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ABSTRAK 

Rahmawati, Shinta Desala. 2016. Keefektifan Layanan Bimbingan Kelompok dengan 

Teknik Modeling Simbolik untuk Meningkatkan Pemahaman Bahaya Merokok Siswa 

Kelas XII TKR 1 SMK N 1 Randudongkal Pemalang Tahun Ajaran 2016/2017. Skripsi. 

Jurusan Bimbingan dan Konseling. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing. Dr. Awalya, M. Pd. Kons, Dr. Catharina Tri Anni, M. Pd. 

Kata kunci: pemahaman bahaya merokok, layanan bimbingan kelompok, teknik 

modeling simbolik. 

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan fenomena yang ada di kelas XII TKR 

SMK N 1 Randudongkal Pemalang yang menunjukkan banyak siswa yang sering 

dipanggil guru bk karena masalah rokok, berdasarkan pengamatan di lapangan djumpai 

siswa dengan nikmat tanpa rasa malu merokok di tempat umum, di warung dekat sekolah, 

bahkan di angkutan umum dengan masih menggunakan seragam sekolah. Beberapa siswa 

hanya mengerti bhawa rokok itu nikmat, itu saja. Pemahaman bahaya merokok siswa 

masih rendah perlu adanya perhatian dan penanganan khusus. Rumusan masalah utama 

apakah layanan bimbingan kelompok dengan teknik modeling simbolik dapat 

meningkatkan pemahaman bahaya merokok siswa. Tujuan utama mengetahui layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik modeling simbolik meningkatkan pemahaman 

bahaya merokok siswa. Manfaat penelitian memperkaya kajian ilmu pengetahuan tentang 

pemahaman bahaya merokok melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

modeling simbolik. 

Jenis Penelitian ini pre-eksperimen dengan desain penelitian one group pretest-

posttest design. Subjek penelitian adalah 10 siswa kelas XII TKR 1. Metode 

pengumpulan data menggunakan skala psikologis pemahaman bahaya merokok. Teknik 

analisis data yang digunakan yakni analisis deskriptif persentase dan uji beda (uji 

wilcoxon). Validitas konstruk dengan korelasi product moment, reliabilitas dengan rumus 

alpha. Skala pemahaman bahaya merokok digunakan untuk mengukur skala sikap, 

perilaku, pendapat seseorang. 

Hasil penelitian ini tingkat pemahaman bahaya merokok siswa sebelum diberi 

layanan bimbingan kelompok dengan teknik modeling simbolik keseluruhan berada pada 

kriteria sedang (58%). Setelah diberi perlakuan, pemahaman bahaya merokok 

keseluruhan dalam kategori tinggi (78%). Hasil uji wilcoxon menunjukkan bahwa nilai 

jenjang kecil  thitung = 0 dan ttabel = 8, jadi nilai thitung < ttabel. Indikator yang meningkat 

paling tinggi adalah pemahaman tentang kandungan zat dalam rokok dan pemahaman 

bahaya penyakit akibat rokok, sedangkan pemahaman yang peningkatannya terendah 

adalah pemahaman faktor regulatori remaja merokok. 

Simpulan dari penelitian ini adalah pemahaman bahaya merokok siswa sebelum 

diberikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik modeling simbolik sedang karena 

hanya mengerti rokok dilarang, setelah diberikan perlakuan tinggi karena mampu 

mengambil sikap yang benar dan mengidentifikasi bahaya merokok, dan layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik modeling simbolik efektif meningkatkan pemahaman 

bahaya merokok. Bagi guru bk agar memanfaatkan layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik modeling simbolik untuk kebutuhan siswa lainnya seperti pemahaman narkoba, 

seks bebas, kesehatan reproduksi, namun perlu didukung dengan sarana prasarana seperti 

LCD agar hasil yang diperoleh lebih maksimal lagi. Peneliti lain yang tertarik untuk 

memperkuat penelitian ini pada jenjang SD/SMP agar dapat melakukan penelitian dengan 

tema dan teknik yang berbeda agar lebih bervarisi. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini peneliti akan membahas (1) Latar Belakang, (2) Rumusan Masalah, 

(3) Tujuan Penelitian, (4) Manfaat Penelitian, dan (5) Sistematika Penulisan 

Skripsi. 

1.1 Latar Belakang 

Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa 

dewasa, yang dimulai pada saat terjadinya kematangan seksual yaitu antara 11 

atau 12 tahun sampai dengan 20 tahun. Masa remaja ini menimbulkan 

permasalahan yang terjadi karena tidak dipersiapkan mengenai pengetahuan 

tentang aspek yang berhubungan dengan masalah peralihan dari masa kanak-

kanak ke dewasa. 

Remaja sebagai generasi penerus bangsa saat ini tidak lepas dari pengaruh 

rokok. Perilaku merokok sudah menjadi tren dikalangan remaja. Seharusnya 

pemahaman tentang bahaya rokok pada remaja perlu diberikan sejak saat ini, 

mengingat remaja sebagai generasi bangsa seharusnya perlu menunjukkan prestasi 

yang membanggakan. Dengan adanya pemahaman bahaya merokok diharapkan 

remaja mampu menikmati hidup sehat, bertanggungjawab serta berkembang 

secara optimal dan terhindar dari bahaya merokok sehingga remaja dapat 

menajalani kehidupan kedepannya dengan lebih baik lagi. Jika remaja tidak 

diberikan pemahaman bahaya merokok maka akan berdampak pada kehidupannya 
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tidak hanya sekarang tetapi juga di masa yang akan datang sebab rokok dapat 

mengakibatkan kecanduan dan membahayakan kesehatan tubuh serta 

menimbulkan berbagai macam penyakit yang dapat menyerangnya secara 

langsung maupun beberapa tahun kedepan bahkan mengakibatkan kematian. 

Data menunjukkan bahwa pemahaman tentang bahaya merokok yang masih 

relatif rendah. Data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) ini menunjukkan 

bahwa 50% remaja usia 15-19 tahun dan masih duduk di SMP/SMA sudah 

merokok. Beberapa dari mereka tidak menyadari betapa cepatnya kebiasaan baru 

itu dapat memicu beberapa penyakit berbahaya seperti jantung, stroke, paru-paru 

dan beberapa tipe kanker. (kompas.com 2014).  

Hasil observasi peneliti, permasalahan anak-anak usia remaja dan masih 

duduk di bangku sekolah menengah ditandai dengan beberapa siswa memegang 

rokok dengan nikmat. Beberapa siswa tidak merasa malu ketika merokok di 

tempat umum seperti, pinggir jalan, dan di dalam angkutan umum. Fenomena 

tersebut diperkuat dari pernyataan saat wawancara dengan guru BK di SMK N 1 

Randudongkal Pemalang pada hari Sabtu 26 Maret 2016, dari hasil wawancara 

dengan guru BK menyatakan bahwa guru BK juga sering melihat dan memergoki 

beberapa siswa kelas XII TKR 1 yang masih mengenakan seragam sekolah 

lengkap merokok di warung dekat sekolah dan di dalam angkutan umum. 

 Guru BK mengatakan bahwa beberapa siswa yang tertangkap merokok 

dilingkungan dekat sekolah dan alasan mereka merokok itu karena merasa enak 

dan coba-coba saja agar dianggap gaul oleh temannya, mereka tidak mengetahui 

kandungan zat-zat yang ada dalam rokok apalagi bahaya dari merokok, karena 



3 

 

yang mereka rasakan hanya enak saja dan selama ini mereka baik-baik saja. Maka 

dari itu Guru BK merekomendasikan kepada peneliti untuk memberikan 

perlakuan pada beberapa siswa kelas XII TKR 1 SMK N 1 Randudongkal yang 

beberapai kedapatan merokok.  

Peneliti juga mencoba melakukan wawancara tidak terstruktr langsung pada 

beberapa siswa kelas XII TKR 1, mereka yang merokok mengaku pertama kali 

merokok sejak SMP dan sehari bisa menghabiskan lebih dari dua sampai tiga 

batang, dan alasan pertama merokok kebanyakan hanya ikut-ikutan dengan teman, 

siswa mengatakan yang didapat dari merokok hanyalah kesenangan, kenikmatan 

dan merasa layak sebagai laki-laki gaul. Siswa selama ini merasakan kesenangan 

dan dapat menghilangkan stres, mereka tidak paham bahaya merokok karena 

mereka merasa selama ini baik-baik saja dan merokok justru membuatnya senang. 

Penuturan beberapa siswa di atas, maka menunjukkan kecenderungan siswa 

mudah terjebak merokok tanpa pengawasan yang baik. 

Permasalahan remaja di atas seharusnya dibutuhkan kerjasama yang baik 

antara orang tua dan guru-guru di sekolah, dan peran guru BK di sekolah untuk 

mengatasi masalah tersebut. Kondisi remaja yang sedemikian maka 

memungkinkan diberi layanan bimbingan kelompok. Dengan adanya layanan 

bimbingan kelompok dimaksudkan untuk memungkinkan siswa secara bersama-

sama memperoleh berbagai wawasan yang bemanfaat untuk kehidupan sehari-

hari. Bimbingan kelompok dengan kerumunan sejumlah individu tertentu dalam 

satu kelompok akan mengembangkan dinamika kelompok dalam mencapai tujuan 

bersama yaitu pemahaman bahaya merokok. Dalam bimbingan kelompok seorang 
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pemimpin kelompok juga lebih mudah dalam mengobservasi perkembangan 

pemahaman siswa tentang bahaya merokok karena dengan jumlah siswa 8-15 

orang mereka akan lebih mudah terbuka untuk berpendapat ataupun menceritakan 

pengalamannya serta lebih merasa diterima dalam kelompok tersebut. Selain itu 

salah satu bidang materi layanan bimbingan kelompok yang dapat dibahas adalah 

pemahaman dan pemantapan hidup sehat. Hal itu nantinya lebih mengarah pada 

perencanaan dan penyelenggaraan hidup sehat. 

Menurut Wibowo (2005:17) “Bimbingan kelompok merupakan suatu 

kegiatan kelompok menyediakan informasi-informasi dan mengarahkan diskusi 

agar anggota kelompok menjadi lebih sosial atau membantu kelompok untuk 

mencapai tujuan bersama”. Layanan bimbingan kelompok yang beranggotakan 8-

15 orang akan lebih mudah terciptanya dinamika kelompok sehingga materi yang 

disampaikan berguna bagi pengembangan pribadi ataupun pemecahan masalah 

individu yakni pemahaman bahaya merokok agar siswa memiliki perencanaan ke 

depan mengenai pola hidup sehat tanpa rokok. Bimbingan kelompok memiliki 

jiwa tersendiri karena perilaku kelompok tidak dapat dipisahkan dari perilaku 

individu anggotanya. 

Dalam bimbingan kelompok nantinya individu memiliki perasaan bersama 

dengan orang-orang lain dalam kelompok itu. Perasaan tersebut yang 

menyebabkan terjadinya beberapa perilaku yang dirasakan dapat dukungan atau 

simpati dari orang lain. Situasi dan dinamika dalam kelompok saling 

mempengaruhi antar anggota kelompok dan akan mempengaruhi perilaku 

individu untuk menyusun dan mengubah tingkah lakunya lebih baik lagi. Layanan 
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bimbingan kelompok juga diharapkan akan menimbulkan sikap positif terhadap 

keadaan diri dan lingkungan seperti menolak hal buruk/negatif dan menyokong 

hal yang baik/positif. Karena di dalam kelompok juga tidak hanya bermaksud 

membahas topik tertentu melainkan juga berkembangnya kemampuan sosialisasi 

siswa. Setelah mengikuti bimbingan kelompok diharapkan siswa paham bahaya 

merokok. 

Menurut Prayitno & Amti, E (2004:2). “Tujuan bimbingan kelompok adalah 

membantu mengembangkan kemampuan sosialisasi siswa, sebagaimana tujuan 

dari konseling kelompok, bimbingan kelompok juga bermaksud mengentaskan 

masalah klien dengan memanfaatkan dinamika kelompok” . dalam penelitian ini 

tujuan yang ingin dicapai yaitu membantu meningkatkan pemahaman bahyaa 

merokok siswa. 

Untuk memaksimalkan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok peneliti 

mencoba menggunakan salah satu teknik dalam konseling yang dapat digunakan 

baik secara individu maupun kelompok yakni teknik modeling simbolik. Teknik 

modeling simbolik diharapakan tepat untuk meningkatkan pemahaman bahaya 

merokok  salah satunya melalui video tentang bahaya merokok yang akan 

ditampilkan. Menurut Ratna (2012:42) “Modeling simbolik merupakan 

cara/prosedur yang dilakukan dengan menggunakan  media seperti film, video, 

buku pedoman, dll dengan cara mendemonstrasikan perilaku yang dikehendaki 

atau hendaknya dimiliki oleh klien. Modeling simbolik ini ini dikembangkan 

untuk perorangan maupun kelompok” . 
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Teknik modeling simbolik berupa video bertujuan agar siswa nantinya 

paham akan bahaya merokok melalui video yang diberikan, dengan cara audio 

visual ini diharapkan siswa lebih tertarik untuk bisa memahami tentang bahaya 

merokok melalui video tersebut. Video dibuat semenarik mungkin agar siswa 

antusias dan tertarik serta fokus memperhatikan.  

Berdasarkan latar belakang tersebut mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian tentang “Keefektifan Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik 

Modeling Simbolik untuk Meningkatkan Pemahaman Bahaya Merokok Pada 

Siswa Kelas XII TKR 1 SMK N 1 Randudongkal Pemalang Tahun Ajaran 

2016/2017”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Latar belakang masalah telah dikemukakan sebelumnya, berdasarkan hal itu 

maka permasalahan utama adalah apakah layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik modeling simbolik efektif meningkatkan pemahaman bahaya merokok 

siswa, yang akan dikaji lebih lanjut dengan pertanyaan sebagai berikut :  

1. Bagaimana pemahaman bahaya merokok pada siswa sebelum diberikan 

layanan bimbingan kelompok dengan teknik modeling simbolik? 

2. Bagaimana pemahaman bahaya merokok pada siswa setelah diberikan 

layanan bimbingan kelompok dengan teknik modeling simbolik? 

3. Adakah perbedaan pemahaman bahaya merokok siswa sebelum dan setelah 

diberikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik modeling simbolik? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Rumusan masalah telah dikemukanan sebelumnya, berdasarkan rumusan 

masalah tersebut maka tujuan utama dari penelitian ini yaitu layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik modeling simbolik efektif meningkatkan pemahaman 

bahaya merokok siswa. Secara lebih rinci tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui pemahaman bahaya merokok pada siswa sebelum 

diberikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik modeling simbolik. 

2. Untuk mengetahui pemahaman bahaya merokok pada siswa setelah 

diberikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik modeling simbolik. 

3. Untuk mengetahui perbedaan pemahaman bahaya merokok siswa sebelum 

dan setelah diberikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik modeling 

simbolik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini ada dua, yaitu manfaat 

secara teoritis dan manfaat secara praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan masukan baru bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan pada umumnya serta pengembangan ilmu bimbingan dan 

konseling khususnya tentang keefektifan layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik modeling simbolik untuk meningkatkan pemahaman bahaya 

merokok. 
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2. Manfaat Praktis 

Bagi guru BK dapat menambah pengetahuan dan memberikan masukan 

pada guru BK dalam melaksanakan layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik modeling simbolik untuk meningkatkan pemahaman bahaya 

merokok. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulis menyusun sistematika penulisan skripsi untuk memberikan 

gambaran menyeluruh mengenai skripsi ini. Secara garis besar skripsi ini terdiri 

atas tiga bagian, yaitu: (1) bagian awal, (2) bagian isi, dan (3) bagian akhir. Untuk 

lebih jelasnya sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut: 

1.5.1 Bagian Awal 

Bagian ini terdiri dari halaman judul, pengesahan, pernyataan, motto dan 

persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar 

lampiran. 

1.5.2 Bagian Isi 

Bagian isi merupakan bagian pokok isi skripsi yang terdiri dari lima bab, 

sebagai berikut: 

Bab 1 Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka, berisi tentang teori-teori yang melandasi penelitian, 

yang meliputi penelitian terdahulu, kajian teoritis mengenai pemahaman bahaya 
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merokok, layanan bimbingan kelompok, teknik modeling simbolik, kerangka 

berpikir, dan hipotesis penelitian. 

Bab 3 Metode Penelitian, berisi uraian metode penelitian yang digunakan 

dalam penyusunan skripsi, yang meliputi: jenis penelitian, desain penelitian, 

variabel penelitian, populasi dan subjek penelitian, metode dan alat pengumpul 

data, serta analisis data. 

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang hasil penelitian 

beserta dengan uraian penjelasan tentang masalah masalah yang dirumuskan pada 

bab pendahuluan, selain itu pada bab ini dijelaskan tentang keterbatasan dalam 

penelitian. 

Bab 5 Penutup, berisi tentang simpulan hasil penelitian dan saran peneliti 

sebagai implikasi dari hasil penelitian. 

1.5.3 Bagian Akhir 

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Penelitian ini membahas tentang layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik modeling simbolik untuk meningkatkan pemahaman bahaya merokok pada 

siswa. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini akan membahas teori-teori yang 

relevan. Tinjauan pustaka dalam bab ini meliputi: (1) penelitian terdahulu, (2) 

pemahaman bahaya merokok, (3) layanan bimbingan kelompok, (4) teknik 

modeling simbolik (5) kerangka berpikir, dan (6) hipotesis. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya 

oleh peneliti lain. Tujuan Penelitian terdahulu adalah sebagai bahan masukan bagi 

pemula dan untuk membandingkan antara penelitian yang satu dengan penelitian 

yang lain. Penelitian terdahulu yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Ejikeh, C. & Omede, A. A. Berupa jurnal 

internasional berjudul “Application of Modeling Technique of Counselling in 

improving the Academic Performance of Students talented in Extracurricular 

Activities in Akwa Ibom State, Nigeria”. Tahun 2014. Vol 1 & 2. Menunjukkan 

bahwa penelitian difokuskan pada teknik modeling sebagai salah satu dari teknik 

dalam konseling menyatakan bahwa dalam pembelajaran tidak hanya dilakukan 

melalui penguatan secara langsung. Hasil dari penelitian ini adalah teknik 

modeling sangat membantu dalam meningkatkan bakat siswa di performa 
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akademik melalui kegiatan ekstrakulikuler. Penelitian tersebut dapat diartikan 

bahwa teknik modeling dapat mengembangkan perilaku siswa ke arah yang lebih 

baik dan kaitannya dalam penelitian ini diharapkan teknik modeling simboliknya 

akan meningkatkan pemahaman siswa tentang bahaya merokok. Hasil penelitian 

Ejikeh, C. & Omede, A. A menyebutkan bahwa ketika pendekatan dengan teknik 

modeling digunakan secara tepat dapat membantu meningkatkan standar 

akademik siswa secara umum, dan seorang konselor memiliki tanggungjawab 

untuk mengumpulkan bahan yang akan dijadikan modeling. Peneliti akan menguji 

lebih lanjut tentang “Keefektifan Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik 

Modeling Simbolik untuk Meningkatkan Pemahaman Bahaya Merokok Pada 

Siswa kelas XII TKR 1 SMK N 1 Randudongkal”. 

Penelitian yang dilakukan oleh Inayatul Khafidhoh berupa jurnal Bimbingan 

Konseling. Tahun 2015.Vol 4 Nomor 2 yang berjudul Pengembangan Model 

Bimbingan Kelompok dengan Teknik Modeling untuk Meningkatkan Self-

Regulated Learning pada Siswa SMP N 13 Semarang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Tingkat self-regulated learning siswa mengalami 

peningkatan setelah mengikuti bimbingan kelompok dengan teknik modeling. 

Hasil ini dilihat dari peningkatan hasil tingkat self-regulated learning siswa 

sebelum dan setelah diberi bimbingan kelompok dengan teknik modeling sebesar 

20,49% dan diperkuat melalui uji efektivitas menggunakan t-test yang 

menunjukan t hitung > t tabel yaitu 7,693 > 2,262. Objek dalam penelitian 

tersebut adalah siswa SMP beda dengan peneliti. Layanan Bimbingan Kelompok 

dengan teknik modeling simbolik disimpulkan bahwa efektif untuk meningkatkan 
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self-regulated learning siswa. Dalam penelitian ini karena teknik modeling 

simbolik masih jarang digunakan oleh guru bimbingan dan konseling maka 

peneliti mencoba mengembangkan dengan penelitian “Keefektifan Layanan 

Bimbingan Kelompok dengan Teknik Modeling Simbolik untuk Meningkatkan 

Pemahaman Bahaya Merokok pada Siswa Kelas XII TKR 1 SMK N 1 

Randudongkal”. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muslikah berupa Journal of Guidance and 

Counseling. Tahun 2012.Vol 1 Nomor 1 yang berjudul “Peningkatan Motivasi 

Berprestasi Siswa melalui Layanan Penguasaan Konten dengan Teknik Modeling 

Simbolik”, hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi berprestasi siswa 

sebelum diberi layanan pada kategori sedang (66,02%) dan setelah diberi layanan 

penguasaan konten teknik modeling simbolik termasuk dalam kriteria tinggi 

(78,83%). Hasil uji t, menunjukkan hasil t hitung=5,92 dan t tabel=2,03, jadi nilai 

thitung>ttabel. Motivasi berprestasi dapat ditingkatkan melalui layanan penguasan 

konten dengan teknik modeling simbolik. Objek penelitian tersebut adalah siswa 

kelas XI IPS. Penelitian tersebut juga relevan bagi peneliti yakni dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti untuk meningkatkan pemahaman 

bahaya merokok siswa. Layanan bimbingan kelompok dengan teknik modeling 

simbolik masih jarang digunakan dalam layanan kelompok, untuk itu peneliti 

mencoba mengembangkan teknik modeling simbolik untuk meningkatkan 

pemahaman bahaya merokok pada siswa kelas XII TKR 1 SMK N 1 

Randudongkal. 
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2.2 Pemahaman Bahaya Merokok 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bahaya merokok 

siswa. Siswa masih banyak yang tidak paham akan bahaya merokok bagi 

kesehatan tubuh. Penggunaan teori mengenai pemahaman bahaya merokok dalam 

penelitian akan dijelaskan konsep pemahaman bahaya merokok yang meliputi (a) 

pengertian pemahaman (b) tingkatan-tingkatan pemahaman (c) pengertian 

merokok, (d) jenis-jenis perokok, (e) kandungan zat dalam rokok, (f) bahaya dari 

rokok, (g) faktor resiko bagi remaja merokok. 

2.2.1  Pengertian Pemahaman 

Pemahaman seseorang dalam mempelajari suatu hal hendaknya mengerti 

yang dimaksudkan, sehingga tidak salah dalam bertindak nantinya. Pemahaman 

sangat diperlukan dalam diri seseorang. Definisi tentang pemahaman telah 

diungkapkan oleh para ahli. Menurut Sudjana (2008:24) “Pemahaman yaitu 

menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri sesuatu yang dibaca atau 

didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan atau menggunakan 

petunjuk dari kasus lain”. Definisi pemahaman yang dikemukakan ahli lain 

Benjamin.S.Bloom dalam Suprijono (2010: 50) mengemukakan bahwa: 

Pemahaman (Comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk 

mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan 

diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu 

dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang pendidik dikatakan 

memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau 

memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan 

kata-kata sendiri. 
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Selain itu Benjamin.S.Bloom dalam Purwanto (2009:45) “Kemampuan 

pemahaman adalah tingkat kemampuan yang menuntut siswa mampu memahami 

arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Siswa dalam hal ini tidak 

hanya hafal secara teoritis tetapi mengerti dan paham konsep atau fakta yang 

ditanyakannya”. Pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan pemahaman adalah 

kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengerti dan mengetahui sesuatu hal 

yang diketahuinya dan dapat melihatnya dari berbagai sudut pandang.dalam 

penelitian ini dharapakan siswa dapat mengetahui tentang pemahaman bahaya 

merokok sehingga terhidar dari bahaya merokok yang dapat merusak kesehatan 

dan masa depannya. 

2.2.2 Tingkatan-tingkatan Pemahaman 

Pemahaman merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang atas 

mengertinya terhadap sesuatu hal ari berbagai segi yakni pemahaman bahaya 

merokok. Menurut Taksonomi Bloom (2001) dalam Aly Amer electronic journal 

of research in educational psychology tahun 2006 Vol 4. No. 1 membagi 

penggolongan ranah kognitif menjadi enam tingkatan yaitu remember 

(mengingat), understand (memahami), apply (menerapkan), analyze (analisis), 

evaluate (evaluasi) dan create (berkreasi). Penjelasan dari masing-masing ranah 

kognitif tersebut yaitu: 

1. Remember (Mengingat) 

Mengingat adalah kemampuan memperoleh kembali pengetahuan yang 

relevan dari memori jangka panjang. 
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2. Understand (Memahami) 

Memahami adalah kemampuan merumuskan arti dari suatu  pembelajaran, 

mereka mampu menentukan hubungan antara pengetahuan yang baru 

diperoleh dengan pengetahuan mereka yang lalu. 

3. Apply (Menerapkan) 

Menerapkan adalah kemampuan menggunakan prosedur untuk 

menyelesaikan masalah, menerapkan informasi dalam situasi nyata. 

4. Analyze (Analisis) 

Menganalisis meliputi kemampuan seseorang akan mampu menganalisa 

informasi yang masuk dan membagi-bagi atau menstrukturkan informasi ke 

dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya dan 

mampu mengenali serta membedakan faktor penyebab dan akibat dari 

sebuah skenario yang rumit. 

5. Evaluate (Menilai) 

Evaluasi mencakup kemampuan untuk membentuk suatu pendapat 

mengenai sesuatu atau beberapa hal, bersama dengan pertanggungjawaban 

pendapat itu yang berdasar kriteria tertentu seperti kualitas, efektifitas, 

efisiensi, dan konsistensi. 

6. Create (Berkreasi) 

Create didefinisikan sebagai menggeneralisasi ide baru, produk atau cara 

pandang yang baru dari sesuatu kejadian. Create di sini diartikan sebagai 

meletakkan beberapa elemen dalam satu kesatuan yang menyeluruh 

sehingga terbentuklah dalam satu bentuk yang koheren atau fungsional. 

Proses Create umumnya berhubungan dengan pengalaman belajar siswa 

yang sebelumnya. 

 

Sedangkan menurut Sudjana (2008: 24) pemahaman dapat dibedakan dalam 

tiga kategori antara lain: menerjemahkan, menginterpretasi, dan mengekstrapolasi. 

Pemahaman tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari 

terjemahan dalam arti sebenarnya, lalu tingkatan kedua adalah pemahaman 

penafsiran atau interpretasi yaitu menghubungkan bagian-bagian terdahulu 

dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian 

terdahulu dengan yang diketahui berikutnya. Pemahaman tingkat ketiga atau 

tingkat tertinggi adalah pemahaman ekstrapolasi. Tingkat ekstrapolasi 

diharapkan seseorang mampu  melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat 

ramalan tentang konsekuensi atau dapat memperluas persepsi dalam arti 

waktu, dimensi, kasus ataupun masalahnya. 
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Pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa adanya tingkatan 

pemahaman seseorang dapat mempermudah untuk mengetahui sejauh mana 

individu paham terhadap hal yag telah dilihat dan diketahuinya. Dalam penelitian 

ini tingkatan pemahaman yang akan peneliti gunakan yaitu tingkat pemahaman, 

menerjemahkan, interpretasi, dan ekstrapolasi. 

2.2.3 Pengertian Merokok 

Merokok merupakan istilah yang tidak asing lagi didengar dan 

diperbincangkan, namun pengertian merokok itu sendiri terkadang masih ada 

yang belum mengetahui. Peneliti mencoba memaparkan teori tentang pengertian 

merokok. 

Menurut Priyoto (2015) “Rokok adalah silinder dari kertas berukuran 

panjang antara 70 hingga 120 mm (bevariasi tergantung negara) dengan diameter 

sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok 

dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat 

dihirup lewat mulut pada ujung lainnya”. Sedangkan menurut Sukendro (2007) 

“Rokok adalah sebuah tradisi kolonial yang secara langsung menjadi suatu adat 

dan tradisi yang mengakar kuat bagi kebanyakan orang di Indonesia”.  

Pendapat para ahli yang telah dijelaskan d iatas, maka peneliti simpulkan 

bahwa merokok adalah suatu aktivitas membakar rokok dan kemudian 

menghisapnya dan menghembuskannya keluar dan dapat menimbulkan asap yang 

dapat terhisap oleh perokok itu sendiri maupun orang-orang di sekitarnya serta 

dapat menimbulkan dampak buruk bagi si perokok itu sendiri maupun orang-



17 

 

orang di sekitarnya yang menghirup asap rokok melalui udara. Rokok sudah 

menjadi sebuah kebiasaan. Penelitian ini penting sekali untuk memahami bahaya 

merokok agar terhindar dari penyakit yang tidak diinginkan. 

2.2.4 Jenis-jenis Perokok 

Merokok dianggap sebagai aktivitas yang menyenangkan oleh sebagian 

siswa. Aktivitas merokok dilakukan oleh perokok dengan cara menghisap rokok 

yang dibakarnya lalu dihisap dan di keluarkan kembali asapanya dan dihirup oleh 

orang yang ada di sekitarnya. Kita ketahui banyak orang merokok tidak melihat 

dan memperhatikan tempat dan keadaan. Peneliti akan membahas jenis dari 

perokok yang perlu diketahui, sebab ketika ada orang yang merokok pasti ada 

orang sekitar yang menghisapnya. Perilaku merokok dapat dibilang ada yang 

sebagai perokok aktif dan perokok pasif. Pendapat ahli yang selaras juga 

menyebutkan ada dua jenis perokok yakni perokok aktif dan perokok pasif 

sebagaimana dijelaskan lebih lengkap berikut. 

Menurut Syafrudin (2011: 387) ada dua jenis-jenis perokok yakni: 

1. Perokok Aktif 

Jenis perokok yang secara langsung menghisap asap rokok/pecandu rokok. 

Biasanya jenis perokok ini sering terlibat langsung dalam hal merokok. 

2. Perokok Pasif 

Jenis perokok yang secara tidak langsung menghisap asap rokok yang 

biasanya dikeluarkan oleh jenis perokok aktif, dalam hal ini perokok pasif 

mendapatkan bahaya jauh lebih besar daripada perokok aktif. 
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Pendapat lain dari Proverawati (2012:103) menyebutkan bahwa jenis 

perokok ada dua yaitu perokok aktif dan pasif, yang akan dijelaskan berikut: 

Perokok aktif adalah orang yang mengkonsumsi rokok secara rutin dengan 

sekecil apapun walaupun itu cuma satu batang dalam sehari atau orang yang 

menghisap rokok walau tidak rutin sekalipun atau hanya sekedar coba-coba 

dan cara menghisap rokok cuma sekedar menghembuskan asap walau tidak 

dihisap masuk ke paru-paru. Perokok pasif adalah orang yang bukan 

perokok tapi menghirup asap rokok orang lain atau orang yang berada 

dalam satu ruangan tertentu dengan orang yang sedang merokok. 

 

Pendapat para ahli yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa 

jenis-jenis dari perokok ada dua yakni perokok aktif dan perokok pasif. Perokok 

aktif adalah orang yang menghisap rokok baik secara rutin maupun tidak, atau 

dengan kata lain lebih mengarah pada seberapa jumlah rokok yang dihisapnya, 

sedangkan perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun mereka 

menghirup asap rokok dari perokok aktif melalui udara. Penelitian ini 

menjelaskan jenis-jenis dari perokok, sehingga diharapkan dalam penelitian ini 

siswa nantinya mengerti bahwa diri mereka itu sebagai perokok aktif atau pasif 

dan memahami agar terhindar dari bahaya bagi perokok aktif maupun pasif. 

2.2.5 Kandungan dalam Rokok 

Orang yang merokok tanpa diketahui sebenarnya hanya asal merokok saja, 

namun tidak mengerti beberapa zat yang ada di dalam rokok. Mereka merasakan 

hanya sebuah kesenangan saja, padahal di dalam rokok sendiri terdapat beberapa 

zat yang berbahaya bagi tubuh. Hal ini selaras dengan pendapat Sukendro (2007: 

82) “Asap rokok mengandung ribuan bahan kimia beracun dan berbahaya yang 

dapat menimbulkan kanker (karsinogen)”. 
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Menurut Syafrudin (2011: 388) menyebutkan beberapa zat berbahaya yang 

terkandung di dalam sebatang rokok, Syafrudin mnyebutkan lebih banyak zat 

yang terkandung dalam rokok antara lain: 

Nikotin, menyebabkan ketagihan. Selain itu juga meningkatkan frekuensi 

denyut jantung, tekanan darah, dikarenakan kebutuhan oksigen jantung. 

Karbonmonoksida, adalah gas berbahaya yang terdapat dalam 

pembuangan asap kendaraan. Ini menyebabkan perokok sesak napas dan 

kurang staminanya, menyebabkan pembuluh darah menjadi tersumbat 

sehingga meningkatkan resiko serangan jantung. Tar, bahan pembuat 

aspal ini saat dihisap akan masuk ke rongga mulut sebagai uap padat lalu 

setelah dingin  akan menjadi padat dan membentuk endapan warna coklat 

pada permukaan gigi, saluran pernapasan dan paru-paru. Aseton, peluntur 

cat. DDT, racun serangga untuk membunuh nyamuk dan semut. Arsenik, 

racun kutu dan racun yang digunakan untuk pembunuh terkenal. 

Kadmium, bahan kimia yang terdapat dalam ACCU. Formaldehid, 

digunakan untuk mengawetkan mayat. Ammonia, bahan aktif pembersih 

lantai. Hidrogen Sianida, racun yang digunakan untuk gas. Naftalen, 

bahan beracun yang terdapat dalam obat serangga. Polonium 210, bahan 

radioaktif. Vinil kloroda, bahan kimia yang digunakan membuat plastik. 

 

 

Pendapat ahli di atas disimpulkan bahwa dalam sebuah batang rokok 

sudah jelas memiliki banyak kandungan zat yang berbahaya bagi tubuh yang 

dapat menimbulkan berbagai macam penyakit berbahaya. Jika sehari individu 

mengkonsumsi lebih dari satu batang rokok dan dalam jangka waktu yang 

panjang dapat dilihat bahayanya. Macam-macam zat yang telah disebutkan di atas 

perlu untuk diketahui oleh siswa. Rokok dapat membunuh kita perlahan karena 

banyaknya zat berbahaya yang terkandung di dalamnya. Siswa diharapkan dapat 

menghindari rokok setelah memahai kandungan zat yang berbahaya dalam rokok. 

 

 

 



20 

 

2.2.6 Bahaya dari Merokok 

Perilaku merokok berbahaya bagi kesehatan tubuh. Ada banyak penyakit 

akibat rokok yang akan merusak kesehatan. Peneliti akan memaparkan berbagai 

penyakit yang diakibatkan oleh rokok menurut para ahli. 

Ahmad Sujadi (dalam Setiono dan Nur) menyebutkan “Sebanyak 57ribu 

orang Indonesia meninggal per tahun akibat berbagai penyakit yang disebabkan 

asap rokok. Rokok telah memicu berbagai penyakit berbahaya yang mematikan 

yaitu penyakit jantung, paru-paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, dan 

hipetensi atu stroke”. 

Daftar penyakit yang mengancam perokok menurut Sukendro (2007: 84) 

antar lain: 

Mata: perokok beresiko tiga kali lebih tinggi menderita katarak yang 

menyebabkan kebutaan. Mulut, tenggorokan, pita suara, dan sesofagus 

mengakibatkan kanker mulut, tenggorokan, pita suara dan esofagus. Juga 

penyakit gusi, pilek dan kerongkongan kering. Gigi: perokok beresiko 10 

kali lebih tinggi menderita gusi terbakar yang mengarah ke infeksi yang 

akan merusak jaringan halus dan tulang. Paru-paru: wanita perokok 13 kali 

lebih besar kemungkinan terkena kanker paru-paru, sedangkan pria 23 kali 

lebih besar. Akibat lain: pneunomia, bronkitis, asma, batuk kronis, dan 

bengek. Jantung: gagal jantung, serangan jantung, hipertensi, stroke. Perut: 

kanker perut dan kanker lambung. Ginjal: kanker ginjal. Pankreas: kanker 

pankreas. Kantung kemih: kanker kantung kemih. Leher rahim: kanker leher 

rahim. Kehamilan: kemandulan, bayi lahir prematur, bobot kurang, 

keguguran. Tulang: tulang rapuh. Darah: leukima atau kanker. 

 

Proverawati (2012: 105) menyebutkan bahwa merokok baik secara aktif 

maupun pasif itu membahayakan tubuh antara lain: 
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a. Menyebabkan kerontokan rambut. 

b. Gangguan pada mata seperti katarak. 

c. Kehilangan pendengaran lebih awal dibanding bukan perokok. 

d. Menyebabkan paru-paru kronis. 

e. Merusak gigi dan menyebabkan bau mulut yang tidak sedap. 

f. Menyebabkan stroke dan serangan jantung. 

g. Tulang lebih mudah patah. 

h. Menyebabkan kanker kulit. 

i. Menyebabkan kemandulan dan impotensi. 

j. Menyebabkan kanker rahim dan keguguran. 

 

Pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa bahaya dari merokok 

sangatlah beragam mulai dari penyakit yang dapat dilihat dan tidak dapat dilihat 

dan semua penyakit yang diakibatkan oleh rokok sangatlah berbahaya. Siswa 

sebaiknya menghindari merokok karena tubuh kita pastinya lama-lama akan 

terkena dampak dari penggunaan rokok yang berbahaya. Siswa tidak memiliki 

keuntungan dari merokok melainkan menimbulkan bahaya yang sangat fatal bagi 

kesehatan anggota tubuh kita. Penelitian ini yang menjadi hal terpenting adalah 

agar dapat membantu siswa mengenali dan memahami bahaya rokok agar siswa 

hidup sehat dan berkembang secara optimal saat ini dan masa yang akan datang. 

2.2.7 Faktor Resiko bagi Remaja Merokok 

Remaja sebagai individu yang rentan terhadap perlawanan pada suatu hal 

perlu mendapatkan perhatian lebih agar tidak terjerumus pada hal yang negatif 

salah satunya adalah perilaku merokok. Remaja sebagian besar banyak dijumpai 

sudah mengenal rokok. Remaja yang merokok pasti disebabkan oleh sesuatu hal 

baik dari dirinya sendiri maupun lingkungan. 

Soetjiningsih (2004: 191) mengatakan bahwa “Seperti penggunaan zat-zat 

lainnya, terdapat beberapa faktor resiko bagi remaja sehingga mereka menjadi 
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perokok. Faktor-faktor remaja merokok tersebut antara lain: faktor psikologik, 

faktor biologik, dan faktor lingkungan serta regulasi atau peraturan penjualan 

rokok”. Faktor tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Faktor Psikologis 

Dalam faktor psikologis dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Faktor Perkembangan Sosial 

Merokok dapat menjadi cara bagi remaja agar mereka tampak bebas 

dan dewasa saat mereka menyesuaikan diri dengan teman-teman sebayanya 

yang merokok. Mereka saat istirahat/santai dan untuk kesenangan , adanya 

tekanan-tekanan teman sebaya, sifat ingin tahu, stress, kebosanan, ingin 

kelihatan gagah, dan sifat suka menentang merupakan hal-hal yang dapat 

mempengaruhi mulainya merokok. Faktor lain remaja merokok adalah rasa 

rendah diri, hubungan antar-teman yang jelek, kurang mampu mengatasi 

stres, putus sekolah, sosial ekonomi yang rendah, tingkat pendidikan 

ekonomi orang tua yang rendah. 

Merokok sering dihubungkan dengan remaja dengan nilai di sekolah 

yang jelek, aspirasi yang rendah, penggunaan alkohol serta obat-obat 

lainnya, absen sekolah, kemungkinan putus sekolah, rendah diri, suka 

melawan, dan pengetahuan tentang bahaya merokok yang rendah. 

b. Faktor Psikiatrik 

Merokok sebagian besar dilakukan remaja untuk kesenangan sebagai 

penghilang stres. Merokok dianggap sebagai gangguan psikiatrik seperti 

skizofrenia, depresi, cemas, dan penyalahgunaan zat-zat tertentu. Pada 

remaja didapatkan hubungan antara merokok dengan depresi dan cemas. 

Gejala depresi lebih sering pada remaja perokok daripada bukan perokok. 

Remaja yang meperlihatkan gejala depresi dan cemas mempunyai resiko 

yang lebih tinggi untuk memulai merokok. Remaja dengan gangguan cemas 

bisa menggunakan rokok untuk menghilangkan kecemasan yang mereka 

alami 

2. Faktor Biologik 

Dalam faktor biologik dibagi menjadi tiga yaitu: 

a. Faktor Kognitif 

Faktor lain yang mungkin mempengaruhi perkembangan kecanduan 

nikotin adalah merasakan adanya efek bermanfaat dari nikotin. Orang 

dewasa perokok sebagia contoh melaporkan bahwa merokok memperbaiki 

konsentrasi. 

b. Faktor Jenis Kelamin 

Merokok meningkat pada remaja wanita tidak hanya lelaki. Wanita 

perokok dilaporkan menjadi percaya diri, suka menentang, dan secara sosial 

cakap, keadaan ini berbeda dengan laki-laki perokok yang secara sosial 

tidak aman. 
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c. Faktor Etnik 

Di Amerika Serikat, angka kejadian merokok tertinggi pada orang-

orang kulit putih dan penduduk Asia Amerika, serta terendah pada orang-

orang Amerika keturunan Afrika dan Asia. Ini sebagian dapat menjelaskan 

mengapa ada perbedaan risiko pada beberapa etnik dalam hal penyakit yang 

berhubungan dengan merokok. 

d. Faktor Genetik 

Faktor-faktor genetik dapat menjelaskan banyaknya variasi 

penggunaan tembakau pada remaja, serta tampak mempengaruhi reaksi 

farmakologik terhadap nikotin, beberapa darinya tampak berkaitan dengan 

gen yang mempengaruhi ekspresi alkoholisme. 

3. Faktor Lingkungan 

Faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan penggunaan tembakau 

antara lain orang tua, saudara kandung maupun teman sebaya yang merokok, 

terpapar reklame tembakau, arti pada reklame tembakau di media. Orang tua 

memegang peranan terpenting. Remaja yang merokok, didapatkan 75% salah satu 

atau kedua orang tuanya merokok. 

4. Faktor Regulatori 

Peningkatan harga jual atau diberlakukan cukai yang tinggi, akan 

menurunkan pembelian dan konsumsi. Pembatasan fasilitas untuk merokok 

dengan menetapkan ruang/daerah bebas rokok, diharapkan mengurangi konsumsi, 

namun kenyataannya terdapat peningkatan kejadian memulai merokok pada 

remaja, walaupun telah dibuat usaha-usaha untuk mencegahnya. 

 

 

Selain faktor resiko remaja merokok yang telah dijelaskan di atas terdapat 

pula beberapa faktor mengenai orang yang sulit merokok yang akan dijelaskan 

oleh ahli 

Priyoto (2015: 132) menjelaskan mengenai faktor yang menyebabkan 

seseorang sulit untuk berhenti merokok antara lain: 

a. Faktor Adiksi 

Adanya sifat adiksi dalam rokok menyebabkan seseorang menjadi 

ketergantungan pada rokok. Perokok akan merasakan beberapa keluhan jika 

kebiasaan merokoknya dihentikan. Perokok yang sudah ketagihan akan 

merasa kurang percaya diri, sulit berkonsentrasi, dan tidak bersemangat. 

b. Faktor Lingkungan 

Lingkungan memiliki pengaruh besar pada niatan seseorang untuk berhenti 

merokok. Sebaiknya seseorang berada dalam lingkungan bukan perokok 

agar lebih mudah berhenti merokok. 
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c. Faktor Pendidikan 

Banyak perokok tidak mau berhenti merokok disebabkan mereka tidak 

mengerti bahaya merokok. Kebanyakan mereka sulit menerima alasan 

bahaya merokok bagi kesehatan. Terbukti mereka yang merokok terlihat 

sehat-sehat saja. Itulah yang tidak disadari oleh perokok. Bahaya merokok 

memang tidak berdampak secara langsung namun sekitar 20-25 tahun yang 

akan datang. 

d. Faktor Iklan 

Iklan rokok dapat kita temukan diberbagai media dengan berbagai macam 

bentuk promosinya. Iklan rokok kenyataannya memberikan kesan positif 

pada perokok. Akibatnya membuat perokok kurang menyadari bahaya yang 

mengancam kehidupannya dan orang disekitarnya. 

e. Faktor Kemudahan 

Rokok merupakan barang yang sangat murah dan mudah didapat. Dari 

supermarket hingga warung-warung kecil rokok selalu tersedia.  Parahnya 

ada penjual yang menjual rokok eceran, hal ini mempermudah anak-anak 

dan remaja untuk membeli dan menikmati rokok. 

 

Faktor resiko remaja merokok sangatlah beragam seperti yang disampaikan 

oleh pendapat ahli di atas. Remaja dengan segala keunikannya tidak menutup 

kemungkinan memiliki pengaruh yang cepat untuk merokok. Dalam penelitian ini 

faktor resiko remaja merokok yang akan digunakan yaitu faktor psikologis remaja 

merokok, faktor lingkungan remaja merokok, faktor regulatori remaja merokok. 

2.3 Layanan Bimbingan Kelompok 

Layanan dalam bimbingan konseling itu beragam baik secara klasikal, 

individual, maupun secara kelompok. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan 

salah satu layanan secara kelompok yakni layanan bimbingan kelompok. Berikut  

ini akan dijelaskan mengenai berbagai konsep mengenai bimbingan kelompok 

meliputi (a) pengertian layanan bimbingan kelompok, (b) tujuan layanan 

bimbingan kelompok, (c) fungsi layanan bimbingan kelompok, (d) asas-asas 

layanan bimbingan kelompok, dan (e) tahap-tahap layanan bimbingan kelompok. 

(f) kriteria bimbingan kelompok yang efektif. 
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2.3.1  Pengertian Layanan Bimbingan Kelompok 

Bimbingan dan konseling memiliki beberapa layanan. Layanan yang ada 

dalam bimbingan dan konseling salah satunya adalah layanan bimbingan 

kelompok. Layanan bimbingan kelompok akan terlihat hidup jika di dalamnya 

terdapat dinamika kelompok. Menurut Prayitno (2010:149) “Bimbingan 

kelompok yaitu mengaktifkan dinamika kelompok untuk membahas berbagai hal 

yang berguna bagi pengembangan pribadi dan/atau pemecahan masalah individu 

yang menjadi peserta kegiatan bimbingan kelompok”. Sedangkan menurut 

Wibowo (2005: 17) “Bimbingan kelompok merupakan sebagai suatu kegiatan 

kelompok dimana pimpinan kelompok menyediakan informasi-informasi dan 

mengarahkan diskusi agar anggota kelompok menjadi lebih sosial atau membantu 

anggota-anggota kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan bersama”. 

Menurut Awalya (2016: 80) “Layanan bimbingan kelompok, siswa diajak 

bersama-sama mengemukakan pendapat tentang topik-topik yang 

dibicarakan dan mengembangkan bersama permasalahan yang dibicarakan 

pada kelompok. Layanan bimbingan kelompok di dalamnya terdapat 

komunikasi antar individu kemudian siswa dapat mengembangkan sikap 

dan tindakan yang diinginkan dan dapat terungkap di kelompok. 

 

 

Layanan bimbingan kelompok berdasarkan pendapat di atas dapat 

disimpulkan merupakan salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang 

anggotanya terdiri dari 8-15 orang dengan memanfaatkan adanya suatu dinamika 

kelompok sebagai bagian dari keakraban dan interaksi yang baik yang membahas 

masalah umum yang menjadi kepedulian bersama yang dipimpin oleh pemimpin 

kelompok. Layanan bimbingan kelompok tersebut diharapkan individu tersebut 

mampu menyusun rencana, membuat keputusan yang tepat, serta untuk 
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memperbaiki dan mengembangkan pemahaman terhadap diri sendiri, orang lain 

dan lingkungan dalam menunjang terbentuknya perilaku yang lebih efektif dalam 

kehidupan sehari-hari. Penelitian ini akan menggunakan bimbingan kelompok 

karena dianggap akan lebih efektif ketika menyampaikan beberapa materi tentang 

pemahaman bahaya merokok. 

2.3.2 Tujuan Layanan Bimbingan Kelompok 

Pelaksanaan dari kegiatan pasti ada tujuan yang akan dicapai, begitu juga 

dalam kegiatan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok sebagai salah satu 

bagian dari layanan bimbingan dan konseling memiliki beberapa tujuan seperti 

yang dijelaskan oleh Winkel (2012: 564) “Tujuan layanan bimbingan secara 

kelompok adalah agar orang yang dilayani mampu mengatur kehidupan sendiri, 

memiliki pandangan sendiri dan tidak sekedar mengikuti pendapat orang lain, 

mampu mengambil sikap sendiri; dan berani menanggung resiko serta 

konsekuensi dari tindakan-tindakannya”. Layanan bimbingan kelompok 

dimaksudkan untuk menunjang pemahaman dan kehidupan siswa sehari-hari dan 

untuk perkembangan dirinya baik sebagai individu maupun sebagai pelajar serta 

untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau tindakan tertentu. 

Prayitno (2012: 151) mengemukakan bahwa tujuan bimbingan kelompok 

dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. 

1) Tujuan umum layanan bimbingan kelompok adalah berkembangnya 

kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi peserta 

layanan. 

2) Tujuan khusus layanan bimbingan kelompok bermaksud membahas topik-

topik tertentu yang mengandung permasalahan aktual (hangat) dan menjadi 

perhatian peserta. Melalui dinamika kelompok yang intensif, pembahasan 

topik-topik itu mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, 

wawasan, dan sikap yang menunjang diwujudkannya tingkah laku yang 
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lebih efektif. Dalam hal ini kemampuan berkomunikasi verbal maupun non 

verbal ditingkatkan. 

 

Menurut Wibowo (2005: 17) “tujuan bimbingan kelompok adalah untuk 

memberikan informasi dan data untuk mempermudah pembuatan keputusan dan 

tingkah laku”. 

Tujuan bimbingan kelompok berdasarkan uraian di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa siswa diharapkan mampu merencanakan serta mengarahkan 

dirinya, memiliki sikap dan pandangan hidup yang mandiri tidak hanya sekedar 

meniru anggota kelompok, sehingga dapat mencapai perkembangan diri seoptimal 

mungkin sesuai dengan kemampuan dan potensi siswa yang diwujudkan dalam 

tingkah laku yang efektif. Penelitian ini diharapkan siswa dapat memahami 

bahaya rokok dengan baik melalui layanan bimbingan kelompok yang diberikan. 

2.3.3  Fungsi Layanan Bimbingan Kelompok 

Layanan bimbingan kelompok yang diberikan harus  memiliki fungsi atau 

manfaat bagi anggota kelompoknya. Awalya (2016: 44-49) menyebutkan ada 

empat fungsi bimbingan konseling meliputi: 

a. Fungsi Pemahaman 

Dengan fungsi ini memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

peningkatan perkembangan dan kehidupan klien (yaitu klien sendiri, 

konselor, dan pihak ketiga) memahami berbagai hal yang essensial 

berkenaan dengan perkembangan dan kehidupan klien. 

b. Fungsi Pencegahan 

Dalam fungsi pencegahan ini pelayanan yang diberikan berupa bantuan dari 

para siswa agar terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat 

perkembangannnya. Kegiatan yang berfungsi pencegahan dapat berupa 

program orientasi, program bimbingan karir, interventarisasi data, dan 

sebagainya. 

c. Fungsi Pengentasan 

Klien yang mengalami masalah akan datang pada konselor dengan tujuan 

untuk dientaskannya masalah yang tidak mengenakkan dari dirinya. 
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Disinilah fungsi pengentasan (perbaikan) itu berperan, yaitu fungsi 

bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpecahnya atau 

teratasinya berbagai masalah dialami klien. 

d. Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan 

Fungsi ini berarti bahwa layanan bimbingan dan konseling yang diberikan 

dapat membantu para klien dalam memelihara dan mengembangkan 

keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah dan berkelanjutan. 

  

Fungsi utama dari layanan bimbingan kelompok sendiri adalah pada fungsi 

pemahaman dan pengembangan. Adapun manfaat dan pentingnya bimbingan 

kelompok bagi siswa menurut Awalya (2016: 83) adalah: 

1. Diberi kesempatan yang luas untuk berpendapat dan membicarakan yang 

terjadi disekitarnya. Semua pendapat yang positif maupun negatif 

disinkronkan dan diluruskan sehingga memantapkan siswa; 

2. memiliki pemahaman objektif, tepat, pandangan luas dan pemahaman 

yang objektif sehingga diharapkan; 

3. meninmbulkan sikap positif terhadap keadaan diri dan lingkungan seperti 

(menolak hal yang salah/buruk/negatif dan menyokong hal yang 

benar/baik/positif. Sikap positif diharap merangsang siswa untuk 

4. menyusun program-program kegiatan untuk mewujudkan penolakan 

terhadap yang buruk dan sokongan yang baik dengan harapan; 

5. melaksanakan kegiatan nyata dengan membuahkan hasil.  

 

Fungsi dari layanan bimbingan kelompok berdasarkan uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa fungsi layanan bimbingan kelompok menekankan pada fungsi 

pemahaman yang terdapat dalam bimbingan kelompok yakni memahami berbagai 

hal untuk perkembangan diri siswa tentang pemahaman bahaya merokok. dan 

fungsi pengembanagan yakni mengembangkan pemahaman siswa tentang rokok 

sehingga memiliki sikap yang mantap, terarah, dan berkelanjutan.  

2.3.4  Asas-asas Layanan Bimbingan Kelompok 

Layanan bimbingan kelompok dalam pelaksanaannya diperlukan beberapa 

asas-asas agar kegiatan bimbingan kelompok berjalan dengan lancar sesuai 

tujuannya. Asas-asas dalam kegiatan bimbingan kelompok perlu disampaikan. 
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Menurut Prayitno (2004: 14) “Kegiatan bimbingan kelompok tidak terlepas 

dari asas-asas yang harus dipenuhi agar tujuan bimbingan kelompok dapat 

tercapai”. Asas-asas bimbingan kelompok tersebut dapat dipaparkan sebagai 

berikut: 

1) Kesukarelaan 

Sikap suka rela harus ada pada diri konselor maupun klien. Klien secara 

sukarela mengikuti kegiatan bimbingan kelompok tanpa adanya paksaan 

dari pihak manapun. Sedangkan pihak konselor hendaknya memberi 

bantuan secara sukarela tanpa ada unsur keterpaksaan. 

2) Keterbukaan 

Anggota kelompok harus terbuka tentang pengalaman yang dimilikinya dan 

mampu menceritakan kepada anggota kelompok lainnya. 

3) Kegiatan 

Asas kegiatan ini menghendaki agar setiap anggota kelompok aktif 

mengemukakan pendapat, menyangga, dan aktif berbicara dalam kegiatan 

kelompok. 

4) Kenormatifan 

Pelaksanaan kegitan bimbingan kelompok harus berkembang sejalan dengan 

norma-norma yang berlaku. 

5) Kekinian  

Masalah yang dibahas dalam proses bimbingan kelompok adalah masalah 

sekarang, artinya topik-topik yang sedang aktual. 

6) Kerahasian 

Asas kerahasian merupakan asas penting dalam layanan bimbingan 

kelompok. Apa yang dibicarakan dan terjadi dalam kelompok semua 

anggota kelompok harus menjaga kerahasiaannya dan tidak boleh 

disebarluaskan pada pihak-pihak lainnya. 

 

Layanan bimbingan kelompok dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

ada beberapa asas dalam bimbingan kelompok yakni asas kesukarelaan, asas 

keterbukaan, asas kegiatan, asas kenormatifan, asas kekinian dan asas 

kerahasiaan. Asas-asas bimbingan kelompok di atas harus diperhatikan ketika 

melakukan kegiatan layanan bimbingan kelompok agar dapat berjalan lancar 

sesuai tujuan. Semua asas dalam bimbingan kelompok akan digunakan dalam 
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mendukung layanan bimbingan kelompok dalam penelitian untuk meningkatkan 

pemahaman bahaya merokok. 

2.3.5 Tahap-tahap Layanan Bimbingan Kelompok 

Kegiatan layanan bimbingan kelompok agar berjalan lancar maka 

diperlukan adanya tahapan atau urutan kegiatan yang akan dilakukan. Prayitno 

(2012: 170-171) mengemukakan bahwa “Terdapat 5 tahap pada pelaksanaan 

bimbingan kelompok yaitu tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, 

tahap penyimpulan dan tahap penutupan”. Tahap-tahap tersebut dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1) Tahap pembentukan  

Tahap ini bertujuan untuk membentuk kerumunan sejumlah individu 

menjadi satu kelompok yang siap mengembangkan dinamika kelompok 

dalam mencapai tujuan bersama. 

2) Tahap Peralihan 

Tahap ini yaitu tahapan untuk mengalihkan kegiatan awal kelompok ke 

kegiatan berikutnya yang lebih terarah pada pencapaian tujuan kelompok. 

3) Tahap Kegiatan 

Merupakan tahap “kegiatan inti” untuk membahas topik-topik tertentu pada 

kegiatan bimbingan kelompok. 

4) Tahap Penyimpulan 

Tahap ini yaitu tahapan kegiatan untuk melihat kembali apa yang sudah 

dilakukan dan dicapai oleh kelompok. Peserta kelompok diminta melakukan 

refleksi berkenaan dengan kegiatan pembahasan yang baru saja mereka 

ikuti. 

5) Tahap Penutupan 

Pada tahap ini merupakan tahap akhir dari seluruh kegiatan. Kelompok 

merencanakan kegiatan bimbingan kelompok selanjutnya, dan salam hangat 

perpisahan. 

  

 

 

Berdasarakan tahap pelaksanaaan bimbingan kelompok yang dikemukaan 

oleh ahli di atas maka dalam penelitian ini akan menggunakan tahap 

pembentukan, tahap peralihan, thapa kegiatan, dan tahap pengkahiran. Dalam 
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melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok melalui empat tahapan maka peneliti 

membuat operasional pelaksanaan layanan bimbingan kelompok agar dalam 

pelaksanaan diharapkan berjalan sesuai tujuan yakni meningkatkan pemahaman 

bahaya merokok.berikut tabel operasional layanan bimbingan kelompok: 
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NO KOMPONEN KEGIATAN Uraian Kegiatan 

1 Perencanaan a. Membentuk kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Menyusun jadwal kegiatan 

 

 

 

 

 

c. Menetapkan prosedur 

layanan    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Menetapkan fasilitas layanan  

 

 

 

 Pemimpin kelompok 

menginformasikan 

kepada beberapa 

kelas XII TKR 1 

yang menjadi AK 

bahwa akan diadakan 

BKp, dengan topik 

tugas pemahaman 

bahaya merokok. 

 mengajukan 

penawaran untuk 

melakukan BKp 

topik tugas. 

 Pemimpin kelompok 

menetapkan jumlah 

anggota BKp yaitu 10 

orang. 

 Pemimpin dan 

anggota kelompok 

menyepakati waktu 

dan tempat 

pelaksanaan  

 

 Sebelum memulai 

BKp topik tugas, 

pemimpin kelompok 

perlu menetetapkan 

terlebih dahulu 

prosedur layanan 

mulai dari 

pembentukan, 

peralihan, kegiatan, 

dan pengakhiran. 

 

 Pemimpin kelompok 

menyiapkan ruangan 

beserta sejumlah 

anggota 
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e. Menyiapkan kelengkapan 

administrasi 

kelompoknya, serta 

pemimpin kelompok 

menyiapkan alat tulis 

dan laptop. 

 

 Pemimpin kelompok 

menyiapkan daftar 

hadir untuk anggota 

kelompok, 

menyiapkan lembar 

“laiseg” ( penilaian 

segera), materi, 

satlan, 

operasionalisasi, 

resume kegiatan dan 

menyiapkan format 

observasi. 

2 Pelaksanaan a. Mengkomunikasikan 

rencana layanan Bkp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Mengkoordinir kegiatan 

layanan Bkp 

 

 

 

 

 

 

 Pemimpin kelompok 

bertemu langsung 

dengan anggota, 

untuk 

mengkomunikasikan 

rencana pelaksanaan 

layanan Bkp secara 

garis besar. 

 Pemimpin kelompok 

menjelaskan kegiatan 

BKp yang terdiri dari 

dua topik yaitu topik 

tugas dan bebas. 

 

 Pemimpin kelompok 

memastikan kesiapan 

kelompok untuk 

mengikuti BKp. 

 Memastikan 

kelengkapan sarana 

yang digunakan 

untuk mendukung 
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c. Menyelenggarakan layanan 

bimbingan kelompok 

melalui tahap pelaksanaan 

1) Pembentukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kegiatan BKp (seperti 

kursi, alat tulis dan 

kelengkapan 

administrasi). 

 Mempersilahkan AK 

duduk di tempat yang 

sudah disediakan. 

 

 Pemimpin kelompok 

membuka kegiatan 

Bimbingan kelompok 

dengan mengucapkan 

salam. 

 Pemimpin kelompok 

mengucapkan 

terimakasih kepada 

anggota atas 

kedatangannya. 

 Pemimpin kelompok 

memimpin berdoa 

sebelum kegiatan 

BKp dimulai. 

 Perkenalan dari 

pemimpin kelompok 

dan masing-masing 

anggota kelompok. 

 Pemimpin kelompok 

memberikan 

penjelasan tentang 

penstrukturan: 

a. Menyampaikan 

pengertian BKp 

b. Menjelaskan 

tujuan 

c. Menjelaskan 

proses 

d. Menjelaskan azas 

(azas 

kesukarelaan, 

keterbukaan, 
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2) Peralihan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kegiatanan, 

kenormatifan, 

kekinian, dan 

kerahasiaan) 

e. Menjelaskan cara 

pelaksanaan 

 Pemimpin kelompok 

memberikan  

permainan sebelum 

kegiatan BKp. 

 Pemimpin kelompok 

menetapkan kontrak 

waktu kepada para 

anggota kelompok 

dan menyepakatinya. 

 

 Pemimpin kelompok 

menjelaskan kembali 

maksud dan tujuan 

diadakannya BKp. 

 Pemimpin kelompok 

memastikan bahwa 

anggotanya telah siap 

untuk melangkah 

menuju tahap 

berikutnya. 

 Menyampaikan topik 

tugas yang akan 

dibahas bersama 

yaitu”Pemahaman 

Bahaya Merokok 

seusai degan judul 

setiap pertemuan” 

 Pemimpin kelompok 

memberikan 

pengertian akan 

manfaat pembahasan 

topik tugas ini dan 

menjelaskan alasan 

memilih topik tugas. 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Pengakhiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pemimpin kelompok 

structuring materi 

bersama AK. 

 Pemimpin kelompok 

menjelaskan peranan 

AK dalam 

menanggapi topik 

tugas. 

 Mempersilahakan 

AK untuk 

menanggapi topik 

tugas dan 

mengaktifkan AK 

yang kurang aktif. 

 Pemimpin kelompok 

memberikan 

kesempatan kepada 

anggota untuk 

menyimpulkan isi 

pembahasan. 

 

 Pemimpin kelompok 

mengungkapkan 

bahwa kegiatan akan 

segera diakhiri atau 

berakhir. 

 Pemimpin kelompok 

menanyakan pesan 

dan kesan anggota 

kelompok. 

 Mengucapkan terima 

kasih. 

 Pemimpin kelompok 

memberikan dan 

menjelaskan 

pengisisan lembar 

laiseg untuk diisi. 

 Menutup kegiatan 

dengan berdoa. 

 Perpisahan dengan 
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berjabat tangan dan 

pemberian makanan 

ringan. 

3 Evaluasi 1) Menetapkan materi 

evaluasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Menetapkan prosedur 

evaluasi. 

 

 

 

 

 

3) Menyusun instrumen 

evaluasi. 

 

 

 

 

 

4) Mengoptimalisasikan 

instrumen evaluasi. 

 Materi evaluasi 

ditetapkan 

berdasarkan 

penguasaan 

pengetahuan AK 

tentang topik, 

keaktifan AK selama 

mengikuti kegiatan 

BKp dan kesimpulan 

yang diutarakan oleh 

anggota kelompok. 

 

 Evaluasi dilakukan 

dengan proses tanya 

jawab dan diskusi. 

 Pemimpin kelompok 

menggunakan lembar 

laiseg. 

 

 Pemimpin kelompok 

membuat laiseg ( 

penilaian segera) dan 

menyusun lembar 

Observasi untuk 

observer. 

 

 Pemimpin kelompok 

menjelaskan 
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5) Mengolah hasil evaluasi. 

kegunaan instrumen 

(laiseg) kepada AK. 

 Menyebar laiseg 

tertulis untuk diisi 

oleh tiap anggota. 

 

1. Membandingkan 

hasil laiseg dengan 

hasil diskusi tahap 

kegiatan. 

 Mereview lembar 

observasi dengan 

Pelaksanaan BKp. 

4 Analisis Hasil 

Evaluasi 

1) Menetapkan norma 

standart analisis. 

 

 

 

 

 

 

2) Melakukan analisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Menafsirkan hasil 

analisis. 

 Pemimpin kelompok 

membuat batasan-

batasan norma yang 

dilihat dari 

pertisipasi dan 

keefektifitasan 

anggota. 

 

 Pemimpin kelompok 

menganalisis dengan 

melihat hasil 

pemahaman anggota 

terhadap topik terkait 

dari lembar laiseg. 

 

 Pemimpin kelompok 

menafsirkan hasil 
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pembahasan. 

 Memperkirakan apa 

yang diharapkan 

anggota kelompok 

setelah 

diselenggarakannya 

kegiatan. 

 Melihat sebab-sebab 

munculnya kesulitan-

kesulitan PK dalam 

melakukan layanan 

BKp 

5 Tindak 

Lanjut 

1) Menetapkan jenis dan 

arah tindak lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Mengkomunikasikan 

rencana tindak lanjut 

kepada pihak terkait. 

 

 Mengadakan 

kegiatan Bkp 

lanjutan jika 

diperlukan. 

 Pemimpin kelompok 

membuat kegiatan 

berupa layanan 

dengan 

mengikutsertakan 

anggota yang 

bersangkutan secara 

aktif hingga 

pelayanan tersebut 

dapat terselesaikan. 

 

 Mengungkapkan 

arah tindak lanjut 

pada anggota dengan 

kesepakatan 
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2.3.6 Kriteria Layanan Bimbingan Kelompok yang Efektif 

Bimbingan kelompok merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen 

yang saling berkaitan. Bimbingan kelompok dapat terlaksana secara efektif dan 

efisien jika semua komponen dalam sistem tersebut  mengarah pada perubahan 

dan pada sesuatu yang positif. Menurut Wibowo (2005: 189)  “ Komponen sistem 

dalam bimbingan kelompok yaitu variabel raw input (siswa/anggota kelompok); 

instrumental input (konselor, program, tahapan dan sarana); enviromental input 

(norma, tujuan dan lingkungan); proses atau perantara (interaksi, perlakuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Merencanakan rencana 

tidak lanjut. 

bersama. 

 Menjelaskan 

kemungkinan-

kemungkinan 

layanan tindak lanjut 

kepada AK. 

 Menjelaskan alasan 

rencana pemberian 

layanan lain sebagai 

upaya tindak lanjut 

kepada pihak terkait. 

 

 Menetapkan waktu 

dan tujuan 

pelaksanaan tindak 

lanjut. 

 Menentukan jenis 

layanan pelaksanaan 

tindak lanjut. 
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kontrak perilaku yang disepakati akan diubah dan dinamika kelompok); output 

yaitu berkenaan dengan perubahan perilaku atau penguasaan tugas-tugas 

kelompok”. 

Komponen-kompenen tersebut akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: 

1. Raw Input 

Raw Input dalam bimbingan kelompok adalah siswa. Karena bimbingan 

kelompok sifatnya pengembangan dan topik yang dibahas merupakan topik-

topik tertnetu bseperti topik tugas, maka siapapun dapat menjadi anggota 

kelompok. 

2. Intrumental Input 

Konselor atau pemimpin kelompok harus menguasai keterampilan dan sikap 

yang memadai untuk terselenggaranya proses bimbingan kelompok yang 

efektif. Diantaranya pemimpin kelompok mampu melaksanakan teknik 

umum dengan istilah “3M” Mendengar dengan baik, memahami secara 

penuh, dan merespon secara tepat dan positif. 

3. Enviromental Input 

Kegiatan layanan bimbingan kelompok dapat berjalan dengan lancar dan 

terarah, apabila terdapat norma kelompok. Norma kelompok merupakan 

aturan yang dibuat, dan disepakati serta digunakan dalam kegiatan 

bimbingan kelompok. Selain itu lingkungan kondusif dalam kelompok juga 

perlu diciptakan demi tercapainya bimbingan kelompok yang efektif. 

Lingkungan kondusif yang dimaksud adalah adanya suasana akrab dan 

hangat yang mewarnai dinamika kelompok. Dinamika kelompok merupakan 

interaksi dinamis antar anggota kelompok dan pemimpin kelompok dalam 

kegiatan layanan bimbingan kelompok. 

4. Output 

Setelah mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok siswa diharapkan 

memiliki sikap dan keterampilan yang lebih baik. Dalam hal ini siswa 

diharapkan memiliki kemampuan verbal dan non verbal yang lebih baik. 

Selain itu siswa diharapkan memiliki keterbukaan, rasa positif, empati, 

sikap saling mendukung, dan memiliki rasa setara dan kebersamaan yang 

tinggi. 

  

Berdasarkan beberapa kriteria bimbingan kelompok yang efektif maka 

peneliti berusaha melakukan kegiatan bimbingan kelompok dengan baik agar 

tujuan dari layanan bimbingan kelompok tercapai yakni meningkatkan 

pemahaman bahaya merokok. 
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2.4 Teknik Modeling Simbolik 

Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan secara 

klasikal, individual, maupun kelompok. Dalam layanan tersebut ada beberapa 

teknik yang dapat diterapkan dalam melakukan kegiatan konseling salah satunya 

adalah teknik modeling simbolik. Peneliti memilih teknik modeling simbolik 

berupa video untuk digunakan dalam layanan bimbingan kelompok. Berikut akan 

dibahas mengenai (a) pengertian teknik modeling simbolik (b) tujuan teknik 

modeling simbolik (c) prosedur teknik modeling simbolik (d) kelebihan teknik 

modeling simbolik. 

2.4.1 Pengertian Teknik Modeling Simbolik 

Teknik dalam konseling yang dapat diterapkan secara individual maupun 

kelompok salah satunya adalah teknik modeling simbolik. Peneliti akan 

memaparkan pengertian teknik modeling simbolik. 

Darminto (2007) menyebutkan bahwa “dalam teori kognisi sosial disebut 

teknik pemodelan (modeling) dengan berbagai variasinya untuk tujuan 

membentuk dan mengubah perilaku. Pemodelan merupakan suatu proses 

belajar yang dilakukan dengan cara mengamati model. Pemodelan dapat 

dilakukan secara langsung, simbolik dan tertutup. Pemodelan simbolik 

diadministrasikan dengan cara meminta konseli untuk mempelajari perilaku 

sasaran melalui media seperti buku, gambar, film, video, dsb”. 

 

Modeling simbolik merupakan teknik yang dalam pemberian layanan 

konseling menggunakan media video untuk membantu individu dalam 

menghadapi masalah yang dialami. 

Seperti yang dikemukan oleh (Nursalim, 2005) bahwa “modeling simbolik 

modelnya disajikan melalui material tertulis, audio atau video, film atau 

slide. Modeling simbolik dapat disusun untuk klien individu atau dapat 

distandarisasikan untuk kelompok. Model yang ada pada video nantinya 

akan menjadi contoh atau gambaran yang bisa dipahami maknanya 
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kemudian bisa diaplikasikan atau ditiru oleh klien dalam kehidupan sehari-

hari dengan kebutuhan yang akan dicapainya”. 

 

Menurut Ratna (2012: 42) “Modeling simbolik merupakan cara/prosedur 

yang dilakukan dengan menggunakan media seperti film, video, buku pedoman, 

dll dengan cara mendemonstrasikan perilaku yang dikehendaki atau hendaknya 

dimiliki oleh klien. Modeling ini dikembangkan untuk perorangan maupun 

kelompok”. 

Pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa teknik modeling simbolik 

adalah salah satu cara dalam konseling yang dapat dilakukan secara klasikal 

maupun kelompok dengan modeling simbolik salah satunya adalah video. Model 

dalam penelitian ini tidak ditampilkan secara langsung namun berbentuk 

pandangan atau visual berupa tampilan video dengan cara menyampaikannya 

langsung kepada siswa untuk memperoleh perilaku yang dikehendaki yakni 

pemahaman bahaya merokok. 

2.4.2  Tujuan Teknik Modeling Simbolik 

Teknik yang digunakan dalam layanan bimbingan konseling pasti memiliki 

tujuan seperti halnya teknik modeling simbolik. Modeling simbolik memiliki 

tujuan agar siswa dapat meniru model yang ada pada video yang ditampilkan yang 

diharapkan video tersebut dapat menjadi contoh dalam mengembangkan dan 

memahami sikap yang dikehendaki. Ratna (2012) mengatakan bahwa “teknik 

modeling simbolik dapat dilakukan oleh klien dengan cara meniru model yang 

ditayangkan, mengobservasi, dan menyesuaikan dirinya dengan model yang 

ditampilkan, tentunya model yang ditampilkan harus relevan dengan sikap yang 
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akan dikembangkan oleh klien. Klien akan membentuk tingkah laku baru yang 

berasal dari proses modeling yang telah disebutkan”. 

Tujuan teknik modeling lainnya adalah: 

1) Membantu konseli untuk merespon hal-hal yang baru. 

2) Mengurangi respon-respon yang tidak sesuai. 

3) Untuk perolehan tingkah laku sosial yang lebih adaptif. 

 

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan modeling simbolik adalah 

untuk membentuk perilaku baru/perilaku yang dikehendaki pada siswa dengan 

cara meniru atau berpandangan dengan model yang ditampilkan oleh konselor 

sesuai dengan kebutuhan siswa. 

2.4.3 Prosedur Teknik Modeling Simbolik 

Pelaksanaan teknik modeling simbolik memiliki tahap-tahap yang perlu 

diperhatikan sebelum memberikan tayangan video yang akan menjadi model dan 

contoh bagi siswa. Menurut Bandura dalam Rifa’i & Anni (2012) “Teori belajar 

operan conditioning (Skinner) menekankan pada efek konsekuensi perilaku dan 

tidak memandang pentingnya modeling yaitu meniru perilaku orang lain dan 

pengalaman yang dialami oleh orang lain. Dinyatakan pula bahwa belajar pada 

diri individu tidak dibentuk oleh konsekuensi atas perilaku yang ditampilakan, 

tetapi belajar secara langsung dari model”. 

Bandura menerapkan empat tahap belajar melalui modeling yakni perhatin, 

retensi, reproduksi, dan motivasional serta perilaku. 
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1. Tahap Perhatian 

Tahap ini siswa harus benar-benar memperhatikan, mengamati, dan 

mengingat model yang ditayangkan. Perhatian siswa harus berfokus pada 

bagian model dalam contoh berpikir, bertindak, dan berperilaku. 

2. Tahap Retensi 

Setelah siswa mampu memfokuskan perhatiannya kepada model yang 

diberikan, selanjutnya siswa memilih informasi yang masuk, mengingat 

secara imajiner dalam pikirannya dan memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mempraktikkan dan menirukan model yang telah diperhatikan 

dipahaminya. 

3. Tahap Reproduksi 

Tahap ini hampir sama dengan tahap retensi, hanya saja dalam tahap ini 

siswa menirukan dan melakukan perilaku model yang menjadi contoh 

dengan modifikasi secara kreatif agar ketika klien menirukan model yang 

menjadi semakin yakin dan paham. 

4. Tahap Motivasional 

Tahap ini siswa telah mampu dan memahami menirukan perilaku model 

yang dijadikan sebagai contoh, maka siswa akan termotivasi dan 

memperoleh penguatan dalam melalukan perilaku yang hendak 

dikembangkan. 

 

Tahap-tahap yang telah dijelaskan di atas harus dilakukan siswa, jika siswa 

belum mampu memenuhi prosedur tersebut maka siswa tidak bisa secara utuh 

memahami serta termotivasi dengan teknik modeling simbolik. 

2.4.4 Kelebihan Teknik Modeling Simbolik 

Peneliti memilih menggunakan teknik modeling simbolik dalam 

meningkatkan pemahaman bahaya merokok siswa karena teknik modeling 

simbolik ini memiliki beberapa kelebihan. Menurut Ratna (2012) kelebihan teknik 

modeling antara lain: 

1. Siswa dapat mengembangkan perilaku yang dikehendaki atau yang harus 

dimiliki yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

2. Teknik modeling simbolik tidak membutuhkan alat yang mahal karena 

model yang ditayangkan berupa video yang dapat dengan mudah didapatkan 

melalui internet. 

3. Modeling simbolik dianggap lebih efektif dan efisien karena siswa dapat 

belajar dimulai dari mengobservasi dan memperhatikan model dalam video, 

bukan langsung mempraktikan atau dengan cara trial and error. 
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4. Modeling simbolik tidak sulit untuk dipraktikkan oleh siswa karena 

modeling simbolik yang ditampilkan berupa tayangan video yang sangat 

menarik sehingga siswa dapat dengan mudah memahami dalam meniru 

untuk mengatur atau mengembangkan perilaku mereka yang mereka 

inginkan atau butuhkan. 

 

Kelebihan yang telah disebutkan di atas dirasa akan lebih efektif dan efisien 

bagi konselor, dan bagi siswa yang akan mendapatkan manfaat yang baik dan 

menarik karena media penayangan video banyak digemari oleh siswa. 

 

2.5 Keefektifan Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik 

Modeling Simbolik untuk Meningkatkan Pemahaman 

Bahaya Merokok 

 
Layanan bimbingan kelompok yang terdiri dari 8-15 siswa maka akan lebih 

efektif untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai bahaya merokok 

dimana dalam sebuah kelompok akan ada dinamika kelompok yang akan 

membuat interaksi dalam suatu kelompok lebih intensif dan dinamis sehingga 

tujuan dari layanan akan tercapai yakni pengetahuan tentang pemahaman bahaya 

merokok. 

Pemahaman tentang bahaya merokok demikian belum tentu dipahami oleh 

remaja, sehingga hal tersebut dapat menjadikan remaja berperilaku merokok 

hanya untuk kesenangan semata dan merasa tidak stres lagi dan lebih dihargai 

oleh temannya karena dianggap tidak banci. Pandangan remaja merokok adalah 

hal yang biasa yang menyenangkan dampaknya. Pemahaman tentang bahaya 

merokok sebenarnya dapat diperoleh dari buku-buku yang isinya dapat 

dipertanggungjawabkan dan dari orang-orang yang dapat dipercaya tentang hal 
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itu, seperti orang tua, guru, dokter, atau petugas kesehatan medis lainnya. Banyak 

siswa juga yang tidak mengetahui dan memahami mengenai bahaya merokok. 

Peneliti mencoba memberikan alternatif cara untuk meningkatkan pemahaman 

bahaya merokok melalui layanan bimbingan kelompok. Agar lebih menarik dan 

memudahkan siswa untuk memahami bahaya merokok peneiti menggunakan 

teknik modeling simbolik berupa video. 

Modeling simbolik merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam 

proses pemberian layanan konseling menggunakan video dengan cara 

mendemonstrasikan perilaku yang dikehendaki atau dimiliki klien. Dengan 

modeling simbolik siswa dapat secara langsung melihat dan memahami model 

yang ditayangkan. Modeling simbolik juga sangat menarik karena disajikan 

dengan video yang tidak monoton, tetapi sesuai kebutuhan siswa. 

Peneliti memilih menggunakan modeling simbolik karena dengan audio 

visual ini siswa akan lebih tertarik dan mudah menerima maksud yang 

disampaikan. Maka dari itu layanan bimbingan kelompok dengan teknik modeling 

simbolik diharapkan efektif untuk meningkatkan pemahaman bahaya merokok 

pada siswa. 
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2.6 Kerangka Berpikir 

Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendahnya Pemahaman Siswa 

tentang Bahaya Merokok: 

Ada beberapa permasalahan yang 

menunjukkan rendahnya pemahaman 

bahaya merokok siswa antara lain 

banyak dijumpai siswa merokok di 

tempat umum tanpa memiliki rasa 

malu dan takut, siswa merasa senang 

ketika merokok, siswa tidak 

mengetahui bahaya akan rokok, 

siswa menganggap merokok adalah 

hal yang wajar dan sebagai lelaki 

merokok adalah seorang yang 

gentleman. 

Dalam penelitian mengenai 

pemahaman bahaya merokok ada 

beberapa landasan teori yang 

digunakan untuk menunjang 

penelitian di atas antara lain: 

a. Teori Pemahaman bahaya 

merokok 

b. Teori Bimbingan 

kelompok 

c. Teori teknik modeling 

simbolik 

Perlakuan dengan Layanan Bimbingan 

Kelompok Teknik Modeling Simbolik yakni 

dengan anggota 8-15 orang dengan 

menampilkan video berupa pemahaman bahaya 

merokok. 

Dengan Layanan Bimbingan Kelompok Teknik 

Modeling Simbolik maka diharapkan 

Pemahaman Bahaya Merokok siswa akan 

meningkat. 
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2.7 Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2010:96) “ Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan”. Dalam penelitian ini maka 

hipotesis yang diajukan adalah 

Ho: Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Modeling Simbolik Tidak 

Efektif untuk Meningkatkan Pemahaman Bahaya Merokok pada Siswa. 

Ha: Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Modeling Simbolik Efektif 

untuk Meningkatkan Pemahaman Bahaya Merokok pada Siswa. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

Bab ini akan membahas simpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

penelitian keefektifan layanan bimbingan kelompok dengan teknik modeling 

simbolik untuk meningkatkan pemahaman bahaya merokok. 

5.1 Simpulan 

Pemahaman bahaya merokok siswa kelas XII TKR 1 SMK N 1 

Randudongkal sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

modeling simbolik masih sedang karena siswa hanya mengerti bahwa rokok itu 

dilarang, tapi nikmat, itu saja. Siswa tidak memahami tentang bahaya akibat 

merokok. 

Pemahaman bahaya merokok siswa kelas XII TKR 1 SMK N 1 

Randudongkal setelah diberikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

modeling simbolik menjadi tinggi. Siswa sekarang menjadi paham, mengetahui 

dan dapat mengidentifikasi tentang bahaya dari merokok. Pemahaman siswa 

paling tinggi pada pemahaman kandungan zat dalam rokok dan bahaya penyakit 

akibat rokok. 

Hasil deskriptif dan hasil uji wilcoxon menunjukkan adanya perbedaan dari 

sebelum dan setelah diberi layanan bimbingan kelompok dengan teknik modeling 

simbolik, sehingga efektif untuk meningkatkan pemahaman bahaya merokok 

pada siswa kelas XII TKR 1 SMK N 1 Randudongkal. 
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5.2 Saran 

Hasil penelitian yang telah dilakukan di kelas XII TKR 1 SMK N 1 

Randudongkal, menunjukkan bahwa penelitian berjalan dengan baik sesuai 

dengan tujuan penelitian yakni layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

modeling simbolik meningkatkan pemahaman bahaya merokok siswa. Peneliti 

disini memberikan saran sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan untuk guru bimbingan dan 

konseling dalam mengaplikasikan layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik modeling simbolik berupa video sebagai upaya meningkatkan atau 

mengembangkan pemahaman bahaya merokok siswa ataupun kebutuhan 

lainnya. 

2. Peneliti lain yang tertarik untuk memperkuat penelitian ini agar dapat 

melakukan penelitian misalnya di SD atau SMP dengan teknik tertentu yang 

lebih baik lagi dan variabel lain dengan sampel yang berbeda sehingga 

penelitian akan lebih bervariasi. 
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