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ABSTRAK 

Wildani Fitria K. 2012. Meningkatkan On-Task Behavior Pada Mata Pelajaran 

Bahasa Inggris Melalui Konseling Behavior Dengan Teknik Self 

Management (Studi Eksperimen Pada Siswa Kelas XI TKJ Di SMK 

Muhammadiyah 3 Weleri Tahun Ajaran 2012/2013). Skripsi. Jurusan 

Bimbingan Konseling. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri 

Semarang. 

 

Kata Kunci : On-task Behavior, pelajaran bahasa Inggris, konseling perorangan, 

pendekatan behavior, teknik self management.  

 

Rendahnya on-task behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya hasil prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris. Fenomena yang ada pada siswa 

kelas XI TKJ 1 dan XI TKJ 2 SMK Muhammadiyah 3 Weleri menunjukkan pada 

kelas XI TKJ 1 dan XI TKJ 2 terdapat beberapa siswa yang mengalami on-task 

behavior rendah di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris. Tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah on-task behavior di kelas pada mata 

pelajaran bahasa Inggris dapat ditingkatkan melalui konseling perorangan dengan 

pendekatan behavior teknik self management.  

Jenis penelitian adalah eksperimen dengan desain penelitian true experiment 

pretest-posttest control group design. Subyek penelitian ini, siswa kelas XI TKJ 1 

dan XI TKJ 2 SMK Muhammadiyah 3 Weleri Tahun Ajaran 2012/2013 yang 

memiliki nilai mata pelajaran bahasa Inggris yang rendah dan memiliki on-task 

behavior di kelas yang rendah pada mata pelajaran bahasa Inggris sebanyak 7 

siswa, terdiri dari 3 siswa sebagai kelompok eksperimen (konseli 1, konseli 2 dan 

konseli 3) dan 4 siswa sebagai kelompok kontrol (konseli 4, konseli 5, konseli 6 

dan konseli 7). Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara 

dan dokumen. Analisis data menggunakan teknik analisis data deskriptif dan uji 

mann whitney u test.  

Hasil pre-test kelompok eksperimen, memiliki rata-rata nilai 1 dengan rata-

rata 0-1 on-task behavior, demikian juga pada kelompok kontrol juga memiliki 

rata-rata nilai 1 dengan rata-rata 0-1 on-task behavior. Hasil post-test kelompok 

eksperimen, memiliki rata-rata nilai 4 dengan rata-rata 8-10 on-task behavior, 

sedangkan pada kelompok kontrol memiliki rata-rata nilai 1 atau 0-1 on-task 

behavior. Hasil uji mann whitney menunjukkan P[Wx<10]=0,014<0,8000, maka 

H1 yang menyatakan konseling perorangan dengan pendekatan behavior teknik 

self management dapat meningkatkan on-task behavior di kelas pada mata 

pelajaran bahasa Inggris diterima. 

Simpulan dari penelitian ini adalah konseling perorangan dengan 

pendekatan behavior teknik self management efektif meningkatkan on-task 

behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris. Saran bagi konselor, 

hendaknya penelitian ini dapat menjadi referensi dalam meningkatkan on-task 

behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris bagi siswa yang lain. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengajaran merupakan hasil proses belajar mengajar, efektivitasnya 

tergantung dari beberapa unsur. Efektivitas suatu kegiatan tergantung dari 

terlaksana tidaknya perencanaan. Karena perencanaan, maka pelaksanaan 

pengajaran menjadi baik dan efektif. Cara mencapai belajar yang efektif, yaitu 

murid-murid harus dijadikan pedoman setiap kali membuat persiapan dalam 

mengajar. 

Dalam Suryobroto (2008:16-17), menurut Tim Pembina Mata Kuliah 

Didaktik Metodik/ Kurikulum IKIP Surabaya (1988), mengemukakan bahwa: 

efisiensi dan efektifitas mengajar dalam proses interaksi belajar mengajar yang 

baik adalah segala daya upaya guru untuk membantu murid-murid agar bisa 

belajar dengan baik. Untuk mengetahui efektivitas mengajar dengan memberikan 

tes sebagi hasil tes dapat dipakai untuk mengevaluasi berbagai aspek proses 

pengajaran. Hasil tes mengungkapkan kelemahan belajar siswa dan kelemahan 

pengajaran secara menyeluruh. 

Kemudian Suryosubroto (2008:16-17), berpendapat bahwa proses belajar 

mengajar meliputi kegiatan yang dilakukan guru mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan kegiatan sampai evaluasi dan program tindak lanjut yang berlangsung 

dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu yaitu pengajaran. 
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Sedangkan yang dimaksud dengan kemampuan mengelola proses belajar 

mengajar adalah kesanggupan atau kecakapan para guru dalam menciptakan 

suasana komunikasi yang edukatif antara guru dengan peserta didik yang 

mencakup segi kognitif, efektif dan psikomotor, sebagai upaya mempelajari 

sesuatu berdasarkan perencanaan sampai dengan tahap evaluasi dan tindak lanjut 

agar tercapai tujuan pengajaran yang diharapkan. 

Inti kegiatan suatu sekolah atau kelas adalah proses belajar mengajar 

(PBM). Kualitas belajar siswa serta para lulusan banyak ditentukan oleh 

keberhasilan pelaksanaan PBM tersebut atau dengan kata lain banyak ditentukan 

oleh fungsi dan peran guru. Pada dewasa ini masih banyak permasalahan yang 

berkaitan dengan PBM. Seringkali muncul berbagai keluhan atau kritikan para 

siswa, orang tua siswa ataupun guru berkaitan dengan pelaksanaan PBM tersebut. 

Keluhan-keluhan itu sebenarnya tidak perlu terjadi atau setidak-tidaknya dapat 

diminimalisasikan, apabila semua pihak dapat berperan, terutama guru sebagai 

pengelola kelas dalam fungsi yang tepat.  

Sementara ini pemahaman mengenai pengelolaan kelas nampaknya masih 

keliru. Seringkali pengelolaan kelas dipahami sebagai pengaturan ruangan kelas 

yang berkaitan dengan sarana seperti tempat duduk, lemari buku, dan alat-alat 

mengajar. Padahal pengaturan sarana belajar mengajar di kelas hanyalah sebagian 

kecil saja, yang terutama adalah pengkondisian kelas, artinya bagaimana guru 

merencanakan, mengatur, melakukan berbagai kegiatan di kelas, sehingga proses 

belajar mengajar dapat berjalan dan berhasil dengan baik. Pengelolaan kelas 

adalah upaya yang dilakukan guru untuk mengkondisikan kelas dengan 
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mengoptimalisasikan berbagai sumber (potensi yang ada pada diri guru, sarana 

dan lingkungan belajar di kelas) yang ditujukan agar proses belajar mengajar 

dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang ingin dicapai. 

Sejauh pengamatan Depdiknas jarang sekali ada sekolah di Indonesia yang 

melaksanakan pengelolaan kelas dengan tepat, meskipun Departemen Pendidikan 

Nasional (Depdiknas) sudah memberikan dan mensosialisasikan pengelolaan 

kelas yang seharusnya dilakukan. Dalam jurnal Pendidikan Penabur 

No.01/Th.I/Maret 2002 hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan guru dan 

efektivitas pengelolaan kelas. Dengan kata lain, semakin tinggi gaya 

kepemimpinan guru semakin tinggi pula  efektivitas pengelolaan kelas. 

Dalam pengelolaan kelas ada dua subjek yang memegang peranan yaitu 

guru dan siswa. Guru sebagai pengelola, sebagai pemimpin mempunyai peranan 

yang lebih dominan dari siswa. Motivasi kerja guru dan gaya kepemimpinan guru 

merupakan komponen yang akan ikut menentukan sejauh mana keberhasilan guru 

dalam mengelola kelas. Keberhasilan siswa dalam belajar sangat ditentukan oleh 

strategi pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dan guru. Guru dituntut untuk 

memahami komponen- komponen dasar dalam melaksanakan pembelajaran dalam 

kelas, sedangkan siswa diharapkan memiliki On-task behavior atau perilaku yang 

dikehendaki dari siswa. Perilaku ini sangat penting untuk dikembangan dan 

dipertahankan, karena itu semua harus saling mendukung untuk tercapainya 

tujuan yang diharapkan dalam proses belajar mengajar antara siswa dan guru. 
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Guru yang mentransfer ilmu pengetahuan dan siswa yang menerima ilmu tersebut 

dengan kesiapan yang baik. 

Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia 

(2008:108), menyebutkan manajemen kelas adalah proses pemberdayaan sumber 

daya baik material maupun human element di dalam kelas oleh guru sehingga 

memberikan dukungan terhadap kegiatan belajar siswa dan mengajar guru. 

Sebagai sebuah proses, maka dalam pelaksanaannya manajemen kelas memiliki 

kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan guru. Dalam manajemen kelas guru 

melakukan sebuah proses atau tahapan-tahapan kegiatan yang dimulai dari 

merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi, sehingga apa yang dilakukannya 

merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling terkait. 

Siswa adalah orang yang melakukan aktivitas dan kegiatan di kelas yang 

ditempatkan sebagai objek dan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan 

kesadaran manusia, maka siswa bergerak, kemudian menduduki fungsi sebagai 

subjek. Artinya siswa bukan barang atau objek yang hanya dikenai akan tetapi 

juga merupakan objek yang memiliki potensi dan pilihan untuk berprestasi. Selain 

atas dukungan dari guru untuk prestasi siswa, tetapi sangat penting lagi perilaku 

siap menerima tugas dari siswa untuk meraih prestasinya. Dalam penelitian ini 

siswa memang ditretmen untuk mengembangkan perilaku siap menerima tugas 

dari guru untuk meningkatkan prestasi belajarnya. 

Aplikasi terbaru dari pandangan behavioral dalam belajar adalah 

manajemen diri, yaitu membantu siswa agar mampu mengontrol kegiatan 

belajarnya. Peran siswa dalam kegiatan belajarnya merupakan perhatian utama 
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dari para konselor dan para pendidik saat ini. Perhatian ini tidak terbatas pada 

beberapa kelompok atau teori tertentu. Penelitian dari berbagai bidang yang 

berbeda menyatu dalam satu ide penting, yaitu tanggung jawab dan kemampuan 

belajar pada diri siswa. Pada dasarnya tidak ada siswa yang mampu untuk belajar 

demi kepentingan orang lain. 

Selanjutnya, maksud dari penelian ini dalam Bahasa Inggris adalah karena 

termasuk dalam mata pelajaran UN yang harus dipersiapkan dari sekarang. 

Bahasa merupakan alat berkomunikasi secara lisan dan tulis, untuk memahami 

dan mengungkapkan informasi, pikiran, perasaan, serta sebagai sarana 

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Kemampuan 

berkomunikasi adalah kemampuan berwacana, yakni kemampuan memahami atau 

menghasilkan kalimat lisan dan tulis. Keterampilan berbahasa meliputi 

mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis yang dapat digunakan untuk 

menanggapi atau menciptakan wacana dalam kehidupan bermasyarakat.  

Verbal/ linguistic intelligence merupakan kemampuan kata-kata dan 

bahasa. Siswa yang menonjol dalam kecerdasan ini memiliki kecakapan yang 

tinggi dalam belajar menggunakan indra pendengarannya dan pada umumnya 

siswa yang memiliki kemampuan tersebut adalah siswa yang pandai berbicara di 

depan publik. Siswa yang kuat dalam kecerdasan ini akan sangat optimal dalam 

belajar dengan cara mendengarkan prestasi verbal, membaca, menulis dan 

berdiskusi. Guru di kelas dapat mengatur kegiatan-kegiatan yang dapat 

mengembangkan kecerdasan ini, misalnya kesempatan bagi siswa untuk menulis 
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dan berpidato di depan kelas, menulis karangan esai atau puisi, membuat resum 

buku atau jurnal. 

Mata pelajaran Bahasa Inggris merupakan mata pelajaran adaptif, yang 

bertujuan membekali peserta didik kemampuan berkomunikasi bahasa Inggris 

dalam konteks material komunikasi yang diperlukan bagi program keahliannya, 

baik yang bersifat lisan maupun tulis. Di samping itu mata pelajaran Bahasa 

Inggris membekali peserta didik kemampuan berkomunikasi dalam kehidupan 

sehari-hari sesuai dengan tuntutan global, serta membekali peserta didik untuk 

mengembangkan komunikasi ke taraf yang lebih tinggi. Pelajaran Bahasa Inggris 

selain untuk memenuhi tuntutan global juga untuk memenuhi syarat UN. 

Sehingga menumbuhkan On-task behavior sejak sekarang sangat penting, supaya 

kelak saat akan mengadapi UN tidak mengalami kesulitan dalam mengikuti 

pelajaran Bahasa Inggris. 

Dilihat dari keterangan yang peneliti dapatkan dari guru mata pelajaran 

Bahasa Inggris kelas X TKJ, siswa yang nilainya dibawah KKM pada mata 

pelajaran Bahasa Inggris memiliki rasa tanggung jawab pada dirinya itu rendah. 

Mereka belum memiliki on- task behavior yang seharusnya dimiliki oleh dirinya. 

Kemampuan mereka untuk mengelola diri mereka masih rendah, sehingga 

menimbulkan masalah pada mata pelajaran tertentu, terutama mata pelajaran 

Bahasa Inggris. Semua itu dikarenakan siswa belum paham akan tanggung jawab 

yang seharusnya mereka laksanakan dan belum tahu perilaku yang dikendaki itu 

seperti apa. Fenomena yang ada di sekolah berkaitan dengan masalah diatas 

adalah siswa tidak mengerjakan tugas individu yang diberikan oleh guru Bahasa 
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Inggris, siswa tidak masuk pada mata pelajaran Bahasa Inggris, siswa tidak paham 

tentang tanggung jawab dirinya terhadap mata pelajaran tersebut. 

Dari hasil wawancara peneliti dengan guru mata pelajaran Bahasa Inggris 

kelas X TKJ di SMK Muhammadiyah 3 Weleri, data dari 85 siswa yang memiliki 

nilai dibawah KKM adalah sebanyak 30% atau sekitar 28 siswa dari 2 kelas, yaitu 

X TKJ 1 dan X TKJ 2. Untuk penyebab secara lebih jelasnya memang belum 

diketahui, akan tetapi dari hasil wawancara yang didapat ada beberapa faktor yang 

membuat siswa memiliki On-task behavior yang rendah, diantaranya siswa yang 

merasa bahwa tidak pandai dalam mata pelajaran Bahasa Inggris, sehingga dia 

tidak memiliki motivasi untuk mata pelajaran tersebut. Selain itu keterangan yang 

peniliti dapatkan, ada siswa yang sering berbicara dengan teman lainnya saat guru 

menjelaskan dan ada siswa yang memang tidak menyukai pelajaran tersebut 

karena merasa sulit. 

Pada dasarnya konselor memiliki peran yang sangat penting dalam 

menerapkan pengelolaan diri siswa dalam belajar, karena konselor adalah tenaga 

yang memiliki kompetensi dalam hal tersebut. Sejauh ini, pihak sekolah ingin 

melihat siswanya memiliki On-task behavior yang bagus dalam semua mata 

pejalaran tanpa menghiraukan proses yang bagaimana dan seperti apa yang harus 

siswa lakukan untuk mencapai itu semua. Bahwa siswa memiliki pengelolaan diri 

yang bagus itu sangat dibutuhkan untuk memiliki On-task behavior yang bagus 

pada semua mata pelajaran. 

Pada dasarnya pengelolaan diri (self management) bisa dilatih dan 

diterapkan oleh siapapun. Tidak hanya pada siswa yang pandai yang bisa dilatih 
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pengelolaan dirinya, tetapi pada siswa yang memiliki kepandaian yang cukup atau 

kurang pengelolaan diri bisa diterapkan. Penelitian dari Jami’iyah yang berjudul 

”Perbedaan pengelolaan diri siswa kelas akselerasi dan siswa kelas reguler SMP 

Negeri I Lumajang”, menerangkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa 

cukup banyak (48,6%) siswa kelas akselerasi yang memiliki pengelolaan diri baik 

dan cukup banyak (51,4%) siswa yang memiliki pengelolaan diri sangat baik. 

Disamping itu cukup banyak (58,9%) siswa kelas regular yang memiliki 

pengelolaan diri baik dan cukup banyak (41,1%) siswa yang memiliki pengelolaan 

diri sangat baik. Dari hasil pengujian hipotesis didapat nilai uji-t 1,391 dan p 

(0,168)>0,05 maka tidak terdapat perbedaan pengelolaan diri siswa kelas 

akselerasi dan siswa kelas reguler di SMP Negeri 1 Lumajang. 

Satu alasan yang melatar belakangi peneliti tertarik pada pengelolaan diri 

(self management) siswa adalah karena pandai atau tidak siswa pada mata 

pelajaran Bahasa Inggris dipengaruhi karena kegagalan dalam mengelola diri 

siswa pada mata pelajaran tersebut. Mendorong siswa agar mampu melakukan 

manajemen diri memang memerlukan waktu bukan berarti tidak bisa. 

Mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab pada dirinya, sehingga tidak perlu 

selalu dibimbing memang tampak sebagai kegiatan yang amat berharga. Apabila 

guru sudah melakukan manajemen kelas dengan efektif, tetapi melupakan 

pembinaan manajemen diri siswa maka siswa akan mengalami kesulitan untuk 

bekerja secara independen setelah mereka keluar dari kelas yang memiliki 

manajemen yang bagus tersebut. 
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Konseling behavior yaitu konseling tentang perubahan tingkah laku dan 

memodifikasi tingkah laku, karena itu dapat dikatakan bahwa konseling behavior 

dengan teknik self management ini sangat relevan untuk meningkatkan perilaku 

On-task behavior siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris dengan perkembangan 

kepribadian dan dasar kompetensi mata pelajaran bahasa Inggris kelas XI TKJ di 

SMK Muhammadiyah 3 Weleri. Bertolak dari hal tersebut di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian ”Meningkatkan On Task Behavior Pada Mata 

Pelajaran Bahasa Inggris Melalui Konseling Behavior Dengan Teknik Self 

Management Pada Siswa Kelas XI TKJ di SMK Muhammadiyah 3 Weleri Tahun 

Ajaran 2012/2013” untuk menjadikan siswa yang siap menerima tugas pada mata 

pelajaran tersebut.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1) Bagaimana gambaran on- task behavior pada mata pelajaran Bahasa 

Inggris sebelum diberikan konseling behavior dengan teknik self 

management pada siswa kelas XI TKJ di SMK Muhammadiyah 3 Weleri 

tahun ajaran 2012/2013? 

2) Bagaimana gambaran on- task behavior pada mata pelajaran Bahasa 

Inggris sesudah diberikan konseling behavior dengan teknik self 

management pada siswa kelas XI TKJ di SMK Muhammadiyah 3 Weleri 

tahun ajaran 2012/2013? 

3) Apakah terdapat perbedaan frekuensi tingkat on- task behavior pada mata 

pelajaran Bahasa Inggris pada siswa kelas XI TKJ di SMK 
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Muhammadiyah 3 Weleri tahun ajaran 2012/2013 antara sebelum dan 

sesudah diberikan konseling behavior dengan teknik self management ? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1) Untuk mengetahui gambaran on- task behavior pada mata pelajaran 

Bahasa Inggris sebelum diberikan konseling behavior dengan teknik self 

management pada siswa kelas XI TKJ di SMK Muhammadiyah 3 Weleri 

tahun ajaran 2012/2013. 

2) Untuk mengetahui gambaran on- task behavior pada mata pelajaran 

Bahasa Inggris sesudah diberikan konseling behavior dengan teknik self 

management pada siswa kelas XI TKJ di SMK Muhammadiyah 3 Weleri 

tahun ajaran 2012/2013. 

3) Untuk mengetahui perbedaan frekuensi on- task behavior pada mata 

pelajaran Bahasa Inggris pada siswa kelas XI TKJ di SMK 

Muhammadiyah 3 Weleri tahun ajaran 2012/2013 antara sebelum dan 

sesudah diberikan konseling behavior dengan teknik self management. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian konseling behavior dengan teknik self management dalam 

meningkatkan on- task behavior siswa pada mata pelajaran Bahasa Inggris ini 

diharapkan dapat memperkaya pengetahuan bagi ilmu bimbingan dan konseling. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis sebagai berikut: 

1.4.2.1 Bagi Konselor 

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi konselor sekolah SMK 

Muhammadiyah 3 Weleri dalam melaksanakan konseling behavior teknik 

self management dalam meningkat on- task behavior dalam kelas pada 

siswa. 

1.4.2.2 Bagi Siswa 

Sebagai usaha alternatif untuk meningkatkan on- task behavior dikelas 

pada siswa dengan konseling behavior teknik self management untuk siap 

menerima tugas. 

 

1.5 Sistematika Skripsi 

1.5.1 Bagian Awal skripsi 

Bagian ini berisi tentang halaman judul, halaman pengesahan, halaman 

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

daftar lampiran. 

1.5.2 Bagian Skripsi 

Bagian ini terdiri dari lima bab yang meliputi : 

Bab 1   Pendahuluan 

Merupakan gambaran isi skripsi yang berisikan latar belakang, 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika skripsi. 
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Bab 2   Tinjauan Pustaka 

Menguraikan tentang penelitian terdahulu, kajian teori mengenai 

on-task behavior, dasar kompetensi bahasa Inggris, karekteristik 

siswa SMK, konseling perorangan, pendekatan behavior dan teknik 

self management, upaya meningkatkan on-task behavior siswa 

melalui konseling behavior teknik self management, hipotesis. 

Bab 3  Metode Penelitian 

Bagian ini menguraikan tentang jenis, desain, variabel penelitian, 

devinisi oprasional, populasi dan sampel penelitian, metode 

pengumpulan data, validitas,  pelaksanaan eksperimen, dan teknik 

analisis data. 

Bab 4   Hasil dan Pembahasan 

Bagian ini berisikan hasil dari penelitian dan pembahasan dari data 

yang diperoleh 

Bab 5  Penutup 

 Berisikan simpulan dan saran 

Daftar Pustaka 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

Dalam bab ini akan dikemukakan beberapa penelitian terdahulu dan konsep 

teoritis yang melandasi persoalan pokok yang diteliti yaitu on-task behavior 

(perilaku yang dikehendaki), dasar kompetensi pelajaran bahasa Inggris, 

konseling perorangan, konseling behavior, dan self management. 

 

2.1 Penelitian Terdaluhu 

Sebelum diuraikan mengenai landasan teori yang berkaitan dengan 

variabel penelitian yang dilakukan, akan dipaparkan mengenai beberapa penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dengan variabel penelitian tersebut.  

Penelitian PTK BK yang dilakukan oleh Sukiman (2010) yang berjudul 

“Pengubahan Off-Task Behavior Ke On-Task Behavior Siswa Melalui 

Penerapan Bimbingan Berbasis Ekologi”, menunjukkan bahwa Off-Task 

Behavior siswa bisa diubah menjadi On-Task Behavior dengan  penerapan 

bimbingan berbasis ekologi. Suatu nuansa penyajian materi pelajaran yang lebih 

tertuju pada masalah teknik penyelesaian target kurikulum, sementara faktor non-

teknik belum mendapat perhatian secara proporsional. Faktor non- teknik yang 

dimaksud adalah iklim kelas dan lingkungan (ekologi) yang mendukung proses 

belajar- mengajar. Faktor- faktor inilah yang diprediksi sebagai akar permasalahan 

hasil belajar tidak maksimal. Dengan kata lain faktor ekologis yang membantu 
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kelancaran proses belajar-mengajar perlu diciptakan sehingga aktualisasi tingkah 

laku Off-Task Behavior dapat diubah menjadi On-Task Behavior. 

Pramono (2009), yang berjudul “Efektivitas Konseling Behavioral 

Dengan Teknik Self Management Program Untuk Membantu Kesulitan Belajar 

Siswa (Penelitian di SMP N 1 Mrebet Purbalingga)”. Berdasarkan hasil 

penelitian menjelaskan bahwa pemberian layanan konseling behavioral dengan 

teknik self management program dibuktikan mampu memberikan arah dalam 

merubah perilaku bermasalah peserta didik (kesulitan belajar) menuju 

pembelajaran yang kondusif. Peserta didik mampu memecahkan persoalan 

belajarnya secara baik dan terkonsep dengan benar melalui program pengubahan 

tingkah laku. Program tingkah laku perubahan perilaku maladaptif menjadi 

perilaku adapif dapat terlaksana dengan baik dengan cara menyusun dan 

mengevaluasi program yang telah dibuat, terbukti dari hasil tes ulangan umum 

semester menunjukkan peningkatan. 

Gladys (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh strategi 

pengelolaan diri (self-management) terhadap peningkatan kedisiplinan siswa 

datang tepat waktu kelas VIII SMP Negeri 1 Malang”, menghasilkan bahwa 

self management berpengaruh terhadap peningkatan disiplin siswa datang tepat 

waktu. Teknik self management ini membuat objek penelitian dapat meningkatkan 

perilaku disiplin tepat waktu mencapai 100%. Sedangkan Zumzumi (2009) dalam 

penelitiannya yang berjudul “Intensitas Strategi Self Management (Pengelolaan 

Diri) Dalam Merubah Pola Kebiasaan Buruk Dalam Belajar Siswa SDI 

Darul Falah Surabaya” hasil yang diperoleh dalam penelitian dengan teknik self 
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management ini adalah bahwa keberadaan strategi self management sangat 

mendukung keberhasilan proses belajar mengajar siswa khususnya dalam 

merubah pola kebiasaan buruk dalam belajar mereka. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tresna (2011), yang berjudul “Efektivitas 

Konseling Behavioral Dengan Teknik Desensitisasi Sistematis Untuk 

Mereduksi Kecemasan Menghadapi Ujian (Studi Eksperimen pada Siswa 

Kelas X SMA Negeri 2 Singaraja Tahun Ajaran 2010/2011)”, menghasilkan 

bahwa kecemasan siswa menjadi turun baik secara umum maupun dilihat dari 

aspek-aspeknya, sehingga siswa dapat mengukuti ujian tanpa rasa cemas yang 

berlebihan. Uji efektivitas menunjukkan hasil yang signifikan, sehingga konseling 

behavioral dengan teknik desensitisasi sistematis terbukti efektif untuk mereduksi 

kecemasan menghadapi ujian pada siswa.  

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa 

masalah rendahnya on-task behavior  pada siswa sebenarnya disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam. Faktor dari luar yaitu 

faktor lingkungan yang di dalamnya mencakup suasana belajar. Sebenarnya 

masalah rendahnya on-task behavior pada siswa dapat diatasi dengan berbagai 

cara. Salah satu cara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui konseling 

perorangan dengan pendekatan behavior teknik self management. Konseling 

perorangan dengan pendekatan behavior diasumsikan dapat mengubah perilaku 

siswa dari perilaku maladaptif dimana siswa memiliki off-task behavior, menjadi 

perilaku yang lebih adaptif, yaitu siswa memiliki on-task behavior dan ikut 

terlibat aktif dalam interaksi kelas pada pembelajaran bahasa Inggris, yang 
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dilakukan dengan cara: siswa meningkatkan on-task behavior pada mata pelajaran 

bahasa Inggris dengan self management yang telah diajarkan melalui konseling 

individu. Pada dasarnya tingkahlaku seseorang seringkali lebih cepat diubah 

apabila orang tersebut memiliki self management yang bagus. Untuk itu, 

konseling perorangan dengan pendekatan behavior teknik self management dapat 

digunakan untuk meningkatkan on-task behavior pada siswa. 

Dengan adanya landasan hasil penelitian di atas, peneliti mencoba 

melakukan penelitian untuk meningkatkan  On-Task Behavior (perilaku yang 

dikehendaki) siswa pada mata pelajaran Bahasa Inggris dengan konseling 

Behavior melalui teknik self management. Diharapkan konseling dangan teknik 

self management dapat meningkatkan  On-Task Behavior siswa pada mata 

pelajaran Bahasa Inggris, sehingga siswa tidak mengalami kesulitan dalam mata 

pelajaran tersebut. Selain itu, siswa juga bisa mengoptimalkan kemampuan yang 

siswa miliki tanpa ada masalah yang menghalanginya. Dalam penelitian ini siswa 

dilatih untuk mengelola dirinya sendiri untuk mencapai On-Task Behavior pada 

mata palajaran Bahasa Inggris. 

 

2.2 On-Task Behavior ( Perilaku yang Dikehendaki) 

Menurut Suryosubroto (2008:18) proses pembelajaran pada hakikatnya 

merupakan interaksi antara dua unsur manusiawi, yakni siswa dan guru. Dalam 

interaksi tersebut, siswa lebih sebagai subjek pokok bukan objek belajar yang 

selalu dibatasi dan diatur oleh guru. Dengan demikian, sebagai subyek dalam 

pembelajaran siswa diharapkan memiliki on-task behavior sesuai dengan bakat 
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dan segala potensi yang dimiliki siswa. On-task behavior siswa dapat diwujudkan 

baik keaktifan secara fisik maupun keaktifan mental. Interaksi yang baik antara 

guru dan siswa sangat diperlukan agar proses pembelajaran bermakna dapat 

berlangsung efektif. Interaksi belajar mengajar dapat dilakukan dengan 

mengaktifkan on-task behavior siswa dalam proses pembelajaran.  

Perilaku adalah respon individu terhadap suatu tindakan yang 

dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi dan tujuan 

baik disadari maupun tidak. Perilaku merupakan kumpulan 

berbagai faktor yang saling berinteraksi. Sering tidak disadari 

bahwa interaksi tersebut amat kompleks sehingga kadang- kadang 

kita tidak sempat memikirkan penyebab seseorang menerapkan 

perilaku tertentu. Karena itu amat penting untuk dapat menelaah 

alasan dibalik perilaku individu, sebelum ia mampu mengubah 

perilaku tersebut. Wawan (2011: 48) 

 

Dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah respon individu terhadap suatu 

keadaan yang dapat diamati secara langsung dan dapat untuk diubah. Jadi untuk 

mendapatkan on- task behavior (perilaku yang dikehendaki) butuh memanipulasi 

keadaan yang ada disekitar. Untuk mengubah perilaku yang tidak dikehendaki, 

penting untuk mencari penyebab perilaku tidak dikehendaki tersebut muncul. 

Dengan demikian, akan lebih mudah mendapatkan on-task behavior (perilaku 

yang dikehendaki) dengan mengubah penyebab tersebut. 

2.2.1 Pengertian On-Task Behavior (perilaku yang dikehendaki) 

On-Task Behavior adalah suatu perilaku yang dikehendaki kemunculannya 

pada diri siswa baik di kelas maupun di luar kelas. Dengan terciptanya On-Task 

Behavior pada siswa, menandakan bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 

di kelas sangat efektif. Perilaku yang dikehendaki ini diantaranya siswa aktif 



 

 

 

 

18 

mengikuti pelajaran, memperhatikan pada saat diterangkan, tidak mengganggu 

teman dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan baik. 

Menurut Wawan (2011: 50), perilaku manusia itu mempunyai bentangan 

yang sangat luas, mencakup berjalan, berbicara, bereaksi, berpakaian dan 

sebagainya. Jadi, on-task behavior (perilaku yang dikehendaki) juga mencakup 

berjalan, berbicara, bereaksi, berpakaian siswa pada mata pelajaran bahasa 

Inggris. Bentuk perilaku diatas adalah perilaku yang bisa dilihat dan diamati 

secara langsung, sehingga bisa untuk diteliti. 

Memodifikasi perilaku merupakan salah satu tujuannya yaitu membuat 

siswa memiliki On- Task Behavior. Soekadji (1983,3) menyebutkan secara umum 

modifikasi perilaku ini adalah usaha untuk menerapkan prinsip- prinsip proses 

belajar. Meskipun modifikasi perilaku ini memiliki cakupan yang cukup luas, 

namun tidak terlepas dari bidang pendidikan. Modifikasi perilaku ini memusatkan 

perhatiannya pada tingkah laku konseli sekarang (here and now), bukan pada asal- 

usul perilaku tersebut. 

Dalam penelitiannya Christine (2007:7), menyebutkan bahwa On-Task 

Behavior adalah perilaku siswa di kelas yang menanggapi topik yang sedang 

diajarkan dikelas, berpartisipasi dalam diskusi di kelas, membaca dengan jelas, 

mengangkat tangan, mengerjakan aktivitas kelas yang ditugaskan dan membuat 

kontak mata dengan guru. Sedangkan menurut Chapman (2003:2) dalam Christine 

(2007:7), menyebutkan On-Task Behavior adalah keterlibatan siswa telah 

digunakan untuk menggambarkan kesediaan siswa untuk berpartisipasi kegiatan 
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rutin di sekolah, seperti menghadiri kelas, menyerahkan pekerjaan yang 

diperlukan dan sesuai yang dianjurkan guru di kelas. 

Sedangkan penelitian lain Allan (2006), menyebutkan siswa yang On-Task 

Behavior adalah siswa yang melakukan (a) secara aktif mendengarkan instruksi 

guru, didefinisikan sebagai berorientasi pada guru atau tugas dan menanggapi 

secara lisan (misalnya, mengajukan pertanyaan tentang petunjuk) atau nonverbal 

(misalnya, mengangguk); (b) mengikuti instruksi guru, (c) orientasi tepat terhadap 

guru atau tugas; atau (d) mencari bantuan dengan cara yang tepat (misalnya, 

mengangkat tangan). 

Anni (2007,36-44), disebutkan ada 5 prinsip belajar diantaranya 

melakukan penguatan, hukuman, kesegeraan pemberian penguatan, jadual 

pemberian penguatan juga peranan stimulus terhadap perilaku. Jadi yang 

dimaksud dengan 5 prinsip belajar diatas, bahwa penguatan dilakukan oleh guru 

kepada siswa untuk melakukan perilaku yang positif atau On- Task Behavior, 

sedangkan hukuman diberikan kepada siswa saat siswa melakukan perilaku yang 

negatif, hukuman dilakukan untuk menekan perilaku negatif tersebut untuk tidak 

diulangi lagi. Sedangkan  pemberian penguatan dengan segera diberikan kepada 

siswa yang telah melakukan on-task behavior supaya lebih meningkat dan 

dipertahankan. Jadual pemberian penguatan ini dimaksudkan untuk 

mempertahankan On- Task Behavior pada diri siswa, dengan cara memberikan  

jadual yang disesuaikan dengan kondisi siswa.  

Dari uraian para ahli dapat disimpulkan bahwa, On- Task Behavior adalah 

perilaku siswa yang dikehendaki, yaitu siap menerima tugas di kelas yang telah 
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ditentukan oleh guru dan mengerjakan tepat pada waktunya, memperhatikan 

penjelasan guru dan meminta ijin ketika ingin melakukan apapun saat di kelas. 

Dalam penelitian ini diharapkan siswa memiliki On- Task Behavior dalam mata 

pelajaran Bahasa Inggris sesuai dengan yang diperintahkan oleh gurunya. 

Sedangkan yang terjadi di kelas X TKJ SMK Muhammadiyah 3 Weleri pada 

tahun ajaran 2011/2012 adalah siswa memiliki perilaku yang tidak dikehendaki 

(Off-Task Behavior) pada mata pelajaran bahasa Inggris. Sehingga dalam 

penelitian ini adalah meninggkatkan On- Task Behavior siswa di kelas pada mata 

pelajaran bahasa Inggris. 

2.2.2 Faktor- faktor On-Task Behavior 

Faktor yang mempengaruhi menurut Christine (2007), menyebutkan faktor 

dari dalam diri siswa yang membuat siswa memiliki On- Task Behavior rendah di 

antaranya adalah kemampuan interaksi sosial yang buruk, tidak ada konsep yang 

jelas tentang apa yang dapat diterima dan kurangnya konsisten disiplin. 

 On- Task Behavior adalah salah satu bentuk tujuan dari belajar, sehingga 

faktor untuk meningkatkan On-Task Behavior dipengaruhi juga dari faktor 

belajar. Menurut Dalyono (2009: 55-60) menyebutkan, ada 2 faktor yang 

mempengaruhi dalam belajar yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal 

meliputi kesehatan, inteligansi dan bakat, minat dan motivasi serta cara belajar. 

Sedangkan faktor eksternal meliputi keluarga, sekolah, masyarakat dan 

lingkungan sekitar. Dari kedua faktor tersebut memang sangat mempengaruhi 

dalam tercapainya On- Task Behaviour  dalam mata pelajaran Bahasa Inggris. 

Dalam penelitian ini selain faktor eksternal, faktor internal memiliki peranan yang 
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lebih penting, karena dalam mengelola diri, siswa yang bersangkutan yang bisa 

menetukan. 

 Menurut Sukiman (2010), menyebutkan faktor dari dalam diri siswa di 

antaranya terkait dengan tingkah laku. Ada beberapa masalah tingkah laku 

pembelajar dalam proses belajar di kelas. Sedangkan faktor dari luar diri siswa 

diantaranya faktor ekologi atau lingkungan kelas, ketrampilan berkomunikasi guru 

dalam menyampaikan pelajaran dan materi yang diberikan sesuai kemampuan 

yang dimiliki siswa. Apabila ketiga faktor itu tidak dipenuhi, maka kemungkinan 

terbesar yang akan terjadi adalah siswa tidak memiliki On-Task Behavior dalam 

pelajaran dikarenakan lingkungan kelas yang tidak kondusif, cara guru 

menyampaikan materi yang membosankan juga materi yang disampaikan terlalu 

mudah atau terlalu sulit, sehingga membuat siswa lebih cenderung memiliki Off-

Task Behavior daripada On-Task Behavior. 

Seperti yang disebutkan oleh Sukiman (2010) dalam penelitiannya, bahwa 

suatu nuansa penyajian materi pelajaran yang lebih tertuju pada masalah teknik 

penyelesaian target kurikulum, sementara faktor non-teknik belum mendapat 

perhatian secara proporsional. Faktor non- teknik dimaksud adalah iklim kelas dan 

lingkungan (ekologi) yang mendukung proses belajar- mengajar. Faktor-faktor 

inilah yang diprediksi sebagai akar permasalahan hasil belajar tidak maksimal. 

Dengan kata lain faktor ekologis yang membantu kelancaran proses belajar-

mengajar perlu diciptakan sehingga aktualisasi tingkah laku Off-Task Behavior 

dapat diubah menjadi On-Task Behavior. 



 

 

 

 

22 

Sedangkan menurut Abdulhak (2001) dalam Sukiman (2010), 

menyebutkan pembelajaran yang tidak memiliki interaksi yang kuat dan 

mendalam dengan menggunakan interaksi satu arah menjadikan pemahaman 

pembelajar dalam belajar sangat lemah, bahkan memiliki dampak terhadap 

kurangnya perhatian pembelajar dalam mengikuti kegiatan belajar. Interaksi 

menjadi ciri dari keberlangsungan pembelajaraan dan bahkan dapat dijadikan alat 

untuk memprediksi perolehan hasil belajar. Pembelajaran yang tidak memiliki 

interaksi yang kuat dan mendalam dengan menggunakan interaksi satu arah 

menjadikan pemahaman pembelajar dalam belajar sangat lemah, bahkan memiliki 

dampak terhadap kurangnya perhatian pembelajar dalam mengikuti kegiatan 

belajar. 

Anni (2007,73) menyebutkan beberapa prinsip belajar adalah keterdekatan 

(contiguity), pengulangan (repetition) dan penguatan (reinforcement). Prinsip 

keterdekatan menyatakan bahwa situasi stimulus yang hendak direspon oleh 

pembelajar harus disampaikan sedekat mungkin waktunya dengan respon yang 

diinginkan. Prinsip pengulangan menyatakan bahwa situasi stimulus dan 

responnya perlu diulang- ulang atau dipraktekkan agar belajar dapat diperbaiki 

dan meningkatkan kualitas belajar. Sedangkan prinsip penguatan menyatakan 

bahwa belajar sesuatu yang baru akan diperkuat apabila belajar yang lalu diikuti 

dengan perolehan yang menyenangkan. Dalam On- Task Behavior ini, prinsip- 

prinsip belajar menjadi faktor yang mempengaruhi untuk kemunculannya. 

Pembelajaran menurut aliran behavioristik adalah upaya 

membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan 

lingkungan, agar terjadi hubungan lingkungan dengan tingkah laku 

siswa yang disebut pembelajaran perilaku. Dalam pembelajaran 
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perilaku tidak lepas dari prinsip bahwa perilaku berubah menurut 

konsekuensi- konsekuensi langsung. Konsekuensi ini bisa berupa 

penguatan (reinforcemen) untuk perilaku  yang benar atau 

hukuman (punishment) untuk perilaku yang salah. Sugandi 

(2007:34) 

 

Dari berbagai faktor yang disebutkan oleh para ahli, dapat disimpulkan 

bahwa faktor dari dalam dan luar diri siswa sangat berpengaruh terhadap on- task 

behaviour yang dimiliki oleh siswa. Prinsip perkembangan kurikulum juga 

mempengaruhi On- Task Behavior siswa terhadap kurikulum pelajaran tersebut, 

dalam penilitian ini adalah pelajaran Bahasa Inggris. Oleh karena itu sistem 

pembelajaran yang komunikatif, kurikulum yang sesuai kemampuan siswa dan 

lingkungan kelas yang kondusif sangat membantu siswa untuk memiliki On-Task 

Behavior dalam mata pelajaran tersebut. Faktor yang mempengaruhi on-task 

behavior dari dalam diri siswa yaitu kemampuan komunikasi sosial, konsep yang 

jelas, konsisten disiplin, cara belajar, minat dan motivasi. Sedang faktor yang 

mempengaruhi on- task behavior dari luar diri siswa yaitu pengaruh lingkungan 

(ekologi), interaksi dengan guru dan materi yang dilakukan. 

2.2.3 Manfaat On-Task Behavior 

Manfaat dari On-Task Behavior siswa dapat mengoptimalkan kemampuan 

yang siswa miliki. Sebagai guru juga akan merasakan puas ketika siswa yang 

diampu olehnya mencapai kemampuan yang maksimal dengan mendapatkan nilai 

yang sesuai dengan kemampuannya dan KBM pun berjalan dengan efektif. 

Dengan siswa memiliki On- Task Behavior, secara otomatis siswa mengetahui 

perilaku yang dikehendaki terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai siswa pada 

saat di kelas. On- Task Behavior yang timbul dari dalam diri siswa lebih bisa 
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bertahan daripada yang timbul dari luar diri siswa. Akan tetapi, usaha membuat 

siswa On- Task Behavior dari luar sangat diperlukan untuk mencapai On- Task 

Behavior yang tertanam pada diri siswa. 

Menurut  Elkhatib (1991) dalam Christine (2007: 23), menyebutkan bahwa 

On- Task Behavior dapat membantu siswa meningkatkan pembelajaran. Dengan 

kata lain, On- Task Behavior sangat dibutuhkan siswa untuk mencapai prestasinya 

secara optimal. On- Task Behavior yang mengerjakan tugas tepat waktu, 

memperhatikan penjelasan guru dengan baik, meminta ijin dalam melakukan 

sesuatu saat di kelas juga melatih siswa untuk belajar bertanggung jawab dan 

disiplin. 

Oleh karena itu, On- Task Behavior pada siswa saat di kelas sangatlah 

dibutuhkan, karena bermanfaat untuk kefektifan lingkungan kelas saat 

berlangsungnya kegiatan belajar mengajar dan dapat mengoptimalkan 

kemampuan siswa sesuai yang siswa miliki. Dengan terciptanya On- Task 

Behavior di kelas, dapat mencapai tujuan yang diharapkan siswa dan guru, yaitu 

mencapai hasil yang maksimal dan lingkungan belajar yang kondusif. 

 

2.3 Dasar Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa Inggris di SMK 

Muhammadiyah 3 Weleri Kelas XI TKJ Tahun Ajaran 

2012/2013 

Berdasarkan Silabus Bahasa Inggris di SMK Muhammadiyah 3 Weleri 

kelas XI TKJ Tahun Ajaran 2012/2013 untuk semester gasal ada 2 kompetensi 

yang harus dicapai adalah sebagai berikut: 
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1) Memahami percakapan sederhana sehari-hari baik dalam konteks 

profesional maupun pribadi dengan orang bukan penutur asli. 

Indikatornya adalah berbagai bentuk dan ungkapan digunakan dengan 

tepat untuk membicarakan kegemaran /hobi dan minat, ungkapan 

untuk menangani tamu hotel, restoran, travel agency, dll. diperagakan 

dengan benar, pertanyaan dengan  pola yes-no questions dalam konteks 

kegiatan sehari-hari diperagakan  dan dijawab dengan benar, 

pertanyaan dengan pola question tags dalam konteks kegiatan sehari-

hari diperagakan dengan benar, pertanyaan dengan  pola question 

words dalam konteks kegiatan sehari-hari diperagakan  dan dijawab 

dengan benar, gerund digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan 

benar dan kalimat yang menggunakan “too” and “enough” digunakan 

dengan tepat.  

2) Mencatat pesan-pesan sederhana baik dalam interaksi langsung 

maupun melalui alat. Indikatornya adalah pesan (message) yang 

diterima lewat telepon dicatat dengan benar, pesan (message) yang 

diterima secara langsung dicatat dengan benar dan adjective clause 

digunakan dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari. 

Kompetensi dasar diatas dilakukan selama 19 kali pertemuan dengan 

kompetensi dasar yang pertama penilaiannya dengan cara tes lisan, yaitu dialog 

berpasangan, tes tertulis, yaitu melengkapi kalimat, pilihan ganda dan membuat 

paragraf pendek. Kemudian untuk kompetensi dasar yang kedua, penilaiannya 

dengan cara tes tertulis, yaitu melengkapi kalimat, membuat kalimat dengan 
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reported speech, mencatat pesan yang diterima dan tes lisan, yaitu menceritakan 

pesan yang diterima. 

 

2.4 Karakteristik Siswa SMK 

Mappiere dalam Mohammad Ali (2010:9-11), masa remaja berlangsung 

antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai 

dengan 22 tahun bagi pria. Rentan usia remaja ini dapat dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu usia 12/13 tahun sampai dengan 17/18 tahun dengan remaja awal san 

usia 17/18 tahun sampai dengan 21/22 tahun adalah remaja akhir. Menurut hukum 

di Amerika Serikat saat ini, individu dianggap telah dewasa apabila telah 

mencapai usia 18 tahun dan bukan 21 tahun seperti ketentuan sebelumnya. Pada 

usia ini, umumnya anak sedang duduk di bangku sekolah menengah. 

Remaja yang dalam bahasa aslinya disebut adolescence, berasal dari 

bahasa Latin adolescence yang artinya tumbuh atau tumbuh untuk mencapai 

kematangan. Pandangan ini didukung oleh Piaget dalam Hurlock (1991:151) yang 

mengatakan bahwa secara psikologis, remaja adalah suatu usia dimana individu 

menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa, suatu usia dimana anak tidak 

merasa bahwa dirinya berada dibawah tingkat orang yang lebih tua melainkan 

merasa sama atau paling tidak sejajar. Memasuki masyarakat dewasa ini 

mengandung banyak aspek afektif lebih atau kurang dari usia pubertas. 

Remaja juga sedang mengalami perkembangan pesat dalam aspek 

intelektual. Transformasi intelektual dari cara berpikir remaja ini 

memungkinkan mereka tidak hanya mampu mengintegrasikan 

dirinya ke dalam masyarakat dewasa, tapi juga merupakan 

karakteristik yang paling menonjol dari semua periode 

perkembangan. Perkembangan intelektual yang terus-menerus 
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menyebabkan remaja mencapai tahap berpikir operasional formal. 

Tahap ini memungkinkan remaja mampu berpikir secara lebih 

abstrak, menguji hipotesis dan mempertimbangkan apa saja 

peluang yang ada padanya daripada sekedar melihat apa adanya. 

Kemampuan intelektual seperti ini yang membedakan fase remaja 

dari fase-fase sebelumnya. Mohammad Ali (2010:14) 

 

Sedangkan karakter siswa kelas XI TKJ SMK Muhammadiyah 3 Weleri 

dalam belajar, guru butuh keaktifan yang lebih supaya siswanya melakukan yang 

diharapkan oleh guru. Dengan demikian, penelitian ini dimaksud supaya siswa 

memiliki karakter yang baik untuk mencapai On- Task behavior pada mata 

pelajaran Bahasa Inggris. 

 

2.5 Konseling Perorangan 

Bimbingan konseling pada dasarnya merupakan wadah untuk membantu 

siswa dalam mencapai perkembangan yang optimal dan membantu mengentaskan 

permasalahan siswa. Dalam bimbingan konseling terdapat berbagai macam 

layanan. Layanan yang seringkali digunakan dalam membantu memecahkan 

permasalahan secara perorangan yaitu layanan konseling perorangan.  

2.5.1 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 memberi 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) 

 

Menurut Sukardi (2007: 63) konseling perorangan yaitu layanan 

bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik yang mendapatkan 
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layanan langsung secara tatap muka dengan guru pembimbing/konselor dalam 

rangka pembahasan dan pengentasan permasalahannya. 

Konseling perorangan 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. 

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; tetapi 

juga bersifat spesifik menuju kearah pengentasan masalah (Prayitno, 2004: 1). 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa konseling perorangan 

merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor 

terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah klien. Berdasarkan 

pendapat-pendapat dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa konseling perorangan 

adalah layanan bimbingan konseling yang prosesnya dilakukan secara langsung 

antara konselor dengan klien yang berfungsi untuk pengentasan masalah klien. 

2.5.2 Tujuan Konseling Perorangan 

Setiap layanan dalam bimbingan konseling tentunya memiliki tujuan 

tertentu. Demikian halnya dengan konseling perorangan. Menurut Prayitno (2004: 

4-5) tujuan pelaksanaan konseling perorangan dibagi menjadi 2 yaitu tujuan 

umum dan tujuan khusus. 

1) Tujuan umum layanan konseling perorangan adalah terentaskannya 

masalah yang dialami klien. Melalui layanan ini pula konselor membantu 
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mengurangi beban klien, meningkatkan kemampuan, dan mengembangkan 

potensi yang dimiliki oleh klien. 

2) Tujuan khusus layanan konseling perorangan 

a) Klien diharapkan dapat memahami seluk beluk masalah yang dialami 

secara mendalam, positif, dan dinamis. 

b) Pemahaman itu mengarah pada berkembangnya persepsi dan sikap serta 

kegiatan demi terentaskannya masalah yang dialami. 

c) Mengembangkan dan memelihara potensi klien dan berbagai unsur 

positif yang ada pada diri klien yang juga merupakan kekuatan untuk 

mencegah menjalarnya masalah yang sedang dialami serta diharapkan 

pula masalah-masalah baru yang mungkin timbul dicegah. 

Berdasarkan pendapat Gibson, Mitchell & Basile dalam Rif’at (2009) 

tujuan konseling perorangan yaitu : 

1) Tujuan perkembangan yakni klien dibantu dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangannya serta mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi pada 

proses tersebut (seperti perkembangan kehidupan sosial, pribadi, 

emosional, kognitif, fisik dan sebagainya). 

2) Tujuan pencegahan yakni konselor membantu klien menghindari hasil-

hasil yang tidak diinginkan. 

3) Tujuan peningkatan yakni klien dibantu oleh konselor untuk 

mengembangkan keterampilan dan kemampuan. 

4) Tujuan perbaikan yakni klien dibantu mengatasi dan/atau menghilangkan 

perkembangan yang tidak diinginkan. 
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5) Tujuan penyelidikan yakni menguji kelayakan tujuan untuk memeriksa 

pilihan-pilihan, pengetesan keterampilan, dan mencoba aktivitas baru dan 

berbeda dan sebagainya. 

6) Tujuan penguatan yakni membantu klien untuk menyadari apa yang 

dilakukan, difikirkan dan dirasakan sudah baik. 

7) Tujuan kognitif yakni menghasilkan fondasi dasar pembelajaran dan 

keterampilan kognitif. 

8) Tujuan fisiologis yakni menghasilkan pemahaman dasar dan kebiasaan 

untuk hidup sehat. 

9) Tujuan psikologis yakni membantu mengembangkan keterampilan sosial 

yang baik, belajar mengontrol emosi, mengembangkan konsep diri positif 

dan sebagainya. 

Berdasarkan pendapat-pendapat dari para ahli dapat disimpulkan tujuan 

konseling perorangan yaitu membantu terentaskannya permasalahan klien, 

mengembangkan kemampuan dan potensi klien untuk mencegah menjalarnya 

masalah yang sedang dialami serta diharapkan pula masalah-masalah baru yang 

mungkin timbul dicegah, berkembangnya persepsi dan sikap serta kegiatan demi 

terentaskannya masalah yang dialami. 

2.5.3 Tahap-tahap Konseling Perorangan 

Dalam prakteknya, memang strategi layanan bimbingan dan konseling 

harus terlebih dahulu mengedepankan layanan – layanan yang bersifat pencegahan 

dan pengembangan, tetapi tetap saja layanan yang bersifat pengentasan juga masih 

diperlukan. Oleh karena itu, guru maupun konselor seharusnya dapat menguasai 
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proses dan berbagai teknik konseling, sehingga bantuan yang diberikan kepada 

peserta didik dalam rangka pengentasan masalahnya dapat berjalan secara efektif 

dan efisien. 

Menurut Nurihsan (2005: 12), secara umum proses konseling perorangan 

dibagi menjadi 3 tahap yaitu: 

1) Tahap awal konseling 

Pada tahap awal konseling, konselor melakukan beberapa tahap yaitu: 

membina hubungan baik dengan klien (rapport), memperjelas dan 

mendefinisikan masalah klien, membuat penjajakan alternatif bantuan 

untuk mengatasi masalah, menegosiasikan kontrak. 

2) Tahap pertengahan 

Pada tahap pertengahan ini, konselor melakukan penjelajahan masalah 

klien dan bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali 

hal-hal yang telah dijelajahi tentang masalah klien. 

3) Tahap akhir 

Tahap akhir disebut juga tahap terminasi dimana pada tahap ini ditandai 

dengan menurunnya kecemasan klien, ada perubahan perilaku klien kearah 

yang lebih positif, sehat dan dinamis, adanya tujuan hidup yang jelas 

dengan program yang jelas pula dan adanya perubahan perilaku klien 

untuk mengatasi masalahnya. 

Secara umum, menurut Sudrajat (2008) proses konseling terdiri dari tiga 

tahapan yaitu: (1) tahap awal (tahap mendefinisikan masalah); (2) tahap inti (tahap 

kerja); dan (3) tahap akhir (tahap perubahan dan tindakan). 
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1) Tahap Awal 

Tahap ini terjadi dimulai sejak klien menemui konselor hingga berjalan 

sampai konselor dan klien menemukan masalah klien. Pada tahap ini 

beberapa hal yang perlu dilakukan, diantaranya : 

 Membangun hubungan konseling yang melibatkan klien (rapport). 

Kunci keberhasilan membangun hubungan terletak pada terpenuhinya 

asas-asas bimbingan dan konseling, terutama asas kerahasiaan, 

kesukarelaan, keterbukaan; dan kegiatan. 

 Memperjelas dan mendefinisikan masalah. Jika hubungan konseling 

sudah terjalin dengan baik dan klien telah melibatkan diri, maka 

konselor harus dapat membantu memperjelas masalah klien. 

 Membuat penaksiran dan perjajagan. Konselor berusaha menjajagi atau 

menaksir kemungkinan masalah dan merancang bantuan yang mungkin 

dilakukan, yaitu dengan membangkitkan semua potensi klien, dan 

menentukan berbagai alternatif yang sesuai bagi antisipasi masalah. 

 Menegosiasikan kontrak. Membangun perjanjian antara konselor 

dengan klien, berisi: (1) Kontrak waktu, yaitu berapa lama waktu 

pertemuan yang diinginkan oleh klien dan konselor tidak berkebaratan; 

(2) Kontrak tugas, yaitu berbagi tugas antara konselor dan klien; dan (3) 

Kontrak kerjasama dalam proses konseling, yaitu terbinanya peran dan 

tanggung jawab bersama antara konselor dan konseling dalam seluruh 

rangkaian kegiatan konseling. 
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2) Inti (Tahap Kerja) 

Setelah tahap awal dilaksanakan dengan baik, proses konseling selanjutnya 

adalah memasuki tahap inti atau tahap kerja. 

Pada tahap ini terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya : 

 Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah klien lebih dalam. 

Penjelajahan masalah dimaksudkan agar klien mempunyai perspektif 

dan alternatif baru terhadap masalah yang sedang dialaminya. 

 Konselor melakukan reassessment (penilaian kembali), bersama-sama 

klien meninjau kembali permasalahan yang dihadapi klien. 

 Menjaga agar hubungan konseling tetap terpelihara. 

Hal ini bisa terjadi jika : 

 Klien merasa senang terlibat dalam pembicaraan atau wawancara 

konseling, serta menampakkan kebutuhan untuk mengembangkan 

diri dan memecahkan masalah yang dihadapinya. 

 Konselor berupaya kreatif mengembangkan teknik-teknik konseling 

yang bervariasi dan dapat menunjukkan pribadi yang jujur, ikhlas 

dan benar – benar peduli terhadap klien. 

 Proses konseling berjalan sesuai kontrak. Kesepakatan yang telah 

dibangun pada saat kontrak tetap dijaga, baik oleh pihak konselor 

maupun klien. 

3) Akhir (Tahap Tindakan) 

Pada tahap akhir ini terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu : 
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 Konselor bersama klien membuat kesimpulan mengenai hasil proses 

konseling. 

 Menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan 

kesepakatan yang telah terbangun dari proses konseling sebelumnya. 

 Mengevaluasi jalannya proses dan hasil konseling (penilaian segera). 

 Membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya 

Pada tahap akhir ditandai beberapa hal, yaitu ; (1) menurunnya kecemasan 

klien; (2) perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat dan dinamis; 

(3) pemahaman baru dari klien tentang masalah yang dihadapinya; dan (4) adanya 

rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas. 

Secara menyeluruh dan umum, proses konseling perorangan dari kegiatan 

paling awal sampai kegiatan akhir menurut konselor Indonesia (2010), terentang 

dalam lima tahap, yaitu : (1) tahap pengantaran (introduction), (2) tahap 

penjajagan (insvestigation), (3) tahap penafsiran (interpretation)` (4) tahap 

pembinaan (intervention), dan (5) tahap penilaian (inspection). Di antara kelima 

tahap itu tidak ada batas yang jelas, bahkan kelimanya cenderung tumpang tindih. 

Dalam keseluruhan proses layanan konseling perorangan, konselor harus 

menyadari posisi dan peran yang sedang dilakukannya. 

1) Pengantaran 

Proses pengantaran mengantarkan klien memasuki kegiatan konseling 

dengan segenap pengertian, tujuan, dan prinsip dasar yang menyertainya. 

Proses pengantaran ini ditempuh melalui kegiatan penerimaan yang 

bersuasana hangat, permisif, tidak menyalahkan, penuh pemahaman, dan 
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penstrukran yang jelas. Apabila proses awal ini efektif, klien akan 

termotivasi untuk menjalani proses konseling selanjutnya dengan hasil 

yang lebih menjanjikan. 

2) Penjajagan 

Proses penjajagan dapat diibaratkan sebagai membuka dan memasuki 

ruang sumpek atau hutan belantara yang berisi hal-hal yang bersangkut 

paut dengan permasalahan dan perkembangan klien. Sasaran penjajagan 

adalah hal-hal yang dikemukakan klien dan hal-hal lain perlu dipahami 

tentang diri klien. Seluruh sasaran penjajagan ini adalah berbagai hal yang 

selama ini terpendam, tersalahartikan dan/atau terhambat 

perkembangannya pada diri klien. 

3) Penafsiran 

Apa yang terungkap melalui panjajagan merupakan berbagai hal yang 

perlu diartikan atau dimaknai keterkaitannya dengan masalah klien. Hasil 

proses penafsiran ini pada umumnya adalah aspek-aspek realita dan 

harapan klien dengan bebagai variasi dinamika psikisnya. Dalam rangka 

penafsiran ini, upaya diagnosis dan prognosis, dapat memberikan manfaat 

yang berarti. 

4) Pembinaan (intervensi). Proses pembinaan ini secara langsung mengacu 

kepada pengentasan masalah dan pengembangan diri klien. Dalam tahap 

ini disepakati strategi dan intervensi yang dapat memudahkan terjadinya 

perubahan. Sasaran dan strategi terutama ditentukan oleh sifat masalah, 

gaya dan teori yang dianut konselor, serta keinginan klien. Dalam langkah 
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ini konselor dan klien mendiskusikan alternatif pengentasan masalah 

dengan berbagai konsekuensinya, serta menetapkan rencana tindakannya. 

5) Penilaian 

Upaya pembinaan melalui konseling diharapkan menghasilkan 

terentaskannya masalah klien. Ada tiga jenis penilaian yang perlu 

dilakukan dalam konseling perorangan, yaitu penialaian segera, penilaian 

jangka pendek, dan penialaian jangka panjang. Penilaian segera 

dilaksanakan pada setiap akhir sesi layanan, sedang penialaian  pasca 

layanan selama satu minggu sampai satu bulan, dan penialian jangka 

panjang dilaksanakan setelah beberapa bulan. Fokus penilaian segera 

diarahkan kepada diperolehnya informasi dan pemahaman baru 

(understanding), dicapaianya keringanan beban perasaan (comfort), dan 

direncanakannya kegiatan pasca konseling dalam rangka perwujudan 

upaya pengentasan masalah klien (action). Penilaian pasca konseling, baik 

dalam jangka pendek (beberapa hari) maupun jangka panjang mengacu 

kepada pemecahan masalah dan perkembangan klien secara menyeluruh. 

Setiap penilaian, baik penilaian segera, jangka pendek, maupun jangka 

panjang, perlu diikuti tindaklajutnya demi keberhasilan klien lebih jauh. 

Tindak lanjut itu dapat berupa pemeliharaan kondisi, konseling lanjutan, 

penerapan teknik lain, atau berupa alih tangan kasus. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa konseling 

perorangan dilakukan dalam beberapa tahap yaitu : 
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1) Tahap awal yang meliputi : membina hubungan baik dengan klien 

(rapport), penyelenggarakan penstrukturan. Konselor menjelaskan kepada 

klien tentang struktur apa saja dalam konseling perorangan seperti 

pengertian, tujuan, asas dan proses konseling, penetapan kontrak waktu. 

2) Tahap kegiatan yang meliputi : mengidentifikasi masalah yang dialami 

klien, mendiagnosis masalah klien, melakukan prognosis untuk mencari 

alternatif pemecahan masalah, dan memberikan treatment kepada klien 

3) Tahap akhir meliputi adanya penurunan kecemasan klien, perubahan 

perilaku klien yang lebih positif, sehat, dan dinamis, adanya tujuan hidup 

yang jelas dengan program yang jelas, dan adanya perubahan perilaku 

klien untuk mengatasi masalahnya. Pada tahap ini konselor melakukan 

beberapa hal, seperti penilaian dengan menanyakan kepada klien tentang 

pemahamannya setelah mengikuti konseling (understanding), perasaan 

klien pada saat dan setelah mengikuti proses konseling (comfortable), 

langkah apa yang akan diambil oleh klien selanjutnya (action), dan tindak 

lanjut. 

2.5.4 Fungsi Konseling Perorangan 

Setiap layanan dalam bimbingan konseling pada dasarnya diselenggaran 

sesuai dengan kebutuhan siswa. Begitu juga dengan konseling perorangan, 

konseling perorangan diselenggarakan karena disesuaikan dengan kebutuhan 

siswa dan memiliki fungsi tertentu. Menurut Sukardi (2003: 44) fungsi utama 

bimbingan yang didukung oleh layanan konseling perorangan ialah fungsi 

pengentasan. Dengan mengikuti konseling perorangan diharapkan dapat 
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membantu mengentaskan permasalahan yang dialami klien dan tidak 

menimbulkan masalah baru. 

2.5.5 Azas Konseling Perorangan 

Kekhasan yang paling mendasar layanan konseling perorangan adalah 

hubungan interpersonal yang amat intens antara klien dan konselor. Hubungan ini 

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 sebagai berikut: 

1) Kerahasiaan 

Dalam konseling perorangan ini, segala pembicaraan, keterangan, ataupun 

data-data yang diperoleh tidak boleh disebarkan kepada orang lain, jadi 

hanya konselor dan klien yang mengetahuinya. 

2) Kesukarelaan dan keterbukaan 

Proses konseling perorangan seharusnya dilakukan dengan sukarela tanpa 

adanya paksaan dari pihak manapun. Selain itu, dalam prosesnya klien 

diharapkan mau membuka diri terhadap konselor sehingga konselor dapat 

mengetahui apa saja yang ada dalam diri maupun pikiran klien sehingga 

proses konseling dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai. 

3) Keputusan diambil oleh klien sendiri 
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Dalam hal ini klien dituntut untuk mandiri maksudnya mengambil 

keputusan sendiri dalam pennyelesaian masalahnya. Konselor hanya 

membantu klien dalam memberikan berbagai alternatif pemecahan 

masalah. 

4) Kekinian dan kegiatan 

Permasalahan yang diungkapkan klien dalam konseling perorangan adalah 

permasalahan yang sedang dihadapi klien saat ini, bukan permasalahan 

masa lalu klien ataupun permasalahan yang akan dihadapi klien di masa 

mendatang. Dalam proses konseling perorangan dibutuhkan kerjasama 

antara konselor dengan klien. Klien juga harus bekerja giat dengan cara 

aktif dalam proses konseling dan aktif dalam melaksanakan/menerapkan 

hasil-hasil konseling perorangan. 

5) Kenormatifan dan keahlian 

Pelaksanaan konseling perorangan tidak boleh bertentangan dengan 

norma-norma yang berlaku yaitu norma agama, norma adat, norma sosial, 

norma hukum. Selain itu, konseling perorangan juga harus dilakukan oleh 

orang yang benar-benar ahli di bidangnya dalam hal ini adalah konselor 

(sarjana bimbingan dan konseling). 

2.5.6 Prinsip Konseling Perorangan 

Konseling perorangan menurut konselor Indonesia (2010) dilandasi oleh 

prinsip dasar sebagai berikut : (1) klien adalah individu yang memiliki 

kemampuan untuk memilih  tujuan, membuat keputusan, dan secara umum 

mampu menerima tanggung jawab dari tingkah lakunya, (2) konseling berfokus 
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pada saat ini dan masa depan, tidak berfokus pada masa lalu, (3) wawancara 

merupakan alat utama dalam keseluruhan kegiatan konseling, (4) tanggung jawab 

pengambilan keuputusan berada pada klien, (5) konseling memfokuskan pada 

perubahan tingkah laku dan bukan hanya membantu  klien menyadari masalahnya. 

 

2.6 Konseling Behavior 

Pendekatan behavioral didasari oleh pandangan ilmiah tentang tingkah 

laku manusia, yaitu pendekatan yang sistematik dan terstruktur dalam konseling. 

Pandangan ini melihat individu sebagai produk dari kondisioning sosial, sedikit 

sekali melihat potensi manusia sebagai prosedur lingkungan oleh Corey 

(1986:175). Pada awalnya pendekatan ini hanya mempercayai hal-hal yang dapat 

diamati dan diukur sebagai sesuatu yang sah dalam pengukuran kepribadian 

(radical behaviorism). Kemudian pendapat ini dikembangakan lebih lanjut yang 

memulai menerima fenomena kejiwaan yang abstrak seperti id, ego dan ilusi 

(methodological behaviorism). Pendekatan ini memandang perilaku yang 

malasuai (malajusted) sebagai hasil belajar dari lingkungan secara keliru. 

Selanjutnya, pendekatan behavior berfokus pada perilaku yang tampak dan 

spesifik. Dalam konseling, tingkah laku diidentifikasi dengan cermat dan tujuan- 

tujuan konseling diuraikan dengan spesifik. Dalam konseling, konseli belajar 

perilaku baru dan mengeliminasi perilaku yang maladaptif, memperkuat serta 

mempertahankan perilaku yang diinginkan dan membentuk pola tingkah laku 

dengan memberi ganjaran atau reinfircement yang menyenangkan segera setelah 

tingkah laku yang diharapkan muncul. Ciri unik terapi tingkah laku adalah lebih 
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berkosentrasi pada proses tingkah laku yang teramati/ tampak dan spesifik, fokus 

pada tingkah laku kini dan sekarang. Pensekatan ini berasumsi bahwa semua 

tingkah laku baik yang adaptif maupun maladaptif dapat dipelajari. Selain itu, 

belajar merupakan cara efektif untuk Corey (1986:177).  

Sedang menurut Bootzin dalam Sukadji (1983:1), konseling behavioral 

dikenal juga dengan modifikasi perilaku yang dapat diartikan sebagai tindakan 

yang bertujuan untuk mengubah perilaku. Modifikasi perilaku dapat pula diartikan 

sebagai usaha menerapkan prinsip-prinsip belajar maupun prinsip-prinsip 

psikologi hasil eksperimen lain pada perilaku manusia. Kemudian Sukadji 

(1983:10-11), menyebutkan modifikasi perilaku memiliki kelebihan dalam 

menangani masalah- masalah yang dialami individu, yaitu: 

1) Langkah- langkah dalam modifikasi perilaku dapat 

direncanakan terlebih dahulu. Rencana ini dapat dibicaran 

bersama konseli. 

2) Perincian pelaksanaan dapat diubah selama treatmen 

disesuaikan dengan kebutuhan konseli. 

3) Bila berdasarkan evaluasi sebuah teknik gagal memberikan 

perubahan pada konseli, teknik tersebut dapat diganti dengan 

teknik lain. 

4) Teknik- teknik konseling dapat dijelaskan dan diatur secara 

rasional serta dapat diprediksi dan dievaluasi secara objektif. 

5) Waktu yang dibutuhkan lebih singkat. 

 

2.6.1 Hakikat Manusia 

Behavior adalah suatu pandangan ilmiah tentang tingkah laku manusia. 

Dalil dasarnya adalah bahwa tingkah laku itu tertib dan bahwa eksperimen yang 

dikendalikan dengan cermat akan menyingkapkan hukuman- hukuman yang 

mengendalikan tingkah laku. Behaviorisme ditandai oleh sikap membatasi 
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metode- metode dan prosedur- prosedur pada data yang dapat diamati oleh Corey 

(2003:195). 

Dapat disimpulkan pandangan tentang manusia menurut konseling 

behavior adalah sebagai berikut : 

1) Manusia mempunyai kecenderungan positif dan negatif yang sama. 

2) Manusia dibentuk dan ditentukan oleh lingkungan sosial budaya. 

3) Manusia bukan agen bebas yang menentukan nasib sendiri. 

2.6.2 Tujuan Konseling  

Konseling behavior pada dasarnya merupakan terapi perilaku yang 

seringkali dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan umum konseling 

behavior adalah membentuk kondisi baru untuk belajar, karena melalui proses 

belajar dapat mengatasi masalah yang ada. Tujuan konseling behavior menurut 

Krumboltz dalam Surya (2003: 31) harus memperhatikan kriteria berikut ini : 

tujuan konseling harus diinginkan oleh klien, konselor harus berkeinginan untuk 

membantu klien mencapai tujuannya, dan tujuan harus mempunyai kemungkinan 

untuk dinilai pencapaiannya oleh klien. Tujuan konseling dikelompokkan menjadi 

3 kategori yaitu memperbaiki perilaku malasuai, belajar tentang proses pembuatan 

keputusan, dan pencegahan timbulnya masalah-masalah. 

Ivet et al dalam Gunarso (2004: 206) meringkas tujuan terapi perilaku 

sebagai berikut ; untuk menghilangkan perilaku dan kesalahan yang telah terjadi 

melalui proses belajar dan menggantinya dengan pola perilaku yang lebih sesuai. 

Arah perubahan perilaku secara khusus ditentukan oleh pasien atau klien. Menurut 

Latipun (2008: 137-138) tujuan konseling behavior  adalah mencapai kehidupan 
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tanpa mengalami  perilaku simtomatik, yaitu kehidupan tanpa mengalami 

kesulitan atau hambatan perilaku, yang dapat membuat ketidakpuasan dalam 

jangka panjang dan/ atau mengalami konflik dengan kehidupan social. Secara 

khusus tujuan konseling behavior 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. 

Pada dasarnya konseling Behavior diarahkan pada tujuan-tujuan 

memperoleh tingkah laku baru, penghapusan tingkah laku yang maladaptif, serta 

memperkuat dan mempertahankan tingkah laku yang diinginkan. Menurut 

Krumboltz dalam Corey (2003: 201-202), kriteria tujuan konseling behavioristik 

meliputi: tujuan harus diinginkan oleh klien, konselor harus berkeinginan 

membantu klien mencapai tujuan, tujuan harus mempunyai kemungkinan untuk 

dinilai pencapaiannya oleh klien. Tujuan dari terapi tingkah laku adalah 

menciptakan kondisi baru bagi proses belajar. Segenap tingkah laku dapat 

dipelajari (learned), termasuk tingkah laku yang maladaptive. Jika tingkah laku 

neurotic learned, maka ia bisa uncleared (dihapus dari ingatan), dan tingkah laku 

yang lebih efektif bisa diperoleh. 

Sedangkan menurut Gantina (2011:156), tujuan konseling behavioral 

berorientasi pada pengubahan atau modifikasi perilaku koseli, yang diantaranya: 

1) Menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar. 

2) Penghapusan hasil belajar yang tidak adaptif. 

3) Memberi pengalaman belajar yang adaptif namun belum 

dipelajari. 
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4) Membantu konseli membuang respon- respon yang lama 

yang merusak diri atau maladaptif dan mempelajari respon- 

respon yang baru yang lebih sehat dan sesuai (adjustive). 

5) Konseli belajar perilaku baru dan mengeliminasi perilaku 

yang maladaptif, memperkuat serta mempertahankan 

perilaku yang diinginkan. 

6) Penetapan tujuan dan tingkah laku serta upaya pencapaian 

sasaran dilakukan bersama antara konseli dan konselor. 

 

 

Tujuan  konseling dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu memperbaiki 

tingkah laku salah suai, belajar tentang proses pembuatan keputusan, dan 

pencegahan timbulnya masalah. Tujuan konseli memerlukan konselor untuk 

membantu untuk mencapainya, karena konseli butuh sorang lain dalam hal ini 

konselor untuk memberi arahan dan pengutan dalam setiap perilakunya. 

Jadi pada dasarnya tujuan konseling behavior adalah untuk mengubah 

tingkah laku individu yang tidak sesuai pada klien yang didapatkannya dari hasil 

belajar yang salah. Selain itu, tujuan konseling behavior adalah membantu klien 

dalam mengambil keputusan secara efisien, mencegah munculnya masalah di 

kemudian hari, memecahkan masalah khusus pada klien dan mencapai perubahan 

perilaku yang sesuai yang dapat dipakai oleh klien di dalam kehidupannya. 

2.6.3 Peran dan Fungsi Konselor 

Peran konselor dalam konseling behavioral berperan aktif, direktif dan 

menggunakan pengetahuan ilmiah untuk menemukan solusi dari persoalan 

individu. Konselor behavioral biasanya berfungsi sebagai guru, pengarah dan ahli 

yang mendiagnosa tingkah laku yang maladaptif dan menetukan prosedur yang 

mengatasi persoalan tingkah laku individu. Dalam proses konseling, konseli yang 

menetukan tingkah laku apa (what) yang akan diubah, sedangkan konselor 
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menentukan cara yang digunakan untuk mengubahnya (how). Selain itu, konselor 

juga sebagai model bagi klien. Bandura mengatakan bahwa sebagian besar proses 

belajar terjadi melalui pengalaman langsung yang didapat dari observasi langsung 

terhadap tingkah laku orang lain. Bandura berpendapat bahwa dasar fundamental 

proses belajar tingkah laku adalah imitasi, dengan demikian, konselor adalah 

model signifikan bagi kliennya oleh Corey (1986:180). 

Dari pengertian diatas, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Aktif dan direktif dalam pemberian treatment, yakni konselor 

menerapkan pengetahuan ilmiah pada pencarian pemecahan-

pemecahan masalah bagi klien. 

2) Sebagai guru, pengarah dan ahli dalam mendiagnosis tingkah laku 

yang maladaptif dan dalam menentukan prosedur-prosedur 

penyembuhan yang diharapkan, mengarah pada tingkah laku yang baru 

dan adaptif. 

3) Sebagai mesin perkuatan, yakni memberikan perkuatan-perkuatan 

sosial, baik yang positif maupun yang negatif. 

4) Memanipulasi dan mengendalikan proses konseling dengan 

pengetahuan dan kecakapannya menggunakan teknik-teknik belajar 

dalam suatu situasi perkuatan sosial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5) Sebagai model bagi klien, karena klien sering memandang konselor 

sebagai orang yang patut diteladani. 
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2.6.4 Perilaku Bermasalah 

Tingkah laku yang bermasalah dalam konseling behavioral adalah tingkah 

laku yang berlebihan (excessive) dan tingkah laku yang kurang (deficit). Tingkah 

laku yang berlebihan seperi: merokok, terlalu banyak main games dan sering 

memberi komentar di kelas. Adapun tingkah laku deficit adalah terlambat masuk 

sekolah, tidak mengerjakan tugas dan bolos sekolah. Tingkah laku excessive 

dirawat dengan menggunakan teknik konseling untuk menghilangkan atau 

mengurangi tingkah laku, sedangkan tingkah laku deficit diterapi dengan 

menggunakan teknik meningkatkan tingkah laku menurut Gantina (2011:157). 

Perilaku yang bermasalah dalam pandangan behavioris dapat dimaknakan 

sebagai perilaku atau kebiasaan- kebiasaan negatif atau perilaku yang tidak tepat, 

yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Perilaku yang salah 

penyesuaian terbentuk melalui proses interaksi dengan lingkungannya. Artinya 

bahwa perilaku individu itu meskipun secara sosial adalah tidak tepat, dalam 

beberapa saat memperoleh ganjaran dari pihak tertentu. Dari cara demikian 

akhirnya perilaku yang tidak diharapkan secara sosial atau perilaku yang tidak 

tepat itu menguat pada individu. Misalnya tentang perilaku tidak disiplin. Dalam 

beberapa hal memperoleh hukuman dari guru, namun di lain pihak juga 

memperoleh pujian dan dukungan dari teman- temannya dan merasa puas dengan 

dukungan itu. Oleh karena itu, perilaku tidak disiplin dipertahankan oleh anak. 

Perilaku yang salah dalam penyesuaian dengan demikian berbeda dengan 

perilaku normal. Perbedaan ini tidak terletak pada cara mempelajarinya, tetapi 

pada tingkatannya, yaitu tidak wajar dipandang. Dengan kata lain, perilaku 
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dikatakan mengalami salah penyesuaian jika tidak selamanya membawa kepuasan 

bagi individu atau pada akhirnya membawa individu konflik dengan 

lingkungannya. Kepuasan individu terhadap perilakunya bukanlah ukuran bahwa 

perilaku itu dapat manimbulkan kesulitan dikemudian hari, perilaku yang perlu 

dipertahankan atau dibentuk pada individu adalah perilaku yang bukan sekedar 

memperoleh kepuasan pada jangka pendek, tetapi perilaku yang tidak menghadapi 

kasulitan- kesulitan yang lebih luasdan dalam jangka yang lebih panjang. 

2.6.5 Tahap-Tahap Konseling, meliputi: 

Menurut Rosjidan dalam Gantina (2011:157-160), konseling behavioral 

memiliki empat tahap, yaitu: melakukan asesmen (asessment), menentukan tujuan 

(goal setting), mengimplementasikan teknik (technique implementation) dan 

evaluasi dan mengakhiri konseling (evaluation- termination). 

1) Melakukan Asesemen (Assesment), tahap ini bertujuan untuk 

menentukan apa yang dilakukan oleh konseli pada saat ini. Dalam 

kegiatan ini konselor melakukan analisis ABC, yaitu A= Antecedent 

(pencetus perilaku), B= Behavior (perilaku yang dipermasalahkan) tipe 

tingkah laku, frekuensi tingkah laku, durasi tingkah laku, intensitas 

tingkah laku. Data tingkah laku ini menjadi data awal (baseline data) 

yang akan dibandingkan dengan tingkah laku setelah intervensi. C= 

Consequence (konsekuensi atau akibat perilaku tersebut). 

2) Menetapkan Tujuan (Goal setting), dalam tahap ini konselor dan 

konseli menentukan tujuan konseling sesuai dengan kesepakatan 

bersama berdasarkan informasi yang telah disusun dan dianalisis. 
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menyusun perangkat untuk merumuskan tujuan yang ingin dicapai  

dalam konseling. Goal setting disusun atas tiga langkah, yaitu: 

membantu konseli untuk memandang masalahnya atas dasar tujuan- 

tujuan yang diinginkan, memperhatikan tujuan konseli berdasarkan 

kemungkinan hambatan- hambatan situasional tujuan belajar yang 

dapat diterima dan dapat diukur, dan memecahkan tujuan kedalam sub- 

tujuan dan menyusun tujuan menjadi susunan yang berurutan. 

3) Implementasi tenik (Technique implementation), menentukan strategi 

belajar yang akan dipakai dalam mencapai tingkah laku yang ingin 

diubah. Setelah tujuan konseling dirumuskan, konselor dan konseli 

menentukan strategi belajar yang terbaik untuk membantu konseli 

mencapai perubahan tingkah laku yang diinginkan. Konselor dan 

konseli mengimplementasikan teknik- teknik konseling sesuai dengan 

masalah yang dialami oleh konseli (tingkah laku excessive atau 

deficit). Dalam implementasi teknik konselor membandingkan 

perubahan tingkah laku antara baseline data dengan data intervensi. 

4) Evaluation-Termination, melihat apa yang telah yang diperbuat oleh 

klien, keefektifan konseling dan teknik yang digunakan. Evaluasi 

konseling behavioral merupakan proses yang berkesinambuangan. 

Evaluasi dibuat atas dasar apa yang konseli perbuat. Tingkah laku 

konseli digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi efektifitas 

konselor dan efektifitas tertentu dari teknik yang digunakan. Terminasi 

lebih dari sekadar mengakhiri konseling. Terminasi meliputi: menguji 
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apa yang konseli lakukan terakhir, eksplorasi kemungkinan kebutuhan 

konseling tambahan, membantu konseli mentransfer apa yang 

dipelajari dalam konseling ke tingkah laku konseli dan memberi jalan 

untuk memantau secara terus menerus tingkah laku konseli. 

Sedangkan menurut Fauzan (2004: 16) tahapan treatment dengan 

menggunakan konseling behavioristik digolongkan menjadi lima tahapan yaitu 

assesment, goal setting, penerapan teknik konseling, evaluasi serta feed back/ 

umpan balik. 

2.6.6 Teknik Self Management 

Sukadji (1983: 96), menyebutkan self management, yaitu: 

pengelolaan diri (self management) adalah prosedur di mana 

individu mengatur perilaku sendiri. Pada teknik ini individu 

terlibat pada beberapa atau keseluruhan komponen dasar, yaitu 

menentukan perilaku sasaran, memonitor perilaku tersebut, 

memilih prosedur yang akan diterapkan, melaksanakan prosedur 

tersebut dan mengevaluasi efektifitas prosedur tersebut. Dalam 

penerapan teknik pengelolaan diri (self management) tanggung 

jawab keberhasilan konseling ditangan konseli. Konselor berperan 

sebagai pencetus gagasan, fasilitator yang membantu merancang 

program serta motivator bagi konseli. 

 

Masalah-masalah yang dapat ditangani dengan menggunakan teknik 

pengelolaan diri (self management) diantaranya adalah: 

1) Perilaku yang tidak berkaitan dengan orang lain tetapi 

menggangu orang lain dan diri sendiri. 

2) Perilaku yang sering muncul tanpa diprediksi waktu 

kemunculannya, sehingga kontrol dari orang lain menjadi 

kurang efektif. 

3) Perilaku sasaran berbentuk verbal dan berkaitan dengan 

evaluasi diri dan kontrol diri. 

4) Tanggung jawab atas perubahan atau pemeliharaan tingkah 

laku adalah tanggung jawab konseli (Sukadji, 1983:95). 
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Dalam pengelolaan diri biasanya diikuti dengan pengaturan lingkungan 

untuk mempermudah terlaksananya pengelolaan diri. Pengaturan lingkungan 

dimaksudkan untuk menghilangkan faktor penyebab (antecedent) dan dukungan 

untuk perilaku yang akan dikurangi. Pengaturan lingkungan dapat berupa 

mengubah lingkungan fisik sehingga perilaku yang tidak dikehendaki sulit dan 

tidak mungkin dilaksanakan, mengubah lingkungan sosial sehingga lingkungan 

sosial ikut mengontrol tingkah laku konseli dan mengubah lingkungan atau 

kebiasaan sehingga menjadi perilaku yang tidak dikehendaki hanya dapat 

dilakukan pada waktu dan tempat tertentu saja. 

Menurut Hamzah (2008: 211), menyebutkan manajemen diri secara umum 

terdiri dari tiga langkah utama, yaitu menentukan tujuan, memonitor dan 

mengevaluasi kemajuan dan memberikan penguatan diri. Apabila tujuan 

pendidikan adalah untuk menghasilkan orang- orang yang mampu mendidik 

dirinya, maka siswa harus belajar mengatur hidupnya dengan menentukan 

tujuannya sendiri, memonitor dan mengevaluasi perilakunya dan menyediakan 

penguatan untuk dirinya. Dalam kehidupan orang dewasa, penghargaan sering 

tidak tampak jelas dan tujuan sering memerlukan waktu lama untuk mencapainya. 

Hidup dipenuhi dengan tugas- tugas yang perlu diurutkan dalam manajemen diri, 

agar kegiatan lebih teratur dan pencapaian tujuan bisa diprediksi. 

Mendorong siswa agar mampu melalukan manajemen diri memerlukan 

waktu tambahan. Mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab pada dirinya, 

sehingga tidak perlu selalu dibimbing memang merupakan kegiatan yang kurang 
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efisien, tetapi itu merupakan investasi masa depan yang sangat berharga. Apabila 

guru sudah melakukan manajemen kelas dengan efektif, tetapi melupakan 

pembinaan manajemen diri siswa maka akan mengalami kesulitan untuk bekerja 

secara independen setelah mereka lulus sekolah. Siswa mungkin terlibat dalam 

beberapa atau semua langkah untuk mengimplementasikan program perubahan 

perilaku dasar. Mereka bisa membantu untuk menentukan tujuan, mengobservasi 

perilakunya sendiri, mencatat perkembangan perilaku dan mengevaluasi 

perilakunya sendiri. Akhirnya mereka dapat memilih dan memberikan penguatan 

untuk dirinya sendiri. 

Sebagai salah satu teknik dalam modifikasi tingkahlaku, menejemen diri 

tetap berpijak pada behaviorime, yang menekankan peran lingkungan dengan 

pembentukan tingkahlaku.oleh karena itu beberapa strategi dalam manajemen diri 

tetap terkait dengan perekayasaan lingkungan, hanya saja yang merekayasa adalah 

subyek yang diubah sendiri. Dalam penelitian ini, prosedur penanganan dengan 

teknik self management yang digunakan adalah konseli menentukan perilaku 

sasaran, memonitor perilaku tersebut, memilih prosedur yang akan diterapkan, 

melaksanakan prosedur tersebut dan mengevaluasi efektifitas prosedur tersebut 

 

2.7 Upaya Meningkatkan On-Task Behavior Siswa Melalui 

Konseling Behavior Teknik Self Management 

Proses pembelajaran pada hakikatnya merupakan interaksi antara dua 

unsur manusiawi, yakni siswa dan guru. Dalam interaksi tersebut, siswa lebih 
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sebagai subjek pokok bukan objek belajar yang selalu dibatasi dan diatur oleh 

guru. Sebagai subyek dalam pembelajaran, siswa diharapkan memiliki on-task 

behavior sesuai dengan bakat dan segala potensi yang dimiliki siswa. On-task 

behavior siswa dapat diwujudkan baik keaktifan secara fisik maupun keaktifan 

mental. Interaksi yang baik antara guru dan siswa sangat diperlukan agar proses 

pembelajaran bermakna dapat berlangsung efektif. Interaksi belajar mengajar 

dapat dilakukan dengan mengaktifkan on-task behavior siswa dalam proses 

pembelajaran. 

Upaya yang dilakukan peneliti adalah membantu siswa meningkatkan 

kecenderungan positif yang ada pada diri siswa tersebut. Membantu siswa untuk 

siap menerima tugas dikelas pada mata pelajaran bahasa Inggris. Dalam konseling 

ini diharapkan siswa bisa meningkatkan siap menerima tugas (On-Task Behavior) 

pada mata pelajaran bahasa Inggris. Perubahan yang diharapkan adalah siswa On-

Task Behavior di kelas pada mata pelajaran Bahasa Inggris. 

Tahap-tahap pengelolaan diri yang akan dilakukan untuk meningkatkan 

On-Task Behavior pada mata pelajaran bahasa Inggris berdasarkan dari para ahli 

maka dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Tahap teknik implementasi 1 ( menentukan tujuan), yaitu konseli menentukan 

perilaku sasaran untuk meningkatkan on-task behavior pada mata pelajaran 

bahasa Inggris. 

2. Tahap teknik implementasi 2 (mengevaluasi kemajuan), yaitu konseli 

memonitor perilaku yang sudah direncanakan. 
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3. Tahap teknik implementasi 3 (penguatan diri), yaitu konseli memilih prosedur 

baru yang akan diterapkan dari prosedur sebelumnya yang belum terlaksana. 

4. Tahap teknik implementasi 4, yaitu konseli melaksanakan prosedur 

sebelumnya yang sudah diperbaharui dan mengevaluasi efektifitas prosedur 

tersebut 

 

2.8 Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori di atas, maka dapat ditetapkan hipotesis 

penelitian ini adalah “pendekatan konseling behavior dengan teknik self 

management cukup efektif dalam meningkatkan On- Task Behavior siswa 

terhadap mata pelajaran Bahasa Inggris pada siswa kelas XI TKJ SMK 

Muhammadiyah 3 Weleri tahun ajaran 2012/2013”. 
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BAB 3 

METODE  PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam suatu 

penelitian. Di dalam metode penelitian dijelaskan tentang urutan suatu penelitian 

yang dilakukan yaitu dengan teknik atau prosedur penelitian yang akan dilakukan. 

Hal yang terpenting diperhatikan bagi peneliti adalah ketepatan penggunaan 

metode yang sesuai dengan objek penelitian dan tujuan yang ingin dicapai agar 

penelitian dapat berjalan dengan baik, terarah, dan sistematis.  

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimental 

(eksperimen). Menurut Sugiyono (2005:4) penelitian eksperimen adalah suatu 

penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain 

dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Sedangkan menurut Arikunto (2006:3) 

eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat (hubungan 

kausal) antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan 

mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang 

menggangu. Dalam hal ini peneliti mencari pengaruh variabel X ( Konseling 

Behavior teknik Self Manajement) terhadap variabel Y ( On- Task Behavior). 
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Dalam penelitian ini penilaiannya yaitu dengan membandingkan antara pre test 

dan post test. 

3.1.2  Desain Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian diperlukan desain penelitian yang akan 

mendukung pelaksanaan penelitian tersebut. Menurut Campbell dan Stanley 

dalam Arikunto (2006: 84) 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 sering disebut juga dengan 

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

True-experimental Design yaitu jenis eksperimen yang yang 

dianggap sudah baik karena sudah memenuhi persyaratan. Yang 

dimaksud memenuhi persyaratan dalam eksperimen adalah adanya 

kelompok lain yang tidak dikenai eksperimen dan ikut 

mendapatkan pengamatan (Arikunto 2006: 84-86). 

 
Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah True-experimental 

Design jenis eksperimen yang yang dianggap sudah baik karena sudah memenuhi 

persyaratan, sedangkan yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan dalam 

eksperimen adalah adanya kelompok lain yang tidak dikenai eksperimen dan ikut 

mendapatkan pengamatan dan dalam penelitian ini menggunakan pretest -post test 

control group design. Hal ini dikarenakan peneliti menggunakan dua kelompok, 

yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Di dalam desain ini 

pengukuran dilakukan sebanyak 2 kali yaitu sebelum eksperimen (pre-test) dan 

sesudah eksperimen (post-test). Kemudian hasil dari pre-test dan post-test 

dibandingkan maka kelak akan diperoleh perbedaan diantara keduanya. Menurut 

Sudjana & Ibrahim (2001: 35), desain penelitian ini menempuh tiga cara yaitu 

sebagai berikut: 
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1. Pre test 

Memberikan pre test untuk mengukur variabel terikat sebelum perlakuan 

dilakukan. Dalam penelitian ini yaitu memberikan pre test dengan menggunakan 

observasi dengan alat rating scale On-Task Behavior yang dilakukan sebelum 

pemberian perlakuan selama 3 kali kemudian dirata-rata untuk menentukan 

rangkingnya. Pre test diberikan pada 3 siswa kelompok eksperimen dan 4 siswa 

kelompok kontrol kelas XII TKJ SMK Muhammadiyah 3 Weleri yang memiliki 

masalah On-Task Behavior pada mata pelajaran Bahasa Inggris. Tujuan dari pre 

test ini adalah untuk mengetahui gambaran On-Task Behavior yang dimiliki siswa 

sebelum diberikan perlakuan. 

2. Perlakuan/ treatment 

Sesuai dengan latar belakang masalah dan tujuan dari penelitian ini maka 

perlakuan/ treatment yang digunakan adalah layanan konseling individu yaitu 

konseling behavior dengan teknik self management pada 3 siswa kelompok 

eksperimen. Tujuannya adalah untuk meningkatkan On-Task Behavior siswa pada 

mata pelajaran Bahasa Inggris. Pelaksanaan konseling dilakukan secara tertib dan 

teratur sesuai dengan waktu penelitian, konseling akan dilaksanakan selama 8  

kali pertemuan dengan masing-masing pertemuan kurang lebih 40-60 menit. 

Adapun tahapan treatment dengan menggunakan konseling behavioristik 

digolongkan menjadi lima tahapan yaitu assesment, goal setting, penerapan teknik 

konseling, evaluasi serta feed back/ umpan balik (Fauzan, 2004: 16). 

(1) Assesment, yang dimulai dari raport, eksplorasi diri konseli, identifikasi 

masalah, sampai merumuskan masalah atau menetapkan inti masalah 
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(problem limit). Peneliti mengumpulkan informasi dengan mengemukakan 

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

dan menentukan bantuan macam apa yang akan diberikan pada konseli. 

Dalam kegiatan ini konselor melakukan analisis ABC, yaitu A= Antecedent 

(pencetus perilaku), B= Behavior (perilaku yang dipermasalahkan) tipe 

tingkah laku, frekuensi tingkah laku, durasi tingkah laku, intensitas tingkah 

laku. Data tingkah laku ini menjadi data awal (baseline data) yang akan 

dibandingkan dengan tingkah laku setelah intervensi. C= Consequence 

(konsekuensi atau akibat perilaku tersebut). 

(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 behavioristik. Penerapan teknik disesuaikan dengan 

permasalahan yang dialami oleh konseli karena tiap-tiap teknik mempunyai 

keefektifan yang berbeda terhadap permasalahan tertentu. Dalam penelitian 

ini teknik yang digunakan adalah teknik self management dengan tahapan 

menentukan perilaku sasaran, memonitor perilaku tersebut, memilih prosedur 

yang akan diterapkan, melaksanakan prosedur tersebut dan mengevaluasi 

efektifitas prosedur tersebut. 

(4) Evaluasi, dapat dilakukan dengan tiga tahap yaitu evaluasi segera (dengan 

menanyakan Understanding, Comfort, dan Action segera setelah layanan 

diberikan), evaluasi jangka pendek (untuk memantau action yang dilakukan 
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konseli dalam jangka waktu dekat), dan evaluasi jangka panjang (memantau 

keberhasilan layanan apakah berhasil atau tidak dalam jangka waktu yang 

lama. 

(5) Feed back/ umpan balik, dalam setiap proses konseling tahap ini dilakukan 

sebagai perbaikan terhadap proses konseling yang dilaksanakan. 

3. Post test 

Mengobservasi dengan rating scale kembali (post test) selama 3 kali untuk 

mengetahui perbedaan frekuensi tingkat On-Task Behavior siswa setelah 

diberikan perlakuan. Tujuannya adalah untuk mengukur perubahan yang terjadi 

pada konseli setelah diberikan perlakuan sehingga dapat diketahui tingkat 

keberhasilan treatment. Penghitungan skor perubahan setelah dilakukan treatment 

yaitu dengan cara membandingkan hasil sebelum dan sesudah pemberian 

konseling untuk 3 siswa kelompok eksperimen dan membandingkan hasil yang 

tidak diberi treatment pada 4 siswa kelompok kontrol dengan memberi rangking. 

Pengukuran pertama dalam penelitian ini dilakukan untuk mengukur On-

Task Behavior siswa sebelum diberikan konseling behavior teknik self 

management (O1) yang disebut pre test dan pengukuran kedua untuk mengukur 

On-Task Behavior siswa sesudah diberikan konseling behavior teknik self 

management (O2) yang disebut post test.  
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Gambar 3.1 

Pretest - Posttest Control Group Design 

 

 

Ket: E = Kelompok Eksperimen 

        P = Kelompok Pembanding/ Kontrol 

       O1= Tes yang diberikan pada kelompok eksperimen dan kontrol sebelum 

diberikan treatment (pretest) 

         X= Perlakuan berupa konseling perorangan dengan pendekatan behavior 

teknik self management 

        O2= Tes yang dilakukan setelah diberikan treatment pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol sebagai pembanding (posttest) 

          (Sugiyono, 2007: 276; Sarwono, 2006: 87-88) 

Dalam True Experimental Design, subyek penelitian yang diambil 

dijadikan dalam dua kelompok yaitu kelompok eksperimen (kelompok yang akan 

diberikan perlakuan berupa konseling perorangan dengan pendekatan behavior 

teknik self management) dan kelompok kontrol (kelompok yang tidak diberi 

perlakuan berupa konseling perorangan dengan pendekatan behavior teknik self 

management tetapi diberikan plasebo). Menurut Latipun (2008: 155), plasebo 

adalah perlakuan secara pura-pura (sham treatment). Plasebo merupakan suatu 

kegiatan pura-pura melakukan terapi tetapi kegiatan ini diharapkan tidak 

memberikan efek kepada subyek. Plasebo dapat diberikan dengan cara mengobrol 

(curhat) antara peneliti dengan kelompok kontrol, tetapi hal tersebut tidak akan 

memberi dampak apa-apa pada kelompok kontrol tersebut. 

 

 

E: O1 X O2 

P: O1     O2 
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3.2  Variabel penelitian 

3.2.1 Identifikasi variabel 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel yaitu variabel 

bebas atau disebut variabel independen dan variabel terikat atau disebut variabel 

dependen. Variabel Bebas diberi simbol X, merupakan variabel penyebab yang 

diduga memberikan suatu pengaruh terhadap peristiwa tertentu. Sedangkan untuk 

Variabel Terikat diberi simbol Y, merupakan variabel yang ditimbulkan atau efek 

dari variabel bebas. Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebas adalah 

konseling behavior dengan teknik self managemant dan yang merupakan variabel 

terikat adalah On-Task Behavior siswa. 

3.2.2 Hubungan Antar Variabel 

Konseling behavior dengan teknik self manajement diperlukan untuk 

meningkatkan On-Task Behavior. Melalui konseling behavior dengan teknik self 

management dapat meningkatkan perilaku On-Task Behavior siswa. Dengan 

demikian konseling behavior dengan teknik self management mempunyai 

pengaruh terhadap variabel terikat yaitu On-Task Behavior siswa. Maka dapat 

digambarkan hubungan antar variabel X dan Y adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.2 

Hubungan Antar Variabel 

 

   

 

 

 

Variabel bebas (X) 

Konseling Behavior 

Teknik Self 

Managemet 

 

Variabel terikat (Y) 

On-Task Behavior 

Siswa 
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3.3  Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik-kaakteristik variabel tersebut yang dapat 

diamati menurut Azwar (2005:74). Dikemukakannya definisi operasional ini 

untuk menghindari kesalahpahaman mengenai data yang akan dikumpulkan dan 

untuk menghindari kesalahan. 

Definisi operasional variabel-variabel penelitian adalah sebagai berikut: 

3.3.1 On- Task Behavior 

On- Task behavior yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu siap 

menerima tugas di kelas yang telah ditentukan oleh guru dan mengerjakan tepat 

pada waktunya, memperhatikan penjelasan guru dan meminta ijin ketika ingin 

melakukan apapun pada mata pelajaran bahasa Inggris di SMK Muhammadiyah 3 

Weleri kelas XI TKJ ketika berada di kelas. 

3.3.2 Konseling perorangan 

Konseling perorangan adalah layanan bimbingan dan konseling yang 

memungkinkan klien mendapatkan layanan langsung secara tatap muka dengan 

konselor dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahannya dengan 

tahap-tahap sebagai berikut : tahap awal (membina hubungan baik dengan klien, 

penyelenggarakan penstrukturan), tahap pertengahan (mengidentifikasi masalah 

yang dialami klien, mendiagnosis masalah klien, melakukan prognosis untuk 

mencari alternatif pemecahan masalah, dan memberikan treatment kepada klien), 

dan tahap akhir (penurunan kecemasan klien, perubahan perilaku klien yang lebih 

positif, sehat, dan dinamis, adanya tujuan hidup yang jelas dengan program yang 
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jelas, dan adanya perubahan perilaku klien untuk mengatasi masalahnya, dan 

evaluasi. 

3.3.3 Konseling Behavior  

Tahapan konseling behavior adalah melakukan asesmen (asessment), 

menentukan tujuan (goal setting), mengimplementasikan teknik (technique 

implementation) dan evaluasi dan mengakhiri konseling (evaluation- termination) 

dan umpan balik (Feed back), dalam setiap proses konseling tahap ini dilakukan 

sebagai perbaikan terhadap proses konseling yang dilaksanakan. 

3.3.4 Teknik Self Management 

Konseling behavior dengan teknik self management adalah konseling yang 

dilakukan untuk meningkatkan On-Task Behavior siswa, pada mata pelajaran 

bahasa Inggris saat dikelas. Pada teknik ini individu terlibat pada beberapa atau 

keseluruhan komponen dasar, yaitu menentukan perilaku sasaran, memonitor 

perilaku tersebut, memilih prosedur yang akan diterapkan, melaksanakan prosedur 

tersebut dan mengevaluasi efektifitas prosedur tersebut. Dalam penerapan teknik 

pengelolaan diri (self management) tanggung jawab keberhasilan konseling 

ditangan konseli. Konselor berperan sebagai pencetus gagasan, fasilitator yang 

membantu merancang program serta motivator bagi konseli. 

 

3.4  Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2005:55) bahwa yang dimaksud dengan “populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/ subjek yang mempunyai 
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kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Dalam penelitian ini yang 

menjadi populasi adalah siswa kelas XI TKJ 1 dan kelas XI TKJ 2 SMK 

Muhammadiyah 3 Weleri tahun 2012/ 2013 yang memiliki On-Task Behavior 

rendah pada mata pelajaran Bahasa Inggris yang didapat dari wawancara dengan 

guru mata pelajaran Bahasa Inggris dan dokumen berupa nilai siswa. 

3.4.2 Sampel 

Arikunto (2006:109) menyatakan bahwa “sampel adalah sebagian atau 

wakil populasi yang diteliti”. Sementara menurut Sugiarto (2003:4) bahwa sampel 

adalah sebagian dari populasi yang ingin diteliti, yang ciri-ciri dan keberadaannya 

diharapkan mampu mewakili atau menggambarkan ciri-ciri dan keberadaan 

populasi yang sebenarnya. Sedangkan Sugiyono mengemukakan bahwa sampel 

adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling, yang berasal dari dua populasi yaitu kelas XI TKJ 1 dan kelas XI TKJ 2 

yang memiliki on- task behavior rendah. Dimana teknik pengambilan sampel ini 

berdasarkan ciri- ciri siswa memiliki on- task behavior rendah, yaitu siswa yang 

mengerjakan tugas individu tidak tepat waktu, tidak memperhatikan pada saat 

pelajaran, berbicara tanpa permisi dan memiliki nilai rendah pada mata pelajaran 

bahasa Inggris hasil dari rekomendasi guru mata pelajaran bahasa Inggris adalah 3 

siswa kelompok eksperimen (kelas XI TKJ 1) dan 4 siswa kelompok kontrol 

(kelas XI TKJ 2). 
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3.5  Metode dan alat pengumpul data 

Menurut Arikunto (2006:225) dijelaskan bahwa metode pengumpulan data 

merupakan cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data 

penelitiannya. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan berupa observasi. 

3.5.1 Observasi 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi. 

Observasi merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap obyek dengan 

menggunakan seluruh alat indera oleh Arikunto (2006 : 156). Hasil observasi 

selanjutnya dicatat dalam bentuk deskripsi, yang meliputi hal-hal yang nyata pada 

saat pengamatan berlangsung. 

Jenis instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data tentang On-Task 

Behavior  adalah “observasi”, karena aspek yang diukur adalah aspek perilaku dan 

alatnya  dengan menggunakan observasi “On-Task Behavior”. Menurut Sugiyono 

(2010:203), observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan 

kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, 

maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi obyek- obyek alam yang lain.  

Gantina (2011:60-61), menyebutkan beberapa jenis observasi yang bisa 

dilakukan oleh observer, yaitu pengamatan perstisipasi (participant observation), 

pengamatan nonpartisipasi (nonparticipant observation) dan pengamatan 

partisipasi kuasi partisipasi. Sedangkan dari segi perencanaan dapat digolongkan 

pada, yaitu: pengamatan sistematis/ terstruktur (systematic/ structured 

observation) dan pengamatan nonsistematis/ tidak terstruktur, selain itu observasi 
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juga dapat digolongkan dari situasinya, yaitu: situasi bebas (free situation/ 

uncontrolled situation), situasi yang dimanipulasi (manipulated situation/ 

experimental situation) dan campuran antara dua situasi (partially controlled 

situation observation). 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis observasi berperanserta 

(participant observation) sedangkan dari segi perencanaan peneliti menggunakan 

observasi sistematis/ terstruktur ( systematic/ structured observation) dan situasi 

yang digunakan oleh praktikan adalah situasi yang dimanipulasi (manipulated 

situation/ experimental situation). Dalam penelitian ini peneliti terlibat langung 

dalam observasi dan membantu siswa dalam meningkatkan On-Task Behavior nya 

terhadap tugas individunya di kelas, juga observasinya itu dilakukan secara 

terstruktur dan situasi yang digunakan yang dimanipulasi karena pengamatan 

dilakukan disituasi yang sengaja diadakan dan memasukkan berbagai faktor atau 

variabel kondisi yang diperlukan untuk memunculkan perilaku yang dikehendaki. 

 Menurut Purwoko (2007: 4), menyebutkan ada beberapa macam pedoman 

observasi yang dapat digunakan, diantaranya ialah: daftar cek (checklist), skala 

penilaian (rating scale), catatan anekdot (anecdotal records) dan alat- alat 

makanik (mechanical devices). Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan 

alat observasi berupa skala penilaian (rating scale) sebagai alat pre test- post test 

dan catatan anekdot (anecdotal records) sebagai alat pencatat diri dalam proses 

konseling untuk mendapatkan hasil observasi yang cukup akurat dalam 

menyelesaikan penelitian ini. 
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Tabel 3.1 

Kisi- kisi Skala Penilaian (rating scale) On-Task Behavior 

 

Tabel 3.2 

Skor Penilaian Skala Penilaian (rating scale) On-Task Behavior 

 

Variabel Indikator Deskriptor No. 

Item  
 

On-Task 

Behavior  

dari dalam 

diri siswa 

(intrinsic) 

- Kemampuan 

komunikasi sosial 

- Konsep yang jelas 

 

- Konsisten disiplin 

 

 

 

- Cara belajar 

 

 

- Minat dan motivasi 

- Berbicara yang baik 

di kelas 

- Mengerjakan sendiri 

tugas individu 

- Duduk tenang di 

dalam kelas 

- Mengumpulkan 

tugas tepat waktu 

- Mengerjakan tugas 

sesuai intruksi guru 

- Mandiri 

- Masuk tepat waktu 

 

1 

 

2 

 

3,4 

 

 

 

5,6 

 

 

7 

1 

 

1 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

On-Task 

Behavior  

dari luar diri 

siswa  

(ekstrinsic)  

- Pengaruh 

lingkungan 

(ekologi) 

- Interaksi dengan 

guru 

- Materi yang 

diberikan 

- Mendengarkan 

dengan baik 

 

- Bertanya dengan 

guru 

- Menguasai dengan 

materi yang 

diberikan 

 

8 

 

 

9 

 

10 

1 

 

 

1 

 

1 

Jumlah 10 
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Skor Nilai Keterangan  

0,00-1,5 1 3kali observasi : 3 

1,6-4,5 2 3kali observasi : 3 

4,6-7,5 3 3kali observasi : 3 

7,6-10 4 3kali observasi : 3 

 

Tabel 3.3 

Kisi- kisi Rekaman Diri (Self Recording) Self Management 

 

3.5.2 Wawancara 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara untuk menggali 

informasi yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Menurut 

Sugiyono (2008: 137), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

Variabel Indikator Deskriptor 

Self Management Menentukan 

perilaku sasaran 

Meningkatkan On- Task Behavior 

yaitu mengerjakan tugas tepat pada 

waktunya, mengerjakan tugas 

secara mandiri, memperhatikan 

penjelasan guru dan meminta ijin 

ketika ingin melakukan apapun 

pada mata pelajaran bahasa 

Inggris. 

Memantau diri 

sendiri (self 

monitoring) 

Mencatat dan melaporkan setiap 

perubahan perilaku yang lebih baik 

dari yang sudah direncanakan. 

Memilih prosedur 

yang akan 

diterapkan 

Mengevaluasi rencana perilaku 

yang akan diubah, tetapi belum 

berubah dan mencoba rencana 

baru. 

Melaksanakan 

prosedur tersebut  

Menjalankan rencana perubahan 

tingkah laku baru yang telah 

dibuat. 

Mengevaluasi 

efektifitas 

prosedur 

Mengevaluasi keefektifan 

melaksanakan rencana perubahan 

yang pertama dan kedua dalam 

meningkatkan On- Task Behavior 
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apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-

hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. 

Kelebihan wawancara adalah dapat melakukan kontak langsung dengan siswa 

sehingga dapat mengungkapkan jawaban secara lebih bebas dan mendalam. 

Dalam wawancara ini peneliti tidak menggunakan pedoman yang saklek. 

Peneliti melakukan wawancara terhadap guru mata pelajaran Bahasa Inggris untuk 

mendapatkan sampel siswa yang memiliki on-task behavior yang sesuai dengan 

definisi oprasional on-task behavior. Dalam wawancara ini, peneliti mendapatkan 

7 siswa rekomendasi dari guru mata pelajaran Bahasa Inggris yang sesuai dengan 

kriteria yang dicari. 

 

3.5.3 Dokumentasi 

Dokumentasi ini diperoleh dari nilai siswa kelas X TKJ 1 dan X TKJ 2 

SMK Muhammadiyah 3 Weleri 2011/2012, yaitu : Arifa Ardiana (XI TKJ 1) 

dengan nilai akhir 74, Elsa Garbila (XI TKJ 1) dengan nilai akhir 71, Khaerul 

Muafiqoh (XI TKJ 1) dengan nilai akhir 71, Lut Fitria Dwi R (XI TKJ 2) dengan 

nilai akhir 72, Nur Siam Indriyani (XI TKJ 2) dengan nilai akhir 73, Yuli 

Setiyono (XI TKJ 2) dengan nilai akhir 71 dan Melyani Pangestika (XI TKJ 2) 

dengan nilai akhir 71. 

Dari hasil dokumentasi ini, siswa tersebut diatas memiliki nilai yang 

rendah dikarenakan memiliki on-task behavior yang rendah pada mata pelajaran 

Bahasa Inggris. Siswa tersebut diatas sering tidak memperhatikan guru saat 
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menerangkan, berbicara tanpa permisi dan akhirnya tidak bisa mengerjakan tugas 

yang diberikan oleh guru. 

 

3.6  Validitas  

Validitas merujuk kepada suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

juga dikatakan mempunyai validitas yang tinggi (Arikunto, 2006: 121). Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan validitas konstruksi (construct validity), 

dimana untuk menguji validitas konstruksi dapat digunakan pendapat dari para 

ahli (judgement experts). 

 

 

3.7  Pelaksanaan Eksperimen 

Langkah-langkah pelaksanaan eksperimen dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Seleksi subyek penelitian 

Seleksi subyek penelitian dilakukan dengan menggunakan prosedur 

pengambilan sampling purposive sampling. Peneliti mengambil 7 siswa, yaitu 

3 siswa kelas XI TKJ 1 dan 4 siswa kelas XI TKJ 2 atas rekomendasi guru 

mata pelajaran Bahasa Inggris yang mengalami On-Task Behavior  rendah 

pada mata pelajaran Bahasa Inggris, masing- masing 3 siswa sebagai 

kelompok eksperimen dan 4 siswa sebagai kelompok kontrol. 

2) Pemberian Pre test 
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Pre-test ini menggunakan alat observasi yaitu rating scale On-Task Behavior  

sebanyak 3 kali dengan tujuan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat On-

Task Behavior  yang dimiliki oleh 7 siswa kelas tersebut pada mata pelajaran 

Bahasa Inggris. 

3) Pelaksanaan Treatment 

Treatment yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan teknik self 

management pada 3 siswa sebagai kelompok eksperimen. Peneliti melakukan 

treatment sesuai dengan tahap-tahap konseling behavior yang diikuti dengan 

penerapan self management. 

4) Pemberian Post-test 

Post-test diberikan setelah treatment dengan tujuan untuk mengetahui 

keberhasilan salama dilakukannya treatment dan untuk mengetahui 

perubahan/ peningkatan On-Task Behavior pada siswa. 

Langkah-langkah tersebut di atas, peneliti visualisasikan melalui rencana 

jadwal eksperimen yang akan dilakukan, sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Rencana Pelaksanaan Eksperimen 

 

No Pertemuan Kegiatan Waktu 

Kelompok 

Eksperimen 

Kelompok 

Kontrol 

1 I a. Mengidentifikasi klien  

b. Mengatur waktu pertemuan 

c. Mempersiapkan tempat dan melengkapi administrasi 

d. Membuat kesepakatan mengenai proses konseling 

dengan klien 

2 II Pre-test  Pre-test   225 menit 

3 III Pembinaan 

hubungan baik dan  

Assesment 

Pembinaan 

hubungan baik dan  

Assesment 

45 menit  

4 IV Goal Setting Plasebo 45 menit 
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5 V Technique 

Implementation 

self management-1 

(menentukan 

tujuan) 

Plasebo 45 menit 

6 VI Technique 

Implementation 

self management-2 

(mengevaluasi 

kemajuan) 

Plasebo 45 menit 

7 VII Technique 

Implementation 

self management-3 

(penguatan diri) 

Plasebo 45 menit 

8 VIII Technique 

Implementation 

self management -4 

(mengevaluasi 

kemajuan) 

Plasebo 45 menit 

9 IX Evaluation- 

Termination 

Plasebo 45 menit 

10 X Feed Back Plasebo 45 menit 

11 X1 Post-test Post-test  225 menit 

 

3.8  Teknik Analisis Data 

3.8.1 Analisis Kuantitatif 

Analisis data dilakukan untuk mengetahui jawaban dari peneliti yang telah 

dirumuskan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode statistik non parametrik dengan menggunakan rumus Wilcoxon Mann 

Whitney U Test, yaitu untuk menguji dua grup independen dari 2 populasi dan 

data yang diteliti pengukurannya menggunakan ukuran ordinal oleh Ghozali 

(2006: 109). Selain itu uji Wilcoxon Mann Whitney U Test tidak menerapkan 

syarat-syarat mengenai parameter-parameter populasi yang merupakan induk 
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sampel penelitian. Uji Wilcoxon Mann Whitney U Test juga tidak dilandasi 

persyaratan data harus berdistribusi normal.   

Untuk menentukan tingkat probabilitas signifikansi, harus tahu nilai m 

(ukuran terkecil dari grup), n (ukuran terbesar dari grup) dan nilai Wx. Dengan 

informasi ini besarnya probabilitas dapat bibaca dari tabel J dalam Ghozali (2006: 

112). Dalam penelitian ini ditentukan tingkat signifikansi α=0,05, m=3 kelompok 

eksperimen dan n=4 kelompok kontrol. Daerah penolakan adalah H1 ditolak jika 

P[Wx>cu]. 

 

 

 

3.8.2 Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif dilakukan dengan focus group discussion. Menurut 

Bungin (2008: 131),  focus group discussion  yaitu teknik pengumpul data yang 

umumnya dilakukan dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut 

pemahaman sebuah kelompok. Jadi dalam focus group discussion  yaitu dengan 

melakukan diskusi terhadap hasil yang diperoleh setelah perlakukan diberikan. 

Masing- masing subjek penelitian ditanya pendapatnya tentang treatment yang 

telah dilakukan, sehingga dapat terlihat jelas apakah sudah terjadi perubahan atau 

belum kemudian disimpulkan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan dari suatu perlakuan yang terlihat dari hasil UCA (understanding, 

conform dan action) subjek penelitian. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil dari penelitian dan pembahasan adalah 

meningkatkatkan on-task behavior (perilaku yang dikehendaki) pada mata 

pelajaran Bahasa Inggris melalui layanan konseling perorangan pendekatan 

behavior dengan teknik self management  yang telah dilaksanakan. 

 

4.1   Hasil Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

upaya meningkatkat on-task behavior (perilaku yang dikehendaki) pada mata 

pelajaran Bahasa Inggris pada siswa kelas XI TKJ  melalui konseling perorangan 

pendekatan behavior dengan teknik self management. Sebelum melaksanakan 

konseling, terlebih dahulu dilaksanakan seleksi subyek. Subyek penelitian 

diperoleh melalui seleksi dengan menggunakan nilai Bahasa Inggris dan hasil 

wawancara dengan guru mata pelajaran Bahasa Inggris jurusan TKJ. Hasil dari 

seleksi subyek diperoleh tujuh subyek penelitian yang memiliki nilai mata 

pelajaran Bahasa Inggris yang rendah dan memiliki off-task behavior pada mata 

pelajaran bahasa Inggris. ketujuh siswa ini, peneliti bagi menjadi dua kelompok 

penelitian yaitu sebagai kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Siswa yang 

berada pada kelompok eksperimen yaitu, konseli 1, konseli 2 dan konseli 3. 
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Sedang siswa yang berada di kelompok kontrol yaitu konseli 4, konseli 5, konseli 

6 dan konseli 7. 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka untuk mempermudah dan 

memperjelas penjabarannya, dalam penelitian ini akan dipaparkan hasil penelitian 

meliputi (a) gambaran on-task behavior yang dimiliki siswa pada saat di kelas 

pada mata pelajaran bahasa Inggris sebelum memperoleh layanan konseling 

perorangan pendekatan behavior dengan teknik self management, (b) gambaran 

on-task behavior yang dimiliki siswa pada saat di kelas pada mata pelajaran 

bahasa Inggris sesudah memperoleh layanan konseling perorangan pendekatan 

behavior dengan teknik self management, (c) Perbandingan frekuensi on-task 

behavior di kelas pada mata pelajaran Bahasa Inggris antara sebelum dan sesudah 

memperoleh konseling perorangan pendekatan behavior dengan teknik self 

management. 

4.1.1  Gambaran On-task Behavior Di Kelas Pada Mata Pelajaran Bahasa 

Inggris Sebelum Memperoleh Layanan Konseling Perorangan 

Pendekatan Behavior Dengan Teknik Self Management  

 

Penelitian ini menggunakan dua kelompok subyek penelitian yaitu 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan statistik non parametris dengan menggunakan uji Wilcoxon Mann 

Whitney U Test, sehingga tidak ada persyaratan jika subjek yang diteliti harus 

homogen atau normal. Dalam penelitian ini kelompok eksperimen diberikan 

treatment konseling perorangan dengan pendekatan behavior teknik self 

management, sedangkan kelompok kontrol hanya diberikan plasebo dan berperan 

sebagai pembanding dari masalah off-task behavior di kelas pada mata pelajaran 
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Bahasa Inggris dengan anggota kelompok eksperimen setelah pelaksanaan 

treatment. 

 Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran on-

task behavior di kelas pada mata pelajaran Bahasa Inggris sebelum diberi 

treatment. Pre test adalah hasil penilaian selama 3 kali, kemudian digabung dan 

dirata-rata sehingga mendapatkan nilai berdasarkan pengukuran kuantitatif atau 

rating scale.  Berikut ini adalah hasil pre test kelompok eksperimen : 

Tabel 4.1 

Hasil Pre Test On-task Behavior di Kelas pada Mata Pelajaran Bahasa 

Inggris pada Kelompok Eksperimen 

 

No. Kelompok Eksperimen    Skor Nilai  Peringkat 

1.  
Konseli 1 (2+1+1):3=1,3 1 

4 

2.  
Konseli 2 (1+2+1):3=1,3 1 

4 

3.  
Konseli 3 (0+1+1):3=0,3 1 

4 

 

Berdasarkan hasil pre test pada tiga siswa kelompok ekperimen pada tabel 

4.1 dan penilaian pada tabel 3.2 dapat disimpulkan bahwa hasil ketiga siswa 

tersebut rata- rata memiliki nilai 1 atau hanya melakukan 0-2 perilaku yang sudah 

ditentukan. Rentangan skor dari hasil pre test tersebut yaitu antara konseli 1, 

konseli 2 dan konseli 3 tidak jauh berbeda. Itu artinya antara konseli 1, konseli 2 

dan konseli 3 memiliki on-task behavior yang rendah di kelas pada saat mata 

pelajaran bahasa Inggris. Dengan demikian, ketiga konseli tersebut membutuhkan 

treatment untuk meningkatkan on-task behavior nya. 
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Berikut adalah hasil dari pre test pada empat siswa kelompok kontrol.  

Tabel 4.2 

Hasil Pre Test On-task Behavior di Kelas  

pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris pada Kelompok Kontrol 

No. Kelompok Kontrol Skor Nilai Peringkat  

1.  
Konseli 4 (1+1+1):3=1 1 

4 

2.  
Konseli 5 (0+1+1):3=0,7 1 

4 

3.  
Konseli 6 (1+0+1):3=0,7 1 

4 

4.  
Konseli 7 (1+1+1):3=1 1 

4 

 

Berdasarkan hasil pre test pada empat siswa kelompok kontrol pada tabel 

4.2 dan penilaian pada tabel 3.2 dapat disimpulkan bahwa keempat siswa sebelum 

mendapat perlakuan berupa layanan konseling perorangan pendekatan behavior 

teknik self management, empat siswa tersebut rata-rata memiliki nilai 1 atau 

hanya melakukan 0-1 perilaku yang sudah ditentukan. Rentangan skor dari hasil 

pre test tersebut yaitu antara konseli 4, konseli 5,konseli 6 dan konseli 7 tidak jauh 

berbeda. Dengan adanya tabel diatas, menunjukkan bahwa konseli kelompok 

kontrol juga memiliki on-task behavior yang rendah di kelas pada mata pelajaran 

bahasa Inggris. Dalam penelitian ini kelompok kontrol tidak diberi treatment, 

akan tetapi hanya diberi plasebo yang tujuannya kelompok kontrol tetap 

terkendali. Semua itu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan 

peningkatan on-task behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris antara 

kelompok yang telah diberi treatment dan yang tidak diberi treatment. 
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Tabel 4.3 

Perbandingan Hasil Pre Test On-task Behavior di Kelas pada  

Mata Pelajaran Bahasa Inggris 

 

Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

Nilai Urutan Rangking Nilai Urutan Rangking 

1 1 4 1 4 4 

1 2 4 1 5 4 

1 3 4 1 6 4 

 Wx=12 1 7 4 

    Wy=16 

  

Rangking untuk nilai 1=1+2+3+4+5+6+7 =28 = 4 

    7  7 

 

Mann Whitney U Test 

Ranks 

 
VAR00002 N Mean Rank Sum of Ranks 

VAR00001 Eks 3 4.00 12.00 

Control 4 4.00 16.00 

Total 7   

Test Statistics
b
 

 VAR00001 

Mann-Whitney U 6.000 

Wilcoxon W 16.000 

Z .000 
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Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 1.000
a
 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: VAR00002 

 

Dari tampilan output SPSS menunjukkan bahwa rata- rata rangking grup x= 

4 dengan jumlah rangking 12, sedangkan rata- rata rangking grup y= 4 dengan 

jumlah rangking 16. Besarnya nilai Wilcoxon (Wx)=12 dengan nilai Z hitung 

0,000 dan probabilitas 1,000 (uji dua sisi). Oleh karena nilai probabilitas 1,000 

lebih besar dari α=0,05, sedangkan kalau dilihat pada tabel J 

P[Wx>12]=1,000>0,5714, maka H1 ditolak yang artinya tidak ada perbedaan 

yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebelum 

diberi treatment atau perlakuan. 

Hasil pre test antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak 

berbeda jauh. Dari data tersebut diketahui antara kelompok eksperimen dan 

kontrol sebelum diberikan treatment berupa pemberian layanan konseling 

perorangan pendekatan behavior dengan teknik self management, memiliki nilai 

rata-rata yang tidak jauh berbeda, kelompok eksperimen memiliki nilai rata-rata 1 

dan pada kelompok kontrol memiliki nilai rata-rata 1. Berdasarkan hal tersebut, 

antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol memiliki selisih nilai 0 

atau tidak ada perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

sebelum diberi treatment. 

 

4.1.2  Gambaran On-task Behavior di Kelas pada Mata Pelajaran Bahasa 

Inggris 
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Selama Memperoleh Layanan Konseling Perorangan Pendekatan 

Behavior Dengan Teknik Self Management  

 

Setelah melakukan pre test, peneliti kemudian memberikan treatment 

kepada kelompok eksperimen sedangkan kelompok kontrol hanya diberikan 

plasebo. Peneliti mengobservasi perilaku konseli setiap minggunya untuk 

mengetahui apakah terdapat perubahan atau tidak pada perilaku konseli. Berikut 

hasil observasi yang dilakukan peneliti : 

4.1.2.1 Agustus minggu ke-2 (Observasi Pertama) 

Tabel 4.4 

Hasil Observasi Pertama On-task Behavior di Kelas pada Mata 

PelajaranBahasa Inggris Pada Bulan Agustus Minggu Kedua Pada 

Kelompok Eksperimen 

 

No. Nama Konseli    Skor Nilai  

1.  
Konseli 1 (3+3+4):3=2,6 2 

2.  
Konseli 2 (2+4+4):3=2,6 2 

3.  
Konseli 3 (3+4+5):3=4 2 

 

Tabel 4.4 di atas merupakan tabel hasil observasi yang dilakukan pada 

kelompok eksperimen pada minggu pertama yang dilakukan pada bulan Agustus 

minggu kedua. Berdasarkan tabel 4.4 di atas dan penilaian pada tabel 3.2, terdapat 

kenaikan jumlah skor, juga kenaikan nilai pada ketiga konseli setelah diberikan 

satu minggu diberi treatment, meskipun baru sedikit. Ketiga konseli mengalami 



 

80 

 

 

 

peningkatan jumlah skor yaitu konseli 1 memiliki skor 2,6 dengan nilai 2, konseli 

2 memiliki skor 2,6 dengan nilai 2 dan konseli 3 memiliki skor 4 dengan nilai 2. 

Tabel 4.5 

Hasil Observasi Pertama On-task Behavior di Kelas pada Mata 

PelajaranBahasa Inggris Pada Bulan Agustus Minggu Kedua Pada 

Kelompok Kontrol 

 

No. Nama Konseli Skor Nilai 

1.  
Konseli 4 (1+1+1):3=1 1 

2.  
Konseli 5 (1+1+1):3=1 1 

3.  
Konseli 6 (1+1+1):3=1 1 

4.  
Konseli 7 (1+1+1):3=1 1 

 

Tabel 4.5 diatas merupakan tabel pengamatan yang dilakukan peneliti untuk 

kelompok kontrol. Dalam hal ini kelompok kontrol memang tidak diberikan 

perlakuan tetapi peneliti tetap melakukan pengamatan selama kelompok 

eksperimen diberikan perlakuan. Berdasarkan tabel 4.5 dan penilaian pada tabel 

3.2, empat kelompok kontrol menunjukkan jumlah skor yang tidak jauh berbeda 

dari jumlah yang sebelumnya. Hanya ada 2 konseli yang memiliki skor meningkat 

yaitu konseli 5 dan konseli 6 dengan masing-masing naik satu skor. Akan tetapi 

skor tersebut tidak mengubah jumlah nilai sebelumnya. 

 

4.1.2.2 Agustus minggu ke-5 (Observasi kedua) 

Tabel 4.6 



 

81 

 

 

 

Hasil Observasi Kedua On-task Behavior di Kelas pada Mata 

PelajaranBahasa Inggris Pada Bulan Agustus Minggu Kelima Pada 

Kelompok Eksperimen 

 

No. Nama Konseli    Skor Nilai  

1.  
Konseli 1 (2+3+4):3=2 2 

2.  
Konseli 2 (3+4+4):3=3,6 2 

3.  
Konseli 3 (3+4+4):3=3,6 2 

 

Pada hasil observasi pada minggu kedua tersebut berdasarkan hasil 

pengamatan pada kelompok eksperimen yang tersusun dalam tabel 4.6 dan 

penilaian pada tabel 3.2, menyatakan bahwa terdapat penurunan skor pada konseli 

1 dan konseli 3 masing-masing 1 skor, akan tetapi tidak mengubah nilai 

sebelumnya. Hal ini disebabkan kemungkinan adanya liburan sekolah yang cukup 

panjang, sehingga konseli kurang dalam mengelola dirinya.  

Tabel 4.7 

Hasil Observasi Kedua On-task Behavior di Kelas pada Mata 

PelajaranBahasa Inggris Pada Bulan Agustus Minggu Kelima Pada 

Kelompok Kontrol 

 

No. Nama Konseli Skor Nilai 

1.  
Konseli 4 (1+1+1):3=1 1 

2.  
Konseli 5 (0+1+1):3=0,7 1 

3.  
Konseli 6 (0+1+1):3=0.7 1 
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4.  
Konseli 7 (0+1+1):3=0,7 1 

 

Berdasarkan tabel 4.7 dengan penilaian pada tabel 3.2 menunjukkan bahwa 

pada minggu kedua observasi juga terjadi penurunan skor pada kelompok kontrol, 

penurunan 1 skor pada konseli 5, konseli 6 dan konseli 7. 

4.1.2.3 September minggu ke-1 (Observasi ketiga) 

 

 

 

Tabel 4.8 

Hasil Observasi Ketiga On-task Behavior di Kelas pada Mata 

PelajaranBahasa Inggris Pada Bulan September Minggu Pertama Pada 

Kelompok Eksperimen 

 

No. Nama Konseli    Skor Nilai  

1.  
Konseli 1 (7+10+9):3=8,6 4 

2.  
Konseli 2 (7+9+10):3=8,6 4 

3.  
Konseli 3 (8+9+10):3=9 4 

 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat di ketahui bahwa dari hasil observasi 

yang ketiga, pada kelompok eksperimen terjadi peningkatan yang cukup bagus 

dari observasi sebelumnya. Peningkatan terjadi pada ketiga konseli eksperimen 

baik dari jumlah skor dan juga nilai. Ini adalah perkembangan yang bagus dari 

hasil konseling mengelola diri untuk meningkatkan on-task behavior konseli. 

Konseling yang dilaksanakan sebelumnya adalah penguatan diri, dari hasil 



 

83 

 

 

 

observasi menunjukkan bahwa konseli berhasil meningkatkan on- task behavior 

dan menguatkan diri di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris. 

Tabel 4.9 

Hasil Observasi Ketiga On-task Behavior di Kelas pada Mata 

PelajaranBahasa Inggris Pada Bulan September Minggu Pertama Pada 

Kelompok Kontrol 

 

No. Nama Konseli Skor Nilai 

1.  
Konseli 4 (1+1+1):3=1 1 

2.  
Konseli 5 (1+1+1):3=1 1 

3.  
Konseli 6 (1+1+1):3=1 1 

4.  
Konseli 7 (1+1+1):3=1 1 

Hasil observasi yang dilakukan pada kelompok kontrol menunjukkan tidak 

ada perubahan yang signifikan. Semua itu terlihat dari perilaku konseli yang tidak 

meningkat dari segi nilai, meskipun ada dari konseli yang meningkat 1 skor dari 

jumlah skor sebelumnya. 

4.1.3  Gambaran On-task Behavior Di Kelas Pada Mata Pelajaran Bahasa 

Inggris Sesudah Memperoleh Layanan Konseling Perorangan 

Pendekatan Behavior Dengan Teknik Self Management 

 

Setelah pemberian layanan konseling perorangan pendekatan behavior 

dengan teknik self management selesai dilaksanakan pada kelompok eksperimen 

dan plasebo pada kelompok kontrol, maka selanjutnya dilakukan pengujian 

kondisi akhir bagi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Berikut ini 

adalah hasil post tes dari kelompok eksperimen. 
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Tabel 4.10 

Hasil Post Test On-task Behavior Di Kelas Pada Mata Pelajaran Bahasa 

Inggris Pada Kelompok Eksperimen 

 

No. Nama Konseli    Skor Nilai  Peringkat 

1.  
Konseli 1 (9+9+10):3=9,3 4 

6 

2.  
Konseli 2 (9+8+10):3=9 4 

6 

3.  
Konseli 3 (8+9+10):3=8,3 4 

6 

 

Berdasarkan tabel 4.10 dengan penilaian pada tabel 3.2, menunjukkan 

bahwa hasil post test yang dilakukan pada ketiga konseli kelompok eksperimen 

menunjukkan adanya kenaikan yang sangat bagus dan signifikan dari hasil pre test 

dan observasi sebelumnya. 

Berikut adalah hasil post test pada kelompok kontrol : 

Tabel 4.11 

Hasil Post Test On-task Behavior Di Kelas Pada Mata Pelajaran Bahasa 

Inggris Pada Kelompok Kontrol 

 

No. Nama Konseli Skor Nilai Peringkat 

1.  
Konseli 4 (1+1+1):3=1 1 

2,5 

2.  
Konseli 5 (1+1+1):3=1 1 

2,5 

3.  
Konseli 6 (1+1+1):3=1 1 

2,5 
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4.  
Konseli 7 (1+1+1):3=1 1 

2,5 

 

Berdasarkan hasil post test pada empat konseli kelompok kontrol pada tabel 

4.11 tidak ada perbedaan yang signifikan dari hasil pre test dan observasi yang 

telah dilakukan oleh peneliti.  

Tabel 4.12 

Perbandingan Hasil Post Test On-task Behavior di Kelas pada 

Mata Pelajaran Bahasa Inggris 

 

Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

Nilai Urutan Rangking Nilai Urutan Rangking 

4 5 6 1 1 2,5 

4 6 6 1 2 2,5 

4 7 6 1 3 2,5 

 Wx=18 1 4 2,5 

    Wy=10 

 

Rangking untuk nilai 1=1+2+3+4=10 = 2,5 

    4       4 

Rangking untuk nilai 4=5+6+7=18 = 6 

          3        3 

Mann-Whitney U Test 

Ranks 

 VAR0000

2 N Mean Rank Sum of Ranks 

VAR00001 Eks 3 6.00 18.00 

Control 4 2.50 10.00 
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Ranks 

 VAR0000

2 N Mean Rank Sum of Ranks 

VAR00001 Eks 3 6.00 18.00 

Control 4 2.50 10.00 

Total 7   

Test Statistics
b
 

 VAR00001 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -2.449 

Asymp. Sig. (2-tailed) .014 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .057
a
 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: VAR00002 

 

Dari tampilan output SPSS menunjukkan bahwa rata- rata rangking grup x= 

6 dengan jumlah rangking 18, sedangkan rata- rata rangking grup y= 2,5 dengan 

jumlah rangking 10. Besarnya nilai Wilcoxon (Wx)=10 dengan nilai Z hitung -

2,449 dan probabilitas 0,014 (uji dua sisi). Oleh karena nilai probabilitas 0,014 

lebih kecil dari α=0,05, sedangkan kalau dilihat pada tabel J 

P[Wx<10]=0,014<0,8000, maka H1 diterima yang artinya ada perbedaan yang 

signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol setelah diberi 

treatment atau perlakuan. 

Hasil post test antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sangat 

berbeda jauh. Dari data tersebut diketahui antara kelompok eksperimen dan 

kontrol sesudah diberikan treatment berupa pemberian layanan konseling 

perorangan pendekatan behavior dengan teknik self management, memiliki nilai 
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rata-rata yang jauh berbeda, kelompok eksperimen memiliki nilai rata-rata 4 dan 

pada kelompok kontrol memiliki nilai rata-rata 1. Berdasarkan hal tersebut, antara 

kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol memiliki selisih nilai 3 atau ada 

perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

sesudah diberi treatment. 

4.1.4 Perbandingan Frekuensi On-task Behavior Di Kelas Pada Mata 

Pelajaran Bahasa Inggris Pada Kelompok antara Sebelum dan Sesudah 

Memperoleh Konseling Perorangan Pendekatan Behavior dengan 

Teknik Self Management 

 

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, akan dipaparkan 

peningkatan On-task Behavior konseli di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris 

setelah dilakukan layanan konseling perorangan pendekatan behavior dengan 

teknik self management. Berikut merupakan gambaran perubahan antara hasil pre 

test dan post test pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 
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Tabel 4.13 

Perbandiangan Hasil Pre Test dan Post Test On-task Behavior  

Di Kelas Pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris  

Pada Kelompok Eksperimen Dan Kontrol 

 

Hasil Pre test kelompok eksperimen 

No. Nama Konseli    Skor Nilai  Peringkat 

1.  
Konseli 1 (2+1+1):3=1,3 1 

4 

2.  
Konseli 2 (1+2+1):3=1,3 1 

4 

3.  
Konseli 3 (0+1+1):3=0,3 1 

4 

 

 

 

 

Hasil Pre test kelompok kontrol 

No. Nama Konseli Skor Nilai Peringkat  

1.  
Konseli 4 (1+1+1):3=1 1 

4 

2.  
Konseli 5 (0+1+1):3=0,7 1 

4 

3.  
Konseli 6 (1+0+1):3=0,7 1 

4 

4.  
Konseli 7 (1+1+1):3=1 1 

4 

 

Hasil Post test kelompok eksperimen 
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No. Nama Konseli    Skor Nilai  Peringkat 

1.  
Konseli 1 (8+8+10):3=8,6 4 

6 

2.  
Konseli 2 (9+8+10):3=9 4 

6 

3.  
Konseli 3 (8+8+9):3=8,3 4 

6 

 

Hasil Post test kelompok kontrol 

No. Nama Konseli Skor Nilai Peringkat 

1.  
Konseli 4 (1+1+1):3=1 1 

2,5 

2.  
Konseli 5 (1+1+1):3=1 1 

2,5 

3.  
Konseli 6 (1+1+1):3=1 1 

2,5 

4.  
Konseli 7 (1+1+1):3=1 1 

2,5 

 

Gambaran perubahan antara hasil pre test dan pos test pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol dapat diketahui dengan jelas bahwa pada 

kelompok eksperimen terdapat peningkatan nilai dari minggu ke minggu. Diawali 

dari minggu pertama dimana nilainya hanya 1, kemudian pada minggu kedua 

meningkat menjadi 3, sehingga dapat dilihat terjadi kenaikan nilai dan perilaku. 

Dilanjutkan pada minggu ketiga kelompok eksperimen memiliki nilai tetap, yaitu 

3 akan tetapi mengalami peningkatan perilaku. Apabila dibandingkan dengan 

minggu sebelumnya terjadi kenaikan yang cukup bagus ada minggu keminggu. 
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Kemudian pada minggu keempat terjadi kenaikan yang cukup bagus, yaitu nilai 4 

meskipun belum semua perilaku dilaksanakan. 

Pengamatan yang dilakukan pada kelompok kontrol, dari tabel terlihat 

bahwa dari minggu pertama hingga keempat selama masa observasi, nilainya tetap 

bertahan dengan nilai 1. Kelompok kontrol ini hanya ada perubahan 1 perilaku 

yaitu masuk kelas tepat waktu, namun tidak konsisten. Dengan nilai tersebut, 

menunjukkan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan pada kelompok kontrol 

setelah diberi plasebo. Menunjukkan bahwa plasebo menunjukkan tidak memiliki 

pengaruh apa- apa. 

4.1.5 Hasil analisis uji Mann Whitney U Test 

Analisis data yang digunakan untuk mengetahui apakah layanan konseling 

perorangan pendekatan behavior teknik self management dapat meningkatkan on-

task behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris adalah analisis statistik 

non parametik dengan uji mann whitney u test. Hasil perhitungan uji mann 

whitney u test terhadap peningkatan on-task behavior di kelas pada mata pelajaran 

bahasa Inggris selengkapnya dapat dilihat dari tabel 4.12. 

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.12, yaitu bahwa 

, maka Ho ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, terdapat 

perbedaan yang signifikan pada peningkatan on-task behavior siswa pada mata 

pelajaran bahasa Inggris sebelum diberi treatment dan sesudah diberi treatment. 

Artinya layanan konseling perorangan pendekatan behavior teknik self 

management dapat meningkatkan on-task behavior di kelas pada mata pelajaran 

bahasa Inggris.  
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4.1.6 Hasil Analisis Deskripsi Peningkatan On-task Behavior Di Kelas Pada 

Mata Pelajaran Bahasa Inggris Selama Proses Pelaksanaan Layanan 

Konseling Perorangan Pendekatan Behavior Teknik Self Management 

 

Berikut merupakan gambaran umum dari peningkatan on-task behavior di 

kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris selama proses pelaksanaan layanan 

konseling perorangan pendekatan behavior teknik self management yang 

dilakukan sebanyak delapan kali pertemuan. Peningkatan on-task behavior di 

kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris ditandai dengan meningkatnya on-task 

behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris pada siswa yang menjadi 

subyek penelitian pada penelitian ini.  

 

 

Tabel 4.14 

Tabel Analisis ABC Meningkatkan On-task Behavior Di Kelas Pada Mata 

Pelajaran Bahasa Inggris 

 

A (Antecedent) B 

(Behavior) 

C (Consequent) 

1) Faktor dari dalam 

a. Minat siswa: konseli kurang berminat 

terhadap pelajaran bahasa Inggris. 

Konseli menganggap bahwa bahasa 

Inggris sebagai pelajaran yang sulit, 

sehingga anggapan tersebut membuat 

konseli merasa tersugesti.  

b. Memiliki perasaan tidak/kurang berani 

dalam bertanya: konseli tidak berani 

Masalah 

rendahnya 

on-task 

behavior di 

kelas pada 

mata 

pelajaran 

bahasa 

Inggris 

1. Konseli ketinggalan 

pelajaran  

2. Ditegur oleh guru 

3. Dihukum oleh guru 

4. Selalu mendapat nilai-

nilai jelek pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris 
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bertanya karena takut diejek oleh 

teman-temannya ketika nanti 

mengajukan pertanyaan. Takut apabila 

nanti pertanyaannya dianggap kurang 

mutu atau hanya pertanyaan mudah 

untuk ditanyakan. 

c. Motif  keingintahuan siswa: konseli 

kurang memiliki motif keingitahuan, 

maksudnya keingintahuan konseli 

apabila kurang memahami atau kurang 

jelas terhadap penjelasan guru kecil 

sehingga hal ini membuat konseli 

kurang terdorong untuk bertanya 

ketika konseli merasa kurang paham 

dengan penjelasan yang disampaikan 

oleh guru. 

2) Faktor dari luar 

a. Faktor guru: cara mengajar guru yang 

membosankan dan memberikan 

banyak tugas. Selain itu, guru kurang 

mampu memotivasi konseli untuk 

bertanya. Guru jarang memberikan 

kesempatan konseli untuk bertanya. 
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b. Faktor keluarga: kurang mendapat 

perhatian dari orang tua, konseli harus 

membantu pekerjaan orang tuanya 

sehingga konseli kurang mempunyai 

waktu untuk belajar dan mengulas 

kembali pelajaran sebelumnya. 

Perhatian yang kurang karena orang 

tua cerai atau ke luar negeri, sehingga 

waktu konseli habis hanya untuk 

bermain dengan teman- temannya. 

c. Suasana tempat tinggal: kebanyakan 

konseli yang tinggal di lingkungan 

yang kurang kondusif, karena sebagian 

besar teman di sekitar rumahnya 

bukan siswa berprestasi, tidak sekolah 

dan juga drop out. 

d. Faktor dari teman: konseli seringkali 

bergaul dengan teman-teman yang 

pasif, tidak pernah bertanya tentang 

mata pelajaran yang diajarkan dan 

seringkali tidak menyimak pelajaran 

dengan baik. 
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Dari tabel 4.14 diketahui bahwa masalah rendahnya on-task behavior di 

kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris pada konseli disebabkan karena tiga 

faktor yaitu faktor dari dalam diri siswa dan faktor dari luar. Faktor dari dalam diri 

konseli meliputi: minat siswa, memiliki perasaan tidak/kurang berani dalam 

bertanya, motif  keingintahuan siswa. Faktor dari luar meliputi : faktor guru, 

faktor keluarga, suasana tempat tinggal, faktor dari teman.  

Tabel 4.15 

Tahap Perkembangan Proses Konseling  

1. Konseli 1 

Pertemuan 

Konseling 

Tahapan 

Konseling 

Proses konseling Evaluasi Proses 

Konseling 

Konseling ke 

1 

 

Membina 

hubungan baik 

(rapport) 

- Perkenalan 

- Melakukan kontrak 

kasus 

- Penjelasan tentang 

structuring seperti 

masalah, waktu, 

dan tujuan yang 

akan dilakukan 

dalam konseling, 

serta batasan peran 

konselor dan 

konseli 

- Pada tahap ini 

peneliti melakukan 

assesment 

mengenai on-task 

behavior siswa di 

kelas pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris yang 

dialami konseli 

- Konseli agak 

merasa bingung 

dan canggung 

- Setelah terbina 

hubungan baik, 

konseli bisa lebih 

terbuka dan mau 

megikuti proses 

konseling 

berikutnya 

Pertemuan 

Konseling 

Tahapan 

Konseling 

Proses konseling Evaluasi Proses 

Konseling 

Konseling ke 

2 

Goal setting Menentukan tujuan 

yang ingin dicapai 

konseli menyangkut 

- Konseli sudah 

bersedia bersama-

sama menetapkan 
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 masalah rendahnya 

on-task behavior di 

kelas pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris dan 

mengidentifikasi 

pendukung 

tercapainya tujuan 

tersebut, yaitu: 

1.Siswa berbicara yang 

baik di dalam kelas 

2.Siswa mengerjakan 

sendiri tugas 

individu 

3.Siswa duduk tenang 

di dalam kelas 

4.Siswa 

mengumpulkan tugas 

tepat waktu 

5.Siswa mengerjakan 

tugas sesuai intruksi 

guru 

6.Siswa mandiri dalam 

mengerjakan tugas 

7.Siswa masuk kelas 

tepat waktu 

8.Siswa mendengarkan 

dengan baik saat 

guru menerangkan 

9.Siswa bertanya pada 

guru dengan baik 

10. Siswa menguasai 

dengan materi 

yang diberikan 

tujuan yang ingin 

dicapai konseli dari 

konseling yang 

dilakukan  

- Konseli dapat 

merumuskan tujuan 

yang diinginkannya 

dan untuk 

mewujudkan tujuan 

tersebut 

- Konseli merasa 

senang bisa 

merumuskan tujuan 

yang diinginkannya 

dan konseli akan 

berusaha untuk 

mewujudkan tujuan 

tersebut meskipun 

sulit 

Pertemuan 

Konseling 

Tahapan 

Konseling 

Proses konseling Evaluasi Proses 

Konseling 

Pertemuan 3 Technique 

Implementation 

self 

management 1 

(Menentukan 

Tujuan) 

- Konseli diajak untuk 

membahas perilaku 

yang akan dilakukan 

ketika di kelas pada 

saat mata pelajaran 

bahasa Inggris. 

- Konseli diharapkan 

dapat menerapkan 

- konseli fokus 

dalam 

memperhatikan 

memperhatikan 

setiap penjelasan 

peneliti. Berani 

bertanya jika tidak 

paham dengan 

penjelasan peneliti 
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perilaku yang sudah 

direncanakan dan bisa 

menjadi kebiasaan 

belajarnya ketika di 

kelas.  

- Keinginan konseli 

untuk bisa mencapai 

tujuan tersebut cukup 

tinggi karena dia juga 

ingin sekali menjadi 

siswa yang memiliki 

on-task behavior  

yang tinggi pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris ketika di kelas 

 

- konseli paham 

dengan langkah-

langkah teknik 

bantuan yang 

diberikan, konseli 

paham dengan 

perilaku yang harus 

ditingkatkan 

Pertemuan 

Konseling 

Tahapan 

Konseling 

Proses konseling Evaluasi Proses 

Konseling 

Petemuan ke 

4 

Technique 

Implementation 

self 

management-2 

(Mengevaluasi 

kemajuan) 

- konseli 

mengevaluasi 

kemajuan, peneliti 

mengajak konseli 

untuk menceritakan 

hasil implementasi 

perilaku yang telah 

dilakukan oleh 

konseli berdasarkan 

rencana sebelumnya. 

- Selain itu, pada 

tahap ini bertujuan 

untuk mengetahui 

apakah konseli sudah 

bisa mencoba 

menyesuaikan diri 

dengan perilaku yang 

baru 

- Konseli terbuka 

dan berterus terang 

menceritakan 

perilaku yang 

sudah dan belum 

dilakukannya 

kepada peneliti. 

- Konseli bisa 

menginstropeksi 

dirinya sendiri. 

- Konseli mau 

mengerjakan tugas 

yang diberikan 

peneliti dengan 

baik. 

Konseling ke 

5 

 

Technique 

Implementation 

self 

management-3 

(Penguatan 

diri) 

Konseli sudah mulai 

terbiasa dengan 

kebiasaan baru 

meskipun pada 

awalnya sulit untuk 

menerapkan pada 

kegiatan belajar 

konseli di kelas. 

- Konseli 

bersemangat untuk 

mengikuti 

konseling, konseli 

terbuka dan 

bersemangat dalam 

bercerita mengenai 

perubahannya. 
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Konseli juga mulai 

senang melakukan 

perubahan-perubahan 

itu. Perubahan-

perubahan yang sudah 

dilakukan oleh konseli 

yaitu: 

- konseli sudah bisa 

untuk fokus 

memperhatikan guru 

ketika guru sedang 

menerangkan 

pelajaran sekalipun 

seringkali konseli 

merasa penjelasan 

guru membosankan, 

konseli sudah tidak 

terlihat mengobrol 

sendiri dengan teman 

ketika guru sedang 

menerangkan, 

konseli selalu 

mencatat setiap 

penjelasan guru 

kemudian konseli 

bertanya jika konseli 

merasa belum 

paham, jika ada 

teman yang bertanya 

konseli selalu 

berusaha untuk 

memperhatikan 

- konseli masuk tepat 

waktu sebelum 

pelajaran di mulai 

dan mengerjakan 

tugas yang diberikan 

oleh guru 

dikumpulkan tepat 

waktu 

- konseli mulai bisa 

mencapai tujuan 

yang ingin konseli 

capai.  

- Konseli senang 

bisa sedikit-sedikit 

mengubah 

kebiasaannya. 

- Konseli berjanji 

akan terus 

mempertahankan 

perubahan 

perilakunya dan 

berusaha untuk 

meningkatkannya 

Konseling ke 

6 

 

Technique 

Implementation 

self 

management -4 

Peneliti mengajak 

konseli 

mengevaluasi 

kemajuan perilaku 

yang sudah 

- Pada pertemuan 

ini, konseli 

bersemangat untuk 

mengikuti 

konseling.  
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(Mengevaluasi 

kemajuan 

kembali) 

direncanakan 

sebelumnya dan 

menguatkan diri 

untuk tetap 

mempertahankan 

perilaku baru yang 

sudah dilakukan. 

Perubahan-

perubahan yang 

sudah dilakukan oleh 

konseli yaitu: 

- konseli sudah bisa 

untuk fokus 

memperhatikan guru 

ketika guru sedang 

menerangkan 

pelajaran sekalipun 

seringkali konseli 

merasa penjelasan 

guru membosankan, 

konseli sudah tidak 

terlihat mengobrol 

sendiri dengan 

teman ketika guru 

sedang 

menerangkan, 

konseli selalu 

mencatat setiap 

penjelasan guru 

kemudian konseli 

bertanya jika konseli 

merasa belum 

paham, jika ada 

teman yang bertanya 

konseli selalu 

berusaha untuk 

memperhatikan 

- konseli sudah 

terlihat selalu ikut 

andil dalam kegiatan 

pembelajaran, 

bertanya sesuai 

dengan topik yang 

sedang dibahas dan 

menerangkan 

- Konseli terbuka 

dan bersemangat 

dalam bercerita 

mengenai 

perubahannya 

- konseli mulai bisa 

mencapai tujuan 

yang ingin konseli 

capai. Konseli 

senang bisa sedikit-

sedikit mengubah 

kebiasaannya 
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kembali apa yang 

sudah dijelaskan 

oleh guru 

- konseli masuk tepat 

waktu sebelum 

pelajaran di mulai 

dan mengerjakan 

tugas yang diberikan 

oleh guru 

dikumpulkan tepat 

waktu 

- konseli sering 

langsung bertanya 

kepada guru jika 

menemui sesuatu 

yang belum 

dipahami, tanpa 

menunggu teman 

lain untuk 

menanyakan hal 

yang kurang 

dipahaminya, 

konseli selalu 

mengulas materi 

pelajaran bahasa 

Inggris yang 

diajarkan pada 

pertemuan 

sebelumnya 

kemudiaan 

menanyakannya 

kepada guru jika 

merasa belum jelas 

 

Pertemuan 

Konseling 

Tahapan 

Konseling 

Proses konseling Evaluasi Proses 

Konseling 

Konseling ke 

7 

Evaluasi-

Terminasi  

 

- Tahap evaluasi dari 

semua kegiatan 

konseling yang 

sudah dilakukan 

selama tujuh kali 

pertemuan. 

- Kesimpulan dan 

hasil yang didapat 

dari hasil konseling 

- konseli dan peneliti 

bersama-sama 

memberikan 

kesimpulan dari 

hasil konseling yang 

sudah dilakukan 

selama tujuh kali 

pertemuan 
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ini yaitu konseli 

sudah mengalami 

banyak perubahan 

dan peningkatan on-

task behavior di 

kelas pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris. 

- konseli menjadi 

mengerti dan 

merasakan bahwa 

meningkatkan on-

task behavior di 

kelas pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris mulai terasa 

manfaatnya dari 

sebelum diadakan 

konseling dan 

setelah diadakan 

konseling. 

- Konseli merasa 

senang dengan 

meningkatnya on-

task behavior di 

kelas pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris dan konseli 

punya harapan bisa 

meningkatkan 

prestasi belajarnya 

pada mata pelajaran 

bahasa Inggris dan 

konseli juga 

berharap bisa 

menjadi pribadi yang 

utuh yaitu pribadi 

yang kritis dan 

mampu 

mengungkapkan apa 

yang dirasakannya 

- Konseli berjanji 

akan 

mempertahankan 

perilaku belajar yang 

sudah terbentuk dan 

berusaha 

meningkatkannya 

Pertemuan 

Konseling 

Tahapan 

Konseling 

Proses konseling Evaluasi Proses 

Konseling 

Konseling ke 

8 

Feed Back 

(Umpan Balik) 

- Peneliti mengajak 

konseli untuk 

Peneliti mengajak 

konseli mengulas 
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melihat kebelakang 

melihat kemajuan 

demi kemajuan 

konseli dalam 

meningkatkan on-

task  behavior di 

kelas pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris, bukanlah 

suatu hal yang 

mudah 

- Dengan demikinan, 

harapannya konseli 

bisa terus 

mempertahankan dan 

meningkatkan 

perilaku yang positif 

(on-task behavior) 

dalam segala hal 

kembali mulai dari 

tahap rapport dan 

assesment, yang 

awalnya konseli 

merasa kurang 

nyaman untuk 

mengikuti proses 

konseling. Konseli 

mulai belajar 

terbuka dengan 

peneliti termasuk 

untuk 

mengungkapkan 

permasalahannya 

berhubungan 

dengan masalah 

rendahnya on-task 

behavior di kelas 

pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris. Pada tahap 

ini diperoleh 

informasi 

mengenai faktor 

penyebab 

timbulnya masalah 

rendahnya on-task 

behavior di kelas 

pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris. Berikut 

merupakan 

assesment dengan 

menggunakan 

analisis ABC 

 

 

2. Konseli 2 

Pertemuan 

Konseling 

Tahapan 

Konseling 

Proses konseling Evaluasi Proses 

Konseling 

Konseling ke 

1 

 

Membina 

hubungan baik 

(rapport) 

- Perkenalan 

- Melakukan kontrak 

kasus 

- Penjelasan tentang 

- Konseli agak 

merasa bingung 

dan canggung 

- Setelah terbina 



 

102 

 

 

 

structuring seperti 

masalah, waktu, 

dan tujuan yang 

akan dilakukan 

dalam konseling, 

serta batasan peran 

konselor dan 

konseli 

- Pada tahap ini 

peneliti melakukan 

assesment 

mengenai on-task 

behavior siswa di 

kelas pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris yang 

dialami konseli 

hubungan baik, 

konseli bisa lebih 

terbuka dan mau 

megikuti proses 

konseling 

berikutnya 

Pertemuan 

Konseling 

Tahapan 

Konseling 

Proses konseling Evaluasi Proses 

Konseling 

Konseling ke 

2 

 

Goal setting Menentukan tujuan 

yang ingin dicapai 

konseli menyangkut 

masalah rendahnya 

on-task behavior di 

kelas pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris dan 

mengidentifikasi 

pendukung 

tercapainya tujuan 

tersebut, yaitu: 

1. Siswa berbicara 

yang baik di dalam 

kelas 

2. Siswa mengerjakan 

sendiri tugas 

individu 

3. Siswa duduk tenang 

di dalam kelas 

4. Siswa 

mengumpulkan 

tugas tepat waktu 

5. Siswa mengerjakan 

tugas sesuai intruksi 

guru 

- Konseli sudah 

bersedia bersama-

sama menetapkan 

tujuan yang ingin 

dicapai konseli dari 

konseling yang 

dilakukan  

- Konseli dapat 

merumuskan tujuan 

yang diinginkannya 

dan untuk 

mewujudkan tujuan 

tersebut 

- Konseli merasa 

senang bisa 

merumuskan tujuan 

yang diinginkannya 

dan konseli akan 

berusaha untuk 

mewujudkan tujuan 

tersebut meskipun 

sulit 
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6. Siswa mandiri 

dalam mengerjakan 

tugas 

7. Siswa masuk kelas 

tepat waktu 

8. Siswa 

mendengarkan 

dengan baik saat 

guru menerangkan 

9. Siswa bertanya pada 

guru dengan baik 

10. Siswa menguasai 

dengan materi 

yang diberikan 

Pertemuan 

Konseling 

Tahapan 

Konseling 

Proses konseling Evaluasi Proses 

Konseling 

Pertemuan 3 Technique 

Implementation 

self 

management 1 

(Menentukan 

Tujuan) 

- Konseli diajak untuk 

membahas perilaku 

yang akan dilakukan 

ketika di kelas pada 

saat mata pelajaran 

bahasa Inggris. 

- Konseli diharapkan 

dapat menerapkan 

perilaku yang sudah 

direncanakan dan bisa 

menjadi kebiasaan 

belajarnya ketika di 

kelas.  

- Keinginan konseli 

untuk bisa mencapai 

tujuan tersebut cukup 

tinggi karena dia juga 

ingin sekali menjadi 

siswa yang memiliki 

on-task behavior  

yang tinggi pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris ketika di kelas 

 

- konseli fokus 

dalam 

memperhatikan 

memperhatikan 

setiap penjelasan 

peneliti. Berani 

bertanya jika tidak 

paham dengan 

penjelasan peneliti 

- konseli paham 

dengan langkah-

langkah teknik 

bantuan yang 

diberikan, konseli 

paham dengan 

perilaku yang harus 

ditingkatkan 

Pertemuan 

Konseling 

Tahapan 

Konseling 

Proses konseling Evaluasi Proses 

Konseling 

Petemuan ke Technique - konseli - Konseli terbuka 
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4 Implementation 

self 

management-2 

(Mengevaluasi 

kemajuan) 

mengevaluasi 

kemajuan, peneliti 

mengajak konseli 

untuk menceritakan 

hasil implementasi 

perilaku yang telah 

dilakukan oleh 

konseli berdasarkan 

rencana sebelumnya. 

- Selain itu, pada 

tahap ini bertujuan 

untuk mengetahui 

apakah konseli sudah 

bisa mencoba 

menyesuaikan diri 

dengan perilaku yang 

baru 

dan berterus terang 

menceritakan 

perilaku yang 

sudah dan belum 

dilakukannya 

kepada peneliti. 

- Konseli bisa 

menginstropeksi 

dirinya sendiri. 

- Konseli mau 

mengerjakan tugas 

yang diberikan 

peneliti dengan 

baik. 

Konseling ke 

5 

 

Technique 

Implementation 

self 

management-3 

(Penguatan 

diri) 

Konseli sudah mulai 

terbiasa dengan 

kebiasaan baru 

meskipun pada 

awalnya sulit untuk 

menerapkan pada 

kegiatan belajar 

konseli di kelas. 

Konseli juga mulai 

senang melakukan 

perubahan-perubahan 

itu. Perubahan-

perubahan yang sudah 

dilakukan oleh konseli 

yaitu: 

- konseli sudah bisa 

untuk fokus 

memperhatikan guru 

ketika guru sedang 

menerangkan 

pelajaran sekalipun 

seringkali konseli 

merasa penjelasan 

guru membosankan, 

konseli sudah tidak 

terlihat mengobrol 

sendiri dengan teman 

ketika guru sedang 

- Konseli 

bersemangat untuk 

mengikuti 

konseling, konseli 

terbuka dan 

bersemangat dalam 

bercerita mengenai 

perubahannya. 

- konseli mulai bisa 

mencapai tujuan 

yang ingin konseli 

capai.  

- Konseli senang 

bisa sedikit-sedikit 

mengubah 

kebiasaannya. 

- Konseli berjanji 

akan terus 

mempertahankan 

perubahan 

perilakunya dan 

berusaha untuk 

meningkatkannya 
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menerangkan, 

konseli selalu 

mencatat setiap 

penjelasan guru 

kemudian konseli 

bertanya jika konseli 

merasa belum 

paham, jika ada 

teman yang bertanya 

konseli selalu 

berusaha untuk 

memperhatikan 

- konseli masuk tepat 

waktu sebelum 

pelajaran di mulai 

dan mengerjakan 

tugas yang diberikan 

oleh guru 

dikumpulkan tepat 

waktu 

Konseling ke 

6 

 

Technique 

Implementation 

self 

management -4 

(Mengevaluasi 

kemajuan 

kembali) 

Peneliti mengajak 

konseli 

mengevaluasi 

kemajuan perilaku 

yang sudah 

direncanakan 

sebelumnya dan 

menguatkan diri 

untuk tetap 

mempertahankan 

perilaku baru yang 

sudah dilakukan. 

Perubahan-

perubahan yang 

sudah dilakukan oleh 

konseli yaitu: 

- konseli sudah bisa 

untuk fokus 

memperhatikan guru 

ketika guru sedang 

menerangkan 

pelajaran sekalipun 

seringkali konseli 

merasa penjelasan 

guru membosankan, 

- Pada pertemuan 

ini, konseli 

bersemangat untuk 

mengikuti 

konseling.  

- Konseli terbuka 

dan bersemangat 

dalam bercerita 

mengenai 

perubahannya 

- konseli mulai bisa 

mencapai tujuan 

yang ingin konseli 

capai. Konseli 

senang bisa sedikit-

sedikit mengubah 

kebiasaannya 
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konseli sudah tidak 

terlihat mengobrol 

sendiri dengan 

teman ketika guru 

sedang 

menerangkan, 

konseli selalu 

mencatat setiap 

penjelasan guru 

kemudian konseli 

bertanya jika konseli 

merasa belum 

paham, jika ada 

teman yang bertanya 

konseli selalu 

berusaha untuk 

memperhatikan 

- konseli sudah 

terlihat selalu ikut 

andil dalam kegiatan 

pembelajaran, 

bertanya sesuai 

dengan topik yang 

sedang dibahas dan 

menerangkan 

kembali apa yang 

sudah dijelaskan 

oleh guru 

- konseli masuk tepat 

waktu sebelum 

pelajaran di mulai 

dan mengerjakan 

tugas yang diberikan 

oleh guru 

dikumpulkan tepat 

waktu 

- konseli sering 

langsung bertanya 

kepada guru jika 

menemui sesuatu 

yang belum 

dipahami, tanpa 

menunggu teman 

lain untuk 

menanyakan hal 

yang kurang 
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dipahaminya, 

konseli selalu 

mengulas materi 

pelajaran bahasa 

Inggris yang 

diajarkan pada 

pertemuan 

sebelumnya 

kemudiaan 

menanyakannya 

kepada guru jika 

merasa belum jelas 

 

Pertemuan 

Konseling 

Tahapan 

Konseling 

Proses konseling Evaluasi Proses 

Konseling 

Konseling ke 

7 

Evaluasi-

Terminasi  

 

- Tahap evaluasi dari 

semua kegiatan 

konseling yang 

sudah dilakukan 

selama tujuh kali 

pertemuan. 

- Kesimpulan dan 

hasil yang didapat 

dari hasil konseling 

ini yaitu konseli 

sudah mengalami 

banyak perubahan 

dan peningkatan on-

task behavior di 

kelas pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris. 

- konseli dan peneliti 

bersama-sama 

memberikan 

kesimpulan dari 

hasil konseling yang 

sudah dilakukan 

selama tujuh kali 

pertemuan 

- konseli menjadi 

mengerti dan 

merasakan bahwa 

meningkatkan on-

task behavior di 

kelas pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris mulai terasa 

manfaatnya dari 

sebelum diadakan 

konseling dan 

setelah diadakan 

konseling. 

- Konseli merasa 

senang dengan 

meningkatnya on-

task behavior di 

kelas pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris dan konseli 
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punya harapan bisa 

meningkatkan 

prestasi belajarnya 

pada mata pelajaran 

bahasa Inggris dan 

konseli juga 

berharap bisa 

menjadi pribadi yang 

utuh yaitu pribadi 

yang kritis dan 

mampu 

mengungkapkan apa 

yang dirasakannya 

- Konseli berjanji 

akan 

mempertahankan 

perilaku belajar yang 

sudah terbentuk dan 

berusaha 

meningkatkannya 

Pertemuan 

Konseling 

Tahapan 

Konseling 

Proses konseling Evaluasi Proses 

Konseling 

Konseling ke 

8 

Feed Back 

(Umpan Balik) 

- Peneliti mengajak 

konseli untuk 

melihat kebelakang 

melihat kemajuan 

demi kemajuan 

konseli dalam 

meningkatkan on-

task  behavior di 

kelas pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris, bukanlah 

suatu hal yang 

mudah 

- Dengan demikinan, 

harapannya konseli 

bisa terus 

mempertahankan dan 

meningkatkan 

perilaku yang positif 

(on-task behavior) 

dalam segala hal 

Peneliti mengajak 

konseli mengulas 

kembali mulai dari 

tahap rapport dan 

assesment, yang 

awalnya konseli 

merasa kurang 

nyaman untuk 

mengikuti proses 

konseling. Konseli 

mulai belajar 

terbuka dengan 

peneliti termasuk 

untuk 

mengungkapkan 

permasalahannya 

berhubungan 

dengan masalah 

rendahnya on-task 

behavior di kelas 

pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris. Pada tahap 
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ini diperoleh 

informasi 

mengenai faktor 

penyebab 

timbulnya masalah 

rendahnya on-task 

behavior di kelas 

pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris. Berikut 

merupakan 

assesment dengan 

menggunakan 

analisis ABC 

 

3. Konseli 3 

Pertemuan 

Konseling 

Tahapan 

Konseling 

Proses konseling Evaluasi Proses 

Konseling 

Konseling ke 

1 

 

Membina 

hubungan baik 

(rapport) 

- Perkenalan 

- Melakukan kontrak 

kasus 

- Penjelasan tentang 

structuring seperti 

masalah, waktu, 

dan tujuan yang 

akan dilakukan 

dalam konseling, 

serta batasan peran 

konselor dan 

konseli 

- Pada tahap ini 

peneliti melakukan 

assesment 

mengenai on-task 

behavior siswa di 

kelas pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris yang 

dialami konseli 

- Konseli agak 

merasa bingung 

dan canggung 

- Setelah terbina 

hubungan baik, 

konseli bisa lebih 

terbuka dan mau 

megikuti proses 

konseling 

berikutnya 

Pertemuan 

Konseling 

Tahapan 

Konseling 

Proses konseling Evaluasi Proses 

Konseling 

Konseling ke 

2 

Goal setting Menentukan tujuan 

yang ingin dicapai 

konseli menyangkut 

- Konseli sudah 

bersedia bersama-

sama menetapkan 
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 masalah rendahnya 

on-task behavior di 

kelas pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris dan 

mengidentifikasi 

pendukung 

tercapainya tujuan 

tersebut, yaitu: 

1. Siswa berbicara 

yang baik di dalam 

kelas 

2. Siswa mengerjakan 

sendiri tugas 

individu 

3. Siswa duduk tenang 

di dalam kelas 

4. Siswa 

mengumpulkan 

tugas tepat waktu 

5. Siswa mengerjakan 

tugas sesuai intruksi 

guru 

6. Siswa mandiri 

dalam mengerjakan 

tugas 

7. Siswa masuk kelas 

tepat waktu 

8. Siswa 

mendengarkan 

dengan baik saat 

guru menerangkan 

9. Siswa bertanya pada 

guru dengan baik 

10. Siswa menguasai 

dengan materi 

yang diberikan 

tujuan yang ingin 

dicapai konseli dari 

konseling yang 

dilakukan  

- Konseli dapat 

merumuskan tujuan 

yang diinginkannya 

dan untuk 

mewujudkan tujuan 

tersebut 

- Konseli merasa 

senang bisa 

merumuskan tujuan 

yang diinginkannya 

dan konseli akan 

berusaha untuk 

mewujudkan tujuan 

tersebut meskipun 

sulit 

Pertemuan 

Konseling 

Tahapan 

Konseling 

Proses konseling Evaluasi Proses 

Konseling 

Pertemuan 3 Technique 

Implementation 

self 

management 1 

(Menentukan 

Tujuan) 

- Konseli diajak untuk 

membahas perilaku 

yang akan dilakukan 

ketika di kelas pada 

saat mata pelajaran 

- konseli fokus 

dalam 

memperhatikan 

memperhatikan 

setiap penjelasan 

peneliti. Berani 
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bahasa Inggris. 

- Konseli diharapkan 

dapat menerapkan 

perilaku yang sudah 

direncanakan dan bisa 

menjadi kebiasaan 

belajarnya ketika di 

kelas.  

- Keinginan konseli 

untuk bisa mencapai 

tujuan tersebut cukup 

tinggi karena dia juga 

ingin sekali menjadi 

siswa yang memiliki 

on-task behavior  

yang tinggi pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris ketika di kelas 

 

bertanya jika tidak 

paham dengan 

penjelasan peneliti 

- konseli paham 

dengan langkah-

langkah teknik 

bantuan yang 

diberikan, konseli 

paham dengan 

perilaku yang harus 

ditingkatkan 

Pertemuan 

Konseling 

Tahapan 

Konseling 

Proses konseling Evaluasi Proses 

Konseling 

Petemuan ke 

4 

Technique 

Implementation 

self 

management-2 

(Mengevaluasi 

kemajuan) 

- konseli 

mengevaluasi 

kemajuan, peneliti 

mengajak konseli 

untuk menceritakan 

hasil implementasi 

perilaku yang telah 

dilakukan oleh 

konseli berdasarkan 

rencana sebelumnya. 

- Selain itu, pada 

tahap ini bertujuan 

untuk mengetahui 

apakah konseli sudah 

bisa mencoba 

menyesuaikan diri 

dengan perilaku yang 

baru 

- Konseli terbuka 

dan berterus terang 

menceritakan 

perilaku yang 

sudah dan belum 

dilakukannya 

kepada peneliti. 

- Konseli bisa 

menginstropeksi 

dirinya sendiri. 

- Konseli mau 

mengerjakan tugas 

yang diberikan 

peneliti dengan 

baik. 

Konseling ke 

5 

 

Technique 

Implementation 

self 

management-3 

Konseli sudah mulai 

terbiasa dengan 

kebiasaan baru 

meskipun pada 

- Konseli 

bersemangat untuk 

mengikuti 

konseling, konseli 
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(Penguatan 

diri) 

awalnya sulit untuk 

menerapkan pada 

kegiatan belajar 

konseli di kelas. 

Konseli juga mulai 

senang melakukan 

perubahan-perubahan 

itu. Perubahan-

perubahan yang sudah 

dilakukan oleh konseli 

yaitu: 

- konseli sudah bisa 

untuk fokus 

memperhatikan guru 

ketika guru sedang 

menerangkan 

pelajaran sekalipun 

seringkali konseli 

merasa penjelasan 

guru membosankan, 

konseli sudah tidak 

terlihat mengobrol 

sendiri dengan teman 

ketika guru sedang 

menerangkan, 

konseli selalu 

mencatat setiap 

penjelasan guru 

kemudian konseli 

bertanya jika konseli 

merasa belum 

paham, jika ada 

teman yang bertanya 

konseli selalu 

berusaha untuk 

memperhatikan 

- konseli masuk tepat 

waktu sebelum 

pelajaran di mulai 

dan mengerjakan 

tugas yang diberikan 

oleh guru 

dikumpulkan tepat 

waktu 

terbuka dan 

bersemangat dalam 

bercerita mengenai 

perubahannya. 

- konseli mulai bisa 

mencapai tujuan 

yang ingin konseli 

capai.  

- Konseli senang 

bisa sedikit-sedikit 

mengubah 

kebiasaannya. 

- Konseli berjanji 

akan terus 

mempertahankan 

perubahan 

perilakunya dan 

berusaha untuk 

meningkatkannya 

Konseling ke Technique Peneliti mengajak - Pada pertemuan 
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6 

 

Implementation 

self 

management -4 

(Mengevaluasi 

kemajuan 

kembali) 

konseli 

mengevaluasi 

kemajuan perilaku 

yang sudah 

direncanakan 

sebelumnya dan 

menguatkan diri 

untuk tetap 

mempertahankan 

perilaku baru yang 

sudah dilakukan. 

Perubahan-

perubahan yang 

sudah dilakukan oleh 

konseli yaitu: 

- konseli sudah bisa 

untuk fokus 

memperhatikan guru 

ketika guru sedang 

menerangkan 

pelajaran sekalipun 

seringkali konseli 

merasa penjelasan 

guru membosankan, 

konseli sudah tidak 

terlihat mengobrol 

sendiri dengan 

teman ketika guru 

sedang 

menerangkan, 

konseli selalu 

mencatat setiap 

penjelasan guru 

kemudian konseli 

bertanya jika konseli 

merasa belum 

paham, jika ada 

teman yang bertanya 

konseli selalu 

berusaha untuk 

memperhatikan 

- konseli sudah 

terlihat selalu ikut 

andil dalam kegiatan 

pembelajaran, 

ini, konseli 

bersemangat untuk 

mengikuti 

konseling.  

- Konseli terbuka 

dan bersemangat 

dalam bercerita 

mengenai 

perubahannya 

- konseli mulai bisa 

mencapai tujuan 

yang ingin konseli 

capai. Konseli 

senang bisa sedikit-

sedikit mengubah 

kebiasaannya 
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bertanya sesuai 

dengan topik yang 

sedang dibahas dan 

menerangkan 

kembali apa yang 

sudah dijelaskan 

oleh guru 

- konseli masuk tepat 

waktu sebelum 

pelajaran di mulai 

dan mengerjakan 

tugas yang diberikan 

oleh guru 

dikumpulkan tepat 

waktu 

- konseli sering 

langsung bertanya 

kepada guru jika 

menemui sesuatu 

yang belum 

dipahami, tanpa 

menunggu teman 

lain untuk 

menanyakan hal 

yang kurang 

dipahaminya, 

konseli selalu 

mengulas materi 

pelajaran bahasa 

Inggris yang 

diajarkan pada 

pertemuan 

sebelumnya 

kemudiaan 

menanyakannya 

kepada guru jika 

merasa belum jelas 

 

Pertemuan 

Konseling 

Tahapan 

Konseling 

Proses konseling Evaluasi Proses 

Konseling 

Konseling ke 

7 

Evaluasi-

Terminasi  

 

- Tahap evaluasi dari 

semua kegiatan 

konseling yang 

sudah dilakukan 

selama tujuh kali 

- konseli dan peneliti 

bersama-sama 

memberikan 

kesimpulan dari 

hasil konseling yang 
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pertemuan. 

- Kesimpulan dan 

hasil yang didapat 

dari hasil konseling 

ini yaitu konseli 

sudah mengalami 

banyak perubahan 

dan peningkatan on-

task behavior di 

kelas pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris. 

sudah dilakukan 

selama tujuh kali 

pertemuan 

- konseli menjadi 

mengerti dan 

merasakan bahwa 

meningkatkan on-

task behavior di 

kelas pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris mulai terasa 

manfaatnya dari 

sebelum diadakan 

konseling dan 

setelah diadakan 

konseling. 

- Konseli merasa 

senang dengan 

meningkatnya on-

task behavior di 

kelas pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris dan konseli 

punya harapan bisa 

meningkatkan 

prestasi belajarnya 

pada mata pelajaran 

bahasa Inggris dan 

konseli juga 

berharap bisa 

menjadi pribadi yang 

utuh yaitu pribadi 

yang kritis dan 

mampu 

mengungkapkan apa 

yang dirasakannya 

- Konseli berjanji 

akan 

mempertahankan 

perilaku belajar yang 

sudah terbentuk dan 

berusaha 

meningkatkannya 



 

116 

 

 

 

Pertemuan 

Konseling 

Tahapan 

Konseling 

Proses konseling Evaluasi Proses 

Konseling 

Konseling ke 

8 

Feed Back 

(Umpan Balik) 

- Peneliti mengajak 

konseli untuk 

melihat kebelakang 

melihat kemajuan 

demi kemajuan 

konseli dalam 

meningkatkan on-

task  behavior di 

kelas pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris, bukanlah 

suatu hal yang 

mudah 

- Dengan demikinan, 

harapannya konseli 

bisa terus 

mempertahankan dan 

meningkatkan 

perilaku yang positif 

(on-task behavior) 

dalam segala hal 

Peneliti mengajak 

konseli mengulas 

kembali mulai dari 

tahap rapport dan 

assesment, yang 

awalnya konseli 

merasa kurang 

nyaman untuk 

mengikuti proses 

konseling. Konseli 

mulai belajar 

terbuka dengan 

peneliti termasuk 

untuk 

mengungkapkan 

permasalahannya 

berhubungan 

dengan masalah 

rendahnya on-task 

behavior di kelas 

pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris. Pada tahap 

ini diperoleh 

informasi 

mengenai faktor 

penyebab 

timbulnya masalah 

rendahnya on-task 

behavior di kelas 

pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris. Berikut 

merupakan 

assesment dengan 

menggunakan 

analisis ABC 

 

Rendahnya on-task behavior yang dimiliki konseli di kelas pada mata 

pelajaran bahasa Inggris juga menimbulkan berbagai konsekuensi, yaitu konseli 

ketinggalan pelajaran, ditegur oleh guru, dan dihukum oleh guru. Pada tahap goal 
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setting, peneliti mengeksplorasi apa yang sebenarnya diinginkan oleh konseli 

dalam proses konseling ini serta faktor pendukung dan penghambat pencapaian 

tujuan tersebut yaitu (1) Siswa berbicara yang baik di dalam kelas, (2) Siswa 

mengerjakan sendiri tugas individu, (3) Siswa duduk tenang di dalam kelas, (4) 

Siswa mengumpulkan tugas tepat waktu, (5) Siswa mengerjakan tugas sesuai 

intruksi guru, (6) Siswa mandiri dalam mengerjakan tugas, (7) Siswa masuk kelas 

tepat waktu, (8) Siswa mendengarkan dengan baik saat guru menerangkan, (9) 

Siswa bertanya pada guru dengan baik, dan (10) Siswa menguasai dengan materi 

yang diberikan. Faktor penghambat tercapainya tujuan konseling yaitu hambatan 

yang bisa menjadi penghalang terwujudnya tujuan tersebut yaitu diri konseli yang 

memiliki minat yang rendah terhadap mata pelajaran bahasa Inggris, motif 

keingintahuan yang rendah, konseli tidak berani untuk bertanya karena takut 

ditertawakan atau dianggap bodoh oleh teman-temannya, cara belajar guru yang 

membosankan dan kurang dapat memotivasi siswa, orang tua yang kurang 

perhatian pada perkembangan perilaku anaknya ketika di kelas, kebiasaan konseli 

yang kurang mampu mengatur waktu. Sedangkan pendukung terwujudnya tujuan 

itu yaitu adanya motivasi dari konseli untuk maju dan berubah serta ada yang 

membantu konseli dalam belajar. 

Pada tahap implementasi teknik dengan menggunakan teknik self 

management terdiri dari tahap menentukan tujuan, mengevaluasi, penguatan diri 

dan dievaluasi kembali. Konseli diberikan cara untuk mengatasi masalahnya 

dengan melatih konseli mengelola dirinya intuk meningkatkan on-task behavior 

terhadap mata pelajaran bahasa Inggris ketika di kelas. Sebelum konseling dan 
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penerapan teknik, konseli mempunyai on-task behavior di kelas pada mata 

pelajaran bahasa Inggris yang rendah dan setelah mendapatkan konseling dan 

penerapan teknik konseli mampu meningkatkan on-task behavior di kelas pada 

mata pelajaran bahasa Inggris. 

Selanjutnya pada tahap evaluasi-terminasi, digunakan untuk mengevaluasi 

dari semua kegiatan konseling yang sudah dilakukan selama tujuh kali pertemuan. 

Kesimpulan dan hasil yang didapat dari hasil konseling ini yaitu konseli sudah 

mengalami banyak perubahan dan mampu meningkatkan on-task behavior di 

kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris. Ditahap feed back, peneliti mengajak 

konseli melihat kembali kebelakang dari mulai proses konseling sampai selesai 

proses konseling, sehingga mengasilkan perilaku yang positif. Dengan demikian, 

harapan yang terbesar adalah konseli bisa mempertahankan dan meningkatkan on-

task behavior dalam segala hal. 

Kesimpulan dari proses layanan konseling perorangan pendekatan 

behavior teknik self management yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan 

on-task behavior bertanya di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris yang sudah 

dilakukan menunjukkan bahwa masalah rendahnya keaktifan bertanya di kelas 

pada mata pelajaran bahasa Inggris dapat diatasi setelah mengikuti layanan 

konseling perorangan pendekatan behavior teknik self management. Hal itu 

terbukti dengan perilaku konseli yang sudah bisa meningkatkan on-task behavior 

di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris ke dalam kebiasaan belajarnya sehari-

hari. 
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4.2. Pembahasan Hasil Penelitian 

Di dalam pembahasan penelitian ini, akan dibahas kondisi on-task 

behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris sebelum mengikuti 

konseling perorangan pendekatan behavior dengan teknik self management pada 

siswa kelas XI TKJ SMK Muhammadiyah 3 Weleri, untuk meningkatkan on-task 

behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris setelah mengikuti konseling 

perorangan pendekatan behavior dengan teknik self management pada siswa kelas 

XI TKJ SMK Muhammadiyah 3 Weleri, untuk meningkatkan on-task behavior di 

kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris sebelum mengikuti konseling 

perorangan pendekatan behavior dengan teknik self management pada siswa kelas 

XI TKJ SMK Muhammadiyah 3 Weleri. 

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa sebelum diberikan layanan 

konseling perorangan, dari 7 siswa kelas XI TKJ 1 dan TKJ 2 SMK 

Muhammadiyah 3 Weleri yang menjadi responden memiliki on-task behavior 

yang rendah. Berdasarkan hasil pre test menunjukkan bahwa siswa dalam 

kelompok eksperimen, memiliki rata-rata nilai 1 dan  siswa dalam kelompok 

kontrol juga memiliki rata-rata nilai 1. Hal ini menunjukkan bahwa siswa-siswa 

tersebut memiliki on-task behavior yang rendah di kelas pada mata pelajaran 

bahasa Inggris.  

Berdasarkan hasil pre test tersebut konseli mengalami on-task behavior 

yang rendah di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris. Rendahnya on-task 

behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris ini harus segera diatasi 

karena berdampak pada hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris dan 
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siswa tidak dapat menjadi pribadi yang utuh yaitu pribadi yang mampu 

mewujudkan aktualisasi dirinya.  

Untuk mengatasi masalah tersebut peneliti memberikan treatment berupa 

konseling perorangan kepada konseli kelompok eksperimen. Menurut Prayitno 

(2004:  1) Tujuan umum layanan konseling perorangan adalah terentaskannya 

masalah yang dialami konseli. Melalui layanan ini pula konselor membantu 

mengurangi beban konseli, meningkatkan kemampuan, dan mengembangkan 

potensi yang dimiliki oleh konseli. Tujuan pemberian layanan konseling 

perorangan dalam penelitian ini adalah untuk mambantu meningkatkan on-task 

behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris. Hal ini dimaksudkan agar 

setelah on-task behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris konseli 

meningkat. Sedangkan untuk kelompok kontrol tidak diberikan treatment berupa 

konseling perorangan tetapi hanya diberikan plasebo. 

Konseling perorangan pada penelitian ini dikhususkan menggunakan 

pendekatan behavior.  Konseling perorangan pendekatan behavior menaruh 

perhatian pada perubahan perilaku. Menurut Corey (2003: 202) tujuan dari terapi 

tingkah laku adalah menciptakan kondisi baru bagi proses belajar. Segenap 

tingkah laku dapat dipelajari (learned), termasuk tingkah laku yang maladaptif. 

Jika tingkah laku neurotic learned, maka ia bisa uncleared (dihapus dari ingatan), 

dan tingkah laku yang lebih efektif bisa diperoleh. 

Adapun rendahnya on-task behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa 

Inggris ini dapat diinterpretasikan sebagai perilaku yang tidak diinginkan (off-task 

behavior). Untuk mendapatkan on-task behavior tersebut, konseli dapat 
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memperolehnya melalui proses belajar yang dapat diperolehnya melalui belajar 

langsung self management sehingga konseli dapat mengelola dirinya meningkat 

menjadi lebih baik, yaitu mengubah perilaku yang tidak diinginkan kemudian 

mengubahnya menjadi perilaku baru yang diharapkan (off-task behavior menjadi 

on-task brhavior). 

Dalam konseling perorangan pendekatan behavior terdapat beberapa 

teknik, teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk membantu memodifikasi 

tingkahlaku konseli, peneliti menggunakan teknik self management. Sukadji 

(1983: 96), menyebutkan pengelolaan diri (self management) adalah prosedur di 

mana individu mengatur perilaku sendiri. Pada teknik ini individu terlibat pada 

beberapa atau keseluruhan komponen dasar, yaitu menentukan perilaku sasaran, 

memonitor perilaku tersebut, memilih prosedur yang akan diterapkan, 

melaksanakan prosedur tersebut dan mengevaluasi efektifitas prosedur tersebut. 

Dalam penerapan teknik pengelolaan diri (self management) tanggung jawab 

keberhasilan konseling ditangan konseli. Konselor berperan sebagai pencetus 

gagasan, fasilitator yang membantu merancang program serta motivator bagi 

konseli 

Dengan teknik self management peneliti mengajarkan kepada konseli 

mengelola dirinya untuk meningkatkan on-task behavior di kelas pada mta 

pelajaran bahasa Inggris. Hal ini bertujuan agar konseli dapat belajar melalui 

pengelolaan diri untuk menhasilkan perilaku baru atau on-task behavior. Belajar 

mengubah atau meningkatkan tingkah laku dengan cara mengelola diri, konseli 

diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan on-task behavior dalam 
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segala hal, karena saat proses konseling konseli dilatih langsung mengelola dari 

dalam dirinya. 

Analisis deskriptif pada hasil post test menunjukkan adanya peningkatan 

on-task behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris yang 

mengindikasikan perilaku yang tidak sesuai di kelas pada mata pelajaran bahasa 

Inggris telah dapat diatasi. Setelah diberikan layanan konseling perorangan 

dengan pendekatan behavior teknik self management, ketiga konseli pada 

kelompok eksperimen tersebut menunjukkan peningkatan berdasarkan hasil post 

test. Konseli dalam kelompok eksperimen, rata-rata nilai 4. Terjadi peningkatan 

sebanyak 3 nilai atau sekitar 8-9 perilaku yang dilaksanakan dati 10 perilaku yang 

direncanakan. Sedangkan konseli dalam kelompok kontrol, rata-rata nilai 1. 

Apabila dibandingkan dengan nilai pada keadaan awal, berarti pada kelompok 

kontrol tidak mengalami peningkatan.  

Rendahnya on-task behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris 

ini dipengaruhi oleh (1) Faktor dari dalam yaitu minat siswa : konseli kurang 

berminat terhadap pelajaran bahasa Inggris. Konseli menganggap bahwa bahasa 

Inggris sebagai pelajaran yang sulit, sehingga anggapan tersebut membuat konseli 

merasa tersugesti, memiliki perasaan tidak/kurang berani dalam bertanya : konseli 

tidak berani bertanya karena takut diejek oleh teman-temannya ketika nanti 

mengajukan pertanyaan. Takut apabila nanti pertanyaannya dianggap kurang mutu 

atau hanya pertanyaan mudah untuk ditanyakan, motif  keingintahuan siswa: 

konseli kurang memiliki motif keingitahuan, maksudnya keingintahuan konseli 

apabila kurang memahami atau kurang jelas terhadap penjelasan guru kecil 
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sehingga hal ini membuat konseli kurang terdorong untuk bertanya ketika konseli 

merasa kurang paham dengan penjelasan yang disampaikan oleh guru, (2) Faktor 

dari luar yaitu faktor guru: cara mengajar guru yang membosankan dan 

memberikan banyak tugas. Selain itu, guru kurang mampu memotivasi konseli 

untuk bertanya. Guru jarang memberikan kesempatan konseli untuk bertanya, 

faktor keluarga: kurang mendapat perhatian dari orang tua, konseli harus 

membantu pekerjaan orang tuanya sehingga konseli kurang mempunyai waktu 

untuk belajar dan mengulas kembali pelajaran sebelumnya, suasana tempat tinggal 

: kebanyakan konseli yang tinggal di lingkungan yang kurang kondusif, yaitu 

lingkungan sekitar bnyak yang tidak sekolah atau drop out, faktor dari teman : 

konseli seringkali bergaul dengan teman-teman yang pasif, tidak pernah bertanya 

tentang mata pelajaran yang diajarkan dan seringkali tidak menyimak pelajaran 

dengan baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Yamin (2007: 90) menjelaskan 

bahwa siswa seringkali belum terangsang untuk mengajukan pertanyaan dari 

materi yang dipelajari, karena berbagai alasan yaitu karena kurang adanya rasa 

percaya diri mereka dengan konsep yang dimiliki atau mereka tidak diberi 

kesempatan bertanya oleh guru karena guru memonopoli kelas. Berdasarkan 

pendapat tersebut menjelaskan bahwa on-task behavior siswa pada umumnya 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal (faktor yang berasal dari dalam 

diri) maupun faktor eksternal (faktor yang berasal dari luar). 

Selain dari perhitungan post test, juga dilakukan analisis uji mann whitney. 

Uji ini dilakukan peneliti dengan menganalisis hasil post test dari kedua kelompok 

subyek penelitian yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jumlah 
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kelompok eksperimen 3 dan jumlah kelompok kontrol 4. Dari hasil perhitungan 

uji mann whitney u test diperoleh hasil , maka H1 

diterima dan Ho ditolak. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan pada 

peningkatan on-task behavior siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris antara 

sebelum diberi treatment dengan setelah diberi treatment. Artinya layanan 

konseling perorangan pendekatan behavior teknik self management dapat 

meningkatkan on-task behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris pada 

siswa kelas XI TKJ SMK Muhammadiyah 3 Weleri tahun ajaran 2012/2013. 

Layanan konseling perorangan pendekatan behavior dengan teknik self 

management dapat memberikan gambaran secara kongkret kepada konseli dalam 

membangkitkan rangsangan untuk meningkatkan on-task behavior di kelas pada 

mata pelajaran bahasa Inggris dalam diri mereka. Hal ini telah terbukti dalam 

penelitian ini yang secara deskriptif telah dipaparkan di depan. 

Hasil yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah meningkatkan on-

task behavior konseli di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris. On-task 

behavior konseli yang pada awalnya rendah dapat meningkat, sehingga di kelas 

terjadi kegiatan interaktif dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Hal ini 

diperkuat oleh pendapat Hasibuan &Moediono (2009: 7), keaktifan siswa itu 

dapat terlihat dalam bentuk mengajukan pertanyaan, pendapat atau pandangan lain 

bahkan berupa bantahan. Salah satu wujud keberhasilan proses pembelajaran yaitu 

terjadinya interaksi antara guru dengan siswa. Dalam hal ini guru dengan siswa 

harus dapat menghidupkan suasana kelas dimana keduanya harus sama-sama aktif 

dalam mengikuti proses pembelajaran. Siswa yang merupakan subyek 
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pembelajaran harus menunjukkan keaktifannya dalam mengikuti pembelajaran, 

salah satu wujudnya yaitu dengan mengajukan berbagai pertanyaan kepada guru 

baik berupa pendapat maupun hal-hal yang belum dipahami. 

Efektivitas layanan konseling perorangan pendekatan behavior dengan 

teknik self management dapat meningkatkan perilaku on task behavior. Dalam hal 

ini, on-task behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris merupakan 

perilaku yang dikendaki. Sehingga dapat disimpulkan bahwa on-task behavior di 

kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris dapat ditingkatkan melalui self 

management. Hal ini terbukti dalam penelitian ini yaitu setelah konseli 

mendapatkan layanan konseling perorangan dengan pendekatan behavior dengan 

teknik self management mereka mampu menunjukkan peningkatan, yaitu dari 

siswa yang mempunyai on-task behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa 

Inggris yang rendah menjadi siswa yang mempunyai on-task behavior di kelas 

pada mata pelajaran bahasa Inggris yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 

antara sebelum dan sesudah layanan konseling konseling perorangan dengan 

pendekatan behavior dengan teknik self management mengalami peningkatan ke 

arah yang lebih baik. 

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan on-

task behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris yang berarti masalah 

rendahnya on-task behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris dapat 

ditingkatkan. Tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh konselor sekolah 

hendaknya terus mendampingi konseli mempertahankan dan meningkatkan on-

task behavior di kelas pada semua mata pelajaran yang ada disekolah yaitu dapat 
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merangsang cara berpikir siswa untuk lebih berani berpikir secara kritis dan 

mengungkapkannya sebagai bentuk dari hasil pemikirannya dan membantu 

memecahkan hal-hal yang menjadi pertanyaan dipikirannya sehingga tidak 

mengganggu kehidupannya sehari-hari (memecahkan permasalahannya). 

Hasil penelitian diatas memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang 

dilakukan Pramono (2009), yang berjudul “Efektivitas Konseling Behavioral 

Dengan Teknik Self Management Program Untuk Membantu Kesulitan 

Belajar Siswa (Penelitian di SMP N 1 Mrebet Purbalingga)”. Bahwa hasil 

penelitian menjelaskan bahwa pemberian layanan konseling behavioral dengan 

teknik self management program dibuktikan mampu memberikan arah dalam 

merubah perilaku bermasalah peserta didik (kesulitan belajar) menuju 

pembelajaran yang kondusif. Peserta didik mampu memecahkan persoalan 

belajarnya secara baik dan terkonsep dengan benar melalui program pengubahan 

tingkah laku. Program tingkah laku perubahan perilaku maladaptif menjadi 

perilaku adapif dapat terlaksana dengan baik dengan cara menyusun dan 

mengevaluasi program yang telah dibuat, terbukti dari hasil tes ulangan umum 

semester menunjukkan peningkatan. 

Perubahan perilaku bisa dilakukan dengan layanan klasikal atau 

kelompok. Selain itu, konselor sekolah harus memperhatikan faktor eksternal 

yang mempengaruhi masalah rendahnya on-task behavior siswa misalnya, 

lingkungan sekolah, keluarga, dan teman sebaya. Sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Dustin & george dalam  Latipun (2008: 135) bahwa “pendekatan behavior 

memandang perilaku seseorang dengan aspeknya sekarang ini adalah hasil dari 
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proses belajar dan dalam hal ini diperoleh dalam interaksinya dengan dunia luar”. 

Dikhawatirkan bila faktor eksternal tidak diperhatikan maka perilaku adaptif 

konseli yang sudah terbentuk kembali pada perilaku semula. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, yaitu tentang meningkatkan on-

task behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris melalui konseling 

perorangan dengan pendekatan behavior teknik self management pada siswa kelas 

XI TKJ SMK Muhammadiyah 3 Weleri Tahun Ajaran 2012/2013, maka dapat 

disimpulkan bahwa konseling perorangan dengan pendekatan behavior teknik self 

management memang dapat digunakan dan efektif untuk meningkatkan on-task 

behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris. 

Terjadi peningkatan dan terdapat perbedaan yang signifikan pada 

peningkatan  on-task behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris pada 

siswa kelas XI TKJ SMK Muhammadiyah 3 Weleri Tahun Ajaran 2012/2013, 

antara sebelum mengikuti konseling perorangan dengan pendekatan behavior 

teknik self management dan setelah mengikuti konseling perorangan dengan 

pendekatan behavior teknik self management. Dengan begitu juga dapat 

disimpulkan bahwa on-task behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris 

dapat dientaskan dengan menggunakan konseling perorangan dengan pendekatan 

behavior teknik self management. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil analisis 

nilai dan hasil analisis uji mann whitney yang telah dilakukan. Hasil analisis nilai 

menunjukan bahwa ketiga sampel pada kelompok eksperimen mengalami 

peningkatan nilai menjadi 4. Terjadi peningkatan sebanyak 3 nilai atai rata-rata 8 

sampai 9 perilaku dari kondisi awal. Sedangkan konseli dalam kelompok kontrol, 
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rata-rata nilai 1. Apabila dibandingkan dengan nilai pada keadaan awal, berarti 

pada kelompok kontrol tidak mengalami peningkatan.  

Hasil analisis uji mann whitney u test pada tabel ABCD menunjukan 

bahwa , maka Ho ditolak dan H1 diterima. Jadi 

terdapat perbedaan yang signifikan pada on-task behavior siswa pada mata 

pelajaran bahasa Inggris antara sebelum diberi treatment dengan setelah diberi 

treatment. Artinya layanan konseling perorangan pendekatan behavior teknik self 

management efektif untuk meningkatkan on-task behavior di kelas pada mata 

pelajaran bahasa Inggris.  

Pembelajaran tentunya tidak akan berjalan dengan sempurna apabila tidak 

ada interaksi multiarah antara guru dengan siswa. Guru memang merupakan 

motor penggerak dalam kegitan pembelajaran di kelas. Akan tetapi hal ini 

tentunya tidak mengesampingkan peran penting siswa. Siswa tentunya diharapkan 

ikut aktif dalam proses pembelajaran. Keaktifan siswa itu dapat terlihat dalam 

bentuk mengajukan pertanyaan, pendapat atau pandangan lain bahkan berupa 

bantahan. Tujuan konseling perorangan dengan pendekatan behavior adalah untuk 

mengubah tingkah laku individu yang tidak sesuai pada konseli yang 

didapatkannya dari hasil belajar yang salah. Salah satu tekniknya yaitu dapat 

dilakukan dengan teknik self management. Self management adalah prosedur yang 

digunakan untuk mengajarkan tingkah laku yang dikehendaki atau yang 

hendaknya dimiliki oleh konseli melalui mengelola diri. 

 

4.3. Keterbatasan Penelitian 
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Meskipun penelitian ini telah dilaksanakan sebaik mungkin, akan tetapi 

penelitian ini memiliki keterbatasan. Berikut ini adalah keterbatasan peneliti: 

4.3.1 Waktu penelitian kurang efektif karena terbentur dengan waktu liburan 

yang cukup lama yang mengakibatkan konseli mengulangi pembelajaran 

on-task behavior dari awal lagi. 

4.3.2 Peneliti tidak ada kerja sama dengan keluarga konseli untuk membantu 

konseli meningkatkan on-task behavior konseli sebagai faktor pendukung 

konseli dari luar diri konseli yang juga sangat mempengaruhi konseli 

dalam meningkatkan on-task behavior yang dimilikinya. 

4.3.3 Kemungkinan hasil perubahan perilaku tidak atas kesadaran diri siswa 

karena ada faktor lain yang mempengaruhi, yaitu peneliti masuk dalam 

kelas saat observasi. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dalam meningkatkan on-task 

behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris melalui konseling behavior 

teknik self management pada siswa kelas XI TKJ SMK Muhammadiyah 3 Weleri 

Tahun Ajaran 2012/2013, dapat diambil kesimpulan bahwa: 

5.1.1 Gambaran on- task behavior pada mata pelajaran Bahasa Inggris sebelum 

diberikan konseling behavior dengan teknik self management pada siswa 

kelas XI TKJ di SMK Muhammadiyah 3 Weleri tahun ajaran 2012/2013 

adalah antara kelompok eksperimen dan kontrol sebelum diberikan 

treatment berupa pemberian layanan konseling perorangan pendekatan 

behavior dengan teknik self management, memiliki nilai rata-rata yang 

tidak jauh berbeda, yaitu kelompok eksperimen memiliki nilai rata-rata 1 

atau hanya melakukan rata-rata 0-1 on- task behavior dan pada kelompok 

kontrol juga memiliki nilai rata-rata 1 atau hanya melakukan rata-rata 0-1 

on- task behavior. Jadi, antara kelompok eksperimen dengan kelompok 

kontrol memiliki selisih nilai 0 atau tidak ada perbedaan antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol sebelum diberi treatment. Hal ini 

ditandai dengan hasil out put SPSS analisis uji mann whitney u test pada 

pre test menunjukkan bahwa P[Wx>12]=1,000>0,5714, maka H1 ditolak 

yang artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok 
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eksperimen dan kelompok kontrol sebelum diberi treatment atau 

perlakuan. 

5.1.2 Gambaran on- task behavior pada mata pelajaran Bahasa Inggris sesudah 

diberikan konseling behavior dengan teknik self management pada siswa 

kelas XI TKJ di SMK Muhammadiyah 3 Weleri tahun ajaran 2012/2013 

adalah antara kelompok eksperimen dan kontrol sesudah diberikan 

treatment berupa pemberian layanan konseling perorangan pendekatan 

behavior dengan teknik self management, memiliki nilai rata-rata yang 

jauh berbeda, kelompok eksperimen memiliki nilai rata-rata 4 atau 

melakukan rata-rata 8-10 on- task behavior sedangkan pada kelompok 

kontrol memiliki nilai rata-rata 1 atau hanya melakukan rata-rata 0-1 on- 

task behavior. Jadi, antara kelompok eksperimen dengan kelompok 

kontrol memiliki selisih nilai 3 atau ada perbedaan yang signifikan antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sesudah diberi treatment. 

Hasil post test menunjukkan bahwa , 

maka H1 diterima.  

5.1.3 Terdapat perbedaan frekuensi tingkat on- task behavior pada mata 

pelajaran Bahasa Inggris pada siswa kelas XI TKJ di SMK 

Muhammadiyah 3 Weleri tahun ajaran 2012/2013 antara sebelum dan 

sesudah diberikan konseling behavior dengan teknik self management. 

Gambaran perubahan antara hasil pre test dan pos test pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol dapat diketahui dengan jelas bahwa 

pada kelompok eksperimen terdapat peningkatan nilai dari minggu ke 
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minggu. Diawali dari minggu pertama dimana nilainya hanya 1, kemudian 

pada minggu kedua meningkat menjadi 3, sehingga dapat dilihat terjadi 

kenaikan nilai dan perilaku. Dilanjutkan pada minggu ketiga kelompok 

eksperimen memiliki nilai tetap, yaitu 3 akan tetapi mengalami 

peningkatan perilaku. Apabila dibandingkan dengan minggu sebelumnya 

terjadi kenaikan yang cukup bagus dari minggu keminggu. Kemudian pada 

minggu keempat terjadi kenaikan yang cukup bagus, yaitu nilai 4 

meskipun belum semua perilaku dilaksanakan. 

  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian meningkatkan on-task behavior di kelas pada 

mata pelajaran bahasa Inggris melalui layanan konseling perorangan dengan 

pendekatan behavior teknik self management di kelas XI TKJ SMK 

Muhammadiyah 3 Weleri Tahun Ajaran 2012/2013, maka dapat diajukan 

beberapa saran, yaitu: 

5.2.1 Untuk konselor sekolah, diharapkan dapat bekerjasama dengan guru untuk 

lebih memperhatikan tingkat perkembangan siswa khususnya on-task 

behavior siswa ketika berada di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris 

dan mengembangkan kemampuan mereka dalam melaksanakan layanan 

konseling perorangan, terutama pendekatan behavior teknik self 

management. 

5.2.2 Untuk siswa jurusan TKJ, hendaknya dapat lebih memahami manfaat on-

task behavior ketika berada di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris 
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dan dapat lebih memotivasi dirinya untuk meningkatkan on-task 

behaviornya pada mata pelajaran bahasa Inggris. 
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Analisis Deskriptif 

Tahap Perkembangan Proses Konseling  

4. Konseli 1 

Pertemuan 

Konseling 

Tahapan 

Konseling 

Proses konseling Evaluasi Proses 

Konseling 

Konseling ke 

1 

 

Membina 

hubungan baik 

(rapport) 

- Perkenalan 

- Melakukan kontrak 

kasus 

- Penjelasan tentang 

structuring seperti 

masalah, waktu, 

dan tujuan yang 

akan dilakukan 

dalam konseling, 

serta batasan peran 

konselor dan 

konseli 

- Pada tahap ini 

peneliti melakukan 

assesment 

mengenai on-task 

behavior siswa di 

kelas pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris yang 

dialami konseli 

- Konseli agak 

merasa bingung 

dan canggung 

- Setelah terbina 

hubungan baik, 

konseli bisa lebih 

terbuka dan mau 

megikuti proses 

konseling 

berikutnya 

Pertemuan 

Konseling 

Tahapan 

Konseling 

Proses konseling Evaluasi Proses 

Konseling 

Konseling ke 

2 

 

Goal setting Menentukan tujuan 

yang ingin dicapai 

konseli menyangkut 

masalah rendahnya 

on-task behavior di 

kelas pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris dan 

mengidentifikasi 

pendukung 

tercapainya tujuan 

tersebut, yaitu: 

11. Siswa 

berbicara yang baik 

di dalam kelas 

12. Siswa 

- Konseli sudah 

bersedia bersama-

sama menetapkan 

tujuan yang ingin 

dicapai konseli dari 

konseling yang 

dilakukan  

- Konseli dapat 

merumuskan tujuan 

yang diinginkannya 

dan untuk 

mewujudkan tujuan 

tersebut 

- Konseli merasa 

senang bisa 

merumuskan tujuan 
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mengerjakan sendiri 

tugas individu 

13. Siswa duduk 

tenang di dalam 

kelas 

14. Siswa 

mengumpulkan tugas 

tepat waktu 

15. Siswa 

mengerjakan tugas 

sesuai intruksi guru 

16. Siswa mandiri 

dalam mengerjakan 

tugas 

17. Siswa masuk 

kelas tepat waktu 

18. Siswa 

mendengarkan 

dengan baik saat 

guru menerangkan 

19. Siswa bertanya 

pada guru dengan 

baik 

20. Siswa menguasai 

dengan materi 

yang diberikan 

yang diinginkannya 

dan konseli akan 

berusaha untuk 

mewujudkan tujuan 

tersebut meskipun 

sulit 

Pertemuan 

Konseling 

Tahapan 

Konseling 

Proses konseling Evaluasi Proses 

Konseling 

Pertemuan 3 Technique 

Implementation 

self 

management 1 

(Menentukan 

Tujuan) 

- Konseli diajak untuk 

membahas perilaku 

yang akan dilakukan 

ketika di kelas pada 

saat mata pelajaran 

bahasa Inggris. 

- Konseli diharapkan 

dapat menerapkan 

perilaku yang sudah 

direncanakan dan bisa 

menjadi kebiasaan 

belajarnya ketika di 

kelas.  

- Keinginan konseli 

untuk bisa mencapai 

tujuan tersebut cukup 

tinggi karena dia juga 

ingin sekali menjadi 

- konseli fokus 

dalam 

memperhatikan 

memperhatikan 

setiap penjelasan 

peneliti. Berani 

bertanya jika tidak 

paham dengan 

penjelasan peneliti 

- konseli paham 

dengan langkah-

langkah teknik 

bantuan yang 

diberikan, konseli 

paham dengan 

perilaku yang harus 

ditingkatkan 
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siswa yang memiliki 

on-task behavior  

yang tinggi pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris ketika di kelas 

 

Pertemuan 

Konseling 

Tahapan 

Konseling 

Proses konseling Evaluasi Proses 

Konseling 

Petemuan ke 

4 

Technique 

Implementation 

self 

management-2 

(Mengevaluasi 

kemajuan) 

- konseli 

mengevaluasi 

kemajuan, peneliti 

mengajak konseli 

untuk menceritakan 

hasil implementasi 

perilaku yang telah 

dilakukan oleh 

konseli berdasarkan 

rencana sebelumnya. 

- Selain itu, pada 

tahap ini bertujuan 

untuk mengetahui 

apakah konseli sudah 

bisa mencoba 

menyesuaikan diri 

dengan perilaku yang 

baru 

- Konseli terbuka 

dan berterus terang 

menceritakan 

perilaku yang 

sudah dan belum 

dilakukannya 

kepada peneliti. 

- Konseli bisa 

menginstropeksi 

dirinya sendiri. 

- Konseli mau 

mengerjakan tugas 

yang diberikan 

peneliti dengan 

baik. 

Konseling ke 

5 

 

Technique 

Implementation 

self 

management-3 

(Penguatan 

diri) 

Konseli sudah mulai 

terbiasa dengan 

kebiasaan baru 

meskipun pada 

awalnya sulit untuk 

menerapkan pada 

kegiatan belajar 

konseli di kelas. 

Konseli juga mulai 

senang melakukan 

perubahan-perubahan 

itu. Perubahan-

perubahan yang sudah 

dilakukan oleh konseli 

yaitu: 

- konseli sudah bisa 

untuk fokus 

memperhatikan guru 

ketika guru sedang 

menerangkan 

- Konseli 

bersemangat untuk 

mengikuti 

konseling, konseli 

terbuka dan 

bersemangat dalam 

bercerita mengenai 

perubahannya. 

- konseli mulai bisa 

mencapai tujuan 

yang ingin konseli 

capai.  

- Konseli senang 

bisa sedikit-sedikit 

mengubah 

kebiasaannya. 

- Konseli berjanji 

akan terus 

mempertahankan 

perubahan 
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pelajaran sekalipun 

seringkali konseli 

merasa penjelasan 

guru membosankan, 

konseli sudah tidak 

terlihat mengobrol 

sendiri dengan teman 

ketika guru sedang 

menerangkan, 

konseli selalu 

mencatat setiap 

penjelasan guru 

kemudian konseli 

bertanya jika konseli 

merasa belum 

paham, jika ada 

teman yang bertanya 

konseli selalu 

berusaha untuk 

memperhatikan 

- konseli masuk tepat 

waktu sebelum 

pelajaran di mulai 

dan mengerjakan 

tugas yang diberikan 

oleh guru 

dikumpulkan tepat 

waktu 

perilakunya dan 

berusaha untuk 

meningkatkannya 

Konseling ke 

6 

 

Technique 

Implementation 

self 

management -4 

(Mengevaluasi 

kemajuan 

kembali) 

Peneliti mengajak 

konseli 

mengevaluasi 

kemajuan perilaku 

yang sudah 

direncanakan 

sebelumnya dan 

menguatkan diri 

untuk tetap 

mempertahankan 

perilaku baru yang 

sudah dilakukan. 

Perubahan-

perubahan yang 

sudah dilakukan oleh 

konseli yaitu: 

- konseli sudah bisa 

untuk fokus 

- Pada pertemuan 

ini, konseli 

bersemangat untuk 

mengikuti 

konseling.  

- Konseli terbuka 

dan bersemangat 

dalam bercerita 

mengenai 

perubahannya 

- konseli mulai bisa 

mencapai tujuan 

yang ingin konseli 

capai. Konseli 

senang bisa sedikit-

sedikit mengubah 

kebiasaannya 
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memperhatikan guru 

ketika guru sedang 

menerangkan 

pelajaran sekalipun 

seringkali konseli 

merasa penjelasan 

guru membosankan, 

konseli sudah tidak 

terlihat mengobrol 

sendiri dengan 

teman ketika guru 

sedang 

menerangkan, 

konseli selalu 

mencatat setiap 

penjelasan guru 

kemudian konseli 

bertanya jika konseli 

merasa belum 

paham, jika ada 

teman yang bertanya 

konseli selalu 

berusaha untuk 

memperhatikan 

- konseli sudah 

terlihat selalu ikut 

andil dalam kegiatan 

pembelajaran, 

bertanya sesuai 

dengan topik yang 

sedang dibahas dan 

menerangkan 

kembali apa yang 

sudah dijelaskan 

oleh guru 

- konseli masuk tepat 

waktu sebelum 

pelajaran di mulai 

dan mengerjakan 

tugas yang diberikan 

oleh guru 

dikumpulkan tepat 

waktu 

- konseli sering 

langsung bertanya 

kepada guru jika 
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menemui sesuatu 

yang belum 

dipahami, tanpa 

menunggu teman 

lain untuk 

menanyakan hal 

yang kurang 

dipahaminya, 

konseli selalu 

mengulas materi 

pelajaran bahasa 

Inggris yang 

diajarkan pada 

pertemuan 

sebelumnya 

kemudiaan 

menanyakannya 

kepada guru jika 

merasa belum jelas 

 

Pertemuan 

Konseling 

Tahapan 

Konseling 

Proses konseling Evaluasi Proses 

Konseling 

Konseling ke 

7 

Evaluasi-

Terminasi  

 

- Tahap evaluasi dari 

semua kegiatan 

konseling yang 

sudah dilakukan 

selama tujuh kali 

pertemuan. 

- Kesimpulan dan 

hasil yang didapat 

dari hasil konseling 

ini yaitu konseli 

sudah mengalami 

banyak perubahan 

dan peningkatan on-

task behavior di 

kelas pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris. 

- konseli dan peneliti 

bersama-sama 

memberikan 

kesimpulan dari 

hasil konseling yang 

sudah dilakukan 

selama tujuh kali 

pertemuan 

- konseli menjadi 

mengerti dan 

merasakan bahwa 

meningkatkan on-

task behavior di 

kelas pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris mulai terasa 

manfaatnya dari 

sebelum diadakan 

konseling dan 

setelah diadakan 

konseling. 

- Konseli merasa 

senang dengan 

meningkatnya on-
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task behavior di 

kelas pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris dan konseli 

punya harapan bisa 

meningkatkan 

prestasi belajarnya 

pada mata pelajaran 

bahasa Inggris dan 

konseli juga 

berharap bisa 

menjadi pribadi yang 

utuh yaitu pribadi 

yang kritis dan 

mampu 

mengungkapkan apa 

yang dirasakannya 

- Konseli berjanji 

akan 

mempertahankan 

perilaku belajar yang 

sudah terbentuk dan 

berusaha 

meningkatkannya 

Pertemuan 

Konseling 

Tahapan 

Konseling 

Proses konseling Evaluasi Proses 

Konseling 

Konseling ke 

8 

Feed Back 

(Umpan Balik) 

- Peneliti mengajak 

konseli untuk 

melihat kebelakang 

melihat kemajuan 

demi kemajuan 

konseli dalam 

meningkatkan on-

task  behavior di 

kelas pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris, bukanlah 

suatu hal yang 

mudah 

- Dengan demikinan, 

harapannya konseli 

bisa terus 

mempertahankan dan 

meningkatkan 

perilaku yang positif 

(on-task behavior) 

Peneliti mengajak 

konseli mengulas 

kembali mulai dari 

tahap rapport dan 

assesment, yang 

awalnya konseli 

merasa kurang 

nyaman untuk 

mengikuti proses 

konseling. Konseli 

mulai belajar 

terbuka dengan 

peneliti termasuk 

untuk 

mengungkapkan 

permasalahannya 

berhubungan 

dengan masalah 

rendahnya on-task 

behavior di kelas 
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dalam segala hal pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris. Pada tahap 

ini diperoleh 

informasi 

mengenai faktor 

penyebab 

timbulnya masalah 

rendahnya on-task 

behavior di kelas 

pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris. Berikut 

merupakan 

assesment dengan 

menggunakan 

analisis ABC 

 

 

 

 

 

 

5. Konseli 2 

Pertemuan 

Konseling 

Tahapan 

Konseling 

Proses konseling Evaluasi Proses 

Konseling 

Konseling ke 

1 

 

Membina 

hubungan baik 

(rapport) 

- Perkenalan 

- Melakukan kontrak 

kasus 

- Penjelasan tentang 

structuring seperti 

masalah, waktu, 

dan tujuan yang 

akan dilakukan 

dalam konseling, 

serta batasan peran 

konselor dan 

konseli 

- Pada tahap ini 

peneliti melakukan 

assesment 

mengenai on-task 

behavior siswa di 

kelas pada mata 

pelajaran bahasa 

- Konseli agak 

merasa bingung 

dan canggung 

- Setelah terbina 

hubungan baik, 

konseli bisa lebih 

terbuka dan mau 

megikuti proses 

konseling 

berikutnya 
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Inggris yang 

dialami konseli 

Pertemuan 

Konseling 

Tahapan 

Konseling 

Proses konseling Evaluasi Proses 

Konseling 

Konseling ke 

2 

 

Goal setting Menentukan tujuan 

yang ingin dicapai 

konseli menyangkut 

masalah rendahnya 

on-task behavior di 

kelas pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris dan 

mengidentifikasi 

pendukung 

tercapainya tujuan 

tersebut, yaitu: 

1. Siswa berbicara 

yang baik di dalam 

kelas 

2. Siswa mengerjakan 

sendiri tugas 

individu 

3. Siswa duduk tenang 

di dalam kelas 

4. Siswa 

mengumpulkan 

tugas tepat waktu 

5. Siswa mengerjakan 

tugas sesuai intruksi 

guru 

6. Siswa mandiri 

dalam mengerjakan 

tugas 

7. Siswa masuk kelas 

tepat waktu 

8. Siswa 

mendengarkan 

dengan baik saat 

guru menerangkan 

9. Siswa bertanya pada 

guru dengan baik 

10. Siswa menguasai 

dengan materi 

yang diberikan 

- Konseli sudah 

bersedia bersama-

sama menetapkan 

tujuan yang ingin 

dicapai konseli dari 

konseling yang 

dilakukan  

- Konseli dapat 

merumuskan tujuan 

yang diinginkannya 

dan untuk 

mewujudkan tujuan 

tersebut 

- Konseli merasa 

senang bisa 

merumuskan tujuan 

yang diinginkannya 

dan konseli akan 

berusaha untuk 

mewujudkan tujuan 

tersebut meskipun 

sulit 

Pertemuan 

Konseling 

Tahapan 

Konseling 

Proses konseling Evaluasi Proses 

Konseling 
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Pertemuan 3 Technique 

Implementation 

self 

management 1 

(Menentukan 

Tujuan) 

- Konseli diajak untuk 

membahas perilaku 

yang akan dilakukan 

ketika di kelas pada 

saat mata pelajaran 

bahasa Inggris. 

- Konseli diharapkan 

dapat menerapkan 

perilaku yang sudah 

direncanakan dan bisa 

menjadi kebiasaan 

belajarnya ketika di 

kelas.  

- Keinginan konseli 

untuk bisa mencapai 

tujuan tersebut cukup 

tinggi karena dia juga 

ingin sekali menjadi 

siswa yang memiliki 

on-task behavior  

yang tinggi pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris ketika di kelas 

 

- konseli fokus 

dalam 

memperhatikan 

memperhatikan 

setiap penjelasan 

peneliti. Berani 

bertanya jika tidak 

paham dengan 

penjelasan peneliti 

- konseli paham 

dengan langkah-

langkah teknik 

bantuan yang 

diberikan, konseli 

paham dengan 

perilaku yang harus 

ditingkatkan 

Pertemuan 

Konseling 

Tahapan 

Konseling 

Proses konseling Evaluasi Proses 

Konseling 

Petemuan ke 

4 

Technique 

Implementation 

self 

management-2 

(Mengevaluasi 

kemajuan) 

- konseli 

mengevaluasi 

kemajuan, peneliti 

mengajak konseli 

untuk menceritakan 

hasil implementasi 

perilaku yang telah 

dilakukan oleh 

konseli berdasarkan 

rencana sebelumnya. 

- Selain itu, pada 

tahap ini bertujuan 

untuk mengetahui 

apakah konseli sudah 

bisa mencoba 

menyesuaikan diri 

dengan perilaku yang 

baru 

- Konseli terbuka 

dan berterus terang 

menceritakan 

perilaku yang 

sudah dan belum 

dilakukannya 

kepada peneliti. 

- Konseli bisa 

menginstropeksi 

dirinya sendiri. 

- Konseli mau 

mengerjakan tugas 

yang diberikan 

peneliti dengan 

baik. 

Konseling ke 

5 

Technique 

Implementation 

Konseli sudah mulai 

terbiasa dengan 

- Konseli 

bersemangat untuk 
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 self 

management-3 

(Penguatan 

diri) 

kebiasaan baru 

meskipun pada 

awalnya sulit untuk 

menerapkan pada 

kegiatan belajar 

konseli di kelas. 

Konseli juga mulai 

senang melakukan 

perubahan-perubahan 

itu. Perubahan-

perubahan yang sudah 

dilakukan oleh konseli 

yaitu: 

- konseli sudah bisa 

untuk fokus 

memperhatikan guru 

ketika guru sedang 

menerangkan 

pelajaran sekalipun 

seringkali konseli 

merasa penjelasan 

guru membosankan, 

konseli sudah tidak 

terlihat mengobrol 

sendiri dengan teman 

ketika guru sedang 

menerangkan, 

konseli selalu 

mencatat setiap 

penjelasan guru 

kemudian konseli 

bertanya jika konseli 

merasa belum 

paham, jika ada 

teman yang bertanya 

konseli selalu 

berusaha untuk 

memperhatikan 

- konseli masuk tepat 

waktu sebelum 

pelajaran di mulai 

dan mengerjakan 

tugas yang diberikan 

oleh guru 

dikumpulkan tepat 

waktu 

mengikuti 

konseling, konseli 

terbuka dan 

bersemangat dalam 

bercerita mengenai 

perubahannya. 

- konseli mulai bisa 

mencapai tujuan 

yang ingin konseli 

capai.  

- Konseli senang 

bisa sedikit-sedikit 

mengubah 

kebiasaannya. 

- Konseli berjanji 

akan terus 

mempertahankan 

perubahan 

perilakunya dan 

berusaha untuk 

meningkatkannya 
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Konseling ke 

6 

 

Technique 

Implementation 

self 

management -4 

(Mengevaluasi 

kemajuan 

kembali) 

Peneliti mengajak 

konseli 

mengevaluasi 

kemajuan perilaku 

yang sudah 

direncanakan 

sebelumnya dan 

menguatkan diri 

untuk tetap 

mempertahankan 

perilaku baru yang 

sudah dilakukan. 

Perubahan-

perubahan yang 

sudah dilakukan oleh 

konseli yaitu: 

- konseli sudah bisa 

untuk fokus 

memperhatikan guru 

ketika guru sedang 

menerangkan 

pelajaran sekalipun 

seringkali konseli 

merasa penjelasan 

guru membosankan, 

konseli sudah tidak 

terlihat mengobrol 

sendiri dengan 

teman ketika guru 

sedang 

menerangkan, 

konseli selalu 

mencatat setiap 

penjelasan guru 

kemudian konseli 

bertanya jika konseli 

merasa belum 

paham, jika ada 

teman yang bertanya 

konseli selalu 

berusaha untuk 

memperhatikan 

- konseli sudah 

terlihat selalu ikut 

andil dalam kegiatan 

pembelajaran, 

- Pada pertemuan 

ini, konseli 

bersemangat untuk 

mengikuti 

konseling.  

- Konseli terbuka 

dan bersemangat 

dalam bercerita 

mengenai 

perubahannya 

- konseli mulai bisa 

mencapai tujuan 

yang ingin konseli 

capai. Konseli 

senang bisa sedikit-

sedikit mengubah 

kebiasaannya 
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bertanya sesuai 

dengan topik yang 

sedang dibahas dan 

menerangkan 

kembali apa yang 

sudah dijelaskan 

oleh guru 

- konseli masuk tepat 

waktu sebelum 

pelajaran di mulai 

dan mengerjakan 

tugas yang diberikan 

oleh guru 

dikumpulkan tepat 

waktu 

- konseli sering 

langsung bertanya 

kepada guru jika 

menemui sesuatu 

yang belum 

dipahami, tanpa 

menunggu teman 

lain untuk 

menanyakan hal 

yang kurang 

dipahaminya, 

konseli selalu 

mengulas materi 

pelajaran bahasa 

Inggris yang 

diajarkan pada 

pertemuan 

sebelumnya 

kemudiaan 

menanyakannya 

kepada guru jika 

merasa belum jelas 

 

Pertemuan 

Konseling 

Tahapan 

Konseling 

Proses konseling Evaluasi Proses 

Konseling 

Konseling ke 

7 

Evaluasi-

Terminasi  

 

- Tahap evaluasi dari 

semua kegiatan 

konseling yang 

sudah dilakukan 

selama tujuh kali 

pertemuan. 

- konseli dan peneliti 

bersama-sama 

memberikan 

kesimpulan dari 

hasil konseling yang 

sudah dilakukan 
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- Kesimpulan dan 

hasil yang didapat 

dari hasil konseling 

ini yaitu konseli 

sudah mengalami 

banyak perubahan 

dan peningkatan on-

task behavior di 

kelas pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris. 

selama tujuh kali 

pertemuan 

- konseli menjadi 

mengerti dan 

merasakan bahwa 

meningkatkan on-

task behavior di 

kelas pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris mulai terasa 

manfaatnya dari 

sebelum diadakan 

konseling dan 

setelah diadakan 

konseling. 

- Konseli merasa 

senang dengan 

meningkatnya on-

task behavior di 

kelas pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris dan konseli 

punya harapan bisa 

meningkatkan 

prestasi belajarnya 

pada mata pelajaran 

bahasa Inggris dan 

konseli juga 

berharap bisa 

menjadi pribadi yang 

utuh yaitu pribadi 

yang kritis dan 

mampu 

mengungkapkan apa 

yang dirasakannya 

- Konseli berjanji 

akan 

mempertahankan 

perilaku belajar yang 

sudah terbentuk dan 

berusaha 

meningkatkannya 

Pertemuan 

Konseling 

Tahapan 

Konseling 

Proses konseling Evaluasi Proses 

Konseling 

Konseling ke 

8 

Feed Back 

(Umpan Balik) 

- Peneliti mengajak 

konseli untuk 

Peneliti mengajak 

konseli mengulas 
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melihat kebelakang 

melihat kemajuan 

demi kemajuan 

konseli dalam 

meningkatkan on-

task  behavior di 

kelas pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris, bukanlah 

suatu hal yang 

mudah 

- Dengan demikinan, 

harapannya konseli 

bisa terus 

mempertahankan dan 

meningkatkan 

perilaku yang positif 

(on-task behavior) 

dalam segala hal 

kembali mulai dari 

tahap rapport dan 

assesment, yang 

awalnya konseli 

merasa kurang 

nyaman untuk 

mengikuti proses 

konseling. Konseli 

mulai belajar 

terbuka dengan 

peneliti termasuk 

untuk 

mengungkapkan 

permasalahannya 

berhubungan 

dengan masalah 

rendahnya on-task 

behavior di kelas 

pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris. Pada tahap 

ini diperoleh 

informasi 

mengenai faktor 

penyebab 

timbulnya masalah 

rendahnya on-task 

behavior di kelas 

pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris. Berikut 

merupakan 

assesment dengan 

menggunakan 

analisis ABC 
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6. Konseli 3 

Pertemuan 

Konseling 

Tahapan 

Konseling 

Proses konseling Evaluasi Proses 

Konseling 

Konseling ke 

1 

 

Membina 

hubungan baik 

(rapport) 

- Perkenalan 

- Melakukan kontrak 

kasus 

- Penjelasan tentang 

structuring seperti 

masalah, waktu, 

dan tujuan yang 

akan dilakukan 

dalam konseling, 

serta batasan peran 

konselor dan 

konseli 

- Pada tahap ini 

peneliti melakukan 

assesment 

mengenai on-task 

behavior siswa di 

kelas pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris yang 

dialami konseli 

- Konseli agak 

merasa bingung 

dan canggung 

- Setelah terbina 

hubungan baik, 

konseli bisa lebih 

terbuka dan mau 

megikuti proses 

konseling 

berikutnya 

Pertemuan 

Konseling 

Tahapan 

Konseling 

Proses konseling Evaluasi Proses 

Konseling 

Konseling ke 

2 

 

Goal setting Menentukan tujuan 

yang ingin dicapai 

konseli menyangkut 

masalah rendahnya 

on-task behavior di 

kelas pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris dan 

mengidentifikasi 

pendukung 

tercapainya tujuan 

tersebut, yaitu: 

1. Siswa berbicara 

yang baik di dalam 

kelas 

2. Siswa mengerjakan 

sendiri tugas 

individu 

3. Siswa duduk tenang 

- Konseli sudah 

bersedia bersama-

sama menetapkan 

tujuan yang ingin 

dicapai konseli dari 

konseling yang 

dilakukan  

- Konseli dapat 

merumuskan tujuan 

yang diinginkannya 

dan untuk 

mewujudkan tujuan 

tersebut 

- Konseli merasa 

senang bisa 

merumuskan tujuan 

yang diinginkannya 

dan konseli akan 

berusaha untuk 
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di dalam kelas 

4. Siswa 

mengumpulkan 

tugas tepat waktu 

5. Siswa mengerjakan 

tugas sesuai intruksi 

guru 

6. Siswa mandiri 

dalam mengerjakan 

tugas 

7. Siswa masuk kelas 

tepat waktu 

8. Siswa 

mendengarkan 

dengan baik saat 

guru menerangkan 

9. Siswa bertanya pada 

guru dengan baik 

10. Siswa menguasai 

dengan materi 

yang diberikan 

mewujudkan tujuan 

tersebut meskipun 

sulit 

Pertemuan 

Konseling 

Tahapan 

Konseling 

Proses konseling Evaluasi Proses 

Konseling 

Pertemuan 3 Technique 

Implementation 

self 

management 1 

(Menentukan 

Tujuan) 

- Konseli diajak untuk 

membahas perilaku 

yang akan dilakukan 

ketika di kelas pada 

saat mata pelajaran 

bahasa Inggris. 

- Konseli diharapkan 

dapat menerapkan 

perilaku yang sudah 

direncanakan dan bisa 

menjadi kebiasaan 

belajarnya ketika di 

kelas.  

- Keinginan konseli 

untuk bisa mencapai 

tujuan tersebut cukup 

tinggi karena dia juga 

ingin sekali menjadi 

siswa yang memiliki 

on-task behavior  

yang tinggi pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris ketika di kelas 

- konseli fokus 

dalam 

memperhatikan 

memperhatikan 

setiap penjelasan 

peneliti. Berani 

bertanya jika tidak 

paham dengan 

penjelasan peneliti 

- konseli paham 

dengan langkah-

langkah teknik 

bantuan yang 

diberikan, konseli 

paham dengan 

perilaku yang harus 

ditingkatkan 
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Pertemuan 

Konseling 

Tahapan 

Konseling 

Proses konseling Evaluasi Proses 

Konseling 

Petemuan ke 

4 

Technique 

Implementation 

self 

management-2 

(Mengevaluasi 

kemajuan) 

- konseli 

mengevaluasi 

kemajuan, peneliti 

mengajak konseli 

untuk menceritakan 

hasil implementasi 

perilaku yang telah 

dilakukan oleh 

konseli berdasarkan 

rencana sebelumnya. 

- Selain itu, pada 

tahap ini bertujuan 

untuk mengetahui 

apakah konseli sudah 

bisa mencoba 

menyesuaikan diri 

dengan perilaku yang 

baru 

- Konseli terbuka 

dan berterus terang 

menceritakan 

perilaku yang 

sudah dan belum 

dilakukannya 

kepada peneliti. 

- Konseli bisa 

menginstropeksi 

dirinya sendiri. 

- Konseli mau 

mengerjakan tugas 

yang diberikan 

peneliti dengan 

baik. 

Konseling ke 

5 

 

Technique 

Implementation 

self 

management-3 

(Penguatan 

diri) 

Konseli sudah mulai 

terbiasa dengan 

kebiasaan baru 

meskipun pada 

awalnya sulit untuk 

menerapkan pada 

kegiatan belajar 

konseli di kelas. 

Konseli juga mulai 

senang melakukan 

perubahan-perubahan 

itu. Perubahan-

perubahan yang sudah 

dilakukan oleh konseli 

yaitu: 

- konseli sudah bisa 

untuk fokus 

memperhatikan guru 

ketika guru sedang 

menerangkan 

pelajaran sekalipun 

seringkali konseli 

merasa penjelasan 

guru membosankan, 

konseli sudah tidak 

- Konseli 

bersemangat untuk 

mengikuti 

konseling, konseli 

terbuka dan 

bersemangat dalam 

bercerita mengenai 

perubahannya. 

- konseli mulai bisa 

mencapai tujuan 

yang ingin konseli 

capai.  

- Konseli senang 

bisa sedikit-sedikit 

mengubah 

kebiasaannya. 

- Konseli berjanji 

akan terus 

mempertahankan 

perubahan 

perilakunya dan 

berusaha untuk 

meningkatkannya 
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terlihat mengobrol 

sendiri dengan teman 

ketika guru sedang 

menerangkan, 

konseli selalu 

mencatat setiap 

penjelasan guru 

kemudian konseli 

bertanya jika konseli 

merasa belum 

paham, jika ada 

teman yang bertanya 

konseli selalu 

berusaha untuk 

memperhatikan 

- konseli masuk tepat 

waktu sebelum 

pelajaran di mulai 

dan mengerjakan 

tugas yang diberikan 

oleh guru 

dikumpulkan tepat 

waktu 

Konseling ke 

6 

 

Technique 

Implementation 

self 

management -4 

(Mengevaluasi 

kemajuan 

kembali) 

Peneliti mengajak 

konseli 

mengevaluasi 

kemajuan perilaku 

yang sudah 

direncanakan 

sebelumnya dan 

menguatkan diri 

untuk tetap 

mempertahankan 

perilaku baru yang 

sudah dilakukan. 

Perubahan-

perubahan yang 

sudah dilakukan oleh 

konseli yaitu: 

- konseli sudah bisa 

untuk fokus 

memperhatikan guru 

ketika guru sedang 

menerangkan 

pelajaran sekalipun 

seringkali konseli 

- Pada pertemuan 

ini, konseli 

bersemangat untuk 

mengikuti 

konseling.  

- Konseli terbuka 

dan bersemangat 

dalam bercerita 

mengenai 

perubahannya 

- konseli mulai bisa 

mencapai tujuan 

yang ingin konseli 

capai. Konseli 

senang bisa sedikit-

sedikit mengubah 

kebiasaannya 
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merasa penjelasan 

guru membosankan, 

konseli sudah tidak 

terlihat mengobrol 

sendiri dengan 

teman ketika guru 

sedang 

menerangkan, 

konseli selalu 

mencatat setiap 

penjelasan guru 

kemudian konseli 

bertanya jika konseli 

merasa belum 

paham, jika ada 

teman yang bertanya 

konseli selalu 

berusaha untuk 

memperhatikan 

- konseli sudah 

terlihat selalu ikut 

andil dalam kegiatan 

pembelajaran, 

bertanya sesuai 

dengan topik yang 

sedang dibahas dan 

menerangkan 

kembali apa yang 

sudah dijelaskan 

oleh guru 

- konseli masuk tepat 

waktu sebelum 

pelajaran di mulai 

dan mengerjakan 

tugas yang diberikan 

oleh guru 

dikumpulkan tepat 

waktu 

- konseli sering 

langsung bertanya 

kepada guru jika 

menemui sesuatu 

yang belum 

dipahami, tanpa 

menunggu teman 

lain untuk 
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menanyakan hal 

yang kurang 

dipahaminya, 

konseli selalu 

mengulas materi 

pelajaran bahasa 

Inggris yang 

diajarkan pada 

pertemuan 

sebelumnya 

kemudiaan 

menanyakannya 

kepada guru jika 

merasa belum jelas 

 

Pertemuan 

Konseling 

Tahapan 

Konseling 

Proses konseling Evaluasi Proses 

Konseling 

Konseling ke 

7 

Evaluasi-

Terminasi  

 

- Tahap evaluasi dari 

semua kegiatan 

konseling yang 

sudah dilakukan 

selama tujuh kali 

pertemuan. 

- Kesimpulan dan 

hasil yang didapat 

dari hasil konseling 

ini yaitu konseli 

sudah mengalami 

banyak perubahan 

dan peningkatan on-

task behavior di 

kelas pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris. 

- konseli dan peneliti 

bersama-sama 

memberikan 

kesimpulan dari 

hasil konseling yang 

sudah dilakukan 

selama tujuh kali 

pertemuan 

- konseli menjadi 

mengerti dan 

merasakan bahwa 

meningkatkan on-

task behavior di 

kelas pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris mulai terasa 

manfaatnya dari 

sebelum diadakan 

konseling dan 

setelah diadakan 

konseling. 

- Konseli merasa 

senang dengan 

meningkatnya on-

task behavior di 

kelas pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris dan konseli 

punya harapan bisa 
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meningkatkan 

prestasi belajarnya 

pada mata pelajaran 

bahasa Inggris dan 

konseli juga 

berharap bisa 

menjadi pribadi yang 

utuh yaitu pribadi 

yang kritis dan 

mampu 

mengungkapkan apa 

yang dirasakannya 

- Konseli berjanji 

akan 

mempertahankan 

perilaku belajar yang 

sudah terbentuk dan 

berusaha 

meningkatkannya 

Pertemuan 

Konseling 

Tahapan 

Konseling 

Proses konseling Evaluasi Proses 

Konseling 

Konseling ke 

8 

Feed Back 

(Umpan Balik) 

- Peneliti mengajak 

konseli untuk 

melihat kebelakang 

melihat kemajuan 

demi kemajuan 

konseli dalam 

meningkatkan on-

task  behavior di 

kelas pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris, bukanlah 

suatu hal yang 

mudah 

- Dengan demikinan, 

harapannya konseli 

bisa terus 

mempertahankan dan 

meningkatkan 

perilaku yang positif 

(on-task behavior) 

dalam segala hal 

Peneliti mengajak 

konseli mengulas 

kembali mulai dari 

tahap rapport dan 

assesment, yang 

awalnya konseli 

merasa kurang 

nyaman untuk 

mengikuti proses 

konseling. Konseli 

mulai belajar 

terbuka dengan 

peneliti termasuk 

untuk 

mengungkapkan 

permasalahannya 

berhubungan 

dengan masalah 

rendahnya on-task 

behavior di kelas 

pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris. Pada tahap 

ini diperoleh 

informasi 
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mengenai faktor 

penyebab 

timbulnya masalah 

rendahnya on-task 

behavior di kelas 

pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris. Berikut 

merupakan 

assesment dengan 

menggunakan 

analisis ABC 
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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 Pelaksan

a 

Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Senin, 30 Juli 

2012 

08.00-

08.45 

WIB 

Konseli I  

 

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. Senin, 30 Juli 

2012 

09.00-

09.45 

WIB 

Konseli 

II 

 

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 

3. Senin, 30 Juli  

2012 

10.00-

10.45 

WIB 

Konseli 

III 

 

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 

SEKOLAH :  SMK Muhammadiyah 3 Weleri 

PENELITI    :  Wildani Fitria K 
    

MINGGU                : I Bulan Agustus 

PERTEMUAN        : I (Pertama) dan ke II (Dua) 
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4. Kamis, 2 

Agustus 2012 

08.00-

08.45 

WIB 

Konseli I  

 

Konseling 

perorangan 

 

Peneliti akan melakukan 

tahap selanjutnya yaitu goal 

setting. 

Alat 

dokumen 

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

kedua 

pemberian 

treatment 

5. Kamis, 2 

Agustus 2012 

09.00-

09.45 

WIB 

Konseli 

II 

 

Konseling 

perorangan 

 

Peneliti akan melakukan 

tahap selanjutnya yaitu goal 

setting. 

Alat 

dokumen 

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

kedua 

pemberian 

treatment 

6. Kamis, 2 

Agustus 2012 

10.00-

10.45 

WIB 

Konseli 

III 

 

Konseling 

perorangan 

Peneliti akan melakukan 

tahap selanjutnya yaitu goal 

setting. 

Alat 

dokumen 

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

kedua 

pemberian 

treatment 

 

      

Weleri,          Agustus  2012 

Kepala Sekolah              Peneliti 

 

 

 

Pujiono, S.Pd                                Wildani Fitria K  

NBM. 860 541                      NIM. 1301407100 
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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 Pelaksan

a 

Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Senin, 6 

Agustus 2012 

08.00-

08.45 

WIB 

Konseli I  

 

Konseling 

perorangan 

 

Technique Implementation 

self management-1 

(menentukan tujuan). 

Alat 

dokumen-

tasi 

 

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

ketiga 

pemberian 

treatment 

2. Senin, 6 

Agustus 2012 

09.00-

09.45 

WIB 

Konseli 

II 

 

Konseling 

perorangan 

 

Technique Implementation 

self management-1 

(menentukan tujuan). 

Alat 

dokumen-

tasi 

 

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

ketiga 

pemberian 

treatment 

3. Senin, 6 

Agustus 2012 

10.00-

10.45 

WIB 

Konseli 

III 

 

Konseling 

perorangan 

 

Technique Implementation 

self management-1 

(menentukan tujuan). 

Alat 

dokumen-

tasi 

 

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

ketiga 

pemberian 

treatment 

4. Kamis, 9 

Agustus  2012 

08.00-

08.45 

WIB 

Konseli I  

 

Konseling 

perorangan 

 

Technique Implementation 

self management-2 

(mengevaluasi kemajuan) 

Alat 

dokumen-

tasi 

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan ke 

empat 

pemberian 

treatment 

SEKOLAH :  SMK Muhammadiyah 3 Weleri 

PENELITI    :  Wildani Fitria K 
    

MINGGU                :  II Bulan Agustus 

PERTEMUAN        : III (Tiga) dan IV (Empat) 
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5. Kamis, 9 

Agustus  2012 

09.00-

09.45 

WIB 

Konseli 

II 

 

Konseling 

perorangan 

 

Technique Implementation 

self management -2 

(mengevaluasi kemajuan) 

Alat 

dokumen-

tasi  

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan ke 

empat 

pemberian 

treatment 

6. Kamis, 9 

Agustus  2012 

10.00-

10.45 

WIB 

Konseli 

III 

 

Konseling 

perorangan Technique Implementation 

self management -2 

(mengevaluasi kemajuan) 

Alat 

dokumen-

tasi  

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan ke 

empat 

pemberian 

treatment 

  

 

 

     Weleri,          Agustus  2012 

Kepala Sekolah              Peneliti 

 

 

 

Pujiono, S.Pd                                Wildani Fitria K  

NBM. 860 541                      NIM. 1301407100 
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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 Pelaksan

a 

Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Selasa, 28 

Agustus  2012 

08.00-

08.45 

WIB 

Konseli I  

 

Konseling 

perorangan 

 

Technique Implementation 

self management-3 

(penguatan diri). 

Alat 

dokumen-

tasi 

 

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

kelima 

pemberian 

treatment 

2. Selasa, 28 

Agustus 2012 

09.00-

09.45 

WIB 

Konseli 

II 

 

Konseling 

perorangan 

 

Technique Implementation 

self management-3 

(penguatan diri). 

Alat 

dokumen-

tasi 

 

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

kelima 

pemberian 

treatment 

SEKOLAH :  SMK Muhammadiyah 3 Weleri 

PENELITI    :  Wildani Fitria K 
    

MINGGU                : IV Bulan Agustus 

PERTEMUAN        : V(Lima) dan VI (Enam) 
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3. Selasa, 28 

Agustus 2012 

10.00-

10.45 

WIB 

Konseli 

III 

 

Konseling 

perorangan 

 

Technique Implementation 

self management-3 

(penguatan diri). 

Alat 

dokumen-

tasi 

 

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

kelima 

pemberian 

treatment 

4. Jum’at, 31 

Agustus 2012 

08.00-

08.45 

WIB 

Konseli I  

 

Konseling 

perorangan 

 

Technique Implementation 

self management-4 

(mengevaluasi kemajuan) 

Alat 

dokumen-

tasi 

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan ke 

enam 

pemberian 

treatment 

5. Jum’at, 31 

Agustus 2012 

09.00-

09.45 

WIB 

Konseli 

II 

 

Konseling 

perorangan 

 

Technique Implementation 

self management -4 

(mengevaluasi kemajuan) 

Alat 

dokumen-

tasi  

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan ke 

enam 

pemberian 

treatment 

6. Jum’at, 31 

Agustus 2012 

10.00-

10.45 

WIB 

Konseli 

III 

 

Konseling 

perorangan 
Technique Implementation 

self management -4 

(mengevaluasi kemajuan) 

Alat 

dokumen-

tasi  

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan ke 

enam 

pemberian 

treatment 

 

 

Weleri,          Agustus 2012 

Kepala Sekolah              Peneliti 

 

 

 

 

Pujiono, S.Pd                               Wildani Fitria K  

NBM.860 541            NIM. 1301407100 
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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 Pelaksan

a 

Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Senin, 3 10.00- Konseli I  Konseling Peneliti melakukan Alat Ruang Peneliti Pertemuan ke 

SEKOLAH :  SMK Muhammadiyah 3 Weleri 

PENELITI    :  Wildani Fitria K 
    

MINGGU                : I Bulan September 

PERTEMUAN        : VII (tujuh) dan VIII (delapan) 
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September 

2012 

10.45 

WIB 

 perorangan 

 

Evaluation- Termination 

kepada konseli tentang 

kegiatan konseling 

menggunakan teknik self 

management 

dokumen-

tasi 

 

 

BK tujuh 

pemberian 

treatment 

2. Senin, 3 

September 

2012 

11.00-

11.45 

WIB 

Konseli 

II 

 

Konseling 

perorangan 

 

Peneliti melakukan 

Evaluation- Termination 

kepada konseli tentang 

kegiatan konseling 

menggunakan teknik self 

management 

Alat 

dokumen-

tasi 

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan ke 

tujuh 

pemberian 

treatment 

3. Senin, 3 

September 

2012 

13.00-

13.45 

WIB 

Konseli 

III 

 

Konseling 

perorangan 

 

Peneliti melakukan 

Evaluation- Termination 

kepada konseli tentang 

kegiatan konseling 

menggunakan teknik self 

management 

Alat 

dokumen-

tasi  

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan ke 

tujuh 

pemberian 

treatment 

4. Kamis, 6 

September 

2012 

10.00-

10.45 

WIB 

Konseli I  

 

Konseling 

perorangan 

 

Peneliti akan melakukan 

tahap akhir, yaitu feed back 

atau umpan balik dari 

konseli untuk konselor 

tentang kegiatan konseling 

ini. 

Alat 

dokumen 

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

kedelapan 

pemberian 

treatment 

5. Kamis, 6 

September 

2012 

11.00-

11.45 

WIB 

Konseli 

II 

 

Konseling 

perorangan 

 

Peneliti akan melakukan 

tahap akhir, yaitu feed back 

atau umpan balik dari 

konseli untuk konselor 

tentang kegiatan konseling 

ini. 

Alat 

dokumen 

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

kedelapan 

pemberian 

treatment 

6. Kamis, 6 

September 

13.00-

13.45 

Konseli 

III 

Konseling 

perorangan 

Peneliti akan melakukan 

tahap akhir, yaitu feed back 

Alat 

dokumen 

Ruang 

BK 

Peneliti Pertemuan 

kedelapan 
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2012 WIB  atau umpan balik dari 

konseli untuk konselor 

tentang kegiatan konseling 

ini. 

pemberian 

treatment 

  

 

     Weleri,          September 2012 

Kepala Sekolah              Peneliti 

 

 

 

Pujiono, S.Pd                               Wildani Fitria K  

NBM.860 541  NIM. 1301407100 

 

 

 

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM HARIAN 

PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 Satuan Layanan (SATLAN) 

 Satuan Kegiatan Pendukung (SATKUNG) 

 

 

 

 

 

 

SEKOLAH : SMK Muhammadiyah 3 Weleri 
KELAS : XI TKJ 1 

BULAN   : Juli-September 

MINGGU  : I-IV 

PRAKTIKAN : Wildani Fitria K 
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No Hari/Tgl 

Kegiatan 

Jam 

Pelk. 

Sasaran 

Keg. 

Kegiatan 

Layanan/ 

Pendukung 

Tahap 

Konseling 

Evaluasi 

Hasil Proses 

1. Senin, 30 

Juli 2012 

08.00-

08.45 

WIB 

Konseli 

1 

 

Konseling 

perorangan 

Pertemuan ini 

adalah tahap 

pembinaan 

hubungan baik 

(rappot) dan 

assessment) 

yang 

merupakan 

tahap 

pengidentifikas

ian masalah 

U:Konseli memahami bahwa 

perilakunya on-task behavior ketika di 

kelas pada mata pelajaran bahasa 

Inggris harus ditingkatkan karena 

apabila tidak ditingkatkan dapat 

berdampak pada tidak baik terhadap 

nilainya pada mata pelajaran bahasa 

Inggris dan konseli mengetahui faktor 

penyebab yang melatar belakangi 

masalahnya. 

C:Konseli merasa nyaman dan lega 

karena bisa belajar merubah 

perilakunya menjadi lebih baik.  

A:Konseli akan mengikuti konseling 

lanjutan dan lebih aktif ikut proses 

konseling. 

Pada awalnya konseli merasa 

bingung dan canggung ketika 

mengikuti proses konseling, 

kemudian setelah konseli merasa 

mengerti maksud dan tujuan dari 

peneliti, konseli mulai terbuka 

menceritakan apa yang melatar 

belakangi off-task behavior nya 

selama ini. Konseli dengan terbuka 

dan sukarela menjawab pertanyaan 

yang diajukan peneliti serta aktif 

bertanya dan berpendapat meskipun 

pertama-tamanya harus dipancing 

terlebih dahulu. 
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No Hari/Tgl 

Kegiatan 

Jam 

Pelk. 

Sasaran 

Keg. 

Kegiatan 

Layanan/ 

Pendukung 

Tahap 

Konseling 

Evaluasi 

Hasil Proses 

2. Senin, 30 

Juli 2012 

09.00-

09.45 

WIB 

Konseli 

2 

Konseling 

perorangan 

Pertemuan ini 

adalah tahap 

pembinaan 

hubungan baik 

(rappot) dan 

assessment) 

yang 

merupakan 

tahap 

pengidentifikas

ian masalah 

U:Konseli memahami bahwa 

perilakunya on-task behavior ketika di 

kelas pada mata pelajaran bahasa 

Inggris harus ditingkatkan karena 

apabila tidak ditingkatkan dapat 

berdampak pada tidak baik terhadap 

nilainya pada mata pelajaran bahasa 

Inggris dan konseli mengetahui faktor 

penyebab yang melatar belakangi 

masalahnya. 

C:Konseli merasa nyaman dan senang 

karena bisa belajar merubah 

perilakunya menjadi lebih baik.  

A:Konseli akan mengikuti konseling 

lanjutan dan lebih aktif ikut proses 

konseling. 

Pada awalnya konseli merasa 

bingung dan canggung ketika 

mengikuti proses konseling, 

kemudian setelah konseli merasa 

mengerti maksud dan tujuan dari 

peneliti, konseli mulai terbuka 

menceritakan apa yang melatar 

belakangi off-task behavior nya 

selama ini. Konseli dengan terbuka 

dan sukarela menjawab pertanyaan 

yang diajukan peneliti serta aktif 

bertanya dan berpendapat meskipun 

pertama-tamanya harus dipancing 

terlebih dahulu. 
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No Hari/Tgl 

Kegiatan 

Jam 

Pelk. 

Sasaran 

Keg. 

Kegiatan 

Layanan/ 

Pendukung 

Tahap 

Konseling 

Evaluasi 

Hasil Proses 

3. Senin, 30 

Juli 2012 

10.00-

10.45 

WIB 

Konseli 

3 

Konseling 

perorangan 

Pertemuan ini 

adalah tahap 

pembinaan 

hubungan baik 

(rappot) dan 

assessment) 

yang 

merupakan 

tahap 

pengidentifikas

ian masalah 

U:Konseli memahami bahwa 

perilakunya on-task behavior ketika di 

kelas pada mata pelajaran bahasa 

Inggris harus ditingkatkan karena 

apabila tidak ditingkatkan dapat 

berdampak pada tidak baik terhadap 

nilainya pada mata pelajaran bahasa 

Inggris dan konseli mengetahui faktor 

penyebab yang melatar belakangi 

masalahnya. 

C:Konseli merasa nyaman dan senang 

karena bisa belajar merubah 

perilakunya menjadi lebih baik.  

A:Konseli akan mengikuti konseling 

lanjutan dan lebih aktif ikut proses 

konseling. 

Pada awalnya konseli merasa 

bingung dan canggung ketika 

mengikuti proses konseling, 

kemudian setelah konseli merasa 

mengerti maksud dan tujuan dari 

peneliti, konseli mulai terbuka 

menceritakan apa yang melatar 

belakangi off-task behavior nya 

selama ini. Konseli dengan terbuka 

dan sukarela menjawab pertanyaan 

yang diajukan peneliti serta aktif 

bertanya dan berpendapat meskipun 

pertama-tamanya harus dipancing 

terlebih dahulu. 

. 
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No Hari/Tgl 

Kegiatan 

Jam 

Pelk. 

Sasaran 

Keg. 

Kegiatan 

Layanan/ 

Pendukung 

Tahap 

Konseling 

Evaluasi 

Hasil Proses 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamis, 2 

Agustus 

2012 

08.00-

08.45 

WIB 

Konseli 

1 

 

Konseling 

perorangan 

Dalam 

pertemuan ini 

peneliti 

melakukan 

goal setting. 

U: Konseli lebih memahami tujuan 

yang ingin dicapai dalam pelaksanaan 

konseling dan konseli dapat 

merumuskan tujuan yang 

diinginkannya untuk meningkatkan on-

task behavior di kelas pada mata 

pelajaran bahasa Inggris, 

mengantisipasi hambatan yang 

mungkin terjadi juga mengetahui faktor 

pendukung untuk mewujudkan tujuan 

tersebut.  

C: Konseli merasa senang bisa 

merumuskan tujuan yang 

diinginkannya.  

A: Konseli akan berusaha untuk 

mewujudkan tujuan tersebut meskipun 

sulit. 

Konseli dibantu peneliti bersedia 

bersama-sama menetapkan tujuan 

yang ingin dicapai dari konseling 

yang dilakukan.  
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No Hari/Tgl 

Kegiatan 

Jam 

Pelk. 

Sasaran 

Keg. 

Kegiatan 

Layanan/ 

Pendukung 

Tahap 

Konseling 

Evaluasi 

Hasil Proses 

5 Kamis, 2 

Agustus 

2012 

09.00-

09.45 

WIB 

Konseli 

2 

Konseling 

perorangan 

Dalam 

pertemuan ini 

peneliti 

melakukan 

goal setting. 

U: Konseli lebih memahami tujuan 

yang ingin dicapai dalam pelaksanaan 

konseling dan konseli dapat 

merumuskan tujuan yang 

diinginkannya untuk meningkatkan on-

task behavior di kelas pada mata 

pelajaran bahasa Inggris, 

mengantisipasi hambatan yang 

mungkin terjadi juga mengetahui faktor 

pendukung untuk mewujudkan tujuan 

tersebut.  

C: Konseli merasa senang bisa 

merumuskan tujuan yang 

diinginkannya.  

A: Konseli akan berusaha untuk 

mewujudkan tujuan tersebut meskipun 

sulit. 

Konseli dibantu peneliti bersedia 

bersama-sama menetapkan tujuan 

yang ingin dicapai dari konseling 

yang dilakukan.  
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No Hari/Tgl 

Kegiatan 

Jam 

Pelk. 

Sasaran 

Keg. 

Kegiatan 

Layanan/ 

Pendukung 

Tahap 

Konseling 

Evaluasi 

Hasil Proses 

6 Kamis, 2 

Agustus 

2012 2012 

10.00-

10.45 

WIB 

Konseli 

3 

Konseling 

perorangan 

Dalam 

pertemuan ini 

peneliti 

melakukan 

goal setting. 

U: Konseli lebih memahami tujuan 

yang ingin dicapai dalam pelaksanaan 

konseling dan konseli dapat 

merumuskan tujuan yang 

diinginkannya untuk meningkatkan on-

task behavior di kelas pada mata 

pelajaran bahasa Inggris, 

mengantisipasi hambatan yang 

mungkin terjadi juga mengetahui faktor 

pendukung untuk mewujudkan tujuan 

tersebut.  

C: Konseli merasa senang bisa 

merumuskan tujuan yang 

diinginkannya.  

A: Konseli akan berusaha untuk 

mewujudkan tujuan tersebut meskipun 

sulit. 

Konseli dibantu peneliti bersedia 

bersama-sama menetapkan tujuan 

yang ingin dicapai dari konseling 

yang dilakukan.  
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No Hari/Tgl 

Kegiatan 

Jam 

Pelk. 

Sasaran 

Keg. 

Kegiatan 

Layanan/ 

Pendukung 

Tahap 

Konseling 

Evaluasi 

Hasil Proses 

7 Senin, 6 

Agustus 

2012 

08.00-

08.45 

WIB 

Konseli 

1 

 

Konseling 

perorangan 

Tahap 

implementasi 

self 

management 1  

(menentukan 

tujuan) 

U:Konseli paham dengan langkah-

langkah teknik bantuan yang diberikan, 

konseli paham dengan self management 

yang dilatihkan oleh peneliti.  

C:Awalnya konseli merasa tidak yakin 

bisa melaksanakan rencana perubahan 

perilaku yang sudah di sepakati, yaitu 

meningkatkan on-task behavior pada 

mata pelajaran bahasa Inggris di kelas, 

tetapi setelah diyakinkan oleh peneliti 

konseli optimis bisa melakukannya.  

A: Konseli akan berlatih 

menerapkannya pada pembelajaran 

bahasa Inggris ketika berada di kelas 

dengan mencatat kemajuan pada 

dirinya. 

Konseli bersedia melakukan tugas 

yang diberikan oleh peneliti, 

konseli mampu mengobservasi 

perilaku yang dilakukannya pada 

saat di kelas dengan mencatat 

perilaku yang dilaksanakan dari 

yang sudah direncanakan. 
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No Hari/Tgl 

Kegiatan 

Jam 

Pelk. 

Sasaran 

Keg. 

Kegiatan 

Layanan/ 

Pendukung 

Tahap 

Konseling 

Evaluasi 

Hasil Proses 

8 Senin, 6 

Agustus 

2012 

09.00-

09.45 

WIB 

Konseli 

2 

Konseling 

perorangan 

Tahap 

implementasi 

self 

management 1  

(menentukan 

tujuan) 

U:Konseli paham dengan langkah-

langkah teknik bantuan yang diberikan, 

konseli paham dengan self management 

yang dilatihkan oleh peneliti.  

C:Awalnya konseli merasa tidak yakin 

bisa melaksanakan rencana perubahan 

perilaku yang sudah di sepakati, yaitu 

meningkatkan on-task behavior pada 

mata pelajaran bahasa Inggris di kelas, 

tetapi setelah diyakinkan oleh peneliti 

konseli optimis bisa melakukannya.  

A: Konseli akan berlatih 

menerapkannya pada pembelajaran 

bahasa Inggris ketika berada di kelas 

dengan mencatat kemajuan pada 

dirinya. 

Konseli bersedia melakukan tugas 

yang diberikan oleh peneliti, 

konseli mampu mengobservasi 

perilaku yang dilakukannya pada 

saat di kelas dengan mencatat 

perilaku yang dilaksanakan dari 

yang sudah direncanakan. 
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No Hari/Tgl 

Kegiatan 

Jam 

Pelk. 

Sasaran 

Keg. 

Kegiatan 

Layanan/ 

Pendukung 

Tahap 

Konseling 

Evaluasi 

Hasil Proses 

9 Senin, 6 

Agustus 

2012 

10.00-

10.45 

WIB 

Konseli 

3 

Konseling 

perorangan 

Tahap 

implementasi 

self 

management 1  

(menentukan 

tujuan) 

U:Konseli paham dengan langkah-

langkah teknik bantuan yang diberikan, 

konseli paham dengan self management 

yang dilatihkan oleh peneliti.  

C:Awalnya konseli merasa tidak yakin 

bisa melaksanakan rencana perubahan 

perilaku yang sudah di sepakati, yaitu 

meningkatkan on-task behavior pada 

mata pelajaran bahasa Inggris di kelas, 

tetapi setelah diyakinkan oleh peneliti 

konseli optimis bisa melakukannya.  

A: Konseli akan berlatih 

menerapkannya pada pembelajaran 

bahasa Inggris ketika berada di kelas 

dengan mencatat kemajuan pada 

dirinya. 

Konseli bersedia melakukan tugas 

yang diberikan oleh peneliti, 

konseli mampu mengobservasi 

perilaku yang dilakukannya pada 

saat di kelas dengan mencatat 

perilaku yang dilaksanakan dari 

yang sudah direncanakan. 
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No Hari/Tgl 

Kegiatan 

Jam 

Pelk. 

Sasaran 

Keg. 

Kegiatan 

Layanan/ 

Pendukung 

Tahap 

Konseling 

Evaluasi 

Hasil Proses 

10 

 

 

 

Kamis, 9 

Agustus  

2012 

08.00-

08.45 

WIB 

Konseli 

1 

Konseling 

perorangan 

Tahap 

implementasi 

self 

management 2  

(mengevaluasi 

kemajuan) 

U:Konseli paham dengan kebaikan dari 

perubahan perilakunya.  

C:Pada awalnya konseli hanya bisa 

melakukan sebagian kecil dari 10 

perilaku yang sudah disepakati 

sebelumnya. 

A:Konseli menunjukkan beberapa 

perubahan dari komitmen yang telah 

disepakati bersama. Konseli pun 

berusaha untuk melaksanakan 

perubahan perilaku yang belum bisa 

konseli laksanakan sebelumnya. 

Konseli terbuka dan berterus terang 

menceritakan perilaku yang sudah 

dan belum konseli laksanakan. 

Konseli bisa menginstropeksi 

dirinya sendiri. Konseli mau 

mengerjakan tugas yang diberikan 

peneliti dengan baik, yaitu terus 

mengobservasi kemajuan dirinya. 

 

11 Kamis, 9 

Agustus  

2012 

09.00-

09.45 

WIB 

Konseli 

2 

Konseling 

perorangan 

Tahap 

implementasi 

self 

management 2  

(mengevaluasi 

kemajuan) 

U:Konseli paham dengan kebaikan dari 

perubahan perilakunya.  

C:Pada awalnya konseli hanya bisa 

melakukan sebagian kecil dari 10 

perilaku yang sudah disepakati 

sebelumnya. 

A:Konseli menunjukkan beberapa 

perubahan dari komitmen yang telah 

disepakati bersama. Konseli pun 

berusaha untuk melaksanakan 

perubahan perilaku yang belum bisa 

konseli laksanakan sebelumnya. 

Konseli terbuka dan berterus terang 

menceritakan perilaku yang sudah 

dan belum konseli laksanakan. 

Konseli bisa menginstropeksi 

dirinya sendiri. Konseli mau 

mengerjakan tugas yang diberikan 

peneliti dengan baik, yaitu terus 

mengobservasi kemajuan dirinya. 
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No Hari/Tgl 

Kegiatan 

Jam 

Pelk. 

Sasaran 

Keg. 

Kegiatan 

Layanan/ 

Pendukung 

Tahap 

Konseling 

Evaluasi 

Hasil Proses 

12 Kamis, 9 

Agustus  

2012 

10.00-

10.45 

WIB 

Konseli 

3 

Konseling 

perorangan 

Tahap 

implementasi 

self 

management 2  

(mengevaluasi 

kemajuan) 

U:Konseli paham dengan kebaikan dari 

perubahan perilakunya.  

C:Pada awalnya konseli hanya bisa 

melakukan sebagian kecil dari 10 

perilaku yang sudah disepakati 

sebelumnya. 

A:Konseli menunjukkan beberapa 

perubahan dari komitmen yang telah 

disepakati bersama. Konseli pun 

berusaha untuk melaksanakan 

perubahan perilaku yang belum bisa 

konseli laksanakan sebelumnya. 

Konseli terbuka dan berterus terang 

menceritakan perilaku yang sudah 

dan belum konseli laksanakan. 

Konseli bisa menginstropeksi 

dirinya sendiri. Konseli mau 

mengerjakan tugas yang diberikan 

peneliti dengan baik, yaitu terus 

mengobservasi kemajuan dirinya. 

 

13 Selasa, 28 

Agustus  

2012 

08.00-

08.45 

WIB 

Konseli 

1 

Konseling 

perorangan 

Tahap 

implementasi 

self 

management 3  

(penguatan 

diri) 

U:Konseli paham dengan tahap 

penguatan diri ini, yaitu 

mempertahankan dan meningkatkan 

dari perilaku sebelumnya.  

C:Pada tahap ini konseli mengalami 

penurunan skor atau ada perilaku yang 

sebelumnya sudah dilaksanakan, pada 

minggu ini tidak dilaksanakan. 

A:Meskipun konseli mengalami 

penurunan, tetapi konseli berusaha 

untuk melaksanakan perubahan 

perilaku yang belum bisa konseli 

laksanakan sebelumnya. 

Konseli terbuka dan berterus terang 

menceritakan perilaku yang sudah 

dan belum konseli laksanakan. 

Konseli mengakui ada peneurunan 

dari dirinya karena akibat dari libur 

panjang, artinya konseli bisa 

menginstropeksi dirinya dengan 

baik. Konseli berusaha menguatkan 

dirinya dengan akan meningkatkan 

perilaku yang harus diubah. 
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No Hari/Tgl 

Kegiatan 

Jam 

Pelk. 

Sasaran 

Keg. 

Kegiatan 

Layanan/ 

Pendukung 

Tahap 

Konseling 

Evaluasi 

Hasil Proses 

14 Selasa, 28 

Agustus  

2012 

09.00-

09.45 

WIB 

Konseli 

2 

Konseling 

perorangan 

Tahap 

implementasi 

self 

management 3  

(penguatan 

diri) 

U:Konseli paham dengan tahap 

penguatan diri ini, yaitu 

mempertahankan dan meningkatkan 

dari perilaku sebelumnya.  

C:Pada tahap ini konseli mengalami 

penurunan skor atau ada perilaku yang 

sebelumnya sudah dilaksanakan, pada 

minggu ini tidak dilaksanakan. 

A:Meskipun konseli mengalami 

penurunan, tetapi konseli berusaha 

untuk melaksanakan perubahan 

perilaku yang belum bisa konseli 

laksanakan sebelumnya. 

Konseli terbuka dan berterus terang 

menceritakan perilaku yang sudah 

dan belum konseli laksanakan. 

Konseli mengakui ada peneurunan 

dari dirinya karena akibat dari libur 

panjang, artinya konseli bisa 

menginstropeksi dirinya dengan 

baik. Konseli berusaha menguatkan 

dirinya dengan akan meningkatkan 

perilaku yang harus diubah. 
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No Hari/Tgl 

Kegiatan 

Jam 

Pelk. 

Sasaran 

Keg. 

Kegiatan 

Layanan/ 

Pendukung 

Tahap 

Konseling 

Evaluasi 

Hasil Proses 

15 Selasa, 28 

Agustus  

2012 

10.00-

10.45 

WIB 

Konseli 

3 

Konseling 

perorangan 

Tahap 

implementasi 

self 

management 3  

(penguatan 

diri) 

U:Konseli paham dengan tahap 

penguatan diri ini, yaitu 

mempertahankan dan meningkatkan 

dari perilaku sebelumnya.  

C:Pada tahap ini konseli mengalami 

penurunan skor atau ada perilaku yang 

sebelumnya sudah dilaksanakan, pada 

minggu ini tidak dilaksanakan. 

A:Meskipun konseli mengalami 

penurunan, tetapi konseli berusaha 

untuk melaksanakan perubahan 

perilaku yang belum bisa konseli 

laksanakan sebelumnya. 

Konseli terbuka dan berterus terang 

menceritakan perilaku yang sudah 

dan belum konseli laksanakan. 

Konseli mengakui ada peneurunan 

dari dirinya karena akibat dari libur 

panjang, artinya konseli bisa 

menginstropeksi dirinya dengan 

baik. Konseli berusaha menguatkan 

dirinya dengan akan meningkatkan 

perilaku yang harus diubah. 
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No Hari/Tgl 

Kegiatan 

Jam 

Pelk. 

Sasaran 

Keg. 

Kegiatan 

Layanan/ 

Pendukung 

Tahap 

Konseling 

Evaluasi 

Hasil Proses 

16 Jum’at, 31 

Agustus 

2012 

08.00-

08.45 

WIB 

Konseli 

1 

Konseling 

perorangan 

Tahap 

implementasi 

self 

management 4  

(mengevaluasi 

kemajuan) 

U:Dalam tahap ini, konseli 

mengevaluasi kemajuan yang ada pada 

dirinya, yaitu melihat kembali usaha 

sebelumnya mempertahankan dan 

meningkatkan dari perilaku 

sebelumnya.  

C:Pada tahap ini konseli mengalami 

peningkatan skor yang cukup bagus 

atau ada perilaku yang sebelumnya 

belum dan sudah dilaksanakan, pada 

minggu ini dilaksanakan. 

A:Konseli berusaha untuk 

mempertahankan perubahan perilaku 

yang sudah bisa konseli laksanakan. 

Konseli terbuka dan berterus terang 

menceritakan perilaku yang sudah 

dan belum konseli laksanakan. 

Konseli mengalami peningkatan 

yang cukup bagus, artinya konseli 

berhasil mengelola diri pada tahap 

penguatan diri. Konseli berusaha 

menguatkan dirinya dengan 

meningkatkan perilaku yang harus 

diubah. 
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No Hari/Tgl 

Kegiatan 

Jam 

Pelk. 

Sasaran 

Keg. 

Kegiatan 

Layanan/ 

Pendukung 

Tahap 

Konseling 

Evaluasi 

Hasil Proses 

17 Jum’at, 31 

Agustus 

2012 

09.00-

09.45 

WIB 

Konseli 

2 

Konseling 

perorangan 

Tahap 

implementasi 

self 

management 4  

(mengevaluasi 

kemajuan) 

U:Dalam tahap ini, konseli 

mengevaluasi kemajuan yang ada pada 

dirinya, yaitu melihat kembali usaha 

sebelumnya mempertahankan dan 

meningkatkan dari perilaku 

sebelumnya.  

C:Pada tahap ini konseli mengalami 

peningkatan skor yang cukup bagus 

atau ada perilaku yang sebelumnya 

belum dan sudah dilaksanakan, pada 

minggu ini dilaksanakan. 

A:Konseli berusaha untuk 

mempertahankan perubahan perilaku 

yang sudah bisa konseli laksanakan. 

Konseli terbuka dan berterus terang 

menceritakan perilaku yang sudah 

dan belum konseli laksanakan. 

Konseli mengalami peningkatan 

yang cukup bagus, artinya konseli 

berhasil mengelola diri pada tahap 

penguatan diri. Konseli berusaha 

menguatkan dirinya dengan 

meningkatkan perilaku yang harus 

diubah. 
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No Hari/Tgl 

Kegiatan 

Jam 

Pelk. 

Sasaran 

Keg. 

Kegiatan 

Layanan/ 

Pendukung 

Tahap 

Konseling 

Evaluasi 

Hasil Proses 

18 Jum’at, 31 

Agustus 

2012 

10.00-

10.45 

WIB 

Konseli 

3 

Konseling 

perorangan 

Tahap 

implementasi 

self 

management 4  

(mengevaluasi 

kemajuan) 

U:Dalam tahap ini, konseli 

mengevaluasi kemajuan yang ada pada 

dirinya, yaitu melihat kembali usaha 

sebelumnya mempertahankan dan 

meningkatkan dari perilaku 

sebelumnya.  

C:Pada tahap ini konseli mengalami 

peningkatan skor yang cukup bagus 

atau ada perilaku yang sebelumnya 

belum dan sudah dilaksanakan, pada 

minggu ini dilaksanakan. 

A:Konseli berusaha untuk 

mempertahankan perubahan perilaku 

yang sudah bisa konseli laksanakan. 

Konseli terbuka dan berterus terang 

menceritakan perilaku yang sudah 

dan belum konseli laksanakan. 

Konseli mengalami peningkatan 

yang cukup bagus, artinya konseli 

berhasil mengelola diri pada tahap 

penguatan diri. Konseli berusaha 

menguatkan dirinya dengan 

meningkatkan perilaku yang harus 

diubah. 
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No Hari/Tgl 

Kegiatan 

Jam 

Pelk. 

Sasaran 

Keg. 

Kegiatan 

Layanan/ 

Pendukung 

Tahap 

Konseling 

Evaluasi 

Hasil Proses 

19 Senin, 3 

September 

2012 

10.00-

10.45 

WIB 

Konseli 

1 

Konseling 

perorangan 

 

Tahap evaluasi 

dan terminasi 

U:Konseli menjadi mengerti dan 

merasakan adanya peningkatan on-task 

behavior di kelas pada mata pelajaran 

bahasa Inggris dari sebelum diadakan 

konseling dan setelah diadakan 

konseling. 

C: Konseli merasa senang dengan 

peningkatan on-task behavior di kelas 

pada mata pelajaran bahasa Inggris dan 

konseli punya harapan bisa 

meningkatkan hasil belajarnya pada 

mata pelajaran yang lainnya. 

A:Konseli berjanji akan 

mempertahankan on-task behavior di 

kelas pada mata pelajaran bahasa 

Inggris yang sudah terbentuk dan 

berusaha meningkatkannya pada mata 

pelajaran yang lain. 

Pada pertemuan ketujuh konseli 

sudah mengalami banyak perubahan 

dan peningkatan on-task behavior di 

kelas pada mata pelajaran bahasa 

Inggris, yaitu bisa melaksanakan 

teknik mengelola diri dengan 

melaksanakan 10 perilaku yang akan 

diubah. 
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No Hari/Tgl 

Kegiatan 

Jam 

Pelk. 

Sasaran 

Keg. 

Kegiatan 

Layanan/ 

Pendukung 

Tahap 

Konseling 

Evaluasi 

Hasil Proses 

20 Senin, 3 

September 

2012 

11.00-

11.45 

WIB 

Konseli 

2 

Konseling 

perorangan 

 

Tahap evaluasi 

dan terminasi 

U:Konseli menjadi mengerti dan 

merasakan adanya peningkatan on-task 

behavior di kelas pada mata pelajaran 

bahasa Inggris dari sebelum diadakan 

konseling dan setelah diadakan 

konseling. 

C: Konseli merasa senang dengan 

peningkatan on-task behavior di kelas 

pada mata pelajaran bahasa Inggris dan 

konseli punya harapan bisa 

meningkatkan hasil belajarnya pada 

mata pelajaran yang lainnya. 

A:Konseli berjanji akan 

mempertahankan on-task behavior di 

kelas pada mata pelajaran bahasa 

Inggris yang sudah terbentuk dan 

berusaha meningkatkannya pada mata 

pelajaran yang lain. 

Pada pertemuan ketujuh konseli 

sudah mengalami banyak perubahan 

dan peningkatan on-task behavior di 

kelas pada mata pelajaran bahasa 

Inggris, yaitu bisa melaksanakan 

teknik mengelola diri dengan 

melaksanakan 10 perilaku yang akan 

diubah. 
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No Hari/Tgl 

Kegiatan 

Jam 

Pelk. 

Sasaran 

Keg. 

Kegiatan 

Layanan/ 

Pendukung 

Tahap 

Konseling 

Evaluasi 

Hasil Proses 

21 Senin, 3 

September 

2012 

13.00-

13.45 

WIB 

Konseli 

3 

Konseling 

perorangan 

 

Tahap evaluasi 

dan terminasi 

U:Konseli menjadi mengerti dan 

merasakan adanya peningkatan on-task 

behavior di kelas pada mata pelajaran 

bahasa Inggris dari sebelum diadakan 

konseling dan setelah diadakan 

konseling. 

C: Konseli merasa senang dengan 

peningkatan on-task behavior di kelas 

pada mata pelajaran bahasa Inggris dan 

konseli punya harapan bisa 

meningkatkan hasil belajarnya pada 

mata pelajaran yang lainnya. 

A:Konseli berjanji akan 

mempertahankan on-task behavior di 

kelas pada mata pelajaran bahasa 

Inggris yang sudah terbentuk dan 

berusaha meningkatkannya pada mata 

pelajaran yang lain. 

Pada pertemuan ketujuh konseli 

sudah mengalami banyak perubahan 

dan peningkatan on-task behavior di 

kelas pada mata pelajaran bahasa 

Inggris, yaitu bisa melaksanakan 

teknik mengelola diri dengan 

melaksanakan 10 perilaku yang akan 

diubah. 
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No Hari/Tgl 

Kegiatan 

Jam 

Pelk. 

Sasaran 

Keg. 

Kegiatan 

Layanan/ 

Pendukung 

Tahap 

Konseling 

Evaluasi 

Hasil Proses 

22 Kamis, 6 

September 

2012 

10.00-

10.45 

WIB 

Konseli 

1 

Konseling 

perorangan 

Tahap feed 

back  

U:Konseli merasakan perubahan secara 

perlahan tetapi pasti. Meskipun itu 

bukan hal yang mudah, tetapi konseli 

yakin bahwa konseli bisa 

melaksanakan rencana yang telah 

dibuat. 

C:Konseli tidak akan menyia-nyiakan 

usahanya selama ini, yaitu 

meningkatkan on-task behavior di 

kelas pada mata pelajaran bahasa 

Inggris. 

A:Konseli akan berusaha semaksimal 

mungkin meningkatkan on-task 

behavior tidak hanya di kelas dan pada 

mata pelajaran yang lainnya untuk 

meningkatkan prestasinya seoptimal 

mungkin. 

Konseli paham bahwa on-task 

behavior ini sangat penting untuk 

dirinya, sehingga konseli merasa 

sangat beruntung dilatih 

meningkatkan on-task behavior di 

kelas dengan tekning self 

management meskipun baru berlatih 

pada mata pelajaran bahasa Inggris. 
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No Hari/Tgl 

Kegiatan 

Jam 

Pelk. 

Sasaran 

Keg. 

Kegiatan 

Layanan/ 

Pendukung 

Tahap 

Konseling 

Evaluasi 

Hasil Proses 

23 Kamis, 6 

September 

2012 

11.00-

11.45 

WIB 

Konseli 

2 

Konseling 

perorangan 

Tahap feed 

back  

U:Konseli merasakan perubahan secara 

perlahan tetapi pasti. Meskipun itu 

bukan hal yang mudah, tetapi konseli 

yakin bahwa konseli bisa 

melaksanakan rencana yang telah 

dibuat. 

C:Konseli tidak akan menyia-nyiakan 

usahanya selama ini, yaitu 

meningkatkan on-task behavior di 

kelas pada mata pelajaran bahasa 

Inggris. 

A:Konseli akan berusaha semaksimal 

mungkin meningkatkan on-task 

behavior tidak hanya di kelas dan pada 

mata pelajaran yang lainnya untuk 

meningkatkan prestasinya seoptimal 

mungkin. 

Konseli paham bahwa on-task 

behavior ini sangat penting untuk 

dirinya, sehingga konseli merasa 

sangat beruntung dilatih 

meningkatkan on-task behavior di 

kelas dengan tekning self 

management meskipun baru berlatih 

pada mata pelajaran bahasa Inggris. 
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No Hari/Tgl 

Kegiatan 

Jam 

Pelk. 

Sasaran 

Keg. 

Kegiatan 

Layanan/ 

Pendukung 

Tahap 

Konseling 

Evaluasi 

Hasil Proses 

24 

 

Kamis, 6 

September 

2012 

13.00-

13.45 

WIB 

Konseli 

3 

Konseling 

perorangan 

Tahap feed 

back  

U:Konseli merasakan perubahan secara 

perlahan tetapi pasti. Meskipun itu 

bukan hal yang mudah, tetapi konseli 

yakin bahwa konseli bisa 

melaksanakan rencana yang telah 

dibuat. 

C:Konseli tidak akan menyia-nyiakan 

usahanya selama ini, yaitu 

meningkatkan on-task behavior di 

kelas pada mata pelajaran bahasa 

Inggris. 

A:Konseli akan berusaha semaksimal 

mungkin meningkatkan on-task 

behavior tidak hanya di kelas dan pada 

mata pelajaran yang lainnya untuk 

meningkatkan prestasinya seoptimal 

mungkin. 

Konseli paham bahwa on-task 

behavior ini sangat penting untuk 

dirinya, sehingga konseli merasa 

sangat beruntung dilatih 

meningkatkan on-task behavior di 

kelas dengan tekning self 

management meskipun baru berlatih 

pada mata pelajaran bahasa Inggris. 

 

Weleri,          September  2012 

Kepala Sekolah,               Peneliti 

 

 

 

Pujiono, S.Pd                                Wildani Fitria K  

NBM. 860 541                      NIM. 1301407100 
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HASIL WAWANCARA DENGAN GURU  

MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS 

Hasil Seleksi Subyek Penelitian 

 

A. Judul penelitian  

Meningkatkan On- Task Behavior (perilaku yang dikehendaki) Pada Mata Pelajaran 

Bahasa Inggris Melalui Konseling Behavior Dengan Teknik Self Management ( Studi 

Eksperimen Pada Siswa Kelas XI TKJ di SMK Muhammadiyah 3 Weleri Tahun Ajaran 

2012/2013) 

B. Tujuan  

Menjaring Konseli yang benar-benar memiliki masalah rendahnya On- Task Behavior 

(perilaku yang dikehendaki) pada mata pelajaran bahasa Inggris untuk dijadikan sampel 

dalam  penelitian. 

C. Tempat  

Ruang Guru 

D. Waktu wawancara  

Senin, 11 Juni 2012, 09.00-10.00 WIB 

E. Interview  

Dewi Setyo Utari, S.Pd. 

F. Interviewee  

Wildani Fitria K 

G. Hasil wawancara   

 

DESKRIPTOR 

Dari hasil wawancara dengan guru mata pelajaran Bahasa Inggris jurusan TKJ diperoleh 

keterangan bahwa masalah rendahnya on-task behavior yang dimiliki oleh Konseli kelas X TKJ 1 

dan X TKJ 2 adalah dikarenakan kurangnya sikap disiplin yang dimiliki Konseli. Sebenarnya 

hanya ada beberapa Konseli saja yang memiliki on-task behavior, tetapi ini sangat mengganggu 

proses pembelajaran. Seharusnya Konseli mendengarkan penjelasan dari guru, tapi karena ada 

Konseli yang mengajak bicara temannya yang lain atau langsung berbicara yang bukan berkaitan 

materi yang dibahas, jelas itu membuat proses belajar mengajar tidak kondusif. Akibatnya Konseli 
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yang tidak kosentrasi saat diterangkan tidak bisa mengerjakan sendiri tugas yang telah diberikan 

oleh guru. Mereka sibuk mencari contekan, sehingga itu sangat mengganggu teman yang lainnya.  

Dalam wawancara ini, peneliti meminta rekomendasi dari Konseli yang memiliki ciri-ciri 

on-task behavior rendah, sehingga berpengaruh pada nilai pelajarannya. Bu dewi memberikan 

rekomendasi Konseli yang akan dijadikan sampel oleh meneliti yaitu dari X TKJ 1 diantaranya 

Arifa nilainya 74, Elsa nilainya 71, Fiqo nilainya 71 dan dari kelas X TKJ 2 ada Fitria nilainya 72, 

Indri dengan nilai 73, Yuli  dengan nilai 71 dan Melyani juga memiliki nilai 71. Padahal apabila 

mereka memiliki on-task behavior yang bagus, mereka bisa mendapatkan nilai yang lebih dari itu. 

Nilai diatas termasuk rendah karena nilai KKM yang ditentukan adalah 70. 

Dengan memberikan rekomendasi sampel diatas, diharapkan Konseli tersebut bisa 

meningkatkan on-task behavior nya tidak hanya pada mata pelajaran bahasa Inggris, tetapi juga 

pada mata pelajaran yang lain, sehingga Konseli bisa mendapatkan nilai yang maksimal dan tidak 

merugikan diri sendiri maupun orang lain.  

Demikian hasil dari wawancara peneliti dengan guru mata pelajaran bahasa Inggris jurusan 

TKJ. Dengan ini, peneliti mendapatkan Konseli yang akan dijadikan sampel dan data awal dari 

Konseli untuk melanjutkan penelitian ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA PRIBADI KONSELI 

 

A. Konseli I 

1. Nama : Arifa Ardiana 

2. Kelas : XI TKJ 1  
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3. Tempat/Tangggal lahir : Kendal, 4 Mei 1996 

4. Jenis Kelamin : Perempuan 

5. Alamat : Weleri RT 6 RW 7, Kec. Weleri Kab. Kendal 

6. Agama : Islam 

7. Nama ayah/pekerjaan : Hendaryanto/ Nelayan 

8. Nama ibu/pekerjaan : Sri Utami/ Buruh 

 

B. Konseli II 

1. Nama : Elsa Garbila  

2. Kelas : XI TKJ 1 

3. Tempat/Tangggal lahir : Batang, 25 Desember 1995 

4. Jenis Kelamin : Perempuan 

5. Alamat : Gringsing RT 1 RW 5, Kec. Gringsing Kab. Batang 

6. Agama : Islam 

7. Nama ayah/pekerjaan : Alm. Supardi 

8. Nama ibu/pekerjaan : Yatinah/ Buruh 

 

C. Konseli III 

1. Nama : Khaerul Muafiqoh 

2. Kelas : XI TKJ 1 

3. Tempat/Tangggal lahir : Kendal, 17 Januari 1996 

4. Jenis Kelamin : Perempuan 

5. Alamat : Kendayaan RT 5 RW 3, Kec. Weleri Kab. Kendal 

6. Agama : Islam 

7. Nama ayah/pekerjaan : Jazuli/ Becak 

8. Nama ibu/pekerjaan : Rumanah/ Ibu Rumah Tangga 

D. Konseli IV 

1. Nama : Lut Fitria Dwi Rifayani 

2. Kelas : XI TKJ 2 

3. Tempat/Tangggal lahir : Batang, 23 Maret 1996 

4. Jenis Kelamin : Perempuan 
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5. Alamat : Pakis RT 5 RW 1, Kec. Weleri Kab. Kendal 

6. Agama : Islam 

7. Nama ayah/pekerjaan : Rohmat/ Becak 

8. Nama ibu/pekerjaan : Sutriyah/ TKW 

 

E. Konseli V 

1. Nama : Nur Siam Indriyani 

2. Kelas : XI TKJ 2 

3. Tempat/Tangggal lahir : Kendal, 13 April 1996 

4. Jenis Kelamin : Perempuan 

5. Alamat : Caruban RT 5 RW 2, Kec. Ringinarum Kab. Kendal 

6. Agama : Islam 

7. Nama ayah/pekerjaan : Ahmad Sodik/ Buruh 

8. Nama ibu/pekerjaan : Mudriah/ Buruh 

 

F. Konseli VI 

1. Nama : Yuli Setiono 

2. Kelas : XI TKJ 2 

3. Tempat/Tangggal lahir : Kendal, 10 September 1995 

4. Jenis Kelamin : Laki-laki 

5. Alamat : Penyangkringan RT 4 RW 1, Kec. Weleri Kab. Kendal 

6. Agama : Islam 

7. Nama ayah/pekerjaan : Sunyoto/ Sopir 

8. Nama ibu/pekerjaan : Sri Dewi/ Ibu Rumah Tangga 

 

 

G. Konseli VII 

1. Nama : Melyani Pangestika 

2. Kelas : XI TKJ 2 

3. Tempat/Tangggal lahir : Batang, 20 Oktober 1995 

4. Jenis Kelamin : Perempuan 
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5. Alamat : Lebo RT 3 RW 12, Kec. Gringsing Kab. Kendal 

6. Agama : Islam 

7. Nama ayah/pekerjaan : Suyadi/ Nelayan 

8. Nama ibu/pekerjaan : Siti Rohmah/ TKW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTRAK KASUS 

 

Topik kasus : “Meningkatkan On- Task Behavior di kelas pada mata pelajaran Bahasa Inggris” 

A. Identitas konseli 

Nama   : Arifa Ardiana 

Kelas   : XI TKJ 1  

Tempat/Tangggal lahir : Kendal, 4 Mei 1996 
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Jenis Kelamin  : Perempuan 

Alamat   : Weleri RT 6 RW 7, Kec. Weleri Kab. Kendal 

Identitas peneliti 

Nama    : Wildani Fitria K 

NIM    : 1301407100 

Jurusan    : BK 

B. Sinopsis kasus 

Konseli adalah seorang pelajar yang sedang duduk di kelas XI TKJ 1 di SMK 

Muhammadiyah 3 Weleri. Dia termasuk salah satu konseli yang memiliki nilai yang rendah 

pada mata pelajaran bahasa Inggris. Pada dasarnya konseli anak yang menyukai pelajaran 

Bahasa Inggris, tetapi dia merasa bosan pada mata pelajaran tersebut karena penyampaian 

materi oleh guru dirasa kurang menarik. Sehingga dia lebih tertarik dengan berbicara dengan 

teman satu bangkunya. Karena dia tidak memperhatikan, akibatnya saat diberikan tugas di 

kelas oleh guru, konseli selalu sibuk mencari jawaban temannya. Hal ini membuat kelas 

menjadi tidak kondusif karena dia menjadi mennganggu temannya yang lain yang sedang 

mengerjakan tugasnya. 

C. Pendekatan konseling yang di gunakan 

Dalam kasus di atas, maka untuk menyelesaikan kasus konseli digunakan layanan 

konseling perorangan pendekatan behavior teknik self management karena permasalahan 

yang di alami oleh konseli merupakan masalah yang menyangkut perilaku dalam belajar yang 

maladaptif. Diharapkan jika konseli diberikan layanan konseling perorangan pendekatan 

behavior teknik self management dengan melatih Konseli mengelola dirinya untuk 

meningkatkan on- task behavior pada mata pelajaran Bahasa Inggris, maka perilaku 

maladaptif belajar konseli dapat berubah menjadi perilaku adaptif dalam belajar. 

.                                                                                      

 

Weleri, 17 Juli 2012 

Konseli 1                   Peneliti 

 

  

 

                             Wildani Fitria K  

          NIM. 1301407100 

KONTRAK KASUS 

 

Topik kasus : “Meningkatkan On- Task Behavior di kelas pada mata pelajaran Bahasa Inggris” 

A. Identitas konseli 

Nama   : Elsa Garbila  

Kelas   : XI TKJ 1 

Tempat/Tangggal lahir : Batang, 25 Desember 1995 
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Jenis Kelamin  : Perempuan 

Alamat   : Gringsing RT 1 RW 5, Kec. Gringsing Kab. Batang 

Identitas peneliti 

Nama    : Wildani Fitria K 

NIM    : 1301407100 

Jurusan    : BK 

B. Sinopsis kasus 

Konseli adalah seorang pelajar yang sedang duduk di kelas XI TKJ 1 di SMK 

Muhammadiyah 3 Weleri. Dia termasuk salah satu Konseli yang memiliki nilai yang rendah 

pada mata pelajaran bahasa Inggris. Konseli termasuk siswa yang tidak  menyukai pelajaran 

Bahasa Inggris karena merasa tidak bisa dan dia merasa bosan pada mata pelajaran tersebut 

karena penyampaian materi oleh guru dirasa kurang menarik. Sehingga dia lebih tertarik 

dengan berbicara dengan teman satu bangkunya atau sibuk dengan keinginannya sendiri. 

Karena dia tidak memperhatikan, akibatnya saat diberikan tugas di kelas oleh guru, dia selalu 

sibuk mencari jawaban temannya. Hal ini membuat kelas menjadi tidak kondusif karena dia 

menjadi mennganggu temannya yang lain yang sedang mengerjakan tugasnya. 

C. Pendekatan konseling yang di gunakan 

Dalam kasus di atas, maka untuk menyelesaikan kasus konseli digunakan layanan 

konseling perorangan pendekatan behavior teknik self management karena permasalahan 

yang di alami oleh konseli merupakan masalah yang menyangkut perilaku dalam belajar yang 

maladaptif. Diharapkan jika konseli diberikan layanan konseling perorangan pendekatan 

behavior teknik self management dengan melatih Konseli mengelola dirinya untuk 

meningkatkan on- task behavior pada mata pelajaran Bahasa Inggris, maka perilaku 

maladaptif belajar konseli dapat berubah menjadi perilaku adaptif dalam belajar. 

.                                                                                      

 

Weleri, 17 Juli 2012 

Konseli 2                   Peneliti 

  

 

 

                             Wildani Fitria K  

          NIM. 1301407100 

KONTRAK KASUS 

 

Topik kasus : “Meningkatkan On- Task Behavior di kelas pada mata pelajaran Bahasa Inggris” 

A. Identitas konseli 

Nama   : Khaerul Muafiqoh 

Kelas   : XI TKJ 1 

Tempat/Tangggal lahir : Kendal, 17 Januari 1996 
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Jenis Kelamin  : Perempuan 

Alamat   : Kendayaan RT 5 RW 3, Kec. Weleri Kab. Kendal 

Identitas peneliti 

Nama    : Wildani Fitria K 

NIM    : 1301407100 

Jurusan    : BK 

B. Sinopsis kasus 

Konseli adalah seorang pelajar yang sedang duduk di kelas XI TKJ 1 di SMK 

Muhammadiyah 3 Weleri. Dia termasuk salah satu konseli yang memiliki nilai yang rendah 

pada mata pelajaran bahasa Inggris. Pada dasarnya dia anak yang menyukai pelajaran Bahasa 

Inggris, tetapi dia merasa bosan pada mata pelajaran tersebut karena penyampaian materi 

oleh guru dirasa kurang menarik. Sehingga dia lebih tertarik dengan berbicara dengan teman 

satu bangkunya. Karena dia tidak memperhatikan, akibatnya saat diberikan tugas di kelas 

oleh guru, dia selalu sibuk mencari jawaban temannya. Hal ini membuat kelas menjadi tidak 

kondusif karena dia menjadi mennganggu temannya yang lain yang sedang mengerjakan 

tugasnya. 

C. Pendekatan konseling yang di gunakan 

Dalam kasus di atas, maka untuk menyelesaikan kasus konseli digunakan layanan 

konseling perorangan pendekatan behavior teknik self management karena permasalahan 

yang di alami oleh konseli merupakan masalah yang menyangkut perilaku dalam belajar yang 

maladaptif. Diharapkan jika konseli diberikan layanan konseling perorangan pendekatan 

behavior teknik self management dengan melatih Konseli mengelola dirinya untuk 

meningkatkan on- task behavior pada mata pelajaran Bahasa Inggris, maka perilaku 

maladaptif belajar konseli dapat berubah menjadi perilaku adaptif dalam belajar. 

.                                                                                      

 

Weleri, 17 Juli 2012 

Konseli 3                   Peneliti 

  

 

 

                             Wildani Fitria K  

          NIM. 1301407100 

SATUAN LAYANAN  

BIMBINGAN KONSELING 

(Pertemuan 1) 

 

A. Topik    : Mengeksplorasi dan mengidentifikasi masalah rendahnya 

on-task behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris 
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B. Jenis layanan     : Konseling perorangan 

C. Fungsi layanan    : Pengembangan 

D. Bidang Bimbingan   : Bimbingan pribadi dan belajar 

E. Sasaran       : Konseli 1, konseli 2 dan konseli 3 

F. Tujuan/ Kompetensi :  

1. Standar Kompetensi : Konseli mampu mengentaskan masalah rendahnya on-task 

behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris  

2. Kompetensi Dasar : Konseli mampu memahami dan mengidentifikasi masalah 

rendahnya on-task behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris 

3. Indikator  : Konseli mampu mengeksplorasi dan mengidentifikasi masalah 

rendahnya on-task behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris 

G.  Uraian kegiatan  :  

Pertemuan  Waktu 

pelaksanaan 

Tahap  Kegiatan  

I Senin, 30 Juli 

2012 

08.00-08.45 WIB  

09.00-09.45 WIB 

10.00-10.45 WIB 

(45 menit) 

Assessment Konseli bersama dengan 

peneliti mengeksplorasi dan 

mengidentifikasi permasalahan 

yang dialami konseli yaitu 

mengenai rendahnya on-task 

behavior di kelas pada mata 

pelajaran bahasa Inggris 

H. Materi     : - 

I. Metode    : 3M komunikasi antar pribadi 

J. Media  : Alat dokumentasi 

K. Waktu  : 45 menit 

L. Tempat  : Ruang Konseling SMK Muhammadiyah 3 Weleri 

M. Penyelenggara layanan  : Wildani Fitria K 

N. Pihak-pihak yang disertakan dalam penyelenggaraan layanan: 

O. Konseli yang bersangkutan yang diketahui oleh koordinator BK dan Kepala Sekolah 

P. Rencana penilaian  : 
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1. Penilaian proses  : Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi konseli 

dalam mengikuti layanan konseling perorangan (terlampir) 

2. Penilaian hasil   : Mengamati dan menanyakan perubahan atau perilaku 

positif yang terjadi pada konseli (terlampir) 

Q. Catatan khusus   : 

 

                                                                             

 Weleri, 30 Juli 2012 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah       Peneliti 

 

 

 

 

Pujiono, S.Pd                          Wildani Fitria K  

NBM. 860 541    NIM. 1301407100 
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PENILAIAN HASIL 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

(LAISEG) 

 

Hari/Tanggal Layanan: 

Jenis Layanan  : 

Pemberi Layanan : 

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? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

      Weleri, 

      Konseli, 

 

 

 

      ……………………………… 
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PENILAIAN HASIL 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

(LAISEG) 

 

Hari/Tanggal Layanan: 

Jenis Layanan  : 

Pemberi Layanan : 

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? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

      Weleri, 

      Konseli, 

 

 

 

      ……………………………… 
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PENILAIAN HASIL 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

(LAISEG) 

 

Hari/Tanggal Layanan: 

Jenis Layanan  : 

Pemberi Layanan : 

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? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

      Weleri, 

      Konseli, 

 

 

 

      ……………………………… 
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PENILAIAN PROSES 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

 

 

Hari/Tanggal Layanan: Senin, 30 Juli 2012 

Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

Pemberi Layanan : Wildani Fitria K 

Pertemuan  : Ke-1 

Tahap Konseling :  Assesment 

Nama Konseli  : Konseli 1 

 

No. Aspek tingkah laku Deskripsi 

1. Konseli memiliki hubungan baik dengan 

peneliti 

Konseli tidak ada rasa takut dengan 

peneliti, terlihat konseli bisa rileks saat 

proses konseling berjalan, meskipun baru 

pertama kali konseli melakukan konseling 

dengan peneliti. Konseli pun terlihat 

senang dan terbuka dengan peneliti. 

2. Konseli terbuka dengan peneliti Konseli terlihat terbuka dari cara konseli 

mengungkapkan masalahnya yang tidak 

berbelit- belit dalam memberikan informasi 

tentang masalahnya yang dia alami. Setiap 

informasi yang ditanyakan oleh peneliti 

konseli menjelaskannya dengan gambling 

tidak ada yang ditutup-tutupi. 

3. Menentukan ABC dari perilaku 

bermasalah konseli 

A: faktor dari dalam diri dan dari luar diri 

konseli 

B: on-task behavior di kelas pada mata 

pelajaran bahasa Inggris rendah 

C: konseli ketinggalan pelajaran, ditegur 

oleh guru, dihukum oleh guru dan elalu 
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mendapat nilai-nilai jelek pada mata 

pelajaran bahasa Inggris 
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PENILAIAN PROSES 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

 

 

Hari/Tanggal Layanan: Senin, 30 Juli 2012 

Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

Pemberi Layanan : Wildani Fitria K 

Pertemuan  : Ke-1 

Tahap Konseling :  Assesment 

Nama Konseli  : Konseli 2 

 

No. Aspek tingkah laku Deskripsi 

1. Konseli memiliki hubungan baik dengan 

peneliti 

Konseli tidak ada rasa takut dengan 

peneliti, terlihat konseli bisa rileks saat 

proses konseling berjalan, meskipun baru 

pertama kali konseli melakukan konseling 

dengan peneliti. Konseli pun terlihat 

senang dan terbuka dengan peneliti. 

2. Konseli terbuka dengan peneliti Konseli terlihat terbuka dari cara konseli 

mengungkapkan masalahnya yang tidak 

berbelit- belit dalam memberikan informasi 

tentang masalahnya yang dia alami. Setiap 

informasi yang ditanyakan oleh peneliti 

konseli menjelaskannya dengan gambling 

tidak ada yang ditutup-tutupi. 

3. Menentukan ABC dari perilaku 

bermasalah konseli 

A: faktor dari dalam diri dan dari luar diri 

konseli 

B: on-task behavior di kelas pada mata 

pelajaran bahasa Inggris rendah 

C: konseli ketinggalan pelajaran, ditegur 

oleh guru, dihukum oleh guru dan elalu 
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mendapat nilai-nilai jelek pada mata 

pelajaran bahasa Inggris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

206 

PENILAIAN PROSES 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

 

 

Hari/Tanggal Layanan: Senin, 30 Juli 2012 

Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

Pemberi Layanan : Wildani Fitria K 

Pertemuan  : Ke-1 

Tahap Konseling :  Assesment 

Nama Konseli  : Konseli 3 

 

No. Aspek tingkah laku Deskripsi 

1. Konseli memiliki hubungan baik dengan 

peneliti 

Konseli tidak ada rasa takut dengan 

peneliti, terlihat konseli bisa rileks saat 

proses konseling berjalan, meskipun baru 

pertama kali konseli melakukan konseling 

dengan peneliti. Konseli pun terlihat 

senang dan terbuka dengan peneliti. 

2. Konseli terbuka dengan peneliti Konseli terlihat terbuka dari cara konseli 

mengungkapkan masalahnya yang tidak 

berbelit- belit dalam memberikan informasi 

tentang masalahnya yang dia alami. Setiap 

informasi yang ditanyakan oleh peneliti 

konseli menjelaskannya dengan gambling 

tidak ada yang ditutup-tutupi. 

3. Menentukan ABC dari perilaku 

bermasalah konseli 

A: faktor dari dalam diri dan dari luar diri 

konseli 

B: on-task behavior di kelas pada mata 

pelajaran bahasa Inggris rendah 

C: konseli ketinggalan pelajaran, ditegur 

oleh guru, dihukum oleh guru dan elalu 
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mendapat nilai-nilai jelek pada mata 

pelajaran bahasa Inggris 
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SATUAN LAYANAN  

BIMBINGAN KONSELING 

(Pertemuan 2) 

 

A. Topik    : Menentukan tujuan konseling yang ingin dicapai 

B. Jenis layanan     : Konseling perorangan 

C. Fungsi layanan    : Pengembangan 

D. Bidang Bimbingan   : Bimbingan pribadi dan belajar 

E. Sasaran       : Konseli 1, konseli 2 dan konseli 3 

F. Tujuan/ Kompetensi  :  

1. Standar Kompetensi  : Konseli mampu mengentaskan masalah rendahnya on-task 

behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris 

2. Kompetensi Dasar : Konseli mampu memahami dan mengidentifikasi masalah 

rendahnya on-task behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris 

3. Indikator  : Konseli mampu menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam 

pelaksanaan konseling  

G.  Uraian kegiatan  :  

Pertemuan  Waktu pelaksanaan Tahap  Kegiatan  

II Kamis, 2 Agustus 

2012  

08.00-08.45 WIB  

09.00-09.45 WIB 

10.00-10.45 WIB 

(45 menit) 

Goal setting Konseli dan peneliti 

secara bersama-sama 

menentukan tujuan 

konseling sesuai dengan 

kesepakatan bersama 

berdasarkan informasi 

yang telah disusun dan 

dianalisis. 

H. Materi     : - 

I. Metode    : 3 M, komunikasi antar pribadi 

J. Media  : Alat dokumentasi 

K. Waktu  : 45 menit 

L. Tempat  : Ruang Konseling SMK Muhammadiyah 3 Weleri 
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M. Penyelenggara layanan  : Wildani Fitria K     

N. Pihak-pihak yang disertakan dalam penyelenggaraan layanan: 

Konseli yang bersangkutan yang diketahui oleh koordinator BK dan Kepala Sekolah 

O. Rencana penilaian  : 

1. Penilaian proses  : Mengamati sejauhmana keaktifan dan partisipasi konseli 

dalam mengikuti layanan konseling perorangan (terlampir) 

2. Penilaian hasil   : Mengamati dan menanyakan perubahan atau perilaku 

positif yang terjadi pada konseli (terlampir) 

P. Catatan khusus   : 

 

 

    Weleri,  2 Agustus 2012 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah       Peneliti  

 

 

Pujiono, S.Pd                           Wildani Fitria K  

NBM. 860 541     NIM. 1301407100 
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PENILAIAN HASIL 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

(LAISEG) 

 

Hari/Tanggal Layanan: 

Jenis Layanan  : 

Pemberi Layanan : 

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? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

      Weleri, 

      Konseli, 

 

 

 

      ……………………………… 
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PENILAIAN HASIL 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

(LAISEG) 

 

Hari/Tanggal Layanan: 

Jenis Layanan  : 

Pemberi Layanan : 

Pertemuan  : 

 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan singkat. 

6. Topik-topik apakah yang dibahas melalui layanan tersebut? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

7. Hal-hal atau pemahaman baru apakah yang Anda peroleh dari layanan tersebut? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

8. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti layanan tersebut? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

9. Hal-hal apa saja yang akan Anda lakukan setelah mengikuti layanan tersebut? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

10. 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? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

      Weleri, 

      Konseli, 

 

 

 

      ……………………………… 
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PENILAIAN HASIL 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

(LAISEG) 

 

Hari/Tanggal Layanan: 

Jenis Layanan  : 

Pemberi Layanan : 

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? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

      Weleri, 

      Konseli, 

 

 

 

      ……………………………… 
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PENILAIAN PROSES 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

 

 

Hari/Tanggal Layanan: Kamis, 2 Agustus 2012 

Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

Pemberi Layanan : Wildani Fitria K 

Pertemuan  : Ke-2 

Tahap Konseling :  Goal setting 

 Nama Konseli : Konseli 1 

 

No. Aspek tingkah laku Deskripsi 

1. 

 

Konseli berperan aktif dalam proses 

konseling 

Konseli berbicara dengan leluasa tanpa 

beban, konseli tertarik dengan topik yang 

sedang dibahas. 

2. Konseli menentukan tujuan dari konseling Konseli dibantu peneliti dalam menentukan 

tujuan dari konseling. Konseli bisa 

menentukan tujuan konseling ini, yaitu 

meningkatkan on-task behavior di kelas 

pada mata pelajaran bahasa Inggris. 

3. Konseli merencanakan cara meningkatkan 

on-task behavior dengan teknik self 

management 

Konseli dibantu peneliti untuk 

merencanakan meningkatkan on-task 

behavior dengan cara mengelola diri, yaitu 

dengan cara mengobservasi, mengevaluasi 

dan meningkatkan on-task behavior. 
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PENILAIAN PROSES 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

 

 

Hari/Tanggal Layanan: Kamis, 2 Agustus 2012 

Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

Pemberi Layanan : Wildani Fitria K 

Pertemuan  : Ke-2 

Tahap Konseling :  Goal setting 

 Nama Konseli : Konseli 2 

 

No. Aspek tingkah laku Deskripsi 

1. 

 

Konseli berperan aktif dalam proses 

konseling 

Konseli berbicara dengan leluasa tanpa 

beban, konseli tertarik dengan topik yang 

sedang dibahas. 

2. Konseli menentukan tujuan dari konseling Konseli dibantu peneliti dalam menentukan 

tujuan dari konseling. Konseli bisa 

menentukan tujuan konseling ini, yaitu 

meningkatkan on-task behavior di kelas 

pada mata pelajaran bahasa Inggris. 

3. Konseli merencanakan cara meningkatkan 

on-task behavior dengan teknik self 

management 

Konseli dibantu peneliti untuk 

merencanakan meningkatkan on-task 

behavior dengan cara mengelola diri, yaitu 

dengan cara mengobservasi, mengevaluasi 

dan meningkatkan on-task behavior. 
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PENILAIAN PROSES 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

 

 

Hari/Tanggal Layanan: Kamis, 2 Agustus 2012 

Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

Pemberi Layanan : Wildani Fitria K 

Pertemuan  : Ke-2 

Tahap Konseling :  Goal setting 

 Nama Konseli : Konseli 3 

 

No. Aspek tingkah laku Deskripsi 

1. 

 

Konseli berperan aktif dalam proses 

konseling 

Konseli berbicara dengan leluasa tanpa 

beban, konseli tertarik dengan topik yang 

sedang dibahas. 

2. Konseli menentukan tujuan dari konseling Konseli dibantu peneliti dalam menentukan 

tujuan dari konseling. Konseli bisa 

menentukan tujuan konseling ini, yaitu 

meningkatkan on-task behavior di kelas 

pada mata pelajaran bahasa Inggris. 

3. Konseli merencanakan cara meningkatkan 

on-task behavior dengan teknik self 

management 

Konseli dibantu peneliti untuk 

merencanakan meningkatkan on-task 

behavior dengan cara mengelola diri, yaitu 

dengan cara mengobservasi, mengevaluasi 

dan meningkatkan on-task behavior. 
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SATUAN LAYANAN  

BIMBINGAN KONSELING 

(Pertemuan 3) 

 

A. Topik    : Menyusun prosedur perlakuan sesuai dengan teknik yang 

ditetapkan 

B. Jenis layanan     : Konseling perorangan 

C. Fungsi layanan    : Pengembangan 

D. Bidang Bimbingan   : Bimbingan pribadi dan belajar 

E. Sasaran       : Konseli 1, konseli 2 dan konseli 3 

F. Tujuan/ Kompetensi  :  

1. Standar Kompetensi : Konseli mampu meningkatkan on- task behavior pada mata 

pelajaran bahasa Inggris 

2. Kompetensi Dasar : Konseli mampu memahami dan siap meningkatkan on- task 

behavior pada mata pelajaran bahasa Inggris 

3. Indikator  : Konseli mampu menyusun prosedur perlakuan sesuai dengan 

teknik yang ditetapkan 

G.  Uraian kegiatan  :  

Pertemuan  Waktu 

pelaksanaan 

Tahap  Kegiatan 

peneliti 

Kegiatan konseli 

III Senin, 6 Agustus 

2012  

08.00-08.45 WIB  

09.00-09.45 WIB 

10.00-10.45 WIB 

 (45 menit) 

Teknik 

implementasi 

self 

management 1 

(menentukan 

tujuan) 

Membantu 

konseli 

meningkatkan 

on-task 

behavior 

dengan teknik 

self 

management. 

Konseli meningkatkan on-

task behavior dengan cara 

mengerjakan tugas tepat 

pada waktunya, 

mengerjakan tugas secara 

mandiri, memperhatikan 

penjelasan guru dan 

meminta ijin ketika ingin 

melakukan apapun pada 

mata pelajaran bahasa 

Inggris. 
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H. Materi     : - 

I. Metode    : 3M, komunikasi antar pribadi 

J. Media    : Alat dokumentasi 

K. Waktu    : 45 menit 

L. Tempat  : Ruang Konseling SMK Muhammadiyah 3 Weleri 

M. Penyelenggara layanan  : Wildani Fitria K     

N. Pihak-pihak yang disertakan dalam penyelenggaraan layanan: 

Konseli yang bersangkutan yang diketahui oleh Koordinator BK dan Kepala Sekolah  

O. Rencana penilaian  : 

1. Penilaian proses  : Mengamati sejauhmana keaktifan dan partisipasi konseli 

dalam mengikuti layanan konseling perorangan (terlampir) 

2. Penilaian hasil   : Mengamati dan menanyakan perubahan atau perilaku 

positif yang terjadi pada konseli (terlampir) 

P. Catatan khusus   : 

 

 

     Weleri, 6 Agustus 2012 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah       Peneliti  

 

 

Pujiono, S.Pd                           Wildani Fitria K  

NBM. 860 541     NIM. 1301407100 
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PENILAIAN HASIL 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

(LAISEG) 

 

Hari/Tanggal Layanan: 

Jenis Layanan  : 

Pemberi Layanan : 

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? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

      Weleri, 

      Konseli, 

 

 

 

      ……………………………… 
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PENILAIAN HASIL 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

(LAISEG) 

 

Hari/Tanggal Layanan: 

Jenis Layanan  : 

Pemberi Layanan : 

Pertemuan  : 

 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan singkat. 

7. Topik-topik apakah yang dibahas melalui layanan tersebut? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

8. Hal-hal atau pemahaman baru apakah yang Anda peroleh dari layanan tersebut? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

9. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti layanan tersebut? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

10. Hal-hal apa saja yang akan Anda lakukan setelah mengikuti layanan tersebut? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

11. Apakah layanan yang Anda ikuti berkaitan langsung dengan masalah Anda? 

c. Apabila ya, keuntungan apa yang Anda peroleh? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

d. Apabila tidak, keuntungan apa yang Anda peroleh? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

12. Tanggapan, saran, pesan, atau harapan apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemberi 

layanan? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

      Weleri, 

      Konseli, 

 

 

 

      ……………………………… 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

220 

PENILAIAN HASIL 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

(LAISEG) 

 

Hari/Tanggal Layanan: 

Jenis Layanan  : 

Pemberi Layanan : 

Pertemuan  : 

 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan singkat. 

13. Topik-topik apakah yang dibahas melalui layanan tersebut? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

14. Hal-hal atau pemahaman baru apakah yang Anda peroleh dari layanan tersebut? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

15. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti layanan tersebut? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

16. Hal-hal apa saja yang akan Anda lakukan setelah mengikuti layanan tersebut? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

17. Apakah layanan yang Anda ikuti berkaitan langsung dengan masalah Anda? 

e. Apabila ya, keuntungan apa yang Anda peroleh? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

f. Apabila tidak, keuntungan apa yang Anda peroleh? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

18. Tanggapan, saran, pesan, atau harapan apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemberi 

layanan? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

      Weleri, 

      Konseli, 

 

 

 

      ……………………………… 
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PENILAIAN PROSES 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

 

 

Hari/Tanggal Layanan: Senin, 6 Agustus 2012 

Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

Pemberi Layanan : Wildani Fitria K 

Pertemuan  : Ke-3 

Tahap Konseling : Teknik implementasi self management 1 (menentukan tujuan ) 

Nama Konseli  : Konseli 1 

 

No. Aspek tingkah laku Rencana yang akan dilakukan 

1. Tingkah laku yang akan ditingkatkan 

diantaranya, mengerjakan tugas tepat 

pada waktunya, mengerjakan tugas 

secara mandiri, memperhatikan 

penjelasan guru dan meminta ijin ketika 

melakukan apapun ketika di kelas pada 

mata pelajaran bahasa Inggris. 

Konseli diberi tugas untuk mengobservasi 

dirinya ketika di kelas pada saat mata 

pelajaran bahasa Inggris, kemudian 

mengevaluasi kemajuan dari rencana yang 

sebelumnya telah dibuat. 

2. Konseli berperan aktif dalam proses 

konseling 

Konseli mengikuti proses konseling dengan 

semangat dan berusaha semaksimal mungkin 

akan berubah meningkatkan on-task 

behavior dengan melaksanakan rencana yang 

sudah direncanakan. 
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PENILAIAN PROSES 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

 

 

Hari/Tanggal Layanan: Senin, 6 Agustus 2012 

Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

Pemberi Layanan : Wildani Fitria K 

Pertemuan  : Ke-3 

Tahap Konseling : Teknik implementasi self management 1 (menentukan tujuan ) 

Nama Konseli  : Konseli 2 

 

No. Aspek tingkah laku Rencana yang akan dilakukan 

1. Tingkah laku yang akan ditingkatkan 

diantaranya, mengerjakan tugas tepat 

pada waktunya, mengerjakan tugas 

secara mandiri, memperhatikan 

penjelasan guru dan meminta ijin ketika 

melakukan apapun ketika di kelas pada 

mata pelajaran bahasa Inggris. 

Konseli diberi tugas untuk mengobservasi 

dirinya ketika di kelas pada saat mata 

pelajaran bahasa Inggris, kemudian 

mengevaluasi kemajuan dari rencana yang 

sebelumnya telah dibuat. 

2. Konseli berperan aktif dalam proses 

konseling 

Konseli mengikuti proses konseling dengan 

semangat dan berusaha semaksimal mungkin 

akan berubah meningkatkan on-task 

behavior dengan melaksanakan rencana yang 

sudah direncanakan. 
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PENILAIAN PROSES 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

 

 

Hari/Tanggal Layanan: Senin, 6 Agustus 2012 

Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

Pemberi Layanan : Wildani Fitria K 

Pertemuan  : Ke-3 

Tahap Konseling : Teknik implementasi self management 1 (menentukan tujuan ) 

Nama Konseli  : Konseli 3 

 

No. Aspek tingkah laku Rencana yang akan dilakukan 

1. Tingkah laku yang akan ditingkatkan 

diantaranya, mengerjakan tugas tepat 

pada waktunya, mengerjakan tugas 

secara mandiri, memperhatikan 

penjelasan guru dan meminta ijin ketika 

melakukan apapun ketika di kelas pada 

mata pelajaran bahasa Inggris. 

Konseli diberi tugas untuk mengobservasi 

dirinya ketika di kelas pada saat mata 

pelajaran bahasa Inggris, kemudian 

mengevaluasi kemajuan dari rencana yang 

sebelumnya telah dibuat. 

2. Konseli berperan aktif dalam proses 

konseling 

Konseli mengikuti proses konseling dengan 

semangat dan berusaha semaksimal mungkin 

akan berubah meningkatkan on-task 

behavior dengan melaksanakan rencana yang 

sudah direncanakan. 
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SATUAN LAYANAN  

BIMBINGAN KONSELING 

(Pertemuan 4) 

 

A. Topik    : Pelaporan perilaku  

B. Jenis layanan     : Konseling perorangan 

C. Fungsi layanan    : Pengembangan 

D. Bidang Bimbingan   : Bimbingan pribadi dan belajar 

E. Sasaran       : Konseli 1, konseli 2 dan konseli 3 

F. Tujuan/ Kompetensi  :  

1. Standar Kompetensi  : Konseli mampu meningkatkan on- task behavior di kelas pada 

mata pelajaran bahasa Inggris 

2. Kompetensi Dasar : Konseli mampu melakukan perubahan tingkah laku yang sudah 

disepakati 

3. Indikator  : Konseli mampu melakukan perubahan tingkah laku yang sudah 

direncanakan 

G. Uraian kegiatan   : 

Pertemuan  Waktu 

pelaksanaan 

Tahap  Kegiatan peneliti  Kegiatan konseli 

IV Kamis, 9 Agustus 

2012  

08.00-08.45 WIB  

09.00-09.45 WIB 

10.00-10.45 WIB 

(45 menit) 

Teknik 

implementasi 

self 

management 2 

(mengevaluasi 

kemajuan ) 

Peneliti 

menanyakan 

perubahan 

tingkah laku 

konseli dalam 

meningkatkan on-

task behavior 

pada mata 

pelajaran bahasa 

Inggris dari 

proses konseling 

sebelumnya 

Konseli mencatat dan 

melaporkan setiap 

perubahan perilaku 

yang lebih baik dari 

yang sudah 

direncanakan 

sebelumnya dalam 

meningkatkan on-task 

behavior 
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H. Materi     : - 

I. Metode    : 3 M, komunikasi antar pribadi 

J. Media    : Alat dokumentasi 

K. Waktu    : 45 menit 

L. Tempat  : Ruang Konseling SMK Muhammadiyah 3 Weleri 

M. Penyelenggara layanan  : Wildani Fitria K     

N. Pihak-pihak yang disertakan dalam penyelenggaraan layanan: 

Konseli yang bersangkutan yang diketahui oleh Koordinator BK dan Kepala Sekolah 

O. Rencana penilaian  : 

1. Penilaian proses  : Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi konseli 

dalam mengikuti layanan konseling perorangan (terlampir) 

2. Penilaian hasil   : Mengamati dan menanyakan perubahan atau perilaku 

positif yang terjadi pada konseli (terlampir) 

P. Catatan khusus   : 

  

         

Weleri, 9 Agustus  2012 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah       Peneliti  

 

 

Pujiono, S.Pd        Wildani Fitria K 

NBM. 860 541   NIM. 1301407100  
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PENILAIAN HASIL 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

(LAISEG) 

 

Hari/Tanggal Layanan: 

Jenis Layanan  : 

Pemberi Layanan : 

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? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

      Weleri, 

      Konseli, 

 

 

 

      ……………………………… 
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PENILAIAN HASIL 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

(LAISEG) 

 

Hari/Tanggal Layanan: 

Jenis Layanan  : 

Pemberi Layanan : 

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? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

      Weleri, 

      Konseli, 

 

 

 

      ……………………………… 
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PENILAIAN HASIL 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

(LAISEG) 

 

Hari/Tanggal Layanan: 

Jenis Layanan  : 

Pemberi Layanan : 

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? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

      Weleri, 

      Konseli, 

 

 

 

      ……………………………… 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

229 

PENILAIAN PROSES 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

 

 

Hari/Tanggal Layanan: Kamis, 9 Agustus  2012 

Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

Pemberi Layanan : Wildani Fitria K 

Pertemuan  : Ke-4 

Tahap Konseling : Teknik implementasi self management 2 (mengevaluasi kemajuan ) 

Nama Konseli  : Konseli 1 

 

 

No. Aspek tingkah laku Rencana yang akan 

dilakukan 

Evaluasi 

1. Konseli mencatat dan 

melaporkan perubahan 

perilaku yang sudah 

dilaksanakan 

Konseli akan melakukan 

kembali rencana yang 

kemarin belum dilaksanakan 

karena belum bisa merubah 

kebiasaan sehari-hari. 

Konseli masih belum bisa 

menghilangkan kebiasaan 

bercerita dengan teman 

saat diterangkan. 

2. Konseli berperan aktif dalam 

proses konseling 

Konseli berperan aktif dalam 

proses konseling dengan cara 

konseli memberikan 

keterangan yang terbuka 

tentang perilaku yang telah 

dilaksanakan. 

Konseli berusaha 

mengevaluasi kemajuan 

sampai dengan tujuan 

yang direncanakan 

tercapai. 
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PENILAIAN PROSES 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

 

 

Hari/Tanggal Layanan: Kamis, 9 Agustus  2012 

Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

Pemberi Layanan : Wildani Fitria K 

Pertemuan  : Ke-4 

Tahap Konseling : Teknik implementasi self management 2 (mengevaluasi kemajuan ) 

Nama Konseli  : Konseli 2 

 

 

No. Aspek tingkah laku Rencana yang akan 

dilakukan 

Evaluasi 

1. Konseli mencatat dan 

melaporkan perubahan 

perilaku yang sudah 

dilaksanakan 

Konseli akan melakukan 

kembali rencana yang 

kemarin belum dilaksanakan 

karena belum bisa merubah 

kebiasaan sehari-hari. 

Konseli masih belum bisa 

menghilangkan kebiasaan 

bercerita dengan teman 

saat diterangkan. 

2. Konseli berperan aktif dalam 

proses konseling 

Konseli berperan aktif dalam 

proses konseling dengan cara 

konseli memberikan 

keterangan yang terbuka 

tentang perilaku yang telah 

dilaksanakan. 

Konseli berusaha 

mengevaluasi kemajuan 

sampai dengan tujuan 

yang direncanakan 

tercapai. 
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PENILAIAN PROSES 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

 

 

Hari/Tanggal Layanan: Kamis, 9 Agustus  2012 

Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

Pemberi Layanan : Wildani Fitria K 

Pertemuan  : Ke-4 

Tahap Konseling : Teknik implementasi self management 2 (mengevaluasi kemajuan ) 

Nama Konseli  : Konseli 3 

 

 

No. Aspek tingkah laku Rencana yang akan 

dilakukan 

Evaluasi 

1. Konseli mencatat dan 

melaporkan perubahan 

perilaku yang sudah 

dilaksanakan 

Konseli akan melakukan 

kembali rencana yang 

kemarin belum dilaksanakan 

karena belum bisa merubah 

kebiasaan sehari-hari. 

Konseli masih belum bisa 

menghilangkan kebiasaan 

bercerita dengan teman 

saat diterangkan. 

2. Konseli berperan aktif dalam 

proses konseling 

Konseli berperan aktif dalam 

proses konseling dengan cara 

konseli memberikan 

keterangan yang terbuka 

tentang perilaku yang telah 

dilaksanakan. 

Konseli berusaha 

mengevaluasi kemajuan 

sampai dengan tujuan 

yang direncanakan 

tercapai. 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN KONSELING 

(Pertemuan 5) 

 

A. Topik    : Penguatan diri 

B. Jenis layanan     : Konseling perorangan 

C. Fungsi layanan    : Pengembangan 

D. Bidang Bimbingan   : Bimbingan pribadi dan belajar 

E. Sasaran       : Konseli 1, konseli 2 dan konseli 3 

F. Tujuan/ Kompetensi  :  

1. Standar Kompetensi : Konseli mampu meningkatkan on- task behavior di kelas pada 

mata pelajaran bahasa Inggris 

2. Kompetensi Dasar : Konseli mampu melakukan perubahan tingkah laku yang sudah 

disepakati 

3. Indikator  : Konseli mampu melakukan penguatan diri dalam merubah 

tingkah laku yang sudah direncanakan 

G. Uraian kegiatan  :  

Pertemuan  Waktu 

pelaksanaan 

Tahap  Kegiatan peneliti Kegiatan konseli 

V Selasa, 28 

Agustus 2012 

08.00-08.45 WIB 

09.00-09.45 WIB 

10.00-10.45 WIB 

(45 menit) 

Technique 

Implementation 

self 

management-3 

(penguatan diri) 

Peneliti 

memberikan 

penguatan pada 

konseli untuk 

meningkatkan 

on-task behavior 

yang sudah 

disepakati 

Konseli mengevaluasi 

rencana perilaku yang 

akan diubah, tetapi 

belum berubah dan 

mencoba rencana baru. 

H. Materi     : - 

I. Metode    : 3 M, komunikasi antar pribadi 

J. Media    : Alat dokumentasi 

K. Waktu    : 45 menit 
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L. Tempat    : Ruang Konseling SMK Muhammadiyah 3 Weleri 

M. Penyelenggara layanan  : Wildani Fitria K     

N. Pihak-pihak yang disertakan dalam penyelenggaraan layanan: 

Konseli yang bersangkutan yang diketahui oleh Koordinator BK dan Kepala Sekolah 

O. Rencana penilaian  : 

1. Penilaian proses  : Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi konseli 

dalam mengikuti layanan konseling perorangan (terlampir) 

2. Penilaian hasil   : Mengamati dan menanyakan perubahan atau perilaku 

positif yang terjadi pada konseli (terlampir) 

P. Catatan khusus   : 

 

    Weleri, 28 Agustus 2012 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah       Peneliti  

 

 

Pujiono, S.Pd        Wildani Fitria K 

NBM. 860 541   NIM. 1301407100                                      
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PENILAIAN HASIL 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

(LAISEG) 

 

Hari/Tanggal Layanan: 

Jenis Layanan  : 

Pemberi Layanan : 

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? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

      Weleri, 

      Konseli, 

 

 

 

      ……………………………… 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

235 

PENILAIAN HASIL 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

(LAISEG) 

 

Hari/Tanggal Layanan: 

Jenis Layanan  : 

Pemberi Layanan : 

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? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

      Weleri, 

      Konseli, 

 

 

 

      ……………………………… 
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PENILAIAN HASIL 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

(LAISEG) 

 

Hari/Tanggal Layanan: 

Jenis Layanan  : 

Pemberi Layanan : 

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? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

      Weleri, 

      Konseli, 

 

 

 

      ……………………………… 
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PENILAIAN PROSES 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

 

 

Hari/Tanggal Layanan: Selasa, 28 Agustus  2012 

Jenis Layanan  : Konseling Perorangan  

Pemberi Layanan : Wildani Fitria K 

Pertemuan  : Ke-5 

Tahap Konseling : Teknik implementasi self management 3 (penguatan diri) 

Nama Konseli  : Konseli 1 

 

No. Aspek tingkah laku Rencana yang akan 

dilakukan 

Evaluasi 

1. Konseli mengevaluasi 

rencana perilaku yang akan 

diubah, tetapi belum berubah 

dan mencoba rencana baru 

Dari rencana yang sudah 

dilaksanakan ada perilaku 

yang belum bisa konseli 

lakukan, yaitu bertanya 

kepada guru tentang pelajaran 

yang sedang diterangkan. 

Konseli mengakui belum 

berhasil mengelola 

dirinya untuk berani 

bertanya pada guru ketika 

di kelas. 

2. Konseli berperan aktif dalam 

proses konseling 

Konseli menceritakan dengan 

terbuka apa yang 

menghambat rencana perilaku 

baru konseli yang belum 

terlaksana. 

Konseli berusaha 

mencoba kembali 

perilaku yang belum 

terlaksana dari yang 

sudah direncenakan. 
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PENILAIAN PROSES 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

 

 

Hari/Tanggal Layanan: Selasa, 28 Agustus  2012 

Jenis Layanan  : Konseling Perorangan  

Pemberi Layanan : Wildani Fitria K 

Pertemuan  : Ke-5 

Tahap Konseling : Teknik implementasi self management 3 (penguatan diri) 

Nama Konseli  : Konseli 2 

 

No. Aspek tingkah laku Rencana yang akan 

dilakukan 

Evaluasi 

1. Konseli mengevaluasi 

rencana perilaku yang akan 

diubah, tetapi belum berubah 

dan mencoba rencana baru 

Dari rencana yang sudah 

dilaksanakan ada perilaku 

yang belum bisa konseli 

lakukan, yaitu bertanya 

kepada guru tentang pelajaran 

yang sedang diterangkan. 

Konseli mengakui belum 

berhasil mengelola 

dirinya untuk berani 

bertanya pada guru ketika 

di kelas. 

2. Konseli berperan aktif dalam 

proses konseling 

Konseli menceritakan dengan 

terbuka apa yang 

menghambat rencana perilaku 

baru konseli yang belum 

terlaksana. 

Konseli berusaha 

mencoba kembali 

perilaku yang belum 

terlaksana dari yang 

sudah direncenakan. 
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PENILAIAN PROSES 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

 

 

Hari/Tanggal Layanan: Selasa, 28 Agustus  2012 

Jenis Layanan  : Konseling Perorangan  

Pemberi Layanan : Wildani Fitria K 

Pertemuan  : Ke-5 

Tahap Konseling : Teknik implementasi self management 3 (penguatan diri) 

Nama Konseli  : Konseli 3 

 

No. Aspek tingkah laku Rencana yang akan 

dilakukan 

Evaluasi 

1. Konseli mengevaluasi 

rencana perilaku yang akan 

diubah, tetapi belum berubah 

dan mencoba rencana baru 

Dari rencana yang sudah 

dilaksanakan ada perilaku 

yang belum bisa konseli 

lakukan, yaitu bertanya 

kepada guru tentang pelajaran 

yang sedang diterangkan. 

Konseli mengakui belum 

berhasil mengelola 

dirinya untuk berani 

bertanya pada guru ketika 

di kelas. 

2. Konseli berperan aktif dalam 

proses konseling 

Konseli menceritakan dengan 

terbuka apa yang 

menghambat rencana perilaku 

baru konseli yang belum 

terlaksana. 

Konseli berusaha 

mencoba kembali 

perilaku yang belum 

terlaksana dari yang 

sudah direncenakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

240 

SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN KONSELING 

(Pertemuan 6) 

 

A. Topik    : Mengevaluasi Kemajuan 

B. Jenis layanan     : Konseling perorangan 

C. Fungsi layanan    : Pengembangan 

D. Bidang Bimbingan   : Bimbingan pribadi dan belajar 

E. Sasaran       : Konseli 1, konseli 2 dan konseli 3 

F. Tujuan/ Kompetensi  :  

1. Standar Kompetensi : Konseli mampu meningkatkan on- task behavior di kelas pada 

mata pelajaran bahasa Inggris 

2. Kompetensi Dasar : Konseli mampu melakukan perubahan tingkah laku yang sudah 

disepakati 

3. Indikator  : Konseli mampu melakukan evaluasi kemajuan perubahan tingkah 

laku yang sudah direncanakan 

G. Uraian kegiatan  :  

Pertemuan  Waktu 

pelaksanaan 

Tahap  Kegiatan peneliti Kegiatan konseli 

VI Jum’at, 31 

Agustus 2012 

08.00-08.45 WIB 

09.00-09.45 WIB 

10.00-0.45 WIB 

(45 menit) 

Technique 

Implementation 

self 

management-4 

(mengevaluasi 

kemajuan) 

Peneliti 

mengevaluasi 

kemajuan 

konseli untuk 

meningkatkan 

on-task behavior 

yang sudah 

disepakati 

Konseli menjalankan 

rencana perubahan 

tingkah laku baru yang 

telah dibuat.. 

H. Materi     : - 

I. Metode    : 3 M, komunikasi antar pribadi 

J. Media    : Alat dokumentasi 

K. Waktu    : 45 menit 
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L. Tempat    : Ruang Konseling SMK Muhammadiyah 3 Weleri 

M. Penyelenggara layanan  : Wildani Fitria K     

N. Pihak-pihak yang disertakan dalam penyelenggaraan layanan: 

Konseli yang bersangkutan yang diketahui oleh Koordinator BK dan Kepala Sekolah 

O. Rencana penilaian  : 

1. Penilaian proses  : Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi konseli 

dalam mengikuti layanan konseling perorangan (terlampir) 

2. Penilaian hasil   : Mengamati dan menanyakan perubahan atau perilaku 

positif yang terjadi pada konseli (terlampir) 

P. Catatan khusus   : 

 

     Weleri, 31 Agustus 2012 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah       Peneliti  

 

 

Pujiono, S.Pd        Wildani Fitria K 

NBM. 860 541   NIM. 1301407100                                      
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PENILAIAN HASIL 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

(LAISEG) 

 

Hari/Tanggal Layanan: 

Jenis Layanan  : 

Pemberi Layanan : 

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? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

      Weleri, 

      Konseli, 

 

 

 

      ……………………………… 
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PENILAIAN HASIL 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

(LAISEG) 

 

Hari/Tanggal Layanan: 

Jenis Layanan  : 

Pemberi Layanan : 

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? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

      Weleri, 

      Konseli, 

 

 

 

      ……………………………… 
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PENILAIAN HASIL 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

(LAISEG) 

 

Hari/Tanggal Layanan: 

Jenis Layanan  : 

Pemberi Layanan : 

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? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

      Weleri, 

      Konseli, 

 

 

 

      ……………………………… 
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PENILAIAN PROSES 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

 

 

Hari/Tanggal Layanan: Jum’at, 31 Agustus 2012 

Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

Pemberi Layanan : Wildani Fitria K 

Pertemuan  : Ke-6 

Tahap Konseling : Teknik implementasi self management 4 (mengevaluasi kemajuan) 

Nama Konseli  : Konseli 1 

 

No. Aspek tingkah laku Rencana yang sudah 

dilakukan 

Evaluasi 

1. Konseli menjalankan rencana 

perubahan tingkah laku baru 

yang telah dibuat. 

Konseli bisa menjalankan 

rencana perubahan perilaku 

baru yang belum terlaksana, 

yaitu siswa berani bertanya 

kepada guru ketika di kelas. 

Konseli perlu penguatan 

diri dalam mencapai 

tujuan konseli berusaha 

bertanya di dalam kelas. 

2. Konseli berperan aktif dalam 

proses konseling 

Konseli terbuka dalam 

menceritakan hasil kemajuan 

yang konseli alami dalam 

melaksanakan rencana 

perubahan perilaku baru. 

Konseli mengevaluasi 

kembali kemajuan yang 

berhasil dilakukan dan 

akan mempertahankan 

dan akan terus 

meningkatkan. 
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PENILAIAN PROSES 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

 

 

Hari/Tanggal Layanan: Jum’at, 31 Agustus 2012 

Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

Pemberi Layanan : Wildani Fitria K 

Pertemuan  : Ke-6 

Tahap Konseling : Teknik implementasi self management 4 (mengevaluasi kemajuan) 

Nama Konseli  : Konseli 2 

 

No. Aspek tingkah laku Rencana yang sudah 

dilakukan 

Evaluasi 

1. Konseli menjalankan rencana 

perubahan tingkah laku baru 

yang telah dibuat. 

Konseli bisa menjalankan 

rencana perubahan perilaku 

baru yang belum terlaksana, 

yaitu siswa berani bertanya 

kepada guru ketika di kelas. 

Konseli perlu penguatan 

diri dalam mencapai 

tujuan konseli berusaha 

bertanya di dalam kelas. 

2. Konseli berperan aktif dalam 

proses konseling 

Konseli terbuka dalam 

menceritakan hasil kemajuan 

yang konseli alami dalam 

melaksanakan rencana 

perubahan perilaku baru. 

Konseli mengevaluasi 

kembali kemajuan yang 

berhasil dilakukan dan 

akan mempertahankan 

dan akan terus 

meningkatkan. 
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PENILAIAN PROSES 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

 

 

Hari/Tanggal Layanan: Jum’at, 31 Agustus 2012 

Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

Pemberi Layanan : Wildani Fitria K 

Pertemuan  : Ke-6 

Tahap Konseling : Teknik implementasi self management 4 (mengevaluasi kemajuan) 

Nama Konseli  : Konseli 3 

 

No. Aspek tingkah laku Rencana yang sudah 

dilakukan 

Evaluasi 

1. Konseli menjalankan rencana 

perubahan tingkah laku baru 

yang telah dibuat. 

Konseli bisa menjalankan 

rencana perubahan perilaku 

baru yang belum terlaksana, 

yaitu siswa berani bertanya 

kepada guru ketika di kelas. 

Konseli perlu penguatan 

diri dalam mencapai 

tujuan konseli berusaha 

bertanya di dalam kelas. 

2. Konseli berperan aktif dalam 

proses konseling 

Konseli terbuka dalam 

menceritakan hasil kemajuan 

yang konseli alami dalam 

melaksanakan rencana 

perubahan perilaku baru. 

Konseli mengevaluasi 

kembali kemajuan yang 

berhasil dilakukan dan 

akan mempertahankan 

dan akan terus 

meningkatkan. 
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SATUAN LAYANAN  

BIMBINGAN KONSELING 

(Pertemuan 7) 

 

A. Topik    : Mengevaluasi pelaksanaan konseling yang telah dilakukan 

B. Jenis layanan      : Konseling perorangan 

C. Fungsi layanan    : Pengembangan 

D. Bidang Bimbingan   : Bimbingan pribadi dan belajar 

E. Sasaran       : Konseli 1, konseli 2 dan konseli 3 

F. Tujuan/ Kompetensi  :  

1. Standar Kompetensi : Konseli mampu meningkatkan on- task behavior di kelas pada 

mata pelajaran bahasa Inggris 

2. Kompetensi Dasar : Konseli mampu melakukan perubahan tingkah laku yang sudah 

disepakati 

3. Indikator  : Konseli mampu mengevaluasi pelaksanaan konseling yang telah 

dilakukan 

G.  Uraian kegiatan  :  

Pertemuan  Waktu 

pelaksanaan 

Tahap  Kegiatan peneliti Kegiatan konseli 

VII Senin, 3 

September 2012 

10.00-10.45 WIB 

11.00-11.45 WIB 

13.00-13.45 WIB 

(45 menit) 

Evaluasi 

dan 

terminasi 

a. Menguji apa yang 

akan dilakukan 

konseli 

b. Eksplorasi 

kemungkinan 

kebutuhan 

konseling 

tambahan 

c. Membantu konseli 

mentransfer apa 

yang dipelajari 

dalam konseling ke 

a. Menentukan tindakan 

yang dilakukan 

selanjutnya 

b. Mengevaluasi 

implementasi teknik 

yang telah dilakukan 

bersama dengan 

konselor 

c. Mentransfer apa yang 

dipelajari dalam 

konseling ke 

pembentukan tingkah 
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tingkah laku 

konseli 

d. Mengevaluasi 

implementasi 

teknik yang telah 

dilakukan 

laku baru 

 

H. Materi     : - 

I. Metode    : 3 M, komunikasi antar pribadi 

J. Media    : Alat dokumentasi 

K. Waktu    : 45 menit 

L. Tempat  : Ruang Konseling SMK Muhammadiyah 3 Weleri 

M. Penyelenggara layanan  : Wildani Fitria K     

N. Pihak-pihak yang disertakan dalam penyelenggaraan layanan: 

Konseli yang bersangkutan yang diketahui oleh Koorninator BK dan Kepala Sekolah 

O. Rencana penilaian  : 

1. Penilaian proses  : Mengamati sejauhmana keaktifan dan partisipasi konseli 

dalam mengikuti layanan konseling perorangan (terlampir) 

2. Penilaian hasil   : Mengamati dan menanyakan perubahan atau perilaku 

positif yang terjadi pada konseli (terlampir) 

 

P. Catatan khusus   : 

 

    Weleri, 3 September 2012 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah       Peneliti  

 

 

Pujiono, S.Pd        Wildani Fitria K 

NBM. 860 541   NIM. 1301407100                                      
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PENILAIAN HASIL 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

(LAISEG) 

 

Hari/Tanggal Layanan: 

Jenis Layanan  : 

Pemberi Layanan : 

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? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

      Weleri, 

      Konseli, 

 

 

 

      ……………………………… 
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PENILAIAN HASIL 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

(LAISEG) 

 

Hari/Tanggal Layanan: 

Jenis Layanan  : 

Pemberi Layanan : 

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? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

      Weleri, 

      Konseli, 

 

 

 

      ……………………………… 
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PENILAIAN HASIL 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

(LAISEG) 

 

Hari/Tanggal Layanan: 

Jenis Layanan  : 

Pemberi Layanan : 

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? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

      Weleri, 

      Konseli, 

 

 

 

      ……………………………… 
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PENILAIAN PROSES 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

 

 

Hari/Tanggal Layanan: Senin, 3 September 2012 

Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

Pemberi Layanan : Wildani Fitria K 

Pertemuan  : Ke-7 

Tahap Konseling : Evaluasi- terminasi 

Nama Konseli  : Konseli 1 

 

 

No. Aspek tingkah laku Uraian  

.1. Tepat waktu  Konseli datang tepat pada waktunya, sesuai 

kesepakatan sebelumnya. 

2. Memperhatikan  Konseli memeperhatikan peneliti dengan baik saat 

peneliti berbicara dengan konseli. 

3. Duduk dengan tenang Konseli bisa duduk tenang tidak seperti pada 

proses awal konseling yang terlihat konseli tidak 

nyaman dan kurang tenang. 

4. Menjelaskan kembali Konseli bisa menyimpulkan apa yang sudah 

disampaikan oleh peneliti dengan menjelaskan 

kembali apa yang sudah peneliti sampaikan. 
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PENILAIAN PROSES 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

 

 

Hari/Tanggal Layanan: Senin, 3 September 2012 

Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

Pemberi Layanan : Wildani Fitria K 

Pertemuan  : Ke-7 

Tahap Konseling : Evaluasi- terminasi 

Nama Konseli  : Konseli 2 

 

 

No. Aspek tingkah laku Uraian  

.1. Tepat waktu  Konseli datang tepat pada waktunya, sesuai 

kesepakatan sebelumnya. 

2. Memperhatikan  Konseli memeperhatikan peneliti dengan baik saat 

peneliti berbicara dengan konseli. 

3. Duduk dengan tenang Konseli bisa duduk tenang tidak seperti pada 

proses awal konseling yang terlihat konseli tidak 

nyaman dan kurang tenang. 

4. Menjelaskan kembali Konseli bisa menyimpulkan apa yang sudah 

disampaikan oleh peneliti dengan menjelaskan 

kembali apa yang sudah peneliti sampaikan. 
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PENILAIAN PROSES 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

 

 

Hari/Tanggal Layanan: Senin, 3 September 2012 

Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

Pemberi Layanan : Wildani Fitria K 

Pertemuan  : Ke-7 

Tahap Konseling : Evaluasi- terminasi 

Nama Konseli  : Konseli 3 

 

 

No. Aspek tingkah laku Uraian  

.1. Tepat waktu  Konseli datang tepat pada waktunya, sesuai 

kesepakatan sebelumnya. 

2. Memperhatikan  Konseli memeperhatikan peneliti dengan baik saat 

peneliti berbicara dengan konseli. 

3. Duduk dengan tenang Konseli bisa duduk tenang tidak seperti pada 

proses awal konseling yang terlihat konseli tidak 

nyaman dan kurang tenang. 

4. Menjelaskan kembali Konseli bisa menyimpulkan apa yang sudah 

disampaikan oleh peneliti dengan menjelaskan 

kembali apa yang sudah peneliti sampaikan. 
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SATUAN LAYANAN  

BIMBINGAN KONSELING 

(Pertemuan 8) 

 

A. Topik    : Umpan balik 

B. Jenis layanan      : Konseling perorangan 

C. Fungsi layanan    : Pengembangan 

D. Bidang Bimbingan   : Bimbingan pribadi dan belajar 

E. Sasaran       : Konseli 1, konseli 2 dan konseli 3 

F. Tujuan/ Kompetensi  :  

1. Standar Kompetensi : Konseli mampu meningkatkan on- task behavior di kelas pada 

mata pelajaran bahasa Inggris 

2. Kompetensi Dasar : Konseli mampu melakukan perubahan tingkah laku yang sudah 

disepakati 

3. Indikator  : Konseli mampu memberikan umpan balik kepada peneliti dari 

hasil proses konseling 

G.  Uraian kegiatan  :  

Pertemuan  Waktu 

pelaksanaan 

Tahap  Kegiatan peneliti Kegiatan konseli 

VIII Kamis, 6 

September 2012 

10.00-10.45 WIB 

11.00-11.45 WIB 

13.00-13.45 WIB 

(45 menit) 

Feed 

Back 

(umpan 

balik) 

Peneliti meminta 

umpan balik dari 

konseli dari hasil 

proses konseling. 

Konseli memberikan 

umpan balik kepada 

peneliti dari hasil proses 

konseling yang telah 

dilaksanakan. 

H. Materi     : - 

I. Metode    : 3 M, komunikasi antar pribadi 

J. Media    : Alat dokumentasi 

K. Waktu    : 45 menit 

L. Tempat  : Ruang Konseling SMK Muhammadiyah 3 Weleri 

M. Penyelenggara layanan  : Wildani Fitria K     
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N. Pihak-pihak yang disertakan dalam penyelenggaraan layanan: 

Konseli yang bersangkutan yang diketahui oleh Koorninator BK dan Kepala Sekolah 

O. Rencana penilaian  : 

1. Penilaian proses  : Mengamati sejauhmana keaktifan dan partisipasi konseli 

dalam mengikuti layanan konseling perorangan (terlampir) 

2. Penilaian hasil   : Mengamati dan menanyakan perubahan atau perilaku 

positif yang terjadi pada konseli (terlampir) 

 

P. Catatan khusus   : 

 

     Weleri, 6 September 2012 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah       Peneliti  

 

 

Pujiono, S.Pd        Wildani Fitria K 

NBM. 860 541   NIM. 1301407100                                      
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PENILAIAN HASIL 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

(LAISEG) 

 

Hari/Tanggal Layanan: 

Jenis Layanan  : 

Pemberi Layanan : 

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? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

      Weleri, 

      Konseli, 

 

 

 

      ……………………………… 
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PENILAIAN HASIL 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

(LAISEG) 

 

Hari/Tanggal Layanan: 

Jenis Layanan  : 

Pemberi Layanan : 

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? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

      Weleri, 

      Konseli, 

 

 

 

      ……………………………… 
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PENILAIAN HASIL 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

(LAISEG) 

 

Hari/Tanggal Layanan: 

Jenis Layanan  : 

Pemberi Layanan : 

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? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

      Weleri, 

      Konseli, 

 

 

 

      ……………………………… 
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PENILAIAN PROSES 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  

 

 

Hari/Tanggal Layanan: Kamis, 6 September 2012 

Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

Pemberi Layanan : Wildani Fitria K 

Pertemuan  : Ke-8 

Tahap Konseling : Umpan balik  (feed back) 

Nama Konseli  : Konseli 1 

 

No. Aspek tingkah laku Uraian 

1. Konseli memberikan umpan 

balik kepada peneliti dari 

hasil proses konseling 

Konseli memberikan masukan 

kepada peneliti  

2. Konseli berperan aktif dalam 

proses konseling 

Konseli aktif dalam preoses 

konseling dengan 

mengungkapkan pendapatnya 

dan aktif melaksanakan 

tugasnya. 
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HASIL ANALISIS PENINGKATAN ON-TASK BEHAVIOR DI KELAS  

PADA MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS 

(PRE TEST) 

 

Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

Nilai Urutan Rangking Nilai Urutan Rangking 

1 1 4 1 4 4 

1 2 4 1 5 4 

1 3 4 1 6 4 

 Wx=12 1 7 4 

    Wy=16 

 

 

Rangking untuk nilai 1=1+2+3+4+5+6+7 =28 = 4 

    7  7 

 

Mann Whitney 

Ranks 

 
VAR00002 N Mean Rank Sum of Ranks 

VAR00001 Eks 3 4.00 12.00 

Control 4 4.00 16.00 

Total 7   

Test Statistics
b
 

 VAR00001 

Mann-Whitney U 6.000 

Wilcoxon W 16.000 

Z .000 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 1.000
a
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a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: VAR00002 

 

Dari tampilan output SPSS menunjukkan bahwa rata- rata rangking grup x= 4 dengan 

jumlah rangking 12, sedangkan rata- rata rangking grup y= 4 dengan jumlah rangking 16. 

Besarnya nilai Wilcoxon (Wx)=12 dengan nilai Z hitung 0,000 dan probabilitas 1,000 (uji dua 

sisi). Oleh karena nilai probabilitas 1,000 lebih besar dari α=0,05, sedangkan kalau dilihat pada 

tabel J P[Wx>12]=1,000>0,5714, maka H1 ditolak yang artinya tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebelum diberi treatment atau 

perlakuan. 
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HASIL OBSERVASI PERTAMA ON-TASK BEHAVIOR DI KELAS  

PADA MATA PELAJARANBAHASA INGGRIS  

PADA BULAN AGUSTUS MINGGU KEDUA  

 

No Nama Konseli    Skor Nilai  

4.  Konseli 1 (2+2+3):3=2,3 2 

5.  Konseli 2 (2+2+2):3=2 2 

6.  Konseli 3 (2+3+3):3=2,7 2 

7.  Konseli 4 (1+1+1):3=1 1 

8.  Konseli 5 (1+1+1):3=1 1 

9.  Konseli 6 (1+1+1):3=1 1 

10.  Konseli 7 (1+1+1):3=1 1 

 

 

Dari data di atas merupakan tabel hasil observasi yang dilakukan pada kelompok 

eksperimen pada minggu pertama yang dilakukan pada bulan Agustus minggu kedua, terdapat 

kenaikan jumlah skor, juga kenaikan nilai pada ketiga konseli setelah diberikan satu minggu 

diberi treatment, meskipun baru sedikit. Ketiga konseli mengalami peningkatan jumlah skor 

yaitu konseli 1 memiliki skor 2,3 dengan nilai 2, konseli 2 memiliki skor 2 dengan nilai 2 dan 

konseli 3 memiliki skor 2,7 dengan nilai 2. Sedangkan untuk keempat konseli kelompok kontrol 

menunjukkan jumlah skor yang tidak jauh berbeda dari jumlah yang sebelumnya. Hanya ada 2 

konseli yang memiliki skor meningkat yaitu konseli 5 dan konseli 6 dengan masing-masing naik 

satu skor. Akan tetapi skor tersebut tidak mengubah jumlah nilai sebelumnya. 
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HASIL OBSERVASI KEDUA ON-TASK BEHAVIOR DI KELAS  

PADA MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS  

PADA BULAN AGUSTUS MINGGU KELIMA  

 

No Nama Konseli    Skor Nilai  

1.  Konseli 1 (1+2+3):3=2 2 

2.  Konseli 2 (2+2+2):3=2 2 

3.  Konseli 3 (2+2+3):3=2,3 2 

4.  Konseli 4 (1+1+1):3=1 1 

5.  Konseli 5 (0+1+1):3=0,7 1 

6.  Konseli 6 (0+1+1):3=0.7 1 

7.  Konseli 7 (0+1+1):3=0,7 1 

 

 

Dari data di atas merupakan tabel hasil observasi yang dilakukan pada kelompok 

eksperimen pada minggu kedua yang dilakukan pada bulan Agustus minggu kelima, terdapat 

kenaikan penurunan skor, pada konseli 1 dan konseli 3 masing-masing 1 skor, akan tetapi tidak 

mengubah nilai sebelumnya. Hal ini disebabkan kemungkinan adanya liburan sekolah yang 

cukup panjang, sehingga konseli kurang dalam mengelola dirinya. Sedangkan untuk ketiga 

konseli kelompok kontrol mengalami penurunan 1 skor pada konseli 5, konseli 6 dan konseli 7 

dan konseli 4 tetap seperti keadaan sebelumnya. 
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HASIL OBSERVASI KETIGA ON-TASK BEHAVIOR DI KELAS  

PADA MATA PELAJARANBAHASA INGGRIS  

PADA BULAN SEPTEMBER MINGGU PERTAMA  

 

No Nama Konseli    Skor Nilai  

1.  Konseli 1 (5+7+7):3=6,7 3 

2.  Konseli 2 (7+7+8):3=7,1 3 

3.  Konseli 3 (7+8+8):3=7,6 3 

4.  Konseli 4 (1+1+1):3=1 1 

5.  Konseli 5 (1+1+1):3=1 1 

6.  Konseli 6 (1+1+1):3=1 1 

7.  Konseli 7 (1+1+1):3=1 1 

 

 

Dari data di atas merupakan tabel hasil observasi yang dilakukan pada kelompok 

eksperimen pada minggu ketiga yang dilakukan pada bulan September minggu pertama, terjadi 

peningkatan yang cukup bagus dari observasi sebelumnya. Peningkatan terjadi pada ketiga 

konseli eksperimen baik dari jumlah skor dan juga nilai. Ini adalah perkembangan yang bagus 

dari hasil konseling mengelola diri untuk meningkatkan on-task behavior konseli. Konseling 

yang dilaksanakan sebelumnya adalah penguatan diri, dari hasil observasi menunjukkan bahwa 

konseli berhasil meningkatkan on- task behavior dan menguatkan diri di kelas pada mata 

pelajaran bahasa Inggris. Sedangkan untuk konseli kelompok kontrol menunjukkan tidak ada 

perubahan yang signifikan. Semua itu terlihat dari perilaku konseli yang tidak meningkat dari 

segi nilai, meskipun ada dari konseli yang meningkat 1 skor dari jumlah skor sebelumnya. 
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HASIL ANALISIS PENINGKATAN ON-TASK BEHAVIOR DI KELAS  

PADA MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS 

(POST TEST ) 

 

Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

Nilai Urutan Rangking Nilai Urutan Rangking 

4 5 6 1 1 2,5 

4 6 6 1 2 2,5 

4 7 6 1 3 2,5 

 Wx=18 1 4 2,5 

    Wy=10 

 

Rangking untuk nilai 1=1+2+3+4=10 = 2,5 

            4          4 

Rangking untuk nilai 4=5+6+7=18 = 6 

          3        3 

Mann-Whitney Test 

Ranks 

 VAR0000

2 N Mean Rank Sum of Ranks 

VAR00001 Eks 3 6.00 18.00 

Control 4 2.50 10.00 

Total 7   

Test Statistics
b
 

 VAR00001 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -2.449 

Asymp. Sig. (2-tailed) .014 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .057
a
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a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: VAR00002 

 

Dari tampilan output SPSS menunjukkan bahwa rata- rata rangking grup x= 6 dengan 

jumlah rangking 18, sedangkan rata- rata rangking grup y= 2,5 dengan jumlah rangking 10. 

Besarnya nilai Wilcoxon (Wx)=10 dengan nilai Z hitung -2,449 dan probabilitas 0,014 (uji dua 

sisi). Oleh karena nilai probabilitas 0,014 lebih kecil dari α=0,05, sedangkan kalau dilihat pada 

tabel J P[Wx<10]=0,014<0,8000, maka H1 diterima yang artinya ada perbedaan yang signifikan 

antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol setelah diberi treatment atau perlakuan. 
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REKAMAN KONSELING PERORANGAN 

 

A. Topik Permasalahan : Meningkatkan On-Task Behavior di Kelas pada Mata Pelajaran   

Bahasa Inggris 

B. Spesifikasi Kegiatan 

1. Bidang Bimbingan : Bimbingan belajar 

2. Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

3. Fungsi Layanan : Pengembangan 

C. Sasaran Layanan  : Konseli 1 

D. Identitas konseli 

Nama : Arifa Ardiana 

Tempat/Tangggal lahir : Kendal, 4 Mei 1996 

Jenis Kelamin : Perempuan 

E. Pertemuan 

Hari/tanggal : Senin, 30 Juli 2012 

Pertemuan  : I  

F. Eksplorasi masalah 

Data konseli yang telah diketahui 

Konseli adalah seorang pelajar yang sedang duduk di kelas XI TKJ 1 SMK 

Muhammadiyah 3 Weleri. Konseli merupakan siswa yang aktif dikelas, tetapi keaktifannya 

dalam hal yang negatif, seperti berbicara dengan temannya saat diterangkan oleh guru. 

Konseli adalah sosok anak yang periang dan juga mudah bergaul. Meskipun begitu, konseli  

memiliki rasa sedih juga ketika mengingat keadaan keluarganya. Konseli merasa sedih saat 

mengingat hubungan orang tuanya yang kurang harmonis. Konseli merasa tidak ada kasih 

sayang dan konseli pun merasa kalau dia pandai tidak ada gunanya untuk keluarganya. Hal 

ini pulalah yang membuat konseli sering mendapat nilai jelek pada mata pelajaran bahasa 

Inggris dan tidak mau berusaha untuk mendapatkan nilai yang baik 

G. Data penting yang terjaring dalam konseling 

1. Konseli merasa tidak penting mendapatkan nilai yang baik. 

2. Konseli sering asyik dengan kegiatannya sendiri ketika guru sedang menerangkan di 

kelas. 
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3. Konseli lebih suka diam apabila dia merasa kurang paham. 

4. Konseli lebih senang bermain setelah pulang sekolah daripada langsung pulang kerumah. 

5. Konseli tidak bisa mengelola dirinya dengan mengatur waktu belajar dengan waktu 

bermainnya. 

H. Diagnosis masalah (simpulan situasi menurut pendekatan tertentu dan sebab-

sebabnya) 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari konseli bahwa masalah yang dialami yaitu 

konseli memiliki on-task behavior rendah ketika di kelas pada mata pelajaran bahasa 

Inggris. Jadi pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan behavior. Pendekatan behavior 

yang digunakan yaitu dengan teknik self management, digunakan teknik self management 

yaitu dengan melatih konseli mengelola dirinya untuk meningkatkan on-task behavior 

konseli ketika berada di kelas. Self management ini adalah upaya peneliti melatih konseli 

untuk meningkatkan on-task behavior konseli di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris 

dengan melaksanakan tujuan peningkatan perilaku yang sudah disepakati. Diharapkan 

dengan konseli diberikan layanan konseling perorangan pendekatan behavior teknik self 

management ini, konseli dapat meningkatkan on-task behavior ketika di kelas. Dengan 

begitu, perilaku maladaptif konseli dapat berubah menjadi perilaku adaptif. 

I. Upaya pemberian bantuan (prognosis) 

Berdasarkan hasil analisis permasalahan yang dialami konseli tentang rendahnya on-task 

behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris yang menyebabkan konseli kurang 

paham dengan pejelasan guru sehingga prestasi belajarnya rendah, maka peneliti berusaha 

memberikan upaya penanganan terhadap masalah yang dialami oleh konseli. Upaya bantuan 

tersebut antara lain:  

1. Memberikan penghargaan berupa hadiah ataupun pujian setiap kali konseli sudah 

melakukan perubahan hal yang sesuai tujuan yang telah disepakati. 

2. Membentuk kebiasaan konseli dengan mengelola diri. 

3. Memberikan dorongan positif agar konseli mau berlatih mengelola diri dalam kegiatan 

belajar konseli di kelas. 

4. Memberitahukan perubahan perilaku yang telah dicapai supaya termotivasi untuk lebih 

baik lagi. 
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J. Putusan pemecahan masalah dan implementasinya 

Dari beberapa upaya bantuan yang diberikan oleh peneliti (peneliti), konseli dan 

peneliti berusaha bersama-sama melaksanakan semua bantuan tersebut. Bantuan yang akan 

diberikan kepada konseli tentu tidak terlepas dari kerjasama seorang guru mata pelajaran 

maupun konselor sekolah. 

K. Evaluasi (Penilaian) 

1. Cara Penilaian 

a. Penilaian Proses 

Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi konseli dalam mengikuti kegiatan 

layanan konseling perorangan. 

b. Penilaian Hasil 

Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, action (UCA) konseli 

setelah pelaksanaan layanan konseling perorangan. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil penilaian 

a. Penilaian hasil 

 Konseli memiliki harapan bahwa konselor dapat membantu memberikan solusi atas 

masalah yang dialaminya. Konseli berani menceritakan alasan mengapa dia 

mengalami masalah rendahnya on-task behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa 

Inggris meskipun menyangkut ke hal pribadi konseli. Konseli memahami 

permasalahan yang dialaminya selama ini merupakan masalah rendahnya on-task 

behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris. Konseli merasa nyaman dan 

lega karena beban masalahnya berkurang. Konseli akan mengikuti konseling lanjutan 

dan lebih aktif ikut proses konseling. 

b. Penilaian proses 

 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. 
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L. Rencana layanan lanjutan (tindak lanjut) 

Tindak lanjut yang diberikan kepada konseli yaitu meminta bantuan peneliti dan guru 

mata pelajaran yang mengajar di kelas konseli untuk mengamati perubahan konseli ketika di 

kelas dan berusaha untuk memotivasi konseli agar mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan di 

kelas. 

 

Weleri, 30 Juli 2012 

     Konseli 1      Peneliti  

 

 

            Wildani Fitria K 

       NIM. 1301407100 
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REKAMAN KONSELING PERORANGAN 

 

A. Topik Permasalahan : Menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor penyebab masalah 

rendahnya on-task behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris 

B. Spesifikasi Kegiatan 

1. Bidang Bimbingan : Bimbingan belajar 

2. Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

3. Fungsi Layanan  : Pengembangan 

C. Sasaran Layanan  : Konseli 1 

D. Pelaksanaan Layanan 

1. Hari/ tanggal  : Kamis, 2 Agustus 2012 

2. Tempat    : Ruang BK SMK Muhammadiyah 3 Weleri 

3. Pertemuan   : 2 

4. Deskripsi dan komentar tentang pelaksanaan layanan: 

Proses Konseling 

Pada tahap ini melanjutkan tahap selanjutnya yaitu goal setting untuk menentukan tujuan 

yang ingin dicapai konseli menyangkut masalah rendahnya on-task behavior di kelas pada 

mata pelajaran bahasa Inggris dan mengidentifikasi pendukung tercapainya tujuan tersebut. 

Selanjutnya tujuan yang ingin dicapai oleh konseli dalam konseling ini, yaitu: 

1. Siswa berbicara yang baik di dalam kelas 

2. Siswa mengerjakan sendiri tugas individu 

3. Siswa duduk tenang di dalam kelas 

4. Siswa mengumpulkan tugas tepat waktu 

5. Siswa mengerjakan tugas sesuai intruksi guru 

6. Siswa mandiri dalam mengerjakan tugas 

7. Siswa masuk kelas tepat waktu 

8. Siswa mendengarkan dengan baik saat guru menerangkan 

9. Siswa bertanya pada guru dengan baik 

10. Siswa menguasai dengan materi yang diberikan 
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Di akhir pertemuan, peneliti memberikan penugasan kepada konseli untuk mencatat 

kemajuan perilaku konseli dari tujuan yang sudah disepakati dengan teknik  self management 

untuk meningkatkan on-task behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian 

kemajuan perilaku konseli dilaporkan dalam konseli berikutnya untuk mengoreksi perilaku 

yang belum bisa terlaksana untuk dicoba dilaksanakan kembali. 

E. Evaluasi (Penilaian) 

1. Cara Penilaian 

a. Penilaian Proses 

Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi konseli dalam mengikuti kegiatan 

layanan konseling perorangan. 

b. Penilaian Hasil 

Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, action (UCA) konseli 

setelah pelaksanaan layanan konseling perorangan. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil penilaian 

a. Penilaian Proses 

Konseli sudah bersedia bersama-sama menetapkan tujuan yang ingin dicapai konseli 

dari konseling yang dilakukan. 

b. Penilaian Hasil 

Konseli dapat merumuskan tujuan yang diinginkannya dan untuk mewujudkan tujuan 

tersebut. Konseli merasa senang bisa merumuskan tujuan yang diinginkannya dan 

konseli akan berusaha untuk mewujudkan tujuan tersebut meskipun sulit. 

F. Rencana layanan lanjutan (tindak lanjut) 

Tindak lanjut yang diberikan kepada konseli yaitu meminta bantuan peneliti dan guru 

mata pelajaran yang mengajar di kelas konseli untuk mengamati perubahan konseli ketika di 

kelas dan berusaha untuk memotivasi konseli agar mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan di 

kelas. 

Weleri, 2 Agustus 2012 

Konseli 1       Peneliti  

 

        Wildani Fitria K 

        NIM. 1301407100 
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REKAMAN KONSELING PERORANGAN 

 

A. Topik Permasalahan : Menggunakan self management sebagai teknik mengatasi 

rendahnya on-task behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris 

B. Spesifikasi Kegiatan 

1. Bidang Bimbingan : Bimbingan belajar 

2. Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

3. Fungsi Layanan  : Pengembangan 

 

C. Sasaran Layanan  : Konseli I 

D. Pelaksanaan Layanan 

1. Hari/ tanggal  : Senin, 6 Agustus 2012 

2. Tempat   : Ruang BK SMK Muhammadiyah 3 Weleri 

3. Pertemuan   : 3 

4. Deskripsi dan komentar tentang pelaksanaan layanan: 

Proses Konseling 

Pada pertemuan keempat ini, konseli akan memasuki tahap selanjutnya yaitu 

implementasi teknik. Teknik yang akan digunakan yaitu teknik self management, dengan 

mengelola diri secara langsung berupa tujuan perilaku yang akan dilaksanakan ketika di kelas 

pada mata pelajaran bahasa Inggris, konseli telah diberi penugasan untuk mencatat 

perkembangan perilakunya. Konseli diajak untuk membahas perilaku yang akan dilaksanakan 

ketika di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris. Konseli diharapkan dapat melaksanakan 

dan menerapkannya pada kebiasaan belajarnya ketika di kelas. Keinginan konseli untuk 

meningkatkan on-task behavior cukup tinggi karena dia juga ingin sekali menjadi siswa yang 

memiliki on-task behavior yang tinggi pada mata pelajaran bahasa Inggris ketika di kelas. 

Keinginan konseli tersebut sangat didukung oleh peneliti untuk menjalankan komitmennya 

itu. Peneliti memberikan langkah-langkah dalam melakukan proses self management pada 

konseli. Langkah–langkah tersebut yaitu: (1) menentukan tujuan perilaku yang akan 

ditingkatkan kemudian dilaksanakan, (2) mengevaluasi kembali perilaku yang sudah 

dilaksanakan dan berusaha melaksanakan kembali yang belum terlaksana, (3) konseli belajar 

penguatan diri untuk perilaku yang sudah dilaksanakan tetap dipertahankan dan ditingkatkan, 
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(4) mengevaluasi kembali dari penguatan diri yang sudah dilakukan untuk mempertahankan 

perilaku yang sudah terbentuk. 

Setelah peneliti memberikan penjelasan langkah-langkah dalam melakukan proses self 

mangement dan membahas perilaku yang akan ditingkatkan maka konseli diberi kesempatan 

beberapa hari untuk mencoba berlatih mempraktikan perilaku tersebut dalam kebiasaan 

belajarnya pada mata pelajaran yang lain. Berdasarkan pembahasan antara konseli dan 

peneliti, perilaku-perilaku yang akan ditingkatkan oleh konseli untuk di kelas pada mata 

pelajaran bahasa Inggris adalah siswa berbicara yang baik di dalam kelas, siswa mengerjakan 

sendiri tugas individu, siswa duduk tenang di dalam kelas, siswa mengumpulkan tugas tepat 

waktu, siswa mengerjakan tugas sesuai intruksi guru, siswa mandiri dalam mengerjakan 

tugas, siswa masuk kelas tepat waktu, siswa mendengarkan dengan baik saat guru 

menerangkan, siswa bertanya pada guru dengan baik dan siswa menguasai dengan materi 

yang diberikan 

. 

E. Evaluasi (Penilaian) 

1. Cara Penilaian 

a. Penilaian Proses 

Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi konseli dalam mengikuti kegiatan 

layanan konseling perorangan. 

b. Penilaian Hasil 

Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, action (UCA) konseli 

setelah pelaksanaan layanan konseling perorangan. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil penilaian 

a. Penilaian hasil 

Konseli paham dengan langkah-langkah teknik bantuan yang diberikan, konseli paham 

dengan perilaku yang akan ditingkatkan oleh konseli. Awalnya konseli merasa cemas 

dan tidak yakin bisa melaksanakan semua perilaku yang akan ditingkatkan dalam setiap 

pembelajaran bahasa Inggris di kelas tapi setelah diyakinkan konseli optimis bisa 

melakukannya. Konseli akan berlatih menerapkannya pada setiap pembelajaran bahasa 

Inggris di kelas meskipun berat. 

b. Penilaian proses 
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Konseli fokus dalam memperhatikan memperhatikan setiap penjelasan peneliti. Konseli 

berani bertanya jika tidak paham dengan penjelasan peneliti, serta dapat melaporkan 

kemajuan perilakunya dengan baik. 

 

F. Rencana layanan lanjutan (tindak lanjut) 

Tindak lanjut yang diberikan kepada konseli yaitu meminta bantuan peneliti dan guru 

mata pelajaran yang mengajar di kelas konseli untuk mengamati perubahan konseli ketika di 

kelas dan berusaha untuk memotivasi konseli agar mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan di 

kelas. 

 

Weleri, 6 Agustus 2012 

Konseli 1       Peneliti  

 

 

        Wildani Fitria K 

        NIM. 1301407100 
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REKAMAN KONSELING PERORANGAN 

 

A. Topik Permasalahan : Mengevaluasi kembali perilaku on-task behavior di kelas pada 

mata pelajaran bahasa Inggris 

B. Spesifikasi Kegiatan 

1. Bidang Bimbingan : Bimbingan belajar 

2. Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

3. Fungsi Layanan  : Pengembangan 

 

C. Sasaran Layanan  : Konseli I  

 

D. Pelaksanaan Layanan 

1. Hari/ tanggal  : Kamis, 9 Agustus 2012 

2. Tempat   : Ruang BK SMK Muhammadiyah 3 Weleri 

3. Pertemuan   : 4 

4. Deskripsi dan komentar tentang pelaksanaan layanan: 

Proses Konseling 

Pada tahap ini, peneliti mengajak konseli untuk menceritakan hasil kemajuan perilaku 

konseli yang telah dilakukan oleh beberapa hari ini. Selain itu, pada tahap ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah konseli sudah bisa mencoba menyesuaikan diri dengan perilaku yang 

sudah disepakati untuk ditingkatkan. Gambaran perubahan yang dilakukan oleh konseli 

meliputi: konseli mulai mencoba untuk datang tepat waktu, fokus memperhatikan guru ketika 

guru sedang menerangkan pelajaran sekalipun seringkali konseli merasa penjelasan guru 

membosankan, konseli mulai mencoba untuk tidak asyik melakukan aktivitasnya sendiri yang 

tidak berkaitan dengan pelajaran ketika guru sedang menerangkan, konseli mulai mencoba 

untuk mencatat setiap penjelasan guru kemudian konseli bertanya jika konseli merasa belum 

paham, jika ada teman yang bertanya konseli mulai mencoba untuk memperhatikan, konseli 

mulai mencoba memperlihatkan ketertarikannya dalam mengikuti pelajaran bahasa Inggris 

dengan cara selalu ikut andil dalam kegiatan pembelajaran, bertanya sesuai dengan topik yang 

sedang dibahas, konseli mulai mencoba untuk langsung bertanya kepada guru jika menemui 

sesuatu yang belum dipahami, bukan hanya diam seperti yang biasa dilakukannya, konseli 
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mulai mencoba untuk tetap mengulas materi pelajaran bahasa Inggris yang diajarkan pada 

pertemuan sebelumnya kemudiaan menanyakannya kepada guru jika merasa belum jelas. 

Setelah peneliti dan konseli membahas perilaku belajar konseli selama beberapa hari 

meskipun hasilnya kurang memuaskan maka konseli diberi kesempatan beberapa hari untuk 

mencoba berlatih meningkatkan perilaku konseli dalam kebiasaan belajarnya ketika di kelas 

pada waktu pembelajaran bahasa Inggris. 

F. Evaluasi (Penilaian) 

1. Cara Penilaian 

a. Penilaian Proses 

Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi konseli dalam mengikuti kegiatan 

layanan konseling perorangan. 

b. Penilaian Hasil 

Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, action (UCA) konseli 

setelah pelaksanaan layanan konseling perorangan. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil penilaian 

a. Penilaian hasil 

Konseli paham dengan perilaku yang harus ditingkatkan sesuai dengan tujuan yang 

telah dibuat. Setelah konseli menginstropeksi diri bahwa apa yang dilakukannya masih 

kurang, sehingga konseli terpacu untuk berlatih mempraktikannya kembali, konseli 

akan berlatih menerapkannya pada kehidupan sehari-harinya. Konseli mulai paham 

manfaat dari meningkatkan on-task behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa 

Inggris. 

b. Penilaian proses 

Konseli terbuka dan berterus terang menceritakan perilaku yang sudah dan belum 

konseli lakukan. Konseli bisa menginstropeksi dirinya sendiri dan konseli mau 

mengerjakan tugas yang diberikan peneliti dengan baik. 

F. Rencana layanan lanjutan (tindak lanjut) 

Tindak lanjut yang diberikan kepada konseli yaitu meminta bantuan peneliti dan guru 

mata pelajaran yang mengajar di kelas konseli untuk mengamati perubahan konseli ketika di 

kelas dan berusaha untuk memotivasi konseli agar mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan di 

kelas. 
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Weleri,  9 Agustus 2012 

Konseli 1       Peneliti  

 

 

        Wildani Fitria K 

        NIM. 1301407100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

281 

REKAMAN KONSELING PERORANGAN 

 

A. Topik Permasalahan : Penguatan diri oleh konseli dari perilaku yang sudah dilaksanakan 

dan ditingkatkan di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris 

B. Spesifikasi Kegiatan 

1. Bidang Bimbingan : Bimbingan belajar 

2. Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

3. Fungsi Layanan  : Pengembangan 

C. Sasaran Layanan  : Konseli I 

D. Pelaksanaan Layanan 

1. Hari/ tanggal  : Selasa, 28 Agustus 2012 

2. Tempat   : Ruang BK SMK Muhammadiyah 3 Weleri 

3. Pertemuan   : 5 

4. Deskripsi dan komentar tentang pelaksanaan layanan: 

Proses Konseling 

Pada pertemuan keenam ini peneliti juga menanyakan dan membahas perubahan perilaku 

yang telah dilakukan oleh konseli. Konseli sudah mulai terbiasa dengan kebiasaan baru 

meskipun pada awalnya sulit untuk menerapkan pada kegiatan belajar konseli di kelas. 

Konseli juga mulai senang melakukan perubahan dan peningkatan perilaku tersebut. 

Perubahan dan peningkatan yang sudah dilakukan oleh konseli yaitu: konseli bisa datang tepat 

waktu, konseli sudah bisa untuk fokus memperhatikan guru ketika guru sedang menerangkan 

pelajaran sekalipun seringkali konseli merasa penjelasan guru membosankan, konseli sudah 

tidak terlihat asyik melakukan kegiatannya sendiri yang tidak berkaitan dengan pelajaran 

bahasa Inggris ketika guru sedang menerangkan, konseli selalu mencatat setiap penjelasan 

guru kemudian konseli bertanya jika konseli merasa belum paham sekalipun menurut konseli 

guru kurang memberikan motivasi bertanya tetapi konseli tetap berusaha menunjukkan diri 

untuk bertanya ketika guru selesai menerangkan, jika ada teman yang bertanya konseli selalu 

berusaha untuk memperhatikan, konseli sudah terlihat selalu ikut andil dalam kegiatan 

pembelajaran, bertanya sesuai dengan topik yang sedang dibahas.  
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E. Evaluasi (Penilaian) 

1. Cara Penilaian 

a. Penilaian Proses 

Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi konseli dalam mengikuti kegiatan 

layanan konseling perorangan. 

b. Penilaian Hasil 

Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, action (UCA) konseli 

setelah pelaksanaan layanan konseling perorangan. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil penilaian 

a. Penilaian hasil 

Konseli mulai bisa mencapai tujuan yang ingin konseli capai. Konseli senang bisa 

sedikit-sedikit mengubah kebiasaannya. Konseli berjanji akan terus mempertahankan 

perubahan perilakunya dan berusaha untuk meningkatkannya. 

b. Penilaian proses 

Pada pertemuan ini, konseli bersemangat untuk mengikuti konseling. Terbuka dan 

bersemangat dalam bercerita mengenai perubahannya. 

F. Rencana layanan lanjutan (tindak lanjut) 

Tindak lanjut yang diberikan kepada konseli yaitu meminta bantuan peneliti dan guru 

mata pelajaran yang mengajar di kelas konseli untuk mengamati perubahan konseli ketika di 

kelas dan berusaha untuk memotivasi konseli agar mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan di 

kelas. 

 

Weleri, 28 Agustus 2012 

Konseli 1       Peneliti  

 

 

        Wildani Fitria K 

        NIM. 1301407100 

 

 

 



 

 

 

 

283 

REKAMAN KONSELING PERORANGAN 

 

A. Topik Permasalahan : Mengevaluasi kembali peningkatan on-task behavior teknik self 

management konseli di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris. 

B. Spesifikasi Kegiatan 

1. Bidang Bimbingan : Bimbingan belajar 

2. Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

3. Fungsi Layanan  : Pengembangan 

C. Sasaran Layanan  : Konseli I 

D. Pelaksanaan Layanan 

1. Hari/ tanggal  : Jum’at, 31 Agustus 2012 

2. Tempat   : Ruang BK SMK Muhammadiyah 3 Weleri 

3. Pertemuan   : 6 

4. Deskripsi dan komentar tentang pelaksanaan layanan: 

Proses Konseling 

Pada pertemuan ini digunakan sebagai tahap evaluasi kembali dari teknik self 

management untuk meningkatkan on-task behavior. Kesimpulan dan hasil yang didapat dari 

hasil konseling ini yaitu konseli sudah mengalami banyak perubahan dan peningkatan on-task 

behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris. Perubahan yang telah dilakukan oleh 

konseli meliputi: konseli datang tapat waktu, konseli sudah bisa untuk fokus memperhatikan 

guru ketika guru sedang menerangkan pelajaran sekalipun seringkali konseli merasa 

penjelasan guru membosankan, konseli sudah tidak terlihat asyik dengan aktivitasnya sendiri 

ketika guru sedang menerangkan, konseli selalu mencatat setiap penjelasan guru kemudian 

konseli bertanya jika konseli merasa belum paham, jika ada teman yang bertanya konseli 

selalu berusaha untuk memperhatikan, konseli sudah terlihat selalu ikut andil dalam kegiatan 

pembelajaran, bertanya sesuai dengan topik yang sedang dibahas, konseli sering bertanya 

ketika guru telah memberikan kesempatan untuk bertanya, konseli sering langsung bertanya 

kepada guru jika menemui sesuatu yang belum dipahami, tanpa menunggu teman lain untuk 

menanyakan hal yang kurang dipahaminya, konseli selalu mengulas materi pelajaran bahasa 

Inggris yang diajarkan pada pertemuan sebelumnya kemudiaan menanyakannya kepada guru 

jika merasa belum jelas.  
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E. Evaluasi (Penilaian) 

1. Cara Penilaian 

a. Penilaian Proses 

Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi konseli dalam mengikuti kegiatan 

layanan konseling perorangan. 

b. Penilaian Hasil 

Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, action (UCA) konseli 

setelah pelaksanaan layanan konseling perorangan. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil penilaian 

a. Penilaian proses 

Konseli mulai bisa mencapai tujuan yang ingin konseli capai. Konseli senang bisa 

sedikit-sedikit mengubah kebiasaannya. Konseli berjanji akan terus mempertahankan 

perubahan perilakunya dan berusaha untuk meningkatkannya. 

b. Penilaian proses 

Pada pertemuan ini, konseli bersemangat untuk mengikuti konseling. Terbuka dan 

bersemangat dalam bercerita mengenai perubahannya. 

F. Rencana layanan lanjutan (tindak lanjut) 

Tindak lanjut yang diberikan kepada konseli yaitu meminta bantuan peneliti dan guru 

mata pelajaran yang mengajar di kelas konseli untuk mengamati perubahan konseli ketika di 

kelas dan berusaha untuk memotivasi konseli agar mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan di 

kelas. 

 

Weleri, 31 Agustus 2012 

Konseli 1       Peneliti  

 

 

        Wildani Fitria K 

        NIM. 1301407100 
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REKAMAN KONSELING PERORANGAN 

 

A. Topik Permasalahan : Mengevaluasi kembali peningkatan on-task behavior konseli di 

kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris. 

B. Spesifikasi Kegiatan 

1. Bidang Bimbingan : Bimbingan belajar 

2. Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

3. Fungsi Layanan : Pengembangan 

C. Sasaran Layanan  : Konseli I 

D. Pelaksanaan Layanan 

1. Hari/ tanggal  : Senin, 3 September 2012 

2. Tempat  : Ruang BK SMK Muhammadiyah 3 Weleri 

3. Pertemuan   : 7 

4. Deskripsi dan komentar tentang pelaksanaan layanan: 

Proses Konseling 

Pada pertemuan ini digunakan sebagai tahap evaluasi dari semua kegiatan konseling yang 

sudah dilakukan selama enam kali pertemuan sebelumnya. Kesimpulan dan hasil yang didapat 

dari hasil konseling ini yaitu konseli sudah mengalami banyak perubahan dan peningkatan on-

task behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris. Perubahan yang telah dilakukan 

oleh konseli meliputi: konseli datang tapat waktu, konseli sudah bisa untuk fokus 

memperhatikan guru ketika guru sedang menerangkan pelajaran sekalipun seringkali konseli 

merasa penjelasan guru membosankan, konseli sudah tidak terlihat asyik dengan aktivitasnya 

sendiri ketika guru sedang menerangkan, konseli selalu mencatat setiap penjelasan guru 

kemudian konseli bertanya jika konseli merasa belum paham, jika ada teman yang bertanya 

konseli selalu berusaha untuk memperhatikan, konseli sudah terlihat selalu ikut andil dalam 

kegiatan pembelajaran, bertanya sesuai dengan topik yang sedang dibahas, konseli sering 

bertanya ketika guru telah memberikan kesempatan untuk bertanya, konseli sering langsung 

bertanya kepada guru jika menemui sesuatu yang belum dipahami, tanpa menunggu teman 

lain untuk menanyakan hal yang kurang dipahaminya, konseli selalu mengulas materi 

pelajaran bahasa Inggris yang diajarkan pada pertemuan sebelumnya kemudiaan 

menanyakannya kepada guru jika merasa belum jelas.  
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E. Evaluasi (Penilaian) 

1. Cara Penilaian 

a. Penilaian Proses 

Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi konseli dalam mengikuti kegiatan 

layanan konseling perorangan. 

b. Penilaian Hasil 

Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, action (UCA) konseli 

setelah pelaksanaan layanan konseling perorangan. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil penilaian 

a. Penilaian proses 

Pada pertemuan ketujuh konseli dan peneliti bersama-sama memberikan kesimpulan 

dari hasil konseling yang sudah dilakukan selama tujuh kali pertemuan dan kurang lebih 

dalam waktu satu bulan. 

b. Penilaian hasil 

Konseli menjadi mengerti dan merasakan adanya peningkatan on-task behavior di kelas 

pada mata pelajaran bahasa Inggris sebelum diadakan konseling dan setelah diadakan 

konseling. Konseli berjanji akan mempertahankan perilaku belajar yang sudah terbentuk 

dan berusaha meningkatkannya. 

F. Rencana layanan lanjutan (tindak lanjut) 

Tindak lanjut yang diberikan kepada konseli yaitu meminta bantuan peneliti dan guru 

mata pelajaran yang mengajar di kelas konseli untuk mengamati perubahan konseli ketika di 

kelas dan berusaha untuk memotivasi konseli agar mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan di 

kelas. 

 

Weleri, 3 September 2012 

Konseli 1       Peneliti  

 

 

        Wildani Fitria K 

        NIM. 1301407100 
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REKAMAN KONSELING PERORANGAN 

 

A. Topik Permasalahan : Feed back konseling peningkatan on-task behavior di kelas pada 

mata pelajaran bahasa Inggris. 

B. Spesifikasi Kegiatan 

1. Bidang Bimbingan : Bimbingan belajar 

2. Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

3. Fungsi Layanan : Pengembangan 

C. Sasaran Layanan   : Konseli I 

D. Pelaksanaan Layanan 

1. Hari/ tanggal  : Kamis, 6 September 2012 

2. Tempat  : Ruang BK SMK Muhammadiyah 3 Weleri 

3. Pertemuan   : 8 

4. Deskripsi dan komentar tentang pelaksanaan layanan: 

Proses Konseling 

Pada pertemuan ini digunakan sebagai tahap feed back dari konseling teknik self 

management untuk meningkatkan on-task behavior. Kesimpulan dan hasil yang didapat dari 

hasil konseling ini yaitu konseli sudah mengalami banyak perubahan dan peningkatan on-task 

behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris.  

E. Evaluasi (Penilaian) 

1. Cara Penilaian 

a. Penilaian Proses 

Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi konseli dalam mengikuti kegiatan 

layanan konseling perorangan. 

b. Penilaian Hasil 

Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, action (UCA) konseli 

setelah pelaksanaan layanan konseling perorangan. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil penilaian 

a. Penilaian proses 
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Pada pertemuan kedelapan konseli dan peneliti bersama-sama mengakhiri proses 

konseling dengan memberikan kesimpulan dari hasil konseling yang sudah dilakukan 

selama tujuh kali pertemuan dan kurang lebih dalam waktu satu bulan 

b. Penilaian hasil 

Konseli menjadi mengerti dan merasakan adanya peningkatan on-task behavior di kelas 

pada mata pelajaran bahasa Inggris sebelum diadakan konseling dan setelah diadakan 

konseling. Konseli berjanji akan mempertahankan perilaku belajar yang sudah terbentuk 

dan berusaha meningkatkannya. 

F. Rencana layanan lanjutan (tindak lanjut) 

Tindak lanjut yang diberikan kepada konseli yaitu meminta bantuan peneliti dan guru 

mata pelajaran yang mengajar di kelas konseli untuk mengamati perubahan konseli ketika di 

kelas dan berusaha untuk memotivasi konseli agar mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan di 

kelas. 

 

Weleri, 6 September 2012 

Konseli 1       Peneliti  

 

 

        Wildani Fitria K 

        NIM. 1301407100 
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REKAMAN KONSELING PERORANGAN 

 

A. Topik Permasalahan : Meningkatkan On-Task Behavior di Kelas pada Mata Pelajaran   

Bahasa Inggris 

B. Spesifikasi Kegiatan 

4. Bidang Bimbingan : Bimbingan belajar 

5. Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

6. Fungsi Layanan : Pengembangan 

C. Sasaran Layanan  : Konseli 2 

D. Identitas konseli 

Nama : Elsa Garbila 

Tempat/Tangggal lahir : Batang, 25 Desember 1995 

Jenis Kelamin : Perempuan 

E. Pertemuan 

Hari/tanggal : Senin, 30 Juli 2012 

Pertemuan  : I  

F. Eksplorasi masalah 

Data konseli yang telah diketahui 

Konseli adalah seorang pelajar yang sedang duduk di kelas XI TKJ 1 SMK 

Muhammadiyah 3 Weleri. Konseli merupakan siswa yang aktif dikelas, tetapi keaktifannya 

dalam hal yang negatif, seperti berbicara dengan temannya saat diterangkan oleh guru. 

Konseli adalah sosok anak yang periang dan juga mudah bergaul. Meskipun begitu, konseli  

memiliki rasa sedih juga ketika mengingat keadaan keluarganya. Konseli merasa sedih saat 

mengingat hubungan orang tuanya yang kurang harmonis. Konseli merasa tidak ada kasih 

sayang dan konseli pun merasa kalau dia pandai tidak ada gunanya untuk keluarganya. Hal 

ini pulalah yang membuat konseli sering mendapat nilai jelek pada mata pelajaran bahasa 

Inggris dan tidak mau berusaha untuk mendapatkan nilai yang baik 

G. Data penting yang terjaring dalam konseling 

1. Konseli merasa tidak penting mendapatkan nilai yang baik. 

2. Konseli sering asyik dengan kegiatannya sendiri ketika guru sedang menerangkan di 

kelas. 
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3. Konseli lebih suka diam apabila dia merasa kurang paham. 

4. Konseli lebih senang bermain setelah pulang sekolah daripada langsung pulang kerumah. 

5. Konseli tidak bisa mengelola dirinya dengan mengatur waktu belajar dengan waktu 

bermainnya. 

H. Diagnosis masalah (simpulan situasi menurut pendekatan tertentu dan sebab-

sebabnya) 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari konseli bahwa masalah yang dialami yaitu 

konseli memiliki on-task behavior rendah ketika di kelas pada mata pelajaran bahasa 

Inggris. Jadi pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan behavior. Pendekatan behavior 

yang digunakan yaitu dengan teknik self management, digunakan teknik self management 

yaitu dengan melatih konseli mengelola dirinya untuk meningkatkan on-task behavior 

konseli ketika berada di kelas. Self management ini adalah upaya peneliti melatih konseli 

untuk meningkatkan on-task behavior konseli di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris 

dengan melaksanakan tujuan peningkatan perilaku yang sudah disepakati. Diharapkan 

dengan konseli diberikan layanan konseling perorangan pendekatan behavior teknik self 

management ini, konseli dapat meningkatkan on-task behavior ketika di kelas. Dengan 

begitu, perilaku maladaptif konseli dapat berubah menjadi perilaku adaptif. 

I. Upaya pemberian bantuan (prognosis) 

Berdasarkan hasil analisis permasalahan yang dialami konseli tentang rendahnya on-task 

behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris yang menyebabkan konseli kurang 

paham dengan pejelasan guru sehingga prestasi belajarnya rendah, maka peneliti berusaha 

memberikan upaya penanganan terhadap masalah yang dialami oleh konseli. Upaya bantuan 

tersebut antara lain:  

1. Memberikan penghargaan berupa hadiah ataupun pujian setiap kali konseli sudah 

melakukan perubahan hal yang sesuai tujuan yang telah disepakati. 

2. Membentuk kebiasaan konseli dengan mengelola diri. 

3. Memberikan dorongan positif agar konseli mau berlatih mengelola diri dalam kegiatan 

belajar konseli di kelas. 

4. Memberitahukan perubahan perilaku yang telah dicapai supaya termotivasi untuk lebih 

baik lagi. 
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J. Putusan pemecahan masalah dan implementasinya 

Dari beberapa upaya bantuan yang diberikan oleh peneliti (peneliti), konseli dan 

peneliti berusaha bersama-sama melaksanakan semua bantuan tersebut. Bantuan yang akan 

diberikan kepada konseli tentu tidak terlepas dari kerjasama seorang guru mata pelajaran 

maupun konselor sekolah. 

K. Evaluasi (Penilaian) 

1. Cara Penilaian 

a. Penilaian Proses 

Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi konseli dalam mengikuti kegiatan 

layanan konseling perorangan. 

b. Penilaian Hasil 

Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, action (UCA) konseli 

setelah pelaksanaan layanan konseling perorangan. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil penilaian 

a. Penilaian hasil 

 Konseli memiliki harapan bahwa konselor dapat membantu memberikan solusi atas 

masalah yang dialaminya. Konseli berani menceritakan alasan mengapa dia 

mengalami masalah rendahnya on-task behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa 

Inggris meskipun menyangkut ke hal pribadi konseli. Konseli memahami 

permasalahan yang dialaminya selama ini merupakan masalah rendahnya on-task 

behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris. Konseli merasa nyaman dan 

lega karena beban masalahnya berkurang. Konseli akan mengikuti konseling lanjutan 

dan lebih aktif ikut proses konseling. 

b. Penilaian proses 

 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. 
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L. Rencana layanan lanjutan (tindak lanjut) 

Tindak lanjut yang diberikan kepada konseli yaitu meminta bantuan peneliti dan guru 

mata pelajaran yang mengajar di kelas konseli untuk mengamati perubahan konseli ketika di 

kelas dan berusaha untuk memotivasi konseli agar mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan di 

kelas. 

 

Weleri, 30 Juli 2012 

     Konseli 2      Peneliti  

 

 

            Wildani Fitria K 

       NIM. 1301407100 
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REKAMAN KONSELING PERORANGAN 

 

A. Topik Permasalahan : Menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor penyebab masalah 

rendahnya on-task behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris 

B. Spesifikasi Kegiatan 

1. Bidang Bimbingan : Bimbingan belajar 

2. Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

3. Fungsi Layanan : Pengembangan 

C. Sasaran Layanan   : Konseli 2 

D. Pelaksanaan Layanan 

1. Hari/ tanggal  : Kamis, 2 Agustus 2012 

2. Tempat   : Ruang BK SMK Muhammadiyah 3 Weleri 

3. Pertemuan   : 2 

4. Deskripsi dan komentar tentang pelaksanaan layanan: 

Proses Konseling 

Pada tahap ini melanjutkan tahap selanjutnya yaitu goal setting untuk menentukan tujuan 

yang ingin dicapai konseli menyangkut masalah rendahnya on-task behavior di kelas pada 

mata pelajaran bahasa Inggris dan mengidentifikasi pendukung tercapainya tujuan tersebut. 

Selanjutnya tujuan yang ingin dicapai oleh konseli dalam konseling ini, yaitu: 

1. Siswa berbicara yang baik di dalam kelas 

2. Siswa mengerjakan sendiri tugas individu 

3. Siswa duduk tenang di dalam kelas 

4. Siswa mengumpulkan tugas tepat waktu 

5. Siswa mengerjakan tugas sesuai intruksi guru 

6. Siswa mandiri dalam mengerjakan tugas 

7. Siswa masuk kelas tepat waktu 

8. Siswa mendengarkan dengan baik saat guru menerangkan 

9. Siswa bertanya pada guru dengan baik 

10. Siswa menguasai dengan materi yang diberikan 
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Di akhir pertemuan, peneliti memberikan penugasan kepada konseli untuk mencatat 

kemajuan perilaku konseli dari tujuan yang sudah disepakati dengan teknik  self management 

untuk meningkatkan on-task behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian 

kemajuan perilaku konseli dilaporkan dalam konseli berikutnya untuk mengoreksi perilaku 

yang belum bisa terlaksana untuk dicoba dilaksanakan kembali. 

E. Evaluasi (Penilaian) 

1. Cara Penilaian 

b. Penilaian Proses 

Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi konseli dalam mengikuti kegiatan 

layanan konseling perorangan. 

c. Penilaian Hasil 

Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, action (UCA) konseli 

setelah pelaksanaan layanan konseling perorangan. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil penilaian 

a. Penilaian Proses 

Konseli sudah bersedia bersama-sama menetapkan tujuan yang ingin dicapai konseli 

dari konseling yang dilakukan. 

b. Penilaian Hasil 

Konseli dapat merumuskan tujuan yang diinginkannya dan untuk mewujudkan tujuan 

tersebut. Konseli merasa senang bisa merumuskan tujuan yang diinginkannya dan 

konseli akan berusaha untuk mewujudkan tujuan tersebut meskipun sulit. 

F. Rencana layanan lanjutan (tindak lanjut) 

Tindak lanjut yang diberikan kepada konseli yaitu meminta bantuan peneliti dan guru 

mata pelajaran yang mengajar di kelas konseli untuk mengamati perubahan konseli ketika di 

kelas dan berusaha untuk memotivasi konseli agar mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan di 

kelas. 

Weleri, 2 Agustus 2012 

Konseli 2       Peneliti  

 

        Wildani Fitria K 

        NIM. 1301407100 



 

 

 

 

295 

REKAMAN KONSELING PERORANGAN 

 

A. Topik Permasalahan : Menggunakan self management sebagai teknik mengatasi 

rendahnya on-task behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris 

B. Spesifikasi Kegiatan 

1. Bidang Bimbingan : Bimbingan belajar 

2. Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

3. Fungsi Layanan : Pengembangan 

C. Sasaran Layanan   : Konseli 2 

D. Pelaksanaan Layanan 

1. Hari/ tanggal  : Senin, 6 Agustus 2012 

2. Tempat   : Ruang BK SMK Muhammadiyah 3 Weleri 

3. Pertemuan   : 3 

4. Deskripsi dan komentar tentang pelaksanaan layanan: 

Proses Konseling 

Pada pertemuan keempat ini, konseli akan memasuki tahap selanjutnya yaitu 

implementasi teknik. Teknik yang akan digunakan yaitu teknik self management, dengan 

mengelola diri secara langsung berupa tujuan perilaku yang akan dilaksanakan ketika di kelas 

pada mata pelajaran bahasa Inggris, konseli telah diberi penugasan untuk mencatat 

perkembangan perilakunya. Konseli diajak untuk membahas perilaku yang akan dilaksanakan 

ketika di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris. Konseli diharapkan dapat melaksanakan 

dan menerapkannya pada kebiasaan belajarnya ketika di kelas. Keinginan konseli untuk 

meningkatkan on-task behavior cukup tinggi karena dia juga ingin sekali menjadi siswa yang 

memiliki on-task behavior yang tinggi pada mata pelajaran bahasa Inggris ketika di kelas. 

Keinginan konseli tersebut sangat didukung oleh peneliti untuk menjalankan komitmennya 

itu. Peneliti memberikan langkah-langkah dalam melakukan proses self management pada 

konseli. Langkah–langkah tersebut yaitu: (1) menentukan tujuan perilaku yang akan 

ditingkatkan kemudian dilaksanakan, (2) mengevaluasi kembali perilaku yang sudah 

dilaksanakan dan berusaha melaksanakan kembali yang belum terlaksana, (3) konseli belajar 

penguatan diri untuk perilaku yang sudah dilaksanakan tetap dipertahankan dan ditingkatkan, 
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(4) mengevaluasi kembali dari penguatan diri yang sudah dilakukan untuk mempertahankan 

perilaku yang sudah terbentuk. 

Setelah peneliti memberikan penjelasan langkah-langkah dalam melakukan proses self 

mangement dan membahas perilaku yang akan ditingkatkan maka konseli diberi kesempatan 

beberapa hari untuk mencoba berlatih mempraktikan perilaku tersebut dalam kebiasaan 

belajarnya pada mata pelajaran yang lain. Berdasarkan pembahasan antara konseli dan 

peneliti, perilaku-perilaku yang akan ditingkatkan oleh konseli untuk di kelas pada mata 

pelajaran bahasa Inggris adalah siswa berbicara yang baik di dalam kelas, siswa mengerjakan 

sendiri tugas individu, siswa duduk tenang di dalam kelas, siswa mengumpulkan tugas tepat 

waktu, siswa mengerjakan tugas sesuai intruksi guru, siswa mandiri dalam mengerjakan 

tugas, siswa masuk kelas tepat waktu, siswa mendengarkan dengan baik saat guru 

menerangkan, siswa bertanya pada guru dengan baik dan siswa menguasai dengan materi 

yang diberikan 

. 

E. Evaluasi (Penilaian) 

1. Cara Penilaian 

a. Penilaian Proses 

Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi konseli dalam mengikuti kegiatan 

layanan konseling perorangan. 

b. Penilaian Hasil 

Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, action (UCA) konseli 

setelah pelaksanaan layanan konseling perorangan. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil penilaian 

a. Penilaian hasil 

Konseli paham dengan langkah-langkah teknik bantuan yang diberikan, konseli paham 

dengan perilaku yang akan ditingkatkan oleh konseli. Awalnya konseli merasa cemas 

dan tidak yakin bisa melaksanakan semua perilaku yang akan ditingkatkan dalam setiap 

pembelajaran bahasa Inggris di kelas tapi setelah diyakinkan konseli optimis bisa 

melakukannya. Konseli akan berlatih menerapkannya pada setiap pembelajaran bahasa 

Inggris di kelas meskipun berat. 
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b. Penilaian proses 

Konseli fokus dalam memperhatikan memperhatikan setiap penjelasan peneliti. Konseli 

berani bertanya jika tidak paham dengan penjelasan peneliti, serta dapat melaporkan 

kemajuan perilakunya dengan baik. 

 

F. Rencana layanan lanjutan (tindak lanjut) 

Tindak lanjut yang diberikan kepada konseli yaitu meminta bantuan peneliti dan guru 

mata pelajaran yang mengajar di kelas konseli untuk mengamati perubahan konseli ketika di 

kelas dan berusaha untuk memotivasi konseli agar mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan di 

kelas. 

 

Weleri, 6 Agustus 2012 

Konseli 2       Peneliti  

 

 

        Wildani Fitria K 

        NIM. 1301407100 
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REKAMAN KONSELING PERORANGAN 

 

A. Topik Permasalahan : Mengevaluasi kembali perilaku on-task behavior di kelas pada 

mata pelajaran bahasa Inggris 

B. Spesifikasi Kegiatan 

1. Bidang Bimbingan : Bimbingan belajar 

2. Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

3. Fungsi Layanan : Pengembangan 

C. Sasaran Layanan   : Konseli 2  

D. Pelaksanaan Layanan 

1. Hari/ tanggal  : Kamis, 9 Agustus 2012 

2. Tempat  : Ruang BK SMK Muhammadiyah 3 Weleri 

3. Pertemuan   : 4 

4. Deskripsi dan komentar tentang pelaksanaan layanan: 

Proses Konseling 

Pada tahap ini, peneliti mengajak konseli untuk menceritakan hasil kemajuan perilaku 

konseli yang telah dilakukan oleh beberapa hari ini. Selain itu, pada tahap ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah konseli sudah bisa mencoba menyesuaikan diri dengan perilaku yang 

sudah disepakati untuk ditingkatkan. Gambaran perubahan yang dilakukan oleh konseli 

meliputi: konseli mulai mencoba untuk datang tepat waktu, fokus memperhatikan guru ketika 

guru sedang menerangkan pelajaran sekalipun seringkali konseli merasa penjelasan guru 

membosankan, konseli mulai mencoba untuk tidak asyik melakukan aktivitasnya sendiri yang 

tidak berkaitan dengan pelajaran ketika guru sedang menerangkan, konseli mulai mencoba 

untuk mencatat setiap penjelasan guru kemudian konseli bertanya jika konseli merasa belum 

paham, jika ada teman yang bertanya konseli mulai mencoba untuk memperhatikan, konseli 

mulai mencoba memperlihatkan ketertarikannya dalam mengikuti pelajaran bahasa Inggris 

dengan cara selalu ikut andil dalam kegiatan pembelajaran, bertanya sesuai dengan topik yang 

sedang dibahas, konseli mulai mencoba untuk langsung bertanya kepada guru jika menemui 

sesuatu yang belum dipahami, bukan hanya diam seperti yang biasa dilakukannya, konseli 

mulai mencoba untuk tetap mengulas materi pelajaran bahasa Inggris yang diajarkan pada 

pertemuan sebelumnya kemudiaan menanyakannya kepada guru jika merasa belum jelas. 
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Setelah peneliti dan konseli membahas perilaku belajar konseli selama beberapa hari 

meskipun hasilnya kurang memuaskan maka konseli diberi kesempatan beberapa hari untuk 

mencoba berlatih meningkatkan perilaku konseli dalam kebiasaan belajarnya ketika di kelas 

pada waktu pembelajaran bahasa Inggris. 

 

E. Evaluasi (Penilaian) 

1. Cara Penilaian 

a. Penilaian Proses 

Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi konseli dalam mengikuti kegiatan 

layanan konseling perorangan. 

b. Penilaian Hasil 

Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, action (UCA) konseli 

setelah pelaksanaan layanan konseling perorangan. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil penilaian 

a. Penilaian hasil 

Konseli paham dengan perilaku yang harus ditingkatkan sesuai dengan tujuan yang 

telah dibuat. Setelah konseli menginstropeksi diri bahwa apa yang dilakukannya masih 

kurang, sehingga konseli terpacu untuk berlatih mempraktikannya kembali, konseli 

akan berlatih menerapkannya pada kehidupan sehari-harinya. Konseli mulai paham 

manfaat dari meningkatkan on-task behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa 

Inggris. 

b. Penilaian proses 

Konseli terbuka dan berterus terang menceritakan perilaku yang sudah dan belum 

konseli lakukan. Konseli bisa menginstropeksi dirinya sendiri dan konseli mau 

mengerjakan tugas yang diberikan peneliti dengan baik. 

 

F. Rencana layanan lanjutan (tindak lanjut) 

Tindak lanjut yang diberikan kepada konseli yaitu meminta bantuan peneliti dan guru 

mata pelajaran yang mengajar di kelas konseli untuk mengamati perubahan konseli ketika di 

kelas dan berusaha untuk memotivasi konseli agar mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan di 

kelas. 
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Weleri, 9 Agustus 2012 

Konseli 2       Peneliti  

 

 

        Wildani Fitria K 

        NIM. 1301407100 
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REKAMAN KONSELING PERORANGAN 

 

A. Topik Permasalahan : Penguatan diri oleh konseli dari perilaku yang sudah 

dilaksanakan dan ditingkatkan di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris 

B. Spesifikasi Kegiatan 

1. Bidang Bimbingan : Bimbingan belajar 

2. Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

3. Fungsi Layanan : Pengembangan 

C. Sasaran Layanan   : Konseli 2 

D. Pelaksanaan Layanan 

1. Hari/ tanggal  : Selasa, 28 Agustus 2012 

2. Tempat   : Ruang BK SMK Muhammadiyah 3 Weleri 

3. Pertemuan   : 5 

4. Deskripsi dan komentar tentang pelaksanaan layanan: 

Proses Konseling 

Pada pertemuan keenam ini peneliti juga menanyakan dan membahas perubahan perilaku 

yang telah dilakukan oleh konseli. Konseli sudah mulai terbiasa dengan kebiasaan baru 

meskipun pada awalnya sulit untuk menerapkan pada kegiatan belajar konseli di kelas. 

Konseli juga mulai senang melakukan perubahan dan peningkatan perilaku tersebut. 

Perubahan dan peningkatan yang sudah dilakukan oleh konseli yaitu: konseli bisa datang tepat 

waktu, konseli sudah bisa untuk fokus memperhatikan guru ketika guru sedang menerangkan 

pelajaran sekalipun seringkali konseli merasa penjelasan guru membosankan, konseli sudah 

tidak terlihat asyik melakukan kegiatannya sendiri yang tidak berkaitan dengan pelajaran 

bahasa Inggris ketika guru sedang menerangkan, konseli selalu mencatat setiap penjelasan 

guru kemudian konseli bertanya jika konseli merasa belum paham sekalipun menurut konseli 

guru kurang memberikan motivasi bertanya tetapi konseli tetap berusaha menunjukkan diri 

untuk bertanya ketika guru selesai menerangkan, jika ada teman yang bertanya konseli selalu 

berusaha untuk memperhatikan, konseli sudah terlihat selalu ikut andil dalam kegiatan 

pembelajaran, bertanya sesuai dengan topik yang sedang dibahas.  
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E. Evaluasi (Penilaian) 

1. Cara Penilaian 

a. Penilaian Proses 

Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi konseli dalam mengikuti kegiatan 

layanan konseling perorangan. 

b. Penilaian Hasil 

Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, action (UCA) konseli 

setelah pelaksanaan layanan konseling perorangan. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil penilaian 

a. Penilaian hasil 

Konseli mulai bisa mencapai tujuan yang ingin konseli capai. Konseli senang bisa 

sedikit-sedikit mengubah kebiasaannya. Konseli berjanji akan terus mempertahankan 

perubahan perilakunya dan berusaha untuk meningkatkannya. 

b. Penilaian proses 

Pada pertemuan ini, konseli bersemangat untuk mengikuti konseling. Terbuka dan 

bersemangat dalam bercerita mengenai perubahannya. 

F. Rencana layanan lanjutan (tindak lanjut) 

Tindak lanjut yang diberikan kepada konseli yaitu meminta bantuan peneliti dan guru 

mata pelajaran yang mengajar di kelas konseli untuk mengamati perubahan konseli ketika di 

kelas dan berusaha untuk memotivasi konseli agar mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan di 

kelas. 

 

Weleri, 28 Agustus 2012 

Konseli 2       Peneliti  

 

 

        Wildani Fitria K 

        NIM. 1301407100 
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REKAMAN KONSELING PERORANGAN 

 

A. Topik Permasalahan : Mengevaluasi kembali peningkatan on-task behavior teknik self 

management konseli di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris. 

B. Spesifikasi Kegiatan 

1. Bidang Bimbingan : Bimbingan belajar 

2. Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

3. Fungsi Layanan : Pengembangan 

C. Sasaran Layanan  : Konseli 2 

D. Pelaksanaan Layanan 

1. Hari/ tanggal  : Jum’at, 31 Agustus 2012 

2. Tempat  : Ruang BK SMK Muhammadiyah 3 Weleri 

3. Pertemuan   : 6 

4. Deskripsi dan komentar tentang pelaksanaan layanan: 

Proses Konseling 

Pada pertemuan ini digunakan sebagai tahap evaluasi kembali dari teknik self 

management untuk meningkatkan on-task behavior. Kesimpulan dan hasil yang didapat dari 

hasil konseling ini yaitu konseli sudah mengalami banyak perubahan dan peningkatan on-task 

behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris. Perubahan yang telah dilakukan oleh 

konseli meliputi: konseli datang tapat waktu, konseli sudah bisa untuk fokus memperhatikan 

guru ketika guru sedang menerangkan pelajaran sekalipun seringkali konseli merasa 

penjelasan guru membosankan, konseli sudah tidak terlihat asyik dengan aktivitasnya sendiri 

ketika guru sedang menerangkan, konseli selalu mencatat setiap penjelasan guru kemudian 

konseli bertanya jika konseli merasa belum paham, jika ada teman yang bertanya konseli 

selalu berusaha untuk memperhatikan, konseli sudah terlihat selalu ikut andil dalam kegiatan 

pembelajaran, bertanya sesuai dengan topik yang sedang dibahas, konseli sering bertanya 

ketika guru telah memberikan kesempatan untuk bertanya, konseli sering langsung bertanya 

kepada guru jika menemui sesuatu yang belum dipahami, tanpa menunggu teman lain untuk 

menanyakan hal yang kurang dipahaminya, konseli selalu mengulas materi pelajaran bahasa 

Inggris yang diajarkan pada pertemuan sebelumnya kemudiaan menanyakannya kepada guru 

jika merasa belum jelas.  
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E. Evaluasi (Penilaian) 

1. Cara Penilaian 

a. Penilaian Proses 

Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi konseli dalam mengikuti kegiatan 

layanan konseling perorangan. 

b. Penilaian Hasil 

Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, action (UCA) konseli 

setelah pelaksanaan layanan konseling perorangan. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil penilaian 

a. Penilaian proses 

Konseli mulai bisa mencapai tujuan yang ingin konseli capai. Konseli senang bisa 

sedikit-sedikit mengubah kebiasaannya. Konseli berjanji akan terus mempertahankan 

perubahan perilakunya dan berusaha untuk meningkatkannya. 

b. Penilaian proses 

Pada pertemuan ini, konseli bersemangat untuk mengikuti konseling. Terbuka dan 

bersemangat dalam bercerita mengenai perubahannya. 

 

F. Rencana layanan lanjutan (tindak lanjut) 

Tindak lanjut yang diberikan kepada konseli yaitu meminta bantuan peneliti dan guru 

mata pelajaran yang mengajar di kelas konseli untuk mengamati perubahan konseli ketika di 

kelas dan berusaha untuk memotivasi konseli agar mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan di 

kelas. 

 

Weleri, 31 Agustus 2012 

Konseli 2       Peneliti  

 

 

        Wildani Fitria K 

        NIM. 1301407100 
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REKAMAN KONSELING PERORANGAN 

 

A. Topik Permasalahan : Mengevaluasi kembali peningkatan on-task behavior konseli di 

kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris. 

B. Spesifikasi Kegiatan 

1. Bidang Bimbingan : Bimbingan belajar 

2. Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

3. Fungsi Layanan : Pengembangan 

C. Sasaran Layanan  : Konseli 2 

D. Pelaksanaan Layanan 

1. Hari/ tanggal  : Senin, 3 September 2012 

2. Tempat  : Ruang BK SMK Muhammadiyah 3 Weleri 

3. Pertemuan   : 7 

4. Deskripsi dan komentar tentang pelaksanaan layanan: 

Proses Konseling 

Pada pertemuan ini digunakan sebagai tahap evaluasi dari semua kegiatan konseling yang 

sudah dilakukan selama enam kali pertemuan sebelumnya. Kesimpulan dan hasil yang didapat 

dari hasil konseling ini yaitu konseli sudah mengalami banyak perubahan dan peningkatan on-

task behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris. Perubahan yang telah dilakukan 

oleh konseli meliputi: konseli datang tapat waktu, konseli sudah bisa untuk fokus 

memperhatikan guru ketika guru sedang menerangkan pelajaran sekalipun seringkali konseli 

merasa penjelasan guru membosankan, konseli sudah tidak terlihat asyik dengan aktivitasnya 

sendiri ketika guru sedang menerangkan, konseli selalu mencatat setiap penjelasan guru 

kemudian konseli bertanya jika konseli merasa belum paham, jika ada teman yang bertanya 

konseli selalu berusaha untuk memperhatikan, konseli sudah terlihat selalu ikut andil dalam 

kegiatan pembelajaran, bertanya sesuai dengan topik yang sedang dibahas, konseli sering 

bertanya ketika guru telah memberikan kesempatan untuk bertanya, konseli sering langsung 

bertanya kepada guru jika menemui sesuatu yang belum dipahami, tanpa menunggu teman 

lain untuk menanyakan hal yang kurang dipahaminya, konseli selalu mengulas materi 

pelajaran bahasa Inggris yang diajarkan pada pertemuan sebelumnya kemudiaan 

menanyakannya kepada guru jika merasa belum jelas.  
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E. Evaluasi (Penilaian) 

1. Cara Penilaian 

a. Penilaian Proses 

Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi konseli dalam mengikuti kegiatan 

layanan konseling perorangan. 

b. Penilaian Hasil 

Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, action (UCA) konseli 

setelah pelaksanaan layanan konseling perorangan. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil penilaian 

a. Penilaian proses 

Pada pertemuan ketujuh konseli dan peneliti bersama-sama memberikan kesimpulan 

dari hasil konseling yang sudah dilakukan selama tujuh kali pertemuan dan kurang lebih 

dalam waktu satu bulan. 

b. Penilaian hasil 

Konseli menjadi mengerti dan merasakan adanya peningkatan on-task behavior di kelas 

pada mata pelajaran bahasa Inggris sebelum diadakan konseling dan setelah diadakan 

konseling. Konseli berjanji akan mempertahankan perilaku belajar yang sudah terbentuk 

dan berusaha meningkatkannya. 

 

F. Rencana layanan lanjutan (tindak lanjut) 

Tindak lanjut yang diberikan kepada konseli yaitu meminta bantuan peneliti dan guru 

mata pelajaran yang mengajar di kelas konseli untuk mengamati perubahan konseli ketika di 

kelas dan berusaha untuk memotivasi konseli agar mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan di 

kelas. 

 

Weleri, 3 September 2012 

Konseli 2       Peneliti  

 

 

        Wildani Fitria K 

        NIM. 1301407100 
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REKAMAN KONSELING PERORANGAN 

 

A. Topik Permasalahan : Feed back konseling peningkatan on-task behavior di kelas pada 

mata pelajaran bahasa Inggris. 

B. Spesifikasi Kegiatan 

1. Bidang Bimbingan : Bimbingan belajar 

2. Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

3. Fungsi Layanan : Pengembangan 

C. Sasaran Layanan   : Konseli 2 

D. Pelaksanaan Layanan 

1. Hari/ tanggal  : Kamis, 6 September 2012 

2. Tempat  : Ruang BK SMK Muhammadiyah 3 Weleri 

3. Pertemuan   : 8 

4. Deskripsi dan komentar tentang pelaksanaan layanan: 

Proses Konseling 

Pada pertemuan ini digunakan sebagai tahap feed back dari konseling teknik self 

management untuk meningkatkan on-task behavior. Kesimpulan dan hasil yang didapat dari 

hasil konseling ini yaitu konseli sudah mengalami banyak perubahan dan peningkatan on-task 

behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris.  

E. Evaluasi (Penilaian) 

1. Cara Penilaian 

a. Penilaian Proses 

Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi konseli dalam mengikuti kegiatan 

layanan konseling perorangan. 

b. Penilaian Hasil 

Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, action (UCA) konseli 

setelah pelaksanaan layanan konseling perorangan. 
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2. Deskripsi dan komentar tentang hasil penilaian 

a. Penilaian proses 

Pada pertemuan kedelapan konseli dan peneliti bersama-sama mengakhiri proses 

konseling dengan memberikan kesimpulan dari hasil konseling yang sudah dilakukan 

selama tujuh kali pertemuan dan kurang lebih dalam waktu satu bulan 

b. Penilaian hasil 

Konseli menjadi mengerti dan merasakan adanya peningkatan on-task behavior di kelas 

pada mata pelajaran bahasa Inggris sebelum diadakan konseling dan setelah diadakan 

konseling. Konseli berjanji akan mempertahankan perilaku belajar yang sudah terbentuk 

dan berusaha meningkatkannya. 

 

F. Rencana layanan lanjutan (tindak lanjut) 

Tindak lanjut yang diberikan kepada konseli yaitu meminta bantuan peneliti dan guru 

mata pelajaran yang mengajar di kelas konseli untuk mengamati perubahan konseli ketika di 

kelas dan berusaha untuk memotivasi konseli agar mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan di 

kelas. 

 

Weleri, 6 September 2012 

Konseli 2       Peneliti  

 

 

        Wildani Fitria K 

        NIM. 1301407100 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

309 

REKAMAN KONSELING PERORANGAN 

 

A. Topik Permasalahan : Meningkatkan On-Task Behavior di Kelas pada Mata Pelajaran   

Bahasa Inggris 

B. Spesifikasi Kegiatan 

1. Bidang Bimbingan : Bimbingan belajar 

2. Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

3. Fungsi Layanan : Pengembangan 

C. Sasaran Layanan  : Konseli 3 

D. Identitas konseli 

Nama : Khaerul Muafiqoh 

Tempat/Tangggal lahir : Kendal, 17 Januari 1996 

Jenis Kelamin : Perempuan 

E. Pertemuan 

Hari/tanggal : Senin, 30 Juli 2012 

Pertemuan  : I  

F. Eksplorasi masalah 

Data konseli yang telah diketahui 

Konseli adalah seorang pelajar yang sedang duduk di kelas XI TKJ 1 SMK 

Muhammadiyah 3 Weleri. Konseli merupakan siswa yang aktif dikelas, tetapi keaktifannya 

dalam hal yang negatif, seperti berbicara dengan temannya saat diterangkan oleh guru. 

Konseli adalah sosok anak yang periang dan juga mudah bergaul. Meskipun begitu, konseli  

memiliki rasa sedih juga ketika mengingat keadaan keluarganya. Konseli merasa sedih saat 

mengingat hubungan orang tuanya yang kurang harmonis. Konseli merasa tidak ada kasih 

sayang dan konseli pun merasa kalau dia pandai tidak ada gunanya untuk keluarganya. Hal 

ini pulalah yang membuat konseli sering mendapat nilai jelek pada mata pelajaran bahasa 

Inggris dan tidak mau berusaha untuk mendapatkan nilai yang baik 

G. Data penting yang terjaring dalam konseling 

1. Konseli merasa tidak penting mendapatkan nilai yang baik. 

2. Konseli sering asyik dengan kegiatannya sendiri ketika guru sedang menerangkan di 

kelas. 
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3. Konseli lebih suka diam apabila dia merasa kurang paham. 

4. Konseli lebih senang bermain setelah pulang sekolah daripada langsung pulang 

kerumah. 

5. Konseli tidak bisa mengelola dirinya dengan mengatur waktu belajar dengan waktu 

bermainnya. 

 

H. Diagnosis masalah (simpulan situasi menurut pendekatan tertentu dan sebab-

sebabnya) 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari konseli bahwa masalah yang dialami yaitu 

konseli memiliki on-task behavior rendah ketika di kelas pada mata pelajaran bahasa 

Inggris. Jadi pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan behavior. Pendekatan behavior 

yang digunakan yaitu dengan teknik self management, digunakan teknik self management 

yaitu dengan melatih konseli mengelola dirinya untuk meningkatkan on-task behavior 

konseli ketika berada di kelas. Self management ini adalah upaya peneliti melatih konseli 

untuk meningkatkan on-task behavior konseli di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris 

dengan melaksanakan tujuan peningkatan perilaku yang sudah disepakati. Diharapkan 

dengan konseli diberikan layanan konseling perorangan pendekatan behavior teknik self 

management ini, konseli dapat meningkatkan on-task behavior ketika di kelas. Dengan 

begitu, perilaku maladaptif konseli dapat berubah menjadi perilaku adaptif. 

 

I. Upaya pemberian bantuan (prognosis) 

Berdasarkan hasil analisis permasalahan yang dialami konseli tentang rendahnya on-task 

behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris yang menyebabkan konseli kurang 

paham dengan pejelasan guru sehingga prestasi belajarnya rendah, maka peneliti berusaha 

memberikan upaya penanganan terhadap masalah yang dialami oleh konseli. Upaya bantuan 

tersebut antara lain:  

1. Memberikan penghargaan berupa hadiah ataupun pujian setiap kali konseli sudah 

melakukan perubahan hal yang sesuai tujuan yang telah disepakati. 

2. Membentuk kebiasaan konseli dengan mengelola diri. 

3. Memberikan dorongan positif agar konseli mau berlatih mengelola diri dalam kegiatan 

belajar konseli di kelas. 



 

 

 

 

311 

4. Memberitahukan perubahan perilaku yang telah dicapai supaya termotivasi untuk lebih 

baik lagi. 

 

J. Putusan pemecahan masalah dan implementasinya 

Dari beberapa upaya bantuan yang diberikan oleh peneliti (peneliti), konseli dan 

peneliti berusaha bersama-sama melaksanakan semua bantuan tersebut. Bantuan yang akan 

diberikan kepada konseli tentu tidak terlepas dari kerjasama seorang guru mata pelajaran 

maupun konselor sekolah. 

 

K. Evaluasi (Penilaian) 

1. Cara Penilaian 

a. Penilaian Proses 

Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi konseli dalam mengikuti kegiatan 

layanan konseling perorangan. 

b. Penilaian Hasil 

Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, action (UCA) konseli 

setelah pelaksanaan layanan konseling perorangan. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil penilaian 

a. Penilaian hasil 

 Konseli memiliki harapan bahwa konselor dapat membantu memberikan solusi atas 

masalah yang dialaminya. Konseli berani menceritakan alasan mengapa dia 

mengalami masalah rendahnya on-task behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa 

Inggris meskipun menyangkut ke hal pribadi konseli. Konseli memahami 

permasalahan yang dialaminya selama ini merupakan masalah rendahnya on-task 

behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris. Konseli merasa nyaman dan 

lega karena beban masalahnya berkurang. Konseli akan mengikuti konseling lanjutan 

dan lebih aktif ikut proses konseling. 

b. Penilaian proses 

 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 
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terbuka dan sukarela menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti serta aktif 

bertanya dan berpendapat meskipun pertama-tamanya harus dipancing terlebih 

dahulu. 

 

L. Rencana layanan lanjutan (tindak lanjut) 

Tindak lanjut yang diberikan kepada konseli yaitu meminta bantuan peneliti dan guru 

mata pelajaran yang mengajar di kelas konseli untuk mengamati perubahan konseli ketika di 

kelas dan berusaha untuk memotivasi konseli agar mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan di 

kelas. 

 

Weleri, 30 Juli 2012 

     Konseli 3      Peneliti  

 

 

            Wildani Fitria K 

       NIM. 1301407100 
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REKAMAN KONSELING PERORANGAN 

 

A. Topik Permasalahan : Menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor penyebab masalah 

rendahnya on-task behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris 

B. Spesifikasi Kegiatan 

1. Bidang Bimbingan : Bimbingan belajar 

2. Jenis Layanan : Konseling Perorangan 

3. Fungsi Layanan : Pengembangan 

C. Sasaran Layanan  : Konseli 3 

D. Pelaksanaan Layanan 

1. Hari/ tanggal : Kamis, 2 Agustus 2012 

2. Tempat   : Ruang BK SMK Muhammadiyah 3 Weleri 

3. Pertemuan   : 2 

4. Deskripsi dan komentar tentang pelaksanaan layanan: 

Proses Konseling 

Pada tahap ini melanjutkan tahap selanjutnya yaitu goal setting untuk menentukan tujuan 

yang ingin dicapai konseli menyangkut masalah rendahnya on-task behavior di kelas pada 

mata pelajaran bahasa Inggris dan mengidentifikasi pendukung tercapainya tujuan tersebut. 

Selanjutnya tujuan yang ingin dicapai oleh konseli dalam konseling ini, yaitu: 

1. Siswa berbicara yang baik di dalam kelas 

2. Siswa mengerjakan sendiri tugas individu 

3. Siswa duduk tenang di dalam kelas 

4. Siswa mengumpulkan tugas tepat waktu 

5. Siswa mengerjakan tugas sesuai intruksi guru 

6. Siswa mandiri dalam mengerjakan tugas 

7. Siswa masuk kelas tepat waktu 

8. Siswa mendengarkan dengan baik saat guru menerangkan 

9. Siswa bertanya pada guru dengan baik 

10. Siswa menguasai dengan materi yang diberikan 
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Di akhir pertemuan, peneliti memberikan penugasan kepada konseli untuk mencatat 

kemajuan perilaku konseli dari tujuan yang sudah disepakati dengan teknik  self management 

untuk meningkatkan on-task behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian 

kemajuan perilaku konseli dilaporkan dalam konseli berikutnya untuk mengoreksi perilaku 

yang belum bisa terlaksana untuk dicoba dilaksanakan kembali. 

E. Evaluasi (Penilaian) 

1. Cara Penilaian 

a. Penilaian Proses 

Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi konseli dalam mengikuti kegiatan 

layanan konseling perorangan. 

b. Penilaian Hasil 

Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, action (UCA) konseli 

setelah pelaksanaan layanan konseling perorangan. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil penilaian 

a. Penilaian Proses 

Konseli sudah bersedia bersama-sama menetapkan tujuan yang ingin dicapai konseli 

dari konseling yang dilakukan. 

b. Penilaian Hasil 

Konseli dapat merumuskan tujuan yang diinginkannya dan untuk mewujudkan tujuan 

tersebut. Konseli merasa senang bisa merumuskan tujuan yang diinginkannya dan 

konseli akan berusaha untuk mewujudkan tujuan tersebut meskipun sulit. 

F. Rencana layanan lanjutan (tindak lanjut) 

Tindak lanjut yang diberikan kepada konseli yaitu meminta bantuan peneliti dan guru 

mata pelajaran yang mengajar di kelas konseli untuk mengamati perubahan konseli ketika di 

kelas dan berusaha untuk memotivasi konseli agar mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan di 

kelas. 

Weleri, 2 Agustus 2012 

Konseli 3       Peneliti  

 

        Wildani Fitria K 

        NIM. 1301407100 
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REKAMAN KONSELING PERORANGAN 

 

A. Topik Permasalahan : Menggunakan self management sebagai teknik mengatasi 

rendahnya on-task behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris 

B. Spesifikasi Kegiatan 

1. Bidang Bimbingan : Bimbingan belajar 

2. Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

3. Fungsi Layanan : Pengembangan 

C. Sasaran Layanan   : Konseli 3 

D. Pelaksanaan Layanan 

1. Hari/ tanggal  : Senin, 6 Agustus 2012 

2. Tempat   : Ruang BK SMK Muhammadiyah 3 Weleri 

3. Pertemuan   : 3 

4. Deskripsi dan komentar tentang pelaksanaan layanan: 

Proses Konseling 

Pada pertemuan keempat ini, konseli akan memasuki tahap selanjutnya yaitu 

implementasi teknik. Teknik yang akan digunakan yaitu teknik self management, dengan 

mengelola diri secara langsung berupa tujuan perilaku yang akan dilaksanakan ketika di kelas 

pada mata pelajaran bahasa Inggris, konseli telah diberi penugasan untuk mencatat 

perkembangan perilakunya. Konseli diajak untuk membahas perilaku yang akan dilaksanakan 

ketika di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris. Konseli diharapkan dapat melaksanakan 

dan menerapkannya pada kebiasaan belajarnya ketika di kelas. Keinginan konseli untuk 

meningkatkan on-task behavior cukup tinggi karena dia juga ingin sekali menjadi siswa yang 

memiliki on-task behavior yang tinggi pada mata pelajaran bahasa Inggris ketika di kelas. 

Keinginan konseli tersebut sangat didukung oleh peneliti untuk menjalankan komitmennya 

itu. Peneliti memberikan langkah-langkah dalam melakukan proses self management pada 

konseli. Langkah–langkah tersebut yaitu: (1) menentukan tujuan perilaku yang akan 

ditingkatkan kemudian dilaksanakan, (2) mengevaluasi kembali perilaku yang sudah 

dilaksanakan dan berusaha melaksanakan kembali yang belum terlaksana, (3) konseli belajar 

penguatan diri untuk perilaku yang sudah dilaksanakan tetap dipertahankan dan ditingkatkan, 
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(4) mengevaluasi kembali dari penguatan diri yang sudah dilakukan untuk mempertahankan 

perilaku yang sudah terbentuk. 

Setelah peneliti memberikan penjelasan langkah-langkah dalam melakukan proses self 

mangement dan membahas perilaku yang akan ditingkatkan maka konseli diberi kesempatan 

beberapa hari untuk mencoba berlatih mempraktikan perilaku tersebut dalam kebiasaan 

belajarnya pada mata pelajaran yang lain. Berdasarkan pembahasan antara konseli dan 

peneliti, perilaku-perilaku yang akan ditingkatkan oleh konseli untuk di kelas pada mata 

pelajaran bahasa Inggris adalah siswa berbicara yang baik di dalam kelas, siswa mengerjakan 

sendiri tugas individu, siswa duduk tenang di dalam kelas, siswa mengumpulkan tugas tepat 

waktu, siswa mengerjakan tugas sesuai intruksi guru, siswa mandiri dalam mengerjakan 

tugas, siswa masuk kelas tepat waktu, siswa mendengarkan dengan baik saat guru 

menerangkan, siswa bertanya pada guru dengan baik dan siswa menguasai dengan materi 

yang diberikan 

. 

E. Evaluasi (Penilaian) 

1. Cara Penilaian 

a. Penilaian Proses 

Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi konseli dalam mengikuti kegiatan 

layanan konseling perorangan. 

b. Penilaian Hasil 

Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, action (UCA) konseli 

setelah pelaksanaan layanan konseling perorangan. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil penilaian 

a. Penilaian hasil 

Konseli paham dengan langkah-langkah teknik bantuan yang diberikan, konseli paham 

dengan perilaku yang akan ditingkatkan oleh konseli. Awalnya konseli merasa cemas 

dan tidak yakin bisa melaksanakan semua perilaku yang akan ditingkatkan dalam setiap 

pembelajaran bahasa Inggris di kelas tapi setelah diyakinkan konseli optimis bisa 

melakukannya. Konseli akan berlatih menerapkannya pada setiap pembelajaran bahasa 

Inggris di kelas meskipun berat. 
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b. Penilaian proses 

Konseli fokus dalam memperhatikan memperhatikan setiap penjelasan peneliti. Konseli 

berani bertanya jika tidak paham dengan penjelasan peneliti, serta dapat melaporkan 

kemajuan perilakunya dengan baik. 

 

F. Rencana layanan lanjutan (tindak lanjut) 

Tindak lanjut yang diberikan kepada konseli yaitu meminta bantuan peneliti dan guru 

mata pelajaran yang mengajar di kelas konseli untuk mengamati perubahan konseli ketika di 

kelas dan berusaha untuk memotivasi konseli agar mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan di 

kelas. 

 

Weleri, 6 Agustus 2012 

Konseli 3       Peneliti  

 

 

        Wildani Fitria K 

        NIM. 1301407100 
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REKAMAN KONSELING PERORANGAN 

 

A. Topik Permasalahan : Mengevaluasi kembali perilaku on-task behavior di kelas pada 

mata pelajaran bahasa Inggris 

B. Spesifikasi Kegiatan 

1. Bidang Bimbingan : Bimbingan belajar 

2. Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

3. Fungsi Layanan : Pengembangan 

C. Sasaran Layanan   : Konseli 3 

D. Pelaksanaan Layanan 

1. Hari/ tanggal  : Kamis, 9 Agustus 2012 

2. Tempat  : Ruang BK SMK Muhammadiyah 3 Weleri 

3. Pertemuan   : 4 

4. Deskripsi dan komentar tentang pelaksanaan layanan: 

Proses Konseling 

Pada tahap ini, peneliti mengajak konseli untuk menceritakan hasil kemajuan perilaku 

konseli yang telah dilakukan oleh beberapa hari ini. Selain itu, pada tahap ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah konseli sudah bisa mencoba menyesuaikan diri dengan perilaku yang 

sudah disepakati untuk ditingkatkan. Gambaran perubahan yang dilakukan oleh konseli 

meliputi: konseli mulai mencoba untuk datang tepat waktu, fokus memperhatikan guru ketika 

guru sedang menerangkan pelajaran sekalipun seringkali konseli merasa penjelasan guru 

membosankan, konseli mulai mencoba untuk tidak asyik melakukan aktivitasnya sendiri yang 

tidak berkaitan dengan pelajaran ketika guru sedang menerangkan, konseli mulai mencoba 

untuk mencatat setiap penjelasan guru kemudian konseli bertanya jika konseli merasa belum 

paham, jika ada teman yang bertanya konseli mulai mencoba untuk memperhatikan, konseli 

mulai mencoba memperlihatkan ketertarikannya dalam mengikuti pelajaran bahasa Inggris 

dengan cara selalu ikut andil dalam kegiatan pembelajaran, bertanya sesuai dengan topik yang 

sedang dibahas, konseli mulai mencoba untuk langsung bertanya kepada guru jika menemui 

sesuatu yang belum dipahami, bukan hanya diam seperti yang biasa dilakukannya, konseli 

mulai mencoba untuk tetap mengulas materi pelajaran bahasa Inggris yang diajarkan pada 

pertemuan sebelumnya kemudiaan menanyakannya kepada guru jika merasa belum jelas. 
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Setelah peneliti dan konseli membahas perilaku belajar konseli selama beberapa hari 

meskipun hasilnya kurang memuaskan maka konseli diberi kesempatan beberapa hari untuk 

mencoba berlatih meningkatkan perilaku konseli dalam kebiasaan belajarnya ketika di kelas 

pada waktu pembelajaran bahasa Inggris. 

 

E. Evaluasi (Penilaian) 

1. Cara Penilaian 

a. Penilaian Proses 

Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi konseli dalam mengikuti kegiatan 

layanan konseling perorangan. 

b. Penilaian Hasil 

Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, action (UCA) konseli 

setelah pelaksanaan layanan konseling perorangan. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil penilaian 

a. Penilaian hasil 

Konseli paham dengan perilaku yang harus ditingkatkan sesuai dengan tujuan yang 

telah dibuat. Setelah konseli menginstropeksi diri bahwa apa yang dilakukannya masih 

kurang, sehingga konseli terpacu untuk berlatih mempraktikannya kembali, konseli 

akan berlatih menerapkannya pada kehidupan sehari-harinya. Konseli mulai paham 

manfaat dari meningkatkan on-task behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa 

Inggris. 

b. Penilaian proses 

Konseli terbuka dan berterus terang menceritakan perilaku yang sudah dan belum 

konseli lakukan. Konseli bisa menginstropeksi dirinya sendiri dan konseli mau 

mengerjakan tugas yang diberikan peneliti dengan baik. 

 

F. Rencana layanan lanjutan (tindak lanjut) 

Tindak lanjut yang diberikan kepada konseli yaitu meminta bantuan peneliti dan guru 

mata pelajaran yang mengajar di kelas konseli untuk mengamati perubahan konseli ketika di 

kelas dan berusaha untuk memotivasi konseli agar mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan di 

kelas. 
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Weleri, 9 Agustus 2012 

Konseli 3       Peneliti  

 

 

        Wildani Fitria K 

        NIM. 1301407100 
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REKAMAN KONSELING PERORANGAN 

 

A. Topik Permasalahan : Penguatan diri oleh konseli dari perilaku yang sudah 

dilaksanakan dan ditingkatkan di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris 

B. Spesifikasi Kegiatan 

1. Bidang Bimbingan : Bimbingan belajar 

2. Jenis Layanan : Konseling Perorangan 

3. Fungsi Layanan : Pengembangan 

C. Sasaran Layanan  : Konseli 3 

D. Pelaksanaan Layanan 

1. Hari/ tanggal : Selasa, 28 Agustus 2012 

2. Tempat  : Ruang BK SMK Muhammadiyah 3 Weleri 

3. Pertemuan   : 5 

4. Deskripsi dan komentar tentang pelaksanaan layanan: 

Proses Konseling 

Pada pertemuan keenam ini peneliti juga menanyakan dan membahas perubahan perilaku 

yang telah dilakukan oleh konseli. Konseli sudah mulai terbiasa dengan kebiasaan baru 

meskipun pada awalnya sulit untuk menerapkan pada kegiatan belajar konseli di kelas. 

Konseli juga mulai senang melakukan perubahan dan peningkatan perilaku tersebut. 

Perubahan dan peningkatan yang sudah dilakukan oleh konseli yaitu: konseli bisa datang tepat 

waktu, konseli sudah bisa untuk fokus memperhatikan guru ketika guru sedang menerangkan 

pelajaran sekalipun seringkali konseli merasa penjelasan guru membosankan, konseli sudah 

tidak terlihat asyik melakukan kegiatannya sendiri yang tidak berkaitan dengan pelajaran 

bahasa Inggris ketika guru sedang menerangkan, konseli selalu mencatat setiap penjelasan 

guru kemudian konseli bertanya jika konseli merasa belum paham sekalipun menurut konseli 

guru kurang memberikan motivasi bertanya tetapi konseli tetap berusaha menunjukkan diri 

untuk bertanya ketika guru selesai menerangkan, jika ada teman yang bertanya konseli selalu 

berusaha untuk memperhatikan, konseli sudah terlihat selalu ikut andil dalam kegiatan 

pembelajaran, bertanya sesuai dengan topik yang sedang dibahas.  
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E. Evaluasi (Penilaian) 

1. Cara Penilaian 

a. Penilaian Proses 

Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi konseli dalam mengikuti kegiatan 

layanan konseling perorangan. 

b. Penilaian Hasil 

Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, action (UCA) konseli 

setelah pelaksanaan layanan konseling perorangan. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil penilaian 

a. Penilaian hasil 

Konseli mulai bisa mencapai tujuan yang ingin konseli capai. Konseli senang bisa 

sedikit-sedikit mengubah kebiasaannya. Konseli berjanji akan terus mempertahankan 

perubahan perilakunya dan berusaha untuk meningkatkannya. 

b. Penilaian proses 

Pada pertemuan ini, konseli bersemangat untuk mengikuti konseling. Terbuka dan 

bersemangat dalam bercerita mengenai perubahannya. 

 

F. Rencana layanan lanjutan (tindak lanjut) 

Tindak lanjut yang diberikan kepada konseli yaitu meminta bantuan peneliti dan guru 

mata pelajaran yang mengajar di kelas konseli untuk mengamati perubahan konseli ketika di 

kelas dan berusaha untuk memotivasi konseli agar mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan di 

kelas. 

 

Weleri, 28 Agustus 2012 

Konseli 3       Peneliti  

 

 

        Wildani Fitria K 

        NIM. 1301407100 
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REKAMAN KONSELING PERORANGAN 

 

A. Topik Permasalahan : Mengevaluasi kembali peningkatan on-task behavior teknik self 

management konseli di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris. 

B. Spesifikasi Kegiatan 

1. Bidang Bimbingan : Bimbingan belajar 

2. Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

3. Fungsi Layanan : Pengembangan 

C. Sasaran Layanan  : Konseli 3 

D. Pelaksanaan Layanan 

1. Hari/ tanggal  : Jum’at, 31 Agustus 2012 

2. Tempat  : Ruang BK SMK Muhammadiyah 3 Weleri 

3. Pertemuan   : 6 

4. Deskripsi dan komentar tentang pelaksanaan layanan: 

Proses Konseling 

Pada pertemuan ini digunakan sebagai tahap evaluasi kembali dari teknik self 

management untuk meningkatkan on-task behavior. Kesimpulan dan hasil yang didapat dari 

hasil konseling ini yaitu konseli sudah mengalami banyak perubahan dan peningkatan on-task 

behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris. Perubahan yang telah dilakukan oleh 

konseli meliputi: konseli datang tapat waktu, konseli sudah bisa untuk fokus memperhatikan 

guru ketika guru sedang menerangkan pelajaran sekalipun seringkali konseli merasa 

penjelasan guru membosankan, konseli sudah tidak terlihat asyik dengan aktivitasnya sendiri 

ketika guru sedang menerangkan, konseli selalu mencatat setiap penjelasan guru kemudian 

konseli bertanya jika konseli merasa belum paham, jika ada teman yang bertanya konseli 

selalu berusaha untuk memperhatikan, konseli sudah terlihat selalu ikut andil dalam kegiatan 

pembelajaran, bertanya sesuai dengan topik yang sedang dibahas, konseli sering bertanya 

ketika guru telah memberikan kesempatan untuk bertanya, konseli sering langsung bertanya 

kepada guru jika menemui sesuatu yang belum dipahami, tanpa menunggu teman lain untuk 

menanyakan hal yang kurang dipahaminya, konseli selalu mengulas materi pelajaran bahasa 

Inggris yang diajarkan pada pertemuan sebelumnya kemudiaan menanyakannya kepada guru 

jika merasa belum jelas.  
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E. Evaluasi (Penilaian) 

1. Cara Penilaian 

a. Penilaian Proses 

Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi konseli dalam mengikuti kegiatan 

layanan konseling perorangan. 

b. Penilaian Hasil 

Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, action (UCA) konseli 

setelah pelaksanaan layanan konseling perorangan. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil penilaian 

a. Penilaian proses 

Konseli mulai bisa mencapai tujuan yang ingin konseli capai. Konseli senang bisa 

sedikit-sedikit mengubah kebiasaannya. Konseli berjanji akan terus mempertahankan 

perubahan perilakunya dan berusaha untuk meningkatkannya. 

b. Penilaian proses 

Pada pertemuan ini, konseli bersemangat untuk mengikuti konseling. Terbuka dan 

bersemangat dalam bercerita mengenai perubahannya. 

 

F. Rencana layanan lanjutan (tindak lanjut) 

Tindak lanjut yang diberikan kepada konseli yaitu meminta bantuan peneliti dan guru 

mata pelajaran yang mengajar di kelas konseli untuk mengamati perubahan konseli ketika di 

kelas dan berusaha untuk memotivasi konseli agar mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan di 

kelas. 

 

Weleri, 31 Agustus 2012 

Konseli 3       Peneliti  

 

 

        Wildani Fitria K 

        NIM. 1301407100 
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REKAMAN KONSELING PERORANGAN 

 

A. Topik Permasalahan : Mengevaluasi kembali peningkatan on-task behavior konseli di 

kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris. 

B. Spesifikasi Kegiatan 

1. Bidang Bimbingan : Bimbingan belajar 

2. Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

3. Fungsi Layanan : Pengembangan 

C. Sasaran Layanan  : Konseli 3 

D. Pelaksanaan Layanan 

1. Hari/ tanggal  : Senin, 3 September 2012 

2. Tempat  : Ruang BK SMK Muhammadiyah 3 Weleri 

3. Pertemuan   : 7 

4. Deskripsi dan komentar tentang pelaksanaan layanan: 

Proses Konseling 

Pada pertemuan ini digunakan sebagai tahap evaluasi dari semua kegiatan konseling yang 

sudah dilakukan selama enam kali pertemuan sebelumnya. Kesimpulan dan hasil yang didapat 

dari hasil konseling ini yaitu konseli sudah mengalami banyak perubahan dan peningkatan on-

task behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris. Perubahan yang telah dilakukan 

oleh konseli meliputi: konseli datang tapat waktu, konseli sudah bisa untuk fokus 

memperhatikan guru ketika guru sedang menerangkan pelajaran sekalipun seringkali konseli 

merasa penjelasan guru membosankan, konseli sudah tidak terlihat asyik dengan aktivitasnya 

sendiri ketika guru sedang menerangkan, konseli selalu mencatat setiap penjelasan guru 

kemudian konseli bertanya jika konseli merasa belum paham, jika ada teman yang bertanya 

konseli selalu berusaha untuk memperhatikan, konseli sudah terlihat selalu ikut andil dalam 

kegiatan pembelajaran, bertanya sesuai dengan topik yang sedang dibahas, konseli sering 

bertanya ketika guru telah memberikan kesempatan untuk bertanya, konseli sering langsung 

bertanya kepada guru jika menemui sesuatu yang belum dipahami, tanpa menunggu teman 

lain untuk menanyakan hal yang kurang dipahaminya, konseli selalu mengulas materi 

pelajaran bahasa Inggris yang diajarkan pada pertemuan sebelumnya kemudiaan 

menanyakannya kepada guru jika merasa belum jelas.  
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E. Evaluasi (Penilaian) 

1. Cara Penilaian 

a. Penilaian Proses 

Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi konseli dalam mengikuti kegiatan 

layanan konseling perorangan. 

b. Penilaian Hasil 

Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, action (UCA) konseli 

setelah pelaksanaan layanan konseling perorangan. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil penilaian 

a. Penilaian proses 

Pada pertemuan ketujuh konseli dan peneliti bersama-sama memberikan kesimpulan 

dari hasil konseling yang sudah dilakukan selama tujuh kali pertemuan dan kurang lebih 

dalam waktu satu bulan. 

b. Penilaian hasil 

Konseli menjadi mengerti dan merasakan adanya peningkatan on-task behavior di kelas 

pada mata pelajaran bahasa Inggris sebelum diadakan konseling dan setelah diadakan 

konseling. Konseli berjanji akan mempertahankan perilaku belajar yang sudah terbentuk 

dan berusaha meningkatkannya. 

 

F. Rencana layanan lanjutan (tindak lanjut) 

Tindak lanjut yang diberikan kepada konseli yaitu meminta bantuan peneliti dan guru 

mata pelajaran yang mengajar di kelas konseli untuk mengamati perubahan konseli ketika di 

kelas dan berusaha untuk memotivasi konseli agar mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan di 

kelas. 

 

Weleri, 3 September 2012 

Konseli 3       Peneliti  

 

 

        Wildani Fitria K 

        NIM. 1301407100 
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REKAMAN KONSELING PERORANGAN 

 

A. Topik Permasalahan : Feed back konseling peningkatan on-task behavior di kelas pada 

mata pelajaran bahasa Inggris. 

B. Spesifikasi Kegiatan 

1. Bidang Bimbingan : Bimbingan belajar 

2. Jenis Layanan  : Konseling Perorangan 

3. Fungsi Layanan : Pengembangan 

C. Sasaran Layanan   : Konseli 3 

D. Pelaksanaan Layanan 

1. Hari/ tanggal  : Kamis, 6 September 2012 

2. Tempat  : Ruang BK SMK Muhammadiyah 3 Weleri 

3. Pertemuan   : 8 

4. Deskripsi dan komentar tentang pelaksanaan layanan: 

Proses Konseling 

Pada pertemuan ini digunakan sebagai tahap feed back dari konseling teknik self 

management untuk meningkatkan on-task behavior. Kesimpulan dan hasil yang didapat dari 

hasil konseling ini yaitu konseli sudah mengalami banyak perubahan dan peningkatan on-task 

behavior di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris.  

E. Evaluasi (Penilaian) 

1. Cara Penilaian 

a. Penilaian Proses 

Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi konseli dalam mengikuti kegiatan 

layanan konseling perorangan. 

b. Penilaian Hasil 

Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, action (UCA) konseli 

setelah pelaksanaan layanan konseling perorangan. 
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2. Deskripsi dan komentar tentang hasil penilaian 

a. Penilaian proses 

Pada pertemuan kedelapan konseli dan peneliti bersama-sama mengakhiri proses 

konseling dengan memberikan kesimpulan dari hasil konseling yang sudah dilakukan 

selama tujuh kali pertemuan dan kurang lebih dalam waktu satu bulan 

b. Penilaian hasil 

Konseli menjadi mengerti dan merasakan adanya peningkatan on-task behavior di kelas 

pada mata pelajaran bahasa Inggris sebelum diadakan konseling dan setelah diadakan 

konseling. Konseli berjanji akan mempertahankan perilaku belajar yang sudah terbentuk 

dan berusaha meningkatkannya. 

 

F. Rencana layanan lanjutan (tindak lanjut) 

Tindak lanjut yang diberikan kepada konseli yaitu meminta bantuan peneliti dan guru 

mata pelajaran yang mengajar di kelas konseli untuk mengamati perubahan konseli ketika di 

kelas dan berusaha untuk memotivasi konseli agar mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan di 

kelas. 

 

Weleri, 6 September 2012 

Konseli 3       Peneliti  

 

 

        Wildani Fitria K 

        NIM. 1301407100 
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VERBATIM WAWANCARA KONSELING 

 

Proses konseling dilakukan selama 8 kali. Pada pertemuan pertama peneliti dan konseli 

hanya melakukan tahap pembinaan hubungan baik dan pengidentifikasian masalah. Pada 

pertemuan kedua dilanjutkan pada tahap goal setting, selanjutnya pada tahap tiga sampai keenam 

dilakukan tahap implementasi teknik secara berkelanjutan dan pada pertemuan ketujuh dilakukan 

tahap evaluasi dan terminasi dan pertemuan kedelapan feed back. 

Berikut ini adalah rangkaian pertemuan konseling yang dilakukan selama delapan kali 

pertemuan.  

Pertemuan pertama  

 

Konselor/k

onseli 

Percakapan Tahap 

konseling 

Ket. dasar 

konseling 

Pendekatan 

konseling 

Konseli 

Konselor 

Konseli 

Konselor 

 

 

Konseli 

Konselor 

 

 

 

Konseli 

Konselor 

 

Konseli 

 

Konselor 

 

Konseli 

 

Konselor 

 

Konseli 

 

Konselor 

Konseli 

Konselor 

 

Konseli 

Konselor  

 

Assalamu’alaikum, Permisi bu... 

Wa’alaikumsalam, mari silahkan duduk. 

Iya bu terima kasih. 

Dek, gimana kabarnya hari ini? Kok 

sepertinya terlihat lesu? Apa kamu sedang 

sakit? 

Tidak bu, saya baik-baik saja kok. 

Oh ya syukurlah kalau tidak apa-apa. Cuaca 

sekarang sedang ekstrim jadi harus selalu 

waspada dan menjaga kesehatan dengan baik. 

Iya bu terima kasih. 

Oh iya bagaimana kegiatanmu di kelas pada 

hari ini? 

Ya biasalah bu begitu-begitu saja. Tidak 

terlalu ada yang menarik.  

Biasa-biasa saja Dek ? coba ceritakan kepada 

Ibu alasannya ? 

Iya bu saya merasa bosan Bu mengikuti 

pelajaran Bu...ngantuk 

Pada semua pelajaran kamu merasa bosan 

atau pada pelajaran tertentu saja Dek? 

Tidak semua sih Bu,,hanya pada mapel 

tertentu saja 

Mapel tertentu? 

Ya bu...susah kok bu.. 

Kalau boleh Ibu tahu pelajaran apa itu Ti? 

Bahasa Inggris Bu.. 

Dengan kata lain, kamu tidak menyukai 

pelajaran bahasa Inggris karena kamu 

menganggap pelajaran tersebut sulit? 

Ya bu, sangat sulit malah bu.. 
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Konseli  

Konselor 

 

Konseli 

  

 

 

Konselor 
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Konselor 

 

 

 

 

Konseli 

 

Konselor 

Konseli 

Konselor 
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Konseli 

 

Konselor  

 

 

Konseli  

 

 

Konselor 

  

Konseli  

 

Konselor 

  

Konseli  

Konselor  

 

 

 

Konseli 

 

Apakah kamu tidak pernah berusaha untuk 

menyukai pelajaran tersebut?  

Sudah Bu, dengan belajar pelajaran bahasa 

Inggris Bu, tapi semakin belajar saya 

semakin bingung dan malah pusing bu.. 

Itu bagus sekali karena kamu telah berusaha 

belajar agar kamu bisa menyukai pelajaran 

bahasa Inggris.  

Iya bu, saya sebenarnya juga ingin suka 

dengan pelajaran bahasa Inggris. 

Tadi kamu mengatakan bahwa kamu sudah 

berusaha belajar tapi masih merasa 

kebingungan, apakah guru bahasa Inggrismu 

tidak pernah menerangkan bagaimana cara 

mengerjakannya? 

Ya menerangkan Bu, tapi saya masih kurang 

paham. 

Kurang paham? 

Iya Bu  

Coba ceritakan apa saja yang kamu lakukan 

di kelas jika guru menerangkan dan kamu 

kurang memahami penjelasan guru tersebut.. 

Ya saya bertanya kepada teman sebelah saya 

Bu.. 

Dengan kata lain kamu tidak berani bertanya 

kepada guru? 

Iya Bu, saya merasa takut Bu..nggak berani.. 

Apa kamu bisa menjamin bahwa teman 

sebangku kamu itu juga sudah menjelaskan 

dengan benar? 

Gak sih Bu, kadang dia juga salah kok..malah 

kadang kita sama-sama kurang paham Bu.. 

Nah jika seperti itu apa yang kamu perbuat? 

Ya sudah Bu...saya diam saja, males juga Bu 

kalau mau tanya ke anak lain.. 

Lho memangnya kenapa? Apa kamu tidak 

ingin bisa? 

Ya mau Bu...tapi ya saya malu 

Tadi kamu mengatakan bahwa kamu juga 

tidak berani bertanya kepada guru? 

Memangnya kenapa kok tidak berani Dek? 

Habisnya saya takut nanti teman-teman saya 

memandang saya siswa yang sangat bodoh 

jika terlalu banyak bertanya.. 

Apakah teman-teman sekelasmu pernah 

menertawakanmu ketika kamu bertanya? 

Dulu ada teman saya Bu, dia bertanya gitu 

Bu...tapi kok malah ditertawakan oleh teman-

teman saya yang lain. 

Memangnya kenapa kok ditertawakan? 

Katanya pertanyaannya dibilang gak mutu 
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Konselor 

 

Konseli  
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Konseli  

 

 

 

 

 

Konselor  

Konseli  

Konselor 

 

 

Konseli  

 

 

 

Konselor  

Konseli  

Konselor 
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Konselor  

Konseli  

Konselor  

 

Bu,,di buku dah ada kok....eeee...malah pake 

dibilang lemot juga Bu.. 

Terus memangnya kamu juga pernah 

diperlakukan seperti itu? 

Belum sih Bu.. 

Lalu kenapa kamu bisa berpikir begitu? 

Ya gak tahu Bu, pokoknya gak berani aja 

gitu Bu...deg-degan Bu... 

Bagaimana dengan hasil belajar kamu?nilai-

nilai bahasa Inggrismu seperti apa?  

Ya jelek bu... 

Apa kamu tidak ingin mendapatkan nilai 

yang lebih baik? 

Ingin sekali Bu... 

Lalu apa saja usaha yang kamu lakukan? 

Saya kadang mendengarkan ketika guru 

sedang menjelaskan dan mencatat hal-hal 

yang penting, kadang saya juga 

memperhatikan jika ada teman yang bertanya 

tapi jika saya sudah merasa bosan dengan 

pelajaran ya tidak Bu... 

Kadang ? 

Iya Bu.. 

Lho memangnya kenapa kok hanya kadang-

kadang? Apa saja yang kamu lakukan di 

kelas Dek? 

Kadang saya bosan Bu, kalau sudah bosan ya 

biasanya saya ngobrol dengan teman saya 

atau kalau tidak ya saya tiduran Bu.. 

Apa guru kamu tidak mengetahui hal itu? 

Ya tahu Bu... 

Lalu apa yang dilakukan oleh guru kamu? 

Biasanya sih ditegur atau kalau gak pas saya 

ketiduran ya saya disuruh cuci muka Bu.. 

Apa kamu sering ketiduran di kelas? 

Ya lumayan sih Bu....hehehe 

Memangnya kenapa kok sampe sering 

ketiduran di kelas? 

Ngantuk sih Bu.. 

Alasannya ? 

Saya kan tinggal di pondokan Bu,,kalau 

malem seringkali disuruh ngaji sampai 

malam Bu, jadi paginya pas sekolah ya 

ngantuk Bu.. 

Lha memangnya setiap hari seperti itu? 

Setiap hari kan emang disuruh ngaji Bu, ada 

waktu khusus untuk ngaji..apalagi kalau ada 

acara Bu, seperti maulid nabi, ngajinya bisa 

sampai malem banget Bu... 

Apa tidak ada kesempatan sedikit pun untuk 

belajar? 
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Konseli 

Konselor          

Konseli  

 

 

 

Konselor  

Konseli  

 

 

 

Konselor  

 

Konseli  

 

 

 

 

Konselor  

 

 

 

Konseli  

Konselor  

Ya ada sih Bu, tapi saya seringkali belajar 

Bu, tapi belajar pelajaran lain bukan bahasa 

Inggris Bu..habis susah sih...padahal saya 

juga kadang berusaha belajar tapi tetap 

kesulitan Bu.. 

Nah..karena waktu sudah menunjukkan pukul 

13.30...maka kita akhiri sampai disini dulu ya 

Dek,,nanti pada pertemuan selanjutnya kita 

akan membahasnya lagi 

Baik bu. Terima kasih.  

Ya sama-sama. 
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Pertemuan kedua 

Konseling kembali dilanjutkan pada pertemuan berikutnya sesuai waktu yang telah 

disepakati antara konseli dengan konselor. 
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Konseli 

Konselor 
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Konselor  
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Selamat pagi bu… 

Oh iya selamat pagi juga. Silahkan duduk. 

Bagaimana Dek, apakah yang kita bahas pada 

pertemuan sebelumnya sudah kamu pikirkan 

baik-baik? 

Ya Bu, saya sudah memikirkannya dan benar 

apa kata Ibu saya harus berubah agar saya tidak 

menemui penyesalan di kemudian hari...saya 

takut kalau tidak lulus Bu... 

Bagus kalau kamu masih mempunyai 

ketakutan seperti itu Dek 

Ya Bu 

Masih ngantukan di kelas? 

Kadang masih Bu, tapi jarang. 

Kemarin Ibu lihat kamu pas duduk di belakang 

kok kayaknya enak banget, diterangin guru 

sambil duduk nyender di tembok 

Ya Bu..itu saya ngantuk banget Bu..hehehehe 

Gimana sekarang sudah mulai bisa mengantur 

waktu belum? 

Ya Bu, sedikit demi sedikit sudah saya ubah 

Bagus Dek, Ibu dukung usahamu...kita liat 

bagaimana perubahan sikapmu nanti 

Baik Bu... 

Perubahan yang seperti apa Dek, bisa kamu 

jelaskan.. 

Ya perubahan ke arah yang lebih baik lagi, 

mengentaskan masalah rendahnya keaktifan 

bertanya saya pada mata pelajaran bahasa 

Inggris, disamping itu saya juga ingin lebih 

berani lagi Bu...karena selama ini saya penakut 

dan pemalu 

Bagus sekali jika kamu memiliki niat seperti 

itu..niat yang kuat harus disertai dengan usaha 

juga...punya niat kalau tidak melakukan usaha 

apapun ya sama saja..  

Iya Bu saya mengerti... 

Jadi kamu harus mulai mencoba melakukan 

niat mu... 

Iya Bu.. 

Bagus sekali Dek, Ibu dukung usahamu... 

Terima kasih Bu atas dukungannya..Saya 

masih memiliki harapan untuk menggapai cita-

cita saya. Saya menyadari walaupun 

kemampuan intelegensi saya rendah namun 

saya ingin pintar Bu, ingin mudengan gitu 

Bu..tapi ya itu Bu masalahnya saya malu Bu, 

jika kurang jelas trus ingin bertanya tapi ya gak 

berani Bu...  

Nah...gak ada salahnya kan Dek kalau kamu 

mencoba berubah?  
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Konselor  

Konseli  

Iya Bu… 

Pernah mendengar peribahasa Dek,,malu 

bertanya sesat di jalan? 

Iya Bu pernah… 

Kalau kamu malu bertanya, maka kamu akan 

merugi sendiri…kalau gak bisa ya akan tetap 

gak bias kalau kamu tidak berani bertanya.. 

Oke baiklah. Sekarang Ibu sudah mengerti 

tujuan yang kamu inginkan dari proses 

konseling ini. Ibu akan mencoba membantu 

dalam permasalahan kamu ini. Namun karena 

waktu untuk pertemuan hari ini sudah hampir 

selesai maka alangkah baiknya kita lanjutkan 

pada pertemuan minggu depan saja. Oh 

ya..sebelum mengakhiri pertemuan ini, saya 

ingin memberikan penugasan kepada kamu 

untuk mengamati perilaku teman kamu yang 

kamu anggap aktif di kelas pada waktu mata 

pelajaran bahasa Inggris. Nanti kamu amati 

dan kamu catat ya.. 

Ya bu. Terima kasih. 

Ya sama-sama. Sampai bertemu lagi ya.  

Iya bu. 
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Pertemuan ketiga 

Proses konseling berlanjut pada hari berikutnya dan menuju pada tahap implementasi 

teknik. 
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Permisi bu.... 

Oh kamu Dek.. Mari silahkan masuk. 

Kemarin kan kita kan sudah mengetahui 

tujuan yang kamu inginkan dari konseling 

ini. Maka sekarang ibu akan mencoba 

membantu kamu untuk mengatasi 
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permasalahan yang kamu alami. 

Iya bu, itulah yang saya harapkan. 

Tugas yang kemarin gimana Dek? 

Sudah saya laksanakan Bu.. 

Dek…menurut kamu, siswa yang paling aktif 

di kelas pada saat mata pelajaran bahasa 

Inggris itu siapa? 

Supriyantini Bu, dia selalu aktif Bu ketika 

mata pelajaran bahasa Inggris..dia sering 

bertanya Bu…nilainya juga bagus-bagus…  

Ya Ibu juga tahu itu..coba Ibu liat hasil 

pengamatanmu kemarin.. 

Maaf ini Bu... 

Nah…tujuan Ibu memberikan tugas tersebut 

kepada kamu itu agar kamu bias mencontoh 

perilaku Supriyantini,, bagaimana 

keaktifannya, apa saja yang dilakukannya 

ketika pelajaran bahasa Inggris….sehingga 

kamu termotivasi untuk mencontohnya Dek.. 

Ya bu, kemudian bagaimana langkahnya bu. 

Begini. Ibu akan menjelaskan untuk langkah 

yang pertama yaitu memperhatikan pada 

kebiasaan yang sering dilakukan oleh model 

ketika di kelas pada mata pelajaran bahasa 

Inggris. Ada yang ingin di tanyakan? 

Berarti yang diperhatikan itu hanya terfokus 

pada kebiaasan Supriyantini ketika di kelas 

pada mata pelajaran bahasa Inggris saja ya bu 

? 

Ya betul sekali.  

Oh iya bu. Saya paham.  

Langkah yang kedua yaitu Mengingat ya 

betul sekali perilaku yang diadopsi tersebut. 

Maksudnya diadopsi itu seperti apa bu ? 

Oh ya bagus sekali pertanyaanmu itu. Begini, 

untuk tahap yang kedua yaitu kamu 

mengingat perilaku-perilaku yang akan kamu 

contoh dari model tersebut untuk diterapkan 

pada dirimu sendiri. 

Oooo ya bu saya mengerti. 

Kemudian langkah yang ketiga yaitu 

Mengolah antara pribadi konseli dan model. 

Maksudnya gimana bu? 

Setelah kamu menerapkan perilaku model 

pada dirimu maka kamu mengolah antara 

pribadimu dengan pribadi model. Maksudnya 

yaitu kamu bisa memadukan antara 

perilakumu ketika di kelas pada mata 

pelajaran bahasa Inggris yang kamu anggap 

baik dengan perilaku belajar model. Dengan 

begitu maka kamu berlatih untuk 
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mengidentifikasi  kebiasaan belajarmu 

dengan kebiasaan keaktifan bertanyamu di 

kelas dengan keaktifan bertanya model di 

kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris. 

Gimana apa sudah paham ? 

Ya bu sudah. 

Oke. Saya lanjutkan. Untuk langkah yang 

terakhir yaitu kamu siap untuk 

melaksanakanya. 

O yaa bu. Saya sudah mengerti tentang 

langkah tersebut. 

Nah…yang pertama yang sudah kamu 

lakukan adalah memperhatikan dan mencatat 

perilaku model di kelas pada mata pelajaran 

bahasa Inggris  

Ya Bu.. 

Sekarang ibu akan bertanya kepada kamu 

pada langkah yang pertama hasilnya 

bagaimana? 

Iya bu saya sudah memperhatikan setiap 

kebiasaan yang dilakukan oleh teman itu 

ketika di kelas.  

Seperti apa. Bisa kamu jelaskan ? 

Banyak bu, diantaranya seperti ini: model 

sering mangacungkan jari ketika guru 

memberikan pertanyaan, berani maju ke 

depan kelas untuk mengerjakan soal 

walaupun dia tidak yakin kalau jawabanya itu 

benar, selalu memperhatikan ketika guru 

sedang mengajar, ketika guru memberikan 

tambahan nilai bagi siswa yang bisa 

menjawab pertanyaan maka dia akan 

berusaha dengan semangat untuk belajar 

supaya bisa menjawabnya, sering bertanya 

jika ada penjelasan guru yang belum 

dipahami, ketika beristirahat dia sering 

mendiskusikan soal yang dianggapnya sulit 

dengan teman-teman lain, kemudian dia 

menanyakannya jika belum menemukan 

jawabannya 

Ya bagus sekali. Kamu sudah berhasil untuk 

selalu memperhatikan kebiasaan model 

tersebut maka untuk langkah selanjutnya ibu 

sangat mendukungmu dan ibu yakin kalau 

kamu pasti bisa. 

Iya bu saya laksanakan Bu, saya akan 

mencobanya 

Ya sudah kalau begitu kita akhiri dulu untuk 

pertemuan kali ini, karena waktunya juga 

sudah siang. 

Iya bu. Sampai ketemu lagi ya bu. 
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Yaa….. 

Wassalamu’alaikum Bu 

Walaikumsalam.. 
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Pertemuan kelima 

Pertemuan keempat berakhir sampai pada praktikan memberikan langkah-langkah dalam 

live model dan penugasan. Untuk itu maka dilanjutkan pertemuan kelima. Berikut proses 

konselingnya. 
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Percakapan Tahap 
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Assalamua’laikum Bu...  

Mari sini silahkan duduk.  

Iya bu terima kasih. 

Gimana capek tidak ? sepertinya dari 

wajahnya kok keliahatan tidak bersemangat 

gitu.. 

Nggak kok bu, tadi sudah istirahat sebentar. 

Baiklah, kita lanjutkan pembicaraan kita pada 

pertemuan sebelumnya...Kemarin kita kan 

sudah membahas tentang langkah-langkah 

dalam modeling. Dan sekarang ibu akan 

bertanya kepada kamu hasilnya bagaimana? 

Iya bu saya sedikit- demi sedikit mulai 

berlatih sih bu.. saya mulai belajar untuk 

meniru perilaku konseli.. 

Seperti apa. Bisa kamu jelaskan ? 

Banyak bu, diantaranya seperti ini: perilaku 

model sering mangacungkan jari ketika guru 
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memberikan pertanyaan, berani maju ke 

depan kelas untuk mengerjakan soal 

walaupun dia tidak yakin kalau jawabanya itu 

benar, selalu memperhatikan ketika guru 

sedang mengajar, ketika guru memberikan 

tambahan nilai bagi siswa yang bisa 

menjawab pertanyaan maka dia akan 

berusaha dengan semangat untuk belajar 

supaya bisa menjawabnya, sering bertanya 

jika ada penjelasan guru yang belum 

dipahami, ketika beristirahat dia sering 

mendiskusikan soal yang dianggapnya sulit 

dengan teman-teman lain, kemudian dia 

menanyakannya jika belum menemukan 

jawabannya 

Benarkah ? 

Ya Bu, tapi ya kadang sih tetap diam 

Bu,,atau cerita sendiri sama teman, tapi 

sudah jarang kok Bu.. 

Sebenarnya sudah bagus karena sudah ada 

perubahan.. 

Ya bu, saya akan sungguh-sungguh untuk 

melakukan proses ini. 

Pada pertemuan sebelumnya kamu cerita 

saya malu bertanya Bu..takut nanti 

ditertawakan teman-teman kamu..sekarang 

juga sama...ibarat kita mau berperang kamu 

tu udah kalah duluan padahal amunisinya 

juga sudah siap..bagaimana sekarang Dek 

apakah masih malu? 

Hehehe..iya sih Bu..kadang iya Bu,tapi 

kadang saya cuek aja yang penting saya 

mudeng.. 

Bagus lah ,pada dasarnya semua ini juga 

untuk diri kamu sendiri,,kamu juga akan 

memetik hasilnya nanti....jangan suudzon 

dulu dengan teman-teman kamu..sudah bagus 

kamu sudah berubah sedikit demi sedikit 

Ya Bu.. 

Karena waktunya sudah siang dan sepertinya 

mau hujan, kita sudahi pertemuan kali ini... 

Ya bu...terima kasih ya Bu...permisi ya 

Bu..wassalamu’alaikum 

Ya sama-sama, wa’alaikumsalam 

si teknik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementa

si teknik 

 

 

Implementa

si teknik 

 

 

Implementa

si teknik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementa

si teknik 

 

 

 

 

 

Terminasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarification  

 

 

 

Reassurance  

 

 

 

Lead khusus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reassurance  

 

 

 

 

 

 

Time limit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behavior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behavior 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

339 

 

  



 

 

 

 

340 

Pertemuan keenam 

Pertemuan keenam konseling dilanjutkan pada beberapa hari berikutnya. Konseli dan 

prkatikan bersama-sama  mengevaluasi hasil yang sudah dilakukan konseli selama beberapa hari.  
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Konselor 

Assalamu’alaikum...Selamat siang Bu 

Wa’alaikumsalam Dek,,siang juga. Ayo 

masuk mari silahkan duduk. 

Ya bu trima kasih.  

Gimana selama 2 hari ini, apakah ada 

perubahan ataukah ada yang perlu muhamad 

ceritakan ke ibu ? apa saja yang sudah kamu 

lakukan? 

Iya bu ada....  

Ooo ya lalu gimana perubahan kamu selama 

di kelas ? 

Ya lumayan ada yang berubah bu. 

Benarkah? 

Ya Bu,,kan kemarin Ibu juga ada di kelas... 

Jadi Ibu bisa tahu bagaimana perubahan 

saya.. 

Ibu kan cuma ingin tahu saja kejujuranmu 

Dek.. 

Ya tadi sih...saya udah mulai tertarik ikut 

andil dalam pembelajaran bahasa Inggris 

Bu...ya awalnya sih, karena ditunjuk gurunya 

untuk mengerjakan soal, trus ternyata 

jawabannya benar Bu...saya jadi bersemangat 

Bu,,,seperti punya dorongan gitu Bu,,,saya 

juga ingat pembicaraan kita kemarin 

Bu...saya tidak boleh takut untuk berubah 

menjadi lebih baik  

Bagus sekali Dek...Ibu sangat senang 

mendengarnya.. 

Terima kasih Bu...ini semua ya karena Ibu 

juga kok 

Semua ya karena usahamu sendiri 

Dek,,bukan karena Ibu.. 

Ya..tetap saja karena Ibu.. 

Lalu apa saja yang kemarin kamu lakukan 

ketika jam pelajaran bahasa Inggris? 

Ya seperti yang saya ceritakan tadi Bu, 

awalnya saya ditunjuk gurunya Bu,,trus  

saya mencoba memberanikan diri untuk 

bertanya Bu,,ketika ada penjelasan yang 

belum saya mengerti.. 

Gimana udah gak ngantukan kan? 

Udah gak kok Bu,,hehehe...kan berkat Ibu 

juga.... 

 

 

 

 

Implementa

si teknik 

 

 

 

Implementa

si teknik 

 

Implementa

si teknik 

 

 

 

Implementa

si teknik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementa

si teknik 

 

 

Implementa

si teknik 

 

Implementa

si teknik 

 

 

 

 

 

 

Implementa

 

Opening 

Attending 

 

Lead umum 

 

 

 

 

Lead umum 

 

 

Lead umum 

 

 

 

 

Lead umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reassurance 

prediction 

 

 

 

 

 

Lead khusus 

 

 

 

 

 

 

 

Lead umum 

 

 

 

 

 

 

Behavior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behavior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

341 

Konseli 

 

Konselor 

 

 

Konseli 

 

Konselor 

 

Konseli 

Konselor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konseli  

 

Konselor  

 

 

 

 

Konseli  

Konselor  

 

 

 

Konseli  

 

 

 

Konselor  

 

 

 

Konseli  

 

 

 

 

 

 

 

Konselor  

 

 

Bagus lah kalau begitu...apa-apa kok berkat 

Ibu,,ya bukan karena Ibu..tapi karena 

usahamu sendiri lah... 

Tapi kan Ibu yang memberikan motivasi 

kepada saya Bu.. 

Ya..tapi semua keputusan yang menjalankan 

kamu sendiri  

Ya Bu.. 

Ya saya perhatikan sih...kamu sudah mulai 

menunjukkan perubahan yang cukup 

signifikan..kamu sudah mulai berani untuk 

bertanya, kamu juga sudah tidak ngantuk lagi 

di kelas, sudah mulai memperhatikan ketika 

guru menerangkan, ketika teman bertanya 

kamu juga memperhatikan...bagus...banyak 

sekali perubahanmu.. 

Lho selama ini Ibu juga memperhatikan saya 

ya? 

Yo mesti (jawab konselor sambil bercanda). 

Selama ini kan Ibu ikut masuk kelas ketika 

jam pelajaran bahasa Inggris,,jadi Ibu tahu 

perubahan-perubahan apa saja yang kamu 

lakukan 

Ya Bu, saya juga tahu kok.. 

Jangan-jangan kamu seperti itu karena ada 

Ibu saja ,tar kalau Ibu sudah Tidak ikut 

masuk kelas lagi, sikapmu kembali seperti 

dulu? 

Walah sekarang gantian Ibu yang suudzon 

kepada saya...hehehe.. 

Bercanda...(jawab konselor sambil tertawa) 

Hehehe..iya Bu saya tahu kok.. 

Nah bagaimana perasaanmu sekarang 

Dek?sepertinya kok kamu keliatan senang 

sekali 

Ya saya lebih senang Bu, sekarang saya lebih 

mudeng Bu...kalau dulu kan misalnya saya 

tidak bisa saya Cuma tanya teman sebangku 

saja bu, kalau dia tidak bisa ya saya tidak 

berani bertanya pada guru Bu,,kalau sekarang 

kan kalau teman tidak bisa saya langsung 

bertanya kepada guru Bu.... 

Bagus sekali Ibu harap kamu bisa 

mempertahankannya...sekarang kamu sudah 

memahami sendiri pentingnya keaktifan 

bertanya.. 

Iya bu. 

Ya ibu juga berharap demikian. Selama ini 

kamu sudah berusaha dengan baik...Baiklah 

karena agaknya kamu juga sudah lelah maka 

ibu cukupkan konseling kita kali ini. 
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Iya bu sampai ketemu minggu 

depan.wassalamu’alakum 

Wa’alaikumsalam 

 

 

Terminasi  

 

 

Time limit  

 

Pertemuan keenam pada minggu lalu dilanjutkan pada pertemuan ketujuh sekaligus 

pertemuan terakhir dari proses konseling ini. 
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Konseli 

Bu, selamat siang 

Oh iya selamat siang juga mad. Sini silahkan 

duduk. 

Iya bu. 

Bagaimana selama bebrapa hari ini Dek ? 

Yaaa begitulah bu lumayan bisa 

mempertahankan apa yang sudah saya 

lakukan. 

Begini Dek, untuk pertemuan kali ini adalah 

pertemuan terakhir dalam konseling yang 

sudah kita lakukan selama kurang lebih dua 

bulan. Ibu akan menyampaikan sedikit 

evaluasi dari hasil konseling yang sudah kita 

lakukan. Menurut kamu sendiri bagaimana 

yang sudah kamu lakukan selama ini ? 

Ya saya tentu merasakan perubahan bu, 

terutama dalam keaktifan bertanya saya 

ketika berada di kelas pada pembelajaran 

bahasa Inggris.  

Yaaa bagus kalau kamu sudah merasakan 

banyak perubahan pada motivasi belajarmu. 

Ibu juga melihat adanya peningkatan dari diri 

kamu, menurut keterangan dari ibu guru  

mata pelajaran kamu sangat menunjukkan 

perubahan yang sangat bagus dan perlu kamu 

pertahankan.  

Ya Bu, saya akan berusaha 

mempertahankannya. 

Baikah saya kira konseling ini bisa saya 

akhiri sampai disini ya ? 

Oke bu 

Bagaimana kesan kamu setelah mengikuti 

konseling dengan ibu ? 
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Behavior 
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Konselor 

 

Konseli 

 

 

 

 

 

Konselor 

 

Konseli 

 

Konselor 

 

Saya sangat senang sekali bu karena dengan 

konseling ini saya bisa mengintrospeksi apa 

yang kurang dalam diri saya dan saya bisa 

membenahinya. Konkritnya ya saya menjadi 

lebih termotivasi dalam kegiatan 

pembelajaran bahasa Inggris di kelas bu. 

Baiklah kalau begitu kita akhiri pertemuan 

konseling kita kali ini ya? 

Ya bu saya ucapkan terima kasih atas 

bantuan yang ibu berikan kepada saya. 

Ya sama-sama. 

 

Evaluasi  

 

 

 

 

 

 

 

Terminasi  
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351 

Pedoman Konseling : Self Recording Self Management 

( Individual ) 

I. Identitas Siswa 

1. Nama    : 

2. Hari/ tgl. Konseling  : 

3. Waktu/tempat Konseling : 

II. Proses Konseling Self Management 

Aspek Rencana yang akan dilakukan Evaluasi 

Mengerjakan tugas tepat pada 

waktunya, mengerjakan tugas 

secara mandiri, memperhatikan 

penjelasan guru dan meminta ijin 

ketika ingin melakukan apapun 

pada mata pelajaran bahasa Inggris. 

 

 

 

 

Mencatat dan melaporkan setiap 

perubahan perilaku yang lebih baik 

dari yang sudah direncanakan. 

  

Mengevaluasi rencana perilaku 

yang akan diubah, tetapi belum 

berubah dan mencoba rencana 

baru. 

  

Menjalankan rencana perubahan 

tingkah laku baru yang telah 

dibuat. 

  

Mengevaluasi keefektifan 

melaksanakan rencana perubahan 

yang pertama dan kedua dalam 

meningkatkan On- Task Behavior 

  

 

Semarang, 

        Validator 

 

        Mulawarman, M.Pd 
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        NIP.19771223 200501 1 0001 

 

Kisi- kisi Rekaman Diri (Self Recording) Self Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Indikator Deskriptor 

Self Management Menentukan 

perilaku sasaran 

Meningkatkan On- Task Behavior yaitu 

mengerjakan tugas tepat pada waktunya, 

mengerjakan tugas secara mandiri, 

memperhatikan penjelasan guru dan meminta 

ijin ketika ingin melakukan apapun pada mata 

pelajaran bahasa Inggris. 

Memantau diri 

sendiri (self 

monitoring) 

Mencatat dan melaporkan setiap perubahan 

perilaku yang lebih baik dari yang sudah 

direncanakan. 

Memilih prosedur 

yang akan 

diterapkan 

Mengevaluasi rencana perilaku yang akan 

diubah, tetapi belum berubah dan mencoba 

rencana baru. 

Melaksanakan 

prosedur tersebut  

Menjalankan rencana perubahan tingkah laku 

baru yang telah dibuat. 

Mengevaluasi 

efektifitas prosedur 

Mengevaluasi keefektifan melaksanakan 

rencana perubahan yang pertama dan kedua 

dalam meningkatkan On- Task Behavior 
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Kisi- kisi Skala Penilaian ( Rating Scale) On-Task Behavior 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Indikator Deskriptor No. 

Item  
 

On-Task 

Behavior  

dari dalam 

diri siswa 

(intrinsic) 

- Kemampuan 

komunikasi sosial 

- Konsep yang jelas 

 

- Konsisten disiplin 

 

 

 

- Cara belajar 

 

 

- Minat dan motivasi 

- Berbicara yang baik 

di kelas 

- Mengerjakan sendiri 

tugas individu 

- Duduk tenang di 

dalam kelas 

- Mengumpulkan 

tugas tepat waktu 

- Mengerjakan tugas 

sesuai intruksi guru 

- Mandiri 

- Masuk tepat waktu 

 

1 

 

2 

 

3,4 

 

 

 

5,6 

 

 

7 

1 

 

1 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

On-Task 

Behavior  

dari luar diri 

siswa  

(ekstrinsic)  

- Pengaruh 

lingkungan 

(ekologi) 

- Interaksi dengan 

guru 

- Materi yang 

diberikan 

- Mendengarkan 

dengan baik 

 

- Bertanya dengan 

guru 

- Menguasai dengan 

materi yang 

diberikan 

 

8 

 

 

9 

 

10 

1 

 

 

1 

 

1 

Jumlah 10 
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Pedoman Observasi : Skala Penilaian Kuantitatif 

( Individual ) 

I. Pengantar 

Skala penilaian kuantitatif ini digunakan untuk peneliti untuk mengukur seberapa tinggi on-

task behavior yang dimiliki siswa.  

II. Identitas Siswa 

1. Nama    : 

2. Kelas    : 

3. Hari/ tgl. Observasi  : 

4. Waktu/tempat Observasi : 

III. Aspek yang di observasi  : On- Task Behavior seorang siswa di kelas pada mata 

pelajaran bahasa Inggris. 

IV. Petunjuk    : Lingkari angka pada tabel sesuai dengan perilaku siswa 

saat ini. 

 

 Pernyataan Alternatif 

Nilai 4 Nilai 3 Nilai 2 Nilai 1 

11. Siswa berbicara yang baik di dalam kelas 

12. Siswa mengerjakan sendiri tugas individu 

13. Siswa duduk tenang di dalam kelas 

14. Siswa mengumpulkan tugas tepat waktu 

15. Siswa mengerjakan tugas sesuai intruksi guru 

16. Siswa mandiri dalam mengerjakan tugas 

17. Siswa masuk kelas tepat waktu 

18. Siswa mendengarkan dengan baik saat guru 

menerangkan 

19. Siswa bertanya pada guru dengan baik 

20. Siswa menguasai dengan materi yang diberikan 

    

 

Keterangan : 

Nilai 1 : 3 kali pre test dan post test 0-1 kali dari daftar pernyataan dilakukan. 

Nilai 2 : 3 kali pre test dan post test 2-4 kali dari daftar pernyataan dilakukan. 

Nilai 3 : 3 kali pre test dan post test 5-7 kali dari daftar pernyataan dilakukan. 

Nilai 4 : 3 kali pre test dan post test 8-10 kali dari daftar pernyataan dilakukan. 
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Semarang, 

        Validator 

 

        Mulawarman, M.Pd 

        NIP.19771223 200501 1 0001 
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Pedoman Observasi : Skala Penilaian Kuantitatif 

( Individual ) 

I. Pengantar 

Skala penilaian kuantitatif ini digunakan untuk peneliti untuk mengukur seberapa tinggi on-

task behavior yang dimiliki siswa.  

II. Identitas Siswa 

1. Nama    : 

2. Kelas    : 

3. Hari/ tgl. Observasi  : 

4. Waktu/tempat Observasi : 

III. Aspek yang di observasi  : On- Task Behavior seorang siswa di kelas pada mata 

pelajaran bahasa Inggris. 

IV. Petunjuk    : Cek list (V) sesuai dengan perilaku siswa saat ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Nilai 1 : 3 kali observasi 0-1 kali dari daftar pernyataan dilakukan. 

Nilai 2 : 3 kali observasi 2-4 kali dari daftar pernyataan dilakukan. 

Nilai 3 : 3 kali observasi 5-7 kali dari daftar pernyataan dilakukan. 

Nilai 4 : 3 kali observasi 8-10 kali dari daftar pernyataan dilakukan. 

 

 

Pernyataan Alternatif 

YA TIDAK 

1. Siswa berbicara yang baik di dalam kelas 

2. Siswa mengerjakan sendiri tugas individu 

3. Siswa duduk tenang di dalam kelas 

4. Siswa mengumpulkan tugas tepat waktu 

5. Siswa mengerjakan tugas sesuai intruksi guru 

6. Siswa mandiri dalam mengerjakan tugas 

7. Siswa masuk kelas tepat waktu 

8. Siswa mendengarkan dengan baik saat guru 

menerangkan 

9. Siswa bertanya pada guru dengan baik 

10. Siswa menguasai dengan materi yang diberikan 

  

 

                                 Jumlah   
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Weleri, 

        Peneliti 

 

        Wildani Fitria K 

        NIM. 1301407100 
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Pedoman Observasi (Pre Test) : Skala Penilaian Kuantitatif 

( Individual )  

I. Pengantar 

Skala penilaian kuantitatif ini digunakan untuk peneliti untuk mengukur seberapa tinggi on-

task behavior yang dimiliki siswa.  

II. Identitas Siswa 

1. Nama    : 

2. Kelas    : 

3. Hari/ tgl. Observasi  : 

4. Waktu/tempat Observasi : 

III. Aspek yang di observasi  : On- Task Behavior seorang siswa di kelas pada mata 

pelajaran bahasa Inggris. 

IV. Petunjuk    : Beri tanda cek list (V) pada tabel sesuai dengan perilaku 

siswa saat ini. 

 

 Pernyataan Observasi 1 Observasi 2 Observasi 3 

1. Siswa berbicara yang baik di dalam kelas 

2. Siswa mengerjakan sendiri tugas individu 

3. Siswa duduk tenang di dalam kelas 

4. Siswa mengumpulkan tugas tepat waktu 

5. Siswa mengerjakan tugas sesuai intruksi guru 

6. Siswa mandiri dalam mengerjakan tugas 

7. Siswa masuk kelas tepat waktu 

8. Siswa mendengarkan dengan baik saat guru 

menerangkan 

9. Siswa bertanya pada guru dengan baik 

10. Siswa menguasai dengan materi yang diberikan 

   

                              Jumlah    

Keterangan : 

Nilai 1 : 3 kali observasi 0-1 kali dari daftar pernyataan dilakukan. 

Nilai 2 : 3 kali observasi 2-4 kali dari daftar pernyataan dilakukan. 

Nilai 3 : 3 kali observasi 5-7 kali dari daftar pernyataan dilakukan. 

Nilai 4 : 3 kali observasi 8-10 kali dari daftar pernyataan dilakukan. 
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Weleri, 

        Peneliti 

 

        Wildani Fitria K 

        NIM. 1301407100 
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 Pedoman Observasi : Skala Penilaian Kuantitatif 

( Individual ) Pre  Test 

I. Pengantar 

Skala penilaian kuantitatif ini digunakan untuk peneliti untuk mengukur seberapa tinggi on-

task behavior yang dimiliki siswa.  

II. Identitas Siswa 

1. Nama    : 

2. Kelas    : 

3. Hari/ tgl. Observasi  : 

4. Waktu/tempat Observasi : 

III. Aspek yang di observasi  : On- Task Behavior seorang siswa di kelas pada mata 

pelajaran bahasa Inggris. 

IV. Petunjuk    : Lingkari angka pada tabel sesuai dengan perilaku siswa 

saat ini. 

 

 Pernyataan Alternatif 

Nilai 4 Nilai 3 Nilai 2 Nilai 1 

1. Siswa berbicara yang baik di dalam kelas 

2. Siswa mengerjakan sendiri tugas individu 

3. Siswa duduk tenang di dalam kelas 

4. Siswa mengumpulkan tugas tepat waktu 

5. Siswa mengerjakan tugas sesuai intruksi guru 

6. Siswa mandiri dalam mengerjakan tugas 

7. Siswa masuk kelas tepat waktu 

8. Siswa mendengarkan dengan baik saat guru 

menerangkan 

9. Siswa bertanya pada guru dengan baik 

10. Siswa menguasai dengan materi yang diberikan 

    

 

Keterangan : 

Nilai 1 : 3 kali pre test dan post test 0-1 kali dari daftar pernyataan dilakukan. 

Nilai 2 : 3 kali pre test dan post test 2-4 kali dari daftar pernyataan dilakukan. 

Nilai 3 : 3 kali pre test dan post test 5-7 kali dari daftar pernyataan dilakukan. 

Nilai 4 : 3 kali pre test dan post test 8-10 kali dari daftar pernyataan dilakukan. 
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Weleri, 

        Peneliti 

 

        Wildani Fitria K 

        NIM. 1301407100 
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SILABUS 

 
MATA PELAJARAN :  Bahasa Inggris 
KELAS/SEMESTER :  XI / Gasal dan Genap 

STANDAR KOMPETENSI           : Berkomunikasi dengan Bahasa Inggris setara Level Elementary 
KODE KOMPETENSI :  … 

ALOKASI WAKTU :  170 x 45 menit 

 

KOMPETEN

SI DASAR 
INDIKATOR 

MATERI 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU 
SUMBER 

BELAJAR/ALAT 

/BAHAN 

NILAI 

KARAKT

ER TM PS PI 

2.1. Memaham
i 
percakapa
n 
sederhana 
sehari-hari 
baik 
dalam 
konteks 
profesiona
l maupun 
pribadi 
dengan 
orang 
bukan 
penutur 
asli  

 Berbagai bentuk 
dan ungkapan 
digunakan dengan 
tepat untuk 
membicarakan 
kegemaran /hobi 
dan minat. 

 Ungkapan untuk 
menangani tamu 
hotel, restoran, 
travel agency, dll. 
diperagakan 
dengan benar. 

 Pertanyaan 
dengan  pola yes-
no questions 
dalam konteks 
kegiatan sehari-
hari diperagakan  
dan dijawab 
dengan benar. 

 Pertanyaan 
dengan pola 
question tags 
dalam konteks 
kegiatan sehari-
hari diperagakan 
dengan benar. 

 Pertanyaan 
dengan  pola 
question words 
dalam konteks 
kegiatan sehari-
hari diperagakan  

 Talking about hobbies and 
interests 
- Do you like fishing? 
- What do you like doing in 
your spare time? 

 Guest handling 
- What can I do for you, 
Sir? 

- Welcome to  our hotel. 
- I hope you enjoy the food. 

  Grammar Review 

 Yes – No questions 
- Are you a secretary? 

 Question tags 
- The board meeting starts 
at    
   seven, doesn‟t it?  

 Questions with question 
words 
- Where does the boss 
live? 
- Why do you come late? 

 Gerund as subjects and 
objects 
- Smoking is dangerous. 
- I don‟t like fishing. 

 Gerund as complement: 
- Her job is sorting the 
mail. 

 Gerund after preposition: 
-  Are you interested in 
collecting stamps? 

 Constructions with „too‟ and 
„enough‟ 

 Listening: 
− Answering 

questions based on 
recorded materials. 

− Dialogues about 
guest handling 

 Speaking: 
− Telling about one‟s 

own daily activities. 
−  Role playing about 

guest handling 

 Reading: 
− Answering 

questions about 
hobbies and 
interests 

 Writing: 
− Writing descriptions 

of other‟s daily 
activities. 

− Writing sentences 
containing gerund . 

− Arranging 
sentences 
containing “too” 
and “ enough” 

 Tes lisan 
− Dialog 

berpasang-
an 

 Tes tertulis 
 − 

Melengkapi     
kalimat 

 − Pilihan 
Ganda 

 − Membuat  
    paragraf 

pendek 

13    Communicative and 
Interactive English 
(XI) 

 Modul Star 
Teknologi 

 Understanding and 
Using English 
Grammar 

 English Sentence 
Structure 

 Practical English 
Usage 
 

 Religius 
 Disiplin 
 Tanggung 

Jawab 
 Rasa 

Ingin 
Tahu 

 Mandiri 
 Jujur 
 Kerja 

Keras 

WK1 / 1.0 / 06 / ISO / FM 
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KOMPETEN

SI DASAR 
INDIKATOR 

MATERI 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU 
SUMBER 

BELAJAR/ALAT 

/BAHAN 

NILAI 

KARAKT

ER TM PS PI 

dan dijawab 
dengan benar. 

 Gerund digunakan 
dalam kehidupan 
sehari-hari dengan 
benar 
 

 Kalimat yang 
menggunakan 
“too” and “enough” 
digunakan dengan 
tepat. 

- The soup is too salty for 
me.  
- The hotel room is 
comfortable    
  enough. 

2.2. Mencatat 
pesan-
pesan 
sederhana 
baik 
dalam 
interaksi 
langsung 
maupun 
melalui 
alat 

 Pesan (message) 
yang diterima lewat 
telepon dicatat 
dengan benar. 

 Pesan (message) 
yang diterima 
secara langsung 
dicatat dengan 
benar. 

 Adjective clause 
digunakan dengan 
tepat dalam 
kehidupan sehari-
hari 

 Expressions dealing with 
telephone conversations 

Grammar Review: 

 Personal pronouns 
- I – me – my – mine - 

myself 

 Reported speech 
- He said that you had to 

pay for the tickets 
- He asked you to pay for 

the tickets. 
- He wanted to know if 

you would be available 
in the afternoon. 

- He wanted to know 
where you put his 
umbrella. 

 Adjective Clause 
-  Do you know the staff 

who will be promoted 
our new division 
manager? 

 Listening: 
− Listening for 

information from 
recorded 
materials. 

− Understanding 
telephone 
conversations 

 Speaking: 
− Telling the 

infomation 
obtained from 
recorded 
materials  

− Role playing on 
telephone 
conversations 

 Writing: 
− Writing messages 

based on 
telephone 
conversations 

− Composing 
sentences using 
reported speech, 
personal 
pronouns and 
adjective clause. 

 Tes tertulis 

− Melengkapi 
kalimat 

− Membuat 
kalimat 
dengan 
reported 
speech 

− Mencatat 
pesan yang 
diterima 

 Tes lisan 

− Menceritak
an pesan 
yang 
diterima 

 

6    Communicative and 
Interactive English 
(XI) 

 Modul Star 
Teknologi 

 Understanding and 
Using English 
Grammar 

 English Sentence 
Structure 

 Practical English 
Usage 

 

 Religius 
 Disiplin 
 Tanggung 

Jawab 
 Rasa 

Ingin 
Tahu 

 Mandiri 
 Jujur 
 Kerja 

Keras 

2.3. Merinci 
tugas 
pekerjaan 
dan latar 

 Curriculum Vitae 
yang sederhana 
ditulis dengan 
benar. 

 Samples of curriculum 
vitae 

 Expressing facts and 
figures : 

 Listening: 
− Dictation 
− Answering 

dialogues given 

 Tes lisan 

− Menjelaska
n profesi 

− Menjelaska

4    Communicative and 
Interactive English 
(XI) 

 Modul Star 

 Religius 
 Disiplin 
 Tanggung 

Jawab 
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KOMPETEN

SI DASAR 
INDIKATOR 

MATERI 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU 
SUMBER 

BELAJAR/ALAT 

/BAHAN 

NILAI 

KARAKT

ER TM PS PI 

belakang 
pendidika
n yang 
dimilikinya 
secara 
lisan dan 
tulisan 

 
 
 
 
 

 Berbagai 
ungkapan 
digunakan dengan 
tepat untuk 
menjelas-kan fakta 
dan angka (facts 
and figures) pada 
suatu sajian data. 

 
 
 
 
 
 
 
 

-  The graph shows that 
population growth has 
been high this last 
decade. 

-  The latest data show 
that about three billion 
rupiahs have been 
spent for the 
construction of the 
factory. 

by the teacher 

 Speaking 
− Explaining 

someone‟s 
profession 

 Reading 
− Understanding 

and discussing 
diagrams 
containing facts 
and figures 

 Writing 
− Rewriting 

someone else‟s 
curriculum vitae 

− Writing one‟s own 
curriculum vaitae 

 

n diagram 

 Tes tertulis 

− Melengkapi 
kalimat/ 
form 

− Menulis 
curriculum 
vitae 

 

Teknologi 
 Understanding and 

Using English 
Grammar 

 English Sentence 
Structure 

 Practical English 
Usage 
 

 Rasa 
Ingin 
Tahu 

 Mandiri 
 Jujur 
 Kerja 

Keras 

2.4. Mencerita
kan 
pekerjaan 
di masa 
lalu dan 
rencana 
kerja yang 
akan 
datang 

 

 

 

 

 

 

2.5.Mengungkap
kan berbagai 
macam    
maksud hati 

 

 Ungkapan tentang 
kegiatan masa 
lampau 
dikemukakan 
dengan benar. 

 Ungkapan untuk 
mengemuka-kan 
kegiatan di masa 
datang digunakan 
dalam Tense yang 
benar. 

 Surat pribadi yang 
menceritakan 
tentang kehidupan 
masa lalu dan 
rencana di masa 
depan ditulis 
dengan benar. 
 
 

 Ungkapan-
ungkapan untuk 
menyampaikan 
undangan 
digunakan dengan 
tepat. 

 Ungkapan-

 Telling about past events 
- I saw the crowds were 

helping the accident 
victim. 

- We had locked the room 
when she came. 

 Telling about future plans 
- The meeting will be over 

at two PM. 
- When you arrive at the 

office, I will be 
conducting a meeting. 

 Sample of a personal letter 
(telling about past and 
future events) 

 Grammar review: 
- Relevant tenses. 
 
 

 Giving invitations 
- Would you like to come 
to my place for dinner 
tonight, please? 

- With pleasure. 
- I‟m afraid I can‟t, I‟ve 
already got an 
appointment. 

 Listening 
− Answering 

questions of one‟s 
past experiences. 

 Speaking 
− Telling one‟s own 

plans (future) 

 Reading 
− Reading for 

information: 
dialogues, 
passages 

 Writing 
− Composing 

personal letters 
− Translation 
 
 
 
 

 Listening: 
− Answering 

questions based on 
dialogues about 
giving invitations, 
bargaining, 
expressing 

 Tes lisan 

− Menceritak
an 
peristiwa 
masa lalu 

− Dialog 

 Tes tertulis 

− Melengkapi 
kalimat 

− Membuat 
surat 

− Menerjema
hkan 

 
 
 
 
 
 

 Tes lisan 
melalui role 
play / dialog 

 Tes tertulis 

 Melengkapi 
dialog 

 Menjawab 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 

   Communicative and 
Interactive English 
(XI) 

 Modul Star 
Teknologi 

 Understanding and 
Using English 
Grammar 

 English Sentence 
Structure 

 Practical English 
Usage 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Communicative 
and Interactive 
English (XI) 

 Modul Star 
Teknologi 

 Understanding and 
Using English 

 Religius 
 Disiplin 
 Tanggung 

Jawab 
 Rasa 

Ingin 
Tahu 

 Mandiri 
 Jujur 
 Kerja 

Keras 
 
 
 
 
 
 
 
 Religius 
 Disiplin 
 Tanggung 

Jawab 
 Rasa 

Ingin 
Tahu 

 Mandiri 
 Jujur 
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KOMPETEN

SI DASAR 
INDIKATOR 

MATERI 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU 
SUMBER 

BELAJAR/ALAT 

/BAHAN 

NILAI 

KARAKT

ER TM PS PI 

ungkapan untuk 
melakukan tawar-
menawar 
(bargaining) 
digunakan dengan 
tepat. 

 Ungkapan-
ungkapan untuk 
menyatakan 
kepastian 
(certainty) 
digunakan dengan 
tepat. 

 Ungkapan-
ungkapan untuk 
memberi dan 
merespon pujian 
digunakan dengan 
tepat 

 Ungkapan-
ungkapan untuk 
menyatakan 
pendapat/opini 
digunakan dengan 
tepat. 

 Ungkapan-
ungkapan untuk 
menyatakan 
persetujuan 
(agreeiing-
disagreeing) 
digunakan dengan 
tepat. 

 Ungkapan-
ungkapan untuk 
menyatakan 
argumentasi 
digunakan dengan 
benar 

 Concessive 
relationship 
digunakan dalam 
kalimat dengan 
benar 

 Used to and be 

 Bargaining 
- Is there any discount for 

this shirt? 
- How about fifty thousand 

rupiahs? 

 Expressing certainty 
- I‟m sure that it‟s going to 

rain this afternoon. 
- It must be him who 

called. 

 Giving and responding to 
compliments 
- Fantastic! 
- You look beautiful 
tonight. 
- Thank you. 

 Expressing opinions 
- I think that‟s not true. 
- What I have in my mind 

is that .... 

 Expressing agreement/ 
disagreement: 

 You‟re right. 

 I‟m afraid you‟ve got 
wrong information, Sir. 

 Expressing argument 

 Yes, but don‟t forget ... 

 That may be so but ... 

 Grammar review 
− Conjunctions / 

concessive 
relationship. 

- Constructions with 
“used to”: 
a). be / get used to + V-
ing 
b). used to + Verb 1 

- Noun clause as object: 
I never believe that 
there will be another 
rationalization. 

certainty, 
compliments, 
expressing 
opinions, 
agreeing/disagreein
g, and arguing 

 Speaking: 
− Performing 

dialogues based on 
given situations. 

 Reading: 
− Answering 

questions based on 
written texts. 

 Writing: 
− Writing dialogues 

based on given 
situations. 

 

pertanyaan 

 Melengkapi 
kalimat 

 Membuat 
dialog 

Grammar 
 English Sentence 

Structure 
 Practical English 

Usage 
 

 Kerja 
Keras 
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used to digunakan 
dalam kehidupan 
sehari-hari dengan 
benar 

 Noun clause 
digunakan dengan 
baik dan benar 
dalam kehidupan 
sehari-hari. 

 

2.6 Memahami 

instruksi-
instruksi 
sederhana 

 Ungkapan-
ungkapan untuk 
menggambarkan 
proses kerja dan 
atau berfungsinya 
suatu alat 
dikemukakan 
dengan benar. 

 Ungkapan-
ungkapan untuk 
meminta dan 
memberi saran dan 
nasihat 
(suggestion and 
advice) digunakan 
secara tepat. 

 Ungkapan-
ungkapan untuk 
menyatakan 
keharusan dan 
kewajiban 
(necessity and 
obligation) 
digunakan dengan 
tepat. 

 Ungkapan-
ungkapan untuk 
meyakinkan dan 
membujuk orang 
lain (convincing 
and persuading) 
agar menerima 
pendapat atau 
usulan yang 
diajukan digunakan 

 Expressions used in 
describing processes: 

- First, ... 
- Next, ... 
- Then... 
- Finally ... 

 Expressions used in 
asking for and giving 
suggestions and advice: 
- What do you 

recommend for a 
headache? 

- You‟d better see a 
doctor. 

 Expressions used in 
asking necessity and 
obligation: 
- We must be there before 

the boss comes. 
- It is necessary for us to 

be there on time. 

 Expressions used in 
persuading and 
convincing: 
- Why don‟t you try our 

special drink bandrek 
to warm up your body. 

- If I were you, I would … 
- I‟m sure you are on the 

right track. 
- I bet you could do it. 

 Grammar review: 
− Imperatives 
- Don‟t smoke at the 
petrol  

 Listening 
− Listening for 

information on 
how things work. 

− Dialogues about 
asking for and 
giving 
suggestions and 
advice, necessity 
and obligations, 
convincing and 
persuading 

 Speaking 
− Telling about how 

things work. 
− Role playing how 

to ask for and 
give suggestions 
and advice. 

− Interviewing 
dealing with 
convincing and 
persuading, 
necessity and 
oligations 

 Reading 
− Reading for 

information: 
dialogue 
passages 

 Writing 
− Making dialogues 

based on the 
situations 
provided. 

 Tes lisan 
-  

Menjelaska
n proses 
kerja / cara 
meng-
operasikan 
alat 

 Tes tertulis 

 Menjawab 
pertanyaan 

 Pilihan 
ganda 

 Membuat 
dialog 

 

10    Communicative and 
Interactive English 
(XI) 

 Modul Star 
Teknologi 

 Understanding and 
Using English 
Grammar 

 English Sentence 
Structure 

 Practical English 
Usage 
 

 Religius 
 Disiplin 
 Tanggung 

Jawab 
 Rasa 

Ingin 
Tahu 

 Mandiri 
 Jujur 
 Kerja 

Keras 
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dengan tepat. 

 Kalimat imperative 
digunakan dalam 
kehidupan sehari-
hari dengan benar 
 

  station 
- Keep silent; the baby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.7. Membuat 
pesan-
pesan 
pendek, 
petunjuk 
dan daftar 
dengan 
pilihan 
kata, ejaan 
dan tata 
tulis yang 
berterima 

 Kata-kata dipilih 
dengan tepat dan 
dirangkai menjadi 
pesan pendek, 
petunjuk atau 
daftar 

 Kesimpulan dari 
suatu pembicaraan 
ditulis dengan 
benar menjadi 
suatu pesan 
pendek, petunjuk, 
atau daftar  

 Samples of short 
messages, directory, and 
lists. 

 Content, punctuation, and 
spelling. 

 Vocabulary game 

 Rearranging words 
/ sentences 

 Composing short 
messages. 
Directions, or lists 
based on the 
situation given by 
the teacher. 

 Tes lisan 

 Menyampai
kan pesan 
secara 
lisan 

 Tes tertulis 

 Membuat 
pesan 
singkat dan 
atau 
petunjuk 
cara 
penggunaa
n alat 
secara 
tertulis 

2    Global Access to 
the World of Work 

 Person to Person 
 English for SMK 

(Ang-kasa) 
 English New 

Concept 
 Practical English 

Usage 
 

 Religius 
 Disiplin 
 Tanggung 

Jawab 
 Rasa 

Ingin 
Tahu 

 Mandiri 
 Jujur 
 Kerja 

Keras 
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  Mengetahui                       Weleri,    Juli 2011 

  Kepala Sekolah           Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

 

  Pujiono, S.Pd                       Dewi Setiyo Utari, S.Pd 

  NBM. 860 541             NBM. 1 091 991 
 

 

 

Keterangan: 

TM : Tatap muka 

PS : Praktik di Sekolah (2 jam praktIk di sekolah setara dengan 1 jam tatap muka) 

PI : Praktek di Industri (4 jam praktIk di Du/Di setara dengan 1 jam tatap muka) 
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