? 

Siswa   : sepertinya 30 menit terlalu singkat, bagaimana kaau 45 menit saja 

Siswa   : baiklah saya setuju 

Guru bk  : Baiklah kita sepakati 45 menit 

Guru bk  :”Tadi kita sudah menyepakati bahwa kegiatan bimbingan kelompok 

    ini selama 45 menit. Apabila nanti perlu tambahan waktu bisa kita  

    sepakati kembali” 

Guru bk :Jadi langkah-langkahnya nanti ada perkenalan, dengan memakai 

permainan, kemudian pembahasan materi dan kesimpulan, oke kita 



 

 

perkenalan dulu. Jadi nanti kalian sebutkan nama dan yang lain jawab 

hay dan namanya. Dimulai dari ibu, Nama ibu Rafika Ipak 

Anggota  : Hay ibu Ipak 

Mardihamsyah : nama saya Mardihamsyah 

Siswa   : hay Adi 

I Gusti Ngurah Nanik Mahardika : nama saya I Gusti Ngurah Nanik Mahardika 

Siswa   : Hay Gusti  

Ismail Wijaya  : nama saya Ismail Wijaya 

Siswa   : hay ismail 

Muhamad Fadli : Nama saya Muhamad Fadli 

Siswa   : hay Fadli 

Aan Saputra  : Nama saya Aan Saputra 

Siswa    : Hay Aan 

Guru bk  : nah semuanya sudah memperkenalan iri kan ? 

Siswa   : Iya Ibu... 

Guru bk : oke, sekarang kita akan melakukan ice breaking, jadi begini, nanti 

ketika ibu biang kanan kalian harus menoleh kekiri dan menyebut 

kanan. 

Siswa   : oke Ibu 

Guru bk  : oke mulai, kanan 

Siswa   : kanan. (dengan menoleh kekiri tapi ada juga yang menoleh kekanan) 

Guru bk  : nah belum kosentrasi kan ? 

Siswa   : Iya Ibu... 

Guru bk  : oke, kita coba lagi 

Siswa   : iya ibu 



 

 

Guru bk  : kiri 

Siswa   : Kiri menoleh kekanan (masih ada juga yang menoleh kekiri) 

Guru bk  : kanan 

Siswa   : kanan menoleh kekiri 

Guru bk  : kiri 

Siswa   : kiri menoleh kekanan (ada juga yang masih menoleh kekiri) 

Guru bk  : nah masih belum kosentrasi ya... 

Siswa   : iya ibu 

Guru bk  : okelah, sudah ya... harus konsen ya.. 

Siswa   : Iya Ibu 

Tahap Peraihan 

Guru bk : kita mulai masuk pada topik kegiatan pembahasan, siapa yang disini 

belum pernah pacaran ? 

Siswa   : Wah udah pernah pacaran semua ibu (semua tertawa) 

Guru bk  : kalian tau tidak apa dampak pacaran ? 

Gusti   : boross ibu... 

Aan   : buang-buang waktu ibu 

Guru bk  : iya benar 

Adi   : dekat dari dosa ibu (hehehe...) 

Tahap Kegiatan 

Guru bk  : oke mantap, nah ternyata banyak sekali dampak negatif dari pacaran, 

seperti hanya membuang-buang waktu, dekat dengan zina apabila tidak 

dapat mengendalikan hawa nafsu ya  hati-hati kawan, banyak anak 

remaja yang khususnya perempuan sudah tidak perawan haduh hati-

hati kaum hawa jangan pernah sesekali merasakan yang namanya 



 

 

pacaran, menambah-nambah dosa saja, merusak masa depan. Kenapa 

saya berkata seperti itu, coba anda bayangkan karena pacar anda rela 

melakukan apasaja seperti menjemput, mengantarnya, menemani 

makan, dan hal-hal lainnya, hal itu hanya membuang-buang waktu 

anda. 

Siswa   : iya ibu bener ibu, banyak banget dampak negatifnya 

Guru bk  : kira kira pacaran itu ada tidak manfaatnya ? 

Gusti   : ibu , kalo pacaran itu kita jadi tambah rapi 

Fadli    : buat seneng ibu 

Aan   : hidup terasa ada yang memperhatikan 

Ismail   : ada yang memberikan kasih sayang ibu (hehehee..) 

Guru bk : Hidup akan terasa lengkap karena sudah ada pacar, kita dapat curhat 

masalah apapun ke pacar dan sama-sama memikirkan jalan keluarnya, 

Tidak akan pernah menyendiri lagi karena ada kekasih yang setia di 

samping kita, Dapat merasakan perhatian, kasih sayang, Ada yang 

menasihati jika ada yang salah yang kita perbuat, Malam minggu ada 

teman jalan hehehe, Bertukar cerita tentang hidup pokoknya seru deh, 

Hidup akan lebih semangat karena kehadiran kekasih kita, Ada yang 

selalu memotivasi untuk terus bangkit di kala kita jatuh/susah 

Siswa    : iya ibu seperti itu ,dengan punya pacar kita bisa disiplin , semngat 

buat sekolah, ada yang ingetin makan, sholat dll. 

Guru bk : wah bener itu, tetapi sesungguhnya pacaran itu dalam islam 

hukumnya haram, karna banyak banget mudaratnya, seperti pegangan 

tangan , tatapan mata, atau bahkan sampai zina, dan itu hukumnya 

haram 



 

 

Siswa   : waaha serem ya pak 

Guru bk  : iya begitu lah 

Makanya kita walaupun pacaran jangan sampai kelewat batas norma 

norma, boleh pacaran asalkan dapat menjaga baik baik norma norma 

yang ada 

Gusti   : iya ibu , kita juga gak ngapa ngapain kok, 

Guru bk  : bener nih gak ngapa ngapain? 

Ismail   : iya gak juga sih ibu 

Guru bk  : mmmmm jangan diulangi lagi hal hal yang buruk., yang lalu biarlah 

   berlalu, janagn diulangi lagi, karna itu gak baik ,  

Gusti   : iya pak , gak akan saya ulangi lagi 

Guru bk : nah ya bagus jangan sampai diulang lagi, jangan sampai pacaran itu 

kelewat batas, sesungguhnya kalian sebagai pelajar itu belajar 

bukannya pacaran terus. 

Siswa   : iya ibu, nah ibu saya mau tanya ? 

Guru bk  :  iya silahkan Gusti 

Gusti : kalo pacaran dengan yang satu sekolah trus saya jadi semangat 

berangkat sekolah , jadi tambah rajin .. dsb, itu gimana ibu? 

Guru bk : itu bagus Gusti, kita juga gak bisa mengelak kalo masa remaja itu 

masa pubertas, apa bila kita bisa mengatur segala ha menjadi positif 

kenapa tidak! Conhnya pacaran sehat, akan banyak kegiatan postifnya 

dalam keseharinnya. 

Gusti   : hehhhe iyaaa ibu, bener  

Guru bk : nah karena waktunya sudah mau habis, baiknya kita buat kesimpulan 

untuk kegiatan bimbingan kelompk ini. 



 

 

Tahap Pengakhiran 

Siswa : saya ibu mau nyimpulin,  jadi pacaran itu banyak banget dampaknya, 

dampak positif dan sedikit manfaatnya, pacaran itu bikin boros ibu, 

gak bisa irit. 

Guru bk  : iya bener, ayo siapa lagi yang mau menyimpilkan ? 

Siswa : jadi pacaran gak baik ibu, karna dekat dengan dosa, banyak dampak 

negatif dari pacaran, karna pacarannya tidak sesuai dengan kaidah 

kaidah ajaran agama. 

Guru bk : iya bener semua ya, jadi dampak pacaran ini sangat banyak, baik 

positif maupun negatif, tetapi hal hal yang negatif ini tidak akan terjadi 

apa bila kalian semua bisa mengikuti kaidah kaidahatau norma norma 

yang berlaku di masyarakat. 

Siswa   : iyaa ibu,,,, 

Guru bk : nah kesimpulan sudah kita buat, sekarang ibu minta pesan/kesan 

kalian tentang bimbingan kelompok : 

Gusti   : bagus ibu, saya bisa memberikan pendapat 

Aan : mmm saya senang bu, karna saya bisa memberikan pendapat dan 

mendapat pengalaman baru dari kegiatan ini 

Ismail : saya suka ibu dengan kegiatan ini, dengan kegiatan ini saya bisa 

langsung kena atau langsung dapat pelajaran baru 

Fadli   : bagus ibu  

Adi   : saya suka bu.. dengan kegiatan ini, karena dapat pengalaman baru 

Guru bk : nah semuanya sudah memberikan pendapatnya masing masing 

tentang bimbingan kelompok, eeeeee untuk kegiatan selanjutnya 

apakah akan diadakan lagi bimbingan kelompok seperti ini ? 



 

 

Siswa   : mau ibu 

Guru bk  : kapan kira kira  

Siswa   : minggu depan ibu bisa 

Guru bk  : oke minggu depan ya seperti hari ini dan jam ini 

Siswa   : iyaa ibu 

Guru bk : jadi cukup untuk hari ini, semoga apa yang kita lakukan ini mendapat 

berkah 

Siswa   : aminnnnnn 

Siswa   : bapak akhiri wassalamualaikum wr. Wb. 

Siswa   : waalaikumsalam wr. Wb. 

 

 

 

 



DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

  (CURRICULUM VITAE) 

 

A. IDENTITAS DIRI 

1. Nama    : Rohayu 

2. NIM    : 14010101069 

3. Tempat/Tanggal Lahir : Bungin, 05-12-1995 

4. Jenis Kelamin   : Perempuan 

5. Status Perkawinan  : Belum kawin 

6. Agama    : Islam 

7. Perguruan Tinggi  : InstitutAgama Islam Negeri (IAIN) 

Kendari 

8. Fakultas/Jurusan  : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/Pendidikan  

       Agama Islam 

9. Alamat    : Ranomeeto, Jln Anawai 

10. Nomor HP   : 0821-8794-8472 

11. Alamat E-mail   : rohayuns2@gmail.com 

B. DATA KELUARGA 

1. Nama Orang Tua 

a. Ayah    : Alm. Luter 

b. Ibu    : Mose Lapalue 

2. Nama Saudara Kandung : Nurmala Nasir Sabon 

 



C. RIWAYAT PENDIDIKAN 

1. SD Negeri 1 Bokan Kepulauan 

2. SMP Negeri 1 Bokan Kepulauan 

3. SMA Negeri 14 Konawe Selatan 

4. S1, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan dalam tahap penyelesaian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kendari,  14 Muharram 1440 H. 

     28 September 2018 
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