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A. TUJUAN LAYANAN 

Peserta didik mampu memahami dan menerapkan sikap disiplin pada kehidupan sehari-hari    

 

B. METODE, ALAT DAN MEDIA 

Metode menggunakan ceramah dan. diskusi. Media menggunakan power point dan pertemuan 

menggunakan aplikasi WhatsApp dan Google Classroom. 

 

C. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN LAYANAN 

1. Tahap Awal/Pendahuluan 

1.1 Membuka sesi dengan salam dan menyapa peserta didik, kemudian mengajak berdo’a 

1.2 Melakukan cek kehadiran peserta didik 

1.3 Menyampaikan tujuan pemberian layanan 

2. Tahap Inti 

2.1 Guru BK mulai memberikan materi melalui video youtube aku disiplin serta memberikan 

penjelasan melalui Voice Note 

2.2 Peserta didik memahami materi, dan memberikan tanggapan yang diminta oleh Guru BK 

agar terjadi interaksi dua arah 

2.3 Guru BK memberikan tugas berupa merangkum video disiplin yang sudah di berikan 

kemudian membuat kiat-kiat agar menjadi siswa disiplin. 

3. Tahap Penutup 

3.1 Guru BK mengajak peserta didik membuat kesimpulan yang terkait dengan materi Aku 

Disiplin 

3.2 Guru BK menyampaikan materi layanan yang akan datang 

3.3 Guru BK mengakhiri sesi dengan salam dan berdo’a 
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Lampiran materi Aku Displin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materi link :  https://www.youtube.com/watch?v=uOR77cRVvBY 

Pengertian Disiplin 

Disiplin adalah rasa taat dan patuh terhadap nilai yang dipercata dan menjadi tanggung 

jawabnya. Dengan kata lain disiplin adalah patuh terhadap peraturan atau tunduk pada 

pengawasan dan pengendalian. Sehingga dapat disimpulkan disiplin adalah ketaatan dan 

kepatuhan terhadap peraturan yang dilaksanakan atas kesadaran pribadi. 

Disiplin adalah kunci sukses kehidupan sehingga berikut ada tips untuk dapat disiplin 

1. Buatlah jadwal kegiatan 

Dengan membuat jadwal harian tidak akan terlewatkan tugas-tugas yang harus kamu 

selesaikan 

2. Buatlah to do list harian 

Setelah membuat jadwal harian kamu bisa membuat to do list dimana kamu bisa 

mengetahui apa yang harus kamu lakukan terlebih dahulu 

3. Kerjakan tuntas 

Jika mengerjakan suatu tugas harus di kerjakan sampai selesai agar tidak mempunyai 

tanggungan yang nantinya bisa terlewatkan 

 

Cara membuat kreasi jadwal yang menarik 

1. Menggunakan buku catatan/binder/kertas 

2. Gunakan pewarna agar catatan lebih menarik 

3. Berikan cek list setiap kali mengerjakan sesuatu 


