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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merokok merupakan hal yang jamak dilakukan oleh beberapa orang,

pada awalnya merokok dilakukan oleh orang dewasa, tetapi pada zaman sekarang

remaja bahkan anak kecil pun merokok. Menurut Setipoe (2000: 20) merokok

adalah membakar tembakau yang kemudian dihisap asapnya baik menggunakan

rokok maupun menggunakan pipa. Kebiasaan merokok muncul dari berbagai

faktor, (1) faktor keluarga, (2) faktor lingkungan, (3) faktor citra rokok itu sendiri.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak dari

Januari hingga April 2013 menunjukkan bahwa dari 10.000 siswa 93%

diantaranya merokok karena melihat iklan rokok di telivisi, 50% di luar ruangan

dan 38% saat konser (regional.kompas.com, diakses Juli 2013)

Padahal dalam berbagai studi Papalia, Old, dan Feldman (1998)  dan

Sarafino (1994) dalam Agoes Dariyo (2003 : 40) menyimpulkan akibat negatif

yang ditimbulkan oleh kebiasaan merokok. Gangguan kesehatan yang dialami

oleh perokok, diantaranya kanker (kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker

payudara, kanker ginjal/prostat/kandung kemih, kanker perut, kanker paru),

penyakit jantung dan gangguan pernapasan kronis. Walaupun dengan berbagai

akibat negatif yang ditimbulkan oleh rokok tetapi kebanyakan orang tetap

mengkonsumsi rokok bahkan tiap hari konsumen rokok kian bertambah. Sesuai
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dengan Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2010 mencatat 58,6 juta orang di

Indonesia berumur 15 tahun keatas menjadi perokok aktif, dengan rincian pria

55,05 juta dan perempuan 3,5 juta

Balai rehabilitasi Mandiri merupakan panti rehabilitasi yang menangani

anak jalanan, anak nakal dan juga mantan pengguna narkoba dan yang ditangani

oleh panti ini berusia berkisar 15-24 tahun. Sebagian besar penghuni panti

rehabilitasi ini adalah anak jalanan dan untuk mantan pengguna narkoba yang ada

di balai rehabilitasi ini berjumlah 100 orang dan sebagian besar adalah perokok

aktif. Pihak balai merasa kesulitan mengajak para penerima manfaat untuk

berhenti merokok karena mereka biasa hidup bebas dan tidak terkekang dan jika

mereka masuk ke panti rehabilitasi tentu mereka harus mengikuti aturan-aturan

yang ditetapkan oleh panti ini sehingga para penerima manfaat merasa enggan

untuk masuk ke panti rehabilitasi.

Menghilangkan kebiasaan merokok sangat sulit karena rokok dijual

sangat bebas. Setiap warung atau toko pasti menjual rokok tanpa bisa dikontrol

berapa usia pembeli rokok itu. Selain itu lingkungan mendukung untuk merokok,

mungkin jika ada tempat tersendiri buat merokok dan ada larangan-larangan yang

ketat untuk tidak merokok ditempat umum orang akan enggan untuk merokok.

Tetapi kenyataannya bahwa larangan merokok hanya sekedar sebuah tulisan

didinding atau jendela kendaraan tanpa ada tindakan yang nyata.

Di balai rehabilitasi Mandiri para penerima manfaat diperbolehkan untuk

merokok secara bebas kecuali saat ada kegiatan ketrampilan, sehingga kebiasaan



3

merokok bisa tumbuh sumbur disana tanpa ada pengawasan yang berarti. Anjuran

untuk tidak merokok yang disampaikan oleh petugas panti pun tidak mempan dan

hanya dianggap sebagai angin lalu oleh para penerima manfaat.

Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik,

baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang

secara optimal, dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial,

kemampuan belajar, dan perencanaan karir, melalui berbagai jenis layanan dan

kegiatan pendukung, berdasarkan norma-norma yang berlaku. Melihat hal tersebut

maka secara singkat dikatakan tugas dari pendamping wisma adalah membantu

penerima manfaat dalam mengoptimalkan perkembangan diri penerima manfaat

dan tentunya meningkatkan motivasi belajar menjadi salah satu tugas penting

yang harus diperhatikan dan diselesaikan dengan baik agar penerima manfaat

mampu mengembangkan diri secara optimal.

Layanan bimbingan kelompok dianggap sebagai salah satu cara untuk

mengurangi kebiasaan merokok. Dengan menggunakan bimbingan kelompok

konselor bisa memberikan materi tentang akibat yang ditimbulkan karena

merokok, sehingga diharapkan para mantan pengguna merokok dapat mengurangi

kebiasaan merokok. Ini sesuai dengan fungsi bimbingan kelompok yaitu fungsi

pencegahan yang merupakan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari

berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan dapat mengganggu,

menghambat ataupun menimbullkan kesulitan dan kerugian-kerugian tertentu

dalam proses perkembangannya (Prayitno, 1998:26).
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Diskusi kelompok merupakan kegiatan penunjang dalam bimbingan

kelompok, dalam kegiatan ini salah satu anggota kelompok ada yang menjadi

ketua kelompok dan notulen kegiatan diskusi kelompok. Tujuan diselenggarakan

kegiatan ini selain sebagai penunjang juga agar anggota kelompok lebih aktif

dalam mengemukakan pendapatnya, ada rasa tanggung jawab ketika

melaksanakan kegiatan dan bisa membuat daftar solusi untuk mengurangi

kebiasaan merokok.

Dari penjelasan diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan

judul “Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok Terhadap Kebiasaan Merokok

Pada Penerima Manfaat di Panti Rehabilitasi Sosial Mandiri”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas,dapat dirumuskan

permasalahan bahwa:

1.2.1 Berapa banyak prosentase rokok yang dikonsumsi oleh penerima manfaat

sebelum mengikuti kegiatan bimbingan kelompok?

1.2.2 Berapa banyak prosentase rokok yang dikonsumsi setelah mengikuti

kegiatan bimbingan kelompok?

1.2.3 Apakah layanan bimbingan kelompok berpengaruh terhadap kebiasaan

merokok pada penerima manfaat di Balai Rehabilitasi Mandiri Semarang?
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1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang ada

yaitu,

1.3.1 Mengetahui berapa prosentase rokok yang dikonsumsi oleh penerima

manfaat sebelum mengikuti kegiatan bimbingan kelompok.

1.3.2 Mengetahui berapa prosentase rokok yang dikonsumsi setelah mengikuti

kegiatan bimbingan kelompok.

1.3.3 Untuk Menguji  pengaruh layanan bimbingan kelompok terhadap

kebiasaan merokok pada penerima manfaat.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara  teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu

pengetahuan di bimbingan dan konseling tentang penggunaan layanan bimbingan

kelompok guna mengurangi kebiasaan merokok pada penerima manfaat

1.4.2 Manfaat Praktis

(1) Penerima manfaat bisa lebih terbantu dalam mengurangi kebiasaan

merokok.

(2) Penerima manfaat mempunyai berbagai alternatif terkait dengan

mengurangi kebiasaan merokok.

(3) Bagi peneliti sendiri diharapkan bisa meningkatkan profesionalitas dalam

memberikan layanan dan menambah wawasan dalam memahami ilmu

bimbingan konseling.
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1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika skripsi merupakan garis besar penyusunan skripsi yang

bertujuan untuk mempermudah menelaah skripsi. Sistematika dalam penulisan

skripsi ini terdiri atas tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

1.5.1 Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman judul, abstrak, pernyataan, halaman pengesahan

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

gambar, dan daftar lampiran.

1.5.2 Bagian Isi

Bab 1 Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab2 Tinjauan Pustaka. berisi tentang landasan teoritis yang menunjang

penelitian meliputi, penelitian terdahulu, pengertian kebiasaan, faktor pembentuk

kebiasaan, jenis kebiasaan, definisi merokok, alasan merokok, aspek-aspek

merokok, jenis-jenis rokok, racun pada rokok, tipe-tipe perokok, strategi

mengatasi kebiasaan merokok, pengertian bimbingan kelompok, tujuan

bimbingan kelompok, komponen bimbingan kelompok, tahapan dalam bimbingan

kelompok, efektivitas bimbingan kelompok, diskusi kelompok, mengurangi

kebiasaan merokok pada penerima manfaat dengan menggunakan layanan

bimbingan kelompok.

Bab 3 Metode penelitian meliputi, jenis dan desain penelitian, variabel

penelitian, populasi dan sampel, metode dan alat pengumpulan data, uji

instrument penelitian.
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Bab 4 Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini disajikan hasil

penelitian yang meliputi hasil penelitian dan pembahasan.

Bab 5 Penutup berisi tentang penyajian hasil simpulan dan saran sebagai

implikasi dari hasil penelitian.

1.5.3 Bagian Akhir

Bagian akhir skripsi ini memuat tentang daftar pustaka dan lampiran-

lampiran yang mendukung penelitian ini.
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang dapat

mendukung penelitian dan teori-teori yang melandasi peneitian ini. Teori

merupakan komponen yang penting dalam suatu penelitian. Untuk memahami dan

menerangkan fenomena sosial yang menjadi pusat perhatian peneliti maka teori

dijadikan sebagai kerangka berfikir. Teori juga digunakan untuk menentukan

jalannya pemecahan masalah.

Hal-hal yang dibahas di dalam bab ini meliputi (1) Kebiasaan merokok

mantan pengguna narkoba mencangkup tentang: Kebiasaan, merokok, definisi

mantan pengguna narkoba dan faktor yang menyebabkan mantan pengguna

narkoba kembali mengkonsumsi narkoba. (2) Bimbingan kelompok meliputi:

pengertian bimbingan kelompok, tujuan bimbingan kelompok, komponen

bimbingan kelompok, tahapan bimbingan kelompok, efektifitas bimbingan

kelompok. (3) Upaya mengurangi kebiasaan merokok pada mantan pengguna

narkoba.

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebelum membahas teori-teori yang melandasi penelitian yang berjudul

terlebih dahulu akan dipaparkan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang

dapat mendukung penelitian tersebut. Adapun penelitian yang berkaitan yaitu :
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2.1.1 Penelitian tentang upaya menghentikan kebiasaan tentang upaya

menghentikan kebiasaan merokok melalui konseling behaviour

Dalam penelitian ini peneliti mempunyai tiga siswa yang kecanduan

merokok. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketiga siswa ini untuk merokok rata-

rata sama yaitu lingkungan pergaulannya yang merokok, ayah yang merokok dan

awal mereka merokok didasari oleh rasa ingin tahu bagaimana rasanya merokok

itu. Dalam penelitian ini menggunakan konseling behaviour dengan teknik

pengelolaan diri, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para siswa tersebut

belum sepenuhnya bisa menghentikan kebiasaan merokok tapi hanya mengurangi

jumlah konsumsi merokok dalam sehari. ( Yeni Fitriana, 2010: 116)

2.1.2 Penelitian tentang hubungan antara sikap terhadap dengan kebiasaan

merokok pada remaja

Penelitian ini meniliti tentang hubungan antara sikap terhadap merokok

dengan kebiasaan merokok pada remaja. Secara umum para siswa merasa

memperoleh kepuasan fisik dan psikis dari kegiatan merokok yang mereka

lakukan. Para siswa juga mengkonsumsi rokok dalm jumlah yang banyak dan

sering. Mereka melakukan kebiasaan merokok bukan karena mereka setuju atau

suka terhadap rokok, tetapi dorongan lingkungan atau pergaulan mereka.

Kesimpulannya bahwa tidak ada hubungan antara sikap remaja terhadap merokok

dengan kebiasaan merokok pada remaja. ( Iqbal Soamole, 2005: 105)

2.1.3 Penelitian tentang kebiasaan merokok remaja putri

Dalam penelitian ini ia menyatakan bahwa remaja putri merokok karena

faktor keluarga. Perasaan tertekan akibat sikap ibu yang otoriter, ketidak
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harmonisan hubungan orang tua, ketidak berdayaan orang tua dalam memfasilitasi

kebutuhan, karena coba-coba, rasa ingin tahu, pergaulan, kebebasan tinggal

dikost, ketergantungan fisiologis, keluarga ada yang merokok, sebagai alternatif

menurunkan berat badan, agar terlihat wibawa dan keren, serta agar ditakuti oleh

adik kelas maupun orang lain.

Sementara berbagai aktivitas baru yang dijalani setelah terbiasa merokok

antara lain adalah mengkonsumsi obat-obatan, mendatangi diskotik, dugem,

mengkonsumsi minuman beralkohol, menyukai kehidupan bebas tanpa aturan

serta bebas berpenampilan sesuai dengan keinginan hati. ( Dian Puspitasari, 2008:

89)

2.1.4 Penelitian tentang program berhenti merokok

Penelitian ini meneliti tentang program-program menghentikan kebiasaan

merokok. dalam penelitian ini diungkapkan bahwa tahun 2002 menurut data

WHO Indonesia berada diurutan kelima teratas dalam menghabiskan rokok.

Faktor-faktor yang mengakibatkan naiknya jumlah konsumsi rokok adalah

pengaruh dari social acceptance, ingin tahu, untuk kesenangan, mengatasi

ketegangan, demi pergaulan dan tradisi.

Program-program yang bisa diterapkan untuk mengurangi konsumsi

rokok adalah pelarangan iklan rokok, pencantuman peringatan pada kemasan

rokok, pendekatan fiskal; meninggikan cukai rokok, pendekatan hukum; mulai

dari larangan menjual rokok ada anak-anak atau larangan merokok di ruang

umum. ( Zunlida Djanun Sadikin, Melva Louisa, 2006: 28 )
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2.1.5 Penelitian tentang Stop Smoking

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa untuk menghilangkan kebiasaan

merokok setiap individu mendapat perlakuan yang berbeda, misalnya dari

perubahan cara pandang beragama dari ritualitas menjadi pemaknaan ataupun

dapat juga dari tekanan sakit fisik yang amat kuat dengan risiko tinggi (kematian)

apabila tidak menghentikan perilaku merokokknya.

Dalam mengukur keberhasilan berhenti merokok berbeda satu dengan

yang lainnya, tergantung pada penyebab awal merokok, rentang waktu menjadi

perokok, dosis rokok yang dihisap dan kuatnya gejolak yang dialami. ( Raka M.

Syafiie. 2008: 37)

2.2 Kebiasaan Merokok Pada Penerima Manfaat

2.2.1 Kebiasaan

2.2.1.1 Pengertian kebiasaan

Menurut Miller Dollard dalam Alwisol (2009: 337) kebiasaan merupakan

ikatan atau asosiasi antara stimulus dengan respon, yang relatif stabil dan bertahan

lama dalam kepribadian. Sedangkan dalam KBBI (1999: 129) kebiasaan adalah

pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh

seorang individu dan yang dilakukannya secara berulang untuk hal yang sama.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebiasaan adalah

perilaku individu yang dilakukan setiap hari dan berlangsung lama pada

kepribadian seseorang.
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2.2.1.2 Faktor Pembentuk Kebiasaan

1. Komponen evaluative (evaluative component) merupakan aspek

emosi/afeksi, yakni sejauh mana indivdu menilai, mengevaluasi atau

menghargai terhadap suatu objek tertentu. Bila ia memiliki penilaian yang

positif, berarti ia setuju terhadap objek tersebut. sebaliknya, bila

penilaiannya negative, ia merasa tak setuju dengan objek itu.

2. Komponen kognitif (cognitive component) bersumber pada kemampuan

kognitifnya, yaitu sejauh mana individu mengetahui objek tertentu.

Pengetahuan tersebut mencakup sisi positif maupun negative. Bila ia

merasa mengetahui lebih banyak hal yang positifnya daripada negative,

ada kecenderungan ia setuju dan mau melakukan hal yang dimaksudkan.

Namun, kalau apa yang diketahui ternyata lebih banyak unsur negatifnya

daripada unsure positif, individu cenderung menghindar, menjauhi, dan

tidak setujuterhadap hal itu.

3. Komponen perilaku (behavioral component) ialah sejauh mana individu

merespons apa yang dinilai ataupun yang diketahuinya. Komponen ini

lebih mengarah pada komitmen individu yang bersangkutan. Kalau

komitmen nya cenderung untuk terpengaruh pada hal-hal yang negative

atau positif, individu akan menindaklanjuti dalam kenyataan.

Faktor pembentuk kebiasaan juga bisa dijelaskan melalui teori kebiasaan

klasik, yang merupakan bentuk dari pelajaran asosiatif pertama yang

dikemukakan oleh Ivan Pavlov atau yang lebih dikenal dengan Conditioning ala

Pavlov (Pavlovian Conditioning). Prinsip dasar dari conditioning klasik adalah
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sebuah unconditioning stimulus (US), unconditioning response (UR) dan

conditioned stimulus (CS). Conditioning klasik timbul ketika stimulus netral

sebelumnya (CS) mampu menimbulkan respons yang nyata atau terlihat dengan

sendirinya. Hal ini terjadi melalui pemasangan yang berulang-ulang antara US dan

CS, dan CS disajikan pada waktu yang bersamaan dengan US. Pasangan ini

masing-masing akan menghasilkan UR, karena UR merupakan respons alami

terhadap US. Conditioning klasik diperoleh ketika US tidak diperoleh, CS dapat

menghasilkan UR dari organisme tersebut ( Alex Sobur, 2003: 224) Teori ini

sudah banyak yang melakukan penelitian dari berbagai spesies dengan

menggunakan berbagai metodologi. Salah satu contohnya adalah hewan anjing

akan selalu mengeluarkan air liurnya manakala melihat makanan, ini karena

kebiasaan anjing akan mengeluarkan air liurnya jika dirangsang dengan stimulus

yang berupa makanan. Seperti perokok, mereka akan merokok mana kala melihat

rokok, ini merupakan tindakan kebiasaan dari perokok. Kebiasaan ini muncul

karena kebiasaan ini terus berulang dan orang tersebut menemukan kenikmatan

ketika merokok dan selain itu kebiasaan itu muncul karena mencoba.

2.2.1.3 Jenis Kebiasaan

Menurut Purnomo (2011: 6) kebiasaan dibagi menjadi dua berdasarkan

akibat yang dapat terjadi dari kebiasaan seseorang yaitu kebiasaan yang membawa

kebaikan dan kebiasaan yang dapat merugikan seseorang.

Kebiasaan yang membawa kebaikan merupakan kebiasaan yang

mengarah kearah yang lebih baik bagi kehidupan individu, contohnya kebiasaan

untuk tidak merokok. Sedangkan kebiasaan yang merugikan merupakan kebiasaan
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yang tidak berdampak positif bagi individu, contoh kebiasaan merokok,

mengkonsmsi narkoba.

2.2.2 Merokok

Merokok merupakan kebiasaan yang sangat dengan kehidupan manusia.

Berikut ini penjelasan tentang merokok yang diawali dari definisi rokok, jenis

jenis rokok, racun pada rokok, kriteria perokok, alasan merokok, tipe perokok dan

strategi mengatasi kebiasaan merokok.

2.2.2.1 Definisi Kebiasaan Merokok

Setipoe (2000: 20) merokok adalah membakar tembakau yang kemudian

dihisap asapnya baik menggunakan rokok maupun menggunakan pipa. Pernafsan

akan terganggu pada saat pertama kali merokok. Rokok biasanya berbentuk

silinder terdiri dari kertas yang berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm

dengan diameter sekitar 10 mm, berwarna putih dan cokelat, biasanya berisi dau-

daun tembakau yang telah di cacah, ditambah sedikit racikan-racikan seperti

cengkeh, saus rokok serta racikan lainnya. Untuk menikmati sabatang rokok perlu

dilakukan pembakaran pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar

asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lainnya (Sugeng D. Triswanto,

2007: 16).

Sedangkan pengertian kebiasaan menurut Miller Dollard (2009: 337)

kebiasaan merupakan ikatan atau asosiasi antara stimulus dengan respon, yang

relatif stabil dan bertahan lama dalam kepribadian. Purnomo (2011: 1) kebiasaan

atau habituasi merupakan pengurangan respon dari respon sebelumnya yang
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ditampilkan pada saat tidak ada diberikan ganjaran atau hukuman setelah

rangsangan yang diberikan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebiasaan merokok

adalah membakar tembakau dengan menghisap asapnya yang dilakukan secara

berulang-ulang dan dilakukan setiap hari.

2.2.2.2 Alasan merokok

Agoes Dariyo (2003), menyatakan beberapa alasan individu untuk

memiliki perilaku kebiasaan merokok antara lain:

a. Pengaruh positif, yakni individu mau merokok karena merokok

memberi manfaat positif bagi dirinya. Ia menjadi senang, tenang dan

nyaman karena memperoleh kenikmatan dengan merokok. Misalnya,

sambil menonton televisi atau setelah makan, individu merokok.

Tujuannya untuk memperoleh atau menambah kenikmatan.

b. Pengaruh negatif, yaitu merokok dapat meredakan emosi-emosi

negatif yang dihadapi dalam hidupnya. Misalnya, ketika dalam

keadaan cemas, individu merokok sehingga akan membuat kondisi

fisiknya menjadi rileks, tenang dan santai.

c. Habitual (ketergantungan fisiologis) ialah perilaku yang sudah

menjadi kebiasaan. Secara fisik, individu merasa ketagihan untuk

merokok dan ia tak daoat menghindar atau menolak permintaan yang

berasal dari dalam diri (internal).  Dengan terus-menerus merokok

baik dalam keadaan santai, hal itu akan menjadi suatu kebiasaan.

Bahkan menjadi gaya hidup.



16

d. Ketergantungan psikologis, yaitu kondisi ketika individu selalu

merasakan, memikirkan, dan memutuskan untuk merokok terus-

menerus. Dalam keadaan apa saja dan dimana saja, ia selalu

cenderung untuk merokok.

Selain itu Umi Istiqomah (2003) mengungkapkan bahwa faktor yang

mempengaruhi orang untuk merokok adalah: 1) Faktor lingkungan pergaulan, 2)

Faktor lingkungan keluarga, 3) Faktor citra rokok yang “keren” mendorong

remaja mencoba merokok, 4) Pengaruh idola dan sponsor suatu pertunjukan, 5)

Faktor lingkungan sekolah.

2.2.2.3 Aspek-aspek Merokok

Menurut Aritonang(1997) aspek merokok dibedakan menjadi 4 macam

yaitu:

1. Fungsi merokok dalam kehidupan sehari-hari

Fungsi merokok dapat menggambarkan perasaan yang dialami oleh

perokok, seperti perasaan positif ataupun negatif selain itu merokok

juga berkaitan dengan masa mencari jati diri pada remaja. Perasaan

positif seperti mengalami perasaan yang tenang dan nyaman ketika

mengkonsumsi rokok

2. Intensitas merokok

Intensitas merokok dibagi menjadi tiga yaitu perokok berat, sedang

dan ringan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Perokok berat adalah mereka merokok dari 21-31 batang per hari

atau lebih dan selang waktu sejak bangun pagi berkisar antara 6-30
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menit. Golongan ini merupakan paling parah, untuk

menyembuhkan perokok digolongan ini perlu waktu yang cukup

lama. Perokok digolongan ini akan merasa membutuhkan rokok

tiap hari dan jika tidak merokok mereka merasa lemas.

b. Perokok sedang adalah mereka mampu menghabiskan 11-21

batang per hari dengan sela waktu 31-60 menit setelah bangun

pagi. Golongan ini merupakan yang umum, mereka akan merokok

ketika menonton tv, melamun atau berkumpul bersama teman-

temannya. Mereka rata-rata membeli satu bungkus rokok tiap hari.

c. Perokok ringan menghabiskan sekitar 10 batang per hari dengan

sela waktu 60 menit dari bangun pagi. Merupakan golongan yang

merokok hanya jika berkumpul dengan sesama perokok, golongan

ini jarang menghabiskan satu bungkus rokok dalam jangka satu

hari (Sugeng D. Triswanto 2007: 41).

3. Tempat merokok

Tipe perokok berdasarkan tempat ada dua yaitu:

a. Merokok di tempat umum

Merokok di ruang publik dibedakan menjadi dua yaitu kelompok

homogen dan kelompok heterogen ; 1) kelompok homogen

merupakan kelompok sesama perokok mereka berkumpul sambil

menikmati kebiasaannya dalam merokok. 2) kelompok heterogen

merupakan merokok ditengah-tengah orang yang tidak merokok.

b. Merokok di tempat-tempat yang bersifat pribadi
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1) Kantor atau di kamar tidur pribadi. Perokok memilih tempat

seperti ini sebagai tempat merokok digolongkan kepada

individu yang kurang menjaga kebersihan diri, penuh rasa

gelisah yang mencekam

2) Toilet. Perokok jenis ini dapat digolongkan sebagai orang yang

suka berfantasi

4. Waktu merokok

Remaja yang merokok dipengaruhi oleh keadaan yang dialaminya

pada saat itu, misalnya sedang berkumpul dengan teman, cuaca yang

dingin atau setelah makan dll.

2.2.2.4  Jenis-jenis Rokok

Rokok dibedakan menjadi beberapa jenis. Pembedaan ini didasarkan

atas bahan pembungkus rokok, bahan baku atau isi rokok, proses pembuatan

rokok, dan penggunaan filter pada rokok.

2.2.2.3.1 Rokok berdasarkan bahan pembungkus.

(1) Klobot: rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun jagung.

(2) Kawung: rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun aren.

(3) Sigaret: rokok yang bahan pembungkusnya berupa kertas.

(4) Cerutu: rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun tembakau.

2.2.2.3.2 Rokok berdasarkan bahan baku atau isi.

(1) Rokok Putih: rokok yang bahan baku atau isinya hanya

daun tembakau yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan

aroma tertentu.



19

(2) Rokok Kretek: rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun

tembakau dan cengkeh yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa

dan aroma tertentu.

(3) Rokok Klembak: rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun

tembakau, cengkeh, dan kemenyan yang diberi saus untuk

mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.

(http://id.wikipedia.org/wiki/Rokok diakses 25 November 2012)

2.2.2.5 Racun Pada Rokok

2.2.2.5.1 Tar merupakan substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan

menempel pada paru-paru.

2.2.2.5.2 Nikotin adalah zat adiktif yang bisa mempengaruhi syarat dan

peredaran darah. Zat ini bersifat karsinogen (pemicu tumbuhnya

kanker).

2.2.2.5.3 Karbon monoksida merupakan zat yang bisa menjadikan darah

tidak mampu mengikat hemoglobin dalam darah, sehingga

membuat darah tidak mampu mengikat oksigen.

Rokok juga mengandung lebih dari empat ribu zat-zat dan dua ribu

diantaranya telah dinyatakan berdampak tidak baik bagi kesehatan kita,

diantaranya adalah bahan radioaktif (polonium-201) dan bahan-bahan yang

digunakan di dalam cat (acetone), pencuci lantai (ammonia), ubat gegat

(naphthalene), racun serangga (DDT), racun anai-anai (arsenic), gas beracun

(hydrogen cyanide) yang digunakan di “kamar gas maut” bagi pesalah yang

menjalani hukuman mati, serta masih banyak lagi.
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2.2.2.6 Tipe-tipe perokok

Perokok dapat dibedakan ada dua jenis, yaitu perokok aktif dan perokok

pasif, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Perokok aktif ialah individu yang benar-benar memiliki kebiasaan

merokok. Mereka merokok setiap waktu, rata-rata menghabiskan satu

bungkus tiap harinya.

b. Perokok pasif, yaitu individu yang tak memiliki kebiasaan merokok,

namun terpaksa harus menghisap asap rokok yang diembuskan orang

lain yang kebetulan di dekatnya.

Baik perokok aktif maupun perokok pasif sama-sama mempunyai resiko

terkena penyakit kanker maupun penyakit jantung. Bahkan perokok pasif

mempunyai resiko tiga kali lebih parah daripada perokok aktif ini dikarenakan

asap yang bertebaran diudara tidak melalui filter rokok.

2.2.2.7 Strategi mengatasi kebiasaan merokok

Sulit memang untuk menghilangkan kebiasaan merokok yang sudah

menjadi suatu kegiatan rutin. Tetapi tidak mustahil juga untuk menghilangkan

kebiasaan merokok, menurut Agoes Dariyo (2003: 41) strategi untuk

menghilangkan kebiasaan merokok ada beberapa cara yaitu pemantauan diri,

kontrol stimulus, mengganti respon dan melakukan kontrak perjanjian.
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a. Pemantauan diri

Kemampuan individu untuk mengamati dan mengevaluasi sudah

sejauh mana dirinya memiliki perilaku kebiasaan merokok.

Pemantauan diri yang baik akan menumbuhkan kesadaran yang

mendorong individu pada suatu pertobatan, artinya individu

menyadari akan akibat0akibat buruk yang dapat merugikan diri

sendiri baik secara finansial maupun kesehatan.

b. Kontrol diri

Bagaimana upaya individu untuk mengatur dan mengontrol

ransangan yang muncul dari dalam diri ataupun dari luar dirinya.

Kontrol stimulus yang baik ditandai dengan sikap asertif, yaitu

keberanian untuk menolak tawar-tawaran yang berasal dari

lingkungan eksternal, yang cenderung mengajak individu untuk

merokok.

c. Mengganti respons

Kemampuan individu mengganti respons ketika menghadapi suatu

rangsangan yang mengarahkan dirinya merokok. Bila rangsangan itu

muncul individu segera memutuskan untuk tidak menurutinya, tetapi

diganti perilaku yang lain.

d. Melakukan kontrak perjanjian dengan orang lain.

Suatu kesepakatan yang dibuat antara dirinya dan orang lain dengan

tujuan untuk menghentikan kebiasaan merokok.orang lain bisa

teman sendiri, orang tua atau tenaga profesional. Untuk lebih
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efektivitasnya, perlu perjanjian dengan alih profesional agar ia

benar-benar dapat menepati janji tersebut secara efektif.

2.3 Penerima Manfaat

Penerima manfaat merupakan sebutan yang diberikan oleh pihak Balai

Rehabilitasi Mandiri untuk orang yang menempuh pendidikan di balai rehabilitasi.

Di balai rehabilitasi Mandiri dikususkan untuk menangani anak jalanan, anak

nakal, mantan pengguna narkoba dan anak putus sekolah, balai rehabilitasi

Mandiri juga mendapat rekomendasi dari dinas sosial kabupaten di Jawa Tengah.

Syarat syarat yang harus dipenuhi untuk masuk ke balai rehabilitasi Mandiri

adalah sebagai berikut:

1. Anak Nakal

a. Berperilaku menyimpang dari norma dan kebebasan di dalam

masyarakat lingkungannya, sehingga merugikan dirinya, keluarga

dan atau orang lain serta mengganggu ketertiban umum.

b. Usia 14-21 tahun

c. Laki-laki

d. Belum menikah

2. Eks Korban penyalahgunaan narkoba

a. Eks penyalahgunaan narkoba yang telah melalui proses

detoksifikasi

b. Usia 14-25 tahun

c. Laki-laki
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d. Belum menikah

3. Anak Jalanan

a. Menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah, berkeliaran di

jalanan/ di tempat keramaian umum. Sehingga kegiatannya dapat

membahayakan dirinya atau mengganggu ketertiban umum.

b. Usia 14-21 tahun

c. Laki-laki

Masa pendidikan di balai rehabilitasi selama 6 bulan, disini penerima

manfaat akan pmenerima ketramppilan seperti mekanik, las mesin, perikanan dan

pertanian. Selain itu penerima manfaat juga mendapat pengetahuan tentang

agama, sosial dan psikologi. Setelah menyelesaikan pendidikan di balai

rehabilitasi penerima manfaat akan mendapat sertifikat ketrampilan yang berguna

untuk melamar pekerjaan.

2.4 Layanan Bimbingan Kelompok

2.4.1 Pengertian Bimbingan Kelompok

Istilah bimbingan kelompok mengacu kepada aktivitas-aktivitas

kelompok yang berfokus kepada penyediaan informasi atau pengalaman lewat

aktivitas kelompok yang terencana dan terorganisir (Gibson dan Mitchell,

2011:275). Selain itu Tohirin (2007) berpendapat bahwa bimbingan kelompok

merupakan suatu cara memberikan bantuan (bimbingan) kepada individu melalui

kegiatan kelompok. Pelayanan bimbingan kelompok yaitu layanan bimbingandan

konseling yang memungkinkan sejumlah peserta didik (konseli) secara bersama-
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sama melalui dinamika kelompok memeperoleh berbagai bahan dari narasumber

tertentu (terutama dari guru pembimbing/konselor) dan/atau membahas secara

bersama-sama pokok bahasan (topik) tertentu yang berguna untuk menunjang

pemahaman dan kehidupannya sehari-hari dan/atau untuk perkembangan dirinya

baik sebagai individu maupun pelajar, dan untuk pertimbangan dalam

pengambilan keputusan dan/atau tindakan tertentu ( Dewa Ketut Sukardi,

2008:78)

Layanan Bimbingan kelompok yakni layanan bimbingan
dan konseling yang memungkinkan sejumlah peserta
didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok
memperoleh berbagai bahan dari nara sumber tertentu
dan/atau membahas secara bersama-sama pokok bahasan
tertentu yang berguna untuk menunjang pemahaman dan
kehidupan sehari-hari dan/atau untuk perkembangan
dirinya baik sebagai individu maupun sebagai pelajar dan
untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan
dan/atau tindakan tertentu (Prayitno, 1998:36).

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan layanan bimbingan

kelompok adalah salah satu layanan bimbingan kelompok yang beranggotakan 8-

15 orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok dan ada satu orang sebagai

pemimpin kelompok, kegiatan ini membahas tentang permasalahan terkini.

2.4.2 Tujuan Bimbingan Kelompok

Setiap kegiatan yang disusun secara sistematis dan terencana memiliki

tujuan dan harapan tidak terkecuali layanan bimbingan kelompok. Bimbingan

kelompok diorganisasikan untuk mencegah berkembangnya problem (Gibson dan

Mitchell , 2011: 52).
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Berdasarkan fungsinya layanan bimbingan kelompok dapat

dikelompokkan memiliki dua tujuan. Pertama, layanan bimbingan kelompok

sebagai upaya pencegahan (preventif) terhadap problematika yang sering

dijumpai. Kedua, layanan bimbingan kelompok sebagai upaya untuk menjaring

atau menyeleksi anggota kelompok tertentu untuk memperoleh  layanan yang

lebih optimal  melalui layanan konseling kelompok atupun layanan konseling

individual.

Pelayanan bimbingan kelompok dimaksudkan untuk memungkinkan

siswa secara bersama-sama memperoleh fungsi utama bimbingan yang didukung

oleh layanan konseling kelompok ialah fungsi pengentasan (Dewa Ketut Sukardi,

2008:78). Pembahasan topik-topik dalam layanan bimbingan kelompok dapat

melalui dua jenis kelompok, yakni; kelompok bebas dan kelompok tugas.

Kelompok bebas membahas topik bahasan yang diusulkan oleh anggota kelompok

dan disepakati oleh pemimpin kelompok dan anggota kelompok tersebut.

Sementara kelompok tugas, topik bahasan merupakan penugasan dari pemimpin

kelompok yang bertujuan untuk mempersatukan anggota kelompok untuk

berperan aktif dalam pembahasan tersebut.

Kedua jenis kelompok tersebut (bebas dan tugas) merupakan media

untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok. Hal tersebut

bertujuan agar pembahasan dalam kegiatan bimbingan kelompok dapat dimengerti

oleh pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Dengan kata  lain  berdasarkan

jenisnya, tujuan  kelompok bertujuan untuk menciptakan kehidupan kelompok

yang dinamis melalui pengembangan sikap, keterampilan, dan keberanian sosial
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yang bertenggang rasa. Perbedaan dalam kedua jenis kelompok tersebut terletak

pada ” dari mana datangnya” materi bahasan (Prayitno, 1995:26)

Dari berbagai penjelasan tentang tujuan diselenggarakan layanan

bimbingan kelompok dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan kelompok

bertujuan untuk membantu individu guna memperoleh informasi, wawasan dan

pengalaman yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil

sebuah keputusan atau perubahan sikap dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

2.4.3 Komponen Bimbingan Kelompok

Dalam melaksanakan layanan bimbingan kelompok perlu diperhatikan

komponen-komponen yang terdapat dalam kegiatan bimbingan kelompok. Dalam

layanan bimbingan  kelompok berperan dua pihak yakni (1) Pemimpin kelompok

(2) Anggota kelompok atau peserta (Prayitno, 2004:4).

Pemimpin kelompok (PK) adalah konselor yang terlatih dan berwenang

dalam melakukan kegiatan bimbingan kelopok. Ini semakin menjelaskan bahwa

tidak semua orang bisa menyelenggarakan kegiatan layanan bimbingan kelompok.

Oleh sebab itu pemimpin kelompok memiliki karakter dan peranan penting dalam

pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Tohirin (2007) mengungkapkan

bahwa pemimpin kelompok dalam layanan bimbingan kelompok memiliki

karakteristik, yakni:

1) Membentuk kelompok sehingga terpenuhi syarat-syarat kelompok yang

mampu secara aktif mengembangkan dinamika kelompok, yaitu:

a. Terjadinya hubungan anggota kelompok menuju keakraban diantara

mereka.
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b. Tumbuhnya tujuan bersama diantara anggota kelompok dalam suasana

kebersamaan.

c. Berkembangnya ikhtikad baik dan tujuan bersama untuk mencapai

tujuan kelompok.

d. Terbinanya kemandirian pada diri setiap anggota kelompok, sehingga

mereka masing-masing mampu berbicara.

e. Terbinanya kemandirian kelompok, sehingga kelompok berusaha dan

mampu tampil beda dari kelompok lain.

2) Memimpin kelompok yang bernuansa layanan konseling melalui bahasa

konseling untuk mencapai tujuan konseling.

3) Melakukan penstrukturan yaitu membahas bersama anggota kelompok

tentang apa, mengapa dan bagaimana layanan bimbngan kelompok

dilaksanakan.

4) Melakukan pentahapan layanan konseling kelompok.

5) Memberikan penilaian segera hasil layanan konseling kelompok.

6) Melakuakan tindak lanjut.

Terkait dengan karakterisitk dan sikap yang dimiliki oleh pemimpin

kelompok, pemimpin kelompok juga memiliki peranan penting. Peranan

pemimpin kelompok yakni; pemimpin kelompok dapat memberikan bantuan,

pengarahan ataupun campur tangan langsung, pemimpin kelompok memusatkan

perhatian pada suasana yang berkembang dalam kelompok,  pemimpin kelompok

perlu mengarahkan anggota kelompoknya, pemimpin kelompok  perlu

memberikan tanggapan tentang berbagai hal yang terjadi dalam kelompok
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(Prayitno, 1995:35). Dengan kata lain pemimpin kelompok harus memiliki

kompetensi untuk mengarahkan, mengkoordinir sekaligus menimbulkan minat

kepada anggota kelompok untuk berperan secara aktif dalam kegiatan kelompok.

Anggota kelompok (AK) adalah semua individu yang mengikuti kegiatan

bimbingan kelompok yang dipimpin oleh pemimpin kelompok. Anggota

kelompok memiliki peranan  terpenting dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan

kelompok. Dapat dikatakan  bahwa anggota kelompok justru merupakan badan

dan jiwa suatu kelompok (Prayitno,1995:30).

Dalam melaksanakan layanan bimbingan kelompok keanggotaan perlu

diperhatikan. Hal tersebut bukan bearti mendiskriminasikan melainkan untuk

mempermudah pencapaian tujuan dalam kegiatan bimbingan kelompok. Beberapa

hal yang perlu diperhatikan dalam keanggotaan kelompok yakni ; jenis kelompok,

umur, kepribadian dan hubungan awal (Prayitno, 1995: 30).

Disamping keempat hal tersebut Gibson dan Mitchell (2011:287)

menambahkan perlu mempertimbangkan penyeleksian anggota kelompok yang

meliputi (a) kepentingan bersama (b) Sukarela atau mengajukan diri (c) kesediaan

berpartisipasi dalam kelompok (d) kemampuan berpartisipasi dalam proses

kelompok.

2.4.4 Tahapan Bimbingan Kelompok

Layanan Bimbingan kelompok diselenggarakan secara sistematis,

tererencana dan memiliki tujuan serta sasaran yang jelas. Oleh sebab itu dalam

penyelenggaraan layanan bimbingan kelompok terdapat beberapa langkah atau

tahapan. Prayitno (1995:76) membagai tahapan bimbingan kelompok meliputi:
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1. Langkah awal

Langkah awal atau tahap awal diselenggarakan dalam  rangka

pembentukan kelompok sampai dengan mengumpulkan para peserta yang

siap melaksanakan kegiatan kelompok. Langkah ini dimulai dengan

memberikan penjelasan tentang adanya layanan bimbingan kelompok baik

menggunakan media tertulis maupun lisan.

Dengan tenaga pembimbing dan tenaga pengasuh yang ditugaskan di

masing-masing wisma, layanan bimbingan kelompok dapat

diinformasikan. Jumlah penerima manfaat yang mengikuti layanan

bimbingan kelompok berkisar antara 8-10 orang sesuai dengan hasil

randomisasi wisma yang akan diberikan layanan bimbingan kelompok.

2. Perencanaan kegiatan.

Perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh konselor meliputi beberapa

hal yaitu (a) menentukan materi layanan (b) menentukan tujuan yang ingin

dicapai (c) menentukan sasaran kegiatan (d) bahan atau sumber bahan

untuk kelompok tugas (e) rencana penilaian dan (f) waktu dan tempat

pelaksanaan bimbingan kelompok.

3. Pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan yang telah direncanakan oleh konselor tersebut kemudian

direalisasikan yaitu dengan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok

meliputi beberapa tahapan, yakni : (1) Tahap pembentukan, tahap

pembentukan yaitu tahapan untuk membentuk kerumunan sejumlah

individu menjadi satu kelompok. (2) Tahap peralihan, tahap peralihan
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yaitu tahapan untuk mengalihkan kegiatan awal kelompok ke kegiatan

berikutnya (3) Tahap kegiatan, tahap kegaitan  merupakan tahapan inti,

yakni kegiatan untuk membahas topik-topik tertentu. topik-topik yang

dibahas dalam kegiatan bimbingan kelompok adalah terkait dengan

pengendalian diri  (4) Tahapan Pengakhiran, tahap pengakhiran

merupakan tahap akhir kegiatan. tahapan  ini bertujuan untuk melihat

kembali apa yang sudah dilakukan dan dicapai oleh kelompok, serta

merencanakan kegiatan selanjutnya (Prayitno, 2004:19)

4. Evaluasi kegiatan.

Penilaian kegiatan bimbingan kelompok tidak beroritentasi pada ”hasil

belajar” melainkan berupa penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang

diperoleh peserta. Dengan pemberian layanan bimbingan kelompok konseli

atau anggota kelompok memiliki pengetahuan tertentu sesuai topik yang

dibahas, yakni pengendalian diri. Kesan-kesan yang disampaikan oleh

anggota kelompok merupakan penilaian yang sesungguhnya.

5. Analisis dan Tindak Lanjut

Analisis yang dapat dilakukan oleh konselor sekolah dapat berupa

analisis diagnosis atau analisis prognosis. Analisis diagnosis merupakan

analisis kebelakang, seperti menganalisis jenis kelompok yang telah diberi

layanan, waktu dan tempat, materi, teknik yang digunakan, peranana

anggota kelompok. Analisis prognosis adalah analisis yang merupakan

tinjauan ke depan setelah pemberian layanan.
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Dalam analisis prognosi, satu hal yang perlu diperhatikan yakni tentang

keberlanjutan pembahasan topik atau pemberian topik yang berkaitan

dengan topik sebelumnya. Usaha tindak lanjut yang dilakukan oleh konselor

erat kaitannya dengan hasil analisis. Tindak lanjut itu dapat dilaksanakan

melalui pertemuan bimbingan kelompok selanjutnya atau melalui bentuk-

bentuk layanan lainnya, atau bentuk-bentuk kegiatan nonlayanan, atau

kegiatan duanggap sudah memadai dan selesai sehingga oleh karenanya

upaya tindak lanjut secara tersendiri dianggap tidak perlu (Prayitno,

1995:83).

2.4.5 Efektivitas Bimbingan Kelompok

Layanan bimbingan kelompok sangat efektif dalam menangani siswa

atau penerima manfaat secara berkelompok, dalam kegiatan ini yang ditekankan

adalah pemberian informasi kepada kelompok tersebut sehingga para anggota

kelompok bisa menelaah dan saling berdiskusi satu sama lain. Tidak terkecuali

untuk mengurangi kebiasaan merokok. Salah satu kelebihan bimbingan kelompok

adalah mempelajari masalah yang dialami manusia, selain itu bimbingan

kelompok merupakan proses belajar baik bagi petugas bimbingan maupun

individu yang dibimbing. Jadi diharapkan setelah mengikuti layanan bimbingan

kelompok diharapkan penerima manfaat dapat mengurangi kebiasaan merokok.

Efektivitas bimbingan kelompok ada pada homogenitas (kesamaan)  dalam

kelompok, bimbingan kelompok merupakan kelompok homogen yaitu para

penerima manfaat dan masalah yang dialami sama yaitu mantan narkoba yang
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memiliki kebiasaan merokok, memerlukan informasi yang disajikan dan tindak

lanjut yang sama yaitu untuk menyusun rencana dalam membuat keputusan.

2.5 Diskusi Kelompok

Diskusi kelompok merupakan suatu cara dimana siswa memperoleh

kesempatan untuk memecahkan masalah secara bersama-sama (Tohirin, 2007:

291). Menurut Romlah (2001: 89) diskusi kelompok merupakan usaha bersama

untuk memecahkan suatu masalah, yang didasarkan pada sejumlah data, bahan-

bahan, dan pengalaman-pengalaman, di mana masalah ditinjau selengkap dan

sedalam mungkin. Dalam kegiatan ini siswa memperoleh kesempatan untuk

mengemukakan pikirannya masing-masing dalam memecahkan masalahnya.

Anggota kelompok dibagi peranannya ada yang menjadi pemimpin diskusi

kelompok dimana ia bertugas memimpin jalannya diskusi, kemudian notulen

bertugas mencatat hasil diskusi dan anggota kelompok.

Pelaksanaan diskusi kelompok ada tiga langkah yaitu perencanaan,

pelaksanaan dan penilaian. Pada tahap perencanaan fasilitator melaksanakan lima

hal yaitu: (a) merumuskan tujuan diskusi; (b) menentukan jenis diskusi, apakah

diskusi kelas, diskusi kelompok atau diskusi panel; (c) melihat pengalaman dan

perkembangan siswa, apakah memerlukan pengarahan-pengarahan yang jelas,

tugas yang sederhana dan waktu diskusi yang lebih pendek atau sebaliknya;

(d) memperhitungkan waktu yang tersedia untuk kegiatan diskusi; (e)

mengemukakan hasil yang diharapkan dari diskusi, misalnya rangkuman,

kesimpulan-kesimpulan atau pemecahan masalah. Pada tahap pelaksanaan,

fasilitator memberikan tugas yang harus didiskusikan, waktu yang tersedia untuk
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mendiskusikan tugas itu, dan memberitahu cara melaporkan tugas, serta menunjuk

pengamat diskusi apabila diperlukan. Pada tahap penilaian, fasilitator meminta

pengamat melaporkan hasil pengamatannya, memberikan komentar mengenai

proses diskusi dan membicarakannya dengan kelompok.

Selain itu dalam kegiatan diskusi kelompok tidak selalu ada kelebihannya

tetapi ada kekurangannya. Kelebihan dari diskusi kelompok adalah

1) Membuat anggota kelompok lebih aktif karena tiap anggota

mendapat kesempatan untuk berbicara dan memberi sumbangan

pada kelompok.

2) Anggota kelompok dapat saling bertukar pengalaman, pikiran,

perasaan, dan nilai-nilai yang akan membuat persoalan yang

dibicarakan menjadi lebih jelas.

3) Anggota kelompok belajar mendengarkan dengan baik apa yang

dikatakan anggota kelompok yang lain.

4) Dapat meningkatkan pengertian terhadap diri sendiri dan

pengertian terhadap orang lain. Melalui balikan yang diberikan

anggota lain, terutama di dalam diskusi kelompok kecil, masing-

masing anggota dapat melihat dirinya dengan lebih mendalam.

5) Memberi kesempatan pada anggota untuk belajar menjadi

pemimpin, baik dengan menjadi pemimpin kelompok maupun

dengan mengamati perilaku pemimpin kelompok.
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Sedangkan kekurangan dari diskusi kelompok adalah (a) dapat menjadi

salah arah apabila pemimpin kelompok tidak melaksanakan fungsi

kepemimpinannya dengan baik; (b) ada kemungkinan diskusi dikuasai oleh

individu-individu tertentu, sehingga anggota lain kurang mendapat kesempatan

berbicara; (c) membutuhkan banyak waktu dan tempat yang agak luas, terutama

untuk diskusi-diskusi kelompok kecil, agar masing-masing kelompok tidak

terganggu.

2.6 Pengaruh layanan bimbingan kelompok terhadap kebiasaan merokok

pada penerima manfaat

Merokok merupakan suatu aktifitas yang sudah menjadi suatu rutinitas

rutin yang dilakukan oleh sebagian orang. Mereka merokok karena banyak faktor,

yaitu fakto lingkungan, faktor keluarga, faktor pergaulan, faktor sekolah dan

faktor suatu event tertentu. Perokok dibedakan menjadi dua yaitu perokok aktif

dan pasif, perokok aktif adalah orang yang memiliki kebiasaan merokok atau

menghisap rokok sedangkan perokok pasif adalah orang yang tidak memiliki

kebiasaan merokok atau hanya menghisap asap yang ditimbulkan oleh perokok

aktif.

Salah satu layanan yang dapat digunakan untuk mengurangi kebiasaan

merokok adalah bimbingan kelompok, karena  di bimbingan kelompok para

penerima manfaat  bisa diberi materi-materi tentang bagaimana cara untuk

menghentikan kebiasaan merokok. Tujuan dari bimbingan kelompok adalah

memungkinkan siswa secara bersama-sama memperoleh fungsi utama bimbingan

yang didukung oleh layanan konseling kelompok ialah fungsi pengentasan (Dewa
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Ketut Sukardi, 2008:78). Dengan fungsi pengentasan yang ada di bimbingan

kelompok diharapkan penerima manfaat bisa mengatur konsumsi rokok per hari

atau kalau memungkinkan kebiasaan merokok itu bisa dihilangkan.

Terkait hubungan anatara bimbingan kelompok sebagai upaya

mengurangi kebiasaan merokok yang dimiliki oleh penerima manfaat peneliti

menyajikan bagan sebagai berikut

Bagan 1

Program
Bimbingan
Kelompok

Jenis Kelompok:
1. Tugas
2. Bebas

Fungsi :

1. Pemahaman

2. Pencegahan

3. Pemeliharaan

4. Pengembangan

Faktor alasan merokok:

1.Pengaruh positif
2. Pengaruh negatif
3. habitual
4. ketergantungan psikologis
5. Faktor lingkungan pergaulan
6. Faktor lingkungan keluarga

Kriteria perokok:

1. Golongan perokok berat
2. Golongan perokok sedang
3. Golongan perokok  ringan

Berkurangnya kebiasaan merokok ditandai dengan perubahan
konsumsi merokok sehari-hari
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Mengurangi kebiasaan merokok dengan menggunakan layanan

bimbingan kelompok.

Alasan peneliti menggunakan layanan bimbingan kelompok adalah

keunggulan bimbingan kelompok untuk mengurangi kebiasaan merokok mantan

pengguna narkoba. Keunggulan bimbingan kelompok dalam hal ini adalah

bimbingan kelompok mempunyai 2 jenis kelompok yaitu bebas dan tugas yang

berkaitan langsung dengan anggota kelompok. Perbedaan kedua kelompok

tersebut hanya pada derimana topik itu didapat.

Dari tujuan diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok dapat

berpenagruh dalam mengurangi kebiasaan merokok pada penerima manfaat

dengan tujuan memberikan informasi dan diskusi kelompok pada penerima

manfaat supaya mereka membentuk sikap untuk mengurangi kebiasaan merokok.

2.7 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah,

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.

(Sugiyono, 2011: 99). Dari paparan  yang  ada maka peneliti merumuskan

hipotesis sementara yaitu dengan  menggunakan layanan bimbingan kelompok

dapat mengurangi kebiasaan merokok pada mantan penerima manfaat di Balai

Rehabiltasi Mandiri Semarang II tahun 2013.
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BAB 3

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan hal terpenting dalam sebuah penelitian.

Dalam metode penelitian dijelaskan tentang urutan suatu penelitian. Hal yang

perlu diperhatikan dalam metode penelitian adalah ketepatan penggunaan metode

yang sesuai dengan objek penelitian dan tujuan yang ingin dicapai. Uraian yang

akan dibahas mengenai jenis dan desain penelitian, variabel penelitian, populasi

dan sampel, metode dan alat pengumpulan data, uji instrument penelitian.

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Sugiyono ( 2011: 109)

mengemukakan bahwa penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam

kondisi yang terkendalikan. Di dalam penelitian ini bimbingan kelompok (X)

diduga mempengaruhi mengurangi kebiasaan merokok (Y). Setelah diberi

tindakan (treatment) yang berupa layanan bimbingan kelompok kebiasaan

merokok pada penerima manfaat akan berkurang.

3.1.2 Desain Penelitian

Menurut Sugiyono ada beberapa desain penelitian eksperimen yaitu Pre

Experimental, True Experimental, Factorial Experimental dan Quasi

Experimental (Sugiyono, 2011:111). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan



38

pre eksperimental. Bentuk pre eksperimental yang digunakan adalah  bentuk one-

group pretest-posttest design yaitu sebelum diberi treatment kelompok mendapat

pretest sebelum treatment dan posttest sesudah treatment.

Dalam penelitian ini menggunakan dua kali pengkuran, dimana

pengukuran pertama digunakan untuk mengukur kebiasaan merokok sebelum

mendapat layanan bimbingan kelompok (O1) yang disebut pretest dan

pengukuran kedua untuk mengetahui kebiasaan merokok sesudah layanan

bimbingan kelompok (O2)  atau yang disebut pretest. Adapun pola one-group

pretest-posttest design dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1
Desain Penelitian

Keterangan :

O1 : Pre-test

X : Perlakuan (Pemberian layanan bimbingan kelompok)

O2 : Post-test

Untuk memperjelas pelaksanaan dalam penelitian ini disajikan rancangan

penelitian eksperimen yaitu:

1)  Melakukan pretest adalah pengukuran (dengan menggunkan angket) kepada

sampel penelitian sebelum diadakan perlakuan yaitu bimbingan kelompok.

Tujuan diselenggarakan pretest adalah untuk mengetahui kondisi awal

kebiasaan merokok yang dimiliki oleh penerima manfaat. Hasil perhitungan

pretest ini akan digunakan sebagai bahan perbandingan pada posttest.

01 X    02
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2) Memberikan perlakuan (treatment) adalah  pemberian perlakuan terhadap

sampel penelitian berupa layanan  bimbingan  kelompok. Pemberian layanan

bimbingan kelompok diberikan sebanyak 8 kali pertemuan tatap muka dengan

durasi 45 menit/pertemuan. Setiap akhir pertemuan akan dilakukan penilaian

(UCA)

3) Melakukan posttest adalah pengukuran kembali menggunakan instrument

(angket) dengan tujuan untuk mengetahui kebiasaan merokok pada penerima

manfaat setelah pemberian layanan bimbingan kelompok.

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian, berikut dijelaskan hal-hal

yang akan dilakukan dalam penelitian eksperimen ini.

Tabel 3.1

Jadwal Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok

Tahap Topik Sub Topik Tujuan Waktu
(menit)

Pretest 60
1 Kebiasaan

Merokok
1. Pengertian

Kebiasaan
2. Pengertian

kebiasaan
merokok

3. Faktor faktor
pembentuk
kebiasaan
merokok

1. Tujuan umum
 Melatih ketrampilan

berkomunikasi
2. Tujuan khusus

 AK mengetahui
pengertian kebiasaan
merokok

45

2 Jenis- jenis
Rokok

1. Macam -
macam  rokok

2. Bahan baku
rokok

1. Tujuan umum
 Berlatih menungkapkan

pendapat
2. Tujuan khusus

 AK mengetahui macam
-macam rokok

 AK mengetahui bahan
baku pembuatan rokok

45

3 Racun dalam 1. Kandungan 1. Tujuan umum 45
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rokok racun dalam
rokok

2. Dampak yang
ditimbulkan
oleh racun
didalam rokok

 Melatih ketrampilan
berkomunikasi

2. Tujuan khusus
 Meningkatkan

pemahaman AK tentang
racun dalam rokok

 Mengetaui dampak
yang diakibatkan oleh
racun dalam rokok

4 Tipe-tipe
perokok

1. Definisi tipe
perokok aktif

2. Definisi tipe
perokok pasif

1. Tujuan umum
 Melatih ketrampilan

berkomunikasi
2. Tujuan khusus

 AK mengetahui tentang
definisi perokok aktif
dan pasif

 Mengetahui perbedaan
perokok aktif dan pasif

45

5 Bahaya
rokok

1. Bahaya yang
ditimbulkan
oleh rokok

2. Penyakit yang
ditimbulkan
oleh rokok

1. Tujuan umum
 Melatih ketrampilan

berkomunikasi
2. Tujuan khusus

 Menambah pengetahuan
AK tentang bahaya
rokok

 AK memahami penyakit
yang ditimbulkan oleh
rokok

 Menyadarkan AK
tentang bahaya rokok

45

6 Cara
mengurangi
rokok

1. Melakukan
pemantauan
diri

2. Mengganti
kebiasaan
merokok
dengan hal lain

1. Tujuan umum
 Melatih ketrampilan

berargumentasi
2. Tujuan khusus

 Menambah pengetahuan
AK dalam mengurangi
rokok

 Berbagi informasi
tentang berbagai cara
untuk mengurangi
rokok

45
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7 Menyikapi
ketika berada
didalam
lingkungan
perokok

1. Cara
mengendalikan
timbulnya
kebiasaan
merokok

2. Cara menolak
ketika ditawari
rokok

1. Tujuan umum
 Melatih ketrampilan

berargumentasi
2. Tujuan khusus

 AK mengetahui
bagaimana cara
mengendalikan
kebiasaan merokok

 AK bisa menolak secara
sopan dan halus ketika
ditawari rokok

45

8 Strategi agar
kebiasaan
merokok
tidak timbul
lagi

1. Mengatasi agar
kebiasaan
merokok tidak
timbul lagi

2. Membiasakan
hidup tanpa
merokok

3. Menghilangkan
sugesti tentang
rokok

1. Tujuan umum
 Melatih ketrampilan

berargumentasi
2. Tujuan khusus

 Memahami bagaimana
cara mengatasi
kebiasaan merokok
yang timbul lagi

 AK mengerti bagaimana
cara mengalihkan ketika
kebiasaan merokok
muncul lagi

 AK bisa mengendalikan
keinginan untuk
merokok lagi

45

Posttest 60

3.2 Variabel Penelitian

3.2.1 Identifikasi Variabel

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel penelitian. Variabel

bebas (Independent variable) dan variabel terikat (dependent variable).
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1) Variabel bebas atau indpendent variable adalah variabel yang mempengaruhi

atau yang menjadi sebab perubahannyaatau timbulnya variabel dependen.

Dalam penelitian ini variabel bebas adalah bimbingan kelompok (X).

2) Variabel terikat atau dependent varible adalah variabel yang dipengaruhi

atau yang menjadi akibat,  karena adanya variabel bebas. Variabel terikat di

penelitian ini adalah kebiasaan merokok (Y) (Sugiyono, 2011:64).

3.2.2 Hubungan Antar Variabel

Dalam penelitian ini, ada dua macam variabel:

1) Variabel bebas (X) dalam penelitian ini layanan bimbingan

kelompok

2) Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah mengurangi

kebiasaan merokok.

Hubungan variabel X dan variabel Y dapat digambarkan sebagai berikut:

Variabel X dapat berpengaruh terhadap variabel Y

Gambar 3.2
Hubungan antar variabel

Dalam penelitian ini layanan bimbingan kelompok sebagai variabel

bebas diberikan kepada penerima manfaat dengan tujuan untuk mengurangi

kebiasaan merokok. Dengan demikian layanan bimbingan kelompok sebagai

variabel bebas mempengaruhi kebiasaan merokok sebagai variabel terikat (Y)

YX
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3.2.3 Definisi Operasional

3.2.3.1 Kebiasaan Merokok

Kebiasaan merokok adalah membakar tembakau dengan menghisap

asapnya yang dilakukan secara berulang-ulang dan dilakukan setiap hari.

3.2.3.2 Bimbingan Kelompok

Bimbingan kelompok adalah salah satu layanan bimbingan kelompok

yang beranggotakan 8-15 orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok dan

ada satu orang sebagai pemimpin kelompok, kegiatan ini membahas tentang

permasalahan terkini. Dalam penelitian ini bimbingan kelompok bertujuan untuk

mengurangi kebiasaan merokok yang dimiliki oleh penerima manfaat.

3.3 Populasi dan sampel

3.3.1 Populasi penelitian

Populasi dalam (Sugiyono, 2011:119) adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas; objeck/subjeck yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya.

Dalam penelitian ini penulis mengambil populasi semua penerima

manfaat di panti rehabilitasi Mandiri. Adapun peneliti mengambil populasi

tersebut adalah karena mereka adalah  pertama, mereka merupakan penerima

manfaat. Kedua, dari hasil wawancara kepada petugas panti dan observasi bahwa

hampir semua penerima manfaat merupakan pengkonsumsi rokok .
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Tabel 3.2

Tabel Jumlah Penerima Manfaat

Nomor Nama Wisma Jumlah

1. Patimura 10

2. Imam Bonjol 10

3. Yos Sudarso 10

4. Jendral Sudirman 10

5. Ki Hajar Dewantara 10

6. Gajah Mada 10

7. Wahidin 10

8. WR. Supratman 10

9. Diponegoro 10

10. Hasanudin 10

JUMLAH 100

3.3.2 Sampel dan Teknik Sampling

Arikunto (2010: 174) menyatakan bahwa “sampel adalah sebagian atau

wakil populasi yang diteliti”. Sementara menurut Sugiarto, dkk (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 (2011:120)

mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang

dimiliki oleh populasi tersebut.
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Mempertimbangkan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, teknik

pengambilan subjek penelitian  menggunakan teknik proportional sampel, yakni

sampel yang terdiri dari sub-sub sampel yang perimbangannya mengikuti sub-sub

populasi (Sutrisno Hadi,2004:90).

Kriteria yang masuk sebagai sampel penelitian yakni (1) sampel berada

dalam satu balai rehabilitasi mandiri (2) konsumsi rokok penerima manfaat tinggi.

Dalam penelitian ini menggunakan 10 orang sebagai sampel dengan tingkat

konsumsi rokok rendah,sedang hingga tinggi yang kemudian dijadikan dalam satu

kelompok untuk diberikan treatment berupa layanan  bimbingan kelompok.

Alasan pemilihan jumlah anggota kelompok berjumlah 10 orang agar lebih efektif

ini seseuai dengan pendapat Tohirin (2007:170)  menambahkan bahwa “layanan

bimbingan kelompok beranggotakan 8-10 orang agar lebih efektif”.  Melihat

penjelasan diatas penelitian ini mengambil 10 orang sebagai sampel penelitian

yang akan diberikan treatment berupa layanan bimbingan kelompok.

3.4  Metode dan Alat Pengumpul Data

3.4.1 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang cukup penting dalam

penelitian ilmiah, karena data ini akan digunakan untuk menguji hipotesis yang

telah dirumuskan. Oleh karena itu data yang dikumpulkan harus valid. Menurut

Arikunto (2006: 224-237) terdapat beberapa tehnik pengumpulan data yaitu

angket, tes, interview, observasi, dan dokumentasi, skala psikologi.
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Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket. Angket

adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk

dijawabnya (Sugiyono, 2011: 192). Anwar Sutoyo (2009:167) menjelaskan bahwa

angket merupakan sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis tentang data

faktual atau opini yang berkaitan denan diri responden, yang dianggap fakta atau

kebenaran yang diketahui dan perlu dijawab oleh responden.  Beberapa

karakteristik yang dimiliki oleh angket adalah :

1) Data yang diungkap angket berupa data faktual atau yang dianggap fakta

dan kebenaran yang diketahui oleh subyek.

2) Pertanyaan dalam angket berupa pertanyaan langsung yang terarah kepada

informasi mengenai data yang hendak diungkap.

3) Responden pada angket biasanya tahu persis apa yang ditanyakan dalam

angket dan informasi apa yang dikehendaki.

4) Jawaban terhadap angket tidak bisa diberi skor melainkan diberi angka

atau coding sebagai identifikasi atau klarifikasi jawaban.

5) Satu angket dapat mengungkap informasi mengenai banyak hal.

3.4.2 Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data dapat diartikan sebagai usaha pencatatan hasil

penelitian yang mencakup segala peristiwa, fakta, keterangan dan angka yang

dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk menyusun suatu informasi tertentu.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket yang

dikembangkan oleh peneliti berdasarkan teori.
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Angket diberikan di awal dan di akhir eksperimen. Angket penilaian

awal bertujuan untuk mengetahui tingkat kebiasaan merokok  penerima manfaat

yang telah mereka miliki selama ini. Angket penilaian akhir digunakan untuk

mengetahui perubahan kebiasaan merokok mantan pengguna narkoba setelah

mendapatkan layanan bimbingan kelompok.

Prosedur penyusunan instrument, yaitu

Gambar 3.4
Prosedur Penyusunan Instrumen

Gambar diatas merupakan langkah-langkah dalam  menyusun instrument,

yaitu pertama membuat kisi-kisi instrument, kemudian dikonsultasikan, hasil

konsultasi tersebut direvisi. Instrumen yang telah direvisi di uji cobakan. Dari

hasil uji coba (try out) akan tampak beberapa item yang valid. Item yang valid

tersebut disusun kembali menjadi instrument yang siap disebarkan.

Angket mengurangi kebiasaan merokok menggunakan alternatife 5 pilihan

jawaban yaitu, sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS) dan sangat tidak

sesuai (STS) yang bertujuan untuk mengukur kebiasaan, jumlah  konsumsi rokok

dan intensitas dalam  merokok. Kebiasaan merokok yang akan diteliti telah

Kisi-kisi Instrumen Konsultasi Revisi

InstrumenRevisiUji CobaInstrumen  Jadi
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ditetapkan oleh peneliti, yang disebut dengan variabel penelitian. Variabel

tersebut kemudian dijabarkan dalam indikator-indikator penelitian, kemudian

indikator tersebut dijabarkan sebagai panduan  untuk menyusun item-item

instrument penelitian. Alternatif jawaban terdiri atas 5 pilihan, hal ini didukung

dengan pendapat Nazir (2003:339) bahwa “tidak ada masalah yang memberikan angka 5

untuk yang tertinggi dan skor 1 untuk yang terendah atau sebaliknya. Yang terpenting

adalah konsistensi dari arah sikap yang diperlihatkan.

Tabel 3.3
Penskoran Item

Alternatif Jawaban Jenis Item
(+) (-)

Sangat Sesuai (SS) 5 1
Sesuai (S) 4 2
Kurang Sesuai 3 3
Tidak Sesuai (TS) 2 4
Sangat Tidak Sesuai (STS) 1 5

Jawaban  soal positif diberi  skor 5,  4, 3, 2, 1 sedangkan jawaban untuk

soal negative diberi skor 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan arah pertanyaan yang

dimaksudkan. Pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada penerima manfaat

adalah yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu pernyataan tentang mengurangi

kebiasaan merokok. Format respon yang digunakan dalam instrument terdiri dari

5 pilihan yang menyatakan tingkat kebiasaan merokok penerima manfaat dari

tingkat sangat sesuai  (SS) hingga sangat tidak sesuai (STS)

Kisi-kisi angket kebiasaan merokok yang dijabarkan dari kajian pustaka

tentang aspek-aspek kebiasaan merokok dapat dilihat dai tabel dibawah ini.



49

Tabel 3.4

Kisi-Kisi Instrumen Mengurangi Kebiasaan Merokok

Variabel Sub Variabel Indikator Deskriptor
No Item

+ -
Mengurangi
Kebiasaan
Merokok
Mantan
Pengguna
Narkoba

1. Alasan
Merokok

1.1 Pengaruh Positif

1.2 Pengaruh Negatif

1.3 Habitual
(ketergantungan
fisiologis)

1.4 Faktor Keluarga

1.5 Faktor
Pergaulan

-Merasa teg setelah
merokok
-Merasa senang
ketika merokok
-Memperoleh
kenikmatan dalam
merokok

-merokok ketika
cemas bisa membuat
kondisi yang rileks

-Tidak dapat
menghindar
permintaan dari diri
sendiri

-Mengikuti kebiasaan
ayah
-Mengikuti kebiasaan
saudara

-Tidak dapat menolak
pemberian teman
-merasa keren ketika
merokok

5

8

6

14

15

18

20

24

23,26

1,3

2,4

7,9

10,13

11,12

16

17,19

21

22

2. Aspek-
Aspek
Merokok

2.1 Fungsi merokok
dalam kehidupan

sehari-hari

2.2 Intensitas

-Menghabiskan
waktu dengan
merokok

Merokok 21-31

29 25
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merokok

2.3 Tempat merokok

2.4 Waktu merokok

batang per hari

Merokok 11-20
batang per hari

Merokok kurang dari
10 batang per hari

-Selalu merokok di
tempat umum

-Selalu merokok
walaupun yang lain
tidak merokok

- ketika berkumpul
dengan teman
-Ketika setelah
makan

-ketika menonton
TV

28

33

32

39,41

40,42

37,49,52

50,54

51,53

27

30

31

34, 36

35,38

43, 47

44,48

45,46

3.5 Uji Instrumen Penelitian

3.5.1 Validitas dan Reabilitas Instrument

Validitas adalah alat ukur yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan

atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2002: 144). Penelitian ini

menggunakan validitas konstruk, yaitu konsep validitas yang berangkat dari

konstruksi teoretik tentang variabel yang hendak diukur oleh jenis alat ukur.
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Konstruksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah motivasi belajar.

Pengukuran validitas dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus korelasi

product moment. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut

= ∑ − (∑ )(∑ ){ ∑ − (∑ )}{ ∑ − (∑ )}
Keterangan:

rxy = koefisien korelasi (tingkat validitas).

ΣXY = Jumlah perkalian skor item X dengan Y

X = Jumlah skor item X

Y = Jumlah skor item Y

N = Jumlah responden

Hasil perhitungan rxy dibandingkan dengan hasil r product moment pada

tabel dengan taraf signifikan 5%. Jika hasil rxy > rtabel maka item soal tersebut

valid. Validitas instrument diperoleh dari hasil uji coba (try out) angket. Dari hasil

uji coba tersebut diperoleh beberapa item yang valid dan tidak valid. Item dalam

kategori valid yang dipergunakan sebagai instrument mengurangi kebiasaan

merokok yang ditujukan pada subjek penelitian sesungguhnya.

Berdasarkan uji coba angket kebiasaan merokok  yang terdiri dari 54 item

dan diuji cobakan kepada 30 responden ditemukan sebanyak 12 butir item tidak

valid antara lain,  item nomer 1, 2, 10, 11, 19, 23, 37, 38, 42, 44, 46, 47. Item yang

tidak valid tersebut tidak disertakan dalam angket mengurangi kebiasaan merokok
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pada penelitian  ini. Jadi item yang akan digunakan pada penelitian ini sebanyak

42 item.

3.5.2 Reliabilitas

Menurut Arikunto (2002: 154), reliabilitas adalah suatu instrument yang

cukup dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data karena instrument itu sudah

baik Untuk mengukur reliabilitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan

rumus alpha karena instrumen dalam penelitian ini berbentuk angket yaitu angket

mengurangi kebiasaan merokok dengan skala bertingkat (rating scale). Adapun

rumus Alpha tersebut adalah sebagai berikut:

r11 = [
)1( k

k
] [1-

t

b

2

2



 ]

Keterangan :

r11 : reliabilitas instrumen

k : banyaknya butir pertanyaan/banyaknya soal

 2b : jumlah varians butir

12 : varians total

Hasil perhitungan r hitung dibandingkan dengan  r table pada taraf

signifikan 5%. jika r hitung > dari pada r table maka instrument tersebut dapat

dikatakan reliable. Adapun klasifikasi reliabilitas instrument menurut Arikunto

(2006:178) adalah sebagai berikut
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Tabel 3.5
Klasifikasi Reliabilitas

Reliabilitas Klasifikasi

0,9 < rh 1

0,7 < rh 0,8

0,5< rh 0,6

0,3 < rh 0,4

0,0 < rh 0,2

Sangat tinggi

Tinggi

Cukup

Rendah

Sangat rendah

(Arikunto,2006:178)

Pengukuran reliabiltas angket mengurangi kebiasaan merokok terhadap 30

responden dengan jumlah soal sebanyak 54 item, diperoleh koefesien reliabilitas

(r11) sebesar 0,971.  Taraf signifikan 5 % dengan 30 responden memiliki nilai r

tabel sebesar 0,361. Hasil perhitungan reliabilitas skala pengendalian diri diperoleh

r11 > r tabel (0,971 > 0,361). Menunjukkan bahwa uji coba angket mengurangi

kebiasaan merokok memiliki reliabilitas sangat tinggi, maka instrumen tersebut

reliabel dan dapat digunakan untuk pengambilan data penelitian.

3.5.3 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam

suatu penelitian.  Dengan analisis data dapat membuktikan hipotesis dan bisa

menarik kesimpulan  dari suatu penelitian. Teknik analisis data yang digunakan

adalah analisis deskriptif persentase digunakan untuk mendeskripsikan perilaku

merokok sebelum dan sesudah diberikan perlakuan berupa layanan konseling

kelompok. Rumus yang digunakan ialah :
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% = X 100%

Keterangan:

% : presentase yang dicari

n : jumlah skor yang dicari

N : jumlah skor yang diharapkan

Dalam mendeskripsikan mengurangi kebiasaan merokok yang memiliki

rentang skor 1-5, dibuat interval kriteria dengan cara :

Data maksimal = 5/5 x 100 = 100%

Data minimal = 1/5 x 100 = 20%

Range = 100% - 20% = 80%

Panjang kelas interval = Range : Panjang kelas = 80 % : 5 = 16

Dengan panjang kelas interval 16 dan prosentasi skor terendah adalah 20

% maka dapat ditentukan kriteria sebagai berikut

Tabel 3.5 Kriteria Penilaian Mengurangi Kebiasaan Merokok

Interval Kategori

84% < % ≤ 100% Sangat Tinggi

68% < % ≤ 84% Tinggi

52% < % ≤  68% Sedang

36%< % ≤  52% Rendah

20 %< % ≤ 36% Sangat Rendah
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian  ini adalah metode non

parametric, dengan menggunakan uji Wilcoxon, karena dalam penelitian ini

digunakan untuk menguji signifikasi hipotesis komparatif 2 sampel yang

berkorelasi dan datanya berbentuk ordinal. Pada penelitian ini peneliti tidak

menggunakan rumus uji wilcoxon karena subjek penelitian hanya menggunakan

sepuluh orang, oleh karena itu peneliti menggunakan tabel penolong uji wilcoxon.

Tabel 3.6 Tabel Penolong untuk Uji Wilcoxon

No XA1 XB1

Beda Tanda Jenjang

XB1 – XA1 Jenjang + -

Jumlah T =

Keterangan:

No : Kode responden

XA1 : Hasil Pretest tiap responden

XB1 : Hasil Posttest tiap responden

Beda (XB1 – XA1) : Selisih hasil posttest dan pretest

Tanda Jenjang : Tingkatan/ jenjang baik yang positif maupun negatif

T : Jumlah jenjang atau rangking yang kecil

(Sugiyono, 2007: 133)

Dari hasil hitung jumlah jenjang terkecil (T) dibandingkan dengan tabel

wilcoxon (terlampir). Jika hasil analisis lebih besar atau sama dengan tabel

wilcoxon (Thitung ≥ Ttabel), maka layanan bimbingan kelompok terbukti memberikan
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pengaruh positif terhadap mengurangi kebiasaan merokok yang dimiliki oleh

subjek penelitian.
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BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas tentang hasil analisis data penelitian dan

pembahasan hasil penelitian mengenai mengurangi kebiasaan merokok pada

penerima manfaat melalui layanan bimbingan kelompok di Balai Rehabilitasi

Mandiri Semarang II. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November sampai

Desember.

4.1 Persiapan Penelitian

Dalam pemberian layanan bimbingan kelompok untuk mengurangi

kebiasaan merokok penerima manfaat Di Balai Rehabilitasi Sosial Mandiri

Semarang, peneliti memerlukan beberapa persiapan. Adapun persiapan yang

dilakukan oleh peneliti yakni

1. Mengurus perijinan penelitian dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas

Negeri Semarang yang diajukan kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa

Tengah

2. Mengurus surat rekomendasi untuk melaksanakan penelitian di Balai

Rehabilitas Sosial Mandiri Semarang II oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa

Tengah

3. Membuat instrumen penelitian berupa angket kebiasaan merokok dan

menguji cobakannya.

4. Melaksanakan penelitian.
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4.2 Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, akan dipaparkan hasil dari

proses penelitian yang telah dilakukan. Hasil dari proses penelitian yang akan

dipaparkan meliputi : gambaran tingkat konsumsi rokok penerima manfaat

sebelum mendapatkan  layanan bimbingan kelompok, gambaran tingkat kebiasaan

merokok penerima manfaat setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok,

sajian statistik dalam penelitian ini disajikan dalam dua metode yaitu kuntitatif

dan kualitatif.

1. Kuantitatif

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan teknik analisis

deskriptif persentase yang bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku

kebiasaan merokok sebelum dan sesudah diberikan perlakuan berupa

layanan bimbingan kelompok dan uji wilcoxon untuk menguji signifikasi

hipotesis komparatif dua sampel.

2. Kualitatif

Selain secara kuantitatif,dalam bab ini hasil penelitian juga akan

disajikan secara kualitatif dimana yang akan dibahas adalah untuk

melaporkan perkembangan selama berlangsungnya layanan bimbingan

kelompok sebanyak 8 kali pertemuan, kondisi anggota kelompok  dan

perubahan aspek aspek merokok selama mengikuti kegiatan bimbingan

kelompok.
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4.2.1 Gambaran Kebiasaan Merokok Penerima Manfaat sebelum

Mendapatkan Layanan Bimbingan Kelompok

Gambaran kebiasaan merokok yang dimiliki oleh penerima manfaat (PM)

sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok dapat dilihat melalui hasil

perhitungan pre-test dengan menggunakan instrument angket kebiasaan  merokok.

Sebanyak 42 item yang terdapat dalam angket kebiasaan  merokok diberikan

kepada 30 orang penerima manfaat yang bertujuan untuk mencari subjek

penelitian  dan  mengetahui kondisi kebiasaan merokok penerima manfaat. Hasil

perhitungan angket kebiasaan merokok terhadap 30 responden dapat dillihat

melalui tabel berikut:

Tabel 4.1

Hasil Perhitungan Pre-test Angket Kebiasaan Merokok

No Responden Kebiasaan Merokok

∑ % Kriteria

1 R-1 127 76% Tinggi

2 R-2 102 61% Sedang

3 R-3 126 75% Tinggi

4 R-4 124 74% Tinggi

5 R-5 136 81% Tinggi

6 R-6 122 73% Tinggi

7 R-7 129 77% Tinggi
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8
R-8 145 86% Sangat Tinggi

9 R-9 111 66% Sedang

10 R-10 114 68% Sedang

11 R-11 125 74% Tinggi

12 R-12 129 77% Tinggi

13 R-13 104 62% Sedang

14 R-14 125 74% Tinggi

15 R-15 126 75% Tinggi

16 R-16 109 65% Sedang

17 R-17 108 64% Sedang

18 R-18 124 74% Tinggi

19 R-19 121 72% Tinggi

20 R-20 139 83% Tinggi

21 R-21 132 79% Tinggi

22 R-22 131 80% Tinggi

23 R-23 132 79% Tinggi

24 R-24 94 56% Sedang

25 R-25 125 74% Tinggi

26 R-26 122 73% Tinggi

27 R-27 150 73% Tinggi

28 R-28 148 71% Tinggi

29 R-29 152 73% Tinggi
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30 R-30 118 70% Tinggi

Dari tabel 4.1 di atas dipaparkan hasil pre-test terhadap 30 responden.

Berdasarkan  kategorisasi  terdapat tujuh anak yang termasuk dalam kategori

sedang dengan persentase antara 52% - 68%,  dua puluh dua anak  pada kategori

tinggi  yaitu persentase 68% - 84 %,  sementara satu anak dalam kategorisasi

sangat tinggi 84%-100%.

Layanan bimbingan kelompok lebih efektif  jika anggota kelompok berkisar

antara 8-10 orang, sehingga dalam penelitian ini peneliti memilih subjek

penelitian yang terdiri dari 10 orang. Pengambilan subjek penelitian

menggunakan teknik proportional sampel, yakni sampel yang terdiri dari sub-sub

sampel yang perimbangannya mengikuti sub-sub populasi (Sutrisno

Hadi,2004:90). Berdasarkan  tujuan penelitian yakni untuk mengurangi kebiasaan

merokok penerima manfaat melalui layanan bimbingan kelompok, maka diambil

penerima manfaat yang memiliki kebiasaan merokok yang tinggi yakni  meliputi

tiga anggota kelompok yang memiliki kebiasan merokok yang sedang, tujuh

anggota kelompok yang memiliki kebiasaan merokot kategori tinggi.

Seluruh anggota kelompok yang terpilih sebagai subjek penelitian memiliki

masa pendidikan di balai rehabilitasi mandiri yang sama, memiliki hak dan

kewajiban yang sama dan dalam  taraf  perkembangan yang sama. Persamaan

tersebut merupakan homogenitas yang diperlukan dalam kelompok. Setelah

homogenitas terpenuhi hal yang perlu dipertimbangan dalam pengambilan subjek

penelitian adalah heterogenitas kelompok. Kondisi heterogenitas ini terkait
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dengan perbedaan tingkat kebiasaan merokok yang dimiliki oleh penerima

manfaat. Prayitno (2004: 11)  menambahkan bahwa setelah kondisi homogenitas

terpenuhi, maka kondisi heterogenitas diupayakan, terutama terkait dengan

permasalahan yang hendak dibahas dalam kelompok. Dalam pelaksanaan

bimbingan kelompok ini membahas tentang kebiasaan merokok, sehingga

diupayakan anggota kelompok memiliki tingkat kebiasaan merokok yang

beragam.

Tabel 4.2

Tingkat Kebiasaan Merokok Penerima Manfaat

Sebelum Memperoleh Layanan Bimbingan Kelompok (pre-test)

No Kode Responden Jumlah Persentase Kriteria

1 R-2 102 61% Sedang

2 R-8 131 80% Tinggi

3 R-11 125 74% Tinggi

4 R-13 104 62% Sedang

5 R-15 126 75% Tinggi

6 R-18 124 74% Tinggi

7 R-20 139 83% Tinggi

8 R-21 132 79% Tinggi

9 R-24 94 56% Sedang

10 R-25 125 74% Tinggi

Jumlah 1245 74% Tinggi
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Kesepuluh responden yang terpilih sebagai subjek penelitian memiliki

perbedaan dalam kebiasaan merokok. Hal ini bertujuan untuk memperkaya

sumber-sumber dalam pembahasan topik.

4.2.2 Tingkat Kebiasaan Merokok Penerima Manfaat Setelah Mendapatkan

Layanan Bimbingan Kelompok

Bimbingan kelompok sebagai treatment dalam penelitian ini dilakukan

sebanyak delapan kali pertemuan. Setelah melaksanakan kegiatan bimbingan

kelompok sebanyak delapan kali langkah selanjutnya adalah melakukan post-test.

Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kebiasaan merokok yang dimiliki oleh

penerima manfaat setelah  mereka mengikuti kegiatan bimbingan kelompok.

Sesuai dengan tujuan penelitian yakni untuk mengetahui gambaran kebiasaan

merokok yang dimiliki oleh penerima manfaat setelah mereka mengikuti kegiatan

bimbingan kelompok. Hasil post-test selengkapnya dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 4.3

Perhitungan Tingkat Kebiasaan Merokok Penerima Manfaat

Setelah Melaksanakan Bimbingan Kelompok

No Responden Kebiasaan Merokok

∑ % Kriteria

1 R-2 133 54% S

2 R-8 132 53% S
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3 R-11 117 47% R

4 R-13 126 51% S

5 R-15 151 61% S

6 R-18 135 54% S

7 R-20 137 55% S

8 R-21 149 60% S

9 R-24 119 48% R

10 R-25 125 50% S

Jumlah 1324 53% S

4.2.3 Perbedaan Tingkat Kebiasaan Merokok Penerima Manfaat

Setelah melakukan post-test langkah selanjutnya yang dilakukan oleh

peneliti adalah mencari perbedaan kondisi kebiasaan merokok  yang dimiliki oleh

penerima manfaat sebelum memperoleh layanan bimbingan kelompok dan setelah

memperoleh layanan bimbingan kelompok. Analisis untuk mengetahui perbedaan

tingkat kebiasaan merokok penerima manfaat, menggunakan statistik non

parametrik, yakni uji wilcoxon dengan menggunakan tabel penolong untuk uji

wilcoxon karena subjek penelitian hanya 10 orang.
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Tabel 4.4

Tabel Penolong Untuk Uji Wilcoxon

Kode

Responden

Pre-test

(X1)

Post-test

(X2)

Beda

(X2-X1)

Tanda Jenjang

Jenjang + -

R-2 102 133 - 31 10 0 10

R-8 131 132 1 2 2 0

R-11 125 117 -8 4 0 4

R-13 104 126 22 7 7 0

R-15 126 151 25 8,5 8,5 0

R-18 124 135 11 5 5 0

R-20 139 137 -2 3 0 3

R-21 132 149 -17 6 0 6

R-24 94 119 25 8,5 8,5 0

R-25 125 125 0 1 1 0

Jumlah 32 23

Jumlah jenjang terkecil (Thitung) nilainya adalah 23. Sedangkan Ttabel untuk n

= 8 dengan taraf kesalahan 5 % nilainya adalah 8. Sehingga Thitung = 23 ≥ Ttabel = 8

dengan demikian hipotesis nihil (Ho) yang berbunyi layanan bimbingan kelompok

tidak dapat mengurangi kebiasaan merokok pada penerima manfaat di Balai

Rehabiltasi Mandiri Semarang II ditolak sedangkan hipotesis alternatif (Ha)  yang

berbunyi layanan bimbingan kelompok dapat mengurangi kebiasaan merokok pada
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penerima manfaat di Balai Rehabiltasi Mandiri Semarang II diterima, sehingga

menunjukkan bahwa ada perbedaan kebiasaan merokok  sebelum dan setelah

diberikan layanan bimbingan kelompok. Perbedaan tersebut mengarah pada hasil

yang semakin menurun. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan diterima yang

berarti bahwa layanan bimbingan kelompok dapat mengurangi kebiasaan merokok

pada penerima manfaat di Balai Rehabilitasi Mandiri Semarang II.

. Hasil perhitungan tersebut didukung oleh perbedaan kebiasaan merokok

sebelum (pre-test) dan sesudah (post-test) diberikan layanan bimbingan

kelompok yang  dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5

Perbedaan Tingkat Kebiasaan Merokok Penerima Manfaat  Sebelum dan

Setelah Memperoleh Layanan Bimbingan Kelompok

No. Nama Pre-test Post-test Perbedaan

(%)% Krite

ria

% Krite

ria

1 R-2 102 61% S 133 54% S 7%

2 R-8 131 80% T 132 53% S 27%

3 R-11 125 74% T 117 47% R 27%

4 R-13 104 62% S 126 51% S 11%

5 R-15 126 75% T 151 61% S 14%

6 R-18 124 74% T 135 54% S 20%
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7 R-20 139 83% T 137 55% S 28%

8 R-21 132 79% T 149 60% S 19%

9 R-24 94 56% S 119 48% R 8%

10 R-25 125 74% S 125 50% S 24%

Rata-rata 74% T Rata-rata 53% S 21%

Dari tabel di atas diperoleh penurunan kebiasaan merokok  rata-rata sebesar

21 %. Dari  ke-sepuluh subjek penelitian yang mengalami penurunan terbesar

yaitu R-20 sebesar 28 % dan peningkatan  terkecil pada R-24 yakni sebesar 8 %.

Dari hasil tabel perbedaan mengurangi kebiasaan merokok  sebelum dan setelah

diberikan layanan bimbingan kelompok, nampak terjadi penurunan kebiasaan

merokok. Dibawah ini disajikan grafik hasil pre test dan post test mengurangi

kebiasaan merokok
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Grafik 4.1

Hasil Pre Test dan Post test Kebiasaan Merokok

4.3 Diskripsi Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok

Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan (November-

Desember).  Pada tanggal 15 November  2013 diadakan  uji coba instrument yakni

angket kebiasaan merokok pada penerima manfaat. Selanjutnya pada tanggal 3

Desember 2013 diadakan pre-test menggunakan  angket kebiasaan merokok yang

telah divalidasi untuk mengetahui kebiasaan merokok  penerima manfaat sebelum

memperoleh layanan bimbingan kelompok. Bersama dengan konselor pamong,

peneliti memilih sebanyak 10 orang sebagai subjek penelitian yang memiliki

kebiasaan  merokok yang tinggi  dan telah tinggal selama kurang lebih tiga bulan

di balai rehabilitasi mandiri.

Pemberian treatment berupa layanan bimbingan kelompok diberikan

sebanyak delapan kali. Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 5 Desember

2013 – 23 Desember 2013. Setelah memberikan treatment berupa layanan

bimbingan kelompok, langkah selanjutnya adalah melaksanakan post-test untuk

mengetahui tingkat pengendalian diri penerima manfaat yang telah mengikuti

kegiatan bimbingan kelompok.  Diskripsi proses pelaksanaan bimbingan

kelompok dari pertemuan pertama hingga kedelapan akan dijelaskan sebagai

berikut:
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1. Pertemuan Pertama

Hari/tanggal :Kamis 5 Desember 2013.

Tempat : Ruang kelas Baresos Mandiri Semarang II

Topik : Kebiasaan Merokok

Pelaksanaan kegiatan Bkp dalam pertemuan pertama telah

peneliti sepakati dengan anggota kelompok sebelumnya. Pembinaan

hubungan baik antara peneliti dengan anggota kelompok telah terjalin

sebelum pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok. Hubungan

tersebut terus peneliti jaga selama proses penelitian berlangsung

hingga usai.

Pada pertemuan awal, pokok bahasan yang peneliti angkat

adalah tentang  “kebiasaan merokok”.  Pertemuan awal  ini, peneliti

tekankan pada kesediaan anggota kelompok untuk mengemukakan

pendapat mereka atau berargurmen terkait dengan topik bahasan yang

telah diberikan. Tujuan pemberian  topik ini adalah  agar anggota

kelompok memiliki banyak wawasan  tentang  pengertian definisi

merokok, kebiasaan merokok dan faktor pembentuk kebiasaan

merokok.

Latarbelakang anggota kelompok yang berbeda-beda memiliki

pemahaman yang berbeda tentang kegiatan bimbingan kelompok. Ada

beberapa anggota kelompok yang pernah mengikuti kegiatan

bimbingan  kelompok sebelumnya namun ada juga anggota kelompok

yang belum pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Dalam
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kesempatan awal ini pemimpin kelompok mencoba mendefinisikan

kegiatan bimbingan kelompok secara praktis dan singkat agar mudah

difahami oleh anggota kelompok.

Pada tahap  awal (pembentukan) pemimpin kelompok bersama

anggota kelompok merumuskan pengertian bimbingan kelompok

bersama-sama. Pemimpin kelompok menggunakan permainan kata

berantai, yakni permainan sebagai pengantar untuk membahas topik

tentang memaham orang lain. Permainan bisa berjalan dengan baik

masing masing anggota kelompok antusias mengikuti permainan ini,

yang berdampak pada mencairnya suasana kegiatan bimbingan

kelompok. Pada tahap peralihan pemimpin kelompok  menanyakan

kembali kesiapan anggota kelompok untuk mengikuti kegiatan

bimbingan kelompok.

Tahap inti atau tahap pelaksanaan, pemimpin kelompok

memberikan topik tugas dan  membahasnya bersama anggota

kelompok. Dalam tahap inti anggota kelompok  masih terlihat malu-

malu dan enggan  mengutarakan pendapat, mereka adalah  (R-24, R-

20, R-15, R-8 dan R-21) sedangkan yang lain bersedia untuk

berpendapat bahkan ada dua anggota kelompok yang terlihat sangat

antusias dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok  (R-2dan R-

11). Sebelumnya pemimpin kelompok membagi dua kelompok

dimana kelompok tersebut mendiskusikan definisi merokok dan faktor
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pembentuk kebiasaan merokok dan kemudian masing masing individu

menyampaikan hasil diskusi tentang topik tersebut.

Pada tahap pengakhiran pemimpin kelompok mempersilahkan

anggota kelompok untuk berani mencoba menyimpulkan pembahasan

yang telah berlangsung kurang lebih 45 menit. Salah satu anggota

kelompok (FH) mencoba untuk menyimpulkan topik bahasan : bahwa

faktor kebiasaan merokok bermacam macam yaitu faktor keluarga,

teman dan gengsi. . Setelah menyimpulkan topik bahasan pemimpin

kelompok hanya memperkuat argumen tersebut. Kegiatan diakhiri

dengan mengisi lembar “LAISEG” dan berdoa bersama.

Kendala selama pelaksanaan treatment awal adalah anggota

kelompok masih kurang terbuka dan masih takut atau  malu dalam

mengemukakan pendapat mereka, sehingga dinamika kelompok

belum tampak dalam pertemuan awal ini, pembicaraan masih

didominasi oleh beberapa anggota kelompok saja

2. Pertemuan Ke-Dua

Hari/tanggal :Kamis 8 Desember 2013.

Tempat : Ruang kelas Baresos Mandiri Semarang II

Topik : Jenis-jenis rokok

Pada pertemuan kedua tempat pelaksanaan layanan seperti

waktu sebelumnya. Pada tahap pembentukan pemimpin kelompok

menanyakan kondisi anggota kelompok, sedikit mengulas tentang
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bimbingan kelompok dan  membuat kesepakatan waktu bersama

anggota kelompok. Bersama anggota kelompok disepakati kegiatan

bimbingan kelompok ini akan berlangsung selama 30 menit. Anggota

kelompok tampak bersemangat mengikuti kegiatan ini.

Pada tahap kegiatan pemimpin kelompok memberikan topik

bahasan “Jenis jenis rokok”. Anggota kelompok langsung bisa

menyampaikan  jenis jenis rokok yang mereka ketahui. Tujuan dari

penyampaian materi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman

mereka tentang jenis jenis rokok. Pada pertemuan ke dua penerima

manfaat berani berpendapat walaupun masih harus ditunjuk oleh

pemimpin kelompok. Anggota yang berani untuk berpendapat adalah

(R-2, R-11 dan R-15 ) sementara anggota kelompok yang masih takut

atau malu-malu dalam berpendapat adalah  (R-24, R-8 dan R-21)

Pada tahap akhir, pemimpin kelompok mengingatkan waktu

pelaksanaan bimbingan kelompok akan berakhir dan meminta

pendapat anggota kelompok. Pemimpin kelompok menyimpulkan

hasil pembahasan  disebabkan anggota kelompok tidak ada yang

bersedia untuk menyimpulkannya. Kegiatan berakhir dengan berdoa

bersama dan mengisi laiseg.

3. Pertemuan Ke-Tiga

Hari/tanggal :Rabu 11  Desember 2013.

Tempat : Ruang kelas Baresos Mandiri Semarang II

Topik : Racun dalam rokok
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Pada tahap pembentukan pemimpin kelompok, membuka

kegiatan dengan salam, menanyakan kabar dan berdoa  bersama

anggota kelompok. Setelah itu pemimpin kelompok memastikan agar

anggota kelompok tetap mengingat asas, tujuan dan pengertian

kegiatan bimbingan kelompok. Bersama anggota kelompok

menyepakati waktu pelaksanaan selama 30 menit. Melihat kondisi

waktu dan  keadaan, pemimpin kelompok tidak menggunakan media

permainan karena setelah kegiatan ini anggota kelompok ada kegiatan

lain, sehingga langsung ke dalam pokok pembahasan yakni

membahasa topik “racun dalam rokok”.

Peneliti memastikan kembali kesiapan anggota kelompok untuk

melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Topik racun dalam

rokok ini bertujuan untuk meningkatkan pola pikir anggota kelompok

tentang racun dalam  rokok. Pada pertemuan ketiga semua anggota

kelompok berargurmen sesuai dengan pengetahuan mereka. Pemimpin

kelompok mendorong dan mengarahkan arah pembicaraaan agar tetap

fokus dalam pembahasan topik. Anggota kelompok (R-24) yang

semula pendiam, kini berani berargurmen meski masih tampak malu

malu.

Anggota kelompok tampak antusias dan bersungguh dalam

berargumentasi tentang topik racun dalam  rokok. Dinamika

kelompok dalam pertemuan ini sudah tampak baik dari sebelumnya.

Arah pembicaraan tidak hanya dari anggota kelompok kepada
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pemimpin kelompok melainkan sesama anggota kelompok yang lain

pula.

4. Pertemuan Ke-Empat

Hari/tanggal : Kamis,14 Desember 2013.

Tempat : Ruang kelas Baresos Mandiri Semarang II

Topik : Tipe tipe perokok

Kegiatan bimbingan kelompok  pada kesempatan ke empat ini

membahas topik tentang tipe tipe perokok. Pertemuan ini telah

disepakati antara pemimpin kelompok dengan anggota kelompok pada

pertemuan sebelumnya. Pemimpim kelompok membuka pertemuan

ini dengan berdoa bersama dan  menanyakan  kondisi anggota

kelompok.

Pada tahap awal anggota kelompok menunjukkan  sikap antusias

untuk membahas topik tentang tanggung jawab. Beberapa anggota

kelompok telah menunjukkan sikap terbuka dan berani berpendapat.

Semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat mereka. Mereka

juga bercerita konsumsi rokok per harinya dan mengeluh kalau tidak

merokok akan terasa aneh.

Pada akhir pertemuan anggota kelompok merasa puas dengan

pemahaman mereka masing-masing tentang tanggung jawab. Anggota

kelompok menambahkan subbab pembahasan tentang kelemahan

menghindari suatu tanggung jawab. Bersama dengan pemimpin

kelompok anggota kelompok mencoba untuk membahas dampak dari
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seseorang yang menghindari tanggung jawab. Di akhir pertemuan

anggota kelompok (R-15) mencoba menyimpulkan  kegiatan  ini

walaupun masih malu malu dan terbata bata, dia mngungkapkan

bahwa tipe perokok itu ada dua yaitu aktif dan  pasif. Perokok aktif

yaitu yang menghisap batang rokok sedangkan pasif adalah yang

menghisap asap rokok. walaupun begitu perokok pasif  juga terkena

dampak yang tidak kalah berbahaya dibanding dengan perokok aktif.

Pemimpin kelompok menutup kegiatan bimbingan kelompok dengan

berdoa bersama dan berjabat tangan.

5. Pertemuan Ke-Lima

Hari/tanggal : Selasa, 17 Desember 2013.

Tempat : Ruang kelas Baresos Mandiri Semarang II

Topik : Bahaya rokok

Pada tahap pertama (pembentukan) kegiatan bimbingan

kelompok berlangsung lebih singkat jika dibandingkan dengan

pertemuan sebelumnya. Pemimpin kelompok menanyakan kabar

anggota kelompok sebagai upaya untuk tetap menjaga hubungan baik

dengan anggota kelompok. Pemimpin kelompok memastikan anggota

kelompok  memahami tentang pelaksanaan kegiatan bimbingan

kelompok dengan mengulas kembali secara singkat tentang bimbingan

kelompok. Bersama anggota kelompok pemimpin kelompok

menyepakati waktu pelaksanaan bimbingan kelompok. Berdasarkan

kesepakatan, kegiatan  bimbingan kelompok berlangsung selama 30
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menit. Berhubung keterbatasan waktu, dalam pertemuan ini pemimpin

kelompok tidak melakukan permainan.

Pada tahap peralihan pemimpin kelompok menanyakan kembali

kesiapan anggota kelompok untuk mengikuti kegiatan bimbingan

kelompok. Pemimpin kelompok juga menjelaskan secara singkat

prosedur dan asas yang terdapat dalam kegiatan bimbingan kelompok.

Setelah anggota kelompok memahami dan bersedia melaksanakan

bimbingan kelompok pemimpin kelompok menyampaikan topik

pembahasan yakni “ bahaya rokok”.  Pemimpin kelompok juga sedikit

meresume topik bahasan sebelumnya yaitu racun dalam rokok karena

berhubungan erat dengan topik bahasan kali ini.

Tahap pelaksanaan, pemimpin kelompok mengkoordinasi dan

mengatur jalannya pelaksanaan bimbingan kelompok. Anggota

kelompok membahas topik bahaya rokok dengan cukup baik. Hampir

semua anggota kelompok mengungkapkan pendapatnya tanpa harus

ditunjuk terlebih dahulu walaupun ada tapi bisa mengungkapkan

pendapatnya dengan baik. Topik ini mendapat apresiasi yang baik

oleh anggota kelompok. Mereka bahkan merasa ngeri setelah

mengetahui bahaya rokok yang mereka tidak tahu Di akhir pertemuan

pemimpin kelompok menyimpulkan  hasil pembahasan yakni, bahaya

rokok sangat banyak dari kanker, serangan jantung, impotensi bahkan

sampai ada yang meninggal, sehingga diharapkan anggota kelompok
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sedikit demi sedikit menjauh dari rokok susah memang tapi itu

kembali karena kebiasaan.

Pemimpin kelompok mengingatkan bahwa kegiatan akan segera

berakhir dan menawarkan kepada anggota kelompok untuk

memperpanjang kegiatan atau mengakhirinya. (R-2) berpendapat

untuk mengakhirinya karena akan ada sholat dhuhur berjamaah dan

beristirahat untuk kegiatan di sore harinya. Bersama anggota

kelompok, sepakat untuk mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok

dan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Pemimpin kelompok

membagikan laiseg dan mengakhiri kegiatan dengan berdoa bersama.

6. Pertemuan Ke-Enam

Hari/tanggal : Kamis, 19 Desember 2013.

Tempat : Ruang kelas Baresos Mandiri Semarang II

Topik : Cara mengurangi rokok

Pada tahap awal, pemimpin kelompok membuka kegiatan

bimbingan kelompok dengan berdoa bersama dan menanyakan

keadaan anggota kelompok.  Pada pertemuan ini anggota kelompok

telah terbiasa dengan layanan bimbingan kelompok. Hal tersebut

ditunjukkan dengan pertanyaan salah satu anggota kelompok tentang

topik pembahasan. Pada pertemuan ini disepakati akan melaksanakan

kegiatan bimbingan kelompok selama 40 menit.

Pada tahap peralihan  pemimpin kelompok menanyakan

kesiapan anggota kelompok dan memberitahukan topik pembahasan.
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Topik bahasan dalam pertemuan ini adalah tentang cara mengurangi

rokok, sehingga anggota kelompok bisa menemukan cara untuk sedkit

mengurangi kebiasaan merokok.

Pada tahap kegiatan semua anggota kelompok bersedia untuk

mengutarakan pendapat mereka. Setiap anggota kelompok saling

memberikan masukan. Dinamika kelompok pada pertemuan ini cukup

tampak jika dibandingkan pada pertemuan sebelumnya. Bersama

anggota kelompok, pemimpin kelompok membahas, setiap topik

secara rinci dan mendalam.   Pemimpin kelompok memberikan

penguatan dan dorongan kepada setiap anggota kelompok yang

bersedia mengemukakan pendapat mereka. Di akhir tahap kegiatan

pemimpin kelompok mengingatakan waktu yang telah berjalan lebih

dari 40 menit.

Bersama anggota kelompok, pemimpin kelompok memastikan

pertemuan selanjutnya. Pemimpin kelompok membagikan laiseg

sebagai penilaian akhir kegiatan bimbingan kelompok. Kegiatan

bimbingan kelompok diakhiri dengan mengumpulkan laiseg,

menypakati kegiatan bimbingan kelompok selanjutnya dan berdoa

bersama.
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7. Pertemuan Ke-Tujuh

Hari/tanggal :Sabtu, 21 Desember 2013.

Tempat : Ruang kelas Baresos Mandiri Semarang II

Topik : Menyikapi ketika berada di dalam lingkungan

perokok

Pada tahap pembentukan pemimpin kelompok menyapa anggota

kelompok. Pemimpin kelompok menanyakan kabar anggota kelompok

dan aktivitas mereka. Bersama dengan anggota kelompok pemimpin

kelompok membuka kegiatan bimbingan kelompok dengan berdoa

bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pemimpin

kelompok mengajak anggota kelompok menentukan waktu

pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok. Pada pertemuan ini

disepakati akan dilaksanakan kegiatan bimbingan kelompok selama

30 menit, hal ini karena setelah kegiatan ini ada pemantapan kegiatan

praktik kerja di BLK

Pada tahap peralihan pemimpin kelompok mengulas kembali

bimbingan kelompok secara singkat dan mudah dimengerti. Pemimpin

kelompok juga menawarkan kesiapan anggota kelompok untuk

melaksanakan kegiatan. Setelah anggota kelompok menyatakan

kesiapannya.

Tahap kegiatan merupakan hal inti dalam pelaksanaan

Bimbingan kelompon (Bkp). Dalam tahap ini pemimpin kelompok

membagi topik bahasan dalam beberapa sub topik. Bersama dengan
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anggota kelompok pemimpin kelompok mencoba untuk menciptakan

dinamika kelompok yang bertujuan untuk membahas topik

pembahasan. Anggota kelompok membahas topik bahasan dengan

memberikan argumen mereka masing-masing tentang “menyikapi

ketika berada di dalam lingkungan perokok”. Mayoritas masih ikut

ikutan untuk merokok, mereka juga mengungkapkan ada permainan

unuk mengurangi merokok yaitu dengan push up cara permainan

tersebut adalah  dengan duduk melingkar satu batang rokok

dikonsumsi secara bergilir setelah menghisap rokok masing masing

push sebanyak lima kali. Ketika pemimpin kelompok menanyakan

apakah ada dampaknya, anggota kelompok (R-15) mengungkapkan

ada dampaknya yaitu  mereka tidak kuat untuk push up sebanyak 5

kali . Di akhir tahap kegiatan pemimpin kelompok mempersilahkan

anggota kelompok untuk menyimpulkan hasil pembahasan.

Menjelang akhir kegiatan pemimpin kelompok mengingatkan batasan

waktu yang telah berlalu. Pemimpin kelompok membagikan laiseg

dan membuat kesepakatan untuk pertemuan selanjutnya. Kegiatan

bimbingan kelompok diakhiri dengan berdoa bersama dan saling

berjabat tangan.
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8. Pertemuan Ke-Delapan

Hari/tanggal : Senin, 23 Desember 2013.

Tempat : Ruang kelas Baresos Mandiri Semarang II

Topik : Strategi agar kebiasaan merokok tidak timbul lagi

Pada pertemuan ini merupakan pertemuan terakhir dalam rangka

pemberian treatment  berupa layanan bimbingan kelompok. Di tahap

pembentukan pemimpin kelompok awali dengan berdoa bersama dan

saling menanyakan kabar. Bersama dengan anggota kelompok,

pemimpin kelompok membuat kesepakatan waktu. Pada pertemuan ini

telah disepakati akan dilaksanakan selama 30 menit.

Dalam pertemuan ini pemimpin kelompok tidak memberikan

permainan mengingat waktu yang diberikan cukup singkat. Di tahap

peralihan pemimpin kelompok memastikan anggota kelompok masih

ingat dan bersedia mengikuti layanan bimbingan kelompok. Melihat

kondisi kelompok yang telah siap, pemimpin kelompok

memberitahukan topik bahasan, yakni tentang “Strategi agar

kebiasaan merokok tidak timbul lagi”. Bersama dengan anggota

kelompok, pemimpin kelompok menciptakan dinamika kelompok

dengan tujuan untuk membahas topik bahasan agar dapat memberikan

pengaruh pada setiap anggota kelompok.

Di tahap kegiatan, anggota kelompok mulai membahas strategi

apa yang tepat agar merokok tidak timbul lagi. Sebelumnya pemimpin

kelompok membagi anggota kelompok menjadi dua grup untuk
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membahas topik ini, yang kemudian akan di diskusikan bersama

dalam kelompok besar. Dalam pertemuan ini diskusi berjalan dengan

cukup lancar hampir semua anggota kelompok mengungkapkan

pendapatnya walaupun masih ada yang malu untuk mengungkapkan

dan harus ditunjuk terlebih dahulu oleh pemimpin kelompok, tapi

tidak terlalu berpengaruh pada dinamika yang telah terjadi.

Di tahap akhir, pemimpin kelompok mempersilahkan anggota

kelompok untuk menyampaikan kesimpulan kegitan Bkp. R-2

mencoba menyampaikan kesimpulan bahwa strategi agar kebiasaan

merokok muncul lagi antara lain mencoba untuk mengingat penyakit

yang akan ditimbulkan jika terlalu sering merokok dan membuat

kesepakatan pada diri sendiri dengan sehari mengkonsumsi rokok

seminimal mungkin. setelah R-2  menyampaikan kesimpulannya,

pemimpin kelompok hanya menambahkan sedikit.

Perekembangan mengurangi kebiasaan merokok setiap penerima manfaat

menjadi perhatian tertentu selama kegiatan bimbingan kelompok. Berikut akan

dipaparkan perkembangan kebiasaan merokok setiap penerima manfaat selama

mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Penilaian proses selama kegiatan

bimbingan kelompok dilakukan berdasarkan metode pengamatan (observasi)

sedangkan penilaian hasil pelaksanakan dilakukan dengan mereview hasil laiseg

yang telah dibagikan kepada subjek penelitian, berikut hasil diskripsi dari masing-

masing subjek penelitian
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Responden Kedua  (R-2)

Pada awal pertemuan R-2 sudah menunjukkan bahwa dia merupakan

anggota kelompok yang aktif. Di tahap pembentukan R-2 berpendapat tentang

bimbingan kelompok menurut pemahaman yang ia miliki. Ketika memasuki tahap

kegiatan R-2 menunjukkan keantusiasan dalam mengikuti kegiatan Bkp. R-2

bahkan sering menyampaikan pendapatnya tanpa harus ditunjuk oleh pemimpin

kelompok.  Pada pertemuan ke dua R-2 tetap aktif, sehingga pemimpin kelompok

menyampaikan kepada anggota kelompok yang lain untuk tidak malu saat

menyampaikan pendapatnya. Pada pertemuan ketiga R-2 tetap aktif seperti dua

pertemuan selanjutnya. Pertemuan Selanjutnya R-2 aktif tapi tidak seaktif

pertemuan sebelumnya. Ketika pemimpin kelompok menanyakan  apakah R-2

bisa mengurangi kebiasaan merokoknya R-2 menyatakan untuk menghilangkan

susah tapi untuk mengurangi setidaknya satu atau dua batang per hari masih

mungkin dilakukan. Pertemuan selanjutnya R-2 lebih pendiam, dia hanya

berpendapat ketika ditunjuk. Pada pertemuan akhir R-2 tetap menunjukkan

keaktifan dalam menyampaikan pendapatnya.

Responden Kedelapan  (R-8)

Di awal pertemuan R-8 masih tampak malu untuk mengeluarkan pendapat

dan cenderung pendiam. Pertemuan selanjutnya R-8 masih nampak ragu-ragu dan

ketika di tunjuk untuk mengutarakan  pendapatnya R-8 masih malu-malu.

Pertemuan selanjutnya R-8 bersedia berpendapat walaupun masih harus ditunjuk

oleh pemimpin kelompok. Pertemuan selanjutnya ada peningkatan, R-8 bisa

mengutarakan pendapatnya tanpa harus di tunjuk oleh pemimpin kelompok. Pada
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pertemuan terakhir R-8 menunjukkan peningkatan dalam menyampaikan

pendapatnya dengan lancar tanpa harus ragu-ragu.

Responden Kesebelas  (R-11)

Pada awal pertemuan R-11 mengikuti kegiatan Bkp dengan baik. Ia

memberikan berbagai argumen tentang pelaksanaan Bkp. R-11 antusias ketika

menyampaikan pendapatnya tentang materi yang disampaikan oleh pemimpin

kelompok tanpa harus ditunjuk terlebih dahulu.  Ia bahkan mencoba untuk

menyimpulkan hasil Bkp.  Pada pertemuan selanjutnya ia tetap menunjukkan

keaktifan dalam menyampaikan pendapatnya. R-11 juga yang mempunyai ide

tentang permainan  mengurangi kebiasaan merokok dengan menghisap rokok

sebanyak dua kali kemudian push up. Menurut ia cara ini cukup efektif untuk

mengurangi rokok. Ia sering memberikan pendapat selama kegiatan Bkp

berlangsung, sehingga memunculkan dinamika dalam kelompok tersebut.

Responden Ketigabelas (R-13)

Pada awal pertemuan R-13 memang agak cuek ketikamengikuti kegiatan

Bkp. Ia hanya mengutarakan pendapatnya ketika di tunjuk oleh pemimpin

kelompok, itu pun kadang dia hanya menjawab tidak tahu pak. Di pertemuan

selanjutnya R-13 menunjukkan peningkatan ketika di tunjuk untuk mengutarakan

pendapatnya dia menjawab dengan cukup baik, walaupun masih malu-malu. Pada

pertemuan selanjutnya ketiak ditanya apakah bisa mengurangi kebiasaan

merokok, R-13 ingin menghilangkan kebiasaan merokoknya tetapi masih bingung

untuk mengganti rokok dengan kegiatan yang lain. Walaupun agak pendiam R-13

di tunjuk untuk menjadi koordinator untuk kegiatan Bkp oleh anggota kelompok
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lainnya. Pada pertemuan terakhir R-13 mampu mengurangi kebiasaan

merokoknya walaupun hanya sedikit.

Responden kelimabelas (R-15)

Di awal pertemuan R-15 enggan untuk menyampaikan pendapatnya, ia

hanya diam ketika ditunjuk dan menggelengkan kepalanya. Pada pertemuan kedua

belum terjadi peningkatan keaktifan dalam mengikuti kegiatan Bkp. Pertemuan

ketiga dan keempat terjadi perkembangan ketika di tunjuk untuk mengutarakan

pendapat. Pertemuan selanjutnya terjadi penurunan ketika mengutarakan

pendapatnya. R-15 ingin menghilangkan kebiasaan merokoknya menurutnya ia

sudah merasakan efek merokok. Pada pertemuan selanjutnya R-15 sudah

menyampiakan pendapatnya walaupun hanya menambahkan pendapat anggota

kelompok yang lain.

Responden Kedelapanbelas (R-18)

Di awal pertemuan R-18 cukup aktif dalam  menyampaikan pendapatnya,

terkadang ia juga melucu untuk sedikit mencairkan kegiatan kelompok. Pada

pertemuan kedua dan ketiga masih cukup aktif dalam berpendapat. Di pertemuan

ke empat mengalami penurunan karena masih capek setelah mengikuti kegiatan

kebersihan wisma. Pada pertemuan selanjutnya R-18 kembali aktif dalam

mengikuti kegiatan Bkp. R-18 mengutarakan bahwa ia khawatir dengan efek

samping yang ditimbulkan oleh rokok. Pada pertemuan ketujuh dan kedelapan R-

18 tetap aktif dalam menyampaikan kegiatan Bkp.
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Responden Kedua puluh (R-20)

R-20 pada awal pertemuan masih malu-malu karena belum pernah

menyampaikan pendapatnya di depan  teman-temannya dalam forum Bkp. Pada

pertemuan kedua belum  nampak keaktifannya. Pertemuan selanjutnya terjadi

peningkatan pada keaktifannya dalam menyampaikan pendapatnya walaupun

tidak terlalu sering. Pada pertemuan ke empat dan kelima R-20 mengalami

perkembangan dalam menyampaikan pendapatnya. Di pertemuan  ke enam R-20

tidak dapat ikut kegiatan karena harus mengikuti persiapan pelatihan praktik kerja

di Balai Latihan Kerja (BLK) . Pada pertemuan ketujuh dan delapan R-20 bisa

mengikuti kegiatan Bkp lagi.

Responden Kedua puluh satu (R-21)

Pada awal pertemuan R-21 mengikuti kegiatan Bkp dengan baik, walaupun

masih malu-malu untuk mengutarakan  pendapatnya. Pertemuan selanjutnya

belum terjadi peningkatan R-21 masih pasif dalam mengikuti Bkp. Di akhir

kegiatan Bkp pemimpin kelompok menanyakan R-21 kenapa masih enggan untuk

menyampaikan pendapat, R-21 mengatakan bahwa ia masih malu berbicara di

depan forum dan takut jika pendapatnya salah. Pada pertemuan selanjutnya R-21

sudah mau mengutarakan pendapatnya dan setelah selesai menyampaikan

pendapatnya, pemimpin kelompok meminta anggota kelompok untuk memberikan

tepuk tangan. Pertemuan ke empat dan lima R-21 menunjukkan perilaku yang

baik dalam berkomunikasi, ia sudah tidak malu-malu lagi mengutarakan

pendapatnya.  Pada pertemuan ke enam R-21 tidak dapat mengikuti kegiatan Bkp

karena ada persiapan pelatihan praktik kerja di Balai Latihan Kerja (BLK). Di
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pertemuan ketujuh R-21 dapat mengikuti kegiatan Bkp dan ketika di tanya apakah

ada keinginan untuk mengurangi rokok ia menjawab ada tapi seperti anggota

kelompok lain R-21 masih bingung bagaimana caranya untuk menghentikan

kebiasaan merokok. Pertemuan  kedelapan R-21 masih menunjukkan

keantusiannya dalammengikuti Bkp.

Responden Kedua puluh empat (R-24)

Pada pertemuan awal R-24 sulit berkomunikasi. Pertemuan selanjutnya R-

24 masih nampak ragu-ragu dan enggan berpendapat. Pada pertemuan ketiga

sudah nampak keaktifannya dalam  menyampaikan pendapatnya. Pertemuan

selanjutnya terjadi peningkatan dalam hal berkomunikasi. Pada pertemuan ke lima

dan keenam terjadi sedikit penurunan terutama di pertemuan ke enam.. Pertemuan

ke tujuh dan ke delapan R-24 masih cukup aktif dalam menyampaikan

pendapatnya.

Responden Keduapuluh lima (R-25)

Pertemuan pertama R-25 masih cenderung diam, ia hanya mau berpendapat

ketika di persilahkan oleh pemimpin kelompok. Pada pertemuan selanjutnya baru

mau berpendapat walau tidak sering. Pertemuan selanjutnya terjadi peningkatan,

ketika sesi Bkp selesai R-25 bertanya apakah mungkin orang bisa berhenti

merokok. Pertemuan ke empat dan kelima terjadi peningkatan ia aktif dalam

berpendapat bahkan menambahkan teori yang ia tahu. Pada pertemuan  ke enam

dan ketujuh terjadi peningkatan dalam berkomunikasi dan ia mengatakan bahwa

sedang mencoba untuk mengurangi rokok. Pertemuan ke delapan ia masih

antusias mengikuti Bkp.



88

4.4 Pembahasan

Mengurangi kebiasaan merokok menuntut individu untuk mengendalikan

konsumsi terhadap rokok dan  tidak merokok sembarangan tempat . Dengan

mengurangi kebiasaan merokok individu dapat hidup yang lebih baik dan lebih

sehat. Merokok adalah membakar tembakau yang kemudian dihisap asapnya baik

menggunakan rokok maupun menggunakan pipa. (Setipoe, 2000: 20) Sebagai

suatu proses, mengurangi kebiasaan merokok memiliki beberapa kompenen.

Aritonang (1997) membedakan aspek merokok menjadi 4 yaitu : a. Fungsi

merokok dalam kehidupan sehari hari, b. Intensitas merokok, c. Tempat merokok,

d. Waktu merokok.

Dengan bisa mengurangi kebiasaan merokok individu dapat mengurangi

resiko yang ditimbulkan akibat dari rokok seperti serangan jantung, kanker dan

penyakit lainnya. Selain itu juga individu di harapkan untuk bisa memilih tempat

merokok yang tepat sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi orang di sekitar

yang tidak merokok. Dapat disimpulkan bahwa mengurangi kebisaan merokok

dalam penelitian ini memiliki pengertian sebagai kemampuan yang dimiliki oleh

individu untuk mengurangi konsumsi rokok dengan mengalihkan kegiatan yang

lebih bermanfaat dan tidak merokok ketika berada di tempat umum.

Layanan bimbingan kelompok dalam penelitian ini  merupakan upaya

pemberian bantuan (treatment) yang bertujuan untuk mengurangi kebiasaan

merokok. Pemberian treatment diberikan sebanyak delapan kali pertemuan

dengan membahas topik-topik umum yang terkait dengan aspek-aspek

pengendalian diri. Menurut Prayitno (2004:3) “layanan bimbingan kelompok
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dapat digunakan untuk mengubah dan mengembangkan sikap dan perilaku yang

tidak efektif menjadi lebih efektif”.

Layanan bimbingan kelompok sebagai suatu treatment perubahan perilaku

terhadap mengurangi kebiasaan merokok memberikan pengaruh terhadap

mernurunnya kebiasaan merokok yang dimiliki oleh penerima manfaat.  Dari

sepuluh subjek penelitian yang terpilih, sebelum diberikan layanan bimbingan

kelompok memiliki rata-rata kebiasaan merokok sebesar 74 % atau dalam

kategorisasi tinggi setelah pemberian layanan bimbingan kelompok terjadi

perubahan tingkat kebiasaan merokok menjadi 53 % atau dalam kategorisasi

sedang.

Secara kuantitatif pengurangan kebiasaan merokok setiap subjek penelitian

terjadi perubahan. Responden yang memiliki tingkat kebiasaan merokok kategori

tinggi (R-8,R-11, R-15, R-18, R-20, R-21 dan R-25) dan sedang  (R-2, R-13 dan

R-24), setelah memperoleh layanan bimbingan kelompok dapat menurun menjadi

kategori sedang (R-2, R-8, R-13, R-15, R-18, R-2, R-21 dan R-25 ) sedangkan R-

11  dan R-24   menurun menjadi rendah.

Perbedaan tingkat kebiasaan merokok yang dimiliki oleh anggota kelompok

memberikan  pengaruh terhadap pembahasan topik dalam kegiatan bimbingan

kelompok. Prayitno (2004:11) menambahkan “ heterogenitas dapat mendobrak

dan memecahkan kebekuan yang terjadi akibat homogenitas anggota kelompok”.

Heterogenitas yang terdapat dalam kelompok meliputi tingkat perbedaan

kebiasaan merokok, latar belakang sosial dan budaya, kondisi ekonomi.
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Sementara homogenitas yang terdapat dalam kelompok meliputi usia, jenis

kelamin dan perlakuan yang sama di balai rehabilitasi.

Secara keseluruhan rata-rata kebiasaan merokok setiap subjek penelitian

mengalamai perubahan. Penerima manfaat dengan  kode responden   R-2

memiliki persentase kebiasaan merokok sedang yakni sebesar 61 % . Menurut R-2

merokok merupakan  sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya,

konsumsi rokoknya memang tidak terlalu banyak tapi dia rutin merokok setiap

harinya. Walaupun sudah mengetahui dampak buruk merokok tapi dia tetap tidak

bisa menghilangkan kebiasaan tersebut. Sebenarnya dia ada keinginan untuk

berhenti merokok tapi dia belum dapat menemukan cara yang tepat. Setelah

mengikuti serangkaian kegiatan bimbingan kelompok R-2  menunjukkan

perubahan sikap dalam kebiasaan merokok. bahkan R-2 ikut mencetuskan

permainan  merokok dan push up, permainan dimana stetelah menghisap rokok

anggota kelopok harus push up minimal sebanyak 5 kali. Setelah dilakukan

pengukuran (post-test) R-2 mengalami penurunan sebanyak 7%.

Hampir semua anggota kelompok mengalami penurunan dan perubahan

setelah mereka mengikuti kegiatan bimbingan kelompok,  terdapat satu anggota

kelompok yang mengalami perubahan secara signifikan yakni R-20. Sebelum

mengikuti kegiatan bimbingan kelompok prosentase kebiasaan merokok R-20

sebanyak 83% tetapi setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok R-20

menurun menjadi 55% .

Selama melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok, pemimpin kelompok

berusaha menciptakan dinamika kelompok agar pembahasan topik dapat
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memberikan  pengaruh terhadap masing-masing anggota kelompok. Peneliti

memperhatikan pula, aspek–aspek merokok. Aspek intensitas merokok, rata–rata

anggota kelompok dapat mengurangi konsumsi rokok walaupun tidak terlalu

banyak. Di aspek tempat merokok, para anggota kelompok sudah memikirkan

tempat yang tepat merokok walaupun ketika berada di tempat umum mereka tidak

merokok setidaknya mereka menghormati jika ada teman yang tidak suka bau

rokok mereka pun tidak mengkonsumsi rokok. aspek waktu merokok juga

mengalami penurunan  mereka tidak terlalu banyak mengkonusmi rokok, mereka

hanya mengkonsumsi seperlunya saja. Berdasarkan  hasil penelitian, kondisi

kebiasaan merokok yang dimiliki oleh penerima manfaat sebelum memperoleh

layanan bimbingan kelompok dan setelah memperoleh layanan bimbingan

kelompok  memiliki perbedaan. Perubahan tingkat kebiasaan merokok yang

dimiliki oleh penerima manfaat membuktikan bahwa layanan bimbingan

kelompok memberikan pengaruh terhadap mengurangi kebiasaan merokok yang

dimiliki oleh penerima manfaat. Untuk memperkuat hipotesis penelitian bahwa

terdapat perubahan tingkat  kebiasaan merokok penerima manfaat setelah

mengikuti layanan bimbingan kelompok digunakan uji statistik analisis wilcoxon.

Analisis wilcoxon tentang upaya mengurangi kebiasaan merokok yang dimiliki

oleh penerima manfaat melalui layanan bimbingan kelompok di Balai Rehabilitasi

Mandiri Semarang II menunjukkan hasil jumlah jenjang = 21 dan t tabel = 8,

sehingga jumlah jenjang > t tabel. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Ha diterima

dan Ho ditolak. Dengan kata lain, hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampun
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mengurangi kebiasaan merokok yang dimiliki oleh subjek penelitian

menunjukkan perubahan setelah pemberian layanan bimbingan kelompok.

4.5 Keterbatasan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengurangi kebiaan merokok yang

dimiliki oleh penerima manfaat, namun dalam pelaksanaan penelitian memiliki

keterbatasan penelitian, keterbatasan tersebut meliputi beberapa hal selama

kegiatan penelitian berlangsung, sebagai berikut :

1. Kondisi Anggota

Selama pelaksanaan bimbingan kelompok berlangsung, tidak

selalu pertemuan kondisi anggota selalu stabil pasti ada anggota

kelompok yang merasa jenuh atau bosan sehingga cukup mengganggu

pelaksanaan kegiatan Bkp. Untuk menyikapi itu pemimpin kelompok

memberikan permainan yang menarik sehingga anggota kelompok

tidak bosan.

2. Waktu dan tempat pelaksanaan

Waktu pelaksanaan pada siang hari setelah kegiatan pelajaran,

dan di jam itu merupakan waktu istirahat sehingga anggota kelompok

sudah merasa lelah dan ngantuk. Selain itu juga terkadang ada

penerima manfaat yang bukan anggota kelompok memanggil salah

satu anggota kelompok Bkp, sehingga kosentrasinya terbagi.

3. Monitoring setelah penelitian

Peneliti tidak melakukan monitoring berupa wawancara dengan

anggota kelompok ataupun observasi tentang kebiasaan merokok
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setelah mengikuti kegiatan kelompok karena waktu yang tidak

memungkinkan.
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BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan  hasil penelitian tentang  mengurangi kebiasaan merokok

penerima manfaat melalui layanan bimbingan kelompok di Balai Rehabilitasi

Mandiri Semarang,  secara umum dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan

kelompok dapat dijadikan sebagai suatu tindakan untuk mengurangi kebiasaan

merokok yang dimiliki oleh penerima manfaat yang tinggal di balai rehabilitasi

mandiri. Adapun secara rinci dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

5.1.1 Gambaran kebiasaan merokok yang dimiliki oleh subjek penelitian

sebelum mereka mengikuti kegiatan bimbingan kelompok termasuk dalam

kriteria tinggi (74%). Beberapa subjek penelitian menunjukkan bahwa

mereka dalam mengkonsumsi rokok dalam jumlah besar, tidak

memperdulikan orang disekitar yang tidak nyaman dengan bau rokok dan

selalu merokok ketika waktu luang.

5.1.2 Gambaran kebiasaan merokok setelah diberikan layanan bimbingan

kelompok sebanyak delapan kali menunjukkan perubahan. Kebiasaan

merokok setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok sebanyak

delapan kali mengalami perubahan (53%).

5.1.3 Terdapat pengaruh pemberian layanan bimbingan kelompok terhadap

kebiasaan merokok yang dimiliki oleh penerima manfaat. Hal tersebut
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dapat diamati dengan memperhatikan perbedaan persentase sebelum

penerima manfaat memperoleh layanan bimbingan kelompok (74%) dan

setelah memperoleh layanan bimbingan kelompok (53%). Perhitungan uji

wilcoxon menunjukkan bahwa hasil perhitungan jumlah jenjang sebesar =

21 > t tabel = 8.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan

kelompok bisa digunakan untuk mengurangi kebiasaan merokok pada penerima

manfaat di Balai Rehabilitasi Mandiri Semarang II.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diajukan

beberapa saran antara lain:

5.2.1 Kepada pembimbing wisma di Balai Rehabilitasi Sosial Mandiri

diharapkan agar terus mensosialisasikan bahaya merokok secara

berkelanjutan sehingga penerima manfaat bisa menghilangkan kebiasaan

merokok.

5.2.2 Kepada kepala balai rehabilitasi dan pekerja sosial balai rehabilitasi

diharapkan untuk memonitoring peraturan dilarang merokok di lingkungan

balai rehabilitasi selama jam belajar berlangsung.
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Lampiran 2

Kisi-Kisi Instrumen Mengurangi Kebiasaan Merokok

Variabel Sub Variabel Indikator Deskriptor
No Item

+ -
Mengurangi
Kebiasaan
Merokok
Penerima
Manfaat

3. Alasan
Merokok

1.6 Pengaruh Positif

1.7 Pengaruh Negatif

1.8 Habitual
(ketergantungan
fisiologis)

1.9 Faktor Keluarga

1.10Faktor
Pergaulan

-Merasa tenang
setelah merokok
-Merasa senang
ketika merokok
-Memperoleh
kenikmatan dalam
merokok

-merokok ketika
cemas bisa membuat
kondisi yang rileks

-Tidak dapat
menghindar
permintaan dari diri
sendiri

-Mengikuti kebiasaan
ayah
-Mengikuti kebiasaan
saudara

-Tidak dapat menolak
pemberian teman
-merasa keren ketika
merokok

5

8

6

14

15

18

20

24

23,26

1,3

2,4

7,9

10,13

11,12

16

17,19

21

22

4. Aspek-
Aspek
Merokok

2.3 Fungsi merokok
dalam kehidupan

sehari-hari

-Menghabiskan
waktu dengan
merokok

28 25
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2.4 Intensitas
merokok

2.3 Tempat merokok

2.4 Waktu merokok

Merokok 21-31
batang per hari

Merokok 11-20
batang per hari

Merokok kurang dari
10 batang per hari

-Selalu merokok di
tempat umum

-Selalu merokok
walaupun yang lain
tidak merokok

- ketika berkumpul
dengan teman

-Ketika setelah
makan

-ketika menonton
TV

28

33

32

39,41

40,42

37,49,52

50,54

51,53

27

30

31

34, 36

35,38

43, 47

44,48

45,46



101

Lampiran 3

ANGKET KEBIASAAN MEROKOK

Kepada
Yth. Penerima manfaat

Di Balai Rehabilitasi Mandiri Semarang II

Dengan hormat

Pertama-tama kami haturkan mohon maaf karena mengganggu aktifitas

anda semua. Pada kesempatan ini, peneliti mengharapkan kerja sama anda

sekalian guna mengisi angket secara suka rela dan apa adanya. Tanggapan saudara

tidak berpengaruh terhadap kegiatan yang sedang anda kerjakan di balai

rehabilitasi dan tanggapan yang saudara berikan dijamin kerahasiannya.

Angket ini bertujuan untuk mengumpulkan data awal terkait dengan

kebiasaan merokok  yang saudara miliki. Data yang diperoleh akan dipergunakan

sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian  layanan bimbingan kelompok.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi yang berarti

terhadap kebijakan yang berlaku di lingkungan balai rehabilitasi. Saudara

diharapkan memberikan tenggapan terhadap semua butir  pernyataan yang

tersedia yang terdiri dari 42 butir.

Akhirnya, terimakasih atas kerjasama yang anda lakukan. Semoga data

yang anda berikan dapat memberikan  konstribusi yang berarti terhadap

pengembangan diri kita. Amin

Hormat kami,
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Peneliti

PETUNJUK
1. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Berilah tanda silang (√) pada lembar jawaban.
3. Alternatif jawaban, Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Kurang Sesuai (KS),

Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai (STS)
Keterangan:
a. Sangat sesuai apabila pernyataan anda lakukan dengan intensitas  sering
b. Sesuai apabila keadaannya sesuai yang anda rasakan
c. Kurang sesuai apabila pernyataan jarang anda lakukan
d. Tidak sesuai apabila pernyataan hampir tidak pernah anda lakukan
e. Sangat tidak sesuai apabila pernyataan tidak pernah anda lakukan

4. Dibawah ini adalah contoh pernyataan
Contoh:

No PERNYATAAN
PILIHAN JAWABAN

SS S KS TS STS

1 Saya merasa dewasa ketika

merokok

√

Jika pernyataan tersebut sangat sesuai dengan kondisi yang terjadi pada

diri anda, maka berilah tanda chek pada kolom “sangat sesuai”

Angket ini dibuat dalam rangka penelitian skripsi yang dilakukan oleh
penulis. Jawaban anda tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, oleh karena
itu dimohon agar anda mengisi secara jujur sesuai dengan keadaan anda yang
sebenarnya. Terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya.
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Angket Kebiasaan Merokok

Nama:

Kelas:

Wisma:

No PERNYATAAN
PILIHAN JAWABAN

SS S KS TS STS

1 Dengan merokok saya merasa beban

akan berkurang

2 Setelah merokok saya merasa lebih

senang

3 Saya merasakan ketenangan ketika

merokok

4 Merokok merupakan ajang mencari

kesenangan

5 Saya tidak merasakan ketenangan

yang lebih setelah merokok

6 Ada sensani tersendiri setelah

mengkonsumsi rokok

7 Saya tidak merasakan apa-apa

setelah merokok

8 Merokok tidak memberikan dampak

yang positif bagi saya

9 Merokok tidak memberikan rasa
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yang enak

10 Jika sedang ada masalah saya selalu

merokok

11 Merasa ada yang kurang jika hari ini

tidak merokok

12 Saya tidak dapat menahan untuk

mengkonsumsi rokok

13 Ketika merasa cemas saya

mengkonsumsi rokok

14 Saya merokok tidak hanya jika saya

merasa cemas

15 Saya dapat menekan keinginan untuk

merokok

16 Ayah saya merokok jadi saya juga

mengkonsumsi rokok

17 Saya merokok karena saudara saya

juga merokok

18 Saya tidak mengikuti kebiasaan ayah

dalam hal merokok

19 Ketika berkumpul sama saudara saya

ikut merokok

20 Walaupun saudara saya merokok tapi

saya tidak merokok

21 Jika ada teman yang menawari rokok

saya tidak bisa menolak

22 Merasa lebih keren ketika

mengkonsumsi rokok

23 Merokok tidak menjadikan gaya saya

lebih keren

24 Saya menolak tawaran dari teman
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untuk merokok

25 Saya selalu merokok setiap waktu

26 Saya merokok bukan karena faktor

gaya

27 Saya menghabiskan rokok 21-30

batang setiap hari

28 Saya merokok tidak lebih dari 21

batang per hari

29 Saya tidak selalu merokok ketika ada

waktu luang

30 Saya menghabiskan rokok sekitar

11-20 batang per hari

31 Saya merokok 1-10 batang per hari

32 Dalam sehari saya merokok tidak

lebih dari 1 batang

33 Merokok tidak lebih dari 10 batang

sehari

34 Saya sering merokok di warung

35 Ketika berkumpul saya selalu

merokok walaupun teman-teman

saya tidak merokok

36 Saya sering merokok di tempat

umum

37 Saya tidak selalu merokok ketika

berkumpul dengan teman-teman saya

38 Saya  merokok walaupun teman

tidak merokok

39 Lebih suka merokok di rumah

40 Saya menghormati teman dengan

tidak merokok
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41 Saya kurang nyaman ketika merokok

di tempat umum

42 Saya menahan diri untuk tidak

merokok ketika berkumpul dengan

orang bukan perokok

43 Ketika berkumpul dengan teman

kami selalu berbagi rokok

44 Setelah makan merupakan waktu

merokok paling enak menurut saya

45 Ketika menonton TV saya selalu

merokok

46 Ketika menonton sepak bola saya

selalu merokok

47 Ketika mengobrol sama teman jika

tidak merokok terasa ada yang

kurang

48 Saya selalu merokok jika habis

makan

49 Saya selalu menolak ketika di tawari

rokok oleh teman

50 Saya tidak suka merokok setelah

makan

51 Saya lebih suka ngemil saat nonton

TV daripada merokok

52 Tidak selalu merokok ketika

berkumpul dengan teman

53 Saya kurang suka merokoksaat

menonton TV

54 Saya lebih suka makan permen

setelah makan



107

Lampiran 4

Kisi-Kisi Instrumen Mengurangi Kebiasaan Merokok

Variabel Sub Variabel Indikator Deskriptor
No Item

+ -
Mengurangi
Kebiasaan
Merokok
Penerima
Manfaat

5. Alasan
Merokok

1.11 Pengaruh Positif

1.12 Pengaruh Negatif

1.13 Habitual
(ketergantungan
fisiologis)

1.14 Faktor Keluarga

1.15Faktor
Pergaulan

-Merasa tenang
setelah merokok
-Merasa senang
ketika merokok
-Memperoleh
kenikmatan dalam
merokok

-merokok ketika
cemas bisa membuat
kondisi yang rileks

-Tidak dapat
menghindar
permintaan dari diri
sendiri

-Mengikuti kebiasaan
ayah
-Mengikuti kebiasaan
saudara

-Tidak dapat menolak
pemberian teman
-merasa keren ketika
merokok

3

6

4

10

11

14

15

18

20

1

2

5,7

9

8

12

13

16

17

6. Aspek-
Aspek
Merokok

2.5 Fungsi merokok
dalam kehidupan

sehari-hari

-Menghabiskan
waktu dengan
merokok

23 19
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2.6 Intensitas
merokok

2.3 Tempat merokok

2.4 Waktu merokok

Merokok 21-31
batang per hari

Merokok 11-20
batang per hari

Merokok kurang dari
10 batang per hari

-Selalu merokok di
tempat umum

-Selalu merokok
walaupun yang lain
tidak merokok

- ketika berkumpul
dengan teman

-Ketika setelah
makan

-ketika menonton
TV

22

27

26

31,33

32

37,40

38,42

39,41

21

24

25

28, 30

29

34

36

35
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Lampiran 5

ANGKET KEBIASAAN MEROKOK

Kepada
Yth. Penerima manfaat

Di Balai Rehabilitasi Mandiri Semarang II

Dengan hormat

Pertama-tama kami haturkan mohon maaf karena mengganggu aktifitas

anda semua. Pada kesempatan ini, peneliti mengharapkan kerja sama anda

sekalian guna mengisi angket secara suka rela dan apa adanya. Tanggapan saudara

tidak berpengaruh terhadap kegiatan yang sedang anda kerjakan di balai

rehabilitasi dan tanggapan yang saudara berikan dijamin kerahasiannya.

Angket ini bertujuan untuk mengumpulkan data awal terkait dengan

kebiasaan merokok  yang saudara miliki. Data yang diperoleh akan dipergunakan

sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian  layanan bimbingan kelompok.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi yang berarti

terhadap kebijakan yang berlaku di lingkungan balai rehabilitasi. Saudara

diharapkan memberikan tenggapan terhadap semua butir  pernyataan yang

tersedia yang terdiri dari 42 butir.

Akhirnya, terimakasih atas kerjasama yang anda lakukan. Semoga data

yang anda berikan dapat memberikan  konstribusi yang berarti terhadap

pengembangan diri kita. Amin

Hormat kami,

Peneliti
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PETUNJUK
1. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Berilah tanda silang (√) pada lembar jawaban.
3. Alternatif jawaban, Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Kurang Sesuai (KS),

Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai (STS)
Keterangan:
a. Sangat sesuai apabila pernyataan anda lakukan dengan intensitas  sering
b. Sesuai apabila keadaannya sesuai yang anda rasakan
c. Kurang sesuai apabila pernyataan jarang anda lakukan
d. Tidak sesuai apabila pernyataan hampir tidak pernah anda lakukan
e. Sangat tidak sesuai apabila pernyataan tidak pernah anda lakukan

4. Dibawah ini adalah contoh pernyataan
Contoh:

No PERNYATAAN
PILIHAN JAWABAN

SS S KS TS STS

1 Saya merasa dewasa ketika

merokok

√

Jika pernyataan tersebut sangat sesuai dengan kondisi yang terjadi pada

diri anda, maka berilah tanda chek pada kolom “sangat sesuai”

Angket ini dibuat dalam rangka penelitian skripsi yang dilakukan oleh
penulis. Jawaban anda tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, oleh karena
itu dimohon agar anda mengisi secara jujur sesuai dengan keadaan anda yang
sebenarnya. Terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya.
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Angket Kebiasaan Merokok

Nama:

Kelas:

Wisma:

No PERNYATAAN
PILIHAN JAWABAN

SS S KS TS STS

1 Saya merasakan ketenangan ketika

merokok

2 Merokok merupakan ajang mencari

kesenangan

3 Saya tidak merasakan ketenangan

yang lebih setelah merokok

4 Ada sensani tersendiri setelah

mengkonsumsi rokok

5 Saya tidak merasakan apa-apa

setelah merokok

6 Merokok tidak memberikan dampak

yang positif bagi saya

7 Merokok tidak memberikan rasa

yang enak

8 Saya tidak dapat menahan untuk

mengkonsumsi rokok

9 Ketika merasa cemas saya

mengkonsumsi rokok

10 Saya merokok tidak hanya jika saya

merasa cemas

11 Saya dapat menekan keinginan untuk

merokok
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12 Ayah saya merokok jadi saya juga

mengkonsumsi rokok

13 Saya merokok karena saudara saya

juga merokok

14 Saya tidak mengikuti kebiasaan ayah

dalam hal merokok

15 Walaupun saudara saya merokok tapi

saya tidak merokok

16 Jika ada teman yang menawari rokok

saya tidak bisa menolak

17 Merasa lebih keren ketika

mengkonsumsi rokok

18 Saya menolak tawaran dari teman

untuk merokok

19 Saya selalu merokok setiap waktu

20 Saya merokok bukan karena faktor

gaya

21 Saya menghabiskan rokok 21-30

batang setiap hari

22 Saya merokok tidak lebih dari 21

batang per hari

23 Saya tidak selalu merokok ketika ada

waktu luang

24 Saya menghabiskan rokok sekitar

11-20 batang per hari

25 Saya merokok 1-10 batang per hari

26 Dalam sehari saya merokok tidak

lebih dari 1 batang

27 Merokok tidak lebih dari 10 batang

sehari
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28 Saya sering merokok di warung

29 Ketika berkumpul saya selalu

merokok walaupun teman-teman

saya tidak merokok

30 Saya sering merokok di tempat

umum

31 Lebih suka merokok di rumah

32 Saya menghormati teman dengan

tidak merokok

33 Saya kurang nyaman ketika merokok

di tempat umum

34 Ketika berkumpul dengan teman

kami selalu berbagi rokok

35 Ketika menonton TV saya selalu

merokok

36 Saya selalu merokok jika habis

makan

37 Saya selalu menolak ketika di tawari

rokok oleh teman

30 Saya tidak suka merokok setelah

makan

39 Saya lebih suka ngemil saat nonton

TV daripada merokok

40 Tidak selalu merokok ketika

berkumpul dengan teman

41 Saya kurang suka merokoksaat

menonton TV

42 Saya lebih suka makan permen

setelah makan
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Lampiran 6

PERHITUNGAN VALIDITAS ANGKET KEBIASAAN MEROKOK

Rumus :

Kriteria
Butir angket Valid jika
rxy > rtabel

Perhitungan :
Berikut ini merupakan perhitungan validitas pada butir nomor 1

No X Y X² Y² XY

1 5 232 25 53824 1160
2 1 173 1 29929 173

3 4 175 16 30625 700
4 3 150 9 22500 450
5 5 156 25 24336 780
6 3 161 9 25921 483
7 3 115 9 13225 345
8 1 130 1 16900 130
9 3 151 9 22801 453

10 2 148 4 21904 296
11 3 139 9 19321 417
12 1 166 1 27556 166
13 1 140 1 19600 140
14 4 143 16 20449 572

15 3 131 9 17161 393
16 1 137 1 18769 137
17 3 159 9 25281 477
18 5 171 25 29241 855

19 3 173 9 29929 519
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20 1 185 1 34225 185
21 3 128 9 16384 384
22 5 164 25 26896 820

23 5 228 25 51984 1140
24 4 127 16 16129 508
25 1 128 1 16384 128
26 3 172 9 29584 516

27 3 140 1 19600 420
28 1 139 1 19321 139
29 3 160 9 25600 480

30 5 214 25 45796 1070

Jumlah 88 4735 310 771175 14436

Dengan  menggunakan rumus tersebut diperoleh :

( 30   x   17674 ) – (78   x   6723  )

rxy                =

rxy                = 0,475

Pada a = 5% dengan  N= 30 diperoleh r tabel  =  0,361
karena r xy > r tabel, maka skala No. 1 tersebut  Valid
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Lampiran  7

PERHITUNGAN RELIABILIT ANGKET KEBIASAAN MEROKOK

Rumus :

Kriteria :
Apabila r11 > r tabel, maka angket tersebut reliabel
Perhitungan :
1. Varians total

st
2 =

771175 - 747340,83

30

= 1475,600

2. Varians butir

Ssb1
2 = 318 - 258,13 = 1,990

30

Ssb2
2 = 279 - 218,70 = 2,010

30
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Ssb3
2 = 527 - 472,03 = 1,830

30

Ssb54
2 = 308 - 235,20 = 2,420

30

Ssb
2 = 1,99 + 2,01 + 1,83 + ......... + 2,42

= 69,770

3. Koefisien reliabilitas

r11 = 54 1 - 69,770

54-1 1475,600

= 0,971

Pada a = 5% dengan n = 30, diperoleh  r tabel = 0,361
Karena r11 > r tabel maka dapat disimpulkan bahwa skala tersebut reliabel
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Lampiran 8

SATUAN LAYANAN
BIMBINGAN DAN KONSELING

A. Topik Permasalahan           : Topik Tugas (Kebiasaan Merokok)

B.  Bidang Bimbingan : Bidang Pribadi

C.  Jenis Layanan : Layanan Bimbingan Kelompok

D. Fungsi Layanan : Pemahaman dan Pengembangan

E. Tujuan Layanan :

Tujuan umum      : Mengembangkan kemampuan bersosialisasi PM,

guna meningkatkan pemahaman terhadap orang

lain

Tujuan khusus     : Memperluas pemahaman anggota kelompok

tentang pengertian kebiasaan merokok

F. Hari/Tanggal pelaksanaan :

G. Sasaran Layanan : Kelompok eksperimen

H. Uraian Kegiatan :

1. Tahap Pembentukan:

a. Pembentukan hubungan baik antara Pemimpin kelompok dengan

anggota kelompok dengan penerimaan dan berdoa bersama.

b. Menanyakan kondisi dan kesibukan yang sedang anggota

kelompok jalani

c. Bersama anggota kelompok mendefiniskan pengertian Bkp agar

mudah difahami

d. Menjelaskan peran pemimpin kelompok dan anggota kelompok.

e. Membuat kontrak waktu dalam kegiatan ini.

2. Tahap Peralihan

a. Menjelaskan kembali mengenai kegiatan Bimbingan Kelompok,

misalnya pengertian, tujuan dari Bimbingan Kelompok.

b. Menanyakan kesiapan anggota kelompok karena kegiatan inti akan

segera dilakukan.
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c. Memperhatikan keadaan kelompok.

d. Memberikan topik yang akan dibahas saat tahap kegiatan.

3. Tahap Pelaksanaan

a. Bersama anggota kelompok membahas topik bahasan.

b. Menjabarkan materi dalam subbab-subbab

c. Mempersilahkan anggota kelompok jika memiliki subbab bahasan

yang perlu untuk dibahas bersama.

4. Tahap pengakhiran

a. Memberitahukan kepada anggota kelopok bahwa kegiatan

Bimbingan Kelompok akan segera berakhir.

b. Menawarkan kepada anggota kelompok untuk menyimpulkan

pembahasan kegiatan bimbingan kelompok.

c. Pemimpin kelompok dan anggota kelompok mengemukakan kesan

dan harapan mengenai kegiatan Bimbingan Kelompok kali ini.

d. Pemimpin kelompok meminta anggota kelompok untuk mengisi

LAISEG.

e. Pemimpin dan anggota kelompok menyepakati untuk pertemuan

selanjutnya

f. Pemimpin kelompok mengucapkan terima kasih kepada anggota,

mengakhiri kegiatan dengan berdoa, mengucapkan salam, dan

berjabat tangan.

I. Materi Pembahasan : Kebiasaan merokok

J. Metode : Diskusi, ceramah, dan tanya jawab

K. Alokasi Waktu : 1x45 menit

L. Penyelenggara Layanan : Praktikan

M. Alat dan Perlengkapan : Alat tulis

N. Rencana Penilaian dan Tindak Lanjut :

1. Rencana Penilaian:

a) Penilaian  proses, dilakukan dengan mengamati  keaktifan anggota

kelompok dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok.
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b) Penilaian hasil, dilakukan dengan membarikan angket berupa

penilaian segera (laiseg) terhadap

2. Tindak lanjut: Melaksanakan layanan bimbingan kelompok

O. Keterkaitan layanan ini dengan kegiatan pendukung: -

Catatan Khusus: - Semarang,

Mengetahui,

Konselor Pamong, Praktikan

CH. Puji Astuti, M.Pd Gilang Ditya Setiaji
NIP. 19600812 198203 2 015 NIM. 1301408045
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Lampiran 8

SATUAN LAYANAN
BIMBINGAN DAN KONSELING

A. Topik Permasalahan           : Topik Tugas (Jenis-jenis rokok)

B.  Bidang Bimbingan : Bidang Pribadi

C.  Jenis Layanan : Layanan Bimbingan Kelompok

D. Fungsi Layanan : Pemahaman dan Pengembangan

E. Tujuan Layanan :

Tujuan umum      : Mengembangkan kemampuan bersosialisasi PM,

guna meningkatkan pemahaman terhadap orang

lain

Tujuan khusus     : Memperluas wawasan anggota kelompok tentang

macam-macam rokok dan bahan baku pembuatan

rokok

F. Hari/Tanggal pelaksanaan :

G. Sasaran Layanan : Kelompok eksperimen

H. Uraian Kegiatan :

3. Tahap Pembentukan:

f. Pembentukan hubungan baik antara Pemimpin kelompok dengan

anggota kelompok dengan penerimaan dan berdoa bersama.

g. Menanyakan kondisi dan kesibukan yang sedang anggota

kelompok jalani

h. Bersama anggota kelompok mendefiniskan pengertian Bkp agar

mudah difahami

i. Menjelaskan peran pemimpin kelompok dan anggota kelompok.

j. Membuat kontrak waktu dalam kegiatan ini.

4. Tahap Peralihan

e. Menjelaskan kembali mengenai kegiatan Bimbingan Kelompok,

misalnya pengertian, tujuan dari Bimbingan Kelompok.
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f. Menanyakan kesiapan anggota kelompok karena kegiatan inti akan

segera dilakukan.

g. Memperhatikan keadaan kelompok.

h. Memberikan topik yang akan dibahas saat tahap kegiatan.

3. Tahap Pelaksanaan

d. Bersama anggota kelompok membahas topik bahasan.

e. Menjabarkan materi dalam subbab-subbab

f. Mempersilahkan anggota kelompok jika memiliki subbab bahasan

yang perlu untuk dibahas bersama.

4. Tahap pengakhiran

g. Memberitahukan kepada anggota kelopok bahwa kegiatan

Bimbingan Kelompok akan segera berakhir.

h. Menawarkan kepada anggota kelompok untuk menyimpulkan

pembahasan kegiatan bimbingan kelompok.

i. Pemimpin kelompok dan anggota kelompok mengemukakan kesan

dan harapan mengenai kegiatan Bimbingan Kelompok kali ini.

j. Pemimpin kelompok meminta anggota kelompok untuk mengisi

LAISEG.

k. Pemimpin dan anggota kelompok menyepakati untuk pertemuan

selanjutnya

l. Pemimpin kelompok mengucapkan terima kasih kepada anggota,

mengakhiri kegiatan dengan berdoa, mengucapkan salam, dan

berjabat tangan.

I. Materi Pembahasan : Jenis-jenis rokok

J. Metode : Diskusi, ceramah, dan tanya jawab

K. Alokasi Waktu : 1x45 menit

L. Penyelenggara Layanan : Praktikan

M. Alat dan Perlengkapan : Alat tulis

N. Rencana Penilaian dan Tindak Lanjut :

3. Rencana Penilaian:
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c) Penilaian  proses, dilakukan dengan mengamati  keaktifan anggota

kelompok dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok.

d) Penilaian hasil, dilakukan dengan membarikan angket berupa

penilaian segera (laiseg) terhadap

4. Tindak lanjut: Melaksanakan layanan bimbingan kelompok

O. Keterkaitan layanan ini dengan kegiatan pendukung: -

Catatan Khusus: - Semarang,

Mengetahui,

Konselor Pamong, Praktikan

CH. Puji Astuti, M.Pd Gilang Ditya Setiaji
NIP. 19600812 198203 2 015 NIM. 1301408045
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Lampiran 8

SATUAN LAYANAN
BIMBINGAN DAN KONSELING

A. Topik Permasalahan           : Topik Tugas (Racun dalam rokok)

B.  Bidang Bimbingan : Bidang Pribadi

C.  Jenis Layanan : Layanan Bimbingan Kelompok

D. Fungsi Layanan : Pemahaman dan Pengembangan

E. Tujuan Layanan :

Tujuan umum      : Mengembangkan kemampuan bersosialisasi PM,

guna meningkatkan pemahaman terhadap orang

lain

Tujuan khusus     : Memperluas pemahaman anggota kelompok

tentang dampak racun dalam rokok, meningkatkan

pemahaman anggota kelompok tentang racun

dalam rokok

F. Hari/Tanggal pelaksanaan :

G. Sasaran Layanan : Kelompok eksperimen

H. Uraian Kegiatan :

5. Tahap Pembentukan:

k. Pembentukan hubungan baik antara Pemimpin kelompok dengan

anggota kelompok dengan penerimaan dan berdoa bersama.

l. Menanyakan kondisi dan kesibukan yang sedang anggota

kelompok jalani

m.Bersama anggota kelompok mendefiniskan pengertian Bkp agar

mudah difahami

n. Menjelaskan peran pemimpin kelompok dan anggota kelompok.

o. Membuat kontrak waktu dalam kegiatan ini.

6. Tahap Peralihan

i. Menjelaskan kembali mengenai kegiatan Bimbingan Kelompok,

misalnya pengertian, tujuan dari Bimbingan Kelompok.
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j. Menanyakan kesiapan anggota kelompok karena kegiatan inti akan

segera dilakukan.

k. Memperhatikan keadaan kelompok.

l. Memberikan topik yang akan dibahas saat tahap kegiatan.

3. Tahap Pelaksanaan

g. Bersama anggota kelompok membahas topik bahasan.

h. Menjabarkan materi dalam subbab-subbab

i. Mempersilahkan anggota kelompok jika memiliki subbab bahasan

yang perlu untuk dibahas bersama.

4. Tahap pengakhiran

m. Memberitahukan kepada anggota kelopok bahwa kegiatan

Bimbingan Kelompok akan segera berakhir.

n. Menawarkan kepada anggota kelompok untuk menyimpulkan

pembahasan kegiatan bimbingan kelompok.

o. Pemimpin kelompok dan anggota kelompok mengemukakan kesan

dan harapan mengenai kegiatan Bimbingan Kelompok kali ini.

p. Pemimpin kelompok meminta anggota kelompok untuk mengisi

LAISEG.

q. Pemimpin dan anggota kelompok menyepakati untuk pertemuan

selanjutnya

r. Pemimpin kelompok mengucapkan terima kasih kepada anggota,

mengakhiri kegiatan dengan berdoa, mengucapkan salam, dan

berjabat tangan.

I. Materi Pembahasan : Racun dalam rokok

J. Metode : Diskusi, ceramah, dan tanya jawab

K. Alokasi Waktu : 1x45 menit

L. Penyelenggara Layanan : Praktikan

M. Alat dan Perlengkapan : Alat tulis

N. Rencana Penilaian dan Tindak Lanjut :

5. Rencana Penilaian:



126

e) Penilaian  proses, dilakukan dengan mengamati  keaktifan anggota

kelompok dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok.

f) Penilaian hasil, dilakukan dengan membarikan angket berupa

penilaian segera (laiseg) terhadap

6. Tindak lanjut: Melaksanakan layanan bimbingan kelompok

O. Keterkaitan layanan ini dengan kegiatan pendukung: -

Catatan Khusus: - Semarang,

Mengetahui,

Konselor Pamong, Praktikan

CH. Puji Astuti, M.Pd Gilang Ditya Setiaji
NIP. 19600812 198203 2 015 NIM. 1301408045
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Lampiran 8

SATUAN LAYANAN
BIMBINGAN DAN KONSELING

A. Topik Permasalahan : Topik Tugas (Tipe-tipe perokok)

B.  Bidang Bimbingan : Bidang Pribadi

C.  Jenis Layanan : Layanan Bimbingan Kelompok

D. Fungsi Layanan : Pemahaman dan Pengembangan

E. Tujuan Layanan :

Tujuan umum      : Mengembangkan kemampuan bersosialisasi PM,

guna meningkatkan pemahaman terhadap orang

lain

Tujuan khusus     : Anggota kelompok mengetahui tentang definisi

perokok aktif dan pasif, mengetahui perbedaan

perokok aktif dan pasif

F. Hari/Tanggal pelaksanaan :

G. Sasaran Layanan : Kelompok eksperimen

H. Uraian Kegiatan :

7. Tahap Pembentukan:

p. Pembentukan hubungan baik antara Pemimpin kelompok dengan

anggota kelompok dengan penerimaan dan berdoa bersama.

q. Menanyakan kondisi dan kesibukan yang sedang anggota

kelompok jalani

r. Bersama anggota kelompok mendefiniskan pengertian Bkp agar

mudah difahami

s. Menjelaskan peran pemimpin kelompok dan anggota kelompok.

t. Membuat kontrak waktu dalam kegiatan ini.

8. Tahap Peralihan

m.Menjelaskan kembali mengenai kegiatan Bimbingan Kelompok,

misalnya pengertian, tujuan dari Bimbingan Kelompok.
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n. Menanyakan kesiapan anggota kelompok karena kegiatan inti akan

segera dilakukan.

o. Memperhatikan keadaan kelompok.

p. Memberikan topik yang akan dibahas saat tahap kegiatan.

3. Tahap Pelaksanaan

j. Bersama anggota kelompok membahas topik bahasan.

k. Menjabarkan materi dalam subbab-subbab

l. Mempersilahkan anggota kelompok jika memiliki subbab bahasan

yang perlu untuk dibahas bersama.

4. Tahap pengakhiran

s. Memberitahukan kepada anggota kelopok bahwa kegiatan

Bimbingan Kelompok akan segera berakhir.

t. Menawarkan kepada anggota kelompok untuk menyimpulkan

pembahasan kegiatan bimbingan kelompok.

u. Pemimpin kelompok dan anggota kelompok mengemukakan kesan

dan harapan mengenai kegiatan Bimbingan Kelompok kali ini.

v. Pemimpin kelompok meminta anggota kelompok untuk mengisi

LAISEG.

w. Pemimpin dan anggota kelompok menyepakati untuk pertemuan

selanjutnya

x. Pemimpin kelompok mengucapkan terima kasih kepada anggota,

mengakhiri kegiatan dengan berdoa, mengucapkan salam, dan

berjabat tangan.

I. Materi Pembahasan : Tipe-tipe perokok

J. Metode : Diskusi, ceramah, dan tanya jawab

K. Alokasi Waktu : 1x45 menit

L. Penyelenggara Layanan : Praktikan

M. Alat dan Perlengkapan : Alat tulis

N. Rencana Penilaian dan Tindak Lanjut :

7. Rencana Penilaian:
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g) Penilaian  proses, dilakukan dengan mengamati  keaktifan anggota

kelompok dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok.

h) Penilaian hasil, dilakukan dengan membarikan angket berupa

penilaian segera (laiseg) terhadap

8. Tindak lanjut: Melaksanakan layanan bimbingan kelompok

O. Keterkaitan layanan ini dengan kegiatan pendukung: -

Catatan Khusus: - Semarang,

Mengetahui,

Konselor Pamong, Praktikan

CH. Puji Astuti, M.Pd Gilang Ditya Setiaji
NIP. 19600812 198203 2 015 NIM. 1301408045
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Lampiran 8

SATUAN LAYANAN
BIMBINGAN DAN KONSELING

A. Topik Permasalahan           : Topik Tugas (Bahaya rokok)

B.  Bidang Bimbingan : Bidang Pribadi

C.  Jenis Layanan : Layanan Bimbingan Kelompok

D. Fungsi Layanan : Pemahaman dan Pengembangan

E. Tujuan Layanan :

Tujuan umum      : Mengembangkan kemampuan bersosialisasi PM,

guna meningkatkan pemahaman terhadap orang

lain

Tujuan khusus     : Menambah pengetahuan anggota kelompok tentang

bahaya rokok, anggota kelompok memahami

penyakit yang ditimbulkan oleh rokok

F. Hari/Tanggal pelaksanaan :

G. Sasaran Layanan : Kelompok eksperimen

H. Uraian Kegiatan :

9. Tahap Pembentukan:

u. Pembentukan hubungan baik antara Pemimpin kelompok dengan

anggota kelompok dengan penerimaan dan berdoa bersama.

v. Menanyakan kondisi dan kesibukan yang sedang anggota

kelompok jalani

w.Bersama anggota kelompok mendefiniskan pengertian Bkp agar

mudah difahami

x. Menjelaskan peran pemimpin kelompok dan anggota kelompok.

y. Membuat kontrak waktu dalam kegiatan ini.

10. Tahap Peralihan

q. Menjelaskan kembali mengenai kegiatan Bimbingan Kelompok,

misalnya pengertian, tujuan dari Bimbingan Kelompok.
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r. Menanyakan kesiapan anggota kelompok karena kegiatan inti akan

segera dilakukan.

s. Memperhatikan keadaan kelompok.

t. Memberikan topik yang akan dibahas saat tahap kegiatan.

3. Tahap Pelaksanaan

m. Bersama anggota kelompok membahas topik bahasan.

n. Menjabarkan materi dalam subbab-subbab

o. Mempersilahkan anggota kelompok jika memiliki subbab bahasan

yang perlu untuk dibahas bersama.

4. Tahap pengakhiran

y. Memberitahukan kepada anggota kelopok bahwa kegiatan

Bimbingan Kelompok akan segera berakhir.

z. Menawarkan kepada anggota kelompok untuk menyimpulkan

pembahasan kegiatan bimbingan kelompok.

å. Pemimpin kelompok dan anggota kelompok mengemukakan kesan

dan harapan mengenai kegiatan Bimbingan Kelompok kali ini.

ä. Pemimpin kelompok meminta anggota kelompok untuk mengisi

LAISEG.

ö. Pemimpin dan anggota kelompok menyepakati untuk pertemuan

selanjutnya

aa. Pemimpin kelompok mengucapkan terima kasih kepada anggota,

mengakhiri kegiatan dengan berdoa, mengucapkan salam, dan

berjabat tangan.

I. Materi Pembahasan : Bahaya rokok

J. Metode : Diskusi, ceramah, dan tanya jawab

K. Alokasi Waktu : 1x45 menit

L. Penyelenggara Layanan : Praktikan

M. Alat dan Perlengkapan : Alat tulis

N. Rencana Penilaian dan Tindak Lanjut :

9. Rencana Penilaian:
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i) Penilaian  proses, dilakukan dengan mengamati  keaktifan anggota

kelompok dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok.

j) Penilaian hasil, dilakukan dengan membarikan angket berupa

penilaian segera (laiseg) terhadap

10. Tindak lanjut: Melaksanakan layanan bimbingan kelompok

O. Keterkaitan layanan ini dengan kegiatan pendukung: -

Catatan Khusus: - Semarang,

Mengetahui,

Konselor Pamong, Praktikan

CH. Puji Astuti, M.Pd Gilang Ditya Setiaji
NIP. 19600812 198203 2 015 NIM. 1301408045
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Lampiran 8

SATUAN LAYANAN
BIMBINGAN DAN KONSELING

A. Topik Permasalahan           : Topik Tugas (Cara mengurangi rokok)

B.  Bidang Bimbingan : Bidang Pribadi

C.  Jenis Layanan : Layanan Bimbingan Kelompok

D. Fungsi Layanan : Pemahaman dan Pengembangan

E. Tujuan Layanan :

Tujuan umum      : Mengembangkan kemampuan bersosialisasi PM,

guna meningkatkan pemahaman terhadap orang

lain

Tujuan khusus     : Menambah pengetahuan anggota kelompok dalam

mengurangi rokok, berbagi informasi tentang

berbagai cara mengurangi rokok

F. Hari/Tanggal pelaksanaan :

G. Sasaran Layanan : Kelompok eksperimen

H. Uraian Kegiatan :

11. Tahap Pembentukan:

z. Pembentukan hubungan baik antara Pemimpin kelompok dengan

anggota kelompok dengan penerimaan dan berdoa bersama.

aa.Menanyakan kondisi dan kesibukan yang sedang anggota

kelompok jalani

bb. Bersama anggota kelompok mendefiniskan pengertian Bkp

agar mudah difahami

cc. Menjelaskan peran pemimpin kelompok dan anggota

kelompok.

dd. Membuat kontrak waktu dalam kegiatan ini.

12. Tahap Peralihan

u. Menjelaskan kembali mengenai kegiatan Bimbingan Kelompok,

misalnya pengertian, tujuan dari Bimbingan Kelompok.
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v. Menanyakan kesiapan anggota kelompok karena kegiatan inti akan

segera dilakukan.

w. Memperhatikan keadaan kelompok.

x. Memberikan topik yang akan dibahas saat tahap kegiatan.

3. Tahap Pelaksanaan

p. Bersama anggota kelompok membahas topik bahasan.

q. Menjabarkan materi dalam subbab-subbab

r. Mempersilahkan anggota kelompok jika memiliki subbab bahasan

yang perlu untuk dibahas bersama.

4. Tahap pengakhiran

bb. Memberitahukan kepada anggota kelopok bahwa kegiatan

Bimbingan Kelompok akan segera berakhir.

cc. Menawarkan kepada anggota kelompok untuk menyimpulkan

pembahasan kegiatan bimbingan kelompok.

dd. Pemimpin kelompok dan anggota kelompok mengemukakan kesan

dan harapan mengenai kegiatan Bimbingan Kelompok kali ini.

ee. Pemimpin kelompok meminta anggota kelompok untuk mengisi

LAISEG.

ff. Pemimpin dan anggota kelompok menyepakati untuk pertemuan

selanjutnya

gg. Pemimpin kelompok mengucapkan terima kasih kepada anggota,

mengakhiri kegiatan dengan berdoa, mengucapkan salam, dan

berjabat tangan.

I. Materi Pembahasan : Cara mengurangi rokok

J. Metode : Diskusi, ceramah, dan tanya jawab

K. Alokasi Waktu : 1x45 menit

L. Penyelenggara Layanan : Praktikan

M. Alat dan Perlengkapan : Alat tulis

N. Rencana Penilaian dan Tindak Lanjut :

11. Rencana Penilaian:
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k) Penilaian  proses, dilakukan dengan mengamati  keaktifan anggota

kelompok dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok.

l) Penilaian hasil, dilakukan dengan membarikan angket berupa

penilaian segera (laiseg) terhadap

12. Tindak lanjut: Melaksanakan layanan bimbingan kelompok

O. Keterkaitan layanan ini dengan kegiatan pendukung: -

Catatan Khusus: - Semarang,

Mengetahui,

Konselor Pamong, Praktikan

CH. Puji Astuti, M.Pd Gilang Ditya Setiaji
NIP. 19600812 198203 2 015 NIM. 1301408045
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Lampiran 8

SATUAN LAYANAN
BIMBINGAN DAN KONSELING

A. Topik Permasalahan           : Topik Tugas (Menyikapi ketika berada di

dalam lingkungan perokok)

B.  Bidang Bimbingan : Bidang Sosial

C.  Jenis Layanan : Layanan Bimbingan Kelompok

D. Fungsi Layanan : Pemahaman dan Pengembangan

E. Tujuan Layanan :

Tujuan umum      : Mengembangkan kemampuan bersosialisasi PM,

guna meningkatkan pemahaman terhadap orang

lain

Tujuan khusus     : Anggota kelompok mengetahui bagaimana cara

mengendalikan kebiasaan merokok, anggota

kelompok bisa menolak secara sopan dan halus

ketika ditawari rokok

F. Hari/Tanggal pelaksanaan :

G. Sasaran Layanan : Kelompok eksperimen

H. Uraian Kegiatan :

13. Tahap Pembentukan:

ee. Pembentukan hubungan baik antara Pemimpin kelompok dengan

anggota kelompok dengan penerimaan dan berdoa bersama.

ff. Menanyakan kondisi dan kesibukan yang sedang anggota

kelompok jalani

gg. Bersama anggota kelompok mendefiniskan pengertian Bkp

agar mudah difahami

hh. Menjelaskan peran pemimpin kelompok dan anggota

kelompok.

ii. Membuat kontrak waktu dalam kegiatan ini.

14. Tahap Peralihan
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y. Menjelaskan kembali mengenai kegiatan Bimbingan Kelompok,

misalnya pengertian, tujuan dari Bimbingan Kelompok.

z. Menanyakan kesiapan anggota kelompok karena kegiatan inti akan

segera dilakukan.

aa. Memperhatikan keadaan kelompok.

bb. Memberikan topik yang akan dibahas saat tahap kegiatan.

3. Tahap Pelaksanaan

s. Bersama anggota kelompok membahas topik bahasan.

t. Menjabarkan materi dalam subbab-subbab

u. Mempersilahkan anggota kelompok jika memiliki subbab bahasan

yang perlu untuk dibahas bersama.

4. Tahap pengakhiran

hh. Memberitahukan kepada anggota kelopok bahwa kegiatan

Bimbingan Kelompok akan segera berakhir.

ii. Menawarkan kepada anggota kelompok untuk menyimpulkan

pembahasan kegiatan bimbingan kelompok.

jj. Pemimpin kelompok dan anggota kelompok mengemukakan kesan

dan harapan mengenai kegiatan Bimbingan Kelompok kali ini.

kk. Pemimpin kelompok meminta anggota kelompok untuk mengisi

LAISEG.

ll. Pemimpin dan anggota kelompok menyepakati untuk pertemuan

selanjutnya

mm. Pemimpin kelompok mengucapkan terima kasih kepada

anggota, mengakhiri kegiatan dengan berdoa, mengucapkan salam,

dan berjabat tangan.

I. Materi Pembahasan : Menyikapi ketika berada di dalam

lingkungan perokok

J. Metode : Diskusi, ceramah, dan tanya jawab

K. Alokasi Waktu : 1x45 menit

L. Penyelenggara Layanan : Praktikan

M. Alat dan Perlengkapan : Alat tulis
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N. Rencana Penilaian dan Tindak Lanjut :

13. Rencana Penilaian:

m) Penilaian  proses, dilakukan dengan mengamati  keaktifan anggota

kelompok dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok.

n) Penilaian hasil, dilakukan dengan membarikan angket berupa

penilaian segera (laiseg) terhadap

14. Tindak lanjut: Melaksanakan layanan bimbingan kelompok

O. Keterkaitan layanan ini dengan kegiatan pendukung: -

Catatan Khusus: - Semarang,

Mengetahui,

Konselor Pamong, Praktikan

CH. Puji Astuti, M.Pd Gilang Ditya Setiaji
NIP. 19600812 198203 2 015 NIM. 1301408045
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Lampiran 7

SATUAN LAYANAN
BIMBINGAN DAN KONSELING

A. Topik Permasalahan           : Topik Tugas (Strategi agar kebiasaan

merokok tidak timbul lagi)

B.  Bidang Bimbingan : Bidang Pribadi

C.  Jenis Layanan : Layanan Bimbingan Kelompok

D. Fungsi Layanan : Pemahaman dan Pengembangan

E. Tujuan Layanan :

Tujuan umum      : Mengembangkan kemampuan bersosialisasi PM,

guna meningkatkan pemahaman terhadap orang

lain

Tujuan khusus     : Memahami bagaimana cara mengatasi kebiasaan

merokok yang timbul lagi, anggota kelompok

mengerti bagaimana cara mengalihkan ketika

kebiasaan merokok muncul lagi, anggota kelompok

mengendalikan keinginan untuk merokok lagi.

F. Hari/Tanggal pelaksanaan :

G. Sasaran Layanan : Kelompok eksperimen

H. Uraian Kegiatan :

15. Tahap Pembentukan:

jj. Pembentukan hubungan baik antara Pemimpin kelompok dengan

anggota kelompok dengan penerimaan dan berdoa bersama.

kk. Menanyakan kondisi dan kesibukan yang sedang anggota

kelompok jalani

ll. Bersama anggota kelompok mendefiniskan pengertian Bkp agar

mudah difahami

mm. Menjelaskan peran pemimpin kelompok dan anggota

kelompok.

nn. Membuat kontrak waktu dalam kegiatan ini.
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16. Tahap Peralihan

cc. Menjelaskan kembali mengenai kegiatan Bimbingan

Kelompok, misalnya pengertian, tujuan dari Bimbingan Kelompok.

dd. Menanyakan kesiapan anggota kelompok karena kegiatan

inti akan segera dilakukan.

ee. Memperhatikan keadaan kelompok.

ff. Memberikan topik yang akan dibahas saat tahap kegiatan.

3. Tahap Pelaksanaan

v. Bersama anggota kelompok membahas topik bahasan.

w. Menjabarkan materi dalam subbab-subbab

x. Mempersilahkan anggota kelompok jika memiliki subbab bahasan

yang perlu untuk dibahas bersama.

4. Tahap pengakhiran

nn. Memberitahukan kepada anggota kelopok bahwa kegiatan

Bimbingan Kelompok akan segera berakhir.

oo. Menawarkan kepada anggota kelompok untuk menyimpulkan

pembahasan kegiatan bimbingan kelompok.

pp. Pemimpin kelompok dan anggota kelompok mengemukakan kesan

dan harapan mengenai kegiatan Bimbingan Kelompok kali ini.

qq. Pemimpin kelompok meminta anggota kelompok untuk mengisi

LAISEG.

rr. Pemimpin dan anggota kelompok menyepakati untuk pertemuan

selanjutnya

ss. Pemimpin kelompok mengucapkan terima kasih kepada anggota,

mengakhiri kegiatan dengan berdoa, mengucapkan salam, dan

berjabat tangan.

I. Materi Pembahasan : Strategi agar kebiasaan merokok tidak

timbul lagi

J. Metode : Diskusi, ceramah, dan tanya jawab

K. Alokasi Waktu : 1x45 menit
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L. Penyelenggara Layanan : Praktikan

M. Alat dan Perlengkapan : Alat tulis

N. Rencana Penilaian dan Tindak Lanjut :

15. Rencana Penilaian:

o) Penilaian  proses, dilakukan dengan mengamati  keaktifan anggota

kelompok dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok.

p) Penilaian hasil, dilakukan dengan membarikan angket berupa

penilaian segera (laiseg) terhadap

16. Tindak lanjut: Melaksanakan layanan bimbingan kelompok

O. Keterkaitan layanan ini dengan kegiatan pendukung: -

Catatan Khusus: - Semarang,

Mengetahui,

Konselor Pamong, Praktikan

CH. Puji Astuti, M.Pd Gilang Ditya Setiaji
NIP. 19600812 198203 2 015 NIM. 1301408045
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No No
res 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 R-01 2 3 2 4 2 5 4 1 2 5 5 4 5 1 1
2 R-02 4 3 2 2 5 5 1 3 2 2 1 1 1 1 5
3 R-03 4 5 5 3 2 2 1 3 4 4 5 5 3 4 2
4 R-04 3 4 3 5 5 5 2 3 2 5 2 5 3 5 2
5 R-05 2 4 5 4 3 2 4 2 4 4 5 5 3 2 3
6 R-06 3 3 4 4 2 1 4 1 2 5 5 4 5 1 1
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7 R-07 4 5 5 4 2 2 3 2 2 3 4 4 3 2 3
8 R-08 5 5 5 1 3 5 5 2 5 5 5 5 5 1 5
9 R-09 3 1 2 4 1 3 2 5 1 5 3 1 2 1 1

10 R-10 4 1 4 4 3 3 3 1 1 5 2 1 3 2 4
11 R-11 2 4 5 2 4 2 4 2 4 5 5 4 2 4 2
12 R-12 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 5 2 3 2 2
13 R-13 2 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2
14 R-14 4 3 4 2 4 3 2 2 1 3 2 4 3 3 2
15 R-15 3 4 4 3 2 2 4 4 3 5 5 5 5 2 3
16 R-16 1 3 4 1 3 2 4 3 3 4 5 3 3 2 2
17 R-17 4 4 5 4 1 2 1 3 3 5 5 5 5 3 3
18 R-18 3 4 4 3 2 2 3 2 2 3 5 3 4 2 3
19 R-19 4 4 4 3 2 2 2 4 2 3 4 3 3 2 2
20 R-20 5 3 5 5 2 1 3 1 3 5 5 5 3 3 3
21 R-21 5 4 4 2 5 3 3 1 1 5 3 3 5 1 2
22 R-22 5 3 4 4 4 3 2 2 3 5 5 4 4 4 3
23 R-23 3 4 4 2 5 2 3 4 4 4 4 2 4 1 5
24 R-24 1 2 1 1 2 4 4 2 1 4 2 1 4 2 3
25 R-25 4 3 4 2 3 2 4 3 3 3 4 4 3 2 1
26 R-26 2 4 4 3 4 3 2 1 3 4 4 4 3 2 2
27 R-27 2 4 4 3 3 2 4 1 4 3 4 4 3 2 2
28 R-28 1 4 5 4 2 2 4 3 2 5 5 4 5 2 4
29 R-29 2 4 4 3 3 2 3 1 4 3 4 4 3 2 2
30 R-30 4 5 5 3 4 3 4 3 1 5 4 1 3 3 2
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No No
res 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1
R-
01 2 2 1 4 2 5 5 2 2 5 1 2 1 2 5 3

2
R-
02 1 1 3 5 1 4 3 5 1 1 4 1 4 1 1 5

3
R-
03 3 5 0 2 2 2 4 1 2 2 2 3 2 3 4 2

4
R-
04 1 1 2 3 2 5 2 1 2 5 1 2 1 3 3 1

5
R-
05 4 2 2 4 5 5 4 3 3 4 1 2 2 4 4 1

6
R-
06 2 2 1 4 2 5 5 2 2 4 1 2 1 2 5 3

7
R-
07 3 3 3 4 2 4 3 3 3 2 3 3 2 4 4 2

8
R-
08 4 4 2 5 5 5 1 1 5 5 1 4 2 5 1 2

9
R-
09 5 1 1 5 4 3 5 3 3 4 1 1 5 1 1 3

10
R-
10 3 3 2 4 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 4 2

11
R-
11 2 2 2 5 4 4 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2

12
R-
12 3 3 5 4 3 4 4 3 3 3 2 2 3 2 4 3

13
R-
13 2 2 2 4 2 4 2 4 4 3 2 1 2 3 4 4

14
R-
14 5 4 3 2 5 5 3 3 4 4 3 2 3 1 2 3

15
R-
15 1 1 5 1 1 5 4 4 4 3 2 1 1 1 4 2

16
R-
16 1 1 1 4 2 4 1 1 3 3 1 1 1 3 4 2

17
R-
17 4 1 1 5 4 3 2 2 3 4 1 1 2 2 5 2

18
R-
18 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2

19
R-
19 2 2 3 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 2

20
R-
20 3 3 1 5 3 3 5 3 3 5 1 3 3 5 5 1

21
R-
21 4 4 1 5 5 5 5 1 5 4 1 4 1 5 5 1

22
R-
22 4 2 3 5 3 5 2 4 2 2 1 3 1 1 5
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23
R-
23 2 2 2 4 1 4 1 2 2 5 2 3 4 4 5 3

24
R-
24 1 1 2 4 1 3 1 1 3 3 2 1 1 1 4 2

25
R-
25 1 1 1 3 3 3 3 2 3 1 1 1 2 3 4 4

26
R-
26 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3

27
R-
27 3 3 1 5 4 5 4 2 4 2 4 2 2 2 2 4

28
R-
28 4 2 4 3 1 3 2 2 3 3 1 3 2 4 5 1

29
R-
29 3 3 3 4 4 3 2 5 3 3 2 2 2 3 3 3

30
R-
30 1 1 1 3 2 2 3 3 4 1 1 3 1 3 4 3
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No No
res 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 JUMLAH % SKOR KRITERIA

1
R-
01 4 2 5 5 4 1 1 2 4 4 5 127 75,59524 T

2
R-
02 1 2 1 1 1 5 4 3 2 2 1 102 60,71429 S

3
R-
03 5 3 2 4 2 2 4 3 4 4 2 126 75 T

4
R-
04 5 3 5 1 2 2 1 3 3 5 5 124 73,80952 T

5
R-
05 4 1 3 3 4 2 1 1 5 5 5 136 80,95238 T

6
R-
06 2 2 3 4 4 1 1 2 5 5 5 122 72,61905 T

7
R-
07 4 2 3 3 3 2 2 2 4 4 4 129 76,78571 T

8
R-
08 4 1 2 1 4 1 1 2 5 5 5 145 86,30952 ST

9
R-
09 5 1 1 3 1 1 1 5 2 5 5 111 66,07143 S

10
R-
10 3 1 2 2 1 2 1 2 5 3 5 114 67,85714 S

11
R-
11 2 4 2 2 2 2 2 2 4 4 5 125 74,40476 T

12
R-
12 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 129 76,78571 T

13
R-
13 3 2 2 3 2 2 3 2 4 4 3 104 61,90476 S

14
R-
14 4 3 2 3 2 2 1 2 4 5 3 125 74,40476 T

15
R-
15 4 3 3 2 3 2 2 2 4 4 3 126 75 T

16
R-
16 4 2 3 4 4 1 1 2 4 4 4 109 64,88095 S

17
R-
17 3 1 4 3 2 2 1 2 5 5 4 127 75,59524 T

18
R-
18 4 3 3 3 3 2 1 3 3 4 5 124 73,80952 T

19
R-
19 4 2 4 4 3 3 3 4 3 3 4 121 72,02381 T

20
R-
20 5 1 3 3 5 1 1 1 5 5 5 139 82,7381 T

21
R-
21 5 1 2 1 4 1 1 1 5 3 5 132 78,57143 T

22
R-
22 4 2 4 3 1 2 2 2 4 5 4 131 79,87805 T

23 R- 4 2 4 5 4 2 1 2 3 4 4 132 78,57143 T
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23

24
R-
24 3 2 3 1 2 2 2 3 3 4 4 94 55,95238 S

25
R-
25 2 2 4 2 1 2 1 3 3 4 3 108 64,28571 S

26
R-
26 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 4 122 72,61905 T

27
R-
27 2 3 2 2 2 3 4 4 2 3 2 150 73,21429 T

28
R-
28 3 1 2 2 1 2 1 2 4 2 5 148 71,42857 T

29
R-
29 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 152 73,21429 T

30
R-
30 2 4 3 3 5 3 1 3 3 1 4 118 70,2381 T
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2 3 3 2 3 3 3 3 5 4 2 3 3 3 4 5 4 4 2 4 3 3 3 4 5 2 2 3 3 2 2 2

3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 4 2 1 2 3 3 1 2 4 3 4 2 3 3 2 3 3 2 4 4 3

4 5 3 4 4 3 2 1 2 3 3 4 3 4 5 3 3 3 4 4 1 3 3 2 3 2 2 2 5 3 2 4

5 5 5 3 5 2 5 3 4 5 4 5 2 4 5 3 4 2 4 3 5 2 5 5 3 4 2 2 4 4 3 4

6 3 4 5 4 4 2 3 3 3 3 1 3 3 3 4 3 4 4 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3

7 4 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 1 2 2 3 4 5 5 3 4

8 4 4 3 2 3 4 3 4 3 4 1 3 3 4 2 4 3 3 5 5 5 3 4 4 3 3 3 3 1 4 2

9 2 1 3 3 2 1 5 3 3 2 4 3 5 5 4 3 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 3 2 2 5 2
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4 5 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 5 4 4 2 3 5 133
54
% S

5 2 2 3 3 2 2 2 1 5 2 3 4 2 5 3 2 3 5 132
53
% S

3 2 3 3 2 4 4 3 3 2 1 2 2 3 3 2 3 4 2 117
47
% R

3 2 2 2 5 3 2 4 1 2 2 2 3 3 3 2 5 5 3 126
51
% S

3 4 2 2 4 4 3 4 2 3 4 1 5 4 4 5 2 2 3 151
61
% S

3 3 2 2 3 3 3 3 5 5 1 3 5 3 3 3 5 5 4 135
54
% S

2 2 3 4 5 5 3 4 5 3 5 3 3 3 5 4 3 4 3 137
55
% S

4 3 3 3 3 1 4 2 4 5 5 4 2 4 5 5 3 5 5 149
60
% S

2 3 3 3 2 2 5 2 3 3 2 3 2 2 2 3 1 1 4 119
48
% R

3 4 2 1 2 4 3 3 4 2 4 3 4 2 5 3 1 5 2 125
50
% S

132
4

53
% S
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Lampiran 11

LAPORAN PELAKSANAAN

EVALUASI (PENILAIAN) DAN TINDAK LANJUT

PELAKSANAAN BIMBINGAN KELOMPOK DI BALAI REHABILITASI

“MANDIRI” SEMARANG II

A. Topik : Kebiasaan merokok

B. Spesifikasi kegiatan

1. Bidang bimbingan : Pribadi

2. Jenis kegiatan : Bimbingan Kelompok

3. Fungsi kegiatan : Pemahaman dan Pengembangan

4. Sasaran kegiatan : Subjek Penelitian

C. Pelaksanaan kegiatan

1. Waktu : Kamis, 5 Desember 2013 (10.00-10.45)

2. Tempat : Ruang kelas

3. Deskripsi dan komentar tentang pelaksanaan kegiatan

a. Materi awal yang diberikan pada pertemuan ini yakni tentang

kebiasaan merokok. Pada pertemuan awal difokuskan pada

pemahaman tentang pelaksanaan bimbingan kelompok dan

ketersediaan subjek penelitian untuk berargumen. Tujuan pemberian

materi ini adalah agar subjek penelitian memiliki wawasan dan cara

pandang baru tentang kebiasaan merokok.

b. Pelaksanaan kegiatan berlangsung kurang baik, dinamika kelompok

belum tampak pada pertemuan awal. Hanya beberapa anggota

kelompok yang bersedia terbuka untuk berargumentasi

D. Evaluasi/penilaian

Cara penilaian dalam kegiatan ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Penilaian proses

Penilaian proses dilakukan pada saat pemberian layanan

bimbingan kelompok. Pada tahap pembentukan anggota kelompok
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kurang bergitu tertarik karena sebagain dari mereka kurang memahami

layanan bimbingan kelompok. Di tahap kegiatan anggota kelompok

bersedia untuk berargumentasi meski hanya sebagaian.

2. Penilaian hasil

Pada penilaian hasil yang berpedoman pada laiseg yang dibagikan,

anggota kelompok menunjukkan keterbukaan dan kesenangan

mengikuti layanan bimbingan kelompok.

3. Cara penilaian

a. Menghafalkan nama anggota kelompok dengan menetapkan urutan

tempat duduk yang tetap pada setiap pertemuan. Mengamati

perilaku anggota kelompok selama kegiatan bimbingan kelompok.

b. Mengadakan diskusi dan tanya jawab dengan anggota kelompok,

membaca ulang laiseg yang telah diisi oleh anggota kelompok

sebagai bahan kajian.

4. Deskripsi dan komentar tentang hasil analisis

Berdasarkan hasil analisis anggota kelompok belum

menampakkan aspek pengendalian diri. Dari pendapat yang

disampaikan anggota kelompok lebih bersikap egois dan kurang

memikirkan akibat dari tindakan yang mereka perbuat.  Anggota

kelompok masih tampak malu dan ragu-ragu dalam berargumentasi

pada awal kegiatan, menginjak tahap kegiatan hanya beberapa anggota

kelompok yang bersedia untuk berargumentasi

5. Tindak lanjut

Bersama dengan anggota kelompok mengadakan kesepakatan

untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok pada pertemuan

selanjutnya.

Semarang, Desember 2013

Peneliti

Gilang Ditya Setiaji

NIM: 1301408045
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Lampiran 11

LAPORAN PELAKSANAAN

EVALUASI (PENILAIAN) DAN TINDAK LANJUT

PELAKSANAAN BIMBINGAN KELOMPOK DI BALAI REHABILITASI

“MANDIRI” SEMARANG II

E. Topik : Jenis-jenis rokok

F. Spesifikasi kegiatan

5. Bidang bimbingan : Pribadi

6. Jenis kegiatan : Bimbingan Kelompok

7. Fungsi kegiatan : Pencegahan dan Pengembangan

8. Sasaran kegiatan : Subjek Penelitian

G. Pelaksanaan kegiatan

4. Waktu : Minggu, 8 Desember 2012 (09.00-09.30)

5. Tempat : Ruang kelas

6. Deskripsi dan komentar tentang pelaksanaan kegiatan

c. Pada pertemuan ini membahas topik tentang jenis rokok. Anggota

kelompok telah memahami kegiatan Bkp pada pertemuan sebelumnya.

Dinamika kelompok pada pertemuan lebih nampak jika dibandingkan

pada pertemuan sebelumnya. Hampir semua anggota kelompok

berargumentasi, sehingga arah pembicaraan lebih bervariasi.

d. Pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan baik jika dibandingkan pada

pertemuan sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan Bkp tidak sesuai

kesepakatan waktu yang telah ditentukan bersama.

H. Evaluasi/penilaian

Cara penilaian dalam kegiatan ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

6. Penilaian proses
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Dengan tempat duduk yang cenderung tetap memudahkan

pemimpin kelompok untuk mengamati perilaku anggota kelompok

selama kegiatan bimbingan kelompok berlangsung.

7. Penilaian hasil

Penilaian hasil dilakukan dengan cara meresume hasil laiseg

8. Cara penilaian

c. Mengamati perilaku anggota kelompok yang terkait dengan aspek-

aspek kebiasaan merokok. Menuliskan hasil pengamatan pada

lembar tertentu untuk dianalisis dan disimpulkan.

d. Mengadakan diskusi dan tanya jawab dengan anggota kelompok,

membaca ulang laiseg yang telah diisi oleh anggota kelompok

sebagai bahan kajian.

9. Deskripsi dan komentar tentang hasil analisis

Pada pertemuan ini, dinamika kelompok telah muncul, arah

komunikasi lebih bervariasi. Anggota kelompok nampak lebih terbuka

dan cooperative . Terjadi peningkatan pada aspek kontrol perilaku,

anggota kelompok lebih tertib dalam melaksanakan kegiatan

bimbingan kelompok.

10. Tindak lanjut

Bersama dengan anggota kelompok mengadakan kesepakatan

untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok pada pertemuan

selanjutnya.

Semarang, Desember 2013

Peneliti

Gilang Ditya Setiaji

NIM: 1301408045
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Lampiran 11

LAPORAN PELAKSANAAN

EVALUASI (PENILAIAN) DAN TINDAK LANJUT

PELAKSANAAN BIMBINGAN KELOMPOK DI BALAI REHABILITASI

“MANDIRI” SEMARANG II

I. Topik : Racun dalam rokok

J. Spesifikasi kegiatan

9. Bidang bimbingan : Pribadi

10. Jenis kegiatan : Bimbingan Kelompok

11. Fungsi kegiatan : Pemahaman dan Pengembangan

12. Sasaran kegiatan : Subjek Penelitian

K. Pelaksanaan kegiatan

7. Waktu : Rabu, 11 Desember 2013 (10.30-11.00)

8. Tempat : Ruang kelas

9. Deskripsi dan komentar tentang pelaksanaan kegiatan

e. Pertemuan ini membahas topik tentang racun dalam rokok. Dinamika

kelompok muncul ketika tahap kegiatan berlangsung. Semua anggota

kelompok berpendapat, bahkan ada yang bercerita tentang pengalaman

pribadi. Hal ini akan mengarah pada Kkp, sehingga penelita mencoba

untuk mengarahkan kembali arah pembicaraan

f. Pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan baik jika dibandingkan pada

pertemuan sebelumnya.

L. Evaluasi/penilaian

Cara penilaian dalam kegiatan ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

11. Penilaian proses

Mengadakan pengamatan terhadap perilaku anggota kelompok

selama proses kegiatan bimbingan kelompok berlangsung.

12. Penilaian hasil

Penilaian hasil dilakukan dengan cara meresume hasil laiseg.
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13. Cara penilaian

e. Mengamati perilaku anggota kelompok yang terkait dengan aspek-

aspek pengendalian diri. Menuliskan hasil pengamatan pada

lembar tertentu untuk dianalisis dan disimpulkan.

f. Mengadakan diskusi dan tanya jawab dengan anggota kelompok,

membaca ulang laiseg yang telah diisi oleh anggota kelompok

sebagai bahan kajian.

14. Deskripsi dan komentar tentang hasil analisis

Pada pertemuan ini, dinamika kelompok telah muncul, arah

komunikasi lebih bervariasi. Anggota kelompok nampak lebih terbuka.

Terjadi peningkatan pada aspek kontrol kognitif, semua anggota

kelompok bersedia berargumentasi dan menunjukkan pemahaman

mereka tentang topik pembahasan. Anggota kelompok mampu

melakukan pertimbangan sebelum mereka mengambil suatu tindakan.

15. Tindak lanjut

Bersama dengan anggota kelompok mengadakan kesepakatan

untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok pada pertemuan

selanjutnya.

Semarang, Desember 2013

Peneliti

Gilang Ditya Setiaji

NIM: 1301408045
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Lampiran 11

LAPORAN PELAKSANAAN

EVALUASI (PENILAIAN) DAN TINDAK LANJUT

PELAKSANAAN BIMBINGAN KELOMPOK DI BALAI REHABILITASI

“MANDIRI” SEMARANG II

M. Topik : Tipe-tipe perokok

N. Spesifikasi kegiatan

13. Bidang bimbingan : Pribadi

14. Jenis kegiatan : Bimbingan Kelompok

15. Fungsi kegiatan : Pemahaman dan Pengembangan

16. Sasaran kegiatan : Subjek Penelitian

O. Pelaksanaan kegiatan

10. Waktu : Sabtu, 14 Desember 2013 (10.00-10.45)

11. Tempat : Ruang Kelas

12. Deskripsi dan komentar tentang pelaksanaan kegiatan

g. Kegiatan Bkp dilaksanakan usai kegiatan kebersihan lingkungan.

Cuaca yang panas membuat pembahasan kurang fokus, meski

demikian dinamika kelompok masih tampak meski tidak maksimal.

Anggota kelompok tampak kelelahan karena usai melakukan

kebersihan lingkungan balai. Pertemuan ini membahas topik tentang

tipe-tipe perokok yang sesuai dengan kondisi yang sedang mereka

alami sekarang.

h. Pelaksanaan kegiatan berlangsung berlangsung kurang maksimal.

Anggota kelompok nampak kelelahan karena aktivitas yang mereka

kerjakan

P. Evaluasi/penilaian

Cara penilaian dalam kegiatan ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

16. Penilaian proses
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Mengadakan pengamatan terhadap perilaku anggota kelompok

selama proses kegiatan bimbingan kelompok berlangsung. Hasil

pengamatan kemudian dianalisis dan disimpulkan.

17. Penilaian hasil

Penilaian hasil dilakukan dengan cara meresume hasil laiseg.

18. Cara penilaian

g. Mengamati perilaku anggota kelompok yang terkait dengan aspek-

aspek intensitas merokok. Menuliskan hasil pengamatan pada

lembar tertentu untuk dianalisis dan disimpulkan.

h. Mengadakan diskusi dan tanya jawab dengan anggota kelompok,

membaca ulang laiseg yang telah diisi oleh anggota kelompok

sebagai bahan kajian.

19. Deskripsi dan komentar tentang hasil analisis

Pada tahap awal Bkp, anggota kelompok nampak kelelahan.

Namun menginjak tahap kegiatan pemimpin kelompok mencoba

menjabarkan topik bahasan sesuai dengan keadaan yang anggota

kelompok alami,  kegiatan  Bkp berlangsung cukup menarik kegiatan

diskusi berlangsung dengan lancar dan ketika pemimpin kelompok

melakukan permainan kegiatan Bkp bertambah kondusif.

20. Tindak lanjut

Bersama dengan anggota kelompok mengadakan kesepakatan

untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok pada pertemuan

selanjutnya.

Semarang, Desember 2013

Peneliti

Gilang Ditya Setiaji

NIM: 1301408045
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Lampiran 11

LAPORAN PELAKSANAAN

EVALUASI (PENILAIAN) DAN TINDAK LANJUT

PELAKSANAAN BIMBINGAN KELOMPOK DI BALAI REHABILITASI

“MANDIRI” SEMARANG II

Q. Topik : Bahaya Merokok

R. Spesifikasi kegiatan

17. Bidang bimbingan : Pribadi

18. Jenis kegiatan : Bimbingan Kelompok

19. Fungsi kegiatan : Pemahaman dan Pengembangan

20. Sasaran kegiatan : Subjek Penelitian

S. Pelaksanaan kegiatan

13. Waktu : Selasa, 17 Desember 2013 (10.30-11.15)

14. Tempat : Ruang Kelas

15. Deskripsi dan komentar tentang pelaksanaan kegiatan

i. Topik yang dibahas dalam pertemuan ini tentang bahaya merokok.

Dinamika kelompok pada pertemuan ini kembali muncul. Setiap

anggota kelompok antusias dalam mengikuti layanan bimbingan

kelompok.

j. Pelaksanaan kegiatan berlangsung berlangsung baik dibandingkan

pertemuan sebelumnya. Anggota kelompok menyampaikan

argumentasi masing-masing dan membahasa topik bahasan hingga

mereka merasa cukup untuk membahasnya.

T. Evaluasi/penilaian

Cara penilaian dalam kegiatan ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

21. Penilaian proses

Mengadakan pengamatan terhadap perilaku anggota kelompok

selama proses kegiatan bimbingan kelompok berlangsung. Hasil

pengamatan kemudian dianalisis dan disimpulkan.

22. Penilaian hasil
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Penilaian hasil dilakukan dengan cara meresume hasil laiseg.

23. Cara penilaian

i. Mengamati perilaku anggota kelompok yang terkait dengan aspek-

aspek pengendalian diri. Menuliskan hasil pengamatan pada

lembar tertentu untuk dianalisis dan disimpulkan.

j. Mengadakan diskusi dan tanya jawab dengan anggota kelompok,

membaca ulang laiseg yang telah diisi oleh anggota kelompok

sebagai bahan kajian.

24. Deskripsi dan komentar tentang hasil analisis

Pada pertemuan ini anggota kelompok mengalami peningkatan

pada kontrol kognitif dan mengambil keputusan. Anggota kelompok

memiliki cara yang berbeda-beda dalam merencanakan suatu kegiatan.

Pembahasan topik bahasan dibahas secara tuntas oleh anggota

kelompok. Dengan munculnya dinamika dalam kelompok, topik yang

dibahas dapat memberikan cara pandang baru terhadap anggota

kelompok. Berdasarkan hasil laiseg yang diisi, anggota kelompok

tampak puas dan senang mengikuti layanan bimbingan kelompok

25. Tindak lanjut

Bersama dengan anggota kelompok mengadakan kesepakatan

untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok pada pertemuan

selanjutnya.

Semarang, Desember 2013

Peneliti

Gilang Ditya Setiaji

NIM: 1301408045
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Lampiran 10

LAPORAN PELAKSANAAN

EVALUASI (PENILAIAN) DAN TINDAK LANJUT

PELAKSANAAN BIMBINGAN KELOMPOK DI BALAI REHABILITASI

“MANDIRI” SEMARANG II

U. Topik : Cara mengurangi rokok

V. Spesifikasi kegiatan

21. Bidang bimbingan : Pribadi

22. Jenis kegiatan : Bimbingan Kelompok

23. Fungsi kegiatan : Pemahaman dan Pengembangan

24. Sasaran kegiatan : Subjek Penelitian

W. Pelaksanaan kegiatan

16. Waktu : Kamis, 19 Desember 2013 (10.00-10.40)

17. Tempat : Ruang Kelas

18. Deskripsi dan komentar tentang pelaksanaan kegiatan

k. Pada pertemuan ini anggota kelompok cukup antusias dengan topik ini.

Sebagian besar anggota kelompok bersemangat membahas materi ini

karena mereka ingin mengurangi kebiasaan merokok. Dinamika

kelompok tampak optimal, beberapa anggota kelompok yang tampak

antusia mengikuti kegiatan bimbingan kelompok.

l. Pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok kurang berjalan secara

optimal anggota kelompok tampak kurang antusias dalam membahas

topik pembahasan. Hal tersebut tampak pada keterlibatan anggota

kelompok dalam membahas topik bahasan.

X. Evaluasi/penilaian

Cara penilaian dalam kegiatan ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

26. Penilaian proses
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Mengadakan pengamatan terhadap perilaku anggota kelompok

selama proses kegiatan bimbingan kelompok berlangsung. Hasil

pengamatan kemudian dianalisis dan disimpulkan.

27. Penilaian hasil

Penilaian hasil dilakukan dengan cara meresume hasil laiseg.

28. Cara penilaian

k. Mengamati perilaku anggota kelompok yang terkait dengan aspek-

aspek mengurangi kebiasaan merokok. Menuliskan hasil

pengamatan pada lembar tertentu untuk dianalisis dan disimpulkan.

l. Mengadakan diskusi dan tanya jawab dengan anggota kelompok,

membaca ulang laiseg yang telah diisi oleh anggota kelompok

sebagai bahan kajian.

29. Deskripsi dan komentar tentang hasil analisis

Anggota kelompok memberikan tanggapan (respon) yang

cukup tepat dalam menanggapi pendapat tentang cara mengurangi

rokok. Berdasarkan hasil laiseg yang diberikan anggota kelompok

senang dan puas terhadap pembahasan topik yang dibahas dalam

kelompok.

30. Tindak lanjut

Bersama dengan anggota kelompok mengadakan kesepakatan

untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok pada pertemuan

selanjutnya.

Semarang, Desember 2013

Peneliti

Gilang Ditya Setiaji

NIM: 1301408045
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Lampiran 11

LAPORAN PELAKSANAAN

EVALUASI (PENILAIAN) DAN TINDAK LANJUT

PELAKSANAAN BIMBINGAN KELOMPOK DI BALAI REHABILITASI

“MANDIRI” SEMARANG II

Y. Topik : Menyikapi ketika berada di dalam lingkungan

perokok pasif

Z. Spesifikasi kegiatan

25. Bidang bimbingan : Sosial

26. Jenis kegiatan : Bimbingan Kelompok

27. Fungsi kegiatan : Pemahaman dan Preventif

28. Sasaran kegiatan : Subjek Penelitian

AA. Pelaksanaan kegiatan

19. Waktu : Sabtu, 21 Desember 2013 (09.00-09.30)

20. Tempat : Ruang kelas

21. Deskripsi dan komentar tentang pelaksanaan kegiatan

m. Topik yang dibahas dalam pertemuan ini tentang menyikapi ketika

berada di dalam lingkungan  perokok pasif. Tujuan dalam pembahasan

topik ini untuk bisa mengendalikan kebiasaan merokok di dalam

lingkungan perokok pasif. Setiap anggota kelompok memberikan

pendapat mereka, sehingga pembahasan tampak bervariasi dan

dinamika kelompok muncul dengan baik.

n. Pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok berjalan dengan baik.

Kegiatan bimbingan kelompok selesai tepat pada waktu yang telah

disepakati.

BB. Evaluasi/penilaian

Cara penilaian dalam kegiatan ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

31. Penilaian proses
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Mengadakan pengamatan terhadap perilaku anggota kelompok

selama proses kegiatan bimbingan kelompok berlangsung. Hasil

pengamatan kemudian dianalisis dan disimpulkan.

32. Penilaian hasil

Penilaian hasil dilakukan dengan cara meresume hasil laiseg.

33. Cara penilaian

m. Mengamati perilaku anggota kelompok yang terkait dengan aspek-

aspek kebiasaan merokok. Menuliskan hasil pengamatan pada

lembar tertentu untuk dianalisis dan disimpulkan.

n. Mengadakan diskusi dan tanya jawab dengan anggota kelompok,

membaca ulang laiseg yang telah diisi oleh anggota kelompok

sebagai bahan kajian.

34. Deskripsi dan komentar tentang hasil analisis

Pada pertemuan ini dinamika kelompok memerankan peranan

penting dalam membahas topik bahasan. Masing-masing anggota

kelompok berargumentasi tentang pemahaman mereka terkait

menyikapi ketika berada di dalam lingkungan perokok. Anggota

kelompok memiliki perencanaan dan kebebasan memilih kegiatan atas

dasar pemahaman yang mereka miliki

35. Tindak lanjut

Bersama dengan anggota kelompok mengadakan kesepakatan

untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok pada pertemuan

selanjutnya.

Semarang, Desember 2013

Peneliti

Gilang Ditya Setiaji

NIM: 1301408045
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Lampiran 11

LAPORAN PELAKSANAAN

EVALUASI (PENILAIAN) DAN TINDAK LANJUT

PELAKSANAAN BIMBINGAN KELOMPOK DI BALAI REHABILITASI

“MANDIRI” SEMARANG II

CC. Topik : Strategi agar kebiasaan merokok tidak timbul lagi

DD. Spesifikasi kegiatan

29. Bidang bimbingan : Pribadi

30. Jenis kegiatan : Bimbingan Kelompok

31. Fungsi kegiatan : Preventif dan Pengembangan

32. Sasaran kegiatan : Subjek Penelitian

EE.Pelaksanaan kegiatan

22. Waktu : Senin, 23 Desember 2013 (10.30-11.00)

23. Tempat : Ruang Kelas

24. Deskripsi dan komentar tentang pelaksanaan kegiatan

o. Pada pertemuan terakhir ini membahas tentang menyusun strategi agar

kebiasaan merokok tidak timbul lagi. Anggota kelompok tampak

antusias dalam membahas topik bahasan. Dinamika kelompok

memberikan  peranan yang penting dalam pembahasan topik. Masing-

masing anggota kelompok berargumentasi, sehingga pembahasan

tampak bervariasi.

p. Pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok berjalan dengan baik.

Kegiatan bimbingan kelompok berakhir pada waktu yang telah

disepakati.

FF. Evaluasi/penilaian

Cara penilaian dalam kegiatan ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

36. Penilaian proses

Mengadakan pengamatan terhadap perilaku anggota kelompok

selama proses kegiatan bimbingan kelompok berlangsung. Hasil

pengamatan kemudian dianalisis dan disimpulkan.
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37. Penilaian hasil

38. Cara Penilaian

Penilaian hasil dilakukan dengan cara meresume hasil laiseg.

39. Cara penilaian

o. Mengamati perilaku anggota kelompok yang terkait dengan aspek-

aspek kebiasaan merokok. Menuliskan hasil pengamatan pada

lembar tertentu untuk dianalisis dan disimpulkan.

p. Mengadakan diskusi dan tanya jawab dengan anggota kelompok,

membaca ulang laiseg yang telah diisi oleh anggota kelompok

sebagai bahan kajian.

40. Deskripsi dan komentar tentang hasil analisis

Pada pertemuan terakhir anggota kelompok tampak senang dan

antusias mengikuti kegiatan Bkp. Pada pertemuan ini terjadi

penurunan pada semua aspek kebiasaan merokok dan dinamika

kelompok meningkat dibanding pertemuan sebelumnya.

41. Tindak lanjut

Bersama dengan anggota kelompok mengadakan kesepakatan

untuk melaksanakan  kegiatan pemberian post test pada pertemuan

selanjutnya.

Semarang, Desember 2013

Peneliti

Gilang Ditya Setiaji

NIM: 1301408045
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