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ABSTRAK 

Adi, Anggi Setyo. 2012. Mengatasi Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras 

Melalui Konseling Perorangan Menggunakan Pendekatan Behavioral Dengan 

Teknik Pengelolaan Diri Pada Siswa Kelas X TKJ SMK N 1 Karanganyar Tahun 

Pelajaran 2012/2013. Skripsi. Jurusan Bimbingan Konseling. Fakultas Ilmu 

Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I Dr. Imam Tadjri, 

M.Pd. dan Dosen Pembimbing II Drs. Eko Nusantoro, M.Pd. 

 

Kata Kunci : Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras, Konseling Perorangan, 

Pendekatan Behavioral, Pengelolaan Diri. 

 

Kebiasaan mengkonsumsi minuman keras di kalangan remaja merupakan 

fenomena yang sering terjadi di Indonesia . Hal ini juga terjadi di SMK N 1 

Karanganyar. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras dapat diatasi melalui konseling perorangan 

menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik pengelolaan diri. Jenis 

penelitian adalah eksperimen dengan desain penelitian pre experiment one group 

design. Subyek penelitian ini, siswa kelas X TKJ SMK N 1 Karanganyar Tahun 

Ajaran 2012/2013 yang memiliki masalah kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras sebanyak 6 siswa. Metode pengumpulan data menggunakan inventori 

kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. Analisis data menggunakan teknik 

analisis data deskriptif persentase dan uji wilcoxon.  

Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras sebelum mengikuti konseling perorangan menggunakan 

pendekatan behavioral dengan teknik pengelolaan diri mempunyai rata-rata 

73,61% termasuk kategori tinggi dan setelah mengikuti konseling perorangan 

menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik pengelolaan diri mempunyai 

rata-rata 34,92% termasuk kategori sangat rendah. Hasil uji wilcoxon, jumlah 

jenjang masalah kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang kecil atau Thitung 

nilainya adalah 21,0. Sedangkan Ttabel untuk n = 6 dengan taraf kesalahan 5 % 

nilainya adalah 0,0. Sehingga Thitung 21,0 > T tabel 0,0 maka Ha yang menyatakan 

konseling perorangan menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik 

pengelolaan diri dapat mengentaskan masalah kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras diterima. 

Simpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras siswa kelas X TKJ di SMK N 1 Karanganyar 

dapat diatasi dengan konseling perorangan menggunakan pendekatan behavioral 

dengan teknik pengelolaan diri.  Berdasarkan hasil penenelitian, maka peneliti 

memberikan saran untuk guru BK, untuk senantiasa membantu siswa yang 

mempunyai kebiasaan mengkonsumsi minuman keras dengan menerapkan 

konseling perorangan menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik 

pengelolaan diri. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Minuman keras merupakan minuman dengan kadar alkohol tetentu yang 

apabila dikonsumsi seseorang dengan berlebih dapat menyebabkan rasa mabuk 

atau tidak sadar diri. Menurut Ghazali (2002: 119)  dalam istilah agama Islam 

minuman keras juga disebut khamer atau arak. Yang artinya adalah bahan yang 

mengandung alkohol yang memabukkan. Salah seorang penyelidik mengatakan, 

bahwa tidak ada bahaya lebih parah yang diderita oleh manusia, selain bahaya 

arak (khamer). Kalau diadakan penyelidikan secara teliti di rumah-rumah sakit, 

bahwa kebanyakan orang yang gila dan mendapat gangguan saraf adalah 

disebabkan minum arak.  

Minuman keras adalah jenis minuman yang mengandung alkohol, tidak 

peduli berapa kandungan alkohol di dalamnya (Hawari, 2001: 161). Bahkan 

Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa bahwa setetes alkohol saja 

dalam minuman hukumnya haram. Alkohol termasuk zat adiktif artinya, zat 

tersebut dapat menimbulkan adiksi yaitu ketagihan dan ketergantungan. 

Pemakaian minuman keras dapat menimbulkan gangguan mental organik (GMO), 

yaitu gangguan dalam fungsi berfikir, perasaan dan perilaku. Timbulnya GMO ini 

disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat (otak).  Bagi orang 

yang sudah ketagihan atau ketergantungan bila pemakaiannya dihentikan akan 
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mengakibatkan gejala sindrom putus alkohol. Gejala sindrom putus alkohol 

berupa kecemasan (gelisah, tidak tenang, rasa ketakutan), perubahan alam 

perasaan menjadi pemurung dan mudah tersinggung, dan bahkan banyak diantara 

peminum berat jatuh dalam keadaan depresi berat (Hawari, 2001: 162).   

Dengan adanya gejala sindrom putus alkohol tersebut yang dirasakan 

sebagai suatu penderitaan, maka orang lalu berupaya untuk minum minuman 

keras lagi dengan takaran yang semakin bertambah, demikianlah seterusnya 

bagaikan lingkaran setan yang sukar dihentikan. Pemakaian minuman keras secara 

terus menerus dalam kadar yang tinggi dapat pula merusak fungsi organ tubuh 

seperti ginjal dan hati. Penelitian juga membuktikan, bahwa pemakaian minuman 

keras dalam jangka panjang dapat mengakibatkan gangguan pada organ otak, 

liver(hati), alat pencernaan, pankreas, otot janin, endoktrin, nutrisi, metabolism, 

dan resiko kanker. 

Dalam bahasa lain, zat adiktif ini sering disebut dengan istilah drugs, drugs 

sendiri meliputi narkotika dan psikotropika yaitu zat yang apabila dimasukan ke 

dalam tubuh organisme dapat mempengaruhi satu atau beberapa fungsi tubuh atau 

jiwa. Alkohol juga termasuk dalam pengertian drugs. Dengan demikian minuman 

keras yaitu minuman yang mengandung alkohol juga termasuk dalam pengertian 

drugs. Secara medis, alkohol memang mempunyai kegunaan, seperti sebagai 

bahan untuk membersihkan dan membunuh perkembangan kuman diatas luka dan 

merupakan bahan aktif dalam obat kumur antiseptik. Sedangkan alkohol yang 

telah dijadikan minuman keras, diragukan kemampuannya. Memang ada beberapa 

jenis minuman keras yang digunakan sebagai pengobatan, namun itu hanya 
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digunakan dalam pengobatan tradisional seperti jamu untuk beberapa kegunaan 

dan arak untuk menurunkan panas. Minuman dalam dosis kecil digunakan untuk 

obat penenang dan penghangat tubuh. Tetapi pemakaian yang terjadi jauh lebih 

besar dari pada sekedar digunakan sesuai takaran medis. Di sinilah telah terjadi 

penyalahgunaan.     

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan  bahwa kebiasaan 

minuman keras adalah kebiasaan mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol 

atau minuman keras yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran bagi 

peminumnya dan menyebabkan efek ketagihan bagi peminumnya sehingga 

umumnya pecandu minuman keras sulit sekali untuk berhenti dari kebiasaannya 

tersebut. 

Ketika seseorang mengalami kecanduan minuman keras, maka hal ini 

dapat mengganggu perkembangan kehidupan seseorang tersebut. Ada anggapan 

beberapa orang apabila sedang mengalami masalah kalau minum minuman 

beralkohol maka masalahnya akan selesai. Tetapi sesungguhnya bukan 

menyelesaikan masalah malah menambahkan masalah. Karena minum minuman 

beralkohol selain dilarang oleh agama, juga dapat menimbulkan kerusakan 

terhadap organ tubuh seseorang. Dan apabila diteruskan bisa mengakibatkan hal 

yang sangat fatal yaitu kematian.  

Remaja sebagai generasi muda di Indonesia saat ini banyak dipengaruhi 

oleh tata nilai dunia global yang sangat terbuka sehingga remaja sangat mudah 

untuk menyerap segala macam informasi kehidupan luar atau barat dan dunia 

khayal lewat media komunikasi yang sulit dibendung. Kondisi sosial yang terjadi 
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sekarang menimbulkan tekanan yang cukup berat karena akhirnya remaja 

dihadapkan pada tuntutan hidup yang semakin tinggi dan serba instan. Remaja 

kadang dan hampir semua memiliki masalah-masalah yang rumit yang sebenarnya 

berasal dari dalam diri , karena remaja dituntut untuk melakukan penyesuaian diri 

yang tidak jarang mereka menemukan berbagai kesulitan dan tidak semua remaja 

mampu mengatasi kesulitan tersebut dengan cara yang tepat. Ketidakmampuan 

remaja sering menjadi pemicu terjadinya efek negatif pada remaja. Bagi remaja 

hal ini perlu diperhatikan karena tanpa kepribadian yang sehat, remaja akan lebih 

mudah terjebak dalam penyalahgunaan obat dan alkohol. 

Fenomena yang terjadi di dalam masyarakat sekarang, banyak remaja yang 

mengkonsumsi minuman keras atau alkohol. Berdasarkan pengamatan peneliti 

kebanyakan dari para remaja yang mengkonsumsi minuman keras dapat 

ditemukan di tempat-tempat dugem (dunia gemerlap malam) sperti club dan 

diskotik. Biasanya di tempat-tempat seperti ini hampir sebagian para remaja 

mengkonsumsi minuman keras, bahkan tidak mereka mengadakan pesta minuman 

keras dirumah atau tempat kos dengan teman-teman komunitasnya. 

   Hasil penelitian Hawari (2001) pada umumnya penyalahgunaan alkohol 

dan NAPZA mulai memakai alkohol atau NAPZA pada usia remaja (13-17 

tahun). Penyalahgunaan alkohol banyak mendatangkan kerugian baik jiwa 

maupun harta.  Penyalahgunaan minuman keras merupakan masalah kesehatan 

yang cukup serius, sering muncul pemberitaan tentang tata niaga minuman keras 

setidaknya merupakan indikasi bahwa minuman beralkohol banyak dikonsumsi 

oleh masyarakat di Indonesia. Sudah sering terungkap bahwa minuman keras 
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hanya akan memberikan efek negatif (mabuk) bagi peminumnya bahkan pada 

beberapa kasus justru berakibat pada kematian, tetapi setiap tahun jumlah pecandu 

minuman keras justru semakin meningkat. Contoh kasus akibat penyalahgunaan 

minuman keras : 

 news.okezone.com (28/01/2012) Sidoarjo: 

AR (16) tewas dikeroyok teman sekolahnya usai pesta minuman 

keras. Siswa kelas I SMK Antartika Buduran, asal Sidokumpul, 

Sidoarjo itu dikeroyok enam temannya dengan menggunakan 

paving, kursi dan pukulan tangan kosong.  

Kejadian ini terjadi saat mereka bersama-sama menenggak Miras di 

rumah AN, kawasan Pucang, Sabtu (21/1). Pengeroyokan itu 

bermula saat mereka asyik minum, tiba-tiba korban mengambil 

gelas untuk minum. Saat minum itulah dia membagikan dengan 

tangan kiri. Keenam temannya yang juga tercatat siswa dari SMK 

yang sama tersinggung karena sikap dan perkataan korban. Pelaku 

yang terpengaruh minuman keras langsung memukul korban. 

Bahkan, bukan hanya tangan kosong namun juga menggunakan 

ckursi serta bata paving. "Karena tersinggung itulah pelaku 

mengeroyok korban," ujar Wakapolres Sidoarjo Kompol Fadli 

Widiyanto, Jumat (27/1/2012). Korban akhirnya ditemukan 

tergeletak di gang sebelah barat Kantor Pengadilan Negeri (PN) 

Sidoarjo. Akhirnya korban menghembuskan nafas terakhir, Senin 

(23/1). 

 

Ini membuktikan bahwa minuman keras yang menghancurkan kendali diri 

merupakan penyebab utama munculnya kekacauan sosial. Seorang yang minum 

minuman keras bisa dengan mudah tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan 

buruk. 

Kebiasaan mengkonsumsi minuman keras merupakan salah satu bentuk 

pelarian dari berbagai tekanan yang mereka alami. Kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras di kalangan remaja merupakan fenomena yang sering kali terjadi 

di Indonesia. Semakin banyaknya remaja yang minum-minuman keras apabila 

dibiarkan tentunya akan menghambat kepribadian seseorang dan yang lebih jauh 
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lagi perkembangan bangsa Indonesia, karena remaja merupakan generasi penerus 

bangsa yang akan melanjutkan dan mengisi pembangunan. Kebiasaan minum-

minuman keras ini juga mewabah kepada siswa-siswa sekolah. 

 Banyak faktor-faktor yang menyebabkan siswa-siswa menghabiskan 

waktu luangnya untuk minum-minuman keras, berbagai resiko dan permasalahan 

yang seharusnya mendapatkan perhatian dari orang tua maupun masyarakat. 

Mudahnya memperoleh minuman beralkohol juga menjadi salah satu faktor 

penyebab karena sekarang ini minuman keras mudah diperoleh dibanyak tempat 

seperti toko, restoran, café, serta tempat hiburan malam. 

Dalam hal ini, kebiasaan minum-minuman keras di kalangan remaja, 

banyak sekali kasus-kasus yang dialami seringkali membahayakan diri sendiri dan 

juga orang lain seperti yang di beritakan baik di media cetak maupun elektronik di 

Indonesia, bahwa banyak sekali kasus-kasus kekerasan, bahkan pembunuhan 

terjadi akibat pengaruh dari minuman keras. Seseorang menjadi lebih berani dari 

biasanya dan mudah tersinggung yang memicu perkelahian. Tawuran antar pelajar 

sendiri tingkah laku yang masih dipandang ringan masih merupakan kenakalan 

yang umumnya dilakukan oleh kalangan remaja. 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di SMK N 1 Karanganyar 

dari 84 siswa kelas X TKJ ada sekitar 21 siswa yang memilki kebiasaan 

mengkonsumsi minum-minuman keras. Ini diperoleh dari keterangan guru 

pembimbing. Dari ke 21 anak tersebut hanya akan diambil 6 anak untuk dijadikan 

sampel berdasarkan rekomendasi dari guru pembimbing dan data dari guru 

pembimbing. 
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Apabila kebiasaan mengkonsumsi minuman keras ini tidak segera 

ditangani dapat mengganggu proses pembelajaran pada siswa-siswa yang 

melakukan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras tersebut. Guru pembimbing 

di SMK N 1 Karanganyar sebenarnya sudah melakukan tindakan-tindakan agar 

mereka tidak lagi melakukan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras, seperti 

memanggil orang tua siswa dan juga memberi sangsi-sangsi. Akan tetapi hal 

tersebut tidak membuat siswa-siswa tersebut jera, siswa-siswa tersebut masih saja 

mengulangi kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. Sehingga dengan ini perlu 

diberikan konseling perorangan kepada siswa-siswa yang mengalami kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras untuk membantu mengentaskan permasalahan 

yang dihadapi oleh para siswa-siswa tersebut. 

Konseling perorangan menurut Prayitno (2004: 1) merupakan layanan 

konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien 

dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Dalam suasana tatap muka 

dilaksanakan interaksi langsung antara klien dan konselor, membahas berbagai hal 

tentang masalah yang dialami klien. Konseling perorangan memiliki beberapa 

macam pendekatan yang sesuai dan dapat digunakan untuk usaha penyelesaian 

masalah yang sedang dihadapi klien salah satunya adalah pendekatan behavioral. 

Dalam hal ini pendekatan behavioral menaruh perhatian pada upaya perubahan 

perilaku yang tampak pada individu.  

Pendekatan behavioral memandang bahwa kepribadian manusia itu pada 

hakekatnya adalah perilaku. Perilaku yang dibentuk berdasarkan hasil dari 

segenap pengalamannya berupa interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya 
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(Latipun, 2008: 129). Perilaku yang tidak tampak dan bersifat umum harus 

dirumuskan lebih spesifik lagi. Hal ini dilakukan untuk mempermudah konselor 

dan klien dalam memilih prosedur perlakukan yang tepat dan mempermudah 

dalam mengevaluasi keberhasilan konseling guna mencapai suatu tujuan. 

Pendekatan konseling behavior mempunyai banyak teknik-teknik yang 

termasuk didalamnya dan merupakan gabungan-gabungan dalam pelaksanaannya. 

Teknik konseling behavior secara umum didasarkan pada penghapusan respon 

yang telah dipelajari sebelumnya (yang membentuk tingkah laku bermasalah) 

terhadap perangsang dan pembentukan respon-repon yang baru (tujuan 

konseling).  

Teknik konseling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

pengelolaan diri. Pengelolaan diri adalah suatu strategi pengubahan perilaku yang 

dalam prosesnya individu (klien) mengarahkan perubahan perilakunya sendiri. 

Dengan ini, disamping klien dapat mencapai perubahan perilaku sasaran yang 

diinginkan juga dapat mengembangkan kemampuan dalam mengelola dirinya.  

Pengelolaan diri merupakan suatu strategi kognitif behavior. Anggapan 

dasarnya adalah bahwa setiap manusia memiliki kecenderunganm-kecenderungan 

positif maupun negatif. Segenap perilaku manusia itu merupakan hasil dari proses 

belajar dalam merespons berbagai stimulus dari lingkungan (Sugiharto 2007: 16). 

Melalui teknik pengelolaan diri ini diharapkan dapat mengatasi kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras yang terjadi pada siswa X TKJ di SMK N 1 

Karanganyar. 
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Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti akan melakukan 

penelitian dengan judul “Mengatasi Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman 

Keras Melalui Konseling Perorangan Menggunakan Pendekatan Behavior 

Dengan Teknik Pengelolaan Diri Pada Siswa Kelas X TKJ SMK N 1 

Karanganyar Tahun Ajaran 2012/2013” 

 

1.2.  Rumusan Masalah  

Setelah melihat fenomena di atas maka dapat dirumuskan sebuah rumusan 

masalah dalam penelitian sebagai berikut :  

1) Bagaimanakah kebiasaan siswa yang mengkonsumsi minuman keras 

sebelum pelaksanaan konseling perorangan menggunakan pendekatan 

behavioral dengan teknik pengelolaan diri? 

2) Bagaimanakah kebiasaan siswa yang mengkonsumsi minuman keras 

setelah pelaksanaan konseling perorangan menggunakan pendekatan 

behavioral dengan teknik pengelolaan diri? 

3) Apakah kebiasaan siswa mengkonsumsi minuman keras dapat diatasi 

melalui konseling perorangan menggunakan pendekatan behavioral 

dengan teknik pengelolaan diri? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini 

adalah tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui cara mengatasi 

kebiasaan mengkonsumsi minuman keras melalui konseling perorangan 
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menggunakan pendekatan behavior dengan teknik pengelolaan diri pada siswa 

kelas X TKJ SMK N 1 Karanganyar tahun ajaran 2012/2013. 

Bertolak dari tujuan utama tersebut, maka sub. tujuan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui kebiasaan mengkonsumsi minuman keras pada Siswa 

sebelum pelaksanaan konseling perorangan menggunakan pendekatan 

behavioral dengan teknik pengelolaan diri  

2) Untuk mengetahui kebiasaan mengkonsumsi minuman keras pada Siswa 

sesudah pelaksanaan konseling perorangan menggunakan pendekatan 

behavioral dengan teknik pengelolaan diri 

3) Untuk mengetahui kebiasaan siswa mengkonsumsi minuman keras dapat 

diatasi melalui konseling perorangan menggunakan pendekatan behavioral 

dengan teknik pengelolaan diri. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah: 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi ilmu 

bimbingan dan konseling, khususnya bagi konselor sekolah dalam menangani 

kenakalan remaja di sekolah, khususnya yang berkaitan dengan kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

1) Bagi siswa 

Bagi siswa, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengurangi dan 

mengatasi kebiasaan yang kurang baik khususnya perilaku kebiasaan miras, 

serta dapat mengembangkan potensi diri dari siswa sehingga kedepannya bisa 

menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam kehidupannya dengan 

memanfaatkan pendekatan behavioral. 

2) Bagi konselor 

Bagi konselor, apabila konseling perorangan menggunakan pendekatan 

behavioral dengan teknik pengelolaan diri ini terbukti efektif dapat mengatasi 

kebiasaan mengkonsumsi miras pada siswa, maka konselor harus berusaha 

lebih mengoptimalkan lagi pelaksanaan layanan konseling perorangan melalui 

berbagai macam pendekatan konseling. 

3) Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat digunakan peneliti untuk menambah pengalaman dalam 

melakukan penelitian dan sebagai acuan untuk mengembangkan penelitian 

berikutnya yang terkait dengan pengentasan masalah kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras di sekolah. 

 

1.5.  Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu: bagian awal, bagian 

isi, dan bagian akhir, untuk lebih jelasnya sebagai berikut: 
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1.5.1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi terdiri atas halaman judul, pengesahan, pernyataan, 

motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar 

lampiran. 

1.5.2. Bagian Isi 

Yang terdiri dari lima bab, yaitu: 

Bab 1 berisi pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi. 

Bab 2 berisi tinjauan pustaka yang melandasi penelitian, terdiri dari: (1)  

Kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang meliputi: pengertian kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras, karakteristik kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras, gejala mengkonsumsi minuman keras, jenis-jenis mengkonsumsi minuman 

keras, faktor penyebab kebiasaan mengkonsumsi minuman keras, akibat 

penyalahgunaan mengkonsumsi minuman keras. (2) Konseling perorangan yang 

meliputi: pengertian konseling perorangan, tujuan konseling perorangan, 

komponen dalam konseling perorangan, asas dalam konseling perorangan. (3) 

Konseling behavioral yang meliputi: konsep dasar konseling behavior, 

karakteristik konseling behavior, tujuan konseling behavior, asumsi tingkah laku 

bermasalah, tahap-tahap konseling behavioral. (5) Teknik pengelolaan diri yang 

meliputi: konsep dasar teknik pengelolaan diri, pengelolaan diri sebagai strategi 

konseling, teknik konseling pengelolaan diri. 
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Bab 3 berisi metode penelitian yang terdiri dari (1) jenis penelitian, (2) 

rancangan penelitan (3) fokus penelitian, (4) subyek penelitian, (5) pengumpulan 

data, (6) keabsahan data, dan (7) teknik analisis data. 

Bab 4 berisi hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari hasil-hasil 

penelitian dan pembahasan dari penelitian. 

Bab 5 berisi penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. 

1.5.3. Bagian Akhir 

Bagian akhir dalam skripsi ini terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-

lampiran yang mendukung dalam penelitian ini. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Dalam bab ini pembahasan tinjauan pustaka akan disajikan secara 

berturut-turut meliputi: (1) Penelitian Terdahulu, (2) Kebiasaan Mengkonsumsi 

Minuman Keras, (3) Konseling Perorangan, (4) Pendekatan Konseling Behavioral, 

(5) Teknik Pengelolaan Diri, (6) Mengatasi Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman 

Keras dengan Konseling Behavioral. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini selain menggunakan buku-buku dan artikel internet sebagai 

literatur, juga merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan. Adapun 

penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan adalah penelitian yang 

dilakukan Yeni Fitriana tentang penanganan kebiasaan merokok melalui 

konseling behavioristik dengan teknik pengelolaan diri, diketahui bahwa 

kebiasaan merokok dikalangan pelajar semakin memprihatinkan. Salah satu jalan 

keluar untuk menghentikan kebiasaan merokok yang mungkin dilakukan adalah 

menggunakan konseling behavioral dengan teknik pengelolaan diri. Teknik 

pengelolaan diri adalah suatu strategi pengubahan perilaku yang dalam prosesnya 

individu mengarahkan perubahan perilakunya sendiri.  

Hasil penelitian menunjukan sebelum diberikan konseling ada siswa yang 

termasuk kategori perokok ringan, sedang dan berat. Berdasarkan hasil konseling 

maka dapat disimpulkan bahwa kebiasaan merokok siswa belum dapat dihentikan 
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secara total melalui konseling behavioral dengan teknik pengelolaan diri, siswa 

hanya dapat mengurangi konsumsi merokoknya (Fitriana 2010: vii). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M. Kuunders tentang 

penyebab dan faktor resiko penggunaan alkohol (2009) dijelaskan bahwa ada 

korelasi yang kuat antara tembakau dan alkohol. Orang yang minum minuman 

keras (beralkohol) sangat mungkin untuk merokok dan sebaliknya. Perokok berat 

juga lebih mungkin untuk menjadi peminum berat. 

Dari pembahasan tersebut diatas terbukti bahwa ada korelasi yang kuat 

antara merokok dengan alkohol. Dari penelitian tersebut akan memperkuat pada 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai upaya mengatasi 

kebiasaan mengkonsumsi minuman keras melalui konseling perorangan 

menggunakan pendekatan konseling behavioral dengan teknik pengelolaan diri. 

 

2.2 Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras 

2.2.1 Kebiasaan 

2.2.1.1 Pengertian Kebiasaan 

Istilah habituasi atau kebiasaan sering digunakan di kalangan masyarakat 

untuk menunjukkan perilaku yang sering dilakukan oleh seseorang. Menurut 

Purnomo (2011: 1), kebiasaan atau habituasi merupakan pengurangan respon dari 

respon sebelumnya yang ditampilkan pada saat tidak ada diberikan ganjaran atau 

hukuman setelah rangsangan diberikan. 

Selanjutnya menurut Prayitno (2004: 19) kebiasaan adalah : 

Tingkah laku yang cenderung selalu ditampilkan oleh individu 

dalam menghadapi keadaan tertentu atau ketika berada dalam 
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keadaan tertentu, kebiasaan ini dapat terwujud dalam tingkah laku 

nyata seperti memberi salam, tersenyum, ataupun yang tidak nyata 

seperti berpikir, merasakan, dan bersikap. Sikap dan kebiasaan 

dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam hubungan sosial, 

mengikuti aturan, belajar serta sikap dan kebiasaan dalam 

menghadapi kondisi tertentu seperti : jatuh sakit, menghadapi ujian, 

bertemu guru atau orang tua dan juga ketika menjumpai sesuatu 

yang menakutkan dan lain sebagainya. 

 

Dari pendapat-pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kebiasaan adalah tindakan ataupun perilaku yang sering dilakukan oleh seseorang 

individu dan dilakukan secara berulang untuk hal yang sama. 

 

2.2.1.2 Faktor Pembentuk Kebiasaan 

Kebiasaan secara umumnya dapat mempengaruhi perilaku seseorang di 

dalam kegiatannya sehari-hari. Kebiasaan bukanlah sesuatu yang diturunkan sejak 

lahir melainkan suatu pembentukan. Menurut Purnomo (2011: 5) kebiasaan 

terbentuk dari perpaduan tiga komponen, yaitu pengetahuan, kemauan atau 

keinginan dan ketrampilan. 

1) Pengetahuan  

Seseorang perlu mengetahui terlebih dahulu kebiasaan apa saja 

yang harus dirubah dan mengapa seseorang tersebut harus 

merubahnya.  

2) Kemauan atau keinginan 

Tetapi pengetahuan saja tidaklah cukup, seseorang juga harus 

mempunyai keinginan yang kuat untuk mengubah kebiasaan 

lama tersebut. Sebab tanpa adanya keinginan maka seseorang 

tidak akan pernah bertindak untuk mengubahnya. Bahkan dapat 

dikatakan keinginan ini mempunyai kontribusi yang paling besar 

untuk mengubah kebiasaan lama yang merugikan. 

3) Ketrampilan 

Komponen yang terakhir adalah keterampilan. Keterampilan 

baru terwujud bila sesorang berlatih terus menerus. 

Sebagaimana pepatah mengatakan orang bisa karena biasa. 
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 Untuk membangun sebuah kebiasaan harus terdapat tiga komponen yaitu 

pengetahuan, kemauan atau keinginan dan ketrampilan. Jadi untuk membangun 

sebuah kebiasaan, langkah-langkahnya secara garis besar adalah sebagai berikut; 

pertama yaitu pengetahuan digunakan untuk mengetahui tentang tindakan-

tindakan apa yang harus dilakukan untuk membangun suatu kebiasaan dan 

mengapa melakukan tindakan-tindakan tersebut dalam hubungannya dengan 

kebiasaan yang akan dibangun. Kedua adalah mencari tahu bagaimana cara 

melakukan tindakan-tindakan yang telah diketahui pada langkah pertama. Ketiga,  

setelah langkah pertama dan kedua selesai, dalam artian telah mengetahui 

tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan dan mengapa melakukan tindakan 

tersebut, serta bagaimana melakukannya, langkah selanjutnya adalah 

membangkitkan motivasi dalam diri, sehingga menimbulkan keinginan untuk 

mewujudkan tindakan-tindakan tersebut (keinginan). 

2.2.1.3 Jenis Kebiasaan 

Menurut Purnomo (2011: 6) membagi kebiasaan menjadi dua jenis 

berdasarkan akibat yang dapat terjadi dari kebiasaan seseorang, yaitu kebiasaan 

yang membawa kebaikan/ manfaat dan kebiasaan yang dapat merugikan 

seseorang.  

Antara contoh kebiasaan yang merugikan adalah seperti kebiasaan 

merokok, kebiasaan meminum minuman keras. Kebiasaan yang bersifat negatif 

harus diubah meskipun dampaknya mungkin sedikit atau tidak berpengaruh sama 

sekali terhadap kehidupan seseorang individu maupun terhadap masyarakat 

sekitarnya. 
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2.2.2 Pengertian Minuman Keras 

Menurut Hawari (2001: 161), minuman keras adalah jenis minuman yang 

mengandung alkohol, tidak peduli berapa kandungan alkohol di dalamnya. 

Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menimbulkan adiksi 

(addiction) yaitu ketagihan dan ketergantungan. Pemakaian minuman keras dapat 

dapat menimbulkan gangguan mental organic (GMO), yaitu gangguan dalam 

fungsi berfikir, perasaan, dan perilaku. 

Menurut Ghazali (2002: 119-120)  dalam istilah agama Islam minuman 

keras juga disebut khamer atau arak. Yang artinya adalah bahan yang 

mengandung alkohol yang memabukkan. Salah seorang penyelidik mengatakan, 

bahwa tidak ada bahaya lebih parah yang diderita oleh manusia, selain bahaya 

arak (khamer). Kalau diadakan penyelidikan secara teliti di rumah-rumah sakit, 

bahwa kebanyakan orang yang gila dan mendapat gangguan saraf adalah 

disebabkan minum arak.  

Miras yang berkadar rendah diperoleh dari fermentasi buah, biji, dan umbi 

seperti anggur, apel, beras atau singkong. Miras yang berkadar tinggi diperoleh 

melalui proses penyulingan seperti wiski, vodka, atau rum. Miras memiliki 

kemampuan untuk menekan aktifitas saraf pusat sehingga mengurangi rasa malu 

atau cemas,  jika miras diminum secara berlebihan, peminumnya akan keracunan 

etanol. Pada organ tubuh, alkohol yang berlebihan akan merusak jaringan otak 

secara permanen sehingga mengganggu daya ingat, kemampuan belajar dan daya 

penalaran. Pemakaian miras secara terus menerus dalam kadar yang tinggi dapat 

pula merusak fungsi organ tubuh seperti ginjal dan hati. 
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Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan minuman keras merupakan minuman 

dengan kadar alkohol tetentu yang apabila dikonsumsi seseorang dengan berlebih 

dapat menyebabkan rasa mabuk atau tidak sadar diri. Miras atau yang biasa 

disebut alkohol merupakan senyawa alifatis etil alkohol dan tergolong kelompok 

alkohol, sehingga akhirnya dikenal alkohol saja. 

 

2.2.3 Pengertian Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras 

Menurut Purnomo (2011: 1), kebiasaan atau habituasi merupakan 

pengurangan respon dari respon sebelumnya yang ditampilkan pada saat tidak ada 

diberikan ganjaran atau hukuman setelah rangsangan diberikan. Secara 

antropologi kebiasaan adalah pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi 

tertentu yang dipelajari oleh seseorang individu dan dilakukannya secara berulang 

untuk hal yang sama.  

Sedangkan menurut Hawari (2001: 161), minuman keras adalah jenis 

minuman yang mengandung alkohol, tidak peduli berapa kandungan alkohol di 

dalamnya. Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menimbulkan 

adiksi (addiction) yaitu ketagihan dan ketergantungan. Pemakaian minuman keras 

dapat dapat menimbulkan gangguan mental organic (GMO), yaitu gangguan 

dalam fungsi berfikir, perasaan, dan perilaku. 

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan  bahwa kebiasaan 

minuman keras adalah kebiasaan mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol 

atau minuman keras yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran bagi 

peminumnya dan menyebabkan efek ketagihan bagi peminumnya sehingga 
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umumnya pecandu minuman keras sulit sekali untuk berhenti dari kebiasaannya 

tersebut. 

 

2.2.4 Jenis-jenis Minuman Keras 

Penggolongan minuman keras berdasarkan keputusan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang pengawasan dan pengendalian minuman 

beralkohol pasal 3, yaitu: 

1) Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol 

dengan kadar etanol (C2H5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 

5% (lima persen); 

2) Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol 

dengan kadar etanol (C2H5OH) lebih dari 5% (lima persen) 

sampai dengan 20% (dua puluh persen); 

3) Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol 

dengan kadar etanol (C2H5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) 

sampai dengan 55% (lima puluh lima persen); 

Berdasarkan penggolongan diatas dapat diidentifikasi jenis-jenis minuman 

keras yang termasuk dalam golongan-golongan tersebut, yaitu : 

1) Minuman keras golongan A : Bir Bintang, Green Sand, Angker Bir, 

zero, Heineken. 

2) Minuman keras golongan B ; Anggur Malaga, Anggur kolesom, Whisky 

Drum, Anggur orang tua. 

3) Minuman keras golongan C : Jenever, Jhony Wolker, Mension Mouse, 

Brandy, Scotch Brandy. 

 

2.2.5 Karakteristik  Peminum Minuman Keras 

Secara umum belum ada standar yang diterima tentang tingkat keamanan 

untuk konsumsi minuman keras, namun secara sederhana peminum alkohol 
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menurut Nurdiansyah (2011: 89) dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok, yang 

meliputi peminum ringan, peminum sedang, dan peminum berat. 

1) Peminum Ringan (Light Drinker) yaitu mereka yang 

mengkonsumsi antara 0,28-5,9 gram atau ekuivalen dengan 1 

botol bir atau kurang. 

2) Peminum Menengah (Moderate Drinker) kelompok ini 

mengkonsumsi antara 6,2-27,7 gram alkohol atau setara dengan 

1-4 botol bir per hari. 

3) Peminum Berat (Heavy Drinker) yang mengkonsumsi lebih dari 

28 gram alkohol per hari atau lebih dari 4 botol bir setiap 

harinya 

 

Dalam penelitian ini yang akan menjadi rujukan indikator penelitian 

adalah ketiga karakteristik tersebut, yaitu Light Drinker, Moderate Drinker, dan 

Heavy Drinker. 

Gangguan penyalahgunaan alkohol menurut Nurdiansyah (2011: 90) dapat 

diklasifikasikan menjadi 5 kategori utama menurut respon serta motif individu 

terhadap pemakaian alkohol itu sendiri. 

1) Gangguan penggunaan alkohol yang bersifat eksperimental. 

Kondisi penggunaan alkohol pada tahap awal yang disebabkan 

rasa ingin tahu dari seseorang (remaja). Sesuai dengan 

kebutuhan tumbuh kembangnya, remaja selalu ingin mencari 

pengalaman baru atau sering juga dikatakan taraf coba-coba, 

termasuk juga mencoba menggunakan alkohol.  

2) Gangguan penggunaan alkohol yang bersifat rekreasional. 

Penggunaan alkohol pada waktu berkumpul bersama-sama 

teman sebaya, misalnya pada waktu pertemuan malam minggu, 

ulang tahun atau acara pesta lainnya. Penggunaan ini 

mempunyai tujuan untuk rekreasi bersama teman sebaya. 

3) Gangguan penggunaan alkohol yang bersifat situasional. 

Seseorang mengkonsumsi alkohol dengan tujuan tertentu secara 

individual, hal itu sebagai pemenuhan kebutuhan seseorang 

yang harus dipenuhi. Seringkali penggunaan ini merupakan cara 

untuk melarikan diri dari masalah, konflik, stress dan frustasi.  

4) Gangguan penggunaan alkohol yang bersifat penyalahgunaan. 

Penggunaan alkohol yang sudah bersifat patologis, sudah mulai 

digunakan secara rutin, paling tidak sudah berlangsung selama 1 

bulan. Sudah terjadi penyimpangan perilaku, mengganggu 
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fungsi dalam peran di lingkungan sosial, seperti di lingkungan 

pendidikan atau pekerjaan.  

5) Gangguan penggunaan alkohol yang bersifat ketergantungan. 

Penggunaan alkohol yang sudah cukup berat, telah terjadi 

ketergantungan fisik dan psikologis. Ketergantungan fisik 

ditandai dengan adanya toleransi dan sindroma putus zat 

(alkohol). Suatu kondisi dimana indidvidu yang biasa 

menggunakan zat adiktif (alkohol) secara rutin pada dosis 

tertentu akan menurunkan jumlah zat yang digunakan atau 

berhenti memakai, sehingga akan menimbulkan gejala sesuai 

dengan macam zat yang digunakan. 

  

Dari respon individu terhadap penyalahgunaan alkohol seperti tersebut 

diatas, dampak yang diakibatkan oleh individu yang sudah berada pada fase 

penyalahgunaan dan ketergantungan adalah paling berat. Individu yang sudah 

berada pada fase penyalahgunaan dan ketergantungan akan dapat berperilaku anti 

sosial. Perilaku agresif, emosional, acuh, dan apatis terhadap permasalahan dan 

kondisi sosisalnya adalah sifat-sifat yang sering muncul pada orang dengan 

penyalahgunaan dan ketergantungan terhadap alkohol. 

Pada fase eksperimental, rekreasional dan situasional, dampak yang 

muncul biasanya diakibatkan oleh perilaku kelompok remaja pemakai alkohol 

pada tahap ini. Kebut-kebutan di jalan, pesta pora, aktivitas seksual, perkelahian, 

dan tawuran adalah perilaku yang sering ditunjukkan oleh kelompok remaja 

pemakai alkohol pada tahap awal ini. 

 

2.2.6 Gejala Peminum Minuman Keras 

Pemakaian minuman keras dapat menimbulkan gejala mental organik 

(GMO). Timbulnya GMO ini disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel 

saraf pusat (otak). Menurut Hawari (2001: 162) GMO yang terjadi pada diri 
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seseorang yang muncul akibat mengkonsumsi minuman keras dapat ditandai 

dengan gejala-gejala sebagai berikut : 

1) Terdapat dampak berupa perubahan perilaku, misalnya 

perkelahian dan tindak kekerasan lainnya, ketidakmampuan 

menilai realitas, gangguan dalam fungsi sosial dan pekerjaan. 

2) Paling sedikit ada satu dari gejala fisiologik berikut : 

a. Pembicaraan cadel (slurred) 

b. Gangguan koordinasi 

c. Cara jalan yang tidak mantap 

d. Nistakmus (mata jereng) 

e. Muka merah 

3) Paling sedikit ada satu dari gejala psikologik berikut : 

a. Perubahan perasaan (afek) 

b. Mudah marah dan tersinggung (iritabilitas) 

c. Banyak bicara (melantur) 

d. Gangguan perhatian/konsentrasi. Gangguan ini besar 

pengaruhnya bagi kecelakaan lalu lintas. 

 

Bagi mereka yang sudah ketagihan atau ketergantungan, bila 

pemakaiannya dihentikan akan menimbulkan sindrom putus alkohol. Menurut 

Hawari (2001: 162-163), gejala sindrom putus alkohol sebagai berikut : 

1) Gemetaran (tremor) kasar pada tangan, lidah dan kelopak mata. 

2) Paling sedikit ada satu dari gejala berikut : 

a) Mual dan muntah 

b) Kelemahan 

c) Hiperaktivitas saraf autonom, misalnya jantung berdebar-

debar, berkeringat berlebihan dan tekanan darah meninggi 

d) Kecemasan (gelisah, tidak tenang, rasa ketakutan) 

e) Perubahan alam perasaan menjadi pemurung dan mudah 

tersinggung. Banyak diantar peminum berat jatuh dalam 

keadaan depresi berat, timbulnya pikiran ingin bunuh diri dan 

melakukan tindak bunuh diri 

f) Hipotensi ortostatik (tekanan darah menurun karena 

perubahan posisi tubuh : berbaring, duduk, dan berdiri) 

g) Halusinasi dengar (mendengar suara-suara ancaman padahal 

tidak ada sumber/stimulus suara itu). 
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2.2.7 Faktor Penyebab Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras 

Menurut Dinas Kesehatan dalam buku pedoman penyuluhan pencegahan 

NAPZA (2001), disebutkan ada dua faktor penyebab penyalahgunaan NAPZA 

dimana minuman keras termasuk di dalam NAPZA, yaitu : 

1) Faktor Individu 

a) Keingintahuan yang besar untuk mencoba atau penasaran 

b) Keinginan untuk bersenang-senang 

c) Kenginan untuk mengetahui mode atau trend karena dianggap 

sebagai lambing keperkasaan dan kehidupan modern 

d) Keinginan untuk diterima dalam pergaulan 

e) Kemampuan komunikasi rendah 

f) Identitas diri kurang berkembang sehingga merasa diri kurang 

jantan 

g) Depresi, cemas, dan kepribadian di sosial (menyimpang dari 

aturan atau norma yang berlaku) 

h) Cenderung memberontak dan menolak otoritas 

i) Tidak siap mental untuk menghadapi tekanan pergaulan 

sehingga sulit mengambil keputusan untuk menolak tawaran 

NAPZA dengan tegas 

j) Kurang percaya diri 

k) Lari dari kebosanan, kesepian dan kegetiran diri 

l) Putus sekolah 

m) Tidak memiliki rumah tinggal 

n) Keinginan untuk hidup bebas 

2) Faktor Lingkungan 

a) Komunikasi orang tua-anak kurang baik 

o) Orang tua sering bertengkar atau hubungan kurang harmonis 

b) Orang tua kawin lagi atau berselingkuh 

c) Orang tua terlalu sibuk atau tidak acuh 

d) Orang tua otoriter serba melarang atau serba membolehkan 

p) Kurangnya orang yang yang dapat dijadikan model atau teladan 

e) Orang tua kurang peduli dengan masalah NAPZA 

f) Tata tertib atau disiplin keluarga yang kurang konsisten 

q) Kurangnya kehidupan beragama atau menjalankan ibadah dalam 

keluarga 

r) Orang tua atau keluarga yang menjadi penyalahguna NAPZA 

g) Kurangnya pengawasan orang tua 

h) Berteman dengan penyalahguna 

i) Tekanan atau ancaman teman kelompok atau pengedar 

s) Disiplin sekolah yang rendah dan kurang member kesempatan 

pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif 

j) Lemahnya penegakan hukum 
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t) Mudahnya NAPZA di dapat dimana-mana dengan harga relatif 

murah. 

 

Puspitawati (2004) menyebutkan beberapa remaja terjerumus dalam 

masalah minuman keras karena dipengaruhi lingkungan pergaulan antara lain 

sebagai berikut : 

1) Remaja yang selalu minum-minuman keras selalu mempunyai 

“kelompok pemakai”. Awalnya remaja hanya mencoba-coba 

karena keluarga atau teman-teman yang yang menggunakannya, 

namun ada yang kemudian menjadi kebiasaan. 

2) Pada remaja yang “kecewa” dengan kondisi diri dan 

keluarganya, sering menjadi lebih suka untuk mengorbankan 

apa saja demi hubungan baik dengan teman-teman sebanyanya. 

3) Adanya “ajakan” atau “tawaran” dari teman serta banyaknya 

film dan sarana hiburan yang memberikan contoh “model 

pergaulan moderen” biasanya mendorong remaja minum-

minuman keras secara berkelompok. 

4) Apabila remaja telah menjadi terbiasa minum minuman keras 

dan karena mudah mendapatkannya, maka remaja akan 

memakainya sendiri sehingga tanpa disadari lama-kelamaan 

akan ketagihan. 

 

Penggunaan minuman keras di kalangan remaja umumnya karena 

minuman keras tersebut menjanjikan sesuatu yang menjadi rasa kenikmatan, 

kenyamanan dan kesenangan dan ketenangan. walaupun hal itu dirasakan secara 

semu. Dari penjelasan tentang faktor penyebab kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras diatas dapat disimpulkan bahwa faktor kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor lingkungan sosial dan 

kepribadian.  

1) Lingkungan sosial  

Motif ingin tahu, remaja selalu mempunyai sifat ingin tahu segala sesuatu 

yang belum atau kurang diketahui dampak negatifnya. Misalnya saja ingin 

tahu bagaimanakah rasanya minuman keras. Kesempatan, karena kesibukan 
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orang tua maupun keluarga dengan kegiatannya masing-masing atau akibat 

broken home, kurang kasih sayang maka dalam kesempatan tersebut kalangan 

remaja berupaya mencari pelarian dengan cara minum-minuman keras. 

Sarana dan prasarana, sebagai ungkapan rasa kasih sayang terhadap putra-

putrinya terkadang orang tua memberikan fasilitas dan uang yang berlebihan. 

Namun hal tersebut disalahgunakan untuk memuaskan segala keinginan 

dirinya antara lain berawal dari minum minuman keras. 

2) Kepribadian 

Emosional, emosi remaja pada masa puberitas umunmya masih labil, pada 

masa tersebut biasanya remaja ingin lepas dari ikatan aturan-aturan yang 

diberlakukan oleh orang tua untuk memenuhi kehidupan pribadinya, sehingga 

hal tersebut menimbulakn konflik pribadi. Dalam upaya untuk melaksanakan 

konflik pribadi tersebut remaja mencari pelarian dengan minum-minuman 

keras dengan tujuan untuk mengurangi ketagihan dan aturan yang diberikan 

oleh orang tua 

 

2.2.8 Akibat Penyalahgunaan Mengkonsumsi Minuman Keras 

Akibat penyalahgunaan minuman keras menurut Ulfa (2005: 13-14) 

adalah sebagai berikut : 

1) Farmologi 

Bahwa minuman keras larut dalam air sebagai molekul-molekul 

kecil 

sehingga dengan waktu yang relatif singkat dapat dengan cepat 

di serap melalui pencernaan kemudian disebarluaskan keseluruh 

jaringan dan cairan. Pada jaringan otak, kadar minuman keras 

lebih banyak daripada yang berada dalam darah maupun urain 

sehingga dalam waktu 30 menit pertama penyerapan mencapai 
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58% kemudian 88% dalam 60 menit pertama selanjutnya 935 

dalam 90 menit pertama. 

2) Ganguan kesehatan fisik 

meminum minuman keras dalam jumlah yang banyak dan dalam 

waktu yang lama menimbulkan kerusakan dalam hati, jantung 

pankreas, lambung dan otot. Pada pemakaian kronis minuman 

keras dapat terjadi pergeseran hati, peradangan pangkreas dan 

peradangan lambung. 

 

3) Gangguan kesehatan jiwa 

Meminum minuman keras secara kronis dalam jumlah 

berlebihan dapat menimbulkan kerusakan jaringan otak 

sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan 

penilaian, kemapuan belajar, dan gangguan jiwa tertentu. 

4) Gangguan terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 

(KAMTIMBAS) 

Akibat dari minum-minuman keras akan menekan pusat 

pengendalian seseorang, sehingga yang bersangkutan menjadi 

berani dan agresif. Karena keberaniannya dan keagresipan serta 

tertekannya pengendalian diri tersebut seseorang melakukan 

gangguan Keamanan dan Ketertiban. Masyarakat 

(KAMTIMBAS) baik dalam bentuk pelanggaran normanorma 

dan sikap moral bahkan tidak sedikit melakukan tindakan pidana 

dan criminal. 

 

Minuman keras seperti obat-obat terlarang lainnya menimbulkan banyak 

dampak negatif pada kesehatan fisik, jiwa, dan kehidupan sosial atau pekerjaan 

(Zullies, 2009:09).  

1) Gangguan kesehatan fisik. Minuman keras dalam jumlah yang 

banyak dan waktu yang lama dapat menimbulkan kerusakan 

hati, jantung, pankreas, lambung dan otot. Pada pemakaian 

kronis minuman keras dapat terjadi pengerasan hati (Circhosis 

hipatitis), peradangan lambung (Gastritis) dan tukak lambung 

(Ulcus ventriculi). 

2) Gangguan kesehatan jiwa. Minuman keras secara kronis dalam 

jumlah yang berlebihan menimbulkan kerusakan permanen pada 

jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingat, 

kemampuan dan gangguan jiwa tertentu. 

3) Gangguan fungsi sosial atau pekerjaan. Akibat meminum-

minuman keras, alam perasaan seseorang akan berubah, orang 

menjadi mudah tersinggung dan perhatian tehadap lingkungan 

terganggu. Hilangnya daya ingatan dan terganggunya 

kemampuan untuk menilai sesuai (judgement) mengakibatkan 
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yang bersangkutan terpaksa tidak melakukan pekerjaan sehingga 

dikeluarkan dari pekerjaan. 

 

Pada dasarnya terdapat dua jenis dampak atau akibat dari mengkonsumsi 

minuman keras, yaitu efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Efek jangka 

pendek, walaupun pengaruhnya terhadap individu berbeda-beda, namun terdapat 

hubungan antara konsentrasi alkohol di dalam darah. Resiko intoksikasi (mabuk) 

merupakan gejala pemakaian alkohol yang paling umum. Penurunan kesadaran 

seperti koma dapat terjadi pada keracunan alkohol yang berat demikian juga nafas 

terhenti hingga kematian. Selain itu efek jangka pendek alkohol dapat 

menyebabkan hilangnya produktifitas kerja. Alkohol juga dapat menyebabkan 

perilaku kriminal. Ditenggarai 70% dari narapidana menggunakan alkohol 

sebelum melakukan tindak kekerasan dan lebih dari 40% kekerasan dalam rumah 

tangga dipengaruhi oleh alkohol. 

Mengkonsumsi alkohol yang berlebihan dalam jangka panjang dapat 

menyebabkan penyakit kronis seperti kerusakan jantung, tekanan darah tinggi, 

stroke, kerusakan hati, kanker saluran pencernaan, gangguan pencernaan lain 

(misalnya tukak lambung), impotensi dan berkurangnya kesuburan, meningkatnya 

resiko terkena kanker payudara, kesulitan tidur, kerusakan otak dengan perubahan 

kepribadian dan suasana perasaan, sulit dalam mengingat dan berkonsentrasi. 
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2.3 Konseling Perorangan Menggunakan Pendekatan Behavioral 

Dengan Teknik Pengelolaan Diri  

2.3.1 Konseling Perorangan 

2.3.1.1 Pengertian Konseling Perorangan 

Secara etimologis istilah konseling berasal dari bahasa latin, yaitu 

“consilium” yang berarti “dengan” atau “bersama” yang dirangkai dengan kata 

“menerima” atau “memahami”. Jadi konseling dapat diartikan sebagai suatu 

proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh 

seorang ahli (yang disebut konselor) kepada individu yang sedang mengalami 

suatu masalah (disebut klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang 

dihadapi klien (Prayitno, 2004: 105). 

Sedangkan konseling perorangan menurut Prayitno (2004: 1) adalah 

layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang 

klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Dalam suasana tatap muka 

dilaksanakan interaksi langsung antara klien dan konselor, membahas berbagai hal 

tentang masalah yang dialami klien. Pembahasan tersebut bersifat mendalam  

menyentuh hal-hal penting tentang diri klien (bahkan sangat penting yang boleh 

jadi penyangkut rahasia pribadi klien); bersifat meluas meliputi berbagai sisi yang 

menyangkut permasalahan klien; namun juga bersifat spesifik menuju kearah 

pengentasan masalah. 

Dengan demikian pengertian konseling perorangan mempunyai makna 

spesifik dalam arti pertemuan konselor dengan klien secara individual, dimana 

terjadi hubungan konseling yang bernuansa rapport, dan konselor berupaya 
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memberikan bantuan untuk pengembangan pribadi klien serta klien dapat 

mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapi. Pemberian layanan konseling ini 

ditujukan untuk membantu klien yang mengalami kesulitan, mengalami hambatan 

dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Melalui konseling, klien dibantu 

untuk mengidentifikasi masalah, penyebab masalah, penemuan alternatif 

pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan secara lebih tepat. Konseling ini 

dapat dilakukan secara individual.  Dengan ini diharapkan konseling perorangan 

diharapkan dapat mengatasi kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. 

 

2.3.1.2 Tujuan Konseling Perorangan 

Menurut Prayitno (2004: 4) menjelaskan bahwa tujuan umum layanan 

konseling perorangan adalah pengentasan masalah klien dengan demikian, fungsi 

pengentasan sangat dominan. Sedangkan tujuan khusus layanan konseling 

perorangan meliputi :  

1) melalui layanan konseling perorangan klien memahami seluk-

beluk masalah yang dialami secara mendalam dan 

komprehensif, serta positif dan dinamis (fungsi pemahaman);  

2)  pemahaman itu mengarah kepada dikembangkannya persepsi 

dan sikap serta kegiatan demi terentaskannya secara spesifik 

masalah yang dialami klien itu (fungsi pengentasan);  

3) pengembangan dan pemeliharaan potensi klien dan berbagai 

unsur positif yang ada pada dirinya merupakan latar belakang 

pemahaman dan pengentasan masalah klien dapat tercapai 

(fungsi pengembangan/pemeliharaan); 

4)  pengembangan/pemeliharaan potensi dan unsur-unsur positif 

yang ada pada diri klien, diperkuat oleh terentaskannya masalah, 

akan merupakan kekuatan bagi tercegah menjalarnya masalah 

yang sekarang sedang dialami itu, serta (diharapkan) tercegah 

pula masalah-masalah baru yang mungkin timbul (fungsi 

pencegahan);  

5) apabila masalah yang dialami klien menyangkut dilanggarnya 

hak-hak klien sehingga klien teraniaya dalam kadar tertentu, 



31 
 

 

layanan konseling perorangan dapat menangani sasaran yang 

bersifat advokasi (fungsi advokasi). 

 

 

2.3.1.3 Komponen Dalam Konseling Perorangan 

Dalam layanan konseling perorangan berperan dua pihak, yaitu seorang 

konselor dan seorang klien. Konselor adalah seorang ahli dalam bidang konseling 

yang memiliki wewenang dan mandat secara professional untuk melaksanakan 

kegiatan pelayanan konseling. Dalam layanan konseling perorangan, konselor 

menjadi aktor yang secara aktif mengembangkan proses konseling melalui 

dioperasionalkannya pendekatan, teknik dan asas-asas konseling terhadap klien. 

Dalam proses konseling, selain media pembicaraan verbal, konselor juga dapat 

menggunakan media tulisan, media elektronik, dan media pembelajaran lainnya, 

serta media pengembangan tingkah laku. 

Sedangkan klien adalah seorang individu yang sedang mengalami 

masalah, atau setidak-tidaknya sedang mengalami sesuatu yang ingin ia 

sampaikan kepada orang lain. Klien datang dan bertemu konselor dengan cara 

yang berbeda-beda. Kedatangan klien bertemu konselor disertai dengan kondisi 

tertentu yang ada pada diri klien itu sendiri. Adapun latar belakang dan kondisi 

klien yang datang menemui konselor, semuanya itu perlu mendapatkan perhatian 

dan penanganan sepenuhnya oleh konselor (Prayitno, 2004: 6). 

 

2.3.1.4 Asas Dalam Konseling Perorangan 

Kekhasan yang paling mendasar layanan konseling perorangan adalah 

hubungan interpersonal yang amat intens antara klien dan konselor. Hubungan ini 
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benar-benar sangat mempribadi, sehingga boleh dikatakan antara kedua pribadi itu 

“saling masuk-memasuki”. Proses layanan konseling dikembangkan sejalan 

dengan suasana yang demikian, sambil di dalamnya dibangun kemampuan khusus 

klien untuk keperluan kehidupannya. Asas-asas konseling memperlancar proses 

dan memperkuat bangunan yang ada di dalamnya. Adapun asas-asas yang 

dimaksud menurut Prayitno (2004: 14) adalah kerahasiaan; kesukarelaan dan 

keterbukaan; keputusan diambil oleh klien sendiri; kekinian dan kegiatan; 

kenormatifan dan keahlian. 

 

2.3.2 Pendekatan Konseling Behavioral 

2.3.2.1 Definisi Konseling Behavioral 

Behaviorisme adalah suatu pandangan ilmiah tentang tingkah laku 

manusia. Dalam konsep behavioral, perilaku merupakan hasil belajar. Sehingga 

dapat diubah melalui memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar. 

Menurut pandangan behavioristik, setiap orang dipandang memiliki 

kecenderungan positif dan negative yang sama. Manusia pada dasarnya dibentuk 

dan ditentukan oleh lingkungan sosial budayanya (Corey, 2007: 195). 

Menurut Winkel (2006: 418) Konseling behavioral adalah ”konseling 

yang diharapkan untuk menghasilkan perubahan yang nyata dalam perilaku 

konseli (counsele behavioral)”. Sedangkan menurut Latipun (2008: 128) 

konseling behavioral adalah konseling yang berfokus pada perubahan perilaku. 

Dari pendapat para ahli diatas maka dapat diambil pengertian bahwa 

konseling behavioral merupakan konseling yang bertujuan untuk perubahan 
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tingkah laku pada konseli atau klien, dimana konselor memberikan reinforcement 

pada perilaku yang dikehendaki dan memberikan punishment pada perilaku yang 

tidak dikehendaki. Konseling behavioral merupakan konseling yang membatasi 

perilaku sebagai fungsi interaksi antara pembawaan dengan lingkungan. Perilaku 

yang dapat diamati tersebut merupakan suatu hal yang oleh para konselor 

dijadikan sebagai criteria pengukuran keberhasilan konseling. 

Pembentukan pola tingkah laku juga dapat dilakukan dengan memberikan 

ganjaran atau perkuatan segera setelah tingkah laku yang diharapkan muncul . hal 

ini merupakan suatu cara yang dapat mengubah tingkah laku seseorang. Karena 

pada dasarnya tujuan konseling behavioral adalah memperoleh tingkah laku 

adaptif dan menghapus tingkah laku maladaptif.  

Alasan penggunaan konseling behavioral dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan konseling behavioral akan mempengaruhi pola pikir klien 

untuk tidak melakukan perilaku yang merugikan (merusak) diri sendiri seperti 

kebiasaan minuman keras yang tentunya akan mengganggu kehidupan dan juga 

menghambat perkembangan dari klien. Jadi dalam penelitian ini diharapkan 

perilaku kebiasaan minuman keras dapat diatasi. 

 

2.3.2.2 Karakteristik Konseling Behavioral 

Corey dalam Gunarsa (2004: 200) merumuskan karakteristik pendekatan 

behavioral antara lain sebagai berikut: 

1) Terapi perilaku didasarkan pada hasil eksperimen yang 

diperoleh dari pengalaman sistematik dasar-dasar teori belajar 

untuk membantu seseorang mengubah perilaku malasuai. 
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2) Terapi ini memusatkan terhadap masalah yang dirasakan pasien 

sekarang ini dan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi, 

sebagai sesuatu yang berlawanan, di mana ada hal-hal yang 

menentukan dalam sejarah perkembangan manusia. 

3) Terapi ini menitikberatkan perubahan perilaku yang terlibat 

sebagai kriteria utama, sehingga memungkinkan melakukan 

penilaian terhadap terapi meskipun proses kognitifnya tidak bisa 

diabaikan. 

4) Terapi perilaku merumuskan tujuan terapi dalam terminologi 

kongkret dan objektif, agar memungkinkan dilakukan intervensi 

untuk mengulang apa yang pernah dilakukan. 

5) Terapi perilaku pada umumnya bersifat pendidikan. 

 

Manusia adalah makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol oleh 

faktor-faktor dari luar. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh banyak dan 

macamnya penguatan yang diterima dalam situasi hidupnya. Tingkah laku 

tersebut bukanlah hasil dari dorongan tidak sadar melainkan merupakan hasil 

belajar, sehingga ia dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-

kondisi pembentukan tingkah laku. Manusia memulai kehidupannya dengan 

memberikan reaksi terhadap lingkungannya dan interaksi ini menghasilkan pola-

pola perilaku yang kemudian membentuk kepribadian. 

 

2.3.2.3 Tujuan Konseling Behavioral 

Corey (2007: 200) menjelaskan bahwa ”pada dasarnya terapi tingkah laku 

(behavior) diarahkan pada tujuan-tujuan memperoleh tingkah laku baru, 

pengahpusan tingkah laku yang maladaptif serta memperkuat dan 

mempertahankan tingkah laku yang diinginkan”. Sejalan dengan pernyataan 

tersebut menurut Latipun (2008: 113) menjelaskan bahwa ”tujuan konseling 

behavioral adalah mencapai kehidupan tanpa mengalami perilaku simptomatik, 

yaitu kehidupan tanpa mengalami kesulitan atau hambatan perilaku, yang dapat 
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membuat ketidakpuasaan dalam jangka panjang dan/atau mengalami konflik 

dengan kehidupan sosial”. Secara khusus tujuan konseling behavioral mengubah 

perilaku salah dalam penyesuaian dengan cara-cara memperkuat perilaku yang 

diharapkan dan meniadakan perilaku yang tidak diharapkan serta membantu 

menemukan cara-cara berperilaku yang tepat. Pendekatan ini tidak banyak 

menggunakan bahasa verbal, tapi langsung menggarap simptom yang nampak 

pada klien. Apabila klien mengeluh mengenai kecemasan, konselor tidak akan 

mencoba menelusuri sejarah hidup klien, tetapi akan langsung menyusun langkah-

langkah untuk membantu meringankan gejala kecemasan tersebut.  

Hal tersebut senada dengan pernyataan “tujuan konseling behavioral 

adalah untuk membantu klien membuat respon-respon yang lama yang merusak 

diri dan mempelajari respon-repon baru yang lebih sehat” (Willis 2004: 70). 

Terapi behavioral berbeda dengan terapi lain, dan pendekatan ini ditandai oleh: 

1) Fokusnya pada perilaku yang spesifik dan tampak, 

2) Kecermatan dari penguraian tujuan-tujuan treatment 

(perlakuan), 

3) Formulasi prosedur treatment khusus sesuai dengan masalah 

khusus, 

4) Penilaian objektif mengenai hasil konseling. 

 

Pada intinya tujuan dari konseling dapat disimpulkan yaitu untuk 

mengahapus atau menghilangkan tingkah laku maldaptif untuk digantikan dengan 

tingkah laku baru yaitu tingkah laku adaptif yang diinginkan klien. Terapi tingkah 

laku dapat digunakan dalam menyembuhkan berbagai gangguan tingkah laku dari 

yang sederhana hingga yang kompleks, baik individu atau kelompok. Dalam 

proses konselingnya, konselor dan klien bersama-sama dalam 

menetapkan/merumuskan tujuan-tujuan khusus konseling. 
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2.3.2.4 Asumsi Tingkah Laku Bermasalah 

Perilaku bermasalah adalah perilaku atau kebiasaan-kebiasaan negatif atau 

perilaku yang tidak tepat, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. Menurut Latipun (2008: 135) menjelaskan bahwa “perilaku yang 

salah penyesuaian terbebentuk melalui proses interaksi dengan lingkungannya”. 

Manusia bermasalah itu mempunyai kecenderungan merespon tingkah 

laku negatif dari lingkungannya. Tingkah laku maladaptif terjadi juga karena 

kesalahpahaman dalam menanggapi lingkungan dengan tepat. Seluruh tingkah 

laku manusia didapat dengan cara belajar dan juga tingkah laku tersebut dapat 

diubah dengan menggunakan prinsip-prinsip belajar. 

 

2.3.2.5 Tahap-tahap Konseling Behavioral 

Menurut Winkel (2007: 492) langkah-langkah kerja konseling behavioral 

adalah: 

a. Membangun hubungan yang baik dengan klien 

b. Mendengarkan dengan penuh perhatian ungkapan pikiran dan 

perasaan klien. 

c. Mengadakan analisis kasus, yaitu mencari gambaran yang 

lengkap mengenai kaitan antara A-B-C (Anticedent, Behaviour, 

Concrquences) 

d. Membantu klien untuk menetukan penyelesaian yang memuaskan 

e. Mengakhiri hubungan pribadi dengan klien. 

 

Sedangkan menurut Latipun (2008: 55) prosedur dan tahapan konseling 

behavioral yaitu:  
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Tabel 2.1 Prosedur dan Tahapan Konseling Behavioral 

a. Konselor memulai 

pembicaraan dan merespon 

secara sensitif untuk 

menangkap masalah utama. 

b. Klien menyatakan masalah 

dalam istilah behavioral atau 

menyetujui deskripsi oleh 

konselor. 

d. Konselor dan klien menyetujui 

masalah mana yang akan 

diatasi dahulu 

c. Klien menyatakan masalah lain 

yang berhubungan dengan 

masalah utama. 

e. Klien setuju denagn tujuan 

konseling termasuk 

memperhitungkan perubahan 

dan faktor-faktor lain. 

f. Tindakan alternatif pemecahan 

masalah dipertimbangkan klien 

dan konselor. 

 

h. Konselor dan klien menyetujui 

sub tujuan sebagai prasyarat 

mencapai tujuan akhir 

 

g. Klien menyediakan bukti 

bahwa dia menyadari 

konsekuensi setiap tindakan 

yang dipertimbangkan 

i. Konselor dan klien menyetujui 

tindakan mana yang akan 

dicoba pertama kali 

j. Konselor dan klien menyetujui 

terhadap evaluasi kemajuan 

pencapaian tujuan. 

l. Menyusun tujuan yang baru 

dikembangkan dan disetujui 

bersama 

k. Klien dan konselor memonitor 

kemajuan perilaku klien 

m. Tindakan klien yang baru 

diseleksi bersama dan disetujui 

n. Klien dan konselor memonitor 

kemajuan perilaku klien 

p. Konselor dan klien menyetujui 

bahwa tujuan telah tercapai 

 

o. Klien dan konselor 

menerapkan perubahan dan 

belajar ke pemeliharaan 

perubahan 

q. Konselor membuktikan bahwa 

perubahan perilaku telah 

dipelihara tanpa konselor. 

 

Sumber: Latipun (2008: 55) 

Menurut Komalasari (2011 : 157) tahapan yang harus dilakukan  konselor 

dalam melakukan konseling behavior yaitu assessment, goal setting, implementasi 

teknik, evaluasi terminasi, dan feedback. 

1. Assessment 

Tujuan dari assessment ini untuk memperkirakan apa yang 

diperbuat klien pada waktu itu. Konselor menolong klien untuk 

mengemukakan keadaanya yang benar yang dialaminya pada waktu 

itu. Hal ini dilakukan dengan cara bertanya secara mendalam dengan 

konseli tentang perilaku agresif verbal dan menggali lebih dalam 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut.  
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Konselor diharapkan dapat mengidentifikasi setiap pernyataan 

yang dikemukakan oleh konseli. Assessment ini diperlukan untuk 

memperoleh informasi model mana yang akan dipilih sesuai dengan 

tingkah laku yang ingin diubah. Setelah konseli memperoleh 

gambaran tentang model yang akan dicontoh dalam perubahan 

perilakunya maka konselor kemudian mengarahkan dan melakukan 

teknik konseling yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya.  

2. Goal setting 

Berdasarkan  informasi yang dikumpulkan oleh konselor 

kemudian dianalisis dan klien menyusun perangkat untuk 

merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam konseling. Tujuan ini 

memberi motivasi dalam mengubah tingkah laku belajar klien dan 

menjadi pedoman teknik mana yang akan dipakai. Kriteria yang 

disarankan dalam merumuskan tujuan diantaranya: Tujuan itu harus 

diinginkan oleh klien, konselor harus menolong klien dalam 

mencapai tujuan, tujuan itu harus mungkin untuk dicapai. 

3. Implementasi teknik 

Dalam implementasi teknik ini yang akan dilakukan yaitu 

menetukan strategi belajar mana yang akan dipakai dalam mencapai 

tingkah laku yang dinginkan. Dalam hal ini dapat menggunakan 

teknik-teknik yang ada dalam konseling behavior. 

4. Evaluasi-terminasi 

Evaluasi dapat digunakan untuk melihat apa yang telah 

diperbuat oleh klien. Apakah konseling efektif dan apakah teknik 

yang digunakan dalam konseling cocok apa tidak. Bila tujuan tidak 

tercapai mungkin teknik yang digunakan tidak cocok dan konseling 

bisa dilakukan lagi dengan teknik yang lain. Teknik yang digunakan 

dalam konseling tidak harus satu namun boleh lebih dari satu atau 

diganti-ganti. Hal ini disebabkan karena kadang-kadang masalah 

yang dialami oleh konseli begitu kompleks. Oleh sebab itu konselor 

hendaknya menggunakan atau memilih pendekatan atau teknik yang 

cocok pada setiap permasalahan yang dialami oleh individu. Jika 

konseling sudah selesai maka masuk kedalam tahap teminasi yaitu 

berhenti untuk melihat apakah klien bertindak tepat. 

5. Feedback (umpan balik) 

Feedback diperlukan untuk memperbaiki proses konseling. 

Apabila konseling dirasa belum telihat hasilnya atau belum ada 

perkembangan dari konseli maka konselor dapat memberikan 

perlakuan lagi kepada konseli dan diharapkan konseli dapat 

memberikan respon sehingga  tujuan konseling yang diharapkan 

dapat tercapai. 

 

Tahapan konseling behavioral menurut pendapat para ahli sangatlah 

banyak, dan semuanya tertuju pada perubahan tingkah laku individu. Akan tetapi 
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dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada tahap-tahap konseling behavioral 

dalam  Komalasari (2011 : 157). Tahapan yang digunakan yaitu assessment, goal 

setting, implenentasi teknik, evaluasi terminasi, dan feedback. Alasan peneliti 

menggunakan tahapan tersebut karena dianggap paling runtut dan mudah untuk 

dilaksanakan. 

 

2.3.3  Teknik Pengelolaan Diri 

2.3.3.1 Definisi Teknik Pengelolaan Diri 

Menurut Gunarsa (2004: 225) menyatakan bahwa, “self-management 

merupakan salah satu model dalam cognitive-behavior theraphy. Self-

management meliputi pemantauan diri (self-monitoring), reinforcement yang 

positif (self-reward), kontrak atau perjanjian dengan diri sendiri (self-contracting), 

dan penguasaan terhadap rangsangan (stimulus control)”.  

Menurut Chaplin (2002: 324) menyatakan bahwa self management 

menunjuk pada suatu teknik dalam terapi kognitif behavior berlandaskan pada 

teori belajar yang dirancang untuk membantu para klien mengontrol dan 

mengubah tingkah lakunya sendiri ke arah tingkah laku yang lebih efektif. 

Sedangkan menurut Corey (2007: 221) mengatakan self management 

adalah: 

 mengenai penguasaan diri ini mempergunakan istilah mengatur diri 

(self management) yang meliputi pemantauan diri (self monitoring), 

member hadiah terhadap diri sendiri (self reward), kontrak atau 

perjanjian diri sendiri (self contarcting) dan penguasaan terhadap 

rangsang (stimulus control) dan diamalkan untuk menghadapi 

penderita ansietas, depresi, rasa nyeri, dan perilaku-perilaku seperti 

ketergantungan pada minuman keras, makan yang tidak terkendali 

dan yang berhubungan dengan kebiasaan belajar. 
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Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa self management  atau pengelolaan diri merupakan suatu teknik dalam 

terapi kognitif behavioral yang memberikan keterampilan kepada konseli untuk 

dapat mengontrol perilakunya dan mengarahkannya kearah yang lebih efektif. 

2.3.3.2 Pengelolaan Diri Sebagai Strategi Konseling 

Ada beberapa asumsi dasar yang melandasi pengelolaan diri sebagai 

strategi pengubahan dan pengembangan perilaku dalam konseling yaitu: 

1) Pada dasarnya klien memiliki kemampuan untuk mengamati, 

mencatat, dan menilai pikiran, perasaan, dan tindakannya sendiri. 

2) Pada dasarnya klien memiliki kekuatan dan keterampilan yang dapat 

dikembangkan untuk menyeleksi faktor-faktor lingkungan. 

3)  Pada dasarnya klien memiliki kekuatan untuk memilih perilaku yang 

dapat menimbulkan rasa senang dan menjauhkan perilaku yang 

menimbulkan perasaan tidak senang. 

4) Penyerahan tanggung jawab kepada klien untuk mengubah atau 

mengembangkan perilaku positifnya amat sesuai dengan kedirian 

klien karena klienlah yang paling tahu, paling bertanggung jawab, dan 

dengan demikian paling mungkin untuk mengubah dirinya. 

5) Ikhtiar mengubah atau mengembangkan diri atas dasar inisiatif dan 

penemuan sendiri, membuat perubahan itu bertahan lama. 

2.3.3.3 Teknik Konseling Pengelolaan Diri 

Konseling merupakan proses komunikasi bantuan yang amat penting. 

Diperlukan model yang dapat menunjukkan kepan dan bagaimana konselor 
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melakukan intervensi kepada konseli. Dengan kata lain, konseling memerlukan 

keterampilan (skill) pada pelaksanaannya. Menurut Gunarsa (2004: 225) 

menyatakan bahwa self-management meilputi pemantauan diri (self-monitoring), 

reinforcement yang positif (self-reward), kontrak atau perjanjian dengan diri 

sendiri (self-contracting) dan penguasaan terhadap rangsangan (stimulus control).  

1) Pemantauan Diri (self-monitoring) 

Merupakan suatu proses konseli mengamati dan mencatat segala 

sesuatu tentang dirinya sendiri dalam interaksinya dengan 

lingkungan. Dalam pemantauan diri ini biasanya konseli 

mengamati dan mencatat perilaku masalah, mengendalikan 

penyebab terjadinya masalah (antecedent) dan menghasilkan 

konsekuensi.  

2) Reinforcement yang positif (self-reward) 

Digunakan untuk membantu konseli mengatur dan memperkuat 

perilakunya melalui konsekuensi yang dihasilkan sendiri. 

Ganjaran-diri ini digunakan untuk menguatkan atau 

meningkatkan perilaku yang diinginkan. Asumsi dasar teknik ini 

adalah bahwa dalam pelaksanaannya, ganjaran diri paralel 

dengan ganjaran yang di administrasikan dari luar. Dengan kata 

lain, ganjaran yang dihadirkan sendiri sama dengan ganjaran 

yang diadministrasikan dari luar, didefiniskan oleh fungsi yang 

mendesak perilaku sasaran. 

3) Kontrak atau perjanjian dengan diri sendiri (self-contracting) 

Ada beberapa langkah dalam self-contracting ini yaitu: 

a) Konseli membuat perencanaan untuk mengubah pikiran, 

perilaku, dan perasaan yang diinginkannya. 

b) Konseli menyakini semua yang ingin diubahnya. 

c) Konseli bekerja sama dengan teman atau keluarga untuk 

program self-managementnya. 

d) Konseli akan menanggung resiko dengan program self-

management yang dilakukannya. 

e) Pada dasarnya, semua yang konseli harapkan mengenai 

perubahan pikiran, perilaku dan perasaan adalah untuk 

konseli itu sendiri.  

f) Konseli menuliskan peraturan untuk dirinya sendiri selama 

menjalani proses self management. 

4) Penguasaan terhadap rangsangan (self control) 

Teknik ini menekan pada penataan kembali atau modifikasi 

lingkungan sebagai isyarat khusus atau antecedent atas respon 

tertentu. 
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Dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan pada penggunakan teknik 

pemantauan diri dan kontrak atau perjanjian dengan diri sendiri. Diharapkan 

dengan penerapan teknik pemantauan diri dan perjanjian dengan diri sendir 

tersebut dapat mengatasi masalah kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang 

dialami oleh siswa dapat ditangani dengan baik. Sedangkan teknik penguasaan 

terhadap rangsangan tidak digunakan karena teknik ini lebih menekankan pada 

penataan ulang atau memodifikasi lingkungan, dimana akan sangat sulit apabila 

merubah lingkungan. Dan untuk teknik reinforcement yang positif tidak 

digunakan karena ditakutkan nantinya klien hanya akan melakukan perubahan 

demi mendapatkan penghargaan semata. 

 

2.4 Mengatasi Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras Melalui 

Konseling Perorangan Menggunakan Pendekatan Konseling 

Behavioral Dengan Teknik Pengelolaan Diri 

Minuman keras menurut Hawari (2001: 161) adalah jenis minuman yang 

mengandung alkohol, tidak peduli berapa kandungan alkohol di dalamnya. 

Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menimbulkan adiksi 

(addiction) yaitu ketagihan dan ketergantungan. 

Kebiasaan minuman keras adalah kebiasaan mengkonsumsi minuman-

minuman beralkohol atau minuman keras yang dapat menyebabkan hilangnya 

kesadaran bagi peminumnya dan menyebabkan efek ketagihan bagi peminumnya 

sehingga umumnya pecandu minuman keras sulit sekali untuk berhenti dari 

kebiasaannya tersebut. Kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang terjadi 
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pada siswa apabila tidak segera diatasi dapat mengganggu proses pembelajaran 

dan juga akan sangat mengganggu kehidupannya. Kebiasaan menkonsumsi 

minuman keras menurut Nurdiansyah (2011: 89-90) dapat digolongkan ke dalam 

3 kelompok, yang meliputi peminum ringan, peminum sedang, dan peminum 

berat. Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras yang sudah tergolong peminum berat. 

Peminum berat menurut Nurdiansyah (2011: 90) adalah yang 

mengkonsumsi lebih dari 28 gram alkohol per hari atau lebih dari 4 botol setiap 

harinya. Untuk mengatasi kebiasaan mengkonsumsi minuman keras peneliti 

menggunakan konseling perorangan dengan pendekatan behavioral dengan teknik 

pengelolaan diri kepada siswa-siswa yang mengalami kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras untuk membantu mengentaskan permasalahan yang dihadapi oleh 

para siswa-siswa tersebut. 

Konseling perorangan menurut Prayitno (2004: 1) merupakan layanan 

konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien 

dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Dalam suasana tatap muka 

dilaksanakan interaksi langsung antara klien dan konselor, membahas berbagai hal 

tentang masalah yang dialami klien. Konseling perorangan memiliki beberapa 

macam pendekatan yang sesuai dan dapat digunakan untuk usaha penyelesaian 

masalah yang sedang dihadapi klien salah satunya adalah pendekatan behavioral. 

Dengan konseling perorangan ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan 

yang dihadapi klien, dimana dalam penelitian ini masalah yang diangkat yaitu 

kebiasaan mengkonsumsi minuman keras.  
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Dalam hal ini pendekatan behavioral menaruh perhatian pada upaya 

perubahan perilaku yang tampak pada individu. Alasan penggunaan konseling 

behavioral dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan konseling behavioral 

akan mempengaruhi pola pikir klien untuk tidak melakukan perilaku yang 

merugikan (merusak) diri sendiri seperti kebiasaan minuman keras yang tentunya 

akan mengganggu kehidupan dan juga menghambat perkembangan dari klien. 

Jadi dalam penelitian ini diharapkan perilaku kebiasaan minuman keras dapat 

diatasi. 

Sedangkan alasan kenapa teknik pengelolaan diri yang digunakan karena 

teknik ini menolong klien untuk mengelola masalah yang dihadapinya sendiri. 

Sehingga klien harus memiliki keterampilan yang nantinya diperlukan untuk 

mengelola hidupnya secara efektif. Suatu perubahan perilaku dapat dilakukan 

dengan mengajarkan menggunakan keterampilan untuk menangani masalah. 

Dalam mengelola diri, seseorang harus dapat mengambil keputusan yang tepat 

dan mendorong klien untuk dapat bertanggung jawab atas keputusan yang 

diambilnya. 

Dengan menggunakan pendekatan konseling behavioral dengan teknik 

pengelolaan diri ini diharapkan dapat klien dapat mengelola masalah yang 

dihadapinya dan mendorong klien untuk bertanggung jawab atas keputusan yang 

diambilnya. Dengan demikian peneliti berasumsi bahwa pendekatan konseling 

behavioral dengan teknik pengelolaan diri dapat digunakan sebagai salah satu 

alternative untuk mengatasi kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang 

dialami oleh siswa-siswa SMK N 1 Karanganyar. 
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2.5 Paradigma Teori 

Aspek-aspek dalam kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang 

merupakan kerangka tindakan meliputi, Terdapat dampak berupa gejala fisik, 

gejala perilaku, dan gejala psikologik (Hawari 2001: 162). Sedangkan tahap-tahap 

konseling behavioral meliputi assessment, goal setting, implementasi teknik, 

evaluasi terminasi, dan feedback (Komalasari 2011 : 157). Maka paradigma teori 

yang dapat dibentuk adalah: 

Gambar 2.1 

Hubungan antar teori yang akan diteliti 

 

 

 

 

2.6 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah konseling perorangan menggunakan 

pendekatan konseling behavioral dengan teknik pengelolaan diri dapat mengatasi 

kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. 

Konseling Behavioral: 

1. assessment, 

2.  goal setting,  

3. Implementasi teknik,  

4. Evaluasi terminasi, 

5.  Feedback 

X 

Kebiasaan Mengkonsumsi 

Minuman Keras: 

1. Gejala fisik 

2. gejala perilaku 

3. gejala psikologik 

Y 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan hal penting dalam penelitian. Di dalam 

metode penelitian dijelaskan tentang urutan suatu penelitian yang dilakukan yaitu 

dengan teknik atau prosedur suatu penelitian yang akan dilakukan. Hal yang 

terpenting perlu diperhatikan bagi peneliti adalah ketepatan penggunaan metode 

yang sesuai dengan obyek penelitian dan tujuan yang ingin dicapai agar penelitian 

dapat berjalan baik dan sistematis. 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian eksperimen. Metode 

eksperimen merupakan salah satu metode yang paling tepat untuk menyelidiki 

hubungan sebab-akibat (Hadi, 2001: 427). 

 Arikunto (2006: 3) menerangkan bahwa ”peneliti dengan cara eksperimen 

sengaja membangkitkan timbulnya sesuatu kejadian atau keadaan, kemudian 

diteliti bagaimana akibatnya”. Dengan kata lain, eksperimen merupakan suatu 

cara untuk mencari hubungan sebab akibat (hubungan klausal) antara dua faktor 

yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi 

atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu. Eksperimen selalu 

dilakukan dengan maksud untuk melihat akibat suatu perilaku, sehingga diperoleh 

informasi mengenai efek variabel satu dengan variabel lain.  
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Dalam penelitian ini, peneliti sengaja ingin mengatasi kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras siswa melalui konseling perorangan menggunakan 

pendekatan behavioral dengan teknik pengelolaan diri. 

 

3.2 Desain Penelitian  

Dalam pelaksanaan penelitian diperlukan desain penelitian yang akan 

mendukung pelaksanaan penelitian tersebut. Desain penelitian secara garis besar 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu pre-experimental design dan true-experimental 

design. 

Pre-experimental design seringkali dipandang sebagai eksperimen 

yang bukan sebenarnya. Oleh karena itu disebut juga dengan istilah 

“quasi experiment” atau eksperimen pura-pura. Sedangkan true-

experimental design yaitu jenis eksperimen yang dianggap sudah baik 

karena sudah memenuhi persyaratan. Yang dimaksud dengan 

memenuhi persyaratan dalam eksperimen adalah adanya kelompok 

kontrol yang tidak dikenai eksperimen tapi ikut mendapatkan 

pengamatan (Arikunto 2006: 77-79). 

 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre-

experimental design yang sering juga disebut quasi experiment atau eksperimen 

pura-pura. Kemudian pola yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre test 

and post test one group design. Penelitian ini pengukuran dilakukan sebanyak dua 

kali, yaitu pengukuran pertama (menggunakan inventori kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras) dilakukan untuk mengukur tingkat kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras siswa kelas X TKJ yang telah dipilih sebelum diberi konseling 

perorangan menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik pengelolaan diri 

(pre-test) dengan kode , kemudian subyek penelitian diberi treatment 
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menggunakan konseling perorangan menggunakan pendekatan behavioral dengan 

teknik pengelolaan diri dengan kode X, setelah itu pengukuran yang kedua untuk 

pengukuran tingkat kebiasaan mengkonsumsi minuman keras siswa setelah 

diberikan konseling konseling perorangan menggunakan pendekatan behavioral 

dengan teknik pengelolaan diri (post-test) dengan kode . Perbedaan antara  

dan . diasumsikan sebagai efek dari treatment atau eksperimen. 

Desain ini secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1 Desain Penelitian 

Keterangan: 

X = treatment yang diberikan (Variabel independen) 

O1 = nilai pretest (sebelum diberi treatment) 

O2 = nilai posttest (setelah diberi treatment) 

Rancangan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.2.1 Try Out 

Try out dilaksanakan untuk mengukur validitas dan reliabilitas 

instrument, yaitu inventori kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. Try out 

dilaksanakan sebelum pelaksanaan pre-test. Dari hasil try out dapat diketahui 

item-item dari inventori kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang valid dan 

reliabel sehingga bisa digunakan untuk pelaksanaan pre-test dan post-test. Try out 

diberikan kepada siswa kelas XI TKJ 1. 

 

 

O1 X    O2 

 X    O2 
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3.2.2 Pre-Test 

Pre-test dilakukan untuk mengukur variabel terikat sebelum 

memberikan perlakuan. Dalam penelitian ini, pre-test dilakukan dengan cara 

memberikan inventori kebiasaan mengkonsumsi minuman keras sebelum 

pemberian treatment. Pre-test diberikan pada ke enam siswa yaitu AG, SP, AA, 

TH, Z, dan FM. Tujuan dari pre-test adalah untuk mengetahui gambaran 

kebiasaan mengkonsumsi minuman keras siswa sebelum diberikan treatment.  

3.2.3 Treatment 

Tujuan dari pemberian treatment adalah untuk mengurangi kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras siswa. Treatment tersebut berupa konseling 

perorangan menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik pengelolaan diri. 

Pelaksanaan konseling dilaksanakan maksimal 6 kali pertemuan dengan durasi 

konseling kurang lebih 45-60 menit. 

Adapun tahapan treatment dengan menggunakan konseling behavioral 

digolongkan menjadi empat tahapan yaitu assessment, goal setting, penerapan 

teknik konseling, evaluasi dan terminasi. 

1) Assessment, yang dimulai dari raport, eksplorasi diri klien, identifikasi 

masalah, sampai merumuskan masalah atau menetapkan inti masalah 

(problem limit). Peneliti mengumpulkan informasi dengan mengemukakan 

keadaan saat itu, apa yang akan diperbuat konseli pada waktu itu dan 

menentukan bantuan macam apa yang akan diberikan pada konseli. 
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2) Goal setting, yakni menentukan tujuan dari proses konseling berdasarkan 

informasi yang telah diperoleh dari tahap sebelumnya, peneliti membuat 

instrument untuk merumuskan tujuan dari konseling yang akan dijalani. 

3) Penerapan teknik konseling, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan 

dalam konseling behavioral. Penerapan teknik disesuaikan dengan 

permasalahan yang dialami oleh konseli karena tiap-tiap teknik mempunyai 

keefektifan yang berbeda terhadap permasalahan tertentu. 

4) Evaluasi dan terminasi, dapat dilakukan dengan tiga tahapan yaitu evaluasi 

segera (diperolehnya pemahaman/informasi baru (Understanding), 

dicapainya keringanan beban perasaan (Comfort), dan direncanakannya 

kegiatan paska konseling dalam rangka perwujudan pengentasan masalah 

konseli (Action) setelah layanan diberikan), evaluasi jangka pendek (untuk 

memantau action yang dilakukan konseli dalam jangka waktu dekat), dan 

evaluasi jangka panjang (memantau keberhasilan layanan, apakah berhasil 

atau tidak dalam jangka waktu yang lama).   

Rencana yang dibuat adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Rencana Pertemuan Konseling Perorangan 

 

No Pertemuan ke Kegiatan Waktu 

1 I Assesment 45-60 menit 

2 II Assesment tahap 2 45-60 menit 

3 III Goal Setting  45-60 menit 

4 IV Teknik Implementasi 45-60 menit 

5 V Teknik Implementasi tahap 2 45-60 menit 

6 VI Evaluasi dan terminasi 45-60 menit 

Sumber: Tahapan Konseling Behavioral 
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3.3 Variabel Penelitian  

3.3.1 Identifikasi Variabel 

Didalam suatu penelitian dibutuhkan variabel untuk diteliti. Menurut 

Sugiyono (2008: 38) variabel penelitian merupakan gejala yang menjadi fokus 

peneliti untuk diamati. Variabel itu sebagai atribut dari sekelompok orang atau 

objek yang mempunyai variasi antara satu dengan lainnya dalam kelompok itu. 

Sedangkan menurut Arikunto (2006: 96) variabel penelitian adalah objek 

penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. 

Variabel penelitian dibagi menjadi 2 macam, yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Menurut Sugiyono (2008: 39) variabel bebas dan variabel terikat 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

(1) Variabel Independen (bebas) 

Varibel bebas adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya 

atau berubahnya variabel dependen (variabel terikat). 

(2) Variabel Dependen (terikat) 

Varibel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 

 

Dalam penelitian ini ada dua variabel yakni konseling perorangan 

menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik pengelolaan diri sebagai 

variabel bebas, dan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras sebagai variabel 

terikat.  

 

3.3.2 Definisi Operasional  

Definisi operasional adalah definisi yang disusun berdasarkan apa yang 

diamati dan diukur tentang variabel itu. Definisi operasional penelitian ini adalah: 

1. Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras 
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Kebiasaan minuman keras adalah kebiasaan mengkonsumsi minuman-

minuman beralkohol atau minuman keras yang dapat menyebabkan hilangnya 

kesadaran bagi peminumnya dan menyebabkan efek ketagihan bagi peminumnya 

sehingga umumnya pecandu minuman keras sulit sekali untuk berhenti dari 

kebiasaannya tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi indikator adalah; (1) 

Gejala fisik meliputi pembicaraan cadel, cara jalan yang tidak mantap, gemetaran 

kasar pada tangan, jantung berdebar-debar dan berkeringat berlebihan, (2) Gejala 

perilaku meliputi tindakan kekerasan, ketidakmampuan menilai realistis, dan 

gangguan dalam fungsi sosial dan pekerjaan, dan (3) Gejala psikologik meliputi 

perubahan alam perasaan, gangguan konsentrasi, kecemasan. 

2. Konseling Perorangan Menggunakan Pendekatan Behavior dengan teknik 

Pengelolaan Diri 

Konseling perorangan mempunyai makna spesifik dalam arti pertemuan 

konselor dengan klien secara individual, dimana terjadi hubungan konseling yang 

bernuansa rapport, dan konselor berupaya memberikan bantuan untuk 

pengembangan pribadi klien serta klien dapat mengantisipasi masalah-masalah 

yang dihadapi. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan behavioral. Pendekatan behavioral menaruh perhatian pada upaya 

perubahan perilaku yang tampak pada individu. Pendekatan teori behavioral 

dengan teknik pengelolaan diri merupakan suatu teknik dalam terapi kognitif 

behavioral yang memberikan ketrampilan kepada konseli untuk dapat mengontrol 

perilakunya dan mengarahkannya ke arah yang lebih efektif. Teknik ini bertujuan 

untuk mengatasi kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. 
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3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.4.1 Populasi. 

Suharsimi Arikunto (2006: 108), populasi adalah keseluruhan subyek 

penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2009: 117) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas; subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan. Maka dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan wilayah 

generalisasi atau keseluruhan subjek penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. 

Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksudkan adalah seluruh siswa 

kelas X TKJ SMK N 1 Karanganyar sejumlah 84 siswa. Alasan pengambilan 

kelas X sebagai populasi penelitian, karena seluruh siswa kelas X TKJ SMK N 1 

Karanganyar, yang terbanyak atau sering ketahuan oleh guru sering 

mengkonsumsi minuman keras dan juga berdasarkan hasil data dokumentasi 

sekolah. Jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian kali ini sebanyak 84 

siswa dengan karakteristik khusus yaitu mempunyai kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras.  

Tabel 3.2 Populasi Penelitian 

No  Kelas  
         Jenis kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1.  TKJ 1 27 15 42 

2.  TKJ 2 25 17 42 
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3.4.2 Sampel Penelitian 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat dan 

mengklarifikasikan sampel dengen kriteria yang telah ditentukan yaitu: 

(1) Siswa kelas X TKJ  SMK N 1 Karanganyar  

(2) Siswa kelas X TKJ SMK N 1 Karanganyar yang memiliki kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras. 

Sampel dalam penelitian ini adalah AG, SP, AA, TH, Z, dan FM. Keenam 

siswa tersebut merupakan siswa kelas X TKJ yang mempunyai perilaku kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras. Identifikasi sampel penelitian ini, berdasarkan 

pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini, merupakan hasil dari data dan 

rekomendasi guru pembimbing.. Keenam siswa tersebut merupakan siswa yang 

sering melakukan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. Sampel dalam 

penelitian ini mempunyai karakteristik heteregon dan homogen. Dikatakan 

berkarakteristik heterogen karena tingkat perilaku kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras berbeda dan dikatakan berkarakteristik homogen karena masalah 

yang dibahas seputar kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. 

 

3.5 Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sampling 

Purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2009: 124). Dalam hal ini pertimbangan yang digunakan adalah hasil 

dari data dan rekomendasi guru pembimbing. Keenam siswa tersebut merupakan 

siswa yang sering melakukan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. Sampel 
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dalam penelitian ini mempunyai karakteristik heteregon dan homogen. Dikatakan 

berkarakteristik heterogen karena tingkat perilaku kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras berbeda dan dikatakan berkarakteristik homogen karena masalah 

yang dibahas seputar kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. 

 

3.6 Metode dan Alat Pengumpulan Data 

3.5.1 Metode 

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode kuesioner. Menurut Sugiyono (2009: 199) kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada subyek penelitian untuk 

dijawab. Instrumen kuesioner dalam penelitian ini yaitu, inventori.  

 

3.5.2 Alat Pengumpulan Data 

 Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

inventori. Inventori adalah “sebuah daftar kemungkinan masalah yang disusun 

untuk menggali dan mengungkap pengutaraan masalah yang pernah atau sedang 

dialami oleh seseorang, yang menyangkut keadaan pribadi individu, seperti: sikap, 

minat, kondisi jasmaniah, hubungan sosial kejiwaan, kondisi rumah dan keluarga, 

dan lain-lain.” (Hidayah, 1998: 55). 

 Inventori ini bisa dirancang untuk fokus kepada satu aspek tunggal 

perilaku konseli, atau bisa dikonstruksi secara luas untuk mencerminkan 

jangkauan karakteristik. Dalam penelitian ini, inventori dirancang untuk satu 
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aspek tunggal perilaku konseli, yaitu kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. 

Adapun Kriteria penilaian dalam instrument ini adalah: 

Tabel 3.3 Alternatif Jawaban Inventori (Arikunto, 2006: 242) 

No Alternatif Jawaban Skor 

1 Sangat Sering 4 

2 Sering 3 

3 Kadang-kadang 2 

4 Tidak Pernah 1 

 

3.7 Penyusunan Instrumen 

 Sebelum instrumen penelitian digunakan, maka peneliti perlu menyusun 

dan mengadakan uji coba instrumen agar benar-benar diketahui kesahihan alat 

ukur, dalam hal ini inventori kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. Adapun 

langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan instrumen yang dilaksanakan 

dalam beberapa tahap, untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti bagan di bawah 

ini: 

 

Gambar 3.2 Langkah-langkah Penyusunan Instrumen 

 Data yang akan diungkap dalam penelitian ini yaitu tentang kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras, oleh karena itu instrumen yang digunakan berupa 

inventori kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. Sebelum instrumen dibuat 

perlu dibuat terlebih dahulu kisi-kisi instrumen mengenai kebiasaan 

Kisi-kisi 

instrumen 
Instrumen  Uji coba 

instrumen 

Revisi  

Instrumen jadi 
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mengkonsumsi minuman keras. Kisi-kisi instrumen yang akan dikembangkan 

peneliti berasal dari komponen kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. 

 Untuk merancang suatu instrumen, dalam sebuah penelitian diperlukan 

kisi-kisi instrument sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Instrument 

 

Variabel  

 

Indikator  

 

Deskriptor  

 

Item  

Kebiasaan 

mengkonsumsi 

minuman keras 

Gejala fisik Gemetaran kasar 

(bergerak-gerak tak 

beraturan) pada tangan 

1,2 

berkeringat berlebihan 3,4 

Gejala perilaku Tindakan kekerasan 5,6, 

7,8 

Ketidakmampuan menilai 

realistis 

9,10, 

11,12 

Gangguan dalam fungsi 

sosial dan pekerjaan 

13,14, 

15,16, 17 

 

Gejala 

psikologik 

Perubahan alam perasaan 18, 

19 

Gangguan konsentrasi 20,21, 

22,23, 

24,25 
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3.8 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.7.1. Validitas Instrumen 

Pengujian validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan teknik 

validitas konstrak. Menurut Sugiyono (2007: 352) menyatakan bahwa instrumen 

dikontruksikan tentang aspek-aspek yang akan diukur berlandaskan teori tertentu, 

maka selanjutnya dikonsultasikan dengan para ahli dan kemudian diteruskan 

dengan uji coba instrumen. Peneliti mengkonsultasikan instrumen dengan para 

ahli dan berikut proses validasinya: 

Untuk mengetahui validitas masing-masing soal digunakan rumus korelasi 

product moment, yaitu: 

  

     2222  

 






YYNXXN

YXXYN
rxy

 

Keterangan:        : koefisien korelasi skor butir soal dan skor total 

            : skor butir 

            : skor total 

       N        : jumlah peserta  

              : jumlah perkalian antara skor butir dengan skor total 

            : jumlah kuadrat skor butir soal 

             : jumlah kuadrat skor total 

(Arikunto, 2006:170) 

Untuk pengolahan data, masing-masing item akan dibandingkan dengan r 

tabel, dengan kriteria sebagai berikut: 
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a) Apabila  >  (pada tarif signifikansi 5%) maka dikatakan item 

kuesioner tersebut valid. 

b) Apabila   <  (pada tarif signifikansi 5%) maka dikatakan item 

kuesioner tersebut tidak valid. 

Validitas dalam instrumen menggunakan rumus “Korelasi Product 

Moment” dengan taraf signifikan 5% dan jumlah subjek 30 siswa, sehingga 

diperoleh rtabel sebesar 0,361. Semakin besar nilai rhitung dibandingkan dengan nilai 

rtabel, maka item tersebut dapat dinyatakan valid. Berdasarkan perhitungan uji 

validitas dengan menggunakan rumus “Korelasi Product Moment” dapat 

diketahui bahwa dari 25 item, terdapat 4 item pernyataan yang tidak valid, yaitu 

no. 6,11,12, dan 25 dinyatakan invalid / tidak valid, sehingga item pernyataan 

instrumen yang dapat digunakan dalam pre-test dan post test sejumlah 21 item.  

3.5 Kriteria Validitas  

NO KOEFISIEN KRITERIA ITEM 

1  0.800 sampai 1.00  Sangat 

Tinggi  

 

2  0.600 sampai < 0.800  Tinggi  10,14,16,21 

3  0.400 sampai <0.600  Cukup  1,4,5,8,9,15,17,1819,20,22,23,24 

4  0.200 sampai < 0.400  Rendah  2,3,6,7,12,13,25 

5  Kurang dari atau 

sama dengan 0 

sampai < 200  

Sangat 

Rendah  

11, 

 

 Sumber: Arikunto ( 2007: 75) 

 

3.7.2. Reliabilitas Instrumen 

Suatu reliabilitas tes dapat diketahui setelah diujicobakan. Sebuah tes 

dikatakan reliabel apabila hasil-hasil tes tersebut menunjukkan ketetapan. 
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Untuk mengetahui reliabilitas soal uraian dalam penelitian ini digunakan 

rumus alpha. 




























2

2

11 1
1

t

b

k

k
r





 

Keterangan:     : reliabilitas tes secara keseluruhan 

k      : banyaknya item 

  : jumlah varians skor tiap-tiap item  

  : varian total 

(Arikunto, 2006:196) 

Hasil perhitungan tersebut kemudian dibandingkan dengan tabel r product 

moment dengan taraf kesalahan 5%.  Kriteria yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

a) Apabila  >  (pada tarif signifikansi 5%) maka dikatakan item 

kuesioner tersebut reliabel. 

b) Apabila   <  pada tarif signifikansi 5%) maka dikatakan item 

kuesioner tersebut tidak reliabel. 

Tabel 3.6 Kriteria Reliabilitas 

 

NO KOEFISIEN KRITERIA 

1  0.800 sampai 1.00  Sangat Tinggi  

2  0.600 sampai < 0.800  Tinggi  

3  0.400 sampai <0.600  Cukup  

4  0.200 sampai< 0.400  Rendah  

5  Kurang dari atau sama dengan 0 sampai < 

0.200  

Sangat Rendah  

 Sumber: Arikunto ( 2006) 
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Rumus yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen inventori 

kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yaitu rumus alpha dengan taraf 

signifikan 5%. Semakin nilai reliabilitas mendekati angka 1, maka instrumen 

tersebut reliabel. Dari perhitungan statistik diperoleh rhitung sebesar 0,88, 

sedangkan rtabel sebesar 0,361. Berdasarkan hasil tersebut, r11  rtabel sehingga 

dapat diartikan bahwa instrumen skala sikap egois yang digunakan peneliti 

reliabel. 

 

3.9 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

deskriptif presentase. Rumus yang digunakan adalah menggunakan rumus 

Arikunto (2007: 236): 

% =  

Keterangan: 

% : Nilai presentase atau hasil 

n :  Jumlah skor yang diperoleh 

N :  Jumlah skor total  

 Langkah yang dilakukan menurut Sudjana (2005: 47) adalah sebagai 

berikut: 

1. Menentukan rentang, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil  

a. Menetapkan persentase tertinggi 

b. Menetapkan persentase terendah 

2. Menentukan banyak kelas interval yang diperlukan 

3. Menentukan panjang kelas interval 
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  p =  

Perhitungannya adalah sebagai berikut: 

Banyaknya kategori yang diinginkan dalam penelitian ini adalah 5, yaitu 

sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Maka perhitungannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan rentang:  

a. Presentase tertinggi :  
5
/5X100%=100% 

b. Presentase terendah : 
1
/5 X100%=20% 

 Rentang : 100%-20%=80% 

2. Kelas interval: 5 

3. Panjang kelas interval: p = 
80

/5 = 16% 

Hasil perhitungan tersebut kemudian dikonsultasikan dengan tabel kriteria 

deskriptif presentase yang dikategorikan dalam 4 (empat) kategori yaitu sangat 

tinggi, tinggi, rendah, dan sangat rendah seperti dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 3.7 Presentase Perilaku Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras 

 

Interval Skor Interval % Kategori 

152,75 < Skor ≤ 188 81,25% < skor ≤ 100% Sangat tinggi 

117,5< Skor ≤ 152,75 62,5% < Skor ≤ 81,25% Tinggi 

82,25< Skor ≤ 117,5 43,75% < Skor ≤ 62,5% Rendah 

47< Skor ≤ 82,25 25% < Skor ≤ 43,75% Sangat Rendah 

Sumber: Data Inventori 
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3.10 Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini, uji hipotesis yang digunakan adalah uji hipotesis  

non parametrik. Hal ini dikarenakan data yang diperoleh dalam penelitian ini 

berbentuk ordinal. Data ordinal adalah data yang memiliki rangking dan jarak 

antara keduanya tidak diketahui. Uji hipotesis non parametrik digunakan untuk 

penelitian komparatif dua sampel yang berbentuk data ordinal ada dua cara dalam 

menguji hipotesisnya, yaitu Wilcoxon Match Pairs Test dan Sign Test 

Peneliti menggunakan teknik Wilcoxon Match Pairs Test.  Karena dalam 

penelitian ini digunakan untuk menguji signifikasi hipotesis komparatif 2 sampel 

yang berkorelasi dan datanya berbentuk ordinal dan sampelnya tidak normal 

(kurang dari 30). 

Dalam uji ini tidak hanya memperhatikan tanda, tetapi juga nilai selisih 

(X-Y) dalam hal ini selisih nilai pre test dan post test. Menurut Sudjana (2005: 

450) cara untuk menguji Wilcoxon adalah: 

a. Beri nomor urut untuk setiap harga mutlak selisih X-Y. harga 

mutlak yang terkecil diberi nomor urut atau peringkat 1, harga 

mutlak selisih berikutnya diberi nomor urut 2 dan akhirnya yang 

terbesar diberi nomor urut “n”. jika terdapat selisih yang harga 

mutlaknya sama besar, untuk nomor urut diambil rata-ratanya. 

b. Untuk tiap nomor urut berikan pula tanda yang didapat dari 

selisish X-Y 

c. Hitunglah jumlah nomor urut yang bertanda positif dan juga 

nomor urut yang bertanda negative. 
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d. Untuk jumlah nomor urut yang berada di (C) ambilah jumlah 

yang harga mutlaknya paling kecil. Sebutlah ini sama dengan J. 

Jumlah J inilah yang digunakan untuk menguji hipotesis. 

Cara mengambil keputusan menggunakan pedoman dengan taraf 

signifikasi 5 % dengan ketentuan: 

1. Ha diterima apabila Z hitung lebih besar atau sama dengan Z tabel. 

2. Ha ditolak apabila Z hitung lebih kecil dari Z tabel. 

Rumus yang digunakan adalah: 

Z:  J-µ j 
 ϭj 

Dimana:  

µ j :n (n+1) 

       4 

ϭj : √n(n+1)(2n+1) 

  24 

Keterangan : 

J: Jumlah jenjang atau ranking kecil 

n: Jumlah sampel 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil dari penelitian mengatasi 

kebiasaan mengkonsumsi minuman keras melalui konseling perorangan 

menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik pengelolaan diri pada siswa 

kelas X TKJ SMK Negeri 1 Karanganyar. 

4.1 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan atas rekomendasi dari guru pembimbing dan hasil analisis 

inventori diperoleh enam siswa sebagai subyek penelitian. Keenam siswa 

tersebut adalah AG, SP, AA, TH, Z, dan FM.  

2. Pre test dilakukan pada keenam subyek pada tanggal 04 September 2012 

3. Tahap I-IV dilakukan dengan memberikan layanan konseling perorangan 

menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik pengelolaan diri, dalam 

satu hari praktikan memberikan layanan pada 2 hingga 3 klien. Pelaksanaan 

konseling dilaksanakan setelah pulang sekolah dan saat jam pelajaran yang 

bisa dilobi.  

4. Pemberian post-test dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2012. 
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Tabel 4.1 

Jadwal Pelaksanaan Eksperimen 

No. Hari/tanggal Klien Durasi Kegiatan Ket 

1. Selasa, 04 

September 

2012 

Keenam 

subyek 

penelitian 

45 menit Pelaksanaan pre-test. 

Sebelum mengisi 

inventori kebiasaan 

mengkonsumsi 

minuman keras 

praktikan menjelaskan 

kepada klien 

mengenai petunjuk 

pengisian. Setelah 

semua memahami, 

klien diminta untuk 

mengisi inventori 

kebiasaan 

mengkonsumsi 

minuman keras. 

Pk. 09.00-09.30  

2. Kamis, 06 

September 

2012 

 

 

Sabtu, 08 

September 

2012  

 

 

 

Senin, 10 

September 

2012 

K-1, K-2 

 

 

 

 

K-3, K-4 

 

 

 

 

 

K-5, K-6 

 

45 menit Tahap I (assesment): 

menciptakan rapport, 

membangun suasana 

terbuka dan saling 

percaya, 

mengidentifikasi diri 

klien dan 

permasalahan klien, 

menyaring informasi 

dari klien, 

menemukan inti 

permasalahan, dan 

memberikan motivasi 

pada klien.  

K-1 Pk.09.00-

09.30  

K-2 Pk.10.00-

10.30  

 

K-3  

Pk.08.00-08.30 

K-4  

Pk. 09.00- 09.30 

 

 

K-5 Pk.09.00-

09.30 

K-6 Pk.10.00-

10.30 

3. Selasa, 11 

September 

2012 

 

 

Rabu, 12 

September 

2012 

 

Kamis, 13 

September 

2012 

 

K-1, K-2 

 

 

 

 

K-3, K-4 

 

 

 

K-5, K-6 

45 menit Tahap II (goal 

setting): menentukan 

tujuan dari kegiatan 

konseling.  

K-1 Pk.09.00-

09.30 

K-2 Pk. 09.30-

10.00 

 

K-3 Pk.10.30-

11.00 

K-4 Pk. 11.00-

11.30 

K-5 Pk.09.00-

09.30  

K-6 Pk.10.00-

10.30 
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4. Senin, 17 

September 

2012 

 

 

 

Selasa, 18 

September 

2012 

 

 

Rabu, 19 

September 

2012 

K-1, K-2 

 

 

 

 

 

K-3, K-4 

 

 

 

 

K-5, K-6 

45 menit Tahap III (treatment 

I): pemberian 

treatment dengan 

konseling perorangan 

menggunakan 

pendekatan behavioral 

dengan teknik 

pengelolaan diri.  .  

Mengevaluasi hasil 

selama kegiatan 

konseling.  

K-1 Pk.09.00-

09.35 

K-2  

Pk.10.00-10.35 

 

 

K-3 Pk.09.00-

09.35 

K-4 Pk. 10.00-

10.35 

 

K-5 Pk.09.00-

09.35  

K-6 Pk.10.00-

10.35 

5. Kamis, 20 

September 

2012 

 

 

Jumat, 21 

September 

2012 

 

Sabtu, 22 

September 

2012 

K-1, K-2 

 

 

 

 

K-3, K-4 

 

 

 

K-5, K-6 

45 menit Tahap III (treatment 

II): melanjutkan 

treatment dengan 

konseling perorangan 

menggunakan 

pendekatan behavioral 

dengan teknik 

pengelolaan diri dan 

mengevaluasi hasil 

selama kegiatan 

konseling.  

K-1 Pk.09.00-

09.30 

K-2 Pk. 09.30-

10.00 

 

K-3  

Pk.08.00-08.30 

K-4 Pk. 09.00- 

09.30 

 

K-5 Pk.09.00-

09.30  

K-6 Pk.10.00-

10.30 

6. Senin, 24 

September 

2012 

 

 

 

Selasa, 25 

September 

2012 

 

Rabu, 26 

September 

2012 

K-1, K-2  

 

 

 

 

 

K-3, K-4 

 

 

 

K-5, K-6 

45 menit  Tahap III (treatment 

III): melanjutkan 

treatment dengan 

konseling perorangan 

menggunakan 

pendekatan behavioral 

dengan teknik 

pengelolaan diri dan 

mengevaluasi hasil 

selama kegiatan 

konseling, dan 

pengakhiran.  

K-1 Pk.09.00-

09.30 

K-2 Pk. 10.00-

10.30 

 

 K-3 Pk.10.30-

11.00 

K-4 Pk. 11.00-

11.30 

 

K-5 Pk.09.00-

09.30  

K-6 Pk.10.00-

10.30 

7. Kamis, 27 

September 

2012 

K-1, K-2  

 

 

45 menit  Tahap IV (evaluasi): 

mengevaluasi secara 

keseluruhan hasil 

K-1 Pk.09.00-

09.30 

K-2 Pk. 09.30-
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Jumat, 28 

September 

2012 

 

 

 

Sabtu, 29 

September 

2012  

 

 

K-3, K-4 

 

 

 

 

 

K-5, K-6 

selama proses 

konseling (UCA)   

10.00 

 

K-3  

Pk.08.00-08.30 

K-4 Pk. 09.00- 

09.30 

 

K-5 Pk.09.00-

09.30  

K-6 Pk.10.00-

10.30 

8. Senin, 01 

Oktober 

2012  

K-1, K-2, 

K-3, K-4, 

K-5, K-6 

45 menit  Pelaksanaan post-test: 

mengisi inventori 

kebiasaan 

mengkonsumsi 

minuman keras 

sebagai post-test dan 

pengakhiran.  

Pk.09.00-09.30 

 

4.2 HASIL PENELITIAN 

Dalam penelitian ini hasil yang diperoleh dianalisis menggunakan deskriptif 

presentase dengan tujuan untuk mengetahui gambaran kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras antara sebelum dan sesudah diberi konseling perorangan 

menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik pengelolaan diri dan juga 

menggunakan uji wilcoxon untuk mengetahui apakah ada penurunan kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras setelah diberi konseling perorangan menggunakan 

pendekatan behavioral dengan teknik pengelolaan diri. 

 

4.2.1 Analisis Deskriptif Presentase 

Peneliti menggunakan analisis deskriptif presentase untuk mengetahui 

gambaran kebiasaan mengkonsumsi minuman keras sebelum dan sesudah diberi 

treatment berupa konseling perorangan menggunakan pendekatan behavioral 



69 
 

 

dengan teknik pengelolaan diri. Sehingga dapat diketahui seberapa besar 

konseling perorangan menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik 

pengelolaan diri dapat mengatasi kebiasaan mengkonsumsi minuman keras siswa 

yang ditandai dengan menurunnya tingkat persentase kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras pada siswa kelas X TKJ SMK N 1 Karanganyar. 

 Inventori perilaku menyontek menggunakan skor 1 sampai 4 dengan 

jumlah item sebanyak 21. Panjang kelas interval kriteria perilaku menyontek 

dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut: 

Skor maksimum   = 4 x 21 = 84 

Skor minimum   = 1 x 21 = 21 

Rentang nilai   = 84 - 21  = 63 

Panjang kelas interval  = 63 : 4 = 15,75 

Persentase skor maksimum =  (4 : 4) x 100% = 100% 

Persentase skor minimum =  (1 : 4) x 100% = 25% 

Rentang persentase skor  =  100% - 25%    = 75% 

Banyaknya kriteria (sangat rendah, rendah, tinggi, sangat tinggi) 

Panjang kelas interval  =  rentang : banyaknya = 75% : 4 = 18,75%  

Berdasarkan perhitungan di atas maka kriteria penilaian tingkat kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras adalah sebagai berikut:  
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Tabel 4.2 

Kriteria Penilaian Tingkat Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras 

 

Interval Skor Interval % Kategori 

152,75 < Skor ≤ 188 81,25% < skor ≤ 100% Sangat tinggi 

117,5< Skor ≤ 152,75 62,5% < Skor ≤ 81,25% Tinggi 

82,25< Skor ≤ 117,5 43,75% < Skor ≤ 62,5% Rendah 

47< Skor ≤ 82,25 25% < Skor ≤ 43,75% Sangat Rendah 

 

 

4.2.1.1 Gambaran Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras Siswa Kelas X 

TKJ SMK N 1 Karanganyar Sebelum Mengikuti Konseling Perorangan 

Menggunakan Pendekatan Behavioral dengan Teknik Pengelolaan Diri 

  

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu mengenai deskripsi kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras siswa kelas X TKJ SMK N 1 Karanganyar 

sebelum mendapatkan konseling perorangan menggunakan pendekatan behavioral 

dengan teknik pengelolaan diri, akan diuraikan lebih dahulu hasil pre test sebelum 

diberi perlakuan. 

Tabel 4.3 

Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras Siswa Sebelum 

Mengikuti Konseling Perorangan Menggunakan Pendekatan Behavioral 

dengan Teknik Pengelolaan Diri 

 

No 
Kode 

Responden 

Pre Test 

Skor % Kategori 

1. K – 1 57 67,86 Tinggi 

2. K – 2 62 73,81 Tinggi 

3. K – 3 59 70,24 Tinggi 

4. K – 4 63 75,00 Tinggi 

5. K – 5 70 83,33 Sangat Tinggi 

6. K – 6 60 71,43 Tinggi 

Rata-rata 371 73,61 Tinggi 
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Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras pada 6 siswa sebelum diberikan perlakuan berupa 

konseling perorangan menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik 

pengelolaan diri, termasuk dalam kategori tinggi. Dengan persentase rata-rata 

mencapai 73,61 dan angka tersebut termasuk dalam kategori tinggi. 

Selain itu terdapat presentase hasil pre test untuk setiap indikator. 

Penelitian ini terdapat tiga indikator yaitu, gejala fisik, gejala perilaku dan gejala 

psikologik. Berikut ini adalah hasil pre test dari setiap indikator dari keenam 

siswa yang menjadi sampel penelitian: 

Tabel 4.4 

Tingkatan Kebiasaan Mengkonsumsi Miras Siswa Pada Setiap Indikator 

Sebelum Mengikuti Konseling Perorangan Menggunakan 

Pendekatan Behavioral dengan Teknik Pengelolaan Diri 

 

No Indikator 

Kode Responden 
Rata-

rata 
Skor (%) 

K– 1 K – 2 K – 3 K – 4 K – 5 K – 6 

1.  Gejala Fisik 75,00 68,75 62,50 50,00 81,25 62,50 66,67% 

2.  Gejala Perilaku 66,67 70,83 70,83 81,25 89,58 77,08 76,04% 

3.  Gejala Psikologik 65,00 85,00 75,00 80,00 70,00 65,00 73,33% 

Rata-rata 67,86 73,81 70,24 75,00 83,33 71,43 73,61% 

 

Berdasarkan tabel 4.4 hasil pre-test tingkatan kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras siswa sebelum diberikan perlakuan konseling perorangan 

menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik pengelolaan diri pada tiap 

indikator menunjukkan bahwa pada indikator gejala fisik mendapatkan presentase 

66,67% termasuk dalam kategori tinggi, hal ini berarti bahwa kebiasaan 

gemetaran kasar (bergerak-gerak tak beraturan pada tangan dan konseli juga 
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sering mengeluarkan keringat berlebihan saat berinteraksi dengan orang lain 

sering dilakukan oleh konseli sebelum diberikan konseling perorangan 

menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik pengelolaan diri. 

Pada indikator gejala perilaku mendapatkan persentase 76,04% termasuk 

dalam kategori tinggi, hal ini berarti bahwa kebiasaan konseli melakukan tindakan 

kekerasan saat sedang emosi, suka berkelahi dan juga berkata kasar saat sedang 

marah, tidak bisa menerima kenyataan yang buruk dalam kehidupan serta pesimis 

saat menghadapi masalah, lebih suka menyendiri apabila ada acara atau kegiatan 

di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya, dan mengalami kesulitan 

menyesuaikan diri dengan lingkungan baru serta sulit bergaul dengan orang lain 

sering dilakukan oleh konseli sebelum diberi konseling perorangan menggunakan 

pendekatan behavioral dengan teknik pengelolaan diri. 

Pada indikator gejala psikologik mendapatkan persentase 73,33% 

termasuk dalam kategori tinggi, hal ini berarti bahwa kebiasaan konseli yang 

mudah tersinggung dengan kata atau tindakan orang lain, suasana hati dan 

perasaan mudah berubah dari senang menjadi marah, susah tidur saat sedang 

menghadapi masalah, gangguan konsentrasi  saat belajar maupun beraktivitas 

sering dilakukan oleh konseli sebelum diberi konseling perorangan menggunakan 

pendekatan behavioral dengan teknik pengelolaan diri. 

Adapun hasil skor yang didapat dari rata-rata ketiga indikator diatas 

mendapat persentase 73,61% termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti 

bahwa tiap indikator kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang meliputi 

gejala fisik, gejala perilaku dan gejala psikologik sering dilakukan oleh 6 siswa 
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yang menjadi responden sebelum diberi perlakukan layanan konseling perorangan 

menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik pengelolaan diri. 

 

4.2.1.2 Gambaran Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras Siswa Kelas X 

TKJ SMK N 1 Karanganyar Setelah Mengikuti Konseling Perorangan 

Menggunakan Pendekatan Behavioral dengan Teknik Pengelolaan Diri  

 

Setelah dilakukan konseling perorangan menggunakan pendekatan 

behavioral dengan teknik pengelolaan diri sebanyak enam kali pertemuan, 

selanjutnya dilakukan post test untuk mengetahui penurunan kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras. Penurunan di sini yaitu, menurunkan dari yang 

kriteria tinggi menjadi kriteria yang rendah sehingga ada penurunan setelah 

dilakukan perlakuan. Hasil post test selengkapnya dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 4.5 

Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras siswa Setelah Mengikuti Konseling 

Perorangan menggunakan Pendekatan Behavioral dengan Teknik Pengelolaan 

Diri 

 

No 
Kode 

Responden 

Post Test 

Skor % Kat 

1. K – 1 30 35,71 Sangat Rendah 

2. K – 2 27 32,14 Sangat Rendah 

3. K – 3 28 33,33 Sangat Rendah 

4. K – 4 26 30,95 Sangat Rendah 

5. K – 5 36 42,86 Sangat Rendah 

6. K – 6 29 34,52 Sangat Rendah 

Rata-rata 176 34,92 Sangat Rendah 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.5 maka dapat disimpulkan bahwa 

kebiasaan mengkonsumsi minuman keras pada 6 siswa setelah diberikan 

perlakuan berupa konseling perorangan menggunakan pendekatan behavioral 
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dengan teknik pengelolaan diri masing-masing siswa termasuk kategori sangat 

rendah. Adapun persentase rata- rata sebesar 34.92% yang termasuk dalam 

kategori sangat rendah. Hal ini berarti bahwa setelah diberi perlakuan berupa 

layanan konseling perorangan menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik 

pengelolaan diri indikator-indikator kebiasaan mengkonsumsi minuman keras 

yang meliputi gejala fisik, gejala perilaku dan gejala psikologis tidak dilakukan 

oleh 6 siswa yang menjadi responden. 

Di bawah ini dapat dilihat gambaran tingkat kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras per indikator setelah diberikan perlakuan konseling perorangan 

menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik pengelolaan diri. Adapun 

hasilnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Tingkatan Kebiasaan Mengkonsumsi Miras Siswa Pada Setiap Indikator 

Setelah Mengikuti Konseling Perorangan Menggunakan 

Pendekatan Behavioral dengan Teknik Pengelolaan Diri 

 

 

No Indikator 

Kode Responden 
Rata-

rata 
Skor (%) 

K– 1 K – 2 K – 3 K – 4 K – 5 K – 6 

1.  Gejala Fisik 37,50 37,50 25,00 31,25 43,75 31,25 34,38% 

2.  Gejala Perilaku 35,42 29,17 37,50 31,25 41,67 39,58 35,76% 

3.  Gejala Psikologik 35,00 35,00 30,00 30,00 45,00 25,00 33,33% 

Rata-rata 35,71 32,14 33,33 30,95 42,86 34,52 34,92% 

 

Berdasarkan tabel 4.6 hasil post-test tingkatan kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras siswa setelah diberikan perlakuan konseling perorangan 

menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik pengelolaan diri pada tiap 

indikator menunjukkan bahwa pada indikator gejala fisik mendapatkan presentase 
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34,38% termasuk dalam kategori sangat rendah, hal ini berarti bahwa kebiasaan 

gemetaran kasar (bergerak-gerak tak beraturan pada tangan dan konseli juga 

sering mengeluarkan keringat berlebihan saat berinteraksi dengan orang lain tidak 

dilakukan oleh konseli setelah diberikan konseling perorangan menggunakan 

pendekatan behavioral dengan teknik pengelolaan diri. 

Pada indikator gejala perilaku mendapatkan persentase 35,76% termasuk 

dalam kategori sangat rendah, hal ini berarti bahwa kebiasaan konseli melakukan 

tindakan kekerasan saat sedang emosi, suka berkelahi dan juga berkata kasar saat 

sedang marah, tidak bisa menerima kenyataan yang buruk dalam kehidupan serta 

pesimis saat menghadapi masalah, lebih suka menyendiri apabila ada acara atau 

kegiatan di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya, dan mengalami 

kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru serta sulit bergaul dengan 

orang lain tidak dilakukan oleh konseli setelah diberi konseling perorangan 

menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik pengelolaan diri. 

Pada indikator gejala psikologik mendapatkan persentase 33,33% 

termasuk dalam kategori sangat rendah, hal ini berarti bahwa kebiasaan konseli 

yang mudah tersinggung dengan kata atau tindakan orang lain, suasana hati dan 

perasaan mudah berubah dari senang menjadi marah, susah tidur saat sedang 

menghadapi masalah, gangguan konsentrasi  saat belajar maupun beraktivitas 

tidak dilakukan oleh konseli setelah diberi konseling perorangan menggunakan 

pendekatan behavioral dengan teknik pengelolaan diri. 

Adapun hasil skor yang didapat dari rata-rata ketiga indikator diatas 

mendapat persentase 34,92% termasuk dalam kategori sangat rendah. Hal ini 



76 
 

 

berarti bahwa tiap indikator kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang 

meliputi gejala fisik, gejala perilaku dan gejala psikologik tidak dilakukan oleh 6 

siswa yang menjadi responden setelah diberi perlakukan layanan konseling 

perorangan menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik pengelolaan diri. 

 

4.2.1.3 Keadaan Tingkat Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras Siswa 

Kelas X TKJ SMK N 1 Karanganyar Setelah Mengikuti Layanan 

Konseling Perorangan dengan Pendekatan Behavioral dengan Teknik 

Pengelolaan Diri 
 

Setelah 6 siswa yang menjadi subjek penelitian diberi perlakuan selama 

enam kali pertemuan. Siswa mengalami penurunan tingkat kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras dari kategori tinggi ke kategori rendah. Hal ini 

berarti adanya penurunan tingkat kebiasaan mengkonsumsi minuman keras siswa 

sebelum dan setelah melaksanakan konseling perorangan menggunakan 

pendekatan behavioral dengan teknik pengelolaan diri. Perbedaan antara hasil pre 

test dan post test dapat dilihat pada tabel berikuti ini : 

Tabel 4.7 

Penurunan Tingkat Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras Siswa 

Sebelum Dan Setelah Mengikuti Konseling Perorangan menggunakan 

Pendekatan Behavioral dengan Teknik Pengelolaan Diri 

 

No Kode 

Responden 

Pre Test Post Test Penurunan 

% Skor Kriteria % Skor Kriteria % Skor Kriteria 

1 K – 1 67,86 T 35,71 SR 32,15% SR 

2 K – 2 73,81 T 32,14 SR 41,67% SR 

3 K – 3 70,24 T 33,33 SR 36,91% SR 

4 K – 4 75,00 T 30,95 SR 44,05% R 

5 K – 5 83,33 ST 42,86 SR 40,47% SR 

6 K – 6 71,43 T 34,52 SR 36,91% SR 

Rata-rata 73,61 T 34,92 SR 38,69% SR 
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Berdasarkan tabel 4.7 maka dapat diketahui bahwa dari 6 siswa tersebut 

mengalami penurunan tingkat kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. 6 siswa 

yang sebelumnya berada pada kategori tinggi setelah diberi perlakuan berupa 

konseling perorangan menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik 

pengelolaan diri mengalami penurunan ke kategori rendah. Dari perhitungan 

persentase rata-rata kebiasaan mengkonsumsi minuman keras sebelum 

mendapatkan perlakuan berupa konseling perorangan menggunakan pendekatan 

behavioral dengan teknik pengelolaan diri adalah 73,61% dan termasuk kategori 

tinggi. Namun, setelah mendapatkan perlakuan berupa konseling perorangan 

menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik pengelolaan diri persentase 

rata- rata tersebut mengalami penurunan yaitu sebesar 38,69% menjadi 34,92% 

dan termasuk dalam kategori rendah. Sedangkan K-4 merupakan klien yang 

mengalami penurunan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras paling banyak 

dari hasil pre-test dan post-test dengan perbedaan persentase 44,05%, yaitu dari 

75,00% menjadi 30,95%. Sedangkan klien yang mengalami penurunan persentase 

paling rendah ialah K-1 dengan perbedaan hasil pre-test dan post-test sebesar 

32,15%, yaitu dari 67,86% menjadi 35,71%. 

Dapat disimpulkan bahwa 6 siswa sebelum dan setelah diberikan 

perlakuan berupa konseling perorangan menggunakan pendekatan behavioral 

dengan teknik pengelolaan diri mengalami penurunan tingkat kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras, dari yang sebelumnya berada dalam kategori 

tinggi setelah mendapatkan perlakuan terdapat perubahan yaitu 6 siswa 

mengalami penurunan dalam kategori sangat rendah.  
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Penurunan tingkat kebiasaan mengkonsumsi minuman keras siswa setelah 

diberikan perlakuan konseling perorangan menggunakan pendekatan behavioral 

dengan teknik pengelolaan diri, lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini: 

 
Gambar Grafik 4.1 

Persentase Penurunan Tingkat Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras 

Siswa Sebelum dan Setelah Mengikuti Konseling Perorangan menggunakan 

Pendekatan Behavioral dengan Teknik Pengelolaan Diri 

 

 

Di bawah ini dapat dilihat penurunan kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras siswa dilihat dari penurunan tingkat kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras per indikator. 

Tabel 4.8 

Hasil Persentase Skor Berdasarkan Indikator Kebiasaan Mengkonsumsi 

Minuman Keras Siswa Antara Sebelum dan Setelah 

Mengikuti Konseling Perorangan menggunakan 

Pendekatan Behavioral dengan Teknik Pengelolaan Diri 

 

No Indikator 
% Skor Kriteria % Skor 

Penurunan Pre Test Post Test Pre Test Post Test 

1.  Gejala Fisik 66,67 34,38 T SR 34,29 

2.  Gejala Perilaku 76,04 35,76 T SR 40,28 
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No Indikator 
% Skor Kriteria % Skor 

Penurunan Pre Test Post Test Pre Test Post Test 

3.  Gejala Psikologik 73,33 33,33 T SR 40,00 

% skor rata- rata 73,61 34,92 T SR 38,69 

 

Penurunan tingkat kebiasaan mengkonsumsi minuman keras siswa setelah 

diberikan perlakuan perlakuan konseling perorangan menggunakan pendekatan 

behavioral dengan teknik pengelolaan diri tersebut, lebih jelasnya dapat dilihat 

pada grafik penurunan berikut ini: 

Gambar Grafik 4.2 

Hasil Persentase Skor Berdasarkan Indikator Kebiasaan Mengkonsumsi 

Minuman Keras Siswa Antara Sebelum dan Setelah Mengikuti Konseling 

Perorangan Menggunakan Pendekatan Behavioral dengan Teknik 

Pengelolaan Diri 

 

Dari tabel 4.8 dan gambar 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa dari ketiga 

indikator semua mengalami penurunan. Indikator yang mengalami penurunan 

paling banyak adalah indikator gejala perilaku dengan perbedaan persentase 

40,28%. Hal ini bisa terjadi karena pada dasarnya kebiasaan mengkonsumsi 
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minuman keras yang sering muncul adalah gejala perilaku. Karena pada dasarnya 

tujuan konseling behavioral dengan teknik pengelolaan diri adalah memperoleh 

tingkah laku adaptif dan menghapuskan tingkah laku yang mal adaptif. 

 

4.2.2 Konseling Perorangan Menggunakan Pendekatan Behavioral dengan 

Teknik Pengelolaan Diri dapat Mengatasi Kebiasaan Mengkonsumsi 

Minuman Keras Pada Siswa Kelas X TKJ SMK N 1 Karanganyar 
 

Konseling perorangan menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik 

pengelolaan diri dapat mengatasi kebiasaan mengkonsumsi minuman keras siswa, 

berikut ini akan dipaparkan melalui dua sisi yaitu berdasarkan analisis data 

dengan menggunakan uji Wilcoxon dan berdasarkan deskripsi pengentasan 

kebiasaan mengkonsumsi minuman keras siswa selama proses konseling 

perorangan menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik pengelolaan diri. 

 

4.2.2.1 Analisis Uji Wilcoxon 

Analisis data untuk mengetahui apakah konseling perorangan 

menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik pengelolaan diri dapat 

mengatasi kebiasaan mengkonsumsi minuman keras, dapat dilakukan dengan 

analisis statistik non parametik yaitu uji Wilcoxon. Hasil perhitungan uji wilcoxon 

terhadap kebiasaan mengkonsumsi minuman keras siswa selengkapnya dapat 

dilihat dari tabel 4.8. 
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Tabel 4.9 

Tabel Penolong Untuk Test Wilcoxon 

 

No 
Pre Test Post Test Beda Tanda Jenjang 

(X1) (X2) X2 – X1 Jenjang + - 

1.  67,86 35,71 32,15 1 0,0 1,0 

2.  73,81 32,14 41,67 5 0,0 5,0 

3.  70,24 33,33 36,91 2 0,0 2,0 

4.  75,00 30,95 44,05 6 0,0 6,0 

5.  83,33 42,86 40,47 4 0,0 4,0 

6.  71,43 34,52 36,91 3 0,0 3,0 

Jumlah 0,0 21,0 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel untuk uji wilcoxon, jumlah 

jenjang masalah perilaku menyontek yang kecil atau Thitung nilainya adalah 21,0. 

Sedangkan Ttabel untuk n = 6 dengan taraf kesalahan 5 % nilainya adalah 0,0. 

Sehingga Thitung 21,0 > T tabel 0,0 atau berarti Ha diterima dan Ho ditolak. 

Artinya konseling perorangan dengan pendekatan behavioristik teknik self 

management dapat mengatasi masalah perilaku menyontek siswa.  
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Berdasarkan hasil perhitungan Zhitung tersebut di atas diperoleh Zhitung 

sebesar -2.201, karena nilai ini adalah nilai mutlak sehingga tanda negatif tidak 

diperhitungkan. Sehingga nilai Zhitung menjadi 2.201, selanjutnya nilai Zhitung ini 

dibandingkan dengan nilai Z tabel dengan taraf signifikansi 5%, harga Z tabel = 0.  

Maka Zhitung = 2.201 > Ztabel  = 0, maka Ha diterima. Dengan demikian 

menunjukan bahwa konseling perorangan menggunakan pendekatan behavioral 

dengan teknik pengelolaan diri dapat mengatasi kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras pada siswa kelas X TKJ SMK N 1 Karanganyar. 

 

4.2.2.2 Deskripsi Pengentasan Masalah Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman 

Keras Siswa Selama Proses Pelaksanaan Konseling Behaviorial Dengan 

Teknik Pengelolaan Diri 

 

Pertemuan konseling dilakukan secara perorangan dengan durasi waktu 

kurang lebih 30-35 menit setiap pertemuan atau sesuai kebutuhan, mengenai 

waktu disesuaikan dengan waktu jam pelajaran BK, jam pelajaran yang dapat 

dilobi. Secara keseluruhan proses pertemuan dengan konseli dilakukan dalam 6 

kali pertemuan. Adapun pelaksanaan eksperimen adalah sebagai berikut. 

Adapun uraian singkat eksperimen adalah sebagai berikut: 

(1)  Subyek 1 (K-1) atau AG 

a. Identitas konseli 

Nama   : K-1 atau AG  

Kelas   : X TKJ 1 

Tempat Tgl Lahir : Purbalingga, 12 Agustus 1996 

Alamat   : Desa Jambu 

Tgl Pertemuan  : 4,6,11,17,20,24,27 September dan 1 Oktober 2012 
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Agama   : Islam 

Tempat  : Ruang BK 

b. Sinopsis 

AG merupakan salah satu siswa kelas X TKJ 1 di SMK N 1 Karanganyar. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari guru pembimbing dan juga teman-

teman dari AG bahwa ia sering mengkonsumsi minuman keras, tindakan 

mengkonsumsi minuman keras dilakukan setelah pulang sekolah. AG juga sering 

tidak masuk sekolah hanya untuk berkumpul bersama teman-temannya dan 

melakukan minum-minuman keras. AG juga menjelaskan melakukan tindakan 

mengkonsumsi minuman keras awalnya hanya ikut-ikutan ajakan dari teman-

temannya yang kebanyakan bukan pelajar. Namun lama-kelamaan AG menjadi 

ketergantungan untuk terus melakukan tindakan mengkonsumsi minuman keras, 

apalagi kalau AG sedang menghadapi masalah, menurut AG dengan minum 

minuman keras masalah yang dihadapi akan hilang dari pikirannya. Tindakan 

mengkonsumsi minuman keras ini dilakukan rutin setiap hari sabtu setelah pulang 

sekolah, akan tetapi menurut AG selain hari tersebut ia sering mengkonsumsi 

minuman keras sendirian. Adapun orang tua dari AG tidak mengetahui tindakan 

yang dilakukan oleh anaknya tersebut.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan konseling 

behavioral sesuai dengan tujuannya yaitu merubah perilaku mal adaptif menjadi 

perilaku yang adaptif. Sedangkan teknik yang digunakan adalah teknik 

pengelolaan diri. Teknik ini digunakan sebagai cara untuk mengelola perilaku 

konseli dalam upaya mengatasi kebiasaan mengkonsumsi minuman keras.  
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c. Proses Konseling 

Pada proses konseling ini akan digambarkan secara singkat setiap 

pertemuan dengan konseli. 

1. Pre test 

Pada pertemuan pertama, konseli diminta terlebih dahulu mengisikan 

inventori kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang sebelumnya dibacakan 

terlebih dahulu petunjuk pengisiannya dan konseli diminta mengisikan secara 

jujur sesuai dengan keadaan yang mereka hadapi atau yang mereka alami saat ini 

berhubungan dengan masalah kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. Tujuan 

dari pengisian inventori kebiasaan mengkonsumsi minuman keras adalah untuk 

mengetahui bagaimana gambaran kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang 

dialami konseli sebelum diberikan perlakuan. 

2. Tahap I (Assesment) 

Pada pertemuan ini terlebih dahulu menciptakan hubungan baik antara 

peneliti dengan konseli selama proses konseling sehingga tercapai tujuannya. 

Memantapkan kesediaan konseli untuk dibantu, sehingga subyek dapat menjalani 

proses konseling secara sukarela dan mendorong subyek untuk mengungkapkan 

apa yang ia alami atau rasakan secara bebas berkaitan dengan masalah kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras. 

Sebelum mulai memasuki proses konseling terlebih dahulu dilakukan 

pembentukan rapport atau menciptakan hubungan baik dengan subyek. Untuk 

mencairkan suasana terlebih dahulu peneliti memulai pembicaraan dengan hal-hal 

di luar permasalahan yang dihadapi oleh subyek, yaitu mengenai kegiatan di 

sekolah dan juga kegiatan setelah diluar sekolah. Kemudian dilakukan 
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penstrukturan mengenai waktu dan hari dilakukannya konseling hingga mencapai 

kesepakatan. Pada tahap ini peneliti berupaya agar subyek dapat lebih terbuka 

dalam mengutarakan apa yang ia rasakan dengan menjelaskan maksud dan tujuan 

konseling serta peran masing-masing baik subyek maupun peneliti. 

Setelah subyek mulai terbuka maka pada pertemuan ini diupayakan agar 

subyek mau mengungkapkan segala keluhan atas permasalahannya yaitu 

kebiasaan mengkonsumi minuman keras. Sebelum subyek mulai mengungkapkan 

maka terlebih dahulu peneliti menanyakan bagaimana kesiapan subyek sehingga 

subyek merasa nyaman saat mengungkapkan. Diharapkan dalam pertemuan ini 

peneliti mendapatkan data yang lengkap sehingga dapat membantu pelaksanaan 

konseling pada tahap-tahap berikutnya. 

Konseli mengungkapkan bahwa ia sering melakukan kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras. Ia seringkali menghabiskan waktu bersama 

teman-temannya untuk melakukan pesta minuman keras yang rutin setiap hari 

sabtu. Konseli merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, berdasarkan 

pengungkapannya orang tua konseli termasuk yang kurang memperhatikan 

masalah pribadi konseli, orang tuanya sibuk dengan urusan pekerjaannya. Orang 

tuanya hanya memberikan uang saku dan jarang sekali memperhatikan konseli. 

Konseli mengaku tidak betah tinggal di rumah, dan lebih suka bermain 

bersama teman-temannya. Konseli juga merasa tidak pernah diperhatikan dan 

kurang kasih sayang dari orang tuanya. Jika menghadapi masalah, ia memilih 

untuk membiarkan masalahnya dan lari ke minuman keras, karena menurut 
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konseli dengan mengkonsumsi minuman keras masalah yang dihadapi akan hilang 

dari otak dan pikirannya.  

Evaluasi : 

Evaluasi hasil pertemuan ini menunjukkan bahwa konseli pada awalnya 

sedikit canggung namun kemudian setelah konseli merasa mengerti maksud dan 

tujuan dari peneliti sehingga konseli mulai terbuka menceritakan 

permasalahannya. Konseli dengan terbuka dan sukarela menjawab pertanyaan 

yang diajukan peneliti serta aktif bertanya dan berpendapat meskipun pertama-

tamanya harus dipancing terlebih dahulu. Pada pertemuan pertama konseli merasa 

senang dengan adanya konseling, ia dapat mengungkapkan apa yang ia rasakan. 

3. Tahap II (Goal setting) 

Pertemuan ke 3 ini adalah melanjutkan proses konseling yang sudah 

dilakukan terhadap konseli, peneliti masih mengupayakan pembinaan hubungan 

baik dengan konseli. Hal ini dilakukan agar konseli lebih terbuka selama proses 

konseling berlangsung dan lebih memahami maksud dan tujuan diadakannya 

konseling. Sebelum memulai konseling terlebih dahulu dilakukan mpembentukan 

rapport atau menciptakan hubungan baik dengan konseli. Agar suasana tidak kaku 

atau tegang maka untuk mencairkan suasana terlebih dahulu peneliti 

membicarakan hal-hal di luar permasalahan konseli. 

Peneliti melanjutkan proses konseling dengan melakukan goal setting 

yaitu bersama dengan konseli menyusun tujuan yang dapat diterima berdasarkan 

apa yang diutarakan oleh konseli sehingga ia dapat mencapai perubahan tingkah 

laku sesuai dengan apa yang ia inginkan. Untuk memperlancar proses konseling 
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maka AG dipersilakan untuk menyampaikan apa harapannya terhadap konseling 

ini sesuai dengan permasalahan yang sedang ia hadapi. Hal ini dilakukan agar 

konseling tidak keluar dari tujuan utamanya. Dengan mengetahui harapan konseli 

maka diupayakan agar tetap terjaga hubungan baik dengan konseli. 

Konseli mengungkapkan bahwa ia merasa semakin hari semakin banyak 

masalah, konseli juga tidak bisa konsentrasi dalam proses pelajaran di sekolah 

maupun di rumah. Konseli mengerti bahwa kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras yang selama ini ia lakukan akan berpengaruh buruk dalam kehidupannya. 

Harapan konseli adalah dengan mengikuti konseling maka akan dapat membantu 

dirinya untuk menyelesaikan permasalahan yang ia alami. 

Evaluasi : 

Pada tahap konseling ini proses konseling berjalan cukup lancar, konseli 

memahami apa tujuan yang ingin dicapai dalam konseling. 

4. Tahap III (Treatment I) 

Pertemuan ini merupakan fase pertama dari proses pemberian bantuan 

kepada konseli yaitu implementasi teknik pengelolaan diri. Sebelum memasuki 

penerapan teknik konseling dimulai kembali dengan membina hubungan baik / 

pembentukan rapport agar hubungan antara peneliti dan konseli tetap terjalin 

dengan baik dan tidak kaku. Pembentukan rapport dilakukan dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan ringan di luar permasalahan konseli. Setelah hubungan 

terjalin kembali kemudian mengadakan evaluasi terhadap pertemuan sebelumnya, 

peneliti mengingatkan konseli mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam 

konseling. Setelah itu kemudian masuk ke dalam inti proses konseling. 
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Peneliti menjelaskan mengenai pengelolaan diri dan bagaimana 

penerapannya. Secara teoritis maka langkah-langkah dalam menerapkan 

pengelolaan diri adalah sebagai berikut :  

1) Tahap pertama yaitu monitor diri atau observasi diri. Konseli diminta untuk 

mencatat segala perilakunya berkaitan dengan kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras. Di tulis dalam lembar observasi pengelolaan diri yang telah 

disediakan oleh peneliti. 

2) Tahap kedua yaitu evaluasi diri. Konseli diminta untuk membandingkan 

catatan tentang perilakunya pada tahap awal dengan tujuan konseling yang 

ingin dicapai yang berkaitan dengan target perilaku yang akan diubah.  

3) Menyebutkan imbalan/ganjaran untuk perubahan perilaku, pada tahap ini 

peneliti menjelaskan mengenai imbalan/ ganjaran yang akan diterima oleh 

konseli apabila ia dapat mengubah perilaku mal adaptifnya menjadi perilaku 

adaptif. Imbalan/ ganjaran disesuaikan dengan kemauan konseli agar ia lebih 

terpacu/ termotivasi untuk tidak mengkonsumsi minuman keras lagi. 

Sedangkan apabila konseli tidak dapat melakukan perubahan perilaku maka ia 

akan mendapat ganjaran pula sesuai dengan kesepakatan.  

Selama pelaksanaan pengelolaan diri, konseli juga diberikan lembar 

observasi diri yang berisi tentang indikasi kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras. setiap hari konseli akan mencatatkan indikasi kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras apa yang muncul. Harapannya adalah sesuai dengan pengelolaan 

diri maka perilaku mal adaptif/ kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang 

muncul semakin berkurang. 
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Evaluasi: 

Pertemuan dalam tahap konseling ini berjalan cukup lancar. Konseli 

memahami bagaimana mencatat, mengevaluasi dan berani untuk membuat 

konsekuensi yang akan dilakukan saat target perilaku tercapai atau tidak tercapai. 

5. Tahap III (Treatment 2) 

Pada pertemuan ini peneliti melakukan evaluasi terhadap jalannya 

kegiatan konseling yang sudah dilaksanakan. Peneliti melakukan evaluasi jangka 

pendek guna mengetahui apakah konseli sudah melaksanakan langkah-langkah 

perubahan perilaku melalui pengelolaan diri yang telah dijelaskan pada pertemuan 

sebelumnya. Pada pertemuan kali ini masih diawali dengan pembentukan rapport. 

Selanjutnya memasuki pada konseling yaitu memantau bagaimana pelaksanaan 

pengelolaan diri yang telah disepakati. Konseli menyadari bahwa ia masih merasa 

kesulitan untuk menyelesaikan soal ujian maupun tugas dengan kemampuannya 

sendiri. Namun dari lembar observasi diri menunjukkan bahwa indikator 

kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang muncul tidak begitu banyak.  

Konseli mengaku bahwa ia termotivasi karena adanya ganjaran yang akan 

ia terima apabila dapat melaksanakan perubahan perilaku sesuai dengan 

kesepakatan. Karena konseli dapat melaksanakan perubahan perilaku maka ia 

mendapatkan ganjaran/ hadiah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Untuk 

mengetahui perkembangan selanjutnya, peneliti meminta konseli untuk 

melaksanakan kembali sesuai dengan kesepakatan dan akan dievaluasi kembali 

pada pertemuan konseling berikutnya. 
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Evaluasi: 

Konseli sudah bisa berkomitmen untuk melaksanakan perjanjian yang 

sudah disepakati bersama.  

6. Tahap III (Treatment III) 

Pertemuan ini merupakan treatment terakhir untuk konseli dalam 

konseling behavioral dengan teknik pengelolaan diri. Sebelum memulai proses 

konseling dilakukan terlebih dahulu evaluasi dari pertemuan sebelumnya. Konseli 

mengaku bahwa ia telah berusaha dengan baik untuk melakukan perubahan 

perilaku meskipun belum bisa sepenuhnya. Konseli merasa bahwa perubahan 

perilaku yang ia lakukan baik untuk dirinya dan akan mendukung prestasinya. 

Berdasarkan pengisian lembar observasi diri, kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras yang muncul semakin berkurang, yang artinya konseli mampu 

merubah perilakunya yang mal adaptif menjadi perilaku adaptif. Untuk itu, 

konseli kembali mendapatkan hadiah. 

Evaluasi: 

 Kemauan dari diri konseli terlihat dari antusiasme konseli dalam 

pertemuan kali ini. Ia dapat melaksanakan sesuai dengan kesepakatan, diharapkan 

dengan adanya konseling ini dapat membantu mengatasi masalah siswa. 

7. Tahap IV (Evaluasi dan follow up) 

Pertemuan ini merupakan tahap evaluasi dan follow up (tindak lanjut) dari 

proses konseling yang telah dilakukan secara keseluruhan. Sebelumnya peneliti 

melakukan evaluasi dari pertemuan sebelumnya, kemudian melakukan follow up 

terhadap kegiatan konseling yang telah terlaksana. Konseli mengungkapkan 
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bahwa setelah ia mendapatkan konseling ia menjadi termotivasi untuk berusaha 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tanpa harus lari ke minuman keras 

dan juga konsentrasi dalam belajar di sekolah maupun di rumah. 

Berikut ini dapat dilihat hasil evaluasi yang meliputi evaluasi pemahaman 

(understanding), perasaan (comfort), dan tindakan (action). 

Tabel 4.10 Hasil evaluasi akhir konseli 1 (AG) 

 

Aspek penilaian Hasil Evaluasi 

Pemahaman 

(Understanding) 

Konseli terpacu untuk dapat mengubah perilakunya 

yaitu dengan tidak mengkonsumsi minuman keras lagi. 

Perasaan (Comfort) Konseli merasa senang karena dengan adanya konseling 

ia mendapat bimbingan 

Tindakan (Action) Konseli akan berusaha keluar dari kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras. 

Evaluasi: 

Secara keseluruhan proses konseling berjalan lancar, pembinaan rapport 

yang selama ini dilakukan peneliti berhasil membuat keakraban antara konseli dan 

peneliti. Diharapkan konseli juga akan bisa terbuka dengan konselor sekolah yang 

menanganinya. 

8. Post test 

Setelah melakukan evaluasi dan follow up konseli diminta untuk 

mengisikan inventori kebiasaan mengkonsumsi minuman keras, inventori ini sama 

dengan yang digunakan pada pre test. Tujuan dari pengisian post test ini adalah 

untuk mengetahui apakah terdapat perubahan dari masalah kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras antara sebelum memperoleh konseling dan 

sesudah memperoleh konseling. 
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(2) Subyek 2 (K-2) atau SP 

a) Identitas Konseli 

Nama   : K-2 atau SP 

Kelas   : X TKJ 1 

Tempat Tgl Lahir : Purbalingga, 05 Maret 1996 

Alamat   : Desa Ponjen 

Tgl Pertemuan  : 4,6,11,17,20,24,27 September 2012 dan 1 Oktober 2012 

Agama   : Islam 

Tempat  : Ruang BK 

b) Sinopsis 

SP merupakan salah satu siswa kelas X TKJ 1 SMK N 1 Karanganyar. 

Berdasarkan informasi yang didapat dari SP diperoleh keterangan bahwa ia sering 

mengkonsumsi minuman keras. Pada awalnya SP mengkonsumsi minuman keras 

hanya untuk menghormati teman-temannya yang pada waktu ulang tahun yang 

perayaannya dirayakan dengan mengadakan pesta minuman keras bersama-sama. 

SP mempunyai ikatan yang kuat dengan teman-temannya. Ikatan itu mendorong ia 

untuk menemani dan merasa tidak enak kalau menolak ajakan tersebut. Akan 

tetapi SP menjadi ketagihan karena setelah mengkonsumsi minuman keras SP 

merasa permasalahan-permasalahan yang ada dipikirannya seakan-akan hilang 

semua dari hidupnya. Orang tua SP sendiri tidak pernah mengetahui perilaku 

anaknya tersebut, hal ini terjadi karena kedua orang tuanya bekerja di luar kota. 

Sehingga SP bisa bebas pulang pergi malam-malam. Akibat kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras ini prestasi SP di sekolah jadi turun drastis dan 

bahkan SP sering membolos sekolah. 
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan konseling 

behavioral sesuai dengan tujuannya yaitu merubah perilaku mal adaptif menjadi 

perilaku yang adaptif. Sedangkan teknik yang digunakan adalah teknik 

pengelolaan diri. Teknik ini digunakan sebagai cara untuk mengelola perilaku 

konseli dalam upaya mengatasi kebiasaan mengkonsumsi minuman keras.  

c) Proses Konseling  

Pada proses konseling ini akan digambarkan secara singkat setiap 

pertemuan dengan konseli. 

1. Pre test 

Pada pertemuan pertama, konseli diminta terlebih dahulu mengisikan 

inventori kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang sebelumnya dibacakan 

terlebih dahulu petunjuk pengisiannya dan konseli diminta mengisikan secara 

jujur sesuai dengan keadaan yang mereka hadapi atau yang mereka alami saat ini 

berhubungan dengan masalah kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. Tujuan 

dari pengisian inventori kebiasaan mengkonsumsi minuman keras adalah untuk 

mengetahui bagaimana gambaran kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang 

dialami konseli sebelum diberikan perlakuan. 

2. Tahap I (Assesment) 

Pada pertemuan ini terlebih dahulu menciptakan hubungan baik antara 

peneliti dengan konseli selama proses konseling sehingga tercapai tujuannya. 

Memantapkan kesediaan konseli untuk dibantu, sehingga subyek dapat menjalani 

proses konseling secara sukarela dan mendorong subyek untuk mengungkapkan 

apa yang ia alami atau rasakan secara bebas berkaitan dengan masalah kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras. 
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Sebelum mulai memasuki proses konseling terlebih dahulu dilakukan 

pembentukan rapport atau menciptakan hubungan baik dengan subyek. Untuk 

mencairkan suasana terlebih dahulu peneliti memulai pembicaraan dengan hal-hal 

di luar permasalahan yang dihadapi oleh subyek, yaitu mengenai kegiatan di 

sekolah dan juga kegiatan setelah diluar sekolah. Kemudian dilakukan 

penstrukturan mengenai waktu dan hari dilakukannya konseling hingga mencapai 

kesepakatan. Pada tahap ini peneliti berupaya agar subyek dapat lebih terbuka 

dalam mengutarakan apa yang ia rasakan dengan menjelaskan maksud dan tujuan 

konseling serta peran masing-masing baik subyek maupun peneliti. 

Setelah subyek mulai terbuka maka pada pertemuan ini diupayakan agar 

subyek mau mengungkapkan segala keluhan atas permasalahannya yaitu 

kebiasaan mengkonsumi minuman keras. Sebelum subyek mulai mengungkapkan 

maka terlebih dahulu peneliti menanyakan bagaimana kesiapan subyek sehingga 

subyek merasa nyaman saat mengungkapkan. Diharapkan dalam pertemuan ini 

peneliti mendapatkan data yang lengkap sehingga dapat membantu pelaksanaan 

konseling pada tahap-tahap berikutnya. 

Konseli merupakan anak tunggal. Ia mengaku kalau sering mengkonsumsi 

minuman keras karena pada mulanya diajak teman-temannya.  Tetapi setelah 

berjalannya waktu konseli menjadi ketagihan untuk mengkonsumsi minuman 

keras, ini dilakukan karena ia merasa setelah mengkonsumsi minuman keras 

permasalah yang ada dalam hidupnya hilang. Konseli juga hanya tinggal bersama 

neneknya, karena kedua orang tuanya kerja di luar kota. Konseli merasa kurang 
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perhatian dari orang tuanya, ia juga tidak betah tinggal di rumah karena neneknya 

sering memarahi konseli.   

Evaluasi : 

Evaluasi hasil pertemuan ini menunjukkan bahwa konseli bisa terbuka 

mengungkapkan masalah yang sedang ia alami. Pada pertemuan pertama konseli 

merasa senang dengan adanya konseling, ia dapat mengungkapkan apa yang ia 

rasakan. 

3. Tahap II (Goal setting) 

Pertemuan ke 3 ini adalah melanjutkan proses konseling yang sudah 

dilakukan terhadap konseli, peneliti masih mengupayakan pembinaan hubungan 

baik dengan konseli. Hal ini dilakukan agar konseli lebih terbuka selama proses 

konseling berlangsung dan lebih memahami maksud dan tujuan diadakannya 

konseling. Sebelum memulai konseling terlebih dahulu dilakukan mpembentukan 

rapport atau menciptakan hubungan baik dengan konseli. Agar suasana tidak kaku 

atau tegang maka untuk mencairkan suasana terlebih dahulu peneliti 

membicarakan hal-hal di luar permasalahan konseli. 

Peneliti melanjutkan proses konseling dengan melakukan goal setting 

yaitu bersama dengan konseli menyusun tujuan yang dapat diterima berdasarkan 

apa yang diutarakan oleh konseli sehingga ia dapat mencapai perubahan tingkah 

laku sesuai dengan apa yang ia inginkan. Untuk memperlancar proses konseling 

maka SP dipersilakan untuk menyampaikan apa harapannya terhadap konseling 

ini sesuai dengan permasalahan yang sedang ia hadapi. Hal ini dilakukan agar 
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konseling tidak keluar dari tujuan utamanya. Dengan mengetahui harapan konseli 

maka diupayakan agar tetap terjaga hubungan baik dengan konseli. 

Konseli mengungkapkan bahwa ia merasa semakin hari semakin banyak 

masalah, konseli juga tidak bisa konsentrasi dalam proses pelajaran di sekolah 

maupun di rumah. Konseli mengerti bahwa kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras yang selama ini ia lakukan akan berpengaruh buruk dalam kehidupannya. 

Harapan konseli adalah dengan mengikuti konseling maka akan dapat membantu 

dirinya untuk menyelesaikan permasalahan yang ia alami. 

Evaluasi : 

Pada tahap konseling ini proses konseling berjalan cukup lancar, konseli 

memahami apa tujuan yang ingin dicapai dalam konseling. 

4. Tahap III (Treatment I) 

Pertemuan ini merupakan fase pertama dari proses pemberian bantuan 

kepada konseli yaitu implementasi teknik pengelolaan diri. Sebelum memasuki 

penerapan teknik konseling dimulai kembali dengan membina hubungan baik / 

pembentukan rapport agar hubungan antara peneliti dan konseli tetap terjalin 

dengan baik dan tidak kaku. Pembentukan rapport dilakukan dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan ringan di luar permasalahan konseli. Setelah hubungan 

terjalin kembali kemudian mengadakan evaluasi terhadap pertemuan sebelumnya, 

peneliti mengingatkan konseli mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam 

konseling. Setelah itu kemudian masuk ke dalam inti proses konseling. 
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Peneliti menjelaskan mengenai pengelolaan diri dan bagaimana 

penerapannya. Secara teoritis maka langkah-langkah dalam menerapkan 

pengelolaan diri adalah sebagai berikut :  

1) Tahap pertama yaitu monitor diri atau observasi diri. Konseli diminta untuk 

mencatat segala perilakunya berkaitan dengan kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras. Di tulis dalam lembar observasi pengelolaan diri yang telah 

disediakan oleh peneliti. 

2) Tahap kedua yaitu evaluasi diri. Konseli diminta untuk membandingkan 

catatan tentang perilakunya pada tahap awal dengan tujuan konseling yang 

ingin dicapai yang berkaitan dengan target perilaku yang akan diubah.  

3) Menyebutkan imbalan/ganjaran untuk perubahan perilaku, pada tahap ini 

peneliti menjelaskan mengenai imbalan/ ganjaran yang akan diterima oleh 

konseli apabila ia dapat mengubah perilaku mal adaptifnya menjadi perilaku 

adaptif. Imbalan/ ganjaran disesuaikan dengan kemauan konseli agar ia lebih 

terpacu/ termotivasi untuk tidak mengkonsumsi minuman keras lagi. 

Sedangkan apabila konseli tidak dapat melakukan perubahan perilaku maka ia 

akan mendapat ganjaran pula sesuai dengan kesepakatan.  

Selama pelaksanaan pengelolaan diri, konseli juga diberikan lembar 

observasi diri yang berisi tentang indikasi kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras. setiap hari konseli akan mencatatkan indikasi kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras apa yang muncul. Harapannya adalah sesuai dengan pengelolaan 

diri maka perilaku mal adaptif/ kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang 

muncul semakin berkurang. 
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Evaluasi: 

Pertemuan dalam tahap konseling ini berjalan cukup lancar. Konseli 

memahami bagaimana mencatat, mengevaluasi dan berani untuk membuat 

konsekuensi yang akan dilakukan saat target perilaku tercapai atau tidak tercapai. 

5. Tahap III (Treatment 2) 

Pada pertemuan ini peneliti melakukan evaluasi terhadap jalannya 

kegiatan konseling yang sudah dilaksanakan. Peneliti melakukan evaluasi jangka 

pendek guna mengetahui apakah konseli sudah melaksanakan langkah-langkah 

perubahan perilaku melalui pengelolaan diri yang telah dijelaskan pada pertemuan 

sebelumnya. Pada pertemuan kali ini masih diawali dengan pembentukan rapport. 

Selanjutnya memasuki pada konseling yaitu memantau bagaimana pelaksanaan 

pengelolaan diri yang telah disepakati. Konseli menyadari bahwa ia masih merasa 

kesulitan untuk menyelesaikan soal ujian maupun tugas dengan kemampuannya 

sendiri. Namun dari lembar observasi diri menunjukkan bahwa indikator 

kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang muncul tidak begitu banyak.  

Konseli mengaku bahwa ia termotivasi karena adanya ganjaran yang akan 

ia terima apabila dapat melaksanakan perubahan perilaku sesuai dengan 

kesepakatan. Karena konseli dapat melaksanakan perubahan perilaku maka ia 

mendapatkan ganjaran/ hadiah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Untuk 

mengetahui perkembangan selanjutnya, peneliti meminta konseli untuk 

melaksanakan kembali sesuai dengan kesepakatan dan akan dievaluasi kembali 

pada pertemuan konseling berikutnya. 
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Evaluasi: 

Konseli sudah bisa berkomitmen untuk melaksanakan perjanjian yang 

sudah disepakati bersama.  

6. Tahap III (Treatment III) 

Pertemuan ini merupakan treatment terakhir untuk konseli dalam 

konseling behavioral dengan teknik pengelolaan diri. Sebelum memulai proses 

konseling dilakukan terlebih dahulu evaluasi dari pertemuan sebelumnya. Konseli 

mengaku bahwa ia telah berusaha dengan baik untuk melakukan perubahan 

perilaku meskipun belum bisa sepenuhnya. Konseli merasa bahwa perubahan 

perilaku yang ia lakukan baik untuk dirinya dan akan mendukung prestasinya. 

Berdasarkan pengisian lembar observasi diri, kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras yang muncul semakin berkurang, namun konseli menyadari 

bahwa ia masih merasa kesulitan untuk tidak mengkonssumsi minuman keras lagi. 

Namun dari lembar observasi diri yan diberikan, indikator kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras yang muncul tidak begitu banyak yang artinya 

konseli mampu merubah perilakunya yang mal adaptif menjadi perilaku adaptif. 

Untuk itu, konseli kembali mendapatkan hadiah. 

Evaluasi: 

Konseli dapat melaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Pengisian lembar 

observasi diri menggambarkan mengenai kegiatan siswa selama melakukan 

konseling. Diharapkan dengan adanya konseling ini dapat membantu mengatasi 

masalah siswa. 
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7. Tahap IV (Evaluasi dan follow up) 

Pertemuan ini merupakan tahap evaluasi dan follow up (tindak lanjut) dari 

proses konseling yang telah dilakukan secara keseluruhan. Sebelumnya peneliti 

melakukan evaluasi dari pertemuan sebelumnya, kemudian melakukan follow up 

terhadap kegiatan konseling yang telah terlaksana. Konseli mengungkapkan 

bahwa setelah ia mendapatkan konseling ia menjadi termotivasi untuk berusaha 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tanpa harus lari ke minuman keras 

dan juga konsentrasi dalam belajar di sekolah maupun di rumah. 

Berikut ini dapat dilihat hasil evaluasi yang meliputi evaluasi pemahaman 

(understanding), perasaan (comfort), dan tindakan (action). 

Tabel 4.11 Hasil evaluasi akhir konseli 2 (SP) 

Aspek penilaian Hasil Evaluasi 

Pemahaman 

(Understanding) 

Konseli memahami bahwa kebiasaan mengkonsumsi 

minuman kerasnya tersebut berpengaruh negatif 

terhadap masa depannya kelak. 

Perasaan (Comfort) Konseli merasa senang karena dengan adanya konseling 

ia mendapat pemahaman tentang efek negatif kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras 

Tindakan (Action) Konseli akan berusaha keluar dari kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras. 

Evaluasi: 

Secara keseluruhan proses konseling berjalan lancar, pembinaan rapport 

yang selama ini dilakukan peneliti berhasil membuat keakraban antara konseli dan 

peneliti. Diharapkan konseli juga akan bisa terbuka dengan konselor sekolah yang 

menanganinya. 

8. Post test 

Setelah melakukan evaluasi dan follow up konseli diminta untuk 

mengisikan inventori kebiasaan mengkonsumsi minuman keras, inventori ini sama 



101 
 

 

dengan yang digunakan pada pre test. Tujuan dari pengisian post test ini adalah 

untuk mengetahui apakah terdapat perubahan dari masalah kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras antara sebelum memperoleh konseling dan 

sesudah memperoleh konseling. 

(3) Subjek-3 (K-3) atau AA 

a) Identitas Konseli 

Nama   : K-3 atau AA 

Kelas    : X TKJ 2 

Tempat Tgl Lahir : Purbalingga, 19 Desember 1995 

Agama   : Islam 

Alamat   : Desa Brakas 

Tgl Pertemuan  : 4,8,12,18,21,25,28 September dan 1 Oktober 2012 

Tempat  : Ruang BK 

b) Sinopsis 

AA merupakan salah satu siswa kelas X TKJ 2 SMK N 1 Karanganyar. 

Berdasarkan informasi yang didapat dari AA diperoleh keterangan bahwa ia 

sering mengkonsumsi minuman keras. AA juga menjelaskan alasan kenapa dia 

mengkonsumsi minuman keras bermula dari permasalahan keluarga. AA 

menjelaskan bahwa kedua orang tuanya bercerai sejak dia masuk SMP, kemudian 

AA tinggal bersama ibunya yang telah menikah lagi. AA tidak betah tinggal 

bersama ibu dan keluarga barunya, dia merasa kurang kasih sayang dari ibunya 

maupun ayah tirinya, AA sering dimarahi tanpa alasan yang jelas oleh ibunya. Ibu 

dan ayah tirinya lebih perhatian dan sayang terhadap adik tirinya, sedangkan ayah 

kandung dari AA sendiri juga sudah menikah lagi, ini menyebabkan AA terpuruk 
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dan merasa hidupnya sendirian. Dan akhirnya AA sering berkumpul dengan 

teman-temannya dan minum minuman keras bersama-sama. AA jadi semakin 

ketagihan untuk mengkonsumsi minuman keras bersama teman-temannya, karena 

dengan bersama teman-temannya AA merasa ada yang memperhatikan. 

Sedangkan di sekolah prestasi AA dibawah rata-rata nilai kelas, AA sering 

membolos dan tidak mengikuti pelajaran. AA juga kelihatan lesu dan tidak 

bersemangat dalam mengikuti pelajaran di sekolah. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan konseling 

behavioral sesuai dengan tujuannya yaitu merubah perilaku mal adaptif menjadi 

perilaku yang adaptif. Sedangkan teknik yang digunakan adalah teknik 

pengelolaan diri. Teknik ini digunakan sebagai cara untuk mengelola perilaku 

konseli dalam upaya mengatasi kebiasaan mengkonsumsi minuman keras.  

c)  Proses Konseling 

Pada proses konseling ini akan digambarkan secara singkat setiap 

pertemuan dengan konseli. 

1. Pre test 

Pada pertemuan pertama, konseli diminta terlebih dahulu mengisikan 

inventori kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang sebelumnya dibacakan 

terlebih dahulu petunjuk pengisiannya dan konseli diminta mengisikan secara 

jujur sesuai dengan keadaan yang mereka hadapi atau yang mereka alami saat ini 

berhubungan dengan masalah kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. Tujuan 

dari pengisian inventori kebiasaan mengkonsumsi minuman keras adalah untuk 

mengetahui bagaimana gambaran kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang 

dialami konseli sebelum diberikan perlakuan. 
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2. Tahap I (Assesment) 

Pada pertemuan ini terlebih dahulu menciptakan hubungan baik antara 

peneliti dengan konseli selama proses konseling sehingga tercapai tujuannya. 

Memantapkan kesediaan konseli untuk dibantu, sehingga subyek dapat menjalani 

proses konseling secara sukarela dan mendorong subyek untuk mengungkapkan 

apa yang ia alami atau rasakan secara bebas berkaitan dengan masalah kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras. 

Sebelum mulai memasuki proses konseling terlebih dahulu dilakukan 

pembentukan rapport atau menciptakan hubungan baik dengan subyek. Untuk 

mencairkan suasana terlebih dahulu peneliti memulai pembicaraan dengan hal-hal 

di luar permasalahan yang dihadapi oleh subyek, yaitu mengenai kegiatan di 

sekolah dan juga kegiatan setelah diluar sekolah. Kemudian dilakukan 

penstrukturan mengenai waktu dan hari dilakukannya konseling hingga mencapai 

kesepakatan. Pada tahap ini peneliti berupaya agar subyek dapat lebih terbuka 

dalam mengutarakan apa yang ia rasakan dengan menjelaskan maksud dan tujuan 

konseling serta peran masing-masing baik subyek maupun peneliti. 

Setelah subyek mulai terbuka maka pada pertemuan ini diupayakan agar 

subyek mau mengungkapkan segala keluhan atas permasalahannya yaitu 

kebiasaan mengkonsumi minuman keras. Sebelum subyek mulai mengungkapkan 

maka terlebih dahulu peneliti menanyakan bagaimana kesiapan subyek sehingga 

subyek merasa nyaman saat mengungkapkan. Diharapkan dalam pertemuan ini 

peneliti mendapatkan data yang lengkap sehingga dapat membantu pelaksanaan 

konseling pada tahap-tahap berikutnya. 
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Konseli merupakan anak tunggal tetapi dia tinggal bersama ibu kandung 

dan juga ayah dan adik tirinya. Ia mengaku kalau sering mengkonsumsi minuman 

keras karena merasa kesepian dan kurang perhatian dan kasih sayang dari orang 

tuanya yang sudah cerai. Konseli mengkonsumsi minuman keras bersama teman-

temannya, karena dia merasa bersama teman-temannya dia merasa diperhatikan. 

Konseli juga lebih sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya untuk 

nongkrong dan pulang malam. Ibu kandungnya juga lebih memperhatikan anak 

hasil pernikahan dengan ayah tiri konseli. Konseli juga merasa tidak betah tinggal 

di rumah karena sering menjadi sasaran amarah ibu kandungnya kalau lagi marah, 

padahal menurut pengakuan konseli, dia tidak melakukan kesalahan.    

Evaluasi : 

Evaluasi hasil pertemuan ini menunjukkan bahwa konseli bisa terbuka 

mengungkapkan masalah yang sedang ia alami. Pada pertemuan pertama konseli 

merasa senang dengan adanya konseling, ia dapat mengungkapkan apa yang ia 

rasakan. 

3. Tahap II (Goal setting) 

Pertemuan ke 3 ini adalah melanjutkan proses konseling yang sudah 

dilakukan terhadap konseli, peneliti masih mengupayakan pembinaan hubungan 

baik dengan konseli. Hal ini dilakukan agar konseli lebih terbuka selama proses 

konseling berlangsung dan lebih memahami maksud dan tujuan diadakannya 

konseling. Sebelum memulai konseling terlebih dahulu dilakukan mpembentukan 

rapport atau menciptakan hubungan baik dengan konseli. Agar suasana tidak kaku 
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atau tegang maka untuk mencairkan suasana terlebih dahulu peneliti 

membicarakan hal-hal di luar permasalahan konseli. 

Peneliti melanjutkan proses konseling dengan melakukan goal setting 

yaitu bersama dengan konseli menyusun tujuan yang dapat diterima berdasarkan 

apa yang diutarakan oleh konseli sehingga ia dapat mencapai perubahan tingkah 

laku sesuai dengan apa yang ia inginkan. Untuk memperlancar proses konseling 

maka AA dipersilakan untuk menyampaikan apa harapannya terhadap konseling 

ini sesuai dengan permasalahan yang sedang ia hadapi. Hal ini dilakukan agar 

konseling tidak keluar dari tujuan utamanya. Dengan mengetahui harapan konseli 

maka diupayakan agar tetap terjaga hubungan baik dengan konseli. 

Konseli mengungkapkan bahwa ia merasa kurang mendapatkan kasih 

sayang dan perhatian dari orang tua sehingga dia lari ke minuman keras, konseli 

juga tidak bisa konsentrasi dalam proses pelajaran di sekolah maupun di rumah. 

Konseli mengerti bahwa kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang selama 

ini ia lakukan akan berpengaruh buruk dalam kehidupannya. Harapan konseli 

adalah dengan mengikuti konseling maka akan dapat membantu dirinya untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ia alami. 

Evaluasi : 

Pada tahap konseling ini proses konseling berjalan cukup lancar, konseli 

memahami apa tujuan yang ingin dicapai dalam konseling. 

4. Tahap III (Treatment 1) 

Pertemuan ini merupakan fase pertama dari proses pemberian bantuan 

kepada konseli yaitu implementasi teknik pengelolaan diri. Sebelum memasuki 
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penerapan teknik konseling dimulai kembali dengan membina hubungan baik / 

pembentukan rapport agar hubungan antara peneliti dan konseli tetap terjalin 

dengan baik dan tidak kaku. Pembentukan rapport dilakukan dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan ringan di luar permasalahan konseli. Setelah hubungan 

terjalin kembali kemudian mengadakan evaluasi terhadap pertemuan sebelumnya, 

peneliti mengingatkan konseli mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam 

konseling. Setelah itu kemudian masuk ke dalam inti proses konseling. 

Peneliti menjelaskan mengenai pengelolaan diri dan bagaimana 

penerapannya. Secara teoritis maka langkah-langkah dalam menerapkan 

pengelolaan diri adalah sebagai berikut :  

4) Tahap pertama yaitu monitor diri atau observasi diri. Konseli diminta untuk 

mencatat segala perilakunya berkaitan dengan kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras. Di tulis dalam lembar observasi pengelolaan diri yang telah 

disediakan oleh peneliti. 

5) Tahap kedua yaitu evaluasi diri. Konseli diminta untuk membandingkan 

catatan tentang perilakunya pada tahap awal dengan tujuan konseling yang 

ingin dicapai yang berkaitan dengan target perilaku yang akan diubah.  

6) Menyebutkan imbalan/ganjaran untuk perubahan perilaku, pada tahap ini 

peneliti menjelaskan mengenai imbalan/ ganjaran yang akan diterima oleh 

konseli apabila ia dapat mengubah perilaku mal adaptifnya menjadi perilaku 

adaptif. Imbalan/ ganjaran disesuaikan dengan kemauan konseli agar ia lebih 

terpacu/ termotivasi untuk tidak mengkonsumsi minuman keras lagi. 
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Sedangkan apabila konseli tidak dapat melakukan perubahan perilaku maka ia 

akan mendapat ganjaran pula sesuai dengan kesepakatan.  

Selama pelaksanaan pengelolaan diri, konseli juga diberikan lembar 

observasi diri yang berisi tentang indikasi kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras. setiap hari konseli akan mencatatkan indikasi kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras apa yang muncul. Harapannya adalah sesuai dengan pengelolaan 

diri maka perilaku mal adaptif/ kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang 

muncul semakin berkurang. 

Evaluasi: 

Pertemuan dalam tahap konseling ini berjalan cukup lancar. Konseli 

memahami bagaimana mencatat, mengevaluasi dan berani untuk membuat 

konsekuensi yang akan dilakukan saat target perilaku tercapai atau tidak tercapai. 

5. Tahap III (Treatment 2) 

Pada pertemuan ini peneliti melakukan evaluasi terhadap jalannya 

kegiatan konseling yang sudah dilaksanakan. Peneliti melakukan evaluasi jangka 

pendek guna mengetahui apakah konseli sudah melaksanakan langkah-langkah 

perubahan perilaku melalui pengelolaan diri yang telah dijelaskan pada pertemuan 

sebelumnya. Pada pertemuan kali ini masih diawali dengan pembentukan rapport. 

Selanjutnya memasuki pada konseling yaitu memantau bagaimana pelaksanaan 

pengelolaan diri yang telah disepakati. Konseli menyadari bahwa ia masih merasa 

kesulitan untuk menyelesaikan soal ujian maupun tugas dengan kemampuannya 

sendiri. Namun dari lembar observasi diri menunjukkan bahwa indikator 

kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang muncul tidak begitu banyak.  
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Konseli mengaku bahwa ia termotivasi karena adanya ganjaran yang akan 

ia terima apabila dapat melaksanakan perubahan perilaku sesuai dengan 

kesepakatan. Karena konseli dapat melaksanakan perubahan perilaku maka ia 

mendapatkan ganjaran/ hadiah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Untuk 

mengetahui perkembangan selanjutnya, peneliti meminta konseli untuk 

melaksanakan kembali sesuai dengan kesepakatan dan akan dievaluasi kembali 

pada pertemuan konseling berikutnya. 

Evaluasi: 

Konseli sudah bisa berkomitmen untuk melaksanakan perjanjian yang 

sudah disepakati bersama. Untuk memantau kegiatan konseli menggunakan 

lembar observasi diri yang akan dievaluasi kembali pada pertemuan berikutnya. 

6. Tahap III (Treatment 3) 

Pertemuan ini merupakan treatment terakhir untuk konseli dalam 

konseling behavioral dengan teknik pengelolaan diri. Sebelum memulai proses 

konseling dilakukan terlebih dahulu evaluasi dari pertemuan sebelumnya. Konseli 

mengaku bahwa ia telah berusaha dengan baik untuk melakukan perubahan 

perilaku meskipun belum bisa sepenuhnya. Konseli merasa bahwa perubahan 

perilaku yang ia lakukan baik untuk dirinya dan akan mendukung prestasinya. 

Berdasarkan pengisian lembar observasi diri, kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras yang muncul semakin berkurang, namun konseli menyadari 

bahwa ia masih merasa kesulitan untuk tidak mengkonssumsi minuman keras lagi. 

Namun dari lembar observasi diri yan diberikan, indikator kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras yang muncul tidak begitu banyak yang artinya 
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konseli mampu merubah perilakunya yang mal adaptif menjadi perilaku adaptif. 

Untuk itu, konseli kembali mendapatkan hadiah. 

Evaluasi: 

Konseli dapat melaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Pengisian lembar 

observasi diri menggambarkan mengenai kegiatan siswa selama melakukan 

konseling. Diharapkan dengan adanya konseling ini dapat membantu mengatasi 

masalah siswa. 

7. Tahap IV (Evaluasi dan follow up) 

Pertemuan ini merupakan tahap evaluasi dan follow up (tindak lanjut) dari 

proses konseling yang telah dilakukan secara keseluruhan. Sebelumnya peneliti 

melakukan evaluasi dari pertemuan sebelumnya, kemudian melakukan follow up 

terhadap kegiatan konseling yang telah terlaksana. Konseli mengungkapkan 

bahwa setelah ia mendapatkan konseling ia menjadi termotivasi untuk berusaha 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tanpa harus lari ke minuman keras 

dan juga konsentrasi dalam belajar di sekolah maupun di rumah. 

Berikut ini dapat dilihat hasil evaluasi yang meliputi evaluasi pemahaman 

(understanding), perasaan (comfort), dan tindakan (action). 

Tabel 4.12 Hasil evaluasi akhir konseli 3 (AA) 

 

Aspek penilaian Hasil Evaluasi 

Pemahaman 

(Understanding) 

Konseli memahami bahwa kebiasaan mengkonsumsi 

minuman kerasnya tersebut berpengaruh negatif 

terhadap masa depannya kelak. 

Perasaan (Comfort) Konseli merasa senang karena dengan adanya konseling 

ia mendapat pemahaman tentang efek negatif kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras 

Tindakan (Action) Konseli akan berusaha keluar dari kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras. 
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Evaluasi: 

Secara keseluruhan proses konseling berjalan lancar, pembinaan rapport 

yang selama ini dilakukan peneliti berhasil membuat keakraban antara konseli dan 

peneliti. Diharapkan konseli juga akan bisa terbuka dengan konselor sekolah yang 

menanganinya. 

8. Post test 

Setelah melakukan evaluasi dan follow up konseli diminta untuk 

mengisikan inventori kebiasaan mengkonsumsi minuman keras, inventori ini sama 

dengan yang digunakan pada pre test. Tujuan dari pengisian post test ini adalah 

untuk mengetahui apakah terdapat perubahan dari masalah kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras antara sebelum memperoleh konseling dan 

sesudah memperoleh konseling. 

(4) Subjek-4 (K-4) atau TH 

a) Identitas Konseli 

Nama   : K-4 atau TH 

Kelas    : X TKJ 2 

Tempat Tgl Lahir : Purbalingga, 25 Oktober 1996 

Agama   : Islam 

Alamat   : Desa Picung 

Tgl Pertemuan  : 4,8,12,18,21,25,28 September dan 1 Oktober 2012 

Tempat  : Ruang BK 

b) Sinopsis 

TH merupakan salah satu siswa kelas X TKJ 2 SMK N 1 Karanganyar. 

Berdasarkan informasi yang didapat dari TH diperoleh keterangan bahwa ia sering 
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mengkonsumsi minuman keras. TH  menjelaskan alasan kenapa dia 

mengkonsumsi minuman keras bermula dari pergaulan dengan teman-temannya 

yang nongkrong malam-malam, pada mulanya TH tidak mau untuk minum 

minuman keras. Tetapi dia dipaksa oleh temannya dan temannya memaksa dengan 

alasan sebagai solidaritas, akhirnya TH mau untuk minum. Dan sampai sekarang 

TH sering melakukan pesta minuman keras bersama teman-temannya. TH 

sebenarnya berasal dari keluarga yang tergolong mampu secara keuangan, bahkan 

uang sakunya paling tinggi apabila dibandingkan dengan teman sekolahnya yang 

lain. Akan tetapi orang tuanya jarang berada di rumah, karena kedua orang tuanya 

sering pergi keluar kota mengurus bisnisnya, orang tuanya hanya menanyakan 

uang sakunya masih atau tidak semisal bertemu di rumah. dank arena hal tersebut 

juga yang mengakibatkan TH sering kumpul dan pesta minuman keras bersama 

teman-temannya karena dia merasa disitulah dia bisa mendapatkan perhatian. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan konseling 

behavioral sesuai dengan tujuannya yaitu merubah perilaku mal adaptif menjadi 

perilaku yang adaptif. Sedangkan teknik yang digunakan adalah teknik 

pengelolaan diri. Teknik ini digunakan sebagai cara untuk mengelola perilaku 

konseli dalam upaya mengatasi kebiasaan mengkonsumsi minuman keras.  

c) Proses Konseling 

Pada proses konseling ini akan digambarkan secara singkat setiap 

pertemuan dengan konseli. 

1. Pre test 

Pada pertemuan pertama, konseli diminta terlebih dahulu mengisikan 

inventori kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang sebelumnya dibacakan 
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terlebih dahulu petunjuk pengisiannya dan konseli diminta mengisikan secara 

jujur sesuai dengan keadaan yang mereka hadapi atau yang mereka alami saat ini 

berhubungan dengan masalah kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. Tujuan 

dari pengisian inventori kebiasaan mengkonsumsi minuman keras adalah untuk 

mengetahui bagaimana gambaran kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang 

dialami konseli sebelum diberikan perlakuan. 

2. Tahap I (Assesment) 

Pada pertemuan ini terlebih dahulu menciptakan hubungan baik antara 

peneliti dengan konseli selama proses konseling sehingga tercapai tujuannya. 

Memantapkan kesediaan konseli untuk dibantu, sehingga subyek dapat menjalani 

proses konseling secara sukarela dan mendorong subyek untuk mengungkapkan 

apa yang ia alami atau rasakan secara bebas berkaitan dengan masalah kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras. 

Sebelum mulai memasuki proses konseling terlebih dahulu dilakukan 

pembentukan rapport atau menciptakan hubungan baik dengan subyek. Untuk 

mencairkan suasana terlebih dahulu peneliti memulai pembicaraan dengan hal-hal 

di luar permasalahan yang dihadapi oleh subyek, yaitu mengenai kegiatan di 

sekolah dan juga kegiatan setelah diluar sekolah. Kemudian dilakukan 

penstrukturan mengenai waktu dan hari dilakukannya konseling hingga mencapai 

kesepakatan. Pada tahap ini peneliti berupaya agar subyek dapat lebih terbuka 

dalam mengutarakan apa yang ia rasakan dengan menjelaskan maksud dan tujuan 

konseling serta peran masing-masing baik subyek maupun peneliti. 
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Setelah subyek mulai terbuka maka pada pertemuan ini diupayakan agar 

subyek mau mengungkapkan segala keluhan atas permasalahannya yaitu 

kebiasaan mengkonsumi minuman keras. Sebelum subyek mulai mengungkapkan 

maka terlebih dahulu peneliti menanyakan bagaimana kesiapan subyek sehingga 

subyek merasa nyaman saat mengungkapkan. Diharapkan dalam pertemuan ini 

peneliti mendapatkan data yang lengkap sehingga dapat membantu pelaksanaan 

konseling pada tahap-tahap berikutnya. 

Konseli merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Ia mengaku kalau 

sering mengkonsumsi minuman keras karena pada mulanya dipaksa oleh teman-

temannya. Konseli   berasal dari keluarga yang tergolong mampu secara 

keuangan, bahkan uang sakunya paling tinggi apabila dibandingkan dengan teman 

sekolahnya yang lain. Akan tetapi orang tuanya jarang berada di rumah, karena 

kedua orang tuanya sering pergi keluar kota mengurus bisnisnya, orang tuanya 

hanya menanyakan uang sakunya masih atau tidak semisal bertemu di rumah. 

Karena hal tersebut juga yang mengakibatkan konseli sering kumpul dan pesta 

minuman keras bersama teman-temannya karena dia merasa disitulah dia bisa 

mendapatkan perhatian. 

Evaluasi : 

Evaluasi hasil pertemuan ini menunjukkan bahwa konseli bisa terbuka 

mengungkapkan masalah yang sedang ia alami. Pada pertemuan pertama konseli 

merasa senang dengan adanya konseling, ia dapat mengungkapkan apa yang ia 

rasakan. 
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3. Tahap II (Goal setting) 

Pertemuan ke 3 ini adalah melanjutkan proses konseling yang sudah 

dilakukan terhadap konseli, peneliti masih mengupayakan pembinaan hubungan 

baik dengan konseli. Hal ini dilakukan agar konseli lebih terbuka selama proses 

konseling berlangsung dan lebih memahami maksud dan tujuan diadakannya 

konseling. Sebelum memulai konseling terlebih dahulu dilakukan mpembentukan 

rapport atau menciptakan hubungan baik dengan konseli. Agar suasana tidak kaku 

atau tegang maka untuk mencairkan suasana terlebih dahulu peneliti 

membicarakan hal-hal di luar permasalahan konseli. 

Peneliti melanjutkan proses konseling dengan melakukan goal setting 

yaitu bersama dengan konseli menyusun tujuan yang dapat diterima berdasarkan 

apa yang diutarakan oleh konseli sehingga ia dapat mencapai perubahan tingkah 

laku sesuai dengan apa yang ia inginkan. Untuk memperlancar proses konseling 

maka SP dipersilakan untuk menyampaikan apa harapannya terhadap konseling 

ini sesuai dengan permasalahan yang sedang ia hadapi. Hal ini dilakukan agar 

konseling tidak keluar dari tujuan utamanya. Dengan mengetahui harapan konseli 

maka diupayakan agar tetap terjaga hubungan baik dengan konseli. 

Konseli mengungkapkan bahwa ia merasa semakin hari semakin banyak 

masalah, konseli juga tidak bisa konsentrasi dalam proses pelajaran di sekolah 

maupun di rumah. Konseli mengerti bahwa kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras yang selama ini ia lakukan akan berpengaruh buruk dalam kehidupannya. 

Harapan konseli adalah dengan mengikuti konseling maka akan dapat membantu 

dirinya untuk menyelesaikan permasalahan yang ia alami. 
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Evaluasi : 

Pada tahap konseling ini proses konseling berjalan cukup lancar, konseli 

memahami apa tujuan yang ingin dicapai dalam konseling. 

4. Tahap III (Treatment I) 

Pertemuan ini merupakan fase pertama dari proses pemberian bantuan 

kepada konseli yaitu implementasi teknik pengelolaan diri. Sebelum memasuki 

penerapan teknik konseling dimulai kembali dengan membina hubungan baik / 

pembentukan rapport agar hubungan antara peneliti dan konseli tetap terjalin 

dengan baik dan tidak kaku. Pembentukan rapport dilakukan dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan ringan di luar permasalahan konseli. Setelah hubungan 

terjalin kembali kemudian mengadakan evaluasi terhadap pertemuan sebelumnya, 

peneliti mengingatkan konseli mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam 

konseling. Setelah itu kemudian masuk ke dalam inti proses konseling. 

Peneliti menjelaskan mengenai pengelolaan diri dan bagaimana 

penerapannya. Secara teoritis maka langkah-langkah dalam menerapkan 

pengelolaan diri adalah sebagai berikut :  

1) Tahap pertama yaitu monitor diri atau observasi diri. Konseli diminta untuk 

mencatat segala perilakunya berkaitan dengan kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras. Di tulis dalam lembar observasi pengelolaan diri yang telah 

disediakan oleh peneliti. 

2) Tahap kedua yaitu evaluasi diri. Konseli diminta untuk membandingkan 

catatan tentang perilakunya pada tahap awal dengan tujuan konseling yang 

ingin dicapai yang berkaitan dengan target perilaku yang akan diubah.  
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3) Menyebutkan imbalan/ganjaran untuk perubahan perilaku, pada tahap ini 

peneliti menjelaskan mengenai imbalan/ ganjaran yang akan diterima oleh 

konseli apabila ia dapat mengubah perilaku mal adaptifnya menjadi perilaku 

adaptif. Imbalan/ ganjaran disesuaikan dengan kemauan konseli agar ia lebih 

terpacu/ termotivasi untuk tidak mengkonsumsi minuman keras lagi. 

Sedangkan apabila konseli tidak dapat melakukan perubahan perilaku maka ia 

akan mendapat ganjaran pula sesuai dengan kesepakatan.  

Selama pelaksanaan pengelolaan diri, konseli juga diberikan lembar 

observasi diri yang berisi tentang indikasi kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras. setiap hari konseli akan mencatatkan indikasi kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras apa yang muncul. Harapannya adalah sesuai dengan pengelolaan 

diri maka perilaku mal adaptif/ kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang 

muncul semakin berkurang. 

Evaluasi: 

Pertemuan dalam tahap konseling ini berjalan cukup lancar. Konseli 

memahami bagaimana mencatat, mengevaluasi dan berani untuk membuat 

konsekuensi yang akan dilakukan saat target perilaku tercapai atau tidak tercapai. 

5. Tahap III (Treatment 2) 

Pada pertemuan ini peneliti melakukan evaluasi terhadap jalannya 

kegiatan konseling yang sudah dilaksanakan. Peneliti melakukan evaluasi jangka 

pendek guna mengetahui apakah konseli sudah melaksanakan langkah-langkah 

perubahan perilaku melalui pengelolaan diri yang telah dijelaskan pada pertemuan 

sebelumnya. Pada pertemuan kali ini masih diawali dengan pembentukan rapport. 
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Selanjutnya memasuki pada konseling yaitu memantau bagaimana pelaksanaan 

pengelolaan diri yang telah disepakati. Konseli menyadari bahwa ia masih merasa 

kesulitan untuk menyelesaikan soal ujian maupun tugas dengan kemampuannya 

sendiri. Namun dari lembar observasi diri menunjukkan bahwa indikator 

kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang muncul tidak begitu banyak.  

Konseli mengaku bahwa ia termotivasi karena adanya ganjaran yang akan 

ia terima apabila dapat melaksanakan perubahan perilaku sesuai dengan 

kesepakatan. Karena konseli dapat melaksanakan perubahan perilaku maka ia 

mendapatkan ganjaran/ hadiah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Untuk 

mengetahui perkembangan selanjutnya, peneliti meminta konseli untuk 

melaksanakan kembali sesuai dengan kesepakatan dan akan dievaluasi kembali 

pada pertemuan konseling berikutnya. 

 

Evaluasi: 

Konseli sudah bisa berkomitmen untuk melaksanakan perjanjian yang 

sudah disepakati bersama.  

6. Tahap III (Treatment III) 

Pertemuan ini merupakan treatment terakhir untuk konseli dalam 

konseling behavioral dengan teknik pengelolaan diri. Sebelum memulai proses 

konseling dilakukan terlebih dahulu evaluasi dari pertemuan sebelumnya. Konseli 

mengaku bahwa ia telah berusaha dengan baik untuk melakukan perubahan 

perilaku meskipun belum bisa sepenuhnya. Konseli merasa bahwa perubahan 

perilaku yang ia lakukan baik untuk dirinya dan akan mendukung prestasinya. 
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Berdasarkan pengisian lembar observasi diri, kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras yang muncul semakin berkurang, namun konseli menyadari 

bahwa ia masih merasa kesulitan untuk tidak mengkonsumsi minuman keras lagi. 

Namun dari lembar observasi diri yan diberikan, indikator kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras yang muncul tidak begitu banyak yang artinya 

konseli mampu merubah perilakunya yang mal adaptif menjadi perilaku adaptif. 

Untuk itu, konseli kembali mendapatkan hadiah. 

Evaluasi: 

Konseli dapat melaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Pengisian lembar 

observasi diri menggambarkan mengenai kegiatan siswa selama melakukan 

konseling. Diharapkan dengan adanya konseling ini dapat membantu mengatasi 

masalah siswa. 

 

7. Tahap IV (Evaluasi dan follow up) 

Pertemuan ini merupakan tahap evaluasi dan follow up (tindak lanjut) dari 

proses konseling yang telah dilakukan secara keseluruhan. Sebelumnya peneliti 

melakukan evaluasi dari pertemuan sebelumnya, kemudian melakukan follow up 

terhadap kegiatan konseling yang telah terlaksana. Konseli mengungkapkan 

bahwa setelah ia mendapatkan konseling ia menjadi termotivasi untuk berusaha 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tanpa harus lari ke minuman keras 

dan juga konsentrasi dalam belajar di sekolah maupun di rumah. 

Berikut ini dapat dilihat hasil evaluasi yang meliputi evaluasi pemahaman 

(understanding), perasaan (comfort), dan tindakan (action). 
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Tabel 4.13 Hasil evaluasi akhir konseli 4 (TH) 

 

Aspek penilaian Hasil Evaluasi 

Pemahaman 

(Understanding) 

Konseli memahami bahwa kebiasaan mengkonsumsi 

minuman kerasnya tersebut berpengaruh negatif 

terhadap masa depannya kelak. 

Perasaan (Comfort) Konseli merasa senang karena dengan adanya konseling 

ia mendapat bimbingan 

Tindakan (Action) Konseli akan berusaha keluar dari kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras. 

Evaluasi: 

Secara keseluruhan proses konseling berjalan lancar, pembinaan rapport 

yang selama ini dilakukan peneliti berhasil membuat keakraban antara konseli dan 

peneliti. Diharapkan konseli juga akan bisa terbuka dengan konselor sekolah yang 

menanganinya. 

8. Post test 

Setelah melakukan evaluasi dan follow up konseli diminta untuk 

mengisikan inventori kebiasaan mengkonsumsi minuman keras, inventori ini sama 

dengan yang digunakan pada pre test. Tujuan dari pengisian post test ini adalah 

untuk mengetahui apakah terdapat perubahan dari masalah kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras antara sebelum memperoleh konseling dan 

sesudah memperoleh konseling. 

(5) Subjek-5 (K-5) atau Z 

a. Identitas konseli 

Nama   : K-1 atau Z  

Kelas   : X TKJ 1 

Tempat Tgl Lahir : Purbalingga, 20 April 1996 

Alamat   : Desa Baleraksa 
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Tgl Pertemuan  : 4,10,13,19,22,26,29 September dan 1 Oktober 2012 

Agama   : Islam 

Tempat  : Ruang BK 

b. Sinopsis 

Z merupakan salah satu siswa kelas X TKJ 1 di SMK N 1 Karanganyar. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Z dia sering minum minuman keras, 

tindakan mengkonsumsi minuman keras dilakukan setelah pulang sekolah. Z juga 

sering tidak masuk sekolah hanya untuk berkumpul bersama teman-temannya dan 

melakukan minum-minuman keras. Z melakukan tindakan mengkonsumsi 

minuman keras awalnya hanya ikut-ikutan ajakan dari teman-temannya yang 

kebanyakan bukan pelajar. Namun lama-kelamaan Z menjadi ketergantungan 

untuk terus melakukan tindakan mengkonsumsi minuman keras, apalagi kalau Z 

sedang menghadapi masalah, menurut Z dengan minum minuman keras masalah 

yang dihadapi akan hilang dari pikirannya. Tindakan mengkonsumsi minuman 

keras ini dilakukan rutin setiap hari sabtu setelah pulang sekolah, akan tetapi 

menurut Z selain hari tersebut ia sering mengkonsumsi minuman keras sendirian. 

Adapun orang tua dari Z tidak mengetahui tindakan yang dilakukan oleh anaknya 

tersebut.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan konseling 

behavioral sesuai dengan tujuannya yaitu merubah perilaku mal adaptif menjadi 

perilaku yang adaptif. Sedangkan teknik yang digunakan adalah teknik 

pengelolaan diri. Teknik ini digunakan sebagai cara untuk mengelola perilaku 

konseli dalam upaya mengatasi kebiasaan mengkonsumsi minuman keras.  
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c. Proses Konseling 

Pada proses konseling ini akan digambarkan secara singkat setiap 

pertemuan dengan konseli. 

1. Pre test 

Pada pertemuan pertama, konseli diminta terlebih dahulu mengisikan 

inventori kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang sebelumnya dibacakan 

terlebih dahulu petunjuk pengisiannya dan konseli diminta mengisikan secara 

jujur sesuai dengan keadaan yang mereka hadapi atau yang mereka alami saat ini 

berhubungan dengan masalah kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. Tujuan 

dari pengisian inventori kebiasaan mengkonsumsi minuman keras adalah untuk 

mengetahui bagaimana gambaran kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang 

dialami konseli sebelum diberikan perlakuan. 

 

2. Tahap I (Assesment) 

Pada pertemuan ini terlebih dahulu menciptakan hubungan baik antara 

peneliti dengan konseli selama proses konseling sehingga tercapai tujuannya. 

Memantapkan kesediaan konseli untuk dibantu, sehingga subyek dapat menjalani 

proses konseling secara sukarela dan mendorong subyek untuk mengungkapkan 

apa yang ia alami atau rasakan secara bebas berkaitan dengan masalah kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras. 

Sebelum mulai memasuki proses konseling terlebih dahulu dilakukan 

pembentukan rapport atau menciptakan hubungan baik dengan subyek. Untuk 

mencairkan suasana terlebih dahulu peneliti memulai pembicaraan dengan hal-hal 

di luar permasalahan yang dihadapi oleh subyek, yaitu mengenai kegiatan di 
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sekolah dan juga kegiatan setelah diluar sekolah. Kemudian dilakukan 

penstrukturan mengenai waktu dan hari dilakukannya konseling hingga mencapai 

kesepakatan. Pada tahap ini peneliti berupaya agar subyek dapat lebih terbuka 

dalam mengutarakan apa yang ia rasakan dengan menjelaskan maksud dan tujuan 

konseling serta peran masing-masing baik subyek maupun peneliti. 

Setelah subyek mulai terbuka maka pada pertemuan ini diupayakan agar 

subyek mau mengungkapkan segala keluhan atas permasalahannya yaitu 

kebiasaan mengkonsumi minuman keras. Sebelum subyek mulai mengungkapkan 

maka terlebih dahulu peneliti menanyakan bagaimana kesiapan subyek sehingga 

subyek merasa nyaman saat mengungkapkan. Diharapkan dalam pertemuan ini 

peneliti mendapatkan data yang lengkap sehingga dapat membantu pelaksanaan 

konseling pada tahap-tahap berikutnya. 

Konseli mengungkapkan bahwa ia sering melakukan kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras. Ia seringkali menghabiskan waktu bersama 

teman-temannya untuk melakukan pesta minuman keras yang rutin setiap hari 

sabtu. Konseli merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, berdasarkan 

pengungkapannya orang tua konseli termasuk yang kurang memperhatikan 

masalah pribadi konseli, orang tuanya sibuk dengan urusan pekerjaannya. Orang 

tuanya hanya memberikan uang saku dan jarang sekali memperhatikan konseli. 

Konseli mengaku tidak betah tinggal di rumah, dan lebih suka bermain 

bersama teman-temannya. Konseli juga merasa tidak pernah diperhatikan dan 

kurang kasih sayang dari orang tuanya. Jika menghadapi masalah, ia memilih 

untuk membiarkan masalahnya dan lari ke minuman keras, karena menurut 
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konseli dengan mengkonsumsi minuman keras masalah yang dihadapi akan hilang 

dari otak dan pikirannya.  

Evaluasi : 

Evaluasi hasil pertemuan ini menunjukkan bahwa konseli pada awalnya 

sedikit canggung namun kemudian setelah konseli merasa mengerti maksud dan 

tujuan dari peneliti sehingga konseli mulai terbuka menceritakan 

permasalahannya. Konseli dengan terbuka dan sukarela menjawab pertanyaan 

yang diajukan peneliti serta aktif bertanya dan berpendapat meskipun pertama-

tamanya harus dipancing terlebih dahulu. Pada pertemuan pertama konseli merasa 

senang dengan adanya konseling, ia dapat mengungkapkan apa yang ia rasakan. 

 

 

3. Tahap II (Goal setting) 

Pertemuan ke 3 ini adalah melanjutkan proses konseling yang sudah 

dilakukan terhadap konseli, peneliti masih mengupayakan pembinaan hubungan 

baik dengan konseli. Hal ini dilakukan agar konseli lebih terbuka selama proses 

konseling berlangsung dan lebih memahami maksud dan tujuan diadakannya 

konseling. Sebelum memulai konseling terlebih dahulu dilakukan mpembentukan 

rapport atau menciptakan hubungan baik dengan konseli. Agar suasana tidak kaku 

atau tegang maka untuk mencairkan suasana terlebih dahulu peneliti 

membicarakan hal-hal di luar permasalahan konseli. 

Peneliti melanjutkan proses konseling dengan melakukan goal setting 

yaitu bersama dengan konseli menyusun tujuan yang dapat diterima berdasarkan 
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apa yang diutarakan oleh konseli sehingga ia dapat mencapai perubahan tingkah 

laku sesuai dengan apa yang ia inginkan. Untuk memperlancar proses konseling 

maka Z dipersilakan untuk menyampaikan apa harapannya terhadap konseling ini 

sesuai dengan permasalahan yang sedang ia hadapi. Hal ini dilakukan agar 

konseling tidak keluar dari tujuan utamanya. Dengan mengetahui harapan konseli 

maka diupayakan agar tetap terjaga hubungan baik dengan konseli. 

Konseli mengungkapkan bahwa ia merasa semakin hari semakin banyak 

masalah, konseli juga tidak bisa konsentrasi dalam proses pelajaran di sekolah 

maupun di rumah. Konseli mengerti bahwa kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras yang selama ini ia lakukan akan berpengaruh buruk dalam kehidupannya. 

Harapan konseli adalah dengan mengikuti konseling maka akan dapat membantu 

dirinya untuk menyelesaikan permasalahan yang ia alami. 

Evaluasi : 

Pada tahap konseling ini proses konseling berjalan cukup lancar, konseli 

memahami apa tujuan yang ingin dicapai dalam konseling. 

4. Tahap III (Treatment I) 

Pertemuan ini merupakan fase pertama dari proses pemberian bantuan 

kepada konseli yaitu implementasi teknik pengelolaan diri. Sebelum memasuki 

penerapan teknik konseling dimulai kembali dengan membina hubungan baik / 

pembentukan rapport agar hubungan antara peneliti dan konseli tetap terjalin 

dengan baik dan tidak kaku. Pembentukan rapport dilakukan dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan ringan di luar permasalahan konseli. Setelah hubungan 

terjalin kembali kemudian mengadakan evaluasi terhadap pertemuan sebelumnya, 
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peneliti mengingatkan konseli mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam 

konseling. Setelah itu kemudian masuk ke dalam inti proses konseling. 

Peneliti menjelaskan mengenai pengelolaan diri dan bagaimana 

penerapannya. Secara teoritis maka langkah-langkah dalam menerapkan 

pengelolaan diri adalah sebagai berikut :  

1) Tahap pertama yaitu monitor diri atau observasi diri. Konseli diminta untuk 

mencatat segala perilakunya berkaitan dengan kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras. Di tulis dalam lembar observasi pengelolaan diri yang telah 

disediakan oleh peneliti. 

2) Tahap kedua yaitu evaluasi diri. Konseli diminta untuk membandingkan 

catatan tentang perilakunya pada tahap awal dengan tujuan konseling yang 

ingin dicapai yang berkaitan dengan target perilaku yang akan diubah.  

3) Menyebutkan imbalan/ganjaran untuk perubahan perilaku, pada tahap ini 

peneliti menjelaskan mengenai imbalan/ ganjaran yang akan diterima oleh 

konseli apabila ia dapat mengubah perilaku mal adaptifnya menjadi perilaku 

adaptif. Imbalan/ ganjaran disesuaikan dengan kemauan konseli agar ia lebih 

terpacu/ termotivasi untuk tidak mengkonsumsi minuman keras lagi. 

Sedangkan apabila konseli tidak dapat melakukan perubahan perilaku maka ia 

akan mendapat ganjaran pula sesuai dengan kesepakatan.  

Selama pelaksanaan pengelolaan diri, konseli juga diberikan lembar 

observasi diri yang berisi tentang indikasi kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras. setiap hari konseli akan mencatatkan indikasi kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras apa yang muncul. Harapannya adalah sesuai dengan pengelolaan 
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diri maka perilaku mal adaptif/ kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang 

muncul semakin berkurang. 

Evaluasi: 

Pertemuan dalam tahap konseling ini berjalan cukup lancar. Konseli 

memahami bagaimana mencatat, mengevaluasi dan berani untuk membuat 

konsekuensi yang akan dilakukan saat target perilaku tercapai atau tidak tercapai. 

5. Tahap III (Treatment 2) 

Pada pertemuan ini peneliti melakukan evaluasi terhadap jalannya 

kegiatan konseling yang sudah dilaksanakan. Peneliti melakukan evaluasi jangka 

pendek guna mengetahui apakah konseli sudah melaksanakan langkah-langkah 

perubahan perilaku melalui pengelolaan diri yang telah dijelaskan pada pertemuan 

sebelumnya. Pada pertemuan kali ini masih diawali dengan pembentukan rapport. 

Selanjutnya memasuki pada konseling yaitu memantau bagaimana pelaksanaan 

pengelolaan diri yang telah disepakati. Konseli menyadari bahwa ia masih merasa 

kesulitan untuk menyelesaikan soal ujian maupun tugas dengan kemampuannya 

sendiri. Namun dari lembar observasi diri menunjukkan bahwa indikator 

kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang muncul tidak begitu banyak.  

Konseli mengaku bahwa ia termotivasi karena adanya ganjaran yang akan 

ia terima apabila dapat melaksanakan perubahan perilaku sesuai dengan 

kesepakatan. Karena konseli dapat melaksanakan perubahan perilaku maka ia 

mendapatkan ganjaran/ hadiah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Untuk 

mengetahui perkembangan selanjutnya, peneliti meminta konseli untuk 
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melaksanakan kembali sesuai dengan kesepakatan dan akan dievaluasi kembali 

pada pertemuan konseling berikutnya. 

Evaluasi: 

Konseli sudah bisa berkomitmen untuk melaksanakan perjanjian yang 

sudah disepakati bersama.  

6. Tahap III (Treatment III) 

Pertemuan ini merupakan treatment terakhir untuk konseli dalam 

konseling behavioral dengan teknik pengelolaan diri. Sebelum memulai proses 

konseling dilakukan terlebih dahulu evaluasi dari pertemuan sebelumnya. Konseli 

mengaku bahwa ia telah berusaha dengan baik untuk melakukan perubahan 

perilaku meskipun belum bisa sepenuhnya. Konseli merasa bahwa perubahan 

perilaku yang ia lakukan baik untuk dirinya dan akan mendukung prestasinya. 

Berdasarkan pengisian lembar observasi diri, kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras yang muncul semakin berkurang, yang artinya konseli mampu 

merubah perilakunya yang mal adaptif menjadi perilaku adaptif. Untuk itu, 

konseli kembali mendapatkan hadiah. 

Evaluasi: 

 Kemauan dari diri konseli terlihat dari antusiasme konseli dalam 

pertemuan kali ini. Ia dapat melaksanakan sesuai dengan kesepakatan, diharapkan 

dengan adanya konseling ini dapat membantu mengatasi masalah siswa. 

7. Tahap IV (Evaluasi dan follow up) 

Pertemuan ini merupakan tahap evaluasi dan follow up (tindak lanjut) dari 

proses konseling yang telah dilakukan secara keseluruhan. Sebelumnya peneliti 
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melakukan evaluasi dari pertemuan sebelumnya, kemudian melakukan follow up 

terhadap kegiatan konseling yang telah terlaksana. Konseli mengungkapkan 

bahwa setelah ia mendapatkan konseling ia menjadi termotivasi untuk berusaha 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tanpa harus lari ke minuman keras 

dan juga konsentrasi dalam belajar di sekolah maupun di rumah. 

Berikut ini dapat dilihat hasil evaluasi yang meliputi evaluasi pemahaman 

(understanding), perasaan (comfort), dan tindakan (action). 

Tabel 4.14 Hasil evaluasi akhir konseli 5 (Z) 

 

Aspek penilaian Hasil Evaluasi 

Pemahaman 

(Understanding) 

Konseli terpacu untuk dapat mengubah perilakunya 

yaitu dengan tidak mengkonsumsi minuman keras lagi. 

Perasaan (Comfort) Konseli merasa senang karena dengan adanya konseling 

ia mendapat bimbingan dan pemahaman tentang efek 

negatif dari mengkonsumsi minuman keras 

Tindakan (Action) Konseli akan berusaha keluar dari kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras. 

Evaluasi: 

Secara keseluruhan proses konseling berjalan lancar, pembinaan rapport 

yang selama ini dilakukan peneliti berhasil membuat keakraban antara konseli dan 

peneliti. Diharapkan konseli juga akan bisa terbuka dengan konselor sekolah yang 

menanganinya. 

8. Post test 

Setelah melakukan evaluasi dan follow up konseli diminta untuk 

mengisikan inventori kebiasaan mengkonsumsi minuman keras, inventori ini sama 

dengan yang digunakan pada pre test. Tujuan dari pengisian post test ini adalah 

untuk mengetahui apakah terdapat perubahan dari masalah kebiasaan 
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mengkonsumsi minuman keras antara sebelum memperoleh konseling dan 

sesudah memperoleh konseling. 

(6) Subjek-6 (K-6) atau FM 

a) Identitas konseli 

Nama   : K-6 atau FM 

Kelas   : X TKJ 1 

Tempat Tgl Lahir : Purbalingga, 06 Februari 1996 

Alamat   : Desa Karanggedang 

Tgl Pertemuan  : 4,10,13,19,22,26,29 September dan 1 Oktober 2012 

Agama   : Islam 

Tempat  : Ruang BK 

 

b) Sinopsis 

FM merupakan salah satu siswa kelas X TKJ 1 SMK N 1 Karanganyar. 

Berdasarkan informasi yang didapat dari FM diperoleh keterangan bahwa ia 

sering mengkonsumsi minuman keras. Pada awalnya FM mengkonsumsi 

minuman keras hanya untuk menghormati teman-temannya. FM mempunyai 

ikatan yang kuat dengan teman-temannya. Ikatan itu mendorong ia untuk 

menemani dan merasa tidak enak kalau menolak ajakan tersebut. Akan tetapi FM 

menjadi ketagihan karena setelah mengkonsumsi minuman keras FM merasa 

permasalahan-permasalahan yang ada dipikirannya seakan-akan hilang semua dari 

hidupnya. Orang tua FM sendiri tidak pernah mengetahui perilaku anaknya 

tersebut. Akibat kebiasaan mengkonsumsi minuman keras ini prestasi FM di 

sekolah jadi turun drastis dan bahkan SP sering membolos sekolah. 
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan konseling 

behavioral sesuai dengan tujuannya yaitu merubah perilaku mal adaptif menjadi 

perilaku yang adaptif. Sedangkan teknik yang digunakan adalah teknik 

pengelolaan diri. Teknik ini digunakan sebagai cara untuk mengelola perilaku 

konseli dalam upaya mengatasi kebiasaan mengkonsumsi minuman keras.  

c) Proses Konseling  

Pada proses konseling ini akan digambarkan secara singkat setiap 

pertemuan dengan konseli. 

1. Pre test 

Pada pertemuan pertama, konseli diminta terlebih dahulu mengisikan 

inventori kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang sebelumnya dibacakan 

terlebih dahulu petunjuk pengisiannya dan konseli diminta mengisikan secara 

jujur sesuai dengan keadaan yang mereka hadapi atau yang mereka alami saat ini 

berhubungan dengan masalah kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. Tujuan 

dari pengisian inventori kebiasaan mengkonsumsi minuman keras adalah untuk 

mengetahui bagaimana gambaran kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang 

dialami konseli sebelum diberikan perlakuan. 

2. Tahap I (Assesment) 

Pada pertemuan ini terlebih dahulu menciptakan hubungan baik antara 

peneliti dengan konseli selama proses konseling sehingga tercapai tujuannya. 

Memantapkan kesediaan konseli untuk dibantu, sehingga subyek dapat menjalani 

proses konseling secara sukarela dan mendorong subyek untuk mengungkapkan 

apa yang ia alami atau rasakan secara bebas berkaitan dengan masalah kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras. 
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Sebelum mulai memasuki proses konseling terlebih dahulu dilakukan 

pembentukan rapport atau menciptakan hubungan baik dengan subyek. Untuk 

mencairkan suasana terlebih dahulu peneliti memulai pembicaraan dengan hal-hal 

di luar permasalahan yang dihadapi oleh subyek, yaitu mengenai kegiatan di 

sekolah dan juga kegiatan setelah diluar sekolah. Kemudian dilakukan 

penstrukturan mengenai waktu dan hari dilakukannya konseling hingga mencapai 

kesepakatan. Pada tahap ini peneliti berupaya agar subyek dapat lebih terbuka 

dalam mengutarakan apa yang ia rasakan dengan menjelaskan maksud dan tujuan 

konseling serta peran masing-masing baik subyek maupun peneliti. 

Setelah subyek mulai terbuka maka pada pertemuan ini diupayakan agar 

subyek mau mengungkapkan segala keluhan atas permasalahannya yaitu 

kebiasaan mengkonsumi minuman keras. Sebelum subyek mulai mengungkapkan 

maka terlebih dahulu peneliti menanyakan bagaimana kesiapan subyek sehingga 

subyek merasa nyaman saat mengungkapkan. Diharapkan dalam pertemuan ini 

peneliti mendapatkan data yang lengkap sehingga dapat membantu pelaksanaan 

konseling pada tahap-tahap berikutnya. 

Konseli merupakan anak tunggal. Ia mengaku kalau sering mengkonsumsi 

minuman keras karena pada mulanya diajak teman-temannya.  Tetapi setelah 

berjalannya waktu konseli menjadi ketagihan untuk mengkonsumsi minuman 

keras, ini dilakukan karena ia merasa setelah mengkonsumsi minuman keras 

permasalah yang ada dalam hidupnya hilang.   
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Evaluasi : 

Evaluasi hasil pertemuan ini menunjukkan bahwa konseli bisa terbuka 

mengungkapkan masalah yang sedang ia alami. Pada pertemuan pertama konseli 

merasa senang dengan adanya konseling, ia dapat mengungkapkan apa yang ia 

rasakan. 

3. Tahap II (Goal setting) 

Pertemuan ke 3 ini adalah melanjutkan proses konseling yang sudah 

dilakukan terhadap konseli, peneliti masih mengupayakan pembinaan hubungan 

baik dengan konseli. Hal ini dilakukan agar konseli lebih terbuka selama proses 

konseling berlangsung dan lebih memahami maksud dan tujuan diadakannya 

konseling. Sebelum memulai konseling terlebih dahulu dilakukan mpembentukan 

rapport atau menciptakan hubungan baik dengan konseli. Agar suasana tidak kaku 

atau tegang maka untuk mencairkan suasana terlebih dahulu peneliti 

membicarakan hal-hal di luar permasalahan konseli. 

Peneliti melanjutkan proses konseling dengan melakukan goal setting 

yaitu bersama dengan konseli menyusun tujuan yang dapat diterima berdasarkan 

apa yang diutarakan oleh konseli sehingga ia dapat mencapai perubahan tingkah 

laku sesuai dengan apa yang ia inginkan. Untuk memperlancar proses konseling 

maka FM dipersilakan untuk menyampaikan apa harapannya terhadap konseling 

ini sesuai dengan permasalahan yang sedang ia hadapi. Hal ini dilakukan agar 

konseling tidak keluar dari tujuan utamanya. Dengan mengetahui harapan konseli 

maka diupayakan agar tetap terjaga hubungan baik dengan konseli. 



133 
 

 

Konseli mengungkapkan bahwa ia merasa semakin hari semakin banyak 

masalah, konseli juga tidak bisa konsentrasi dalam proses pelajaran di sekolah 

maupun di rumah. Konseli mengerti bahwa kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras yang selama ini ia lakukan akan berpengaruh buruk dalam kehidupannya. 

Harapan konseli adalah dengan mengikuti konseling maka akan dapat membantu 

dirinya untuk menyelesaikan permasalahan yang ia alami. 

Evaluasi : 

Pada tahap konseling ini proses konseling berjalan cukup lancar, konseli 

memahami apa tujuan yang ingin dicapai dalam konseling. 

4. Tahap III (Treatment I) 

Pertemuan ini merupakan fase pertama dari proses pemberian bantuan 

kepada konseli yaitu implementasi teknik pengelolaan diri. Sebelum memasuki 

penerapan teknik konseling dimulai kembali dengan membina hubungan baik / 

pembentukan rapport agar hubungan antara peneliti dan konseli tetap terjalin 

dengan baik dan tidak kaku. Pembentukan rapport dilakukan dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan ringan di luar permasalahan konseli. Setelah hubungan 

terjalin kembali kemudian mengadakan evaluasi terhadap pertemuan sebelumnya, 

peneliti mengingatkan konseli mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam 

konseling. Setelah itu kemudian masuk ke dalam inti proses konseling. 

Peneliti menjelaskan mengenai pengelolaan diri dan bagaimana 

penerapannya. Secara teoritis maka langkah-langkah dalam menerapkan 

pengelolaan diri adalah sebagai berikut :  
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1) Tahap pertama yaitu monitor diri atau observasi diri. Konseli diminta untuk 

mencatat segala perilakunya berkaitan dengan kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras. Di tulis dalam lembar observasi pengelolaan diri yang telah 

disediakan oleh peneliti. 

2) Tahap kedua yaitu evaluasi diri. Konseli diminta untuk membandingkan 

catatan tentang perilakunya pada tahap awal dengan tujuan konseling yang 

ingin dicapai yang berkaitan dengan target perilaku yang akan diubah.  

3) Menyebutkan imbalan/ganjaran untuk perubahan perilaku, pada tahap ini 

peneliti menjelaskan mengenai imbalan/ ganjaran yang akan diterima oleh 

konseli apabila ia dapat mengubah perilaku mal adaptifnya menjadi perilaku 

adaptif. Imbalan/ ganjaran disesuaikan dengan kemauan konseli agar ia lebih 

terpacu/ termotivasi untuk tidak mengkonsumsi minuman keras lagi. 

Sedangkan apabila konseli tidak dapat melakukan perubahan perilaku maka ia 

akan mendapat ganjaran pula sesuai dengan kesepakatan.  

Selama pelaksanaan pengelolaan diri, konseli juga diberikan lembar 

observasi diri yang berisi tentang indikasi kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras. setiap hari konseli akan mencatatkan indikasi kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras apa yang muncul. Harapannya adalah sesuai dengan pengelolaan 

diri maka perilaku mal adaptif/ kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang 

muncul semakin berkurang. 

Evaluasi: 

Pertemuan dalam tahap konseling ini berjalan cukup lancar. Konseli 

memahami bagaimana mencatat, mengevaluasi dan berani untuk membuat 

konsekuensi yang akan dilakukan saat target perilaku tercapai atau tidak tercapai. 
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5. Tahap III (Treatment 2) 

Pada pertemuan ini peneliti melakukan evaluasi terhadap jalannya 

kegiatan konseling yang sudah dilaksanakan. Peneliti melakukan evaluasi jangka 

pendek guna mengetahui apakah konseli sudah melaksanakan langkah-langkah 

perubahan perilaku melalui pengelolaan diri yang telah dijelaskan pada pertemuan 

sebelumnya. Pada pertemuan kali ini masih diawali dengan pembentukan rapport. 

Selanjutnya memasuki pada konseling yaitu memantau bagaimana pelaksanaan 

pengelolaan diri yang telah disepakati. Konseli menyadari bahwa ia masih merasa 

kesulitan untuk menyelesaikan soal ujian maupun tugas dengan kemampuannya 

sendiri. Namun dari lembar observasi diri menunjukkan bahwa indikator 

kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang muncul tidak begitu banyak.  

Konseli mengaku bahwa ia termotivasi karena adanya ganjaran yang akan 

ia terima apabila dapat melaksanakan perubahan perilaku sesuai dengan 

kesepakatan. Karena konseli dapat melaksanakan perubahan perilaku maka ia 

mendapatkan ganjaran/ hadiah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Untuk 

mengetahui perkembangan selanjutnya, peneliti meminta konseli untuk 

melaksanakan kembali sesuai dengan kesepakatan dan akan dievaluasi kembali 

pada pertemuan konseling berikutnya. 

Evaluasi: 

Konseli sudah bisa berkomitmen untuk melaksanakan perjanjian yang 

sudah disepakati bersama.  

6. Tahap III (Treatment III) 

Pertemuan ini merupakan treatment terakhir untuk konseli dalam 

konseling behavioral dengan teknik pengelolaan diri. Sebelum memulai proses 



136 
 

 

konseling dilakukan terlebih dahulu evaluasi dari pertemuan sebelumnya. Konseli 

mengaku bahwa ia telah berusaha dengan baik untuk melakukan perubahan 

perilaku meskipun belum bisa sepenuhnya. Konseli merasa bahwa perubahan 

perilaku yang ia lakukan baik untuk dirinya dan akan mendukung prestasinya. 

Berdasarkan pengisian lembar observasi diri, kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras yang muncul semakin berkurang, namun konseli menyadari 

bahwa ia masih merasa kesulitan untuk tidak mengkonssumsi minuman keras lagi. 

Namun dari lembar observasi diri yan diberikan, indikator kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras yang muncul tidak begitu banyak yang artinya 

konseli mampu merubah perilakunya yang mal adaptif menjadi perilaku adaptif. 

Untuk itu, konseli kembali mendapatkan hadiah. 

Evaluasi: 

Konseli dapat melaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Pengisian lembar 

observasi diri menggambarkan mengenai kegiatan siswa selama melakukan 

konseling. Diharapkan dengan adanya konseling ini dapat membantu mengatasi 

masalah siswa. 

7. Tahap IV (Evaluasi dan follow up) 

Pertemuan ini merupakan tahap evaluasi dan follow up (tindak lanjut) dari 

proses konseling yang telah dilakukan secara keseluruhan. Sebelumnya peneliti 

melakukan evaluasi dari pertemuan sebelumnya, kemudian melakukan follow up 

terhadap kegiatan konseling yang telah terlaksana. Konseli mengungkapkan 

bahwa setelah ia mendapatkan konseling ia menjadi termotivasi untuk berusaha 
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menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tanpa harus lari ke minuman keras 

dan juga konsentrasi dalam belajar di sekolah maupun di rumah. 

Berikut ini dapat dilihat hasil evaluasi yang meliputi evaluasi pemahaman 

(understanding), perasaan (comfort), dan tindakan (action). 

Tabel 4.15 Hasil evaluasi akhir konseli 6 (FM) 

 

Aspek penilaian Hasil Evaluasi 

Pemahaman 

(Understanding) 

Konseli memahami bahwa kebiasaan mengkonsumsi 

minuman kerasnya tersebut berpengaruh negatif 

terhadap masa depannya kelak. 

Perasaan (Comfort) Konseli merasa senang karena dengan adanya konseling 

ia mendapat pemahaman tentang efek negatif kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras 

Tindakan (Action) Konseli akan berusaha keluar dari kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras. 

 

Evaluasi: 

Secara keseluruhan proses konseling berjalan lancar, pembinaan rapport 

yang selama ini dilakukan peneliti berhasil membuat keakraban antara konseli dan 

peneliti. Diharapkan konseli juga akan bisa terbuka dengan konselor sekolah yang 

menanganinya. 

8. Post test 

Setelah melakukan evaluasi dan follow up konseli diminta untuk 

mengisikan inventori kebiasaan mengkonsumsi minuman keras, inventori ini sama 

dengan yang digunakan pada pre test. Tujuan dari pengisian post test ini adalah 

untuk mengetahui apakah terdapat perubahan dari masalah kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras antara sebelum memperoleh konseling dan 

sesudah memperoleh konseling. 
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4.3 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Di dalam pembahasan penelitian ini, akan dibahas kondisi masalah 

kebiasaan mengkonsumsi minuman keras sebelum mengikuti konseling 

perorangan menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik pengelolaan diri 

pada siswa kelas X TKJ SMK N 1 Karanganyar, masalah kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras setelah mengikuti konseling perorangan 

menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik pengelolaan diri pada siswa 

kelas X TKJ SMK N 1 Karanganyar, serta pengentasan masalah kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras sebelum mengikuti konseling perorangan 

menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik pengelolaan diri pada siswa 

kelas X TKJ SMK N 1 Karanganyar. 

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa sebelum diberikan layanan 

konseling perorangan menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik 

pengelolaan diri, dari 6 siswa kelas X TKJ SMK N 1 Karanganyar yang menjadi 

responden, 1 dari 6 siswa termasuk dalam kriteria sangat tinggi. Sedangkan 5 

siswa termasuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan hasil pre test menunjukkan 

bahwa secara umum kebiasaan mengkonsumsi minuman keras siswa mendapat 

skor hasil 73,61% termasuk kategori tinggi, yaitu atau dengan kata lain kondisi 

kebiasaan mengkonsumsi minuman keras termasuk buruk. 

Banyak faktor-faktor yang menyebabkan siswa-siswa menghabiskan waktu 

luangnya untuk minum-minuman keras, berbagai resiko dan permasalahan yang 

seharusnya mendapatkan perhatian dari orang tua maupun masyarakat. Mudahnya 

memperoleh minuman beralkohol juga menjadi salah satu faktor penyebab karena 
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sekarang ini minuman keras mudah diperoleh dibanyak tempat seperti toko, 

restoran, café, serta tempat hiburan malam. Dalam hal ini, kebiasaan minum-

minuman keras di kalangan remaja, banyak sekali kasus-kasus yang dialami 

seringkali membahayakan diri sendiri dan juga orang lain seperti yang di 

beritakan baik di media cetak maupun elektronik di Indonesia, bahwa banyak 

sekali kasus-kasus kekerasan, bahkan pembunuhan terjadi akibat pengaruh dari 

minuman keras. Seseorang menjadi lebih berani dari biasanya dan mudah 

tersinggung yang memicu perkelahian. Tawuran antar pelajar sendiri tingkah laku 

yang masih dipandang ringan masih merupakan kenakalan yang umumnya 

dilakukan oleh kalangan remaja. Apabila kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras ini tidak segera ditangani dapat mengganggu proses pembelajaran pada 

siswa-siswa yang melakukan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras tersebut. 

Sehingga dengan ini perlu diberikan konseling perorangan kepada siswa-siswa 

yang mengalami kebiasaan mengkonsumsi minuman keras untuk membantu 

mengentaskan permasalahan yang dihadapi oleh para siswa-siswa tersebut. 

 Konseling perorangan menurut Prayitno (2004: 1) merupakan layanan 

konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien 

dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Dalam suasana tatap muka 

dilaksanakan interaksi langsung antara klien dan konselor, membahas berbagai hal 

tentang masalah yang dialami klien. Konseling perorangan memiliki beberapa 

macam pendekatan yang sesuai dan dapat digunakan untuk usaha penyelesaian 

masalah yang sedang dihadapi klien salah satunya adalah pendekatan behavioral. 

Dalam hal ini pendekatan behavioral menaruh perhatian pada upaya perubahan 
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perilaku yang tampak pada individu. Konseling perorangan dikhususkan pada 

konseling behavioral atau behavioristik. “Konseling behavioristik menaruh 

perhatian pada perubahan perilaku” (Latipun, 2008: 128). Adapun kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras ini dapat diinterpretasikan melalui kebiasaan 

mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol atau minuman keras yang dapat 

menyebabkan hilangnya kesadaran bagi peminumnya dan menyebabkan efek 

ketagihan bagi peminumnya sehingga umumnya pecandu minuman keras sulit 

sekali untuk berhenti dari kebiasaannya tersebut. Konseling behavioral dapat 

digunakan untuk memperkuat perilaku-perilaku yang positif, menghilangkan 

perilaku yang negatif, serta memodifikasi perilaku-perilaku yang ingin dicapai. 

Sehingga kebiasaan mengkonsumsi minuman keras siswa dapat dimodifikasi 

sesuai apa yang diinginkan. 

Teknik konseling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

pengelolaan diri. Pengelolaan diri adalah suatu strategi pengubahan perilaku yang 

dalam prosesnya individu (klien) mengarahkan perubahan perilakunya sendiri. 

Dengan ini, disamping klien dapat mencapai perubahan perilaku sasaran yang 

diinginkan juga dapat mengembangkan kemampuan dalam mengelola dirinya. 

Pengelolaan diri merupakan suatu strategi kognitif behavior. Anggapan dasarnya 

adalah bahwa setiap manusia memiliki kecenderunganm-kecenderungan positif 

maupun negatif. Segenap perilaku manusia itu merupakan hasil dari proses belajar 

dalam merespons berbagai stimulus dari lingkungan (Sugiharto 2007: 16). 

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 4.7, menunjukkan perbedaan 

persentase hasil pre-test dan post-test yang dialami oleh keenam klien. Sebelum 
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diberi treatment melalui konseling perorangan menggunakan pendekatan 

behavioral dengan teknik pengelolaan diri, persentase rata-rata klien sebesar 

73,61% yang masuk dalam kategori tinggi. Setelah diberi treatment, persentase 

rata-rata klien turun menjadi 34,92% yang masuk dalam ketegori sangat rendah. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa dari keenam klien yang menjadi sampel, 

semuanya mengalami penurunan tingkat kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras. Sedangkan klien yang paling banyak mengalami penurunan tingkat 

kebiasaan mengkonsumsi minuman keras adalah K-4 dengan perbedaan hasil pre-

test dan post-test 44,05%. 

Hasil analisis pada tabel 4.8,  menunjukkan perbedaan persentase hasil pre-

test dan post-test pada tiap indikator antara sebelum diberikan treatment melalui 

konseling perorangan menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik 

pengelolaan diri dengan setelah diberikan treatment. Dari semua indikator 

mengalami penurunan tingkat kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. Indikator 

yang mengalami penurunan paling banyak adalah indikator gejala perilaku dengan 

perbedaan persentase 40,28%. Sedangkan indikator yang mengalami penurunan 

paling sedikit adalah indikator gejala fisik yang mengalami penurunan sebesar 

34,29%.  

Selain dari perhitungan post test, untuk dapat mengetahui bahwa kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras dapat diatasi melalui layanan konseling 

perorangan menggunakan pendekatan konseling behavioral dengan teknik 

pengelolaan diri adalah dengan melakukan analisis uji beda data penelitian pre 

test dan post test.  Dari hasil uji beda dengan uji beda wilcoxon diperoleh nilai Z 
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hitung = 2.201 dan Z tabel = 0 dengan taraf signifikansi 5%. Berdasarkan hasil uji 

beda tersebut diketahui bahwa nilai Z hitung > Z tabel, maka Ha diterima. Apabila 

dikaitkan dengan pada hipotesis yang ingin dibuktikan pada penelitian ini maka 

dapat dibuktikan bahwa kebiasaan mengkonsumsi minuman keras dapat diatasi 

dengan konseling perorangan menggunakan pendekatan konseling behavioral 

dengan teknik pengelolaan diri pada siswa kelas X TKJ SMK N 1 Karanganyar. 

Dari hasil analisis uji beda wilcoxon, perbandingan hasil pre test dan post test, 

dan hasil pengamatan pada saat penelitian menunjukkan adanya perubahan positif 

yang sangat signifikan pada kebiasaan mengkonsumsi minuman keras siswa kelas 

X TKJ SMK N 1 Karanganyar. 

Dari penjabaran di atas penurunan tingkat kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras yang terlihat signifikan pada tiap konseli. Tingkat kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras siswa sebelum diberikan treatment berupa layanan 

konseling perorangan menggunakan pendekatan konseling behavioral dengan 

teknik pengelolaan diri termasuk dalam kategori tinggi dengan persentase 73,61%. 

Setelah diberikan konseling perorangan menggunakan pendekatan konseling 

behavioral dengan teknik pengelolaan diri terjadi penurunan yang signifikan yaitu 

menjadi sebesar 34,92%. Dari hasil tersebut diketahui bahwa terjadi penurunan 

tingkat kebiasaan mengkonsumsi minuman sebesar 38,69%. Kondisi setelah 

mendapatkan konseling perorangan, perilaku klien sedikit mengalami penurunan. 

Klien dapat dapat mengontrol kebiasaan mengkonsumsi minuman kerasnya yang 

selama ini sering dilakukannya. Klien juga menyadari bahwa perilakunya itu akan 

merugikan bagi dirinya ataupun bagi orang lain. Klien mengambil keputusan 

untuk menghentikan kebiasaan mengkonsumsi minuman kerasnya. Kesadaran 
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siswa membuat kebiasaan mengkonsumsi minuman kerasnya menjadi menurun 

drastis. Hal ini berdampak positif pada kondisi klien. Dari hasil tersebut diketahui 

bahwa terjadi penurunan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. Hasil tersebut 

menandakan bahwa secara umum siswa telah dapat mengatasi kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras. 

Dari hasil perhitungan pre-test dan post-test menunjukkan bahwa secara 

keseluruhan masalah kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang dialami 

siswa menjadi lebih rendah setelah mendapatkan treatment jika dibandingkan 

dengan sebelum mendapatkan treatment. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian 

konseling perorangan menggunakan pendekatan konseling behavioral dengan 

teknik pengelolaan diri sesuai dengan prosedur cukup efektif mengurangi masalah 

kebiasaan mengkonsumsi minuman keras pada siswa. Ini sesuai dengan teori 

Latipun (2008: 137) menjelaskan bahwa “tujuan konseling behavioral adalah 

mengubah perilaku salah dalam penyesuaian dengan cara-cara memperkuat 

perilaku yang diharapkan dan meniadakan perilaku yang tidak diharapkan serta 

membantu menemukan cara-cara berperilaku yang tepat”. Perilaku yang 

diharapkan adalah siswa mampu untuk berperilaku adaptif, sedangkan perilaku 

yang ditiadakan adalah kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. 

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat 

disimpulkan bahwa kebiasaan mengkonsumsi minuman keras dapat diatasi 

dengan konseling perorangan menggunakan pendekatan konseling behavioral 

dengan teknik pengelolaan diri pada siswa kelas X TKJ SMK N 1 Karanganyar 

tahun ajaran 2012/2013.  

 



144 
 

 

4.4 KETERBATASAN PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan sudah dilakukan sebaik mungkin dan sesuai 

dengan prosedur penelitian yang telah ditetapkan, namun tetap ada keterbatasan 

dalam penelitian ini. Keterbatasan dalam penelitian ini berkaitan dengan 

pelaksanaan penelitian eksperimen yang hanya dilakukan selama 8 kali 

pertemuan. Satu kali pertemuan untuk pre test, enam kali pertemuan  untuk proses 

konseling perorangan menggunakan pendekatan konseling behavioral dengan 

teknik pengelolaan diri dan satu kali pertemuan untuk post test. Menurut peneliti 6 

pertemuan konseling dirasa kurang maksimal untuk mengungkap permasalahan 

dan mengetahui perkembangan siswa selama penelitian. Ditambah lagi selama 

kurang lebih 1 bulan peneliti tidak berada penuh di sekolah sehingga kurang bisa 

mengetahui perkembangan siswa secara maksimal. Hal itu dikarenakan proses 

konseling dilakukan dengan memanfaatkan jam pelajaran berlangsung yaitu 

dengan memanggil siswa saat mengikuti pelajaran berlangsung di kelas, maka dari 

itu konseling cukup dilakukan sebanyak 6 kali pertemuan untuk mengurangi siswa 

ketinggalan mata pelajaran di kelas. Keterbatasan juga terjadi karena jumlah 

konseli berjumlah 6. Melakukan 6 kali pertemuan tatap muka dengan 6 konseli 

membuat peneliti kewalahan dan menguras tenaga peneliti. Meskipun demikian 

proses konseling berjalan dengan lancar selama kurang lebih 30 menit setiap 

pertemuan untuk satu konseli. Semua tahap konseling perorangan menggunakan 

pendekatan konseling behavioral dengan teknik pengelolaan diri terlaksana tanpa 

terkecuali sehingga membantu siswa untuk mengatasi masalah kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras yang mereka alami. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1   Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang disajikan pada 

bab 4 dapat disimpulkan sebagai berikut: 

5.1.1 Kebiasaan mengkonsumsi minuman keras siswa X TKJ SMK N 1 

Karanganyar sebelum diberikan layanan konseling perorangan 

menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik pengelolaan diri 

mempunyai rata-rata 73,61%  termasuk dalam kategori tinggi.  

5.1.2 Kebiasaan mengkonsumsi minuman keras siswa X TKJ SMK N 1 

Karanganyar setelah diberikan layanan konseling perorangan 

menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik pengelolaan diri 

mempunyai rata-rata 34,92% termasuk dalam kategori sangat rendah. 

5.1.3 Kebiasaan mengkonsumsi minuman keras dapat diatasi dengan konseling 

perorangan menggunakan pendekatan konseling behavioral dengan teknik 

pengelolaan diri pada siswa kelas X TKJ SMK N 1 Karanganyar. Ini 

dibuktikan dengan adanya penurunan presentase sebesar 38,69%. Dimana 

sebelum diberikan pendekatan konseling behavioral dengan teknik 

pengelolaan diri mempunyai presentase 73,61% yang masuk dalam 

kategori tinggi dan setelah diberikan konseling behavioral dengan teknik 

pengelolaan diri mempunyai presentase 34,92% yang masuk dalam 

ketegori sangat rendah. 
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5.2    Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan di SMK N 1 

Karanganyar, maka dapat diberikan saran bahwa :  

5.2.1 Bagi guru pembimbing sekolah dapat melanjutkan yang telah dilaksanakan 

oleh peneliti yakni dengan mengadakan konseling di sekolah serta 

senantiasa dapat membantu siswa dalam mengatasi kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras.  

5.2.2 Untuk penelitian lanjutan, dalam mengurangi kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras tidak hanya terbatas pada indikator-indikator kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras yang terdapat pada penelitian ini. Indikator-

indikator kebiasaan mengkonsumsi minuman keras lain yang dapat 

dijadikan acuan dalam mengurangi kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras. 
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Kisi-Kisi Instrumen (Try Out) 

Inventori Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras 

 

 

No  

Variabel 

 

 

Indikator  

 

Deskriptor  

 

Item  

1.  Kebiasaan 

mengkonsumsi 

minuman keras 

 

 

a. Gejala fisik 1. Gemetaran kasar 

(bergerak-gerak tak 

beraturan) pada tangan 

1,2 

2. berkeringat berlebihan 3,4 

b. Gejala 

perilaku 

1. Tindakan kekerasan 5,6, 

7,8 

2. Ketidakmampuan 

menilai realistis 

9,10, 

11,12 

3. Gangguan dalam 

fungsi sosial dan 

pekerjaan 

13,14, 

15,16, 

17 

 

c. Gejala 

psikologik 

1. Perubahan alam 

perasaan 

18,19 

2. Gangguan konsentrasi 20,21, 

22,23, 

24,25 

 

 

Lampiran 1 
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INVENTORI KEBIASAAN MENGKONSUMSI 

MINUMAN KERAS(Try Out) 

 

Pengantar Instrumen Penelitian  

Inventori kebiasaan mengkonsumsi minuman keras ini adalah sebuah 

instrumen yang disusun untuk mengetahui tingkat kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras siswa. Instrumen ini digunakan peneliti untuk mengetahui kondisi 

siswa terkait dengan tema penelitian. Dan selanjutnya untuk dijadikan subyek 

penelitian Hal tersebut akan digunakan oleh peneliti untuk dijadikan subyek 

penelitian oleh peneliti dalam mengatasi kebiasaan mengkonsumsi minuman keras 

melalui konseling perorangan menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik 

pengelolaan diri. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan siswa yang memiliki 

kebiasaan mengkonsumsi minuman keras dapat diatasi melalui konseling 

perorangan menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik pengelolaan diri.  

 

 Lampiran 2 
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Inventori Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras 

 

Identitas Responden: 

Nama  :      Kelas  : 

No Absen :      Tanggal : 

Petunjuk Pengisian: 

1. Isilah nama, kelas dan nomor absen pada tempat yang telah disediakan. 

2. Bacalah baik-baik setiap pernyataan di bawah ini. 

3. Berilah tanda (V)  pada kolom yang paling sesuai dengan keadaan yang anda 

alami 

4. Jika anda ingin membenarkan jawaban, maka berilah tanda (=) pada jawaban 

yang dianggap salah. Contoh (V) 

5. Pilihlah jawaban yang sejujur-jujurnya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya 

anda lakukan 

6. Jangan malu atau takut akan jawaban yang anda pilih, karena peneliti akan 

menjamin kerahasiaan jawaban anda. 

7. Alternatif  jawaban yang tersedia memiliki 4 (empat) kemungkinan dengan 

skala: 

SS : Sangat Sering    S : Sering 

KK : Kadang-Kadang   TP : Tidak Pernah 
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Contoh:  

No PERNYATAAN SKALA PENILAIAN 

SS S KK TP 

1.  Tangan saya bergerak-gerak tak beraturan 

saat berinteraksi dengan orang lain 

      V   

2.  Tangan saya mengeluarkan keringat saat 

berinteraksi dengan orang lain 

     V    

3.  Dan seterusnya………….     

 

SOAL: 

No PERNYATAAN SKALA PENILAIAN 

SS S KK TP 

1.  Tangan saya bergerak-gerak tak beraturan 

saat berinteraksi dengan orang lain 

    

2.  Tangan saya mengeluarkan keringat saat 

berinteraksi dengan orang lain 

    

3.  Saya mengeluarkan keringat yang 

berlebihan saat berinteraksi dengan orang 

lain 

    

4.  Saya kesulitan dalam berbicara saat 

mengobrol dengan orang lain (gagap) 

    

5.  Saya memukul teman saat sedang emosi     

6.  Saya suka berkelahi      

7.  Saya berkata kasar saat sedang marah     

8.  Saya memaki-maki orang lain saat 

tersinggung 

    

9.  Saya suka menghayal yang tidak realistis     

10.  Saya tidak bisa menerima kenyataan yang 

buruk dalam kehidupan 

    

11.  Saya selalu pesimis saat menghadapi     
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masalah 

12.  Saya terlalu memaksakan kehendak 

diluar kemampuan saya 

    

13.  Saya  stres saat menghadapi ulangan     

14.  Saya mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan tugas sekolah 

    

15.  Saya lebih suka menyendiri apabila ada 

acara atau kegiatan 

    

16.  Saya sulit bergaul dengan orang lain     

17.  Saya kesulitan menyesuaikan diri dengan 

lingkungan baru 

    

18.  Saya mudah tersinggung dengan kata atau 

tindakan orang lain 

    

19.  Suasana hati dan perasaan saya mudah 

berubah dari senang menjadi marah  

    

20.  Saya mudah mengalami kebimbangan 

terhadap sesuatu  

    

21.  Saya jadi seorang yang insomnia karena 

terlalu memikirkan masalah yang 

mengganggu hidup saya 

    

22.  Saat disuruh berbicara didepan kelas saya 

menjadi tidak tahu apa yang harus saya 

katakan (ngebleng) 

    

23.  Saat belajar perhatian saya mudah 

teralihkan oleh kegiatan yang ada 

dilingkungan sekitar 

    

24.  Saya sulit berkonsentrasi saat belajar 

maupun beraktivitas 

    

25.  Saya mudah lupa akan sesuatu hal     
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 PERHITUNGAN VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

INVENTORI KEBIASAAN MENGKONSUMSI MINUMAN 

KERAS 

1. Perhitungan Validitas Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras 

1.1. Rumus 

  

Keterangan: 

rxy = Koefisien korelasi  

  = Jumlah skor masing-masing item (total) 

  = Jumlah skor seluruh item (total) 

X
2
 = Kuadrat jumlah skor tiap item 

Y
2
 = Kuadrat dari skor total 

N = Jumlah subjek yang diteliti 

1.2. Kriteria 

Butir item valid jika rxy  rtabel 

1.3. Perhitungan 

Berikut ini contoh perhitungan validitas item pada butir No. 1 

No. 
Kode 

Resp 
X Y  X

2
  Y

2
 XY 

1 R-1 
2 41 4 1681 82 

2 R-2 
2 45 4 2025 90 

3 R-3 
1 38 1 1444 38 

4 R-4 
2 51 4 2601 102 

5 R-5 
2 49 4 2401 98 

6 R-6 
2 44 4 1936 88 

7 R-7 
2 42 4 1764 84 

8 R-8 1 42 1 1764 42 

Lampiran 4 
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9 R-9 
2 75 4 5625 150 

10 R-10 
2 60 4 3600 120 

11 R-11 
2 47 4 2209 94 

12 R-12 
2 62 4 3844 124 

13 R-13 
1 50 1 2500 50 

14 R-14 
1 39 1 1521 39 

15 R-15 
1 39 1 1521 39 

16 R-16 
1 36 1 1296 36 

17 R-17 
1 32 1 1024 32 

18 R-18 1 37 1 1369 37 

19 R-19 
1 35 1 1225 35 

20 R-20 
2 53 4 2809 106 

21 R-21 
1 50 1 2500 50 

22 R-22 
1 40 1 1600 40 

23 R-23 
1 46 1 2116 46 

24 R-24 
1 41 1 1681 41 

25 R-25 
1 40 1 1600 40 

26 R-26 
1 39 1 1521 39 

27 R-27 
1 43 1 1849 43 

28 R-28 
2 43 4 1849 86 

29 R-29 2 42 4 1764 84 

30 R-30 
2 53 4 2809 106 

∑ 
44 

1354 72 63448 2061 
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Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh 

  

 0.569 

Pada taraf signifikansi 5% dengan N = 30 diperoleh rtabel = 0.361 

Karena rxy  rtabel, maka butir No. 1 tersebut valid. 

2. Perhitungan Reliabilitas Inventori Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman 

keras 

2.1. Rumus 

  

Keterangan: 

r11 = Reliabilitas instrumen 

k = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

  = Jumlah varian butir pada Inventori Kebiasaan Mengkonsumsi Miras 

  = Varians total pada Inventori Kebiasaan Mengkonsumsi Miras 

2.2. Kriteria 

Apabila r11  rtabel, maka instrumen tersebut reliabel. 

 

2.3. Perhitungan 

2.3.1. Varians Total 
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2.3.2. Varians Butir 

  

 

  

 

  

 

………… 
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2.3.3.  Koefisien Reliabilitas 

  

 

Pada taraf signifikan 5% dengan N = 30 diperoleh rtabel = 0.361 

Karena r11  rtabel, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel. 
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KISI-KISI INSTRUMEN (Pre Test & Post Test) 

INVENTORI KEBIASAAN MENGKONSUMSI MINUMAN 

KERAS 

 

Variabel  

 

Indikator  

 

Deskriptor  

 

Item  

 

Kebiasaan 
mengkonsumsi 

minuman keras 

Gejala fisik Gemetaran kasar(bergerak-
gerak tak beraturan) pada 

tangan 

 

1,2 

 

berkeringat berlebihan 3,4 

Gejala perilaku Tindakan kekerasan 5,6,7 

Ketidakmampuan menilai 
realistis 

8,9 

 

Gangguan dalam fungsi 

sosial dan pekerjaan 

10,11,

12,13 

 

Gejala psikologik Perubahan alam perasaan 14,15,
16 

Gangguan konsentrasi 17,18,

19,20,

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 5 
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INVENTORI KEBIASAAN MENGKONSUMSI 

MINUMAN KERAS 

Pengantar Instrumen Penelitian  

Inventori kebiasaan mengkonsumsi minuman keras ini adalah sebuah instrumen yang 

disusun untuk mengetahui tingkat kebiasaan mengkonsumsi minuman keras siswa. 

Instrumen ini digunakan peneliti untuk mengetahui kondisi siswa terkait dengan tema 

penelitian. Dan selanjutnya untuk dijadikan subyek penelitian Hal tersebut akan 

digunakan oleh peneliti untuk dijadikan subyek penelitian oleh peneliti dalam mengatasi 

kebiasaan mengkonsumsi minuman keras melalui konseling perorangan menggunakan 

pendekatan behavioral dengan teknik pengelolaan diri. Dengan adanya kegiatan ini, 

diharapkan siswa yang memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman keras dapat diatasi 

melalui konseling perorangan menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik 

pengelolaan diri.  

 

 

 

 

Lampiran 6 
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Inventori Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras 

Identitas Responden: 

Nama  :      Kelas  : 

No Absen :      Tanggal : 

 

Petujuk Pengisian: 

8. Isilah nama, kelas dan nomor absen pada tempat yang telah disediakan. 

9. Bacalah baik-baik setiap pernyataan di bawah ini. 

10. Berilah tanda (V)  pada kolom yang paling sesuai dengan keadaan yang anda alami 

11. Jika anda ingin membenarkan jawaban, maka berilah tanda (=) pada jawaban yang 

dianggap salah. Contoh (V) 

12. Pilihlah jawaban yang sejujur-jujurnya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya anda 

lakukan 

13. Jangan malu atau takut akan jawaban yang anda pilih, karena peneliti akan menjamin 

kerahasiaan jawaban anda. 

14. Alternatif  jawaban yang tersedia memiliki 4 (empat) kemungkinan dengan skala: 

SS : Sangat Sering    S : Sering 

KK : Kadang-Kadang   TP : Tidak Pernah 

 

SOAL: 

No PERNYATAAN SKALA PENILAIAN 

SS S KK TP 

26.  Tangan saya bergerak-gerak tak beraturan saat 

berinteraksi dengan orang lain 

    

27.  Tangan saya mengeluarkan keringat saat 

berinteraksi dengan orang lain 

    

28.  Saya mengeluarkan keringat yang berlebihan 

saat berinteraksi dengan orang lain 

    

29.  Saya kesulitan dalam berbicara saat mengobrol     
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dengan orang lain (gagap) 

30.  Saya memukul teman saat sedang emosi     

31.  Saya berkata kasar saat sedang marah     

32.  Saya memaki-maki orang lain saat tersinggung     

33.  Saya suka menghayal yang tidak realistis     

34.  Saya tidak bisa menerima kenyataan yang buruk 

dalam kehidupan 

    

35.  Saya  stres saat menghadapi ulangan     

36.  Saya mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

tugas sekolah 

    

37.  Saya lebih suka menyendiri apabila ada acara 

atau kegiatan 

    

38.  Saya sulit bergaul dengan orang lain     

39.  Saya kesulitan menyesuaikan diri dengan 

lingkungan baru 

    

40.  Saya mudah tersinggung dengan kata atau 

tindakan orang lain 

    

41.  Suasana hati dan perasaan saya mudah berubah 

dari senang menjadi marah  

    

42.  Saya mudah mengalami kebimbangan terhadap 

sesuatu  

    

43.  Saya jadi seorang yang insomnia karena terlalu 

memikirkan masalah yang mengganggu hidup 

saya 

    

44.  Saat disuruh berbicara didepan kelas saya 

menjadi tidak tahu apa yang harus saya katakan 

(ngebleng) 

    

45.  Saat belajar perhatian saya mudah teralihkan 

oleh kegiatan yang ada dilingkungan sekitar 

    

46.  Saya sulit berkonsentrasi saat belajar maupun 

beraktivitas 
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Lampiran 7 

Hasil Pre Test 

No Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 n 

 

N % 

 

Kriteria 

1 R-1 2 3 4 3 2 1 3 2 3 2 2 3 3 4 4 3 4 1 3 3 2 57 84 67,86 T 

2 R-2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 1 2 2 4 4 3 4 4 3 3 62 84 73,81 T 

3 R-3 1 3 3 3 3 4 3 2 3 3 1 2 2 4 3 4 3 4 3 3 2 59 84 70,24 T 

4 R-4 2 2 3 1 2 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 2 4 63 84 75 T 

5 R-5 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 2 4 70 84 83,33 ST 

6 R-6 3 1 3 3 2 4 4 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 2 60 84 71,43 T 

jumlah  13 16 19 16 

 

16 16 20 18 17 18 17 16 16 18 21 21 21 18 19 19 15 17 

 

371 

 

84 73,61 T 
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Hasil Pre Test Per Indikator 

1. Gejala Fisik     

 

Responden  ∑ % kriteria  

1 12 75,00 T 

2 11 68,75 T 

3 10 62,50 T 

4 8 50,00 R 

5 13 81,25 ST 

6 10 62,50 T 

jumlah 64 66,67 T 

 

2. Gejala Perilaku 

 

Responden  ∑ % kriteria  

1 32 66,67 T 

2 34 70,83 T 

3 34 70,83 T 

4 39 81,25 ST 

5 43 89,58 ST 

6 37 77,08 T 

jumlah 219 76,04 T 

 

3. Gejala Psikologik 

 

Responden  ∑ % kriteria  

1 13 65,00 T 

2 17 85,00 ST 

3 15 75,00 T 

4 16 80,00 T 

5 14 70,00 T 

6 13 65,00 T 

jumlah 88 73,33 T 
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Lampiran 8 

 

Hasil Post Test 

 

 

   

 

 

 

 

No Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 n 

 

N % 

 

Kriteria 

1 R-1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 30 84 35,71 SR 

2 R-2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 27 84 32,14 SR 

3 R-3 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 28 84 33,33 SR 

4 R-4 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 26 84 30,95 SR 

5 R-5 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 3 1 2 2 36 84 42,86 SR 

6 R-6 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 29 84 34,52 SR 

jumlah  13 7 8 9 9 10 8 10 8 9 8 7 9 9 9 8 8 10 8 6 7 9 176 84 34,92 SR 
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Hasil Post Test Per Indikator 
1. Gejala Fisik 

 

Responden  ∑ % kriteria  

1 6 37,50 SR 

2 6 37,50 SR 

3 4 25,00 SR 

4 5 31,25 SR 

5 7 43,75 R 

6 5 31,25 SR 

jumlah 33 34,38 SR 

 

2. Gejala Perilaku 

 

Responden  ∑ % kriteria  

1 17 35,42 SR 

2 14 29,17 SR 

3 18 37,50 SR 

4 15 31,25 SR 

5 20 41,67 SR 

6 19 39,58 SR 

jumlah 103 35,76 SR 

 

3. Gejala Psikologik 

 

Responden  ∑ % kriteria  

1 7 35,00 SR 

2 7 35,00 SR 

3 6 30,00 SR 

4 6 30,00 SR 

5 9 45,00 R 

6 5 25,00 SR 

jumlah 40 33,33 SR 
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PERBANDINGAN PRE TEST DAN POST TEST 

1. Secara Keseluruhan 

 

No 

 

Resp. 

Pre Test Post Test Penurunan 

% Skor Kriteria % Skor Kriteria % Skor Kriteria 

1 
K – 1 

67,86 

Tinggi 

35,71 

Sangat 

Rendah 
32,15% 

Sangat Rendah 

2 
K – 2 

73,81 

Tinggi 

32,14 

Sangat 

Rendah 
41,67% 

Sangat Rendah 

3 
K – 3 

70,24 

Tinggi 

33,33 

Sangat 

Rendah 
36,91% 

Sangat Rendah 

4 
K – 4 

75,00 

Tinggi 

30,95 

Sangat 

Rendah 
44,05% 

Rendah 

5 
K – 5 

83,33 

Sangat Tinggi 

42,86 

Sangat 

Rendah 
40,47% 

Sangat Rendah 

6 
K – 6 

71,43 

Tinggi 

34,52 

Sangat 

Rendah 
36,91% 

Sangat Rendah 

 

Rata-rata 

 

73,61 

 

Tinggi 

 

34,92 

 

Sangat 

Rendah 

 

38,69% 

 

Sangat 

Rendah 

 

 

2. Perbandingan Pre dan Post Test Per Indikator  

No Indikator 
% Skor Kriteria % Skor 

Penurunan Pre Test Post Test Pre Test Post Test 

4.  Gejala Fisik 66,67 34,38 Tinggi Sangat Rendah 34,29 

5.  Gejala Perilaku 76,04 35,76 Tinggi Sangat Rendah 40,28 

6.  Gejala Psikologik 73,33 33,33 Tinggi Sangat Rendah 40,00 

 

% skor rata- rata 

 

73,61 

 

34,92 

 

Tinggi 

 

Sangat Rendah 

 

38,69 

 

Lampiran 9 
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DATA PRIBADI KONSELI  

 

A. Konseli I 

1. Nama    : Ade Gunawan (AG) 

2. Kelas    : X TKJ 1 

3. Tempat/Tangggal lahir  : Purbalingga, 12 Agustus 1996 

4. Jenis Kelamin   : Laki-laki 

5. Alamat    : Desa Jambu Rt 04 Rw 06 Kecamatan 

Karanganyar 

6. Agama    : Islam 

7. Hobi    : Sepak bola   

8. Anak ke    : 1 (satu) 

9. Nama ayah/pekerjaan  : Winarno/ sopir 

10. Nama ibu/pekerjaan  : Sulistiawati/ Ibu rumah tangga  

 

B. Konseli II 

1. Nama    : Sidik Purwoko (SP) 

2. Kelas    : X TKJ 1 

3. Tempat/Tangggal lahir : Purbalingga, 05 Maret 1996 

4. Jenis Kelamin   : Laki-laki 

5. Alamat    : Desa Ponjen Rt 01 Rw 03 Kecamatan 

Karanganyar 

6. Agama    : Islam 

7. Hobi    : Futsal dan bulutangkis 

8. Anak ke   : 1 (satu) 

9. Nama ayah/pekerjaan  : Sutarno/ Wiraswasta 

10. Nama ibu/pekerjaan  : Turmini/ Wiraswasta 

 

C. Konseli III 

1. Nama    : Alwi Awaludin (AA) 

2. Kelas    : X TKJ 2 

3. Tempat/Tangggal lahir : Purbalingga, 05 Maret 1996 

4. Jenis Kelamin : Laki-laki 

5. Alamat    : Desa Brakas Rt 06 Rw 01 Kecamatan 

Karanganyar 

6. Agama    : Islam 

7. Hobi    : Volly 

8. Anak ke   : 1 (satu) 

9. Nama ayah/pekerjaan  : Rosidin/ Wiraswasta 

10. Nama ibu/pekerjaan  : Siti Isnaeni/ Buruh pabrik 

 

 

 

 

 

Lampiran 10 
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D. Konseli IV 

1. Nama    : Tofik Hidayat (TH) 

2. Kelas    : X TKJ 2 

3. Tempat/Tangggal lahir  : Purbalingga, 25 Oktober 1996 

4. Jenis Kelamin   : Laki-laki 

5. Alamat    : Desa Picung Rt 04 Rw 01 Kecamatan 

Kertanegara 

6. Agama    : Islam 

7. Hobi    : Volly 

8. Anak ke    : 2 (dua) 

9. Nama ayah/pekerjaan  : Sudirman/ Wiraswasta 

10. Nama ibu/pekerjaan  : Jamilah/ Wiraswasta 

 

E. Konseli V 

1. Nama    : Zupriyanto (Z) 

2. Kelas    : X TKJ 1 

3. Tempat/Tangggal lahir  : Purbalingga, 20 April 1996 

4. Jenis Kelamin   : Laki-laki 

5. Alamat    : Desa Balekrasa Rt 04 Rw 01 Kecamatan 

Karangmoncol 

6. Agama    : Islam 

7. Hobi    : Sepak bola 

8. Anak ke    : 1 (satu)  

9. Nama ayah/pekerjaan  : Joko Purnomo/ Wiraswasta 

10. Nama ibu/pekerjaan  : Sunarni/ Pedagang 

 

F. Konseli VI 

1. Nama    : Fatkhul Manan (FM) 

2. Kelas    : X TKJ 1 

3. Tempat/Tangggal lahir  : Purbalingga, 06 Februari 1996 

4. Jenis Kelamin   : Laki-laki 

5. Alamat    : Desa Karanggdng Rt 04 Rw 01 Kecamatan 

Karanganyar 

6. Agama    : Islam 

7. Hobi    : Sepakbola 

8. Anak ke    : 1 (satu)  

9. Nama ayah/pekerjaan  : Siswanto/ Montir 

10. Nama ibu/pekerjaan  : Zaenab/ Ibu rumah tangga 
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KONTRAK KASUS 

 

Topik kasus : “Kebiasaan mengkonsumsi minuman keras pada siswa kelas X 

TKJ SMK N 1 Karanganyar Kabupaten Purbalingga ” 

A. Identitas Konseli 

Nama : Ade Gunawan (AG) 

Kelas : X TKJ 1 

Tempat/Tangggal lahir : Purbalingga, 12 Agustus 1996 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Alamat : Desa Jambu Rt 04 Rw 06 Kecamatan 

Karanganyar 

B. Identitas konselor/peneliti 

Nama  : Anggi Setyo Adi 

NIM  : 1301407017 

Jurusan  : Bimbingan dan konseling 

C. Sinopsis kasus 

AG merupakan salah satu siswa kelas X TKJ 1 di SMK N 1 

Karanganyar Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan informasi yang diperoleh 

dari guru pembimbing dan juga teman-teman dari AG bahwa ia sering 

mengkonsumsi minuman keras, tindakan mengkonsumsi minuman keras 

dilakukan setelah pulang sekolah. AG juga sering tidak masuk sekolah hanya 

untuk berkumpul bersama teman-temannya dan melakukan minum-minuman 

keras. AG juga menjelaskan melakukan tindakan mengkonsumsi minuman 

keras awalnya hanya ikut-ikutan ajakan dari teman-temannya yang 

kebanyakan bukan pelajar. Namun lama-kelamaan AG menjadi 

ketergantungan untuk terus melakukan tindakan mengkonsumsi minuman 

keras, apalagi kalau AG sedang menghadapi masalah, menurut AG dengan 

minum minuman keras masalah yang dihadapi akan hilang dari pikirannya. 

Tindakan mengkonsumsi minuman keras ini dilakukan rutin setiap hari sabtu 

setelah pulang sekolah, akan tetapi menurut AG selain hari tersebut ia sering 

mengkonsumsi minuman keras sendirian. Adapun orang tua dari AG tidak 

mengetahui tindakan yang dilakukan oleh anaknya tersebut. 

 

 

 

 

 

 

  

Lampiran 11 



175 
 

 

D. Pendekatan konseling yang di gunakan 

Dalam kasus di atas, maka untuk menyelesaikan kasus konseli 

digunakan layanan konseling perorangan menggunakan pendekatan 

behavioral dengan teknik pengelolaan diri karena permasalahan yang di alami 

oleh konseli merupakan masalah yang menyangkut perilaku yang mal adaptif. 

Diharapkan jika konseli diberikan layanan konseling perorangan 

menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik pengelolaan diri, maka 

perilaku mal adaptif kebiasaan mengkonsumsi minuman keras konseli dapat 

berubah menjadi perilaku adaptif yaitu tidak mengkonsumsi minuman keras. 

 

Purbalingga, September 

2012 

Konselor      Peneliti 

  

 

         Lis Aryanti, S.Pd    Anggi Setyo Adi  

       NIM. 1301407017 
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KONTRAK KASUS 

 

Topik kasus : “Kebiasaan mengkonsumsi minuman keras pada siswa kelas X 

TKJ SMK N 1 Karanganyar Kabupaten Purbalingga ” 

A. Identitas Konseli 

Nama : Sidik Purwoko (SP) 

Kelas : X TKJ 1 

Tempat/Tangggal lahir : Purbalingga, 05 Maret 1996 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Alamat : Desa Ponjen Rt 01 Rw 03 Kecamatan 

Karanganyar 

B. Identitas konselor/peneliti 

Nama  : Anggi Setyo Adi 

NIM  : 1301407017 

Jurusan  : Bimbingan dan konseling 

C. Sinopsis kasus 

SP merupakan salah satu siswa kelas X TKJ 1 SMK N 1 Karanganyar 

Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan informasi yang didapat dari SP 

diperoleh keterangan bahwa ia sering mengkonsumsi minuman keras. Pada 

awalnya SP mengkonsumsi minuman keras hanya untuk menghormati teman-

temannya yang pada waktu ulang tahun yang perayaannya dirayakan dengan 

mengadakan pesta minuman keras bersama-sama. SP mempunyai ikatan yang 

kuat dengan teman-temannya. Ikatan itu mendorong ia untuk menemani dan 

merasa tidak enak kalau menolak ajakan tersebut. Akan tetapi SP menjadi 

ketagihan karena setelah mengkonsumsi minuman keras SP merasa 

permasalahan-permasalahan yang ada dipikirannya seakan-akan hilang semua 

dari hidupnya. Orang tua SP sendiri tidak pernah mengetahui perilaku 

anaknya tersebut, hal ini terjadi karena kedua orang tuanya bekerja di luar 

kota. Sehingga SP bisa bebas pulang pergi malam-malam. Akibat kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras ini prestasi SP di sekolah jadi turun drastis 

dan bahkan SP sering membolos sekolah. 
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D. Pendekatan konseling yang di gunakan 

Dalam kasus di atas, maka untuk menyelesaikan kasus konseli 

digunakan layanan konseling perorangan menggunakan pendekatan 

behavioral dengan teknik pengelolaan diri karena permasalahan yang di alami 

oleh konseli merupakan masalah yang menyangkut perilaku yang mal adaptif. 

Diharapkan jika konseli diberikan layanan konseling perorangan 

menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik pengelolaan diri, maka 

perilaku mal adaptif kebiasaan mengkonsumsi minuman keras konseli dapat 

berubah menjadi perilaku adaptif yaitu tidak mengkonsumsi minuman keras. 

 

Purbalingga, September 

2012 

Konselor      Peneliti 

  

 

Lis Aryanti, S.Pd    Anggi Setyo Adi  

       NIM. 1301407017 
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KONTRAK KASUS 

 

Topik kasus : “Kebiasaan mengkonsumsi minuman keras pada siswa kelas X 

TKJ SMK N 1 Karanganyar Kabupaten Purbalingga ” 

A. Identitas Konseli 

Nama : Alwi Awaludin (AA) 

Kelas : X TKJ 2 

Tempat/Tangggal lahir : Purbalingga, 05 Maret 1996 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Alamat : Desa Brakas Rt 06 Rw 01 Kecamatan 

Karanganyar 

B. Identitas konselor/peneliti 

Nama  : Anggi Setyo Adi 

NIM  : 1301407017 

Jurusan  : Bimbingan dan konseling 

C. Sinopsis kasus 

AA merupakan salah satu siswa kelas X TKJ 2 SMK N 1 

Karanganyar Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan informasi yang didapat 

dari AA diperoleh keterangan bahwa ia sering mengkonsumsi minuman 

keras. AA juga menjelaskan alasan kenapa dia mengkonsumsi minuman keras 

bermula dari permasalahan keluarga. AA menjelaskan bahwa kedua orang 

tuanya bercerai sejak dia masuk SMP, kemudian AA tinggal bersama ibunya 

yang telah menikah lagi. AA tidak betah tinggal bersama ibu dan keluarga 

barunya, dia merasa kurang kasih sayang dari ibunya maupun ayah tirinya, 

AA sering dimarahi tanpa alasan yang jelas oleh ibunya. Ibu dan ayah tirinya 

lebih perhatian dan sayang terhadap adik tirinya, sedangkan ayah kandung 

dari AA sendiri juga sudah menikah lagi, ini menyebabkan AA terpuruk dan 

merasa hidupnya sendirian. Dan akhirnya AA sering berkumpul dengan 

teman-temannya dan minum minuman keras bersama-sama. AA jadi semakin 

ketagihan untuk mengkonsumsi minuman keras bersama teman-temannya, 

karena dengan bersama teman-temannya AA merasa ada yang 

memperhatikan. Sedangkan di sekolah prestasi AA dibawah rata-rata nilai 

kelas, AA sering membolos dan tidak mengikuti pelajaran. AA juga kelihatan 

lesu dan tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran di sekolah. 
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D. Pendekatan konseling yang di gunakan 

Dalam kasus di atas, maka untuk menyelesaikan kasus konseli 

digunakan layanan konseling perorangan menggunakan pendekatan 

behavioral dengan teknik pengelolaan diri karena permasalahan yang di alami 

oleh konseli merupakan masalah yang menyangkut perilaku yang mal adaptif. 

Diharapkan jika konseli diberikan layanan konseling perorangan 

menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik pengelolaan diri, maka 

perilaku mal adaptif kebiasaan mengkonsumsi minuman keras konseli dapat 

berubah menjadi perilaku adaptif yaitu tidak mengkonsumsi minuman keras. 

 

Purbalingga, September 

2012 

Konselor      Peneliti 

  

 

         Lis Aryanti, S.Pd    Anggi Setyo Adi  

       NIM. 1301407017 
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KONTRAK KASUS 

 

Topik kasus : “Kebiasaan mengkonsumsi minuman keras pada siswa kelas X 

TKJ SMK N 1 Karanganyar Kabupaten Purbalingga ” 

A. Identitas Konseli 

Nama : Tofik Hidayat (TH) 

Kelas : X TKJ 2 

Tempat/Tangggal lahir : Purbalingga, 25 Oktober 1996 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Alamat : Desa Picung Rt 04 Rw 01 Kecamatan 

Kertanegara 

B. Identitas konselor/peneliti 

Nama  : Anggi Setyo Adi 

NIM  : 1301407017 

Jurusan  : Bimbingan dan konseling 

C. Sinopsis kasus 

TH merupakan salah satu siswa kelas X TKJ 2 SMK N 1 Karanganyar 

Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan informasi yang didapat dari TH 

diperoleh keterangan bahwa ia sering mengkonsumsi minuman keras. TH  

menjelaskan alasan kenapa dia mengkonsumsi minuman keras bermula dari 

pergaulan dengan teman-temannya yang nongkrong malam-malam, pada 

mulanya TH tidak mau untuk minum minuman keras. Tetapi dia dipaksa oleh 

temannya dan temannya memaksa dengan alasan sebagai solidaritas, akhirnya 

TH mau untuk minum. Dan sampai sekarang TH sering melakukan pesta 

minuman keras bersama teman-temannya. TH sebenarnya berasal dari 

keluarga yang tergolong mampu secara keuangan, bahkan uang sakunya 

paling tinggi apabila dibandingkan dengan teman sekolahnya yang lain. Akan 

tetapi orang tuanya jarang berada di rumah, karena kedua orang tuanya sering 

pergi keluar kota mengurus bisnisnya, orang tuanya hanya menanyakan uang 

sakunya masih atau tidak semisal bertemu di rumah. dank arena hal tersebut 

juga yang mengakibatkan TH sering kumpul dan pesta minuman keras 

bersama teman-temannya karena dia merasa disitulah dia bisa mendapatkan 

perhatian. 
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D. Pendekatan konseling yang di gunakan 

Dalam kasus di atas, maka untuk menyelesaikan kasus konseli 

digunakan layanan konseling perorangan menggunakan pendekatan 

behavioral dengan teknik pengelolaan diri karena permasalahan yang di alami 

oleh konseli merupakan masalah yang menyangkut perilaku yang mal adaptif. 

Diharapkan jika konseli diberikan layanan konseling perorangan 

menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik pengelolaan diri, maka 

perilaku mal adaptif kebiasaan mengkonsumsi minuman keras konseli dapat 

berubah menjadi perilaku adaptif yaitu tidak mengkonsumsi minuman keras. 

 

Purbalingga, September 

2012 

Konselor      Peneliti 

  

 

         Lis Aryanti, S.Pd    Anggi Setyo Adi  

       NIM. 1301407017 
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KONTRAK KASUS 

 

Topik kasus : “Kebiasaan mengkonsumsi minuman keras pada siswa kelas X 

TKJ SMK N 1 Karanganyar Kabupaten Purbalingga ” 

A. Identitas Konseli 

Nama : Zupriyanto (Z) 

Kelas : X TKJ 1 

Tempat/Tangggal lahir : Purbalingga, 20 April 1996 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Alamat : Desa Balekrasa Rt 04 Rw 01 Kecamatan 

Karangmoncol 

B. Identitas konselor/peneliti 

Nama  : Anggi Setyo Adi 

NIM  : 1301407017 

Jurusan  : Bimbingan dan konseling 

C. Sinopsis kasus 

Z merupakan salah satu siswa kelas X TKJ 1 di SMK N 1 

Karanganyar Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan informasi yang diperoleh 

dari Z dia sering minum minuman keras, tindakan mengkonsumsi minuman 

keras dilakukan setelah pulang sekolah. Z juga sering tidak masuk sekolah 

hanya untuk berkumpul bersama teman-temannya dan melakukan minum-

minuman keras. Z melakukan tindakan mengkonsumsi minuman keras 

awalnya hanya ikut-ikutan ajakan dari teman-temannya yang kebanyakan 

bukan pelajar. Namun lama-kelamaan Z menjadi ketergantungan untuk terus 

melakukan tindakan mengkonsumsi minuman keras, apalagi kalau Z sedang 

menghadapi masalah, menurut Z dengan minum minuman keras masalah 

yang dihadapi akan hilang dari pikirannya. Tindakan mengkonsumsi 

minuman keras ini dilakukan rutin setiap hari sabtu setelah pulang sekolah, 

akan tetapi menurut Z selain hari tersebut ia sering mengkonsumsi minuman 

keras sendirian. Adapun orang tua dari Z tidak mengetahui tindakan yang 

dilakukan oleh anaknya tersebut.  
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D. Pendekatan konseling yang di gunakan 

Dalam kasus di atas, maka untuk menyelesaikan kasus konseli 

digunakan layanan konseling perorangan menggunakan pendekatan 

behavioral dengan teknik pengelolaan diri karena permasalahan yang di alami 

oleh konseli merupakan masalah yang menyangkut perilaku yang mal adaptif. 

Diharapkan jika konseli diberikan layanan konseling perorangan 

menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik pengelolaan diri, maka 

perilaku mal adaptif kebiasaan mengkonsumsi minuman keras konseli dapat 

berubah menjadi perilaku adaptif yaitu tidak mengkonsumsi minuman keras. 

Purbalingga, September 2012 

Konselor      Peneliti 

  

 

         Lis Aryanti, S.Pd    Anggi Setyo Adi  

       NIM. 1301407017 
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KONTRAK KASUS 

 

Topik kasus : “Kebiasaan mengkonsumsi minuman keras pada siswa kelas X 

TKJ SMK N 1 Karanganyar Kabupaten Purbalingga ” 

A. Identitas Konseli 

Nama : Fatkhul Manan (FM) 

Kelas : X TKJ 1 

Tempat/Tangggal lahir : Purbalingga, 06 Februari 1996 

Jenis Kelamin : Laki-laki  

Alamat : Desa Karanggdng Rt 04 Rw 01 Kecamatan 

Karanganyar 

B. Identitas konselor/peneliti 

Nama  : Anggi Setyo Adi 

NIM  : 1301407017 

Jurusan  : Bimbingan dan konseling 

C. Sinopsis kasus 

FM merupakan salah satu siswa kelas X TKJ 1 SMK N 1 

Karanganyar Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan informasi yang didapat 

dari FM diperoleh keterangan bahwa ia sering mengkonsumsi minuman 

keras. Pada awalnya FM mengkonsumsi minuman keras hanya untuk 

menghormati teman-temannya. FM mempunyai ikatan yang kuat dengan 

teman-temannya. Ikatan itu mendorong ia untuk menemani dan merasa tidak 

enak kalau menolak ajakan tersebut. Akan tetapi FM menjadi ketagihan 

karena setelah mengkonsumsi minuman keras FM merasa permasalahan-

permasalahan yang ada dipikirannya seakan-akan hilang semua dari 

hidupnya. Orang tua FM sendiri tidak pernah mengetahui perilaku anaknya 

tersebut. Akibat kebiasaan mengkonsumsi minuman keras ini prestasi FM di 

sekolah jadi turun drastis dan bahkan SP sering membolos sekolah. 
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D. Pendekatan konseling yang di gunakan 

Dalam kasus di atas, maka untuk menyelesaikan kasus konseli 

digunakan layanan konseling perorangan menggunakan pendekatan 

behavioral dengan teknik pengelolaan diri karena permasalahan yang di alami 

oleh konseli merupakan masalah yang menyangkut perilaku yang mal adaptif. 

Diharapkan jika konseli diberikan layanan konseling perorangan 

menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik pengelolaan diri, maka 

perilaku mal adaptif kebiasaan mengkonsumsi minuman keras konseli dapat 

berubah menjadi perilaku adaptif yaitu tidak mengkonsumsi minuman keras. 

Purbalingga, September 2012 

Konselor      Peneliti 

  

 

         Lis Aryanti, S.Pd    Anggi Setyo Adi  

       NIM. 1301407017 
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PROGRAM MINGGUAN 

PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

 Satuan Layanan (SATLAN) 

 Satuan Kegiatan Pendukung (SATKUNG) 

 

 

 

No Hari/Tanggal Waktu Sasaran 

Keg 

Keg. Lay/  

Pendukung 

Materi Layanan Alat 

Bantu 

Tempat Pelaksa

na 

Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Kamis, 06 

September 

2012 

09.00-

09.30 

WIB 

Konseli 

I  

(AG) 

Konseling 

perorangan 

 

Pertemuan ini adalah 

tahap pembinaan 

hubungan baik (rappot) 

dan assessment) yang 

merupakan tahap 

pengidentifikasian 

masalah 

Alat 

dokumen-

tasi 

 

 

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

pertama 

pemberian 

treatment 

2.  Kamis, 06 

September 

2012 

10.00- 

10.30 

Konseli 

II 

(SP) 

Konseling 

perorangan 

 

Pertemuan ini adalah 

tahap pembinaan 

hubungan baik (rappot) 

dan assessment) yang 

Alat 

dokumen-

tasi  

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

pertama 

pemberian 

SEKOLAH  :  SMK N 1 Karanganyar 

PENELITI        :  Anggi Setyo Adi 

    

MINGGU                : I Bulan September 
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No Hari/Tanggal Waktu Sasaran 

Keg 

Keg. Lay/  

Pendukung 

Materi Layanan Alat 

Bantu 

Tempat Pelaksa

na 

Keterangan 

WIB merupakan tahap 

pengidentifikasian 

masalah 

treatment 

3.  Sabtu, 08 

September 

2012 

08.00-

08.30 

WIB 

Konseli 

III 

(AA) 

Konseling 

perorangan 

 

Pertemuan ini adalah 

tahap pembinaan 

hubungan baik (rappot) 

dan assessment) yang 

merupakan tahap 

pengidentifikasian 

masalah 

Alat 

dokumen-

tasi  

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

pertama 

pemberian 

treatment 

4.  Sabtu, 08 

September 

2012 

09.00-

09.30 

WIB 

Konseli 

IV 

(TH) 

Konseling 

perorangan 

 

Pertemuan ini adalah 

tahap pembinaan 

hubungan baik (rappot) 

dan assessment) yang 

merupakan tahap 

pengidentifikasian 

masalah 

Alat 

dokumen-

tasi  

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

pertama 

pemberian 

treatment 

  

     
Purbalingga,         September 2012 

Mengetahui, 

Konselor                Peneliti 

 

 

Lis Aryanti, S.Pd               Anggi Setyo Adi 

                NIM. 1301407017 

 



188 
 

 

PROGRAM MINGGUAN 

PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 Satuan Layanan (SATLAN) 

 Satuan Kegiatan Pendukung (SATKUNG) 

 

 

 

No Hari/Tanggal Waktu Sasaran 

Keg 

Keg. Lay/  

Pendukung 

Materi Layanan Alat 

Bantu 

Tempat Pelaksa

na 

Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Senin, 10 

September 

2012 

09.00-

09.30 

WIB 

Konseli 

V  

(Z) 

Konseling 

perorangan 

 

Pertemuan ini 

adalah tahap 

pembinaan 

hubungan baik 

(rappot) dan 

assessment) yang 

merupakan tahap 

pengidentifikasian 

masalah 

Alat tulis, 

Alat 

dokumen-

tasi 

 

 

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

pertama 

pemberian 

treatment 

2.  Senin, 10 

September 

08.45-

09.30 

Konseli 

VI 

Konseling 

perorangan 

Pertemuan ini 

adalah tahap 

pembinaan 

Alat tulis, 

Alat 

dokumen-

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

pertama 

pemberian 

SEKOLAH  :  SMK N 1 Karanganyar 

PENELITI        :  Anggi Setyo Adi 

    

MINGGU                : II Bulan September 
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No Hari/Tanggal Waktu Sasaran 

Keg 

Keg. Lay/  

Pendukung 

Materi Layanan Alat 

Bantu 

Tempat Pelaksa

na 

Keterangan 

2012 WIB (FM)  hubungan baik 

(rappot) dan 

assessment) yang 

merupakan tahap 

pengidentifikasian 

masalah 

tasi 

 

 

treatment 

3.  Selasa, 11 

September 

2012 

09.00-

09.30 

WIB 

Konseli 

I 

(AG) 

Konseling 

perorangan 

 

Dalam pertemuan 

ini peneliti 

melanjutkan tahap 

assessment dan 

melakukan goal 

setting. 

Alat tulis, 

Alat 

dokumen-

tasi 

 

 

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

kedua 

pemberian 

treatment 

4.  Selasa, 11 

September 

2012 

10.15-

11.00 

WIB 

Konseli 

II 

(SP) 

Konseling 

perorangan 

 

Dalam pertemuan 

ini peneliti 

melanjutkan tahap 

assessment dan 

melakukan goal 

setting. 

Alat tulis, 

Alat 

dokumen-

tasi 

 

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

kedua 

pemberian 

treatment 
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No Hari/Tanggal Waktu Sasaran 

Keg 

Keg. Lay/  

Pendukung 

Materi Layanan Alat 

Bantu 

Tempat Pelaksa

na 

Keterangan 

 

5.  Rabu, 12 

September 

2012 

10.30-

11.00 

WIB 

Konseli  

III 

(AA) 

Konseling 

perorangan 

 

Dalam pertemuan 

ini peneliti 

melanjutkan tahap 

assessment dan 

melakukan goal 

setting. 

Alat tulis, 

Alat 

dokumen-

tasi 

 

 

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

kedua 

pemberian 

treatment 

6.  Rabu, 12 

September 

2012 

11.00-

11.30 

WIB 

Konseli 

IV 

(TH) 

Konseling 

perorangan 

 

Dalam pertemuan 

ini peneliti 

melanjutkan tahap 

assessment dan 

melakukan goal 

setting. 

Alat tulis, 

Alat 

dokumen-

tasi 

 

 

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

kedua 

pemberian 

treatment 
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No Hari/Tanggal Waktu Sasaran 

Keg 

Keg. Lay/  

Pendukung 

Materi Layanan Alat 

Bantu 

Tempat Pelaksa

na 

Keterangan 

7.  Kamis, 13 

September 

2012 

09.00-

09.30 

WIB 

Konseli 

V  

(Z) 

Konseling 

perorangan 

 

Dalam pertemuan 

ini peneliti 

melanjutkan tahap 

assessment dan 

melakukan goal 

setting. 

Alat tulis, 

Alat 

dokumen-

tasi 

 

 

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

kedua 

pemberian 

treatment 

8.  Kamis, 13 

September 

2012 

10.00-

10.30 

WIB 

Konseli 

VI 

(FM) 

Konseling 

perorangan 

Dalam pertemuan 

ini peneliti 

melanjutkan tahap 

assessment dan 

melakukan goal 

setting. 

Alat tulis, 

Alat 

dokumen-

tasi 

 

 

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

kedua 

pemberian 

treatment 

 

      

 

Purbalingga,         September 2012 

Mengetahui, 

Konselor                Peneliti 

 

 

Lis Aryanti, S.Pd               Anggi Setyo Adi 

                NIM. 1301407017 
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PROGRAM MINGGUAN 

PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

 Satuan Layanan (SATLAN) 

 Satuan Kegiatan Pendukung (SATKUNG) 

 

 

 

No Hari/Tanggal Waktu Sasaran 

Keg 

Keg. Lay/  

Pendukung 

Materi Layanan Alat 

Bantu 

Tempat Pelaksa

na 

Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Senin, 17 

September 

2012 

 

09.00-

09.35 

WIB 

Konseli 

I 

(AG) 

Konseling 

perorangan 

 

Peneliti akan melakukan 

tahap selanjutnya yaitu 

implementasi teknik. 

Teknik yang akan 

digunakan yaitu teknik 

pengelolaan diri 

Alat 

dokumen-

tasi 

 

 

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

ketiga 

pemberian 

treatment, 

teknik 

pengelolaan 

diri tahap 

monitor diri 

MINGGU                : III Bulan September 

 

 

SEKOLAH  :  SMK N 1 Karanganyar 

PENELITI        :  Anggi Setyo Adi 
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No Hari/Tanggal Waktu Sasaran 

Keg 

Keg. Lay/  

Pendukung 

Materi Layanan Alat 

Bantu 

Tempat Pelaksa

na 

Keterangan 

2.  Senin, 17 

September 

2012 

 

10.00-

10.35 

WIB 

Konseli 

II 

(SP) 

Konseling 

perorangan 

 

Peneliti akan melakukan 

tahap selanjutnya yaitu 

implementasi teknik. 

Teknik yang akan 

digunakan yaitu teknik 

pengelolaan diri 

Alat 

dokumen-

tasi  

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

ketiga 

pemberian 

treatment, 

teknik 

pengelolaan 

diri tahap 

monitor diri 

3.  Selasa, 18 

September 

2012 

 

09.00-

09.35 

WIB 

Konseli  

III 

(AA) 

Konseling 

perorangan 

 

Peneliti akan melakukan 

tahap selanjutnya yaitu 

implementasi teknik. 

Teknik yang akan 

digunakan yaitu teknik 

pengelolaan diri 

Alat 

dokumen-

tasi  

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

ketiga 

pemberian 

treatment, 

teknik 

pengelolaan 

diri tahap 

monitor diri 

4.  Selasa, 18 

September 

2012 

10.00-

10.35 

WIB 

Konseli 

IV 

(TH) 

Konseling 

perorangan 

 

Peneliti akan melakukan 

tahap selanjutnya yaitu 

implementasi teknik. 

Teknik yang akan 

Alat 

dokumen-

tasi  

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

ketiga 

pemberian 

treatment, 
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No Hari/Tanggal Waktu Sasaran 

Keg 

Keg. Lay/  

Pendukung 

Materi Layanan Alat 

Bantu 

Tempat Pelaksa

na 

Keterangan 

 digunakan yaitu teknik 

pengelolaan diri 

teknik 

pengelolaan 

diri tahap 

monitor diri 

5.  Rabu, 19 

September 

2012 

09.00-

09.35 

WIB 

Konseli 

V  

(Z) 

Konseling 

perorangan 

 

Peneliti akan melakukan 

tahap selanjutnya yaitu 

implementasi teknik. 

Teknik yang akan 

digunakan yaitu teknik 

pengelolaan diri 

Alat 

dokumen-

tasi  

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

ketiga 

pemberian 

treatment, 

teknik 

pengelolaan 

diri tahap 

monitor diri 

6.  Rabu, 19 

September 

2012 

10.00-

10.35 

WIB 

Konseli 

VI 

(FM) 

Konseling 

perorangan 

 

Peneliti akan melakukan 

tahap selanjutnya yaitu 

implementasi teknik. 

Teknik yang akan 

digunakan yaitu teknik 

pengelolaan diri 

Alat 

dokumen-

tasi  

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

ketiga 

pemberian 

treatment, 

teknik 

pengelolaan 

diri tahap 
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No Hari/Tanggal Waktu Sasaran 

Keg 

Keg. Lay/  

Pendukung 

Materi Layanan Alat 

Bantu 

Tempat Pelaksa

na 

Keterangan 

monitor diri 

7.  Kamis, 20 

September 

2012 

09.00-

09.30 

WIB 

Konseli 

I 

(AG) 

Konseling 

perorangan 

 

Peneliti akan melakukan 

tahap selanjutnya yaitu 

implementasi teknik. 

Teknik yang akan 

digunakan yaitu teknik 

pengelolaan diri 

Alat 

dokumen 

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

keempat 

pemberian 

treatment, 

teknik 

pengelolaan 

diri tahap 

evaluasi diri 

8.  Kamis, 20 

September 

2012 

09.30-

10.00 

WIB 

Konseli 

II 

(SP) 

Konseling 

perorangan 

Peneliti akan melakukan 

tahap selanjutnya yaitu 

implementasi teknik. 

Teknik yang akan 

digunakan yaitu teknik 

pengelolaan diri 

Alat 

dokumen 

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

keempat 

pemberian 

treatment, 

teknik 

pengelolaan 

diri tahap 

evaluasi diri 
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No Hari/Tanggal Waktu Sasaran 

Keg 

Keg. Lay/  

Pendukung 

Materi Layanan Alat 

Bantu 

Tempat Pelaksa

na 

Keterangan 

9.  Jumat, 21 

September 

2012 

08.00-

08.30 

WIB 

Konseli  

III 

(AA) 

Konseling 

perorangan 

 

Peneliti akan melakukan 

tahap selanjutnya yaitu 

implementasi teknik. 

Teknik yang akan 

digunakan yaitu teknik 

pengelolaan diri 

Alat 

dokumen 

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

keempat 

pemberian 

treatment, 

teknik 

pengelolaan 

diri tahap 

evaluasi diri 

10.  Jumat, 21 

September 

2012 

09.00-

09.30 

WIB 

Konseli 

IV 

(TH) 

Konseling 

perorangan 

 

Peneliti akan melakukan 

tahap selanjutnya yaitu 

implementasi teknik. 

Teknik yang akan 

digunakan yaitu teknik 

pengelolaan diri 

Alat 

dokumen 

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

keempat 

pemberian 

treatment, 

teknik 

pengelolaan 

diri tahap 

evaluasi diri 

11.  Sabtu, 22 

September 

2012 

09.00-

09.30 

WIB 

Konseli 

V  

(Z) 

Konseling 

perorangan 

Peneliti akan melakukan 

tahap selanjutnya yaitu 

implementasi teknik. 

Teknik yang akan 

Alat 

dokumen 

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

keempat 

pemberian 

treatment, 
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No Hari/Tanggal Waktu Sasaran 

Keg 

Keg. Lay/  

Pendukung 

Materi Layanan Alat 

Bantu 

Tempat Pelaksa

na 

Keterangan 

digunakan yaitu teknik 

pengelolaan diri 

teknik 

pengelolaan 

diri tahap 

evaluasi diri 

12.  Sabtu, 22 

September 

2012 

10.00-

10.30 

WIB 

Konseli 

VI 

(FM) 

Konseling 

perorangan 

Peneliti akan melakukan 

tahap selanjutnya yaitu 

implementasi teknik. 

Teknik yang akan 

digunakan yaitu teknik 

pengelolaan diri 

Alat 

dokumen 

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

keempat 

pemberian 

treatment, 

teknik 

pengelolaan 

diri tahap 

evaluasi diri 

  

     
Purbalingga,         September 2012 

Mengetahui, 

Konselor                Peneliti 

 

 

Lis Aryanti, S.Pd               Anggi Setyo Adi 

                NIM. 1301407017 

 

 



198 
 

 

 

PROGRAM MINGGUAN 

PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

 Satuan Layanan (SATLAN) 

 Satuan Kegiatan Pendukung (SATKUNG) 

 

 

 

No Hari/Tanggal Waktu Sasaran 

Keg 

Keg. Lay/  

Pendukung 

Materi Layanan Alat 

Bantu 

Tempat Pelaksa

na 

Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Senin, 24 

September 

2012 

09.00-

09.30 

WIB 

Konseli 

I 

(AG) 

Konseling 

perorangan 

 

Peneliti akan melakukan 

tahap selanjutnya yaitu 

implementasi teknik. 

Teknik yang akan 

digunakan yaitu teknik 

pengelolaan diri 

Alat 

dokumen-

tasi 

 

 

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

kelima 

pemberian 

treatment, 

teknik 

pengelolaan 

diri tahap 

pemberian 

penguatan, 

penghapusan 

atau hukuman 

SEKOLAH  :  SMK N 1 Karanganyar 

PENELITI        :  Anggi Setyo Adi 

    

MINGGU                : IV Bulan September 

 

 

Lampiran 12 
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No Hari/Tanggal Waktu Sasaran 

Keg 

Keg. Lay/  

Pendukung 

Materi Layanan Alat 

Bantu 

Tempat Pelaksa

na 

Keterangan 

 

2.  Senin, 24 

September 

2012 

10.00-

10.30 

WIB 

Konseli 

II 

(SP) 

Konseling 

perorangan 

 

Peneliti akan melakukan 

tahap selanjutnya yaitu 

implementasi teknik. 

Teknik yang akan 

digunakan yaitu teknik 

pengelolaan diri 

Alat 

dokumen-

tasi  

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

kelima 

pemberian 

treatment, 

teknik 

pengelolaan 

diri tahap 

pemberian 

penguatan, 

penghapusan 

atau hukuman 

 

3.  Selasa, 25 

September 

2012 

 

10.30-

11.00 

WIB 

Konseli  

III 

(AA) 

Konseling 

perorangan 

 

Peneliti akan melakukan 

tahap selanjutnya yaitu 

implementasi teknik. 

Teknik yang akan 

digunakan yaitu teknik 

pengelolaan diri 

Alat 

dokumen-

tasi  

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

kelima 

pemberian 

treatment, 

teknik 

pengelolaan 

diri tahap 

pemberian 

penguatan, 

penghapusan 
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No Hari/Tanggal Waktu Sasaran 

Keg 

Keg. Lay/  

Pendukung 

Materi Layanan Alat 

Bantu 

Tempat Pelaksa

na 

Keterangan 

atau hukuman 

 

4.  Selasa, 25 

September 

2012 

 

11.00-

11.30 

WIB 

Konseli 

IV 

(TH) 

Konseling 

perorangan 

 

Peneliti akan melakukan 

tahap selanjutnya yaitu 

implementasi teknik. 

Teknik yang akan 

digunakan yaitu teknik 

pengelolaan diri 

Alat 

dokumen-

tasi  

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

kelima 

pemberian 

treatment, 

teknik 

pengelolaan 

diri tahap 

pemberian 

penguatan, 

penghapusan 

atau hukuman 
 

5.  Rabu, 26 

September 

2012 

09.00-

09.30 

WIB 

Konseli 

V  

(Z) 

Konseling 

perorangan 

 

Peneliti akan melakukan 

tahap selanjutnya yaitu 

implementasi teknik. 

Teknik yang akan 

digunakan yaitu teknik 

pengelolaan diri 

Alat 

dokumen-

tasi  

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

kelima 

pemberian 

treatment, 

teknik 

pengelolaan 

diri tahap 

pemberian 

penguatan, 
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No Hari/Tanggal Waktu Sasaran 

Keg 

Keg. Lay/  

Pendukung 

Materi Layanan Alat 

Bantu 

Tempat Pelaksa

na 

Keterangan 

penghapusan 

atau hukuman 
 

6.  Rabu, 26 

September 

2012 

10.00-

10.30 

WIB 

Konseli 

VI 

(FM) 

Konseling 

perorangan 

 

Peneliti akan melakukan 

tahap selanjutnya yaitu 

implementasi teknik. 

Teknik yang akan 

digunakan yaitu teknik 

pengelolaan diri 

Alat 

dokumen-

tasi  

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

kelima 

pemberian 

treatment, 

teknik 

pengelolaan 

diri tahap 

pemberian 

penguatan, 

penghapusan 

atau hukuman 

 

7.  Kamis, 27 

September 

2012 

09.00-

09.30 

WIB 

Konseli 

I 

(AG) 

Konseling 

perorangan 

 

Tahap evaluasi dan 

terminasi 

Alat 

dokumen 

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

keenam 

pemberian 

treatment 

8.  Kamis, 27 

September 

09.30-

10.00 

Konseli Konseling Tahap evaluasi dan Alat Ruang Peneliti Pertemuan 

keenam 
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No Hari/Tanggal Waktu Sasaran 

Keg 

Keg. Lay/  

Pendukung 

Materi Layanan Alat 

Bantu 

Tempat Pelaksa

na 

Keterangan 

2012 WIB II 

(SP) 

perorangan terminasi dokumen BK pemberian 

treatment 

9.  Jumat, 28 

September 

2012 

08.00-

08.30 

WIB 

Konseli  

III 

(AA) 

Konseling 

perorangan 

 

Tahap evaluasi dan 

terminasi 

Alat 

dokumen 

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

keenam 

pemberian 

treatment 

10.  Jumat, 28 

September 

2012 

09.00-

09.30 

WIB 

Konseli 

IV 

(TH) 

Konseling 

perorangan 

 

Tahap evaluasi dan 

terminasi 

Alat 

dokumen 

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

keenam 

pemberian 

treatment 

11.  Sabtu, 29 

September 

2012  

09.00-

09.30 

WIB 

Konseli 

V  

(Z) 

Konseling 

perorangan 

Tahap evaluasi dan 

terminasi 

Alat 

dokumen 

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

keenam 

pemberian 

treatment 

12.  Sabtu, 29 

September 

2012  

10.00-

10.30 

WIB 

Konseli 

VI 

Konseling 

perorangan 

Tahap evaluasi dan 

terminasi 

Alat 

dokumen 

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

keenam 

pemberian 
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No Hari/Tanggal Waktu Sasaran 

Keg 

Keg. Lay/  

Pendukung 

Materi Layanan Alat 

Bantu 

Tempat Pelaksa

na 

Keterangan 

(FM) treatment 

  

    
Purbalingga,         September 2012 

Mengetahui, 

Konselor                Peneliti 

 

 

Lis Aryanti, S.Pd               Anggi Setyo Adi 

                NIM. 1301407017 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Masalah Pribadi 

B.  Bidang Bimbingan : Bidang Pribadi 

C.  Jenis Layanan : Layanan Konseling Perorangan (pendekatan   

behavioral dengan teknik pengelolaan diri) 

D. Fungsi Layanan : Pengentasan 

E. Tujuan Layanan : Mengatasi Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras 

F. Waktu pelaksanaan : 06 September 2012 

G. Sasaran Layanan : AG 

H. Uraian Kegiatan : 

NO TAHAPAN KEGIATAN 

1 Assesment  

a. Mempersilahkan klien menceritakan 

permasalahannya 

Dalam hal ini, permasalahan yang 

akan di bahas adalah kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras yang 

dilakukan oleh siswa. 

b. Mengidentifikasi perilaku yang 

bermasalah  

Perilaku yang bermasalah sudah 

ditemukan sebelumnya pada tahap 

pre test kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras. 

c. Mengklarifikasi perilaku yang bermasalah Mengklarifikasi apakah hasil pre-test  

yang didapatkan sesuai dengan 

keadaan klien yang sesungguhnya. 

d. Mengidentifikasi peristiwa yang 

mengawali dan menyertai perilaku 

bermasalah 

Mengidentifikasi, hal apa yang 

menyebabkan ia melakukan 

kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras.  

e. Mengidentifikasi intensitas perilaku 

bermasalah 

Mengidentifikasi berapa sering ia 

melakukan kebiasaan mengkonsumsi 

Pertemuan 1 
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minuman keras 

f. Mengidentifikasi perasaan klien saat 

menceritakan perilaku bermasalah 

Menanyakan perasaan klien pada 

saat menceritakan permasalahan 

tentang kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras.  

g. Merangkum pembicaraan klien Menyaring informasi yang diberikan 

klien  

 h. Menemukan inti masalah Menemukan inti masalah mengapa ia 

melakukan kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras 

 i. Mengidentifikasi hal-hal yang menarik 

dalam kehidupan klien 

Memberikan gambaran, tentang 

kebaikan  jika tidak melakukan  

kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras.  

 j. Memberikan motivasi kepada klien Memberikan motivasi, betapa 

banyaknya hal baik yang akan 

diperoleh jika ia mampu untuk tidak 

melakukakan kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras. 

 

I. Materi Layanan : Masalah Pribadi 

J. Teknik  : Pendekatan Behavioral dengan teknik 

pengelolaan diri 

K. Alokasi Waktu/Tempat : 1X45 menit/ Ruang BK 

L. Penyelenggara Layanan : Praktikan (Anggi Setyo Adi) 

M. Alat dan Perlengkapan : Bolpoint dan Kertas 

N. Rencana Penilaian dan  Tindak Lanjut :  

 Penilaian   

1. Proses : Mengamati atensi, respon, dan aktifitas siswa selama  

kegiatan berlangsung 

2. Hasil :  

a. Laiseg : Memberikan pertanyaan lisan kepada siswa secara 

acak untuk mengetahui pemahaman, perasaan, dan 

sikap atau tindakan apa yang akan dilakukan siswa 

setelah adanya layanan ini. 
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b. Laijapen : Memantau aktifitas siswa sesuai dengan apa yang 

telah menjadi komitmen siswa. 

c. Laijapang : Melakukan observasi dan wawancara pada siswa 

dalam jangka waktu 1 bulan pasca layanan untuk 

mengetahui sejauhmana siswa mengimplikasikasikan 

apa yang telah diucapkannya (komitmen) dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 Tindak Lanjut 

 

Purbalingga,  September  2012      

Mengetahui, 

Konselor Sekolah                       Praktikan 

 

 

Lis Aryanti, S.Pd              Anggi Setyo Adi 

        NIM. 1301407017 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Masalah Pribadi 

B.  Bidang Bimbingan : Bidang Pribadi 

C.  Jenis Layanan : Layanan Konseling Perorangan (pendekatan   

behavioral dengan teknik pengelolaan diri) 

D. Fungsi Layanan : Pengentasan 

E. Tujuan Layanan : Mengatasi Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras 

F. Waktu pelaksanaan : 06 September 2012 

G. Sasaran Layanan : SP 

H. Uraian Kegiatan : 

NO TAHAPAN KEGIATAN 

1 Assesment  

k. Mempersilahkan klien menceritakan 

permasalahannya 

Dalam hal ini, permasalahan yang 

akan di bahas adalah kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras yang 

dilakukan oleh siswa. 

l. Mengidentifikasi perilaku yang 

bermasalah  

Perilaku yang bermasalah sudah 

ditemukan sebelumnya pada tahap 

pre test kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras. 

Mengklarifikasi perilaku yang bermasalah Mengklarifikasi apakah hasil pre-test  

yang didapatkan sesuai dengan 

keadaan klien yang sesungguhnya. 

m. Mengidentifikasi peristiwa yang 

mengawali dan menyertai perilaku 

bermasalah 

Mengidentifikasi, hal apa yang 

menyebabkan ia melakukan 

kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras.  

n. Mengidentifikasi intensitas perilaku 

bermasalah 

Mengidentifikasi berapa sering ia 

melakukan kebiasaan mengkonsumsi 

Pertemuan 1 
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minuman keras 

o. Mengidentifikasi perasaan klien saat 

menceritakan perilaku bermasalah 

Menanyakan perasaan klien pada 

saat menceritakan permasalahan 

tentang kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras.  

p. Merangkum pembicaraan klien Menyaring informasi yang diberikan 

klien  

 q. Menemukan inti masalah Menemukan inti masalah mengapa ia 

melakukan kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras 

 r. Mengidentifikasi hal-hal yang menarik 

dalam kehidupan klien 

Memberikan gambaran, tentang 

kebaikan  jika tidak melakukan  

kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras.  

 s. Memberikan motivasi kepada klien Memberikan motivasi, betapa 

banyaknya hal baik yang akan 

diperoleh jika ia mampu untuk tidak 

melakukakan kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras. 

 

I. Materi Layanan : Masalah Pribadi 

J. Teknik  : Pendekatan Behavioral dengan teknik 

pengelolaan diri 

K. Alokasi Waktu/Tempat : 1X45 menit/ Ruang BK 

L. Penyelenggara Layanan : Praktikan (Anggi Setyo Adi) 

M. Alat dan Perlengkapan : Bolpoint dan Kertas 

N. Rencana Penilaian dan  Tindak Lanjut :  

 Penilaian   

1. Proses : Mengamati atensi, respon, dan aktifitas siswa selama  

kegiatan berlangsung 

2. Hasil :  

a. Laiseg : Memberikan pertanyaan lisan kepada siswa secara 

acak untuk mengetahui pemahaman, perasaan, dan 

sikap atau tindakan apa yang akan dilakukan siswa 

setelah adanya layanan ini. 
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b. Laijapen : Memantau aktifitas siswa sesuai dengan apa yang 

telah menjadi komitmen siswa. 

c. Laijapang : Melakukan observasi dan wawancara pada siswa 

dalam jangka waktu 1 bulan pasca layanan untuk 

mengetahui sejauhmana siswa mengimplikasikasikan 

apa yang telah diucapkannya (komitmen) dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 Tindak Lanjut 

 

 

 

 

 

 

Purbalingga,  September  2012      

Mengetahui, 

Konselor Sekolah                       Praktikan 

 

 

 

Lis Aryanti, S.Pd              Anggi Setyo Adi 

        NIM. 1301407017 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Masalah Pribadi 

B.  Bidang Bimbingan : Bidang Pribadi 

C.  Jenis Layanan : Layanan Konseling Perorangan (pendekatan behavioral 

dengan teknik pengelolaan diri) 

D. Fungsi Layanan : Pengentasan 

E. Tujuan Layanan : Mengatasi Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras 

F. Waktu pelaksanaan : 08 September 2012 

G. Sasaran Layanan : AA 

H. Uraian Kegiatan : 

NO TAHAPAN KEGIATAN 

1 Assesment  

t. Mempersilahkan klien menceritakan 

permasalahannya 

Dalam hal ini, permasalahan yang 

akan di bahas adalah kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras yang 

dilakukan oleh siswa. 

u. Mengidentifikasi perilaku yang 

bermasalah  

Perilaku yang bermasalah sudah 

ditemukan sebelumnya pada tahap 

pre test kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras. 

Mengklarifikasi perilaku yang bermasalah Mengklarifikasi apakah hasil pre-test  

yang didapatkan sesuai dengan 

keadaan klien yang sesungguhnya. 

v. Mengidentifikasi peristiwa yang 

mengawali dan menyertai perilaku 

bermasalah 

Mengidentifikasi, hal apa yang 

menyebabkan ia melakukan 

kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras.  

w. Mengidentifikasi intensitas perilaku 

bermasalah 

Mengidentifikasi berapa sering ia 

melakukan kebiasaan mengkonsumsi 

Pertemuan 1 
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minuman keras 

x. Mengidentifikasi perasaan klien saat 

menceritakan perilaku bermasalah 

Menanyakan perasaan klien pada 

saat menceritakan permasalahan 

tentang kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras.  

Merangkum pembicaraan klien Menyaring informasi yang diberikan 

klien  

 Menemukan inti masalah Menemukan inti masalah mengapa ia 

melakukan kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras 

 Mengidentifikasi hal-hal yang menarik 

dalam kehidupan klien 

Memberikan gambaran, tentang 

kebaikan  jika tidak melakukan  

kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras.  

 Memberikan motivasi kepada klien Memberikan motivasi, betapa 

banyaknya hal baik yang akan 

diperoleh jika ia mampu untuk tidak 

melakukakan kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras. 

 

I. Materi Layanan : Masalah Pribadi 

J. Teknik  : Pendekatan Behavioral dengan teknik 

pengelolaan diri 

K. Alokasi Waktu/Tempat : 1X45 menit/ Ruang BK 

L. Penyelenggara Layanan : Praktikan (Anggi Setyo Adi) 

M. Alat dan Perlengkapan : Bolpoint dan Kertas 

N. Rencana Penilaian dan  Tindak Lanjut :  

 Penilaian   

1. Proses : Mengamati atensi, respon, dan aktifitas siswa selama  

kegiatan berlangsung 

2. Hasil :  

a. Laiseg : Memberikan pertanyaan lisan kepada siswa secara 

acak untuk mengetahui pemahaman, perasaan, dan 

sikap atau tindakan apa yang akan dilakukan siswa 

setelah adanya layanan ini. 
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b. Laijapen : Memantau aktifitas siswa sesuai dengan apa yang 

telah menjadi komitmen siswa. 

c. Laijapang : Melakukan observasi dan wawancara pada siswa 

dalam jangka waktu 1 bulan pasca layanan untuk 

mengetahui sejauhmana siswa mengimplikasikasikan 

apa yang telah diucapkannya (komitmen) dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 Tindak Lanjut 

 

 

 

 

 

 

 

Purbalingga,  September  2012      

Mengetahui, 

Konselor Sekolah                       Praktikan 

 

 

 

Lis Aryanti, S.Pd              Anggi Setyo Adi 

        NIM. 1301407017 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Masalah Pribadi 

B.  Bidang Bimbingan : Bidang Pribadi 

C.  Jenis Layanan : Layanan Konseling Perorangan 

D. Fungsi Layanan : Pengentasan 

E. Tujuan Layanan : Mengatasi Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras 

F. Waktu pelaksanaan : 08 September 2012 

G. Sasaran Layanan : TH 

H. Uraian Kegiatan : 

NO TAHAPAN KEGIATAN 

1 Assesment  

Mempersilahkan klien menceritakan 

permasalahannya 

Dalam hal ini, permasalahan yang 

akan di bahas adalah kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras yang 

dilakukan oleh siswa. 

Mengidentifikasi perilaku yang 

bermasalah  

Perilaku yang bermasalah sudah 

ditemukan sebelumnya pada tahap 

pre test kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras. 

Mengklarifikasi perilaku yang bermasalah Mengklarifikasi apakah hasil pre-test  

yang didapatkan sesuai dengan 

keadaan klien yang sesungguhnya. 

Mengidentifikasi peristiwa yang 

mengawali dan menyertai perilaku 

bermasalah 

Mengidentifikasi, hal apa yang 

menyebabkan ia melakukan 

kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras.  

Mengidentifikasi intensitas perilaku 

bermasalah 

Mengidentifikasi berapa sering ia 

melakukan kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras 

Pertemuan 1 
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Mengidentifikasi perasaan klien saat 

menceritakan perilaku bermasalah 

Menanyakan perasaan klien pada 

saat menceritakan permasalahan 

tentang kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras.  

Merangkum pembicaraan klien Menyaring informasi yang diberikan 

klien  

 Menemukan inti masalah Menemukan inti masalah mengapa ia 

melakukan kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras 

 Mengidentifikasi hal-hal yang menarik 

dalam kehidupan klien 

Memberikan gambaran, tentang 

kebaikan  jika tidak melakukan  

kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras.  

 Memberikan motivasi kepada klien Memberikan motivasi, betapa 

banyaknya hal baik yang akan 

diperoleh jika ia mampu untuk tidak 

melakukakan kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras. 

 

I. Materi Layanan : Masalah Pribadi 

J. Teknik  : Pendekatan Behavioral dengan teknik 

pengelolaan diri 

K. Alokasi Waktu/Tempat : 1X45 menit/ Ruang BK 

L. Penyelenggara Layanan : Praktikan (Anggi Setyo Adi) 

M. Alat dan Perlengkapan : Bolpoint dan Kertas 

N. Rencana Penilaian dan  Tindak Lanjut :  

 Penilaian   

1. Proses : Mengamati atensi, respon, dan aktifitas siswa selama  

kegiatan berlangsung 

2. Hasil :  

a. Laiseg : Memberikan pertanyaan lisan kepada siswa secara 

acak untuk mengetahui pemahaman, perasaan, dan 

sikap atau tindakan apa yang akan dilakukan siswa 

setelah adanya layanan ini. 
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b. Laijapen : Memantau aktifitas siswa sesuai dengan apa yang 

telah menjadi komitmen siswa. 

c. Laijapang : Melakukan observasi dan wawancara pada siswa 

dalam jangka waktu 1 bulan pasca layanan untuk 

mengetahui sejauhmana siswa mengimplikasikasikan 

apa yang telah diucapkannya (komitmen) dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 Tindak Lanjut 

 

Purbalingga,  September  2012      

Mengetahui, 

Konselor Sekolah                       Praktikan 

 

 

 

Lis Aryanti, S.Pd              Anggi Setyo Adi 

        NIM. 1301407017 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Masalah Pribadi 

B.  Bidang Bimbingan : Bidang Pribadi 

C.  Jenis Layanan : Layanan Konseling Perorangan  

D. Fungsi Layanan : Pengentasan 

E. Tujuan Layanan : Mengatasi Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras 

F. Waktu pelaksanaan : 10 September 2012 

G. Sasaran Layanan : Z 

H. Uraian Kegiatan : 

NO TAHAPAN KEGIATAN 

1 Assesment  

Mempersilahkan klien menceritakan 

permasalahannya 

Dalam hal ini, permasalahan yang 

akan di bahas adalah kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras yang 

dilakukan oleh siswa. 

Mengidentifikasi perilaku yang 

bermasalah  

Perilaku yang bermasalah sudah 

ditemukan sebelumnya pada tahap 

pre test kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras. 

Mengklarifikasi perilaku yang bermasalah Mengklarifikasi apakah hasil pre-test  

yang didapatkan sesuai dengan 

keadaan klien yang sesungguhnya. 

Mengidentifikasi peristiwa yang 

mengawali dan menyertai perilaku 

bermasalah 

Mengidentifikasi, hal apa yang 

menyebabkan ia melakukan 

kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras.  

Mengidentifikasi intensitas perilaku Mengidentifikasi berapa sering ia 

melakukan kebiasaan mengkonsumsi 

Pertemuan 1 
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bermasalah minuman keras 

Mengidentifikasi perasaan klien saat 

menceritakan perilaku bermasalah 

Menanyakan perasaan klien pada 

saat menceritakan permasalahan 

tentang kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras.  

Merangkum pembicaraan klien Menyaring informasi yang diberikan 

klien  

 Menemukan inti masalah Menemukan inti masalah mengapa ia 

melakukan kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras 

 Mengidentifikasi hal-hal yang menarik 

dalam kehidupan klien 

Memberikan gambaran, tentang 

kebaikan  jika tidak melakukan  

kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras.  

 Memberikan motivasi kepada klien Memberikan motivasi, betapa 

banyaknya hal baik yang akan 

diperoleh jika ia mampu untuk tidak 

melakukakan kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras. 

 

I. Materi Layanan : Masalah Pribadi 

J. Teknik  : Pendekatan Behavioral dengan teknik 

pengelolaan diri 

K. Alokasi Waktu/Tempat : 1X45 menit/ Ruang BK 

L. Penyelenggara Layanan : Praktikan (Anggi Setyo Adi) 

M. Alat dan Perlengkapan : Bolpoint dan Kertas 

N. Rencana Penilaian dan  Tindak Lanjut :  

 Penilaian   

1. Proses : Mengamati atensi, respon, dan aktifitas siswa selama  

kegiatan berlangsung 

2. Hasil :  

a. Laiseg : Memberikan pertanyaan lisan kepada siswa secara 

acak untuk mengetahui pemahaman, perasaan, dan 
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sikap atau tindakan apa yang akan dilakukan siswa 

setelah adanya layanan ini. 

b. Laijapen : Memantau aktifitas siswa sesuai dengan apa yang 

telah menjadi komitmen siswa. 

c. Laijapang : Melakukan observasi dan wawancara pada siswa 

dalam jangka waktu 1 bulan pasca layanan untuk 

mengetahui sejauhmana siswa mengimplikasikasikan 

apa yang telah diucapkannya (komitmen) dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 Tindak Lanjut 

 

Purbalingga,  September  2012      

Mengetahui, 

Konselor Sekolah                       Praktikan 

 

 

 

Lis Aryanti, S.Pd              Anggi Setyo Adi 

        NIM. 1301407017 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Masalah Pribadi 

B.  Bidang Bimbingan : Bidang Pribadi 

C.  Jenis Layanan : Layanan Konseling Perorangan  

D. Fungsi Layanan : Pengentasan 

E. Tujuan Layanan : Mengatasi Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras 

F. Waktu pelaksanaan : 10 September 2012 

G. Sasaran Layanan : FM 

H. Uraian Kegiatan : 

NO TAHAPAN KEGIATAN 

1 Assesment  

Mempersilahkan klien menceritakan 

permasalahannya 

Dalam hal ini, permasalahan yang 

akan di bahas adalah kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras yang 

dilakukan oleh siswa. 

Mengidentifikasi perilaku yang 

bermasalah  

Perilaku yang bermasalah sudah 

ditemukan sebelumnya pada tahap 

pre test kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras. 

Mengklarifikasi perilaku yang bermasalah Mengklarifikasi apakah hasil pre-test  

yang didapatkan sesuai dengan 

keadaan klien yang sesungguhnya. 

Mengidentifikasi peristiwa yang 

mengawali dan menyertai perilaku 

bermasalah 

Mengidentifikasi, hal apa yang 

menyebabkan ia melakukan 

kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras.  

Mengidentifikasi intensitas perilaku 

bermasalah 

Mengidentifikasi berapa sering ia 

melakukan kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras 

Pertemuan 1 
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Mengidentifikasi perasaan klien saat 

menceritakan perilaku bermasalah 

Menanyakan perasaan klien pada 

saat menceritakan permasalahan 

tentang kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras.  

Merangkum pembicaraan klien Menyaring informasi yang diberikan 

klien  

 Menemukan inti masalah Menemukan inti masalah mengapa ia 

melakukan kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras 

 Mengidentifikasi hal-hal yang menarik 

dalam kehidupan klien 

Memberikan gambaran, tentang 

kebaikan  jika tidak melakukan  

kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras.  

 Memberikan motivasi kepada klien Memberikan motivasi, betapa 

banyaknya hal baik yang akan 

diperoleh jika ia mampu untuk tidak 

melakukakan kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras. 

 

I. Materi Layanan : Masalah Pribadi 

J. Teknik  : Pendekatan Behavioral dengan teknik 

pengelolaan diri 

K. Alokasi Waktu/Tempat : 1X45 menit/ Ruang BK 

L. Penyelenggara Layanan : Praktikan (Anggi Setyo Adi) 

M. Alat dan Perlengkapan : Bolpoint dan Kertas 

N. Rencana Penilaian dan  Tindak Lanjut :  

 Penilaian   

1. Proses : Mengamati atensi, respon, dan aktifitas siswa selama  

kegiatan berlangsung 

2. Hasil :  

a. Laiseg : Memberikan pertanyaan lisan kepada siswa secara 

acak untuk mengetahui pemahaman, perasaan, dan 

sikap atau tindakan apa yang akan dilakukan siswa 

setelah adanya layanan ini. 
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b. Laijapen : Memantau aktifitas siswa sesuai dengan apa yang 

telah menjadi komitmen siswa. 

c. Laijapang : Melakukan observasi dan wawancara pada siswa 

dalam jangka waktu 1 bulan pasca layanan untuk 

mengetahui sejauhmana siswa mengimplikasikasikan 

apa yang telah diucapkannya (komitmen) dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 Tindak Lanjut 

 

Purbalingga,  September  2012      

Mengetahui, 

Konselor Sekolah                       Praktikan 

 

Lis Aryanti, S.Pd              Anggi Setyo Adi 

        NIM. 1301407017 

 

 



222 
 

 

SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Masalah Pribadi 

B.  Bidang Bimbingan : Bidang Pribadi 

C.  Jenis Layanan : Layanan Konseling Perorangan (pendekatan 

behavioral dengan teknik pengelolaan diri) 

D. Fungsi Layanan : Pengentasan 

E. Tujuan Layanan : Mengatasi Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman 

Keras 

F. Tanggal pelaksanaan : 11 September 2012 

G. Sasaran Layanan : AG 

H. Uraian Kegiatan : 

Tahap Assesment Kegiatan 

Menentukan tujuan konseling Tujuan dalam hal ini adalah mengurangi 

kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras siswa. Dalam hal ini adalah 

berkurangnya kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras setelah pemberian 

treatment. 

Mempertegas tujuan yang ingin dicapai Mempertegas bahwa tujuan dalam 

konseling ini adalah mengurangi 

kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras.  

Meyakinkan klien bahwa praktikan ingin 

membantu klien dalam mencapai tujuan 

konseling 

Meyakinkan bahwa praktikan ingin 

membantu siswa untuk mengurangi 

perilaku  yang dapat menyebabkan 

kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras.  

Membantu klien memandang masalahnya 

dengan memperhatikan hambatan yang 

Hambatan yang akan dihadapi adalah 

siswa harus mengurangi kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras 

Pertemuan 2 
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dihadapi untuk mencapai tujuan yang ingin 

dicapai 

walaupun itu sulit, mengelola diri agar 

tidak melakukan kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras.  

 

I. Materi Layanan : Masalah Pribadi 

J. Teknik  : Pendekatan Behavioral dengan teknik 

pengelolaan diri 

K. Alokasi Waktu/Tempat : 1X45 menit/ (Ruang BK 

L. Penyelenggara Layanan : Praktikan (Anggi Setyo Adi) 

M. Alat dan Perlengkapan : Bolpoint dan Kertas 

N. Rencana Penilaian dan  Tindak Lanjut  :  

 Penilaian   

1. Proses  : Mengamati atensi, respon, dan aktifitas siswa selama  

kegiatan berlangsung 

2. Hasil  :  

a. Laiseg  : Memberikan pertanyaan lisan kepada siswa secara acak 

untuk mengetahui pemahaman, perasaan, dan sikap atau 

tindakan apa yang akan dilakukan siswa setelah adanya 

layanan ini. 

b. Laijapen : Memantau aktifitas siswa sesuai dengan apa yang telah  

  menjadi komitmen siswa. 

c. Laijapang : Melakukan observasi dan wawancara pada siswa dalam  

jangka waktu 1 bulan pasca layanan untuk mengetahui 

sejauhmana siswa mengimplikasikasikan apa yang telah 

diucapkannya (komitmen) dalam kehidupan sehari-hari. 

 Tindak Lanjut 

 

Purbalingga,  September  2012      

Mengetahui, 

Konselor Sekolah                       Praktikan 

 

 

 

Lis Aryanti, S.Pd              Anggi Setyo Adi 

        NIM. 1301407017 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Masalah Pribadi 

B.  Bidang Bimbingan : Bidang Pribadi 

C.  Jenis Layanan : Layanan Konseling Perorangan (pendekatan 

behavioral dengan teknik pengelolaan diri) 

D. Fungsi Layanan : Pengentasan 

E. Tujuan Layanan : Mengatasi Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman 

Keras 

F. Tanggal pelaksanaan : 11 September 2012 

G. Sasaran Layanan : SP 

H. Uraian Kegiatan : 

Tahap Assesment Kegiatan 

Menentukan tujuan konseling Tujuan dalam hal ini adalah mengurangi 

kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras siswa. Dalam hal ini adalah 
berkurangnya kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras setelah pemberian 

treatment. 

Mempertegas tujuan yang ingin dicapai Mempertegas bahwa tujuan dalam 

konseling ini adalah mengurangi 

kebiasaan mengkonsumsi minuman 
keras.  

Meyakinkan klien bahwa praktikan ingin 

membantu klien dalam mencapai tujuan 
konseling 

Meyakinkan bahwa praktikan ingin 

membantu siswa untuk mengurangi 
perilaku  yang dapat menyebabkan 

kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras.  

Membantu klien memandang masalahnya 

dengan memperhatikan hambatan yang 

dihadapi untuk mencapai tujuan yang ingin 
dicapai 

Hambatan yang akan dihadapi adalah 

siswa harus mengurangi kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras 
walaupun itu sulit, mengelola diri agar 

tidak melakukan kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras. 

Pertemuan 2 
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I. Materi Layanan : Masalah Pribadi 

J. Teknik  : Pendekatan Behavioral dengan teknik 

pengelolaan diri 

K. Alokasi Waktu/Tempat : 1X45 menit/ (Ruang BK 

L. Penyelenggara Layanan : Praktikan (Anggi Setyo Adi) 

M. Alat dan Perlengkapan : Bolpoint dan Kertas 

N. Rencana Penilaian dan  Tindak Lanjut  :  

 Penilaian   

1. Proses  : Mengamati atensi, respon, dan aktifitas siswa selama  

kegiatan berlangsung 

2. Hasil  :  

a. Laiseg  : Memberikan pertanyaan lisan kepada siswa secara acak 

untuk mengetahui pemahaman, perasaan, dan sikap atau 

tindakan apa yang akan dilakukan siswa setelah adanya 

layanan ini. 

b. Laijapen : Memantau aktifitas siswa sesuai dengan apa yang telah  

  menjadi komitmen siswa. 

c. Laijapang : Melakukan observasi dan wawancara pada siswa dalam  

jangka waktu 1 bulan pasca layanan untuk mengetahui 

sejauhmana siswa mengimplikasikasikan apa yang telah 

diucapkannya (komitmen) dalam kehidupan sehari-hari. 

 Tindak Lanjut 

 

Purbalingga,  September  2012      

Mengetahui, 

Konselor Sekolah                       Praktikan 

 

 

 

Lis Aryanti, S.Pd              Anggi Setyo Adi 

        NIM. 1301407017 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Masalah Pribadi 

B.  Bidang Bimbingan : Bidang Pribadi 

C.  Jenis Layanan : Layanan Konseling Perorangan (pendekatan 

behavioral dengan teknik pengelolaan diri) 

D. Fungsi Layanan : Pengentasan 

E. Tujuan Layanan : Mengatasi Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman 

Keras 

F. Tanggal pelaksanaan : 12 September 2012 

G. Sasaran Layanan : AA 

H. Uraian Kegiatan : 

Tahap Assesment Kegiatan 

Menentukan tujuan konseling Tujuan dalam hal ini adalah mengurangi 

kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras siswa. Dalam hal ini adalah 
berkurangnya kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras setelah pemberian 

treatment. 

Mempertegas tujuan yang ingin dicapai Mempertegas bahwa tujuan dalam 

konseling ini adalah mengurangi 

kebiasaan mengkonsumsi minuman 
keras.  

Meyakinkan klien bahwa praktikan ingin 

membantu klien dalam mencapai tujuan 
konseling 

Meyakinkan bahwa praktikan ingin 

membantu siswa untuk mengurangi 
perilaku  yang dapat menyebabkan 

kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras.  

Membantu klien memandang masalahnya 

dengan memperhatikan hambatan yang 

dihadapi untuk mencapai tujuan yang ingin 
dicapai 

Hambatan yang akan dihadapi adalah 

siswa harus mengurangi kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras 
walaupun itu sulit, mengelola diri agar 

tidak melakukan kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras. 

Pertemuan 2 
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I. Materi Layanan : Masalah Pribadi 

J. Teknik  : Pendekatan Behavioral dengan teknik 

pengelolaan diri 

K. Alokasi Waktu/Tempat : 1X45 menit/ (Ruang BK 

L. Penyelenggara Layanan : Praktikan (Anggi Setyo Adi) 

M. Alat dan Perlengkapan : Bolpoint dan Kertas 

N. Rencana Penilaian dan  Tindak Lanjut  :  

 Penilaian   

1. Proses  : Mengamati atensi, respon, dan aktifitas siswa selama  

kegiatan berlangsung 

2. Hasil  :  

a. Laiseg  : Memberikan pertanyaan lisan kepada siswa secara acak 

untuk mengetahui pemahaman, perasaan, dan sikap atau 

tindakan apa yang akan dilakukan siswa setelah adanya 

layanan ini. 

b. Laijapen : Memantau aktifitas siswa sesuai dengan apa yang telah  

  menjadi komitmen siswa. 

c. Laijapang : Melakukan observasi dan wawancara pada siswa dalam  

jangka waktu 1 bulan pasca layanan untuk mengetahui 

sejauhmana siswa mengimplikasikasikan apa yang telah 

diucapkannya (komitmen) dalam kehidupan sehari-hari. 

 Tindak Lanjut 

 

Purbalingga,  September  2012      

Mengetahui, 

Konselor Sekolah                       Praktikan 

 

Lis Aryanti, S.Pd              Anggi Setyo Adi 

        NIM. 1301407017 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Masalah Pribadi 

B.  Bidang Bimbingan : Bidang Pribadi 

C.  Jenis Layanan : Layanan Konseling Perorangan (pendekatan 

behavioral dengan teknik pengelolaan diri) 

D. Fungsi Layanan : Pengentasan 

E. Tujuan Layanan : Mengatasi Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman 

Keras 

F. Tanggal pelaksanaan : 12 September 2012 

G. Sasaran Layanan : TH 

H. Uraian Kegiatan : 

Tahap Assesment Kegiatan 

Menentukan tujuan konseling Tujuan dalam hal ini adalah mengurangi 

kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras siswa. Dalam hal ini adalah 
berkurangnya kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras setelah pemberian 

treatment. 

Mempertegas tujuan yang ingin dicapai Mempertegas bahwa tujuan dalam 

konseling ini adalah mengurangi 

kebiasaan mengkonsumsi minuman 
keras.  

Meyakinkan klien bahwa praktikan ingin 

membantu klien dalam mencapai tujuan 
konseling 

Meyakinkan bahwa praktikan ingin 

membantu siswa untuk mengurangi 
perilaku  yang dapat menyebabkan 

kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras.  

Membantu klien memandang masalahnya 

dengan memperhatikan hambatan yang 

dihadapi untuk mencapai tujuan yang ingin 
dicapai 

Hambatan yang akan dihadapi adalah 

siswa harus mengurangi kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras 
walaupun itu sulit, mengelola diri agar 

tidak melakukan kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras. 

Pertemuan 2 
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I. Materi Layanan : Masalah Pribadi 

J. Teknik  : Pendekatan Behavioral dengan teknik 

pengelolaan diri 

K. Alokasi Waktu/Tempat : 1X45 menit/ (Ruang BK 

L. Penyelenggara Layanan : Praktikan (Anggi Setyo Adi) 

M. Alat dan Perlengkapan : Bolpoint dan Kertas 

N. Rencana Penilaian dan  Tindak Lanjut  :  

 Penilaian   

1. Proses  : Mengamati atensi, respon, dan aktifitas siswa selama  

kegiatan berlangsung 

2. Hasil  :  

a. Laiseg  : Memberikan pertanyaan lisan kepada siswa secara acak 

untuk mengetahui pemahaman, perasaan, dan sikap atau 

tindakan apa yang akan dilakukan siswa setelah adanya 

layanan ini. 

b. Laijapen : Memantau aktifitas siswa sesuai dengan apa yang telah  

  menjadi komitmen siswa. 

c. Laijapang : Melakukan observasi dan wawancara pada siswa dalam  

jangka waktu 1 bulan pasca layanan untuk mengetahui 

sejauhmana siswa mengimplikasikasikan apa yang telah 

diucapkannya (komitmen) dalam kehidupan sehari-hari. 

 Tindak Lanjut 

 

Purbalingga,  September  2012      

Mengetahui, 

Konselor Sekolah                       Praktikan 

 

 

 

Lis Aryanti, S.Pd              Anggi Setyo Adi 

        NIM. 1301407017 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Masalah Pribadi 

B.  Bidang Bimbingan : Bidang Pribadi 

C.  Jenis Layanan : Layanan Konseling Perorangan (pendekatan 

behavioral dengan teknik pengelolaan diri) 

D. Fungsi Layanan : Pengentasan 

E. Tujuan Layanan : Mengatasi Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman 

Keras 

F. Tanggal pelaksanaan : 13 September 2012 

G. Sasaran Layanan : Z 

H. Uraian Kegiatan : 

Tahap Assesment Kegiatan 

Menentukan tujuan konseling Tujuan dalam hal ini adalah mengurangi 

kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras siswa. Dalam hal ini adalah 
berkurangnya kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras setelah pemberian 

treatment. 

Mempertegas tujuan yang ingin dicapai Mempertegas bahwa tujuan dalam 

konseling ini adalah mengurangi 

kebiasaan mengkonsumsi minuman 
keras.  

Meyakinkan klien bahwa praktikan ingin 

membantu klien dalam mencapai tujuan 
konseling 

Meyakinkan bahwa praktikan ingin 

membantu siswa untuk mengurangi 
perilaku  yang dapat menyebabkan 

kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras.  

Membantu klien memandang masalahnya 

dengan memperhatikan hambatan yang 

dihadapi untuk mencapai tujuan yang ingin 
dicapai 

Hambatan yang akan dihadapi adalah 

siswa harus mengurangi kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras 
walaupun itu sulit, mengelola diri agar 

tidak melakukan kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras. 

Pertemuan 2 
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I. Materi Layanan : Masalah Pribadi 

J. Teknik  : Pendekatan Behavioral dengan teknik 

pengelolaan diri 

K. Alokasi Waktu/Tempat : 1X45 menit/ (Ruang BK 

L. Penyelenggara Layanan : Praktikan (Anggi Setyo Adi) 

M. Alat dan Perlengkapan : Bolpoint dan Kertas 

N. Rencana Penilaian dan  Tindak Lanjut  :  

 Penilaian   

1. Proses  : Mengamati atensi, respon, dan aktifitas siswa selama  

kegiatan berlangsung 

2. Hasil  :  

a. Laiseg  : Memberikan pertanyaan lisan kepada siswa secara acak 

untuk mengetahui pemahaman, perasaan, dan sikap atau 

tindakan apa yang akan dilakukan siswa setelah adanya 

layanan ini. 

b. Laijapen : Memantau aktifitas siswa sesuai dengan apa yang telah  

  menjadi komitmen siswa. 

c. Laijapang : Melakukan observasi dan wawancara pada siswa dalam  

jangka waktu 1 bulan pasca layanan untuk mengetahui 

sejauhmana siswa mengimplikasikasikan apa yang telah 

diucapkannya (komitmen) dalam kehidupan sehari-hari. 

 Tindak Lanjut 

 

Purbalingga,  September  2012      

Mengetahui, 

Konselor Sekolah                       Praktikan 

 

 

 

Lis Aryanti, S.Pd              Anggi Setyo Adi 

        NIM. 1301407017 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Masalah Pribadi 

B.  Bidang Bimbingan : Bidang Pribadi 

C.  Jenis Layanan : Layanan Konseling Perorangan (pendekatan 

behavioral dengan teknik pengelolaan diri) 

D. Fungsi Layanan : Pengentasan 

E. Tujuan Layanan : Mengatasi Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman 

Keras 

F. Tanggal pelaksanaan : 31 September 2012 

G. Sasaran Layanan : FM 

H. Uraian Kegiatan : 

Tahap Assesment Kegiatan 

Menentukan tujuan konseling Tujuan dalam hal ini adalah mengurangi 

kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras siswa. Dalam hal ini adalah 
berkurangnya kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras setelah pemberian 

treatment. 

Mempertegas tujuan yang ingin dicapai Mempertegas bahwa tujuan dalam 

konseling ini adalah mengurangi 

kebiasaan mengkonsumsi minuman 
keras.  

Meyakinkan klien bahwa praktikan ingin 

membantu klien dalam mencapai tujuan 
konseling 

Meyakinkan bahwa praktikan ingin 

membantu siswa untuk mengurangi 
perilaku  yang dapat menyebabkan 

kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras.  

Membantu klien memandang masalahnya 

dengan memperhatikan hambatan yang 

dihadapi untuk mencapai tujuan yang ingin 
dicapai 

Hambatan yang akan dihadapi adalah 

siswa harus mengurangi kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras 
walaupun itu sulit, mengelola diri agar 

tidak melakukan kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras. 

Pertemuan 2 
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I. Materi Layanan : Masalah Pribadi 

J. Teknik  : Pendekatan Behavioral dengan teknik 

pengelolaan diri 

K. Alokasi Waktu/Tempat : 1X45 menit/ (Ruang BK 

L. Penyelenggara Layanan : Praktikan (Anggi Setyo Adi) 

M. Alat dan Perlengkapan : Bolpoint dan Kertas 

N. Rencana Penilaian dan  Tindak Lanjut  :  

 Penilaian   

1. Proses  : Mengamati atensi, respon, dan aktifitas siswa selama  

kegiatan berlangsung 

2. Hasil  :  

a. Laiseg  : Memberikan pertanyaan lisan kepada siswa secara acak 

untuk mengetahui pemahaman, perasaan, dan sikap atau 

tindakan apa yang akan dilakukan siswa setelah adanya 

layanan ini. 

b. Laijapen : Memantau aktifitas siswa sesuai dengan apa yang telah  

  menjadi komitmen siswa. 

c. Laijapang : Melakukan observasi dan wawancara pada siswa dalam  

jangka waktu 1 bulan pasca layanan untuk mengetahui 

sejauhmana siswa mengimplikasikasikan apa yang telah 

diucapkannya (komitmen) dalam kehidupan sehari-hari. 

 Tindak Lanjut 

 

Purbalingga,  September  2012      

Mengetahui, 

Konselor Sekolah                       Praktikan 

 

 

 

Lis Aryanti, S.Pd              Anggi Setyo Adi 

        NIM. 1301407017 

 

 

 

 

 



234 
 

 

SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Masalah Pribadi 

B.  Bidang Bimbingan : Bidang Pribadi 

C.  Jenis Layanan : Layanan Konseling Perorangan (pendekatan behavioral 

dengan teknik pengelolaan diri) 

D. Fungsi Layanan : Pengentasan 

E. Tujuan Layanan : Mengatasi Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras 

F. Tanggal pelaksanaan : 17 September 2012 

G. Sasaran Layanan : AG 

H. Uraian Kegiatan : 

Goal Setting 

Tahapan Kegiatan 

a. Menentukan tujuan konseling Tujuan dalam hal ini adalah mengatasi 

kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. 

Dalam hal ini adalah berkurangnya frekuensi 

kebiasaan mengkonsumsi minuman keras pada 

siswa setelah pemberian treatment. 

b. Mempertegas tujuan yang ingin dicapai  Mempertegas bahwa tujuan dalam konseling 

ini adalah mengurangi kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras 

c. Meyakinkan klien bahwa praktikan ingin 

membantu klien dalam mencapai tujuan 

konseling 

Meyakinkan bahwa praktikan ingin membantu 

siswa untuk mengatasi kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras 

d. Membantu klien memandang masalahnya 

dengan memperhatikan hambatan yang 

dihadapi untuk mencapai tujuan yang ingin 

dicapai 

Hambatan yang akan dihadapi adalah, 

Hambatan yang akan dihadapi adalah siswa 

harus mengurangi kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras walaupun itu sulit 

Pertemuan 3 
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e. Merinci tujuan menjadi  sub tujuan yang 

berurutan dan operasional 

Sub tujuan:  

a. Mengurangi kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras 

b.  Menghilangkan sama sekali kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras 

I. Materi Layanan : Masalah Pribadi 

J. Teknik  : Pendekatan Behavioral dengan teknik pengelolaan diri 

K. Alokasi Waktu/Tempat : 45menit (Ruang BK) 

L. Penyelenggara Layanan : Praktikan (Anggi Setyo Adi) 

M. Alat dan Perlengkapan : Bolpoint dan Kertas 

N. Rencana Penilaian dan  Tindak Lanjut  :  

 Penilaian   

1. Proses : Mengamati atensi, respon, dan aktifitas siswa selama kegiatan 

berlangsung 

2. Hasil :  

a. Laiseg  : Memberikan pertanyaan lisan kepada siswa secara acak 

untuk mengetahui pemahaman, perasaan, dan sikap atau 

tindakan apa yang akan dilakukan siswa setelah adanya 

layanan ini. 

b. Laijapen : Memantau aktifitas siswa sesuai dengan apa yang telah 

menjadi komitmen siswa. 

c. Laijapang : Melakukan observasi dan wawancara pada siswa dalam 

jangka waktu 1 bulan pasca layanan untuk mengetahui 

sejauhmana siswa mengimplikasikan apa yang telah 

diucapkannya (komitmen) dalam kehidupan sehari-hari. 

 Tindak Lanjut 

 

Purbalingga,  September  2012      

Mengetahui, 

Konselor Sekolah                       Praktikan 

 

 

 

Lis Aryanti, S.Pd              Anggi Setyo Adi 

        NIM. 1301407017 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Masalah Pribadi 

B.  Bidang Bimbingan : Bidang Pribadi 

C.  Jenis Layanan : Layanan Konseling Perorangan (pendekatan behavioral 

dengan teknik pengelolaan diri) 

D. Fungsi Layanan : Pengentasan 

E. Tujuan Layanan : Mengatasi Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras 

F. Tanggal pelaksanaan : 17 September 2012 

G. Sasaran Layanan : SP 

H. Uraian Kegiatan : 

Goal Setting 

Tahapan Kegiatan 

a. Menentukan tujuan konseling Tujuan dalam hal ini adalah mengatasi 

kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. 

Dalam hal ini adalah berkurangnya frekuensi 

kebiasaan mengkonsumsi minuman keras pada 

siswa setelah pemberian treatment. 

b. Mempertegas tujuan yang ingin dicapai  Mempertegas bahwa tujuan dalam konseling 

ini adalah mengurangi kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras 

c. Meyakinkan klien bahwa praktikan ingin 

membantu klien dalam mencapai tujuan 

konseling 

Meyakinkan bahwa praktikan ingin membantu 

siswa untuk mengatasi kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras 

d. Membantu klien memandang masalahnya 

dengan memperhatikan hambatan yang 

dihadapi untuk mencapai tujuan yang ingin 

dicapai 

Hambatan yang akan dihadapi adalah, 

Hambatan yang akan dihadapi adalah siswa 

harus mengurangi kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras walaupun itu sulit 

Pertemuan 3 
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e. Merinci tujuan menjadi  sub tujuan yang 

berurutan dan operasional 

Sub tujuan:  

c. Mengurangi kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras 

d.  Menghilangkan sama sekali kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras 

I. Materi Layanan : Masalah Pribadi 

J. Teknik  : Pendekatan Behavioral dengan teknik pengelolaan diri 

K. Alokasi Waktu/Tempat : 45menit (Ruang BK) 

L. Penyelenggara Layanan : Praktikan (Anggi Setyo Adi) 

M. Alat dan Perlengkapan : Bolpoint dan Kertas 

N. Rencana Penilaian dan  Tindak Lanjut  :  

 Penilaian   

1. Proses : Mengamati atensi, respon, dan aktifitas siswa selama kegiatan 

berlangsung 

2. Hasil :  

a. Laiseg  : Memberikan pertanyaan lisan kepada siswa secara acak 

untuk mengetahui pemahaman, perasaan, dan sikap atau 

tindakan apa yang akan dilakukan siswa setelah adanya 

layanan ini. 

b. Laijapen : Memantau aktifitas siswa sesuai dengan apa yang telah 

menjadi komitmen siswa. 

c. Laijapang : Melakukan observasi dan wawancara pada siswa dalam 

jangka waktu 1 bulan pasca layanan untuk mengetahui 

sejauhmana siswa mengimplikasikan apa yang telah 

diucapkannya (komitmen) dalam kehidupan sehari-hari. 

 Tindak Lanjut 

 

Purbalingga,  September  2012      

Mengetahui, 

Konselor Sekolah                       Praktikan 

 

 

 

Lis Aryanti, S.Pd              Anggi Setyo Adi 

        NIM. 1301407017 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Masalah Pribadi 

B.  Bidang Bimbingan : Bidang Pribadi 

C.  Jenis Layanan : Layanan Konseling Perorangan (pendekatan behavioral 

dengan teknik pengelolaan diri) 

D. Fungsi Layanan : Pengentasan 

E. Tujuan Layanan : Mengatasi Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras 

F. Tanggal pelaksanaan : 18 September 2012 

G. Sasaran Layanan : AA 

H. Uraian Kegiatan : 

Goal Setting 

Tahapan Kegiatan 

a. Menentukan tujuan konseling Tujuan dalam hal ini adalah mengatasi 

kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. 

Dalam hal ini adalah berkurangnya frekuensi 

kebiasaan mengkonsumsi minuman keras pada 

siswa setelah pemberian treatment. 

b. Mempertegas tujuan yang ingin dicapai  Mempertegas bahwa tujuan dalam konseling 

ini adalah mengurangi kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras 

c. Meyakinkan klien bahwa praktikan ingin 

membantu klien dalam mencapai tujuan 

konseling 

Meyakinkan bahwa praktikan ingin membantu 

siswa untuk mengatasi kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras 

d. Membantu klien memandang masalahnya 

dengan memperhatikan hambatan yang 

dihadapi untuk mencapai tujuan yang ingin 

dicapai 

Hambatan yang akan dihadapi adalah, 

Hambatan yang akan dihadapi adalah siswa 

harus mengurangi kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras walaupun itu sulit 

Pertemuan 3 
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e. Merinci tujuan menjadi  sub tujuan yang 

berurutan dan operasional 

Sub tujuan:  

e. Mengurangi kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras 

f.  Menghilangkan sama sekali kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras 

I. Materi Layanan : Masalah Pribadi 

J. Teknik  : Pendekatan Behavioral dengan teknik pengelolaan diri 

K. Alokasi Waktu/Tempat : 45menit (Ruang BK) 

L. Penyelenggara Layanan : Praktikan (Anggi Setyo Adi) 

M. Alat dan Perlengkapan : Bolpoint dan Kertas 

N. Rencana Penilaian dan  Tindak Lanjut  :  

 Penilaian   

1. Proses : Mengamati atensi, respon, dan aktifitas siswa selama kegiatan 

berlangsung 

2. Hasil :  

a. Laiseg  : Memberikan pertanyaan lisan kepada siswa secara acak 

untuk mengetahui pemahaman, perasaan, dan sikap atau 

tindakan apa yang akan dilakukan siswa setelah adanya 

layanan ini. 

b. Laijapen : Memantau aktifitas siswa sesuai dengan apa yang telah 

menjadi komitmen siswa. 

c. Laijapang : Melakukan observasi dan wawancara pada siswa dalam 

jangka waktu 1 bulan pasca layanan untuk mengetahui 

sejauhmana siswa mengimplikasikan apa yang telah 

diucapkannya (komitmen) dalam kehidupan sehari-hari. 

 Tindak Lanjut 

 

Purbalingga,  September  2012      

Mengetahui, 

Konselor Sekolah                       Praktikan 

 

 

 

Lis Aryanti, S.Pd              Anggi Setyo Adi 

        NIM. 1301407017 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Masalah Pribadi 

B.  Bidang Bimbingan : Bidang Pribadi 

C.  Jenis Layanan : Layanan Konseling Perorangan (pendekatan behavioral 

dengan teknik pengelolaan diri) 

D. Fungsi Layanan : Pengentasan 

E. Tujuan Layanan : Mengatasi Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras 

F. Tanggal pelaksanaan : 18 September 2012 

G. Sasaran Layanan : TH 

H. Uraian Kegiatan : 

Goal Setting 

Tahapan Kegiatan 

a. Menentukan tujuan konseling Tujuan dalam hal ini adalah mengatasi 

kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. 

Dalam hal ini adalah berkurangnya frekuensi 

kebiasaan mengkonsumsi minuman keras pada 

siswa setelah pemberian treatment. 

b. Mempertegas tujuan yang ingin dicapai  Mempertegas bahwa tujuan dalam konseling 

ini adalah mengurangi kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras 

c. Meyakinkan klien bahwa praktikan ingin 

membantu klien dalam mencapai tujuan 

konseling 

Meyakinkan bahwa praktikan ingin membantu 

siswa untuk mengatasi kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras 

d. Membantu klien memandang masalahnya 

dengan memperhatikan hambatan yang 

dihadapi untuk mencapai tujuan yang ingin 

dicapai 

Hambatan yang akan dihadapi adalah, 

Hambatan yang akan dihadapi adalah siswa 

harus mengurangi kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras walaupun itu sulit 

Pertemuan 3 
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e. Merinci tujuan menjadi  sub tujuan yang 

berurutan dan operasional 

Sub tujuan:  

g. Mengurangi kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras 

h.  Menghilangkan sama sekali kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras 

I. Materi Layanan : Masalah Pribadi 

J. Teknik  : Pendekatan Behavioral dengan teknik pengelolaan diri 

K. Alokasi Waktu/Tempat : 45menit (Ruang BK) 

L. Penyelenggara Layanan : Praktikan (Anggi Setyo Adi) 

M. Alat dan Perlengkapan : Bolpoint dan Kertas 

N. Rencana Penilaian dan  Tindak Lanjut  :  

 Penilaian   

1. Proses : Mengamati atensi, respon, dan aktifitas siswa selama kegiatan 

berlangsung 

2. Hasil :  

a. Laiseg  : Memberikan pertanyaan lisan kepada siswa secara acak 

untuk mengetahui pemahaman, perasaan, dan sikap atau 

tindakan apa yang akan dilakukan siswa setelah adanya 

layanan ini. 

b. Laijapen : Memantau aktifitas siswa sesuai dengan apa yang telah 

menjadi komitmen siswa. 

c. Laijapang : Melakukan observasi dan wawancara pada siswa dalam 

jangka waktu 1 bulan pasca layanan untuk mengetahui 

sejauhmana siswa mengimplikasikan apa yang telah 

diucapkannya (komitmen) dalam kehidupan sehari-hari. 

 Tindak Lanjut 

 

Purbalingga,  September  2012      

Mengetahui, 

Konselor Sekolah                       Praktikan 

 

 

 

Lis Aryanti, S.Pd              Anggi Setyo Adi 

        NIM. 1301407017 

 



242 
 

 

SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Masalah Pribadi 

B.  Bidang Bimbingan : Bidang Pribadi 

C.  Jenis Layanan : Layanan Konseling Perorangan (pendekatan behavioral 

dengan teknik pengelolaan diri) 

D. Fungsi Layanan : Pengentasan 

E. Tujuan Layanan : Mengatasi Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras 

F. Tanggal pelaksanaan : 19 September 2012 

G. Sasaran Layanan : Z 

H. Uraian Kegiatan : 

Goal Setting 

Tahapan Kegiatan 

a. Menentukan tujuan konseling Tujuan dalam hal ini adalah mengatasi 

kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. 

Dalam hal ini adalah berkurangnya frekuensi 

kebiasaan mengkonsumsi minuman keras pada 

siswa setelah pemberian treatment. 

b. Mempertegas tujuan yang ingin dicapai  Mempertegas bahwa tujuan dalam konseling 

ini adalah mengurangi kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras 

c. Meyakinkan klien bahwa praktikan ingin 

membantu klien dalam mencapai tujuan 

konseling 

Meyakinkan bahwa praktikan ingin membantu 

siswa untuk mengatasi kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras 

d. Membantu klien memandang masalahnya 

dengan memperhatikan hambatan yang 

dihadapi untuk mencapai tujuan yang ingin 

dicapai 

Hambatan yang akan dihadapi adalah, 

Hambatan yang akan dihadapi adalah siswa 

harus mengurangi kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras walaupun itu sulit 

Pertemuan 3 
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e. Merinci tujuan menjadi  sub tujuan yang 

berurutan dan operasional 

Sub tujuan:  

i. Mengurangi kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras 

j.  Menghilangkan sama sekali kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras 

I. Materi Layanan : Masalah Pribadi 

J. Teknik  : Pendekatan Behavioral dengan teknik pengelolaan diri 

K. Alokasi Waktu/Tempat : 45menit (Ruang BK) 

L. Penyelenggara Layanan : Praktikan (Anggi Setyo Adi) 

M. Alat dan Perlengkapan : Bolpoint dan Kertas 

N. Rencana Penilaian dan  Tindak Lanjut  :  

 Penilaian   

1. Proses : Mengamati atensi, respon, dan aktifitas siswa selama kegiatan 

berlangsung 

2. Hasil :  

a. Laiseg  : Memberikan pertanyaan lisan kepada siswa secara acak 

untuk mengetahui pemahaman, perasaan, dan sikap atau 

tindakan apa yang akan dilakukan siswa setelah adanya 

layanan ini. 

b. Laijapen : Memantau aktifitas siswa sesuai dengan apa yang telah 

menjadi komitmen siswa. 

c. Laijapang : Melakukan observasi dan wawancara pada siswa dalam 

jangka waktu 1 bulan pasca layanan untuk mengetahui 

sejauhmana siswa mengimplikasikan apa yang telah 

diucapkannya (komitmen) dalam kehidupan sehari-hari. 

 Tindak Lanjut 

 

Purbalingga,  September  2012      

Mengetahui, 

Konselor Sekolah                       Praktikan 

 

 

 

Lis Aryanti, S.Pd              Anggi Setyo Adi 

        NIM. 1301407017 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Masalah Pribadi 

B.  Bidang Bimbingan : Bidang Pribadi 

C.  Jenis Layanan : Layanan Konseling Perorangan (pendekatan behavioral 

dengan teknik pengelolaan diri) 

D. Fungsi Layanan : Pengentasan 

E. Tujuan Layanan : Mengatasi Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras 

F. Tanggal pelaksanaan : 19 September 2012 

G. Sasaran Layanan : FM 

H. Uraian Kegiatan : 

Goal Setting 

Tahapan Kegiatan 

a. Menentukan tujuan konseling Tujuan dalam hal ini adalah mengatasi 

kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. 

Dalam hal ini adalah berkurangnya frekuensi 

kebiasaan mengkonsumsi minuman keras pada 

siswa setelah pemberian treatment. 

b. Mempertegas tujuan yang ingin dicapai  Mempertegas bahwa tujuan dalam konseling 

ini adalah mengurangi kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras 

c. Meyakinkan klien bahwa praktikan ingin 

membantu klien dalam mencapai tujuan 

konseling 

Meyakinkan bahwa praktikan ingin membantu 

siswa untuk mengatasi kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras 

d. Membantu klien memandang masalahnya 

dengan memperhatikan hambatan yang 

dihadapi untuk mencapai tujuan yang ingin 

dicapai 

Hambatan yang akan dihadapi adalah, 

Hambatan yang akan dihadapi adalah siswa 

harus mengurangi kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras walaupun itu sulit 

Pertemuan 3 
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e. Merinci tujuan menjadi  sub tujuan yang 

berurutan dan operasional 

Sub tujuan:  

k. Mengurangi kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras 

l.  Menghilangkan sama sekali kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras 

I. Materi Layanan : Masalah Pribadi 

J. Teknik  : Pendekatan Behavioral dengan teknik pengelolaan diri 

K. Alokasi Waktu/Tempat : 45menit (Ruang BK) 

L. Penyelenggara Layanan : Praktikan (Anggi Setyo Adi) 

M. Alat dan Perlengkapan : Bolpoint dan Kertas 

N. Rencana Penilaian dan  Tindak Lanjut  :  

 Penilaian   

1. Proses : Mengamati atensi, respon, dan aktifitas siswa selama kegiatan 

berlangsung 

2. Hasil :  

a. Laiseg  : Memberikan pertanyaan lisan kepada siswa secara acak 

untuk mengetahui pemahaman, perasaan, dan sikap atau 

tindakan apa yang akan dilakukan siswa setelah adanya 

layanan ini. 

b. Laijapen : Memantau aktifitas siswa sesuai dengan apa yang telah 

menjadi komitmen siswa. 

c. Laijapang : Melakukan observasi dan wawancara pada siswa dalam 

jangka waktu 1 bulan pasca layanan untuk mengetahui 

sejauhmana siswa mengimplikasikan apa yang telah 

diucapkannya (komitmen) dalam kehidupan sehari-hari. 

 Tindak Lanjut 

 

Purbalingga,  September  2012      

Mengetahui, 

Konselor Sekolah                       Praktikan 

 

 

 

Lis Aryanti, S.Pd              Anggi Setyo Adi 

        NIM. 1301407017 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Masalah Pribadi 

B.  Bidang Bimbingan : Bidang Pribadi 

C.  Jenis Layanan : Layanan Konseling Perorangan (pendekatan behavioral 

dengan teknik pengelolaan diri) 

D. Fungsi Layanan : Pengentasan 

E. Tujuan Layanan : Mengatasi Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras 

F. Tanggal pelaksanaan : 20 September 2012 

G. Sasaran Layanan : AG 

H. Uraian Kegiatan : 

  Teknik Implementasi 

Tahapan Kegiatan 

a. Menentukan teknik konseling Teknik yang akan digunakan adalah teknik 

pengelolaan diri 

b. Menyusun prosedur perlakuan sesuai 

dengan teknik yang diterapkan 

Prosedur perlakuan teknik: 

2. Mengajarkan kepada klien bagaimana 

mengisi lembar pengelolaan diri  

3. Meminta klien untuk mengisi lembar 

pengelolaan diri, sesuai dengan apa yang 

menjadi tujuan konseling. 

4. Meminta klien untuk melakukan apa yang  

telah ia tulis dalam lembar pengelolaan diri. 

c. Melaksanakan prosedur perlakuan sesuai 

dengan teknik yang diterapkan 

Melakukan prosedur pengelolaan diri sesuai 

dengan apa yang telah direncanakan 

sebelumnya. 
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I. Materi Layanan : Masalah Pribadi 

J. Teknik  : Pendekatan Behavioral dengan teknik pengelolaan diri 

K. Alokasi Waktu/Tempat : 45menit (Ruang BK) 

L. Penyelenggara Layanan : Praktikan (Anggi Setyo Adi) 

M. Alat dan Perlengkapan : Bolpoint dan Kertas 

N. Rencana Penilaian dan  Tindak Lanjut  :  

 Penilaian   

1. Proses : Mengamati atensi, respon, dan aktifitas siswa selama kegiatan 

berlangsung 

2. Hasil :  

a. Laiseg  : Memberikan pertanyaan lisan kepada siswa secara acak 

untuk mengetahui pemahaman, perasaan, dan sikap atau 

tindakan apa yang akan dilakukan siswa setelah adanya 

layanan ini. 

b. Laijapen : Memantau aktifitas siswa sesuai dengan apa yang telah 

menjadi komitmen siswa. 

c. Laijapang : Melakukan observasi dan wawancara pada siswa dalam 

jangka waktu 1 bulan pasca layanan untuk mengetahui 

sejauhmana siswa mengimplikasikan apa yang telah 

diucapkannya (komitmen) dalam kehidupan sehari-hari. 

 Tindak Lanjut 

 

Purbalingga,  September  2012      

Mengetahui, 

Konselor Sekolah                       Praktikan 

 

 

 

Lis Aryanti, S.Pd              Anggi Setyo Adi 

        NIM. 1301407017 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Masalah Pribadi 

B.  Bidang Bimbingan : Bidang Pribadi 

C.  Jenis Layanan : Layanan Konseling Perorangan (pendekatan behavioral 

dengan teknik pengelolaan diri) 

D. Fungsi Layanan : Pengentasan 

E. Tujuan Layanan : Mengatasi Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras 

F. Tanggal pelaksanaan : 20 September 2012 

G. Sasaran Layanan : SP 

H. Uraian Kegiatan : 

  Teknik Implementasi 

Tahapan Kegiatan 

a. Menentukan teknik konseling Teknik yang akan digunakan adalah teknik 

pengelolaan diri 

b. Menyusun prosedur perlakuan sesuai 

dengan teknik yang diterapkan 

Prosedur perlakuan teknik: 

1. Mengajarkan kepada klien bagaimana 

mengisi lembar pengelolaan diri  

2. Meminta klien untuk mengisi lembar 

pengelolaan diri, sesuai dengan apa yang 

menjadi tujuan konseling. 

3. Meminta klien untuk melakukan apa yang  

telah ia tulis dalam lembar pengelolaan diri. 

c. Melaksanakan prosedur perlakuan sesuai 

dengan teknik yang diterapkan 

Melakukan prosedur pengelolaan diri sesuai 

dengan apa yang telah direncanakan 

sebelumnya. 
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I. Materi Layanan : Masalah Pribadi 

J. Teknik  : Pendekatan Behavioral dengan teknik pengelolaan diri 

K. Alokasi Waktu/Tempat : 45menit (Ruang BK) 

L. Penyelenggara Layanan : Praktikan (Anggi Setyo Adi) 

M. Alat dan Perlengkapan : Bolpoint dan Kertas 

N. Rencana Penilaian dan  Tindak Lanjut  :  

 Penilaian   

1. Proses : Mengamati atensi, respon, dan aktifitas siswa selama kegiatan 

berlangsung 

2. Hasil :  

a. Laiseg  : Memberikan pertanyaan lisan kepada siswa secara acak 

untuk mengetahui pemahaman, perasaan, dan sikap atau 

tindakan apa yang akan dilakukan siswa setelah adanya 

layanan ini. 

b. Laijapen : Memantau aktifitas siswa sesuai dengan apa yang telah 

menjadi komitmen siswa. 

c. Laijapang : Melakukan observasi dan wawancara pada siswa dalam 

jangka waktu 1 bulan pasca layanan untuk mengetahui 

sejauhmana siswa mengimplikasikan apa yang telah 

diucapkannya (komitmen) dalam kehidupan sehari-hari. 

 Tindak Lanjut 

 

Purbalingga,  September  2012      

Mengetahui, 

Konselor Sekolah                       Praktikan 

 

 

 

Lis Aryanti, S.Pd              Anggi Setyo Adi 

        NIM. 1301407017 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Masalah Pribadi 

B.  Bidang Bimbingan : Bidang Pribadi 

C.  Jenis Layanan : Layanan Konseling Perorangan (pendekatan behavioral 

dengan teknik pengelolaan diri) 

D. Fungsi Layanan : Pengentasan 

E. Tujuan Layanan : Mengatasi Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras 

F. Tanggal pelaksanaan : 21 September 2012 

G. Sasaran Layanan : AA 

H. Uraian Kegiatan : 

  Teknik Implementasi 

Tahapan Kegiatan 

a. Menentukan teknik konseling Teknik yang akan digunakan adalah teknik 

pengelolaan diri 

b. Menyusun prosedur perlakuan sesuai 

dengan teknik yang diterapkan 

Prosedur perlakuan teknik: 

1. Mengajarkan kepada klien bagaimana 

mengisi lembar pengelolaan diri  

2. Meminta klien untuk mengisi lembar 

pengelolaan diri, sesuai dengan apa yang 

menjadi tujuan konseling. 

3. Meminta klien untuk melakukan apa yang  

telah ia tulis dalam lembar pengelolaan diri. 

c. Melaksanakan prosedur perlakuan sesuai 

dengan teknik yang diterapkan 

Melakukan prosedur pengelolaan diri sesuai 

dengan apa yang telah direncanakan 

sebelumnya. 
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I. Materi Layanan : Masalah Pribadi 

J. Teknik  : Pendekatan Behavioral dengan teknik pengelolaan diri 

K. Alokasi Waktu/Tempat : 45menit (Ruang BK) 

L. Penyelenggara Layanan : Praktikan (Anggi Setyo Adi) 

M. Alat dan Perlengkapan : Bolpoint dan Kertas 

N. Rencana Penilaian dan  Tindak Lanjut  :  

 Penilaian   

1. Proses : Mengamati atensi, respon, dan aktifitas siswa selama kegiatan 

berlangsung 

2. Hasil :  

a. Laiseg  : Memberikan pertanyaan lisan kepada siswa secara acak 

untuk mengetahui pemahaman, perasaan, dan sikap atau 

tindakan apa yang akan dilakukan siswa setelah adanya 

layanan ini. 

b. Laijapen : Memantau aktifitas siswa sesuai dengan apa yang telah 

menjadi komitmen siswa. 

c. Laijapang : Melakukan observasi dan wawancara pada siswa dalam 

jangka waktu 1 bulan pasca layanan untuk mengetahui 

sejauhmana siswa mengimplikasikan apa yang telah 

diucapkannya (komitmen) dalam kehidupan sehari-hari. 

 Tindak Lanjut 

 

Purbalingga,  September  2012      

Mengetahui, 

Konselor Sekolah                       Praktikan 

 

 

 

Lis Aryanti, S.Pd              Anggi Setyo Adi 

        NIM. 1301407017 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Masalah Pribadi 

B.  Bidang Bimbingan : Bidang Pribadi 

C.  Jenis Layanan : Layanan Konseling Perorangan (pendekatan behavioral 

dengan teknik pengelolaan diri) 

D. Fungsi Layanan : Pengentasan 

E. Tujuan Layanan : Mengatasi Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras 

F. Tanggal pelaksanaan : 21 September 2012 

G. Sasaran Layanan : TH 

H. Uraian Kegiatan : 

  Teknik Implementasi 

Tahapan Kegiatan 

a. Menentukan teknik konseling Teknik yang akan digunakan adalah teknik 

pengelolaan diri 

b. Menyusun prosedur perlakuan sesuai 

dengan teknik yang diterapkan 

Prosedur perlakuan teknik: 

1. Mengajarkan kepada klien bagaimana 

mengisi lembar pengelolaan diri  

2. Meminta klien untuk mengisi lembar 

pengelolaan diri, sesuai dengan apa yang 

menjadi tujuan konseling. 

3. Meminta klien untuk melakukan apa yang  

telah ia tulis dalam lembar pengelolaan diri. 

c. Melaksanakan prosedur perlakuan sesuai 

dengan teknik yang diterapkan 

Melakukan prosedur pengelolaan diri sesuai 

dengan apa yang telah direncanakan 

sebelumnya. 
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I. Materi Layanan : Masalah Pribadi 

J. Teknik  : Pendekatan Behavioral dengan teknik pengelolaan diri 

K. Alokasi Waktu/Tempat : 45menit (Ruang BK) 

L. Penyelenggara Layanan : Praktikan (Anggi Setyo Adi) 

M. Alat dan Perlengkapan : Bolpoint dan Kertas 

N. Rencana Penilaian dan  Tindak Lanjut  :  

 Penilaian   

1. Proses : Mengamati atensi, respon, dan aktifitas siswa selama kegiatan 

berlangsung 

2. Hasil :  

a. Laiseg  : Memberikan pertanyaan lisan kepada siswa secara acak 

untuk mengetahui pemahaman, perasaan, dan sikap atau 

tindakan apa yang akan dilakukan siswa setelah adanya 

layanan ini. 

b. Laijapen : Memantau aktifitas siswa sesuai dengan apa yang telah 

menjadi komitmen siswa. 

c. Laijapang : Melakukan observasi dan wawancara pada siswa dalam 

jangka waktu 1 bulan pasca layanan untuk mengetahui 

sejauhmana siswa mengimplikasikan apa yang telah 

diucapkannya (komitmen) dalam kehidupan sehari-hari. 

 Tindak Lanjut 

 

Purbalingga,  September  2012      

Mengetahui, 

Konselor Sekolah                       Praktikan 

 

 

 

Lis Aryanti, S.Pd              Anggi Setyo Adi 

        NIM. 1301407017 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Masalah Pribadi 

B.  Bidang Bimbingan : Bidang Pribadi 

C.  Jenis Layanan : Layanan Konseling Perorangan (pendekatan behavioral 

dengan teknik pengelolaan diri) 

D. Fungsi Layanan : Pengentasan 

E. Tujuan Layanan : Mengatasi Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras 

F. Tanggal pelaksanaan : 22 September 2012 

G. Sasaran Layanan : Z 

H. Uraian Kegiatan : 

  Teknik Implementasi 

Tahapan Kegiatan 

a. Menentukan teknik konseling Teknik yang akan digunakan adalah teknik 

pengelolaan diri 

b. Menyusun prosedur perlakuan sesuai 

dengan teknik yang diterapkan 

Prosedur perlakuan teknik: 

1. Mengajarkan kepada klien bagaimana 

mengisi lembar pengelolaan diri  

2. Meminta klien untuk mengisi lembar 

pengelolaan diri, sesuai dengan apa yang 

menjadi tujuan konseling. 

3. Meminta klien untuk melakukan apa yang  

telah ia tulis dalam lembar pengelolaan diri. 

c. Melaksanakan prosedur perlakuan sesuai 

dengan teknik yang diterapkan 

Melakukan prosedur pengelolaan diri sesuai 

dengan apa yang telah direncanakan 

sebelumnya. 
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I. Materi Layanan : Masalah Pribadi 

J. Teknik  : Pendekatan Behavioral dengan teknik pengelolaan diri 

K. Alokasi Waktu/Tempat : 45menit (Ruang BK) 

L. Penyelenggara Layanan : Praktikan (Anggi Setyo Adi) 

M. Alat dan Perlengkapan : Bolpoint dan Kertas 

N. Rencana Penilaian dan  Tindak Lanjut  :  

 Penilaian   

1. Proses : Mengamati atensi, respon, dan aktifitas siswa selama kegiatan 

berlangsung 

2. Hasil :  

a. Laiseg  : Memberikan pertanyaan lisan kepada siswa secara acak 

untuk mengetahui pemahaman, perasaan, dan sikap atau 

tindakan apa yang akan dilakukan siswa setelah adanya 

layanan ini. 

b. Laijapen : Memantau aktifitas siswa sesuai dengan apa yang telah 

menjadi komitmen siswa. 

c. Laijapang : Melakukan observasi dan wawancara pada siswa dalam 

jangka waktu 1 bulan pasca layanan untuk mengetahui 

sejauhmana siswa mengimplikasikan apa yang telah 

diucapkannya (komitmen) dalam kehidupan sehari-hari. 

 Tindak Lanjut 

 

Purbalingga,  September  2012      

Mengetahui, 

Konselor Sekolah                       Praktikan 

 

 

 

Lis Aryanti, S.Pd              Anggi Setyo Adi 

        NIM. 1301407017 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Masalah Pribadi 

B.  Bidang Bimbingan : Bidang Pribadi 

C.  Jenis Layanan : Layanan Konseling Perorangan (pendekatan behavioral 

dengan teknik pengelolaan diri) 

D. Fungsi Layanan : Pengentasan 

E. Tujuan Layanan : Mengatasi Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras 

F. Tanggal pelaksanaan : 22 September 2012 

G. Sasaran Layanan : FM 

H. Uraian Kegiatan : 

  Teknik Implementasi 

Tahapan Kegiatan 

a. Menentukan teknik konseling Teknik yang akan digunakan adalah teknik 

pengelolaan diri 

b. Menyusun prosedur perlakuan sesuai 

dengan teknik yang diterapkan 

Prosedur perlakuan teknik: 

1. Mengajarkan kepada klien bagaimana 

mengisi lembar pengelolaan diri  

2. Meminta klien untuk mengisi lembar 

pengelolaan diri, sesuai dengan apa yang 

menjadi tujuan konseling. 

3. Meminta klien untuk melakukan apa yang  

telah ia tulis dalam lembar pengelolaan diri. 

c. Melaksanakan prosedur perlakuan sesuai 

dengan teknik yang diterapkan 

Melakukan prosedur pengelolaan diri sesuai 

dengan apa yang telah direncanakan 

sebelumnya. 
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I. Materi Layanan : Masalah Pribadi 

J. Teknik  : Pendekatan Behavioral dengan teknik pengelolaan diri 

K. Alokasi Waktu/Tempat : 45menit (Ruang BK) 

L. Penyelenggara Layanan : Praktikan (Anggi Setyo Adi) 

M. Alat dan Perlengkapan : Bolpoint dan Kertas 

N. Rencana Penilaian dan  Tindak Lanjut  :  

 Penilaian   

1. Proses : Mengamati atensi, respon, dan aktifitas siswa selama kegiatan 

berlangsung 

2. Hasil :  

a. Laiseg  : Memberikan pertanyaan lisan kepada siswa secara acak 

untuk mengetahui pemahaman, perasaan, dan sikap atau 

tindakan apa yang akan dilakukan siswa setelah adanya 

layanan ini. 

b. Laijapen : Memantau aktifitas siswa sesuai dengan apa yang telah 

menjadi komitmen siswa. 

c. Laijapang : Melakukan observasi dan wawancara pada siswa dalam 

jangka waktu 1 bulan pasca layanan untuk mengetahui 

sejauhmana siswa mengimplikasikan apa yang telah 

diucapkannya (komitmen) dalam kehidupan sehari-hari. 

 Tindak Lanjut 

 

Purbalingga,  September  2012      

Mengetahui, 

Konselor Sekolah                       Praktikan 

 

 

 

Lis Aryanti, S.Pd              Anggi Setyo Adi 

        NIM. 1301407017 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Masalah Pribadi 

B.  Bidang Bimbingan : Bidang Pribadi 

C.  Jenis Layanan : Layanan Konseling Perorangan (pendekatan behavioral 

dengan teknik self management) 

D. Fungsi Layanan : Pengentasan 

E. Tujuan Layanan : Mengatasi Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras 

F. Tanggal pelaksanaan : 27 September 2012 

G. Sasaran Layanan : AG 

H. Uraian Kegiatan : 

Evaluasi-Terminasi 

Tahapan Kegiatan 

a. Menanyakan dan mengevaluasi apa yang 

akan dilakukan klien setelah diberikan 

treatment. 

Menanyakan klien bagaimana perasaan 

klien, setelah membuat managemen diri 

untuk mengurangi kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras. 

b. Membantu klien mentransfer apa yang 

dipelajari kedalam tingkah laku klien 

Meminta klien untuk benar-benar 

melakukan apa yang ia tulis dalam 

lembar pengelolaan diri, agar tujuan 

konseling ini benar-benar dapat tercapai 

c. Mengeksplorasi kemungkinan kebutuhan 

konseling tambahan 

Membuat kesepakatan dengan klien 

untuk mengadakan konseling lanjutan 

d. Menyimpulkan apa yang telah dilakukan 

dan dikatakan klien 

Menyimpulkan tentang apa yang telah 

didapatkan selama proses konseling, 

mulai dari tujuan sampai dengan hasil 

konseling. 

e. Mengakhiri proses konseling Mengakhiri proses konseling  
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I. Materi Layanan : Masalah Pribadi 

J. Teknik  : Pendekatan Behavioral dengan teknik pengelolaan diri 

K. Alokasi Waktu/Tempat : 45menit (Ruang BK) 

L. Penyelenggara Layanan : Praktikan (Anggi Setyo Adi) 

M. Alat dan Perlengkapan : Bolpoint dan Kertas 

N. Rencana Penilaian dan  Tindak Lanjut :  

 Penilaian   

1. Proses : Mengamati atensi, respon, dan aktifitas siswa selama kegiatan 

berlangsung 

2. Hasil :  

a. Laiseg  : Memberikan pertanyaan lisan kepada siswa 

secara acak untuk mengetahui pemahaman, perasaan, dan sikap atau 

tindakan apa yang akan dilakukan siswa setelah adanya layanan ini. 

b. Laijapen : Memantau aktifitas siswa sesuai dengan apa yang telah 

menjadi komitmen siswa. 

c. Laijapang : Melakukan observasi dan wawancara pada siswa dalam 

jangka waktu 1 bulan pasca layanan untuk mengetahui sejauhmana 

siswa mengimplikasikan apa yang telah diucapkannya (komitmen) 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 Tindak Lanjut 

 

Purbalingga,  September  2012      

Mengetahui, 

Konselor Sekolah                       Praktikan 

 

 

 

Lis Aryanti, S.Pd              Anggi Setyo Adi 

        NIM. 1301407017 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Masalah Pribadi 

B.  Bidang Bimbingan : Bidang Pribadi 

C.  Jenis Layanan : Layanan Konseling Perorangan (pendekatan behavioral 

dengan teknik self management) 

D. Fungsi Layanan : Pengentasan 

E. Tujuan Layanan : Mengatasi Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras 

F. Tanggal pelaksanaan : 27 September 2012 

G. Sasaran Layanan : SP 

H. Uraian Kegiatan : 

Evaluasi-Terminasi 

Tahapan Kegiatan 

Menanyakan dan mengevaluasi apa yang 

akan dilakukan klien setelah diberikan 

treatment. 

Menanyakan klien bagaimana perasaan 

klien, setelah membuat managemen diri 

untuk mengurangi kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras. 

Membantu klien mentransfer apa yang 

dipelajari kedalam tingkah laku klien 

Meminta klien untuk benar-benar 

melakukan apa yang ia tulis dalam 

lembar pengelolaan diri, agar tujuan 

konseling ini benar-benar dapat tercapai 

Mengeksplorasi kemungkinan kebutuhan 

konseling tambahan 

Membuat kesepakatan dengan klien 

untuk mengadakan konseling lanjutan 

Menyimpulkan apa yang telah dilakukan 

dan dikatakan klien 

Menyimpulkan tentang apa yang telah 

didapatkan selama proses konseling, 

mulai dari tujuan sampai dengan hasil 

konseling. 

Mengakhiri proses konseling Mengakhiri proses konseling  
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I. Materi Layanan : Masalah Pribadi 

J. Teknik  : Pendekatan Behavioral dengan teknik pengelolaan diri 

K. Alokasi Waktu/Tempat : 45menit (Ruang BK) 

L. Penyelenggara Layanan : Praktikan (Anggi Setyo Adi) 

M. Alat dan Perlengkapan : Bolpoint dan Kertas 

N. Rencana Penilaian dan  Tindak Lanjut :  

 Penilaian   

1. Proses : Mengamati atensi, respon, dan aktifitas siswa selama kegiatan 

berlangsung 

2. Hasil :  

a. Laiseg  : Memberikan pertanyaan lisan kepada siswa secara acak 

untuk mengetahui pemahaman, perasaan, dan sikap atau 

tindakan apa yang akan dilakukan siswa setelah adanya 

layanan ini. 

b. Laijapen : Memantau aktifitas siswa sesuai dengan apa yang telah 

menjadi komitmen siswa. 

c. Laijapang : Melakukan observasi dan wawancara pada siswa dalam 

jangka waktu 1 bulan pasca layanan untuk mengetahui 

sejauhmana siswa mengimplikasikan apa yang telah 

diucapkannya (komitmen) dalam kehidupan sehari-hari. 

 Tindak Lanjut 

 

Purbalingga,  September  2012      

Mengetahui, 

Konselor Sekolah                       Praktikan 

 

 

 

Lis Aryanti, S.Pd              Anggi Setyo Adi 

        NIM. 1301407017 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Masalah Pribadi 

B.  Bidang Bimbingan : Bidang Pribadi 

C.  Jenis Layanan : Layanan Konseling Perorangan (pendekatan behavioral 

dengan teknik self management) 

D. Fungsi Layanan : Pengentasan 

E. Tujuan Layanan : Mengatasi Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras 

F. Tanggal pelaksanaan : 28 September 2012 

G. Sasaran Layanan : AA 

H. Uraian Kegiatan : 

Evaluasi-Terminasi 

Tahapan Kegiatan 

Menanyakan dan mengevaluasi apa yang 

akan dilakukan klien setelah diberikan 

treatment. 

Menanyakan klien bagaimana perasaan 

klien, setelah membuat managemen diri 

untuk mengurangi kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras. 

Membantu klien mentransfer apa yang 

dipelajari kedalam tingkah laku klien 

Meminta klien untuk benar-benar 

melakukan apa yang ia tulis dalam 

lembar pengelolaan diri, agar tujuan 

konseling ini benar-benar dapat tercapai 

Mengeksplorasi kemungkinan kebutuhan 

konseling tambahan 

Membuat kesepakatan dengan klien 

untuk mengadakan konseling lanjutan 

Menyimpulkan apa yang telah dilakukan 

dan dikatakan klien 

Menyimpulkan tentang apa yang telah 

didapatkan selama proses konseling, 

mulai dari tujuan sampai dengan hasil 

konseling. 

Mengakhiri proses konseling Mengakhiri proses konseling  
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I. Materi Layanan : Masalah Pribadi 

J. Teknik  : Pendekatan Behavioral dengan teknik pengelolaan diri 

K. Alokasi Waktu/Tempat : 45menit (Ruang BK) 

L. Penyelenggara Layanan : Praktikan (Anggi Setyo Adi) 

M. Alat dan Perlengkapan : Bolpoint dan Kertas 

N. Rencana Penilaian dan  Tindak Lanjut :  

 Penilaian   

1. Proses : Mengamati atensi, respon, dan aktifitas siswa selama kegiatan 

berlangsung 

2. Hasil :  

a. Laiseg  : Memberikan pertanyaan lisan kepada siswa secara acak 

untuk mengetahui pemahaman, perasaan, dan sikap atau 

tindakan apa yang akan dilakukan siswa setelah adanya 

layanan ini. 

b. Laijapen : Memantau aktifitas siswa sesuai dengan apa yang telah 

menjadi komitmen siswa. 

c. Laijapang : Melakukan observasi dan wawancara pada siswa dalam 

jangka waktu 1 bulan pasca layanan untuk mengetahui 

sejauhmana siswa mengimplikasikan apa yang telah 

diucapkannya (komitmen) dalam kehidupan sehari-hari. 

 Tindak Lanjut 

 

Purbalingga,  September  2012      

Mengetahui, 

Konselor Sekolah                       Praktikan 

 

 

 

Lis Aryanti, S.Pd              Anggi Setyo Adi 

        NIM. 1301407017 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Masalah Pribadi 

B.  Bidang Bimbingan : Bidang Pribadi 

C.  Jenis Layanan : Layanan Konseling Perorangan (pendekatan behavioral 

dengan teknik self management) 

D. Fungsi Layanan : Pengentasan 

E. Tujuan Layanan : Mengatasi Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras 

F. Tanggal pelaksanaan : 28 September 2012 

G. Sasaran Layanan : TH 

H. Uraian Kegiatan : 

Evaluasi-Terminasi 

Tahapan Kegiatan 

Menanyakan dan mengevaluasi apa yang 

akan dilakukan klien setelah diberikan 

treatment. 

Menanyakan klien bagaimana perasaan 

klien, setelah membuat managemen diri 

untuk mengurangi kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras. 

Membantu klien mentransfer apa yang 

dipelajari kedalam tingkah laku klien 

Meminta klien untuk benar-benar 

melakukan apa yang ia tulis dalam 

lembar pengelolaan diri, agar tujuan 

konseling ini benar-benar dapat tercapai 

Mengeksplorasi kemungkinan kebutuhan 

konseling tambahan 

Membuat kesepakatan dengan klien 

untuk mengadakan konseling lanjutan 

Menyimpulkan apa yang telah dilakukan 

dan dikatakan klien 

Menyimpulkan tentang apa yang telah 

didapatkan selama proses konseling, 

mulai dari tujuan sampai dengan hasil 

konseling. 

Mengakhiri proses konseling Mengakhiri proses konseling  

SMK N 1 Karanganyar 
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I. Materi Layanan : Masalah Pribadi 

J. Teknik  : Pendekatan Behavioral dengan teknik pengelolaan diri 

K. Alokasi Waktu/Tempat : 45menit (Ruang BK) 

L. Penyelenggara Layanan : Praktikan (Anggi Setyo Adi) 

M. Alat dan Perlengkapan : Bolpoint dan Kertas 

N. Rencana Penilaian dan  Tindak Lanjut :  

 Penilaian   

1. Proses : Mengamati atensi, respon, dan aktifitas siswa selama kegiatan 

berlangsung 

2. Hasil :  

a. Laiseg  : Memberikan pertanyaan lisan kepada siswa secara acak 

untuk mengetahui pemahaman, perasaan, dan sikap atau 

tindakan apa yang akan dilakukan siswa setelah adanya 

layanan ini. 

b. Laijapen : Memantau aktifitas siswa sesuai dengan apa yang telah 

menjadi komitmen siswa. 

c. Laijapang : Melakukan observasi dan wawancara pada siswa dalam 

jangka waktu 1 bulan pasca layanan untuk mengetahui 

sejauhmana siswa mengimplikasikan apa yang telah 

diucapkannya (komitmen) dalam kehidupan sehari-hari. 

 Tindak Lanjut 

 

Purbalingga,  September  2012      

Mengetahui, 

Konselor Sekolah                       Praktikan 

 

 

 

Lis Aryanti, S.Pd              Anggi Setyo Adi 

        NIM. 1301407017 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Masalah Pribadi 

B.  Bidang Bimbingan : Bidang Pribadi 

C.  Jenis Layanan : Layanan Konseling Perorangan (pendekatan behavioral 

dengan teknik self management) 

D. Fungsi Layanan : Pengentasan 

E. Tujuan Layanan : Mengatasi Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras 

F. Tanggal pelaksanaan : 29 September 2012 

G. Sasaran Layanan : Z 

H. Uraian Kegiatan : 

Evaluasi-Terminasi 

Tahapan Kegiatan 

Menanyakan dan mengevaluasi apa yang 

akan dilakukan klien setelah diberikan 

treatment. 

Menanyakan klien bagaimana perasaan 

klien, setelah membuat managemen diri 

untuk mengurangi kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras. 

Membantu klien mentransfer apa yang 

dipelajari kedalam tingkah laku klien 

Meminta klien untuk benar-benar 

melakukan apa yang ia tulis dalam 

lembar pengelolaan diri, agar tujuan 

konseling ini benar-benar dapat tercapai 

Mengeksplorasi kemungkinan kebutuhan 

konseling tambahan 

Membuat kesepakatan dengan klien 

untuk mengadakan konseling lanjutan 

Menyimpulkan apa yang telah dilakukan 

dan dikatakan klien 

Menyimpulkan tentang apa yang telah 

didapatkan selama proses konseling, 

mulai dari tujuan sampai dengan hasil 

konseling. 

Mengakhiri proses konseling Mengakhiri proses konseling  

SMK N 1 Karanganyar 
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I. Materi Layanan : Masalah Pribadi 

J. Teknik  : Pendekatan Behavioral dengan teknik pengelolaan diri 

K. Alokasi Waktu/Tempat : 45menit (Ruang BK) 

L. Penyelenggara Layanan : Praktikan (Anggi Setyo Adi) 

M. Alat dan Perlengkapan : Bolpoint dan Kertas 

N. Rencana Penilaian dan  Tindak Lanjut :  

 Penilaian   

1. Proses : Mengamati atensi, respon, dan aktifitas siswa selama kegiatan 

berlangsung 

2. Hasil :  

a. Laiseg  : Memberikan pertanyaan lisan kepada siswa secara acak 

untuk mengetahui pemahaman, perasaan, dan sikap atau 

tindakan apa yang akan dilakukan siswa setelah adanya 

layanan ini. 

b. Laijapen : Memantau aktifitas siswa sesuai dengan apa yang telah 

menjadi komitmen siswa. 

c. Laijapang : Melakukan observasi dan wawancara pada siswa dalam 

jangka waktu 1 bulan pasca layanan untuk mengetahui 

sejauhmana siswa mengimplikasikan apa yang telah 

diucapkannya (komitmen) dalam kehidupan sehari-hari. 

 Tindak Lanjut 

 

Purbalingga,  September  2012      

Mengetahui, 

Konselor Sekolah                       Praktikan 

 

 

 

Lis Aryanti, S.Pd              Anggi Setyo Adi 

        NIM. 1301407017 

 

 

 

 

 

 



268 
 

 

SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Masalah Pribadi 

B.  Bidang Bimbingan : Bidang Pribadi 

C.  Jenis Layanan : Layanan Konseling Perorangan (pendekatan behavioral 

dengan teknik self management) 

D. Fungsi Layanan : Pengentasan 

E. Tujuan Layanan : Mengatasi Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman Keras 

F. Tanggal pelaksanaan : 29 September 2012 

G. Sasaran Layanan : FM 

H. Uraian Kegiatan : 

Evaluasi-Terminasi 

Tahapan Kegiatan 

Menanyakan dan mengevaluasi apa yang 

akan dilakukan klien setelah diberikan 

treatment. 

Menanyakan klien bagaimana perasaan 

klien, setelah membuat managemen diri 

untuk mengurangi kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras. 

Membantu klien mentransfer apa yang 

dipelajari kedalam tingkah laku klien 

Meminta klien untuk benar-benar 

melakukan apa yang ia tulis dalam 

lembar pengelolaan diri, agar tujuan 

konseling ini benar-benar dapat tercapai 

Mengeksplorasi kemungkinan kebutuhan 

konseling tambahan 

Membuat kesepakatan dengan klien 

untuk mengadakan konseling lanjutan 

Menyimpulkan apa yang telah dilakukan 

dan dikatakan klien 

Menyimpulkan tentang apa yang telah 

didapatkan selama proses konseling, 

mulai dari tujuan sampai dengan hasil 

konseling. 

Mengakhiri proses konseling Mengakhiri proses konseling  

SMK N 1 Karanganyar 
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I. Materi Layanan : Masalah Pribadi 

J. Teknik  : Pendekatan Behavioral dengan teknik pengelolaan diri 

K. Alokasi Waktu/Tempat : 45menit (Ruang BK) 

L. Penyelenggara Layanan : Praktikan (Anggi Setyo Adi) 

M. Alat dan Perlengkapan : Bolpoint dan Kertas 

N. Rencana Penilaian dan  Tindak Lanjut :  

 Penilaian   

1. Proses : Mengamati atensi, respon, dan aktifitas siswa selama kegiatan 

berlangsung 

2. Hasil :  

a. Laiseg  : Memberikan pertanyaan lisan kepada siswa secara acak 

untuk mengetahui pemahaman, perasaan, dan sikap atau 

tindakan apa yang akan dilakukan siswa setelah adanya 

layanan ini. 

b. Laijapen : Memantau aktifitas siswa sesuai dengan apa yang telah 

menjadi komitmen siswa. 

c. Laijapang : Melakukan observasi dan wawancara pada siswa dalam 

jangka waktu 1 bulan pasca layanan untuk mengetahui 

sejauhmana siswa mengimplikasikan apa yang telah 

diucapkannya (komitmen) dalam kehidupan sehari-hari. 

 Tindak Lanjut 

 

Purbalingga,  September  2012      

Mengetahui, 

Konselor Sekolah                       Praktikan 

 

 

 

Lis Aryanti, S.Pd              Anggi Setyo Adi 

        NIM. 1301407017 
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EVALUASI PROSES KONSELING 

Konseli 1 (K-1/ AG) 

Sebelum Konseling Konseli mengalami masalah kebiasaan mengkonsumsi minuman keras, Jika menghadapi masalah, konseli memilih 

untuk membiarkan masalahnya dan lari ke minuman keras, karena menurut konseli dengan mengkonsumsi 

minuman keras masalah yang dihadapi akan hilang dari otak dan pikirannya.  

 

Tahap Pertemuan Evaluasi perkembangan konseli 

I. Assesment 1: 

menciptakan hubungan baik, 

menciptakan suasana terbuka dan 

saling percaya, eksplorasi diri 

konseli, identifikasi masalah dan 

menetapkan inti masalah 

1 Pada pertemuan ini konseli merasa bingung dan canggung mengikuti proses konseling pada 

pertemuan awal, kemudian setelah konseli merasa mengerti maksud dan tujuan dari 

peneliti sehingga konseli mulai terbuka menceritakan permasalahannya. Konseli dengan 

terbuka dan sukarela menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti serta aktif bertanya dan 

berpendapat meskipun pertama-tamanya harus dipancing terlebih dahulu 

II. Goal setting:  

menentukan tujuan dari proses 

konseling 

2 Konseli bersama peneliti merumuskan tujuan apa yang hendak dicapai.Peneliti mempertegas 

bahwa tujuan konseling adalah untuk mengatasi kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. 

III. Penerapan teknik konseling: 
pemberian treatment melalui 

konseling behavioral teknik 

pengelolaan diri 

3 

 

 

 

1. Konselor menjelaskan tahapan teknik pengelolaan diri. Konseli diminta untuk mengisi lembar 
treatment pengelolaan diri yang terdiri dari indikator kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras. Konseli juga menuliskan apa saja kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang sering 

mereka lakukan. Konseli mempunyai keberanian untuk menulisnya secara jujur.  
2. Konseli mengevaluasi apa yang ditulisnya dalam lembar treatment pengelolaan diri tentang 

segala perilaku menyontek yang disesuaikan dengan tujuan konseling yang telah disepakati 

sebelumnya. Hal itu  untuk menunjukkan hal-hal apa saja yang harus dilakukan konseli untuk 

Lampiran 14 
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mengatasi masalah kebiasaan mengkonsumsi minuman kerasnya. Konseli berani membuat 
perjanjian dengan dirinya sendiri yang telah diatur konsekuensi apa yang akan diterima oleh 

konseli andaikata mereka masih mengkonsumsi minuman keras dan tidak mengkonsumsi 

minuman keras lagi.  
3. Konseli diminta untuk mencatat segala hal yang telah dilakukannya setelah melaksanakan tiga 

tahap tersebut hal-hal apa saja yang berkaitan dengan indikator kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras yang telah mereka lakukan dan tidak lakukan. 

IV. Evaluasi proses konseling 6 Secara keseluruhan proses konseling berjalan lancar, hasil konseling sesuai dengan harapan yaitu 

teratasinya masalah kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang dialami konseli. Namun 

hambatannya adalah masih ada kebiasaan konseli yang belum dapat diubah. 

Setelah Konseling Konseli secara berangsur-angsur dapat mengurangi kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang selama ini ia 

lakukan, ia melaksanakan apa yang telah disepakati saat konseling. Berdasarkan hasil analisis inventori, kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras yang muncul pada treatment pertama hingga terakhir mengalami penurunan. 
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Konseli 2 (K-2/ SP) 

Sebelum Konseling Konseli mengalami masalah kebiasaan mengkonsumsi minuman keras, akibatnya prestasi konseli di sekolah 

jadi turun drastis dan sering membolos sekolah untuk pergi bersama teman-temannya untuk 

mengkonsumsi minuman keras. 

 

Tahap Pertemuan Evaluasi perkembangan konseli 

I. Assesment: 

menciptakan hubungan baik, 

menciptakan suasana terbuka dan 

saling percaya, eksplorasi diri 

konseli, identifikasi masalah dan 

menetapkan inti masalah 

1 Pada pertemuan ini konseli menunjukkan keterbukaannya. konseli bisa terbuka mengungkapkan 

masalah yang sedang ia alami. Pada pertemuan pertama konseli merasa senang dengan adanya 

konseling, ia dapat mengungkapkan apa yang ia rasakan. 

II. Goal setting:  
menentukan tujuan dari proses 

konseling 

2 Pada tahap konseling ini proses konseling berjalan cukup lancar. Peneliti bersama dengan konseli 

merumuskan tujuan apa yang hendak dicapai dalam konseling. 

 

III. Penerapan teknik konseling: 
pemberian treatment melalui 

konseling behavioral teknik 

pengelolaan diri 

3 

 

 

 

1. Konselor menjelaskan tahapan teknik pengelolaan diri. Konseli diminta untuk mengisi lembar 
treatment pengelolaan diri yang terdiri dari indikator kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras. Konseli juga menuliskan apa saja kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang sering 

mereka lakukan. Konseli mempunyai keberanian untuk menulisnya secara jujur.  

2. Konseli mengevaluasi apa yang ditulisnya dalam lembar treatment pengelolaan diri tentang 
segala perilaku menyontek yang disesuaikan dengan tujuan konseling yang telah disepakati 

sebelumnya. Hal itu  untuk menunjukkan hal-hal apa saja yang harus dilakukan konseli untuk 

mengatasi masalah kebiasaan mengkonsumsi minuman kerasnya. Konseli berani membuat 
perjanjian dengan dirinya sendiri yang telah diatur konsekuensi apa yang akan diterima oleh 
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konseli andaikata mereka masih mengkonsumsi minuman keras dan tidak mengkonsumsi 
minuman keras lagi.  

3. Konseli diminta untuk mencatat segala hal yang telah dilakukannya setelah melaksanakan tiga 

tahap tersebut hal-hal apa saja yang berkaitan dengan indikator kebiasaan mengkonsumsi 
minuman keras yang telah mereka lakukan dan tidak lakukan. 

IV. Evaluasi proses konseling 6 Secara keseluruhan proses konseling berjalan lancar, pembinaan rapport yang selama ini 

dilakukan peneliti berhasil membuat keakraban antara konseli dan peneliti. Diharapkan konseli 

juga akan bisa terbuka dengan konselor sekolah yang menanganinya sehingga permasalahan yang 

ia alami dapat teratasi. 

Setelah Konseling Konseli secara berangsur-angsur dapat mengurangi kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang selama ini ia 

lakukan, ia melaksanakan apa yang telah disepakati saat konseling. Berdasarkan hasil analisis inventori, kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras yang muncul pada treatment pertama hingga terakhir mengalami penurunan. 
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Konseli 3 (K-3/ AA) 

Sebelum Konseling Konseli mengalami masalah kebiasaan mengkonsumsi minuman keras, Jika menghadapi masalah, konseli memilih 

untuk membiarkan masalahnya dan lari ke minuman keras, karena menurut konseli dengan mengkonsumsi 

minuman keras masalah yang dihadapi akan hilang dari otak dan pikirannya. Konseli juga menjadi tidak 

bersemangat untuk sekolah.  

 

Tahap Pertemuan Evaluasi perkembangan konseli 

V. Assesment 1: 

menciptakan hubungan baik, 

menciptakan suasana terbuka dan 

saling percaya, eksplorasi diri 

konseli, identifikasi masalah dan 

menetapkan inti masalah 

1 Pada pertemuan ini konseli merasa bingung dan canggung mengikuti proses konseling pada 

pertemuan awal, kemudian setelah konseli merasa mengerti maksud dan tujuan dari 

peneliti sehingga konseli mulai terbuka menceritakan permasalahannya. Konseli dengan 

terbuka dan sukarela menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti serta aktif bertanya dan 

berpendapat meskipun pertama-tamanya harus dipancing terlebih dahulu 

VI. Goal setting:  
menentukan tujuan dari proses 

konseling 

2 Konseli bersama peneliti merumuskan tujuan apa yang hendak dicapai.Peneliti mempertegas 

bahwa tujuan konseling adalah untuk mengatasi kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. 

VII. Penerapan teknik konseling: 

pemberian treatment melalui 

konseling behavioral teknik 

pengelolaan diri 

3 

 

 

 

4. Konselor menjelaskan tahapan teknik pengelolaan diri. Konseli diminta untuk mengisi lembar 

treatment pengelolaan diri yang terdiri dari indikator kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras. Konseli juga menuliskan apa saja kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang sering 
mereka lakukan. Konseli mempunyai keberanian untuk menulisnya secara jujur.  

5. Konseli mengevaluasi apa yang ditulisnya dalam lembar treatment pengelolaan diri tentang 

segala perilaku menyontek yang disesuaikan dengan tujuan konseling yang telah disepakati 

sebelumnya. Hal itu  untuk menunjukkan hal-hal apa saja yang harus dilakukan konseli untuk 
mengatasi masalah kebiasaan mengkonsumsi minuman kerasnya. Konseli berani membuat 

perjanjian dengan dirinya sendiri yang telah diatur konsekuensi apa yang akan diterima oleh 
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konseli andaikata mereka masih mengkonsumsi minuman keras dan tidak mengkonsumsi 
minuman keras lagi.  

6. Konseli diminta untuk mencatat segala hal yang telah dilakukannya setelah melaksanakan tiga 

tahap tersebut hal-hal apa saja yang berkaitan dengan indikator kebiasaan mengkonsumsi 
minuman keras yang telah mereka lakukan dan tidak lakukan. 

VIII. Evaluasi proses konseling 6 Secara keseluruhan proses konseling berjalan lancar, hasil konseling sesuai dengan harapan yaitu 

teratasinya masalah kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang dialami konseli. Namun 

hambatannya adalah masih ada kebiasaan konseli yang belum dapat diubah. 

Setelah Konseling Konseli secara berangsur-angsur dapat mengurangi kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang selama ini ia 

lakukan, ia melaksanakan apa yang telah disepakati saat konseling. Berdasarkan hasil analisis inventori, kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras yang muncul pada treatment pertama hingga terakhir mengalami penurunan. 
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Konseli 4 (K-4/ TH) 

Sebelum Konseling Konseli mengalami masalah kebiasaan mengkonsumsi minuman keras, Jika menghadapi masalah, konseli memilih 

untuk membiarkan masalahnya dan lari ke minuman keras, karena menurut konseli dengan mengkonsumsi 

minuman keras masalah yang dihadapi akan hilang dari otak dan pikirannya.  

 

Tahap Pertemuan Evaluasi perkembangan konseli 

IX. Assesment 1: 
menciptakan hubungan baik, 

menciptakan suasana terbuka dan 

saling percaya, eksplorasi diri 

konseli, identifikasi masalah dan 

menetapkan inti masalah 

1 Pada pertemuan ini konseli merasa bingung dan canggung mengikuti proses konseling pada 

pertemuan awal, kemudian setelah konseli merasa mengerti maksud dan tujuan dari 

peneliti sehingga konseli mulai terbuka menceritakan permasalahannya. Konseli dengan 

terbuka dan sukarela menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti serta aktif bertanya dan 

berpendapat meskipun pertama-tamanya harus dipancing terlebih dahulu 

X. Goal setting:  

menentukan tujuan dari proses 

konseling 

2 Konseli bersama peneliti merumuskan tujuan apa yang hendak dicapai.Peneliti mempertegas 

bahwa tujuan konseling adalah untuk mengatasi kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. 

XI. Penerapan teknik konseling: 
pemberian treatment melalui 

konseling behavioral teknik 

pengelolaan diri 

3 

 

 

 

4 

7. Konselor menjelaskan tahapan teknik pengelolaan diri. Konseli diminta untuk mengisi lembar 
treatment pengelolaan diri yang terdiri dari indikator kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras. Konseli juga menuliskan apa saja kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang sering 

mereka lakukan. Konseli mempunyai keberanian untuk menulisnya secara jujur.  
8. Konseli mengevaluasi apa yang ditulisnya dalam lembar treatment pengelolaan diri tentang 

segala perilaku menyontek yang disesuaikan dengan tujuan konseling yang telah disepakati 

sebelumnya. Hal itu  untuk menunjukkan hal-hal apa saja yang harus dilakukan konseli untuk 

mengatasi masalah kebiasaan mengkonsumsi minuman kerasnya. Konseli berani membuat 
perjanjian dengan dirinya sendiri yang telah diatur konsekuensi apa yang akan diterima oleh 

konseli andaikata mereka masih mengkonsumsi minuman keras dan tidak mengkonsumsi 
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minuman keras lagi.  
9. Konseli diminta untuk mencatat segala hal yang telah dilakukannya setelah melaksanakan tiga 

tahap tersebut hal-hal apa saja yang berkaitan dengan indikator kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras yang telah mereka lakukan dan tidak lakukan. 

XII. Evaluasi proses konseling 6 Secara keseluruhan proses konseling berjalan lancar, hasil konseling sesuai dengan harapan yaitu 

teratasinya masalah kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang dialami konseli. Namun 

hambatannya adalah masih ada kebiasaan konseli yang belum dapat diubah. 

Setelah Konseling Konseli secara berangsur-angsur dapat mengurangi kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang selama ini ia 

lakukan, ia melaksanakan apa yang telah disepakati saat konseling. Berdasarkan hasil analisis inventori, kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras yang muncul pada treatment pertama hingga terakhir mengalami penurunan. 
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Konseli 5 (K-5/ Z) 

Sebelum Konseling Konseli mengalami masalah kebiasaan mengkonsumsi minuman keras, Jika menghadapi masalah, konseli memilih 

untuk membiarkan masalahnya dan lari ke minuman keras, karena menurut konseli dengan mengkonsumsi 

minuman keras masalah yang dihadapi akan hilang dari otak dan pikirannya.  

 

Tahap Pertemuan Evaluasi perkembangan konseli 

XIII. Assesment 1: 

menciptakan hubungan baik, 

menciptakan suasana terbuka dan 

saling percaya, eksplorasi diri 

konseli, identifikasi masalah dan 

menetapkan inti masalah 

1 Pada pertemuan ini konseli merasa bingung dan canggung mengikuti proses konseling pada 

pertemuan awal, kemudian setelah konseli merasa mengerti maksud dan tujuan dari 

peneliti sehingga konseli mulai terbuka menceritakan permasalahannya. Konseli dengan 

terbuka dan sukarela menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti serta aktif bertanya dan 

berpendapat meskipun pertama-tamanya harus dipancing terlebih dahulu 

XIV. Goal setting:  
menentukan tujuan dari proses 

konseling 

2 Konseli bersama peneliti merumuskan tujuan apa yang hendak dicapai.Peneliti mempertegas 

bahwa tujuan konseling adalah untuk mengatasi kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. 

XV. Penerapan teknik konseling: 

pemberian treatment melalui 

konseling behavioral teknik 

pengelolaan diri 

3 

 

 

 

10. Konselor menjelaskan tahapan teknik pengelolaan diri. Konseli diminta untuk mengisi lembar 

treatment pengelolaan diri yang terdiri dari indikator kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras. Konseli juga menuliskan apa saja kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang sering 
mereka lakukan. Konseli mempunyai keberanian untuk menulisnya secara jujur.  

11. Konseli mengevaluasi apa yang ditulisnya dalam lembar treatment pengelolaan diri tentang 

segala perilaku menyontek yang disesuaikan dengan tujuan konseling yang telah disepakati 

sebelumnya. Hal itu  untuk menunjukkan hal-hal apa saja yang harus dilakukan konseli untuk 
mengatasi masalah kebiasaan mengkonsumsi minuman kerasnya. Konseli berani membuat 

perjanjian dengan dirinya sendiri yang telah diatur konsekuensi apa yang akan diterima oleh 
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konseli andaikata mereka masih mengkonsumsi minuman keras dan tidak mengkonsumsi 
minuman keras lagi.  

12. Konseli diminta untuk mencatat segala hal yang telah dilakukannya setelah melaksanakan tiga 

tahap tersebut hal-hal apa saja yang berkaitan dengan indikator kebiasaan mengkonsumsi 
minuman keras yang telah mereka lakukan dan tidak lakukan. 

XVI. Evaluasi proses konseling 6 Secara keseluruhan proses konseling berjalan lancar, hasil konseling sesuai dengan harapan yaitu 

teratasinya masalah kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang dialami konseli. Namun 

hambatannya adalah masih ada kebiasaan konseli yang belum dapat diubah. 

Setelah Konseling Konseli secara berangsur-angsur dapat mengurangi kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang selama ini ia 

lakukan, ia melaksanakan apa yang telah disepakati saat konseling. Berdasarkan hasil analisis inventori, kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras yang muncul pada treatment pertama hingga terakhir mengalami penurunan. 
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Konseli 6 (K-6/ FM) 
 

Sebelum Konseling Konseli mengalami masalah kebiasaan mengkonsumsi minuman keras, Jika menghadapi masalah, konseli memilih 

untuk membiarkan masalahnya dan lari ke minuman keras, karena menurut konseli dengan mengkonsumsi 

minuman keras masalah yang dihadapi akan hilang dari otak dan pikirannya.  

 

Tahap Pertemuan Evaluasi perkembangan konseli 

XVII. Assesment 1: 

menciptakan hubungan baik, 

menciptakan suasana terbuka dan 

saling percaya, eksplorasi diri 

konseli, identifikasi masalah dan 

menetapkan inti masalah 

1 Pada pertemuan ini konseli merasa bingung dan canggung mengikuti proses konseling pada 

pertemuan awal, kemudian setelah konseli merasa mengerti maksud dan tujuan dari 

peneliti sehingga konseli mulai terbuka menceritakan permasalahannya. Konseli dengan 

terbuka dan sukarela menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti serta aktif bertanya dan 

berpendapat meskipun pertama-tamanya harus dipancing terlebih dahulu 

XVIII. Goal setting:  

menentukan tujuan dari proses 

konseling 

2 Konseli bersama peneliti merumuskan tujuan apa yang hendak dicapai.Peneliti mempertegas 

bahwa tujuan konseling adalah untuk mengatasi kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. 

XIX. Penerapan teknik 
konseling: 

pemberian treatment melalui 

konseling behavioral teknik 

pengelolaan diri 

3 

 

 

 

13. Konselor menjelaskan tahapan teknik pengelolaan diri. Konseli diminta untuk mengisi lembar 
treatment pengelolaan diri yang terdiri dari indikator kebiasaan mengkonsumsi minuman 

keras. Konseli juga menuliskan apa saja kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang sering 

mereka lakukan. Konseli mempunyai keberanian untuk menulisnya secara jujur.  
14. Konseli mengevaluasi apa yang ditulisnya dalam lembar treatment pengelolaan diri tentang 

segala perilaku menyontek yang disesuaikan dengan tujuan konseling yang telah disepakati 

sebelumnya. Hal itu  untuk menunjukkan hal-hal apa saja yang harus dilakukan konseli untuk 

mengatasi masalah kebiasaan mengkonsumsi minuman kerasnya. Konseli berani membuat 
perjanjian dengan dirinya sendiri yang telah diatur konsekuensi apa yang akan diterima oleh 
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konseli andaikata mereka masih mengkonsumsi minuman keras dan tidak mengkonsumsi 
minuman keras lagi.  

15. Konseli diminta untuk mencatat segala hal yang telah dilakukannya setelah melaksanakan tiga 

tahap tersebut hal-hal apa saja yang berkaitan dengan indikator kebiasaan mengkonsumsi 
minuman keras yang telah mereka lakukan dan tidak lakukan. 

XX. Evaluasi proses konseling 6 Secara keseluruhan proses konseling berjalan lancar, hasil konseling sesuai dengan harapan yaitu 

teratasinya masalah kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang dialami konseli. Namun 

hambatannya adalah masih ada kebiasaan konseli yang belum dapat diubah. 

Setelah Konseling Konseli secara berangsur-angsur dapat mengurangi kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang selama ini ia 

lakukan, ia melaksanakan apa yang telah disepakati saat konseling. Berdasarkan hasil analisis inventori, kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras yang muncul pada treatment pertama hingga terakhir mengalami penurunan. 
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PENILAIAN HASIL 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

(LAISEG) 
 

Hari/Tanggal Layanan: 

Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

Pemberi Layanan : Anggi Setyo Adi 

Pertemuan  :  

 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan singkat. 

1. Topik-topik apakah yang dibahas melalui layanan tersebut? 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….... 

2. Hal-hal atau pemahaman baru apakah yang Anda peroleh dari layanan 

tersebut? 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….... 

3. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti layanan tersebut? 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….... 

4. Hal-hal apa saja yang akan Anda lakukan setelah mengikuti layanan tersebut? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. Apakah layanan yang Anda ikuti berkaitan langsung dengan masalah Anda? 

a. Apabila ya, keuntungan apa yang Anda peroleh? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

b. Apabila tidak, keuntungan apa yang Anda peroleh? 

………………………………………………………………………………

………………………..…………………………………………………….. 

6. Tanggapan, saran, pesan, atau harapan apa yang ingin Anda sampaikan kepada 

pemberi layanan? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………................... 
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