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1. Merupakan salah satu bentuk dari

bimbingan kelompok, dan siswa yang 

dibimbing jumlahnya lebih dari satu

2. Layanan bimbingan yang diberikan dalam

suasana kelompok

3. Kegiatan informasi pada sekelompok siswa

untuk membantu mereka menyusun

rencana dan keputusan yang tepat.



1. Komunikator (Pengirim Pesan/Konselor)

2. Pesan / Materi yang Disampaikan

3. Komunikan (Penerima Pesan/ Siswa)

4. Konteks /setting kelas, iklim kondusif

5. Sistem Penyampaian /Metode



1. Memiliki anggota yang homogen, yaitu siswa-siswa

satu kelas atau satu tingkat kelas yang sama,

2. Memiliki “masalah” yang dialami oleh semua

anggota kelompok yang sama, yaitu memerlukan

informasi yang akan disajikan,

3. Memiliki follow up atau tindak lanjut yang sama, 

yaitu menyusun rencana dan membuat keputusan,

4. Reaksi atau kegiatan yang dilakukan oleh siswa

dalam layanan pemberian informasi relative sama ( 

seperti ; mendengarkan, bertanya, mencatat, 

menjawab)



1. Pra Bimbingan / Persiapan
 Dalam langkah pertama ini beberapa hal pokok yang 

harus diperhatikan, yaitu ;
a) kesiapan ruang, 
b) kesiapan alat, dan bahan yang digunakan, 
c) kesiapan media yang akan dipakai, 
d) kesiapan siswa, dan
e) kesiapan materi layanan.

 Keseluruhan persiapan tersebut dikemas dalam
format Satuan Layanan Bimbingan Klasikal



2. Membuka

 Kegiatan ini berupa upaya guru pembimbing
menciptakan ikatan emosional antara konselor
/ guru pembimbing dengan siswa yang akan
diberi layanan, memberikan pengantar, 
orientasi layanan dan membangun apersepsi. 

 Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan
kontribusi terhadap keefektifan pelaksanaan
proses berikutnya terutama terhadap
pencapaian tujuan layanan bimbingan.



3. Penyampaian Layanan Bimbingan
 Sasaran layanan bimbingan klasikal adalah kepada

semua siswa baik yang bermasalah maupun yang 
tidak atau belum memiliki masalah. 

 Langkah ini juga dapat dikatakan sebagai kegiatan
inti layanan bimbingan yang berupa pemberian
layanan oleh guru pembimbing kepada siswa. 

 Keberhasilan dalam tahap ini sangat dipengaruhi
oleh kemampuan guru dalam menyampaikan
layanan, pemilihan penggunaan metode atau
strategi layanan yang digunakan.

 Dapat dilakukan dengan berbagai bentuk dinamika
kelompok, seperti : kegiatan bermain peran, 
sosiodrama, psikodrama, homeroom, diskusi, quis, 
film, dan bentuk-bentuk permainan (games) yang 
mempunyai relevansi dengan materi layanan yang 
disampaikan.



4. Menutup

 Merupakan tahap akhir dalam bimbingan klasikal. 

Setelah guru pembimbing selesai menyampaikan

layanan dengan berbagai strategi atau metode yang 

digunakan, maka pada sesi penutup ini guru 

pembimbing menyampaikan ringkasan inti layanan

yang telah disampaikan, dan membantu siswa

membuat suatu simpulan.

 Memberikan pertanyaan , meminta tanggapan atau

respon pada siswa tentang materi yang baru saja

diberikan, atau memberikan tugas pada siswa. 

 Semua kegiatan ini bertujuan agar siswa dapat lebih

memahami isi layanan dan kemudian mampu self 

understanding, self acceptance, dan self directions. 







1. Lakukan need assesment / identifikasi

permasalahan-permasalahan siswa menurut bidang

bimbingan (Pribadi, Sosial, Belajar, Karier) di

sekolah tempat anda PPL !

2. Buatlah satuan layanan bimbingan klasikal dari ke

4 bidang bimbingan tersebut !


