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ABSTRAK 

 

KONSELING KELOMPOK PENDEKATAN BEHAVIORAL DENGAN 
TEKNIK SELF-MANAGEMENT DALAM UPAYA MEREDUKSI 

PERILAKU MEROKOK PESERTA DIDIK KELAS VIII 
SMP GAJAH MADA BANDAR LAMPUNG 

TAHUN AJARAN 2016/2017 
 

Oleh : 
Ganta Swarafika 

 
 Menurut Lavental dan Cleary, perilaku merokok dapat dilihat dari empat aspek 
perilaku merokok, yaitu fungsi merokok, tempat merokok, intensitas merokok, dan 
waktu merokok. Perilaku merokok dapat ditunjukkan dengan sikap peserta didik 
sehari-hari, kebiasaan, serta tingkat konsentrasi saat mengerjakan tugas, ataupun 
aktifitas lain. Dilihat dari permasalahannya tersebut terdapat pada peserta didik SMP 
Gajah Mada Bandar Lampung yang mengalami perilaku merokok khususnya kelas 
VIII, sehingga diperlukan sebuah upaya untuk menurunkan perilaku merokok melalui 
konseling kelompok dengan teknik Self-Management. 

 Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah ada penurunan perilaku 
merokok menggunakan konseling kelompok dengan teknik Self-Management pada 
peserta didik di SMP Gajah Mada Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan 
metode kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah eksperimen kuasi dengan desain pre-
experimental prestest-posttest group design. 

Berdasarkan analisis data, diketahui bahwa terdapat penurunan perilaku 
merokok didik setelah dilaksanakan teknik self-management dengan diperoleh (df) 20 
kemudian dibandingkan dengan ttabel 0,05 = 2,086, maka thitung ≥ ttabel (8,272 ≥ 2,086) 
atau nilai sign lebih kecil dari nilai kritik 0,005 (0.002 ≤ 0,005), ini menunjukkan 
bahwa Ho ditolak dan Hi diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa layanan konseling 
kelompok dengan teknik self-management dapat mengurangi perilaku merokok pada 
peserta didik kelas VIII SMP Gajah Mada Bandar Lampung. 

Kata Kunci : Konseling Kelompok, Self-Management, Perilaku Merokok  
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MOTTO  

 

                             

         

Artinya  :   “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah 
kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah1, 
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PENDAHULUAN 
 
 
 
 
A. Latar Belakang 

 
Pada era modernisasi (gaya hidup modern) saat ini berdampak positif bagi 

kehidupan, seperti diperolehnya kemudahan-kemudahan dalam berbagai bidang, 

namun ternyata telah melahirkan dampak-dampak yang kurang menguntungkan, 

yaitu dengan munculnya berbagai problem yang semakin kompleks, baik yang 

bersifat personal maupun sosial. 1  Di era globalisasi sekarang dimana hampir 

semua warung/toko menjual rokok dengan tidak memandang umur seseorang dan 

kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya, perilaku ini makin sulit 

dikendalikan. 

Menurut data terbaru Global Youth Tobacco Survey (GYTS) 2014, 

terdapat 18,3 persen pelajar Indonesia sudah punya kebiasaan merokok, dengan 

33,9 persen berjenis laki-laki dan 2,5 persen perempuan. GYTS 2014 dilakukan 

pada pelajar tingkat SMP berusia 13-15 tahun. Data perokok rata-rata masyarakat 

Indonesia (usia 15 tahun ke atas) adalah sekitar 30 persen, artinya dengan 

bertambahnya umur maka persentase perokoknya terus meningkat.2  

Menurut Prof. Dr. Tjandra Yoga Adiatama, SpP(K), MARS, DTM & H, 

DTCE, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian 

                                                             
1 Syamsu Yusuf  LN, Mental Hygiene Terapi Psiko-Spiritual untuk Hidup Sehat Berkualitas, 

Maestro, Bandung, hlm.89 
2 http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150531094612-255-56771/18-persen-pelajar-

indonesia-sudah-jadi-pecandu-rokok/ diakses tanggal 20 juli 2016 pukul 14.30 WIB 
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Kesehatan, dalam keterangan pers yang diterima CNN Indonesia, kita dapat 

menekan kebiasaan merokok pada kaum muda atau pelajar, maka kita dapat juga 

mengendalikan perokok pada dewasa. Peran guru sangat berpengaruh untuk 

mengurangi perilaku merokok peserta didik, dimana guru juga dilarang merokok 

di lingkungan sekolah agar peserta didik tidak meniru perilaku merokok tersebut. 

Program penanggulangan merokok di lingkungan sekolah punya peran 

cukup besar. Tapi, ternyata 11,7 persen perokok pelajar laki-laki dan 9,5 persen 

pelajar perempuan sudah mulai merokok sejak sebelum usia 7 tahun. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa hampir separuh (47,2 persen) pelajar perokok 

Indonesia ternyata sudah dalam status adiksi, atau ketagihan. Hal ini ditunjukkan 

dengan mereka biasanya sudah ingin merokok pada saat pertama bangun tidur. 

“Angka ini tentu cukup memprihatinkan, karena mereka masih amat muda tapi 

sudah adiksi merokok,”kata Tjandra.3 

Di sisi lain, hampir semua perokok pelajar yang diteliti GYTS 2014 (88,2 

persen) sebenarnya ingin berhenti merokok, walaupun hanya seperempatnya (24 

persen) yang pernah menerima bantuan program atau profesional untuk berhenti 

merokok. Hampir semua pelajar pada penelitian ini setuju pelarangan merokok di 

dalam ruangan di tempat umum (89,4 persen), dan 80,9 persen juga setuju 

pelarangan merokok di luar ruang. “Artinya, kesadaran untuk udara bersih sehat 

sebenarnya sudah cukup luas. Yang perlu ditingkatkan adalah peraturan Kawasan 

Bebas Asap Rokok, yang kini sudah ada aturan di lebih dari 100 kabupaten/kota. 

                                                             
3 Ibid, diakses tanggal 20 juli 2016 pukul 14.30 WIB 
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Hanya saja memang implementasinya perlu terus ditegakkan dengan ketat,” kata 

Tjandra4 

Hukum perilaku merokok ini masih pro dan kontra. Terdapat 3 kelompok 

dengan hukumnya, antara lain: 

1. Tidak tahu dan tidak mau tahu. 

2. Tidak mengharamkan, atau setidaknya makruh. Alasannya: tidak ada 

nash/hukumnya yang jelas/pasti, baik dalam Al Qur’an maupun As 

Sunnah/ Al Hadist. Seperti misalnya babi, darah, bangkai, dll. 

3. Mengharamkan. Alasan kelompok yang mengharamkan merokok, adalah 

berdasarkan Al Qur’an surat Al-Baqarah ayat 195:  

 

                              

         

Artinya : “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah 
kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, 
karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”(QS. Al-
Baqarah ayat 195)5 

 

Berdasarkan ayat di atas peneliti menyimpulkan bahwa perilaku merokok 

merupakan sesuatu yang tidak memiliki manfaat dan dapat merusak diri. Dan 

bahkan para pakar kesehatan telah menetapkan adanya 3000 racun berbahaya, 

dan 200 diantaranya sangat berbahaya. Ada tiga indikator yang muncul pada 

                                                             
4 Ibid, diakses tanggal 20 juli 2016 pukul 14.30 WIB 
5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka (Jakarta: PT. Kalim, 2011), 
hlm. 48 
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perokok, yaitu aktivitas fisik , aktivitas psikologis, dan intensitas merokok  cukup 

tinggi antara lain, aktivitas fisik, merupakan perilaku yang ditampakkan individu 

saat merokok. aktivitas psikologis , merupakan aktivitas yang muncul bersamaan 

dengan aktivitas fisik dan intensitas merokok cukup tinggi, yaitu seberapa sering 

atau seberapa banyak rokok yang dihisap dalam sehari. Tiga aktivitas tersebut 

cenderung muncul secara bersamaan walaupun hanya satu atau dua aktivitas 

psikologis yang menyertainya. 

 Namun, segudang bahaya dari rokok nyatanya juga tidak membuat para 

perokok melangkah mundur. Jumlah pecandu rokok di Indonesia justru terus 

bertambah, terutama dari kalangan anak muda. Maka sebagai calon konselor 

harus lebih memperhatikan para peserta didik agar menjadi pribadi yang tidak 

mengkonsumsi rokok. Dan kita juga harus memberikan penanganan yang tepat 

kepada peserta didik yang sudah menjadi pecandu rokok. 

Berdasarkan data yang di ambil dari buku kasus guru BK SMP Gajah 

Mada Bandar Lampung, diperoleh data 4 siswa kelas VIII yang merokok di 

lingkungan sekolah yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut : 

 

Tabel 1 
Data Peserta Didik Kelas VIII Yang Merokok 

No. Alasan Ket. 
1 Mengikuti teman 10 
2 Sedang ada masalah/stress 5 
3 Perokok Aktif 6 

Jumlah 21 
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Berikut penjelasan dari data tabel 1 tersebut. Peserta didik kelas VIII yang 

merokok di lingkungan SMP Gajah Mada Bandar Lampung berjumlah 21 orang. 

Dari tabel 1 tersebut, terdapat 10 peserta didik yang memiliki alasan mengikuti 

temannya dan terdapat pula 5 peserta didik yang memiliki alasan karena sedang 

mengalami masalah/stress dan terdapat 6 perokok aktif. 

Dengan konseling kelompok dengan menggunakan pendekatan 

Behavioral  dengan menggunakan teknik Self-Management diharapkan peserta 

didik dapat saling bertukar pikiran serta meredukasi serta menghilangkan 

perilaku merokok peserta didik. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan 

diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian Konseling Kelompok 

Dengan Pendekatan Behavioral dengan menggunakan teknik Self-Management 

Dapat Mereduksi Perilaku Merokok Di Dalam Lingkungan SMP Gajah Mada 

Bandar Lampung. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

a. Terdapat 6 peserta didik yang perokok aktif 

b. Terdapat 10 peserta didik yang merokok karena mengikuti temannya. 

c. Terdapat 5 peserta didik yang merokok karena sedang ada masalah.  

d. Guru BK belum menggunakan teknik khusus untuk mereduksi perilaku 

merokok. 
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, maka untuk 

lebih efektif dalam penelitian ini dan mengingat luasnya pembahasan masalah 

ini, maka peneliti membatasi masalah pada penggunaan Konseling Kelompok 

Dengan Pendekatan Behavioral dengan menggunakan teknik Self-Management 

Dalam Mereduksi Perilaku Merokok Di Dalam Lingkungan SMP Gajah Mada 

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017. 

D. Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah “perilaku merokok” maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut “Apakah 

Layanan Bimbingan Konseling Kelompok dengan Pendekatan Behavioral dan 

menggunakan teknik Self-Management berpengaruh dalam Mereduksi Perilaku 

Merokok?”. 

E. Tujuan Penelitan 

1.  Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendekatan 

Behavioral dengan teknik Self-Management terhadap peserta didik dalam 

mereduksi perilaku merokok.  

 
F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penenlitian ini, yaitu: 

1. Bagi Siswa 
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Penelitian ini diharapkan mampu mengurangi perilaku merokok yang sangat 

berbahaya. 

2. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi guru 

agar memperhatikan siswa yang berperilaku merokok. 

3. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan 

bebas dari perilaku merokok.  

4. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan sebagai bekal untuk 

menjadi konselor professional. 

5. Bagi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan 

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya dalam 

segmen yang berbeda. 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk menghindari kesalahpahaman, kesimpangsiuran dalam penelitian 

yang akan dilakukan, maka ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Objek dalam penelitian yang akan dilakukan ini menitik beratkan pada 

bagaimana pendekatan Behavioral dengan teknik Self-Management ini 

dalam mereduksi perilaku merokok pada peserta didik kelas VIII di SMP 

Gajah Mada Bandar Lampung. 

2. Subjek pada penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII SMP Gajah Mada 

Bandar Lampung. 



 

1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka (Jakarta: PT. Kalim, 2011), 
hlm. 48 
 

3. Wilayah penelitian ini adalah SMP Gajah Mada Bandar Lampung. 

4. Waktu penelitian akan dilaksanakan ada semester ganjil tahun akademik 

2016/2017. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 

 
 
 

 

A. Konseling Behavioral (Behavioral therapy) 

Dalam pandangan behavioral, prilaku dibentuk berdasarkan hasil dari 

segenap pengalamannya yang berupa interaksi individu dengan lingkungan 

sekitarnya yang membentuk sebuah kepribadian seseorang. Sehingga dapat 

diubah dengan memanipulasi dan mengkreasikan kondisi-kondisi belajar. 

Kepribadian seseorang dengan yang lainnya berbeda-beda karena kenyataannya 

manusia memiliki pengalaman yang berbeda dalam kehidupannya. Rogers 

menyatakan konseling adalah serrangkaian hubungan langsung individu konseli 

dengan tujuan memberikan bantuan kepadanya agar dapat mengubah sikap dan 

perilakunya.6 Konselor dalam pendekatan ini biasanya berfungsi sebagai guru, 

pengarah dan ahli yang mendiagnosa tingkah laku yang maladaptif dan 

menentukan prosedur untuk mengatasi persoalan tingkah laku individu. 

Menurut Corey bahwa manusia pada dasarnya dibentuk dan ditentukan 

oleh lingkungan sosial budayanya. Tetapi perilaku pada dasarnya diarahkan pada 

tujuan untuk memperoleh tingkah laku baru, penghapusan tingkah laku yang 

maladaptif, serta memperkuat dan mempertahankan perilaku yang diinginkan.7 

                                                             
1 Hartono, Soedarmadji,Psikologi konseling edisi revisi, kencana prenada media group, 

Jakarta, 2012, hal27 
7 Corey, Wawancara Konseling di Sekolah, C.V Andi offset, Yogyakarta, 2011, hal.34 
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Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

konseling behavioral adalah suatu teknik terapi dalam konseling yang 

berlandaskan teori belajar yang berfokus pada tingkah laku individu untuk 

membantu konseli mempelajari tingkah laku baru dalam memecahkan 

masalahnya melalui teknik-teknik yang berorientasi tindakan. 

Menurut Komalasari berpendapat bahwa asumsi tingkah laku yang 

bermasalah dalam konseling behavioral adalah: 

1) Tingkah laku yang berlebihan (excessive), tingkah laku yang berlebihan 

misalnya yaitu: merokok, terlalu banyak main games, dan sering memberi 

komentar di kelas. Tingkah laku excessive dirawat dengan menggunakan 

teknik konseling untuk menghilangkan atau mengurangi tingkah laku. 

2) Tingkah laku yang kurang (deficit), adapun tingkah laku yang deficit adalah 

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

deficit diterapi dengan menggunakan teknik meningkatkan tingkah laku.8 

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perilaku 

prokrastinasi akademik beserta ciri-cirinya dapat dikategorikan ke dalam 

tingkah laku yang berlebihan (excessive). Oleh karena itu untuk mengurangi 

perilaku prokrastinasi akademik peserta didik terhadap kegiatan belajar di 

sekolah maupun di rumah, maka peneliti dalam memberikan layanan konseling 

pendekatan behavioral sangatlah tepat. 

 

 
                                                             
8 Gantina Komalasari et al, Teori dan Teknik Konseling, PT. Indeks, Jakarta,2011, hal.157 
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B. Manajemen Diri (self management) 

Salah satu teknik dipilih dalam teori cognitive behaevior therapy adalah 

teknik self manajemen. Peneliti memilih teknik self management dalam 

mengurangi perilaku merokok peserta didik dengan alasan karena teknik ini 

bertujuan membantu peserta didik mengatur, memantau, dan mengevaluasi diri 

sendiri dalam mencapai perubahan tingkah laku kearah yang lebih baik yaitu 

peserta didik dapat bertanggung jawab melalui teori cognitive behavior therapy 

dengan teknik self management dalam mengurangi perilaku merokok. 

1. Konsep dasar self management 

Self-management merupakan suatu prosedur dimana peserta didik 

mengatur prilakunya sendiri. 9  Gagasan pokok dari penilaian self 

management adalah bahwa perubahan bisa dihadirkan dengan mengajar 

orang dalam menggunakan keterampilan menangani situasi bermasalah. 

Dalam program self management ini peserta didik mengambil keputusan 

tentang hal-hal yang berhubungan dengan perilaku khusus yang ingin 

dikendalikan atau diubah. Corey menyatakan bahwa “seringkali peserta 

didik menemukan bahwa alasan utama dari ketidak berhasilnya mencapai 

sasaran adalah tidak dimilikinya keterampilan. Dalam kawasan seperti itu 

pendekatan pengarahan diri sendiri bisa memberikan garis besar bagaimana 

                                                             
9 Ibid, h.180 
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bisa didapat perubahan dan sebuah rencana yang akan membawa 

keperubahan”.10 

Dalam menggunakan strategi self management untuk mengubah 

perilaku, maka peserta didik berusaha mengarahkan perubahan perilakunya 

dengan cara memodifikasi aspek-aspek lingkungan atau 

mengadministrasikan konsekuensi-konsekuensi. Dengan demikian melalui 

strategi ini disamping peserta didik dapat mencapai perubahan perilaku 

sasarn yang diinginkan juga dapat mengembangkan kemampuan dalam 

mengelola diri. 

2. Teknik Konseling Self Management 

Konseling merupakan proses komunikasi bantuan yang amat penting, 

diperlukan model yang dapat menunjukkan kapan dan bagaimana guru BK 

melakukan intervensi kepada peserta didik. Dengan kata lain, konseling 

memerlukan keterampilan (skill) pada pelaksanaannya. Gunarsa menyatakan 

bahwa self management meliputi pemantauan diri (self monitoring), 

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

sendiri (self contracting) dan penguasaan terhadap rangsangan (stimulus 

control).11 

a. Pemantauan Diri (self monitoring) 

                                                             
10 Corey, Gerald, Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi vol 4.Translated by Mulyarto. 

Semarang : IKIP Semarang Pers, 1995, h.25 
11 Gunarsa, Singgih, Op.Cit h.225 
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Merupakan suatu proses peserta didik mengamati dan mencatat segala 

sesuatu tentang dirinya sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. 

Dalam pemantauan diri ini biasanya peserta didik mengamati dan 

mencatat perilaku masalah, mengendalikan penyebab terjadinya masalah 

(antecedent) dan menghasilkan konsekuensi. 

b. Reinforcemen yang positif (self reward) 

Digunakan untuk membantu peserta didik mengatur dan memperkuat 

perilakunya melalui konsekuensi yang dihasilkan sendiri. Ganjaran diri 

ini digunakan untuk menguatkan atau meningkatkan perilaku yang 

diinginkan. Asumsi dasar teknik ini adalah bahwa dalam 

pelaksanaannya, ganjaran diri paralel dengan ganjaran yang di 

administrasikan dari luar. Dengan kata lain, ganjaran yang dihadirkan 

sendiri sama dengan ganjaran yang diadministrasikan dari luar, 

didefinisikan oleh fungsi yang mendesak perilaku sasaran.12 

c. Kontrak atau perjanjian dengan diri sendiri (self contracting) ada 

beberapa langkah dalam self contracting ini yaitu : 

1) peserta didik membuat perencanaan untuk mengubah pikiran, 

perilaku, dan perasaan yang diinginkannya; 

2) peserta didik meyakini semua yang ingin diubahnya; 

3) peserta didik bekerjasama dengan teman/keluarga program self 

managementnya; 

                                                             
12 Ibid, hlm. 226 
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4) peserta didik akan menanggung resiko dengan program self 

management yang dilakukannya; 

5) pada dasarnya semua yang peserta didik harapkan mengenai 

perubahan pikiran, perilaku dan perasaan adalah untuk peserta didik 

itu sendiri; 

6) peserta didik menuliskan peraturan untuk dirinya sendiri selama 

menjalani proses self management; 

7) Penguasaan terhadap rangsangan (self control) 

Teknik ini menekankan pada penataan kembali atau modifikasi 

lingkungan sebagai isyarat khusus atau antecedent atau respon 

tertentu. 13 

3. Tujuan Teknik Self Management 

Tujuan dari teknik pengelolaan diri yaitu agar peserta didik secara teliti 

dapat mereduksi perolaku merokok dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

Dalam arti peserta didik dapat mengelola pikiran, perasaan dan perbuatan 

mereka sehingga mendorong pada pengindraan terhadap hal-hal yang tidak 

baik dan peningkatan hal-hal yang baik dan benar serta dapat mengurangi 

perilaku merokok. 

4. Manfaat Teknik Self Management 

Dalam penerapan teknik pengelolaan diri (self management) tanggung 

jawab keberhasilan konseling berada di tangan peserta didik. Guru BK 

berperan sebagai pencetus gagasan, fasilitator yang membantu merancang 
                                                             
13 Ibid, hlm. 227 
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program serta motivator bagi peserta didik. Dalam pelaksanaan self 

management biasanya diikuti dengan pengaturan lingkungan dimaksudkan 

untuk menghilangkan faktor penyebab (antencedent) dan dukungan untuk 

perilaku yang akan dikurangi. Pengaturan lingkungan dapat berupa : 

a) Mengubah lingkungan fisik sehingga perilaku yang tidak dikehendaki 

sulit dan tidak mungkin dilaksanakan. Misalnya orang yang suka 

“ngemil” mengatur lingkungan agar tidak tersedia makanan yang 

memancing keinginan untuk “ngemil”; 

b) Mengubah lingkungan sosial sehingga lingkungan sosial ikut 

mengontrol tingkah laku peserta didik; 

c) Mengubah lingkungan atau kebiasaan sehingga menjadi perilaku yang 

tidak dikehendaki hanya dapat dilakukan pada waktu dan tempat 

tertentu saja.14 

5. Tahap-tahap Pengelolaan Diri (Self-Management) 

Menurut Komalasari, menyebutkan bahwa pengelolaan diri biasanya 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Tahap Monitor Diri atau Observasi Diri 

Pada tahap ini peserta didik dengan sengaja mengamati tingkah 

lakunya sendiri serta mencatatnya dengan teliti. Catatan ini dapat 

menggunakan daftar cek atau catatan observasi kualitatif. Hal-hal yang 

perlu diperhatikan olepeerta didik dalam mencatat tingkah laku adalah 

frekuensi, intensitas, dan durasi tingkah laku. Dalam penelitian ini 
                                                             

14 Komalasari, Op.Cit, h.181 
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penelitian ini peserta didik mengobservasi apakah dirinya sudah 

bertanggung jawab terhadap belajar atau belum. Peserta didik mecatat 

berapa kali dia belajar dalam sehari, seberapa sering dia belajar, dan 

seberapa lama dia melakukan aktivitas dalam belajarnya. 

b. Tahap Evaluasi Diri 

Pada tahap ini peserta didik membandingkan hasil catatan tingkah 

laku dengan target tingkah laku yang telah dibuat oleh peserta didik, 

perbandingan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisien 

pogram. Bila program tersebut tidak berhasil, maka perlu ditinjau 

kembali program tersebut, apakah target tingkah laku yang ditetapkan 

memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi, perilaku yang ditargetkan tidak 

cocok, atau penguatan yang diberikan tidak sesuai. 

c. Tahap Pemberian Penguatan, Penghapusan, dan Hukuman 

Pada tahap ini peserta didik mengatur dirnya sendiri, memberikan 

penguatan, menghapus, dan memberi hukuman pada diri sendiri. Tahap 

ini merupakan tahap yang paling sulit karena membutuhkan kemauan 

yang kuat dari peserta didik untuk melaksanakan program yang telah 

dibuat secara kontinyu.15 

Sedangkan menurut Comier dalam Mochamad Nursalim,terdapat tiga 

strategi self-management, yaitu: (1) self monitoring; (2) stimulus-control; 

dan (3) self reward. Strategi tersebut masing-masing akan dijelaskan yaitu : 

                                                             
15 Ibid, h.182 
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(a) Self-Monitoring 

Menurut Comier dalam Mochamad Nursalim monitor diri (self-

monitoring) adalah proses yang mana peserta didik mengobservasi dan 

mencatat sesuatu tentang dirinya sendiri dan interaksinya dengan situasi 

lingkungan. Monitor diri digunakan sementara untuk menilai masalah, 

sebab data pengamatan dapat menjelaskan kebenaran atau perubahan 

laporan verbal peserta didik tentang tingkah laku bermasalah.16 

Berikut penjelasan tahap-tahap self-monitoring: 

Tabel 2 
Langkah-Langkah Self-Monitoring 

Langkah-langkah Keterangan 

1. Rasional Berisi tujuan dan overview (gambaran singkat) prosedur 
strategi 

2. Penentuan 
respons yang 
diobservasi 

Memilih target respons yang akan dimonitor: 
a. Jenis respons 
b. Kekuatan/valensi respons 
c. Jumlah respons 

3. Mencatat 
respons 

a. Saat mencatat/timing mencatat 
1. Mencatat sebelum kemunculan perilaku digunakan 

untuk mengurangi respons. Mencatat sesudah 
kemunculan perilaku digunakan untuk menambah 
respons 

2. Mencatat dengan segera 
3. Mencatat ketika tidak ada respons-respons lain yang 

mengganggu pencatat/perencana 
b. Metode mencatat 

1. Menghitung frekuensi 
2. Mengukur lamanya 

a) Mencatat terus menerus/kontinu 
b) Waktunya acak/sembarangan/sampling 

c. Alat mencatat 
1. Portable seperti tusuk gigi dan kerikil 
2. Accessible seperti tanda-tanda dan bintang 

                                                             
16 Mochamad Nursalim, Strategi dan Intervensi Konseling, (Jakarta: Akademia Permata, 

2013), h.153 
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4. Membuat peta 
suatu respons 

Membuat peta atau grafik dari jumlah perolehan keseharian 
yang tercatat 

5. Memperlihatkan 
data 

Memberitahukan kepada orang-orang untuk mendapatkan 
dukungan lingkungan 

6. Analisis data Ketepatan interpretasi data pemahaman tentang hasil 
evaluasi diri dan dorongan diri 

Sumber: Mochamad Nursalim, Strategi dan Intervensi Konseling halaman 154-155 

(b)   Stimulus-control 

Stimulus-control adalah penyusunan/perencanaan kondisi-kondisi 

lingkungan yang telah ditentukan sebelumnya, yang membuat 

terlaksanakannya/dilakukannya tingkah laku tertentu. Kondisi 

lingkungan berfungsi sebagai tanda/anteseden dari suatu respon tertentu. 

Dengan kata lain anteseden merupakan suatu stimulus untuk suatu 

respon tertentu. 

(c)   Self Reward 

Self reward digunakan untuk memperkuat atau untuk 

meningkatkan respon yang diharapkan atau yang menjadi tujuan. Self 

reward berfungsi untuk mempercepat target tingkah laku. Menurut 

Soekadji dalam Mochamad Nursalim berpendapat bahwa agar 

penerapan self reward yang efektif, perlu dipertimbangkan syarat-syarat 

seperti: (1) menyajikan pengukuh seketika; (2) memilih pengukuh yang 

tepat; (3) memilih kualitas pengukuh; (4) mengatur kondisi situasional; 

(5) menentukan kuantitas pengukuh; dan (6) mengatur  jadwal 

pengukuh.17 

                                                             
17 Ibid, h.157 



 

1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka (Jakarta: PT. Kalim, 2011), 
hlm. 48 
 

Untuk menciptakan kepribadian yang bertanggung jawab dengan 

belajarnya, maka peneliti memilih teknik management diri atau self 

management dalam meningkatkan belajar peserta didik. Self-management 

merupakan salah satu model dalam cognitive-behavior therapy. Salah satu 

tujuan pendekatan ini yaitu untuk membantu konseli membuang respons-

respons yang lama yang merusak diri atau maladaptif dan mempelajari 

respons-respons yang baru yang lebih sehat dan sesuai.18 Dalam menggunakan 

strategi manajemen diri untuk mengubah perilaku, klien berusaha 

mengarahkan perubahan perilakunya dengan cara memodifikasi aspek-aspek 

lingkungan atau mengadministrasikan konsekuensi-konsekuensi. Dalam 

menggunakan strategi manajemen diri, disamping klien dapat mencapai 

perubahan perilaku sasaran yang diinginkan juga dapat berkembang juga 

kemampuan manajemen dirinya.19 

C. Perilaku Merokok 

Menurut Wikipedia, Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang 

antara 70 hingga 120 mm (bervariasi 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. 20 

                                                             
18 Gantina Komalasari, Op.Cit, h.156  
19 Detria, “Efektivitas Teknik Manajemen Diri Untuk Mengurangi Kecanduan Online Game” 

(Skripsi, Jurusan Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 
Pendidikan Indonesia, Bandung, 2012) 
20 Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Hidup Sehat Tanpa Rokok, Yogyakarta, 2014, hlm. 4 
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Rokok biasanya dijual dalam bungkusan berbentuk kotak atau kemasan 

kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam kantong. Sejak beberapa 

tahun terakhir, bungkusan-bungkusan tersebut juga umumnya disertai pesan 

kesehatan yang memperingatkan perokok akan bahaya kesehatan yang dapat 

ditimbulkan dari merokok, misalnya kanker paru-paru atau serangan jantung 

(walaupun pada kenyataannya itu hanya tinggal hiasan, jarang sekali dipatuhi). 

Manusia di dunia yang merokok untuk pertama kalinya adalah suku 

bangsa Indian di Amerika, untuk keperluan ritual seperti memuja dewa atau roh. 

Pada abad 16, Ketika bangsa Eropa menemukan benua Amerika, sebagian dari 

para penjelajah Eropa itu ikut mencoba-coba menghisap rokok dan kemudian 

membawa tembakau ke Eropa. Kemudian kebiasaan merokok mulai muncul di 

kalangan bangsawan Eropa. Tapi berbeda dengan bangsa Indian yang merokok 

untuk keperluan ritual, di Eropa orang merokok hanya untuk kesenangan semata-

mata. Abad 17 para pedagang Spanyol masuk ke Turki dan saat itu kebiasaan 

merokok mulai masuk negara-negara Islam. 

Perilaku merokok muncul karena adanya faktor internal (faktor biologis 

dan faktor psikologis, seperti perilaku merokok dilakukan untuk mengurangi 

stres) dan faktor eksternal (faktor lingkungan sosial, seperti terpengaruh teman 

sebaya). Sari dkk menyebutkan  bahwa perilaku merokok adalah aktivitas 

menghisap atau menghirup asap rokok dengan menggunakan pipa atau rokok21. 

Menurut Ogawa dahulu perilaku merokok disebut sebagai suatu kebiasaan atau 

                                                             
21 Sari, Ari Tris Ochtia; Ramdhani, Neila dan Eliza, Mira. 2003. Empati Perilaku Merokok di 

Tempat Umum. Jurnal Psikologi, 30: 81. 



 

1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka (Jakarta: PT. Kalim, 2011), 
hlm. 48 
 

ketagihan, tetapi dewasa ini merokok disebut sebagai tobacco dependency atau 

ketergantungan tembakau. Tobacco Dependency sendiri dapat didefinisikan 

sebagai pelaku penggunaan tembakau yang menetap, biasanya lebih dari 

setengah bungkus per hari, dengan adanya tambahan distres yang disebabkan 

oleh kebutuhan akan tembakau secara berulang-ulang. Perilaku merokok dapat 

juga didefinisikan sebagai aktivitas subjek yang berhubungan dengan perilaku 

merokoknya, yang diukur melalui intensitas merokok, waktu merokok dan dan 

fungsi merokok dalam kehidupan sehari-hari22. Menurut Sumarno menjelaskan 

cara merokok yang lazim dibedakan menjadi dua cara yaitu cara yang pertama 

dengan menghisap dan menelan asap rokok ke dalam paru-paru kemudian 

dihembuskan. Cara yang kedua dilakukan dengan lebih moderat yaitu hanya 

menghisap sampai mulut kemudian dihembuskan melalui mulut atau hidung. 

Perilaku merokok merupakan salah satu kebiasaan yang dapat merugikan 

kesehatan dan menyebabkan ketergantungan pada perokok.23Sementara menurut 

Lavental dan Cleary, perilaku merokok dapat dilihat dari empat aspek perilaku 

merokok, yaitu fungsi merokok, tempat merokok, intensitas merokok dan waktu 

merokok. Berikut  penjelasannya24: 

1. Fungsi merokok, individu yang menjadikan merokok sebagai penghibur bagi 

berbagai keperluan menunjukkan bahwa memiliki fungsi yang begitu penting 

                                                             

22 Triyanti, 2006. Kebiasaan Merokok, (online) (http://triyanti.blogspot.com/2007/ 
07/kebiasaan-merokok.html, diakses 22 Februari 2017 pukul 21.00 WIB) 

23 Karman dan Suyasa S. (2004) . Stress, Perilaku Merokok dan Tipe Kepribadian, Jurnal 
pronesis. Vol. 6 No. 11 hlm. 19 
24 Agoes Dariyo, Psikologi Dewasa Remaja, Bogor, hlm. 17 
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bagi kehidupannya. Tomkins fungsi merokok ditunjukkan dengan perasaan 

yang dialami si perokok, seperti perasaan positif maupun perasaan negatif. 

2. Tempat merokok, individu yang melakukan aktivitas merokok di mana saja, 

bahkan di ruangan yang dilarang untuk merokok menunjukkan bahwa 

perilaku merokoknya sangat tinggi. 

3. Intensitas merokok, seseorang yang merokok dengan jumlah batang rokok 

yang banyak menunjukkan perilaku merokoknya sangat tinggi. 

4. Waktu merokok, seseorang yang merokok di segala waktu (pagi, siang, sore, 

malam) menunjukkan perilaku merokok yang tinggi. Seseorang yang 

merokok dipengaruhi oleh keadaan yang dialaminya pada saat itu, misalnya 

ketika sedang berkumpul dengan teman, cuaca dingin, setelah dimarahi orang 

tua, dll. 

Ada tiga indikator yang biasanya muncul pada perokok25: 

1. Aktivitas Fisik, merupakan perilaku yang ditampakkan individu saat 

merokok. Perilaku ini berupa keadaan individu berada pada kondisi 

memegang rokok, menghisap rokok, dan menghembuskan asap rokok. 

2. Aktivitas Psikologis, merupakan aktivitas yang muncul bersamaan dengan 

aktivitas fisik. 

3. Intensitas merokok, yaitu seberapa sering atau seberapa banyak rokok yang 

dihisap dalam sehari. 

Gangguan penyalahgunaan dan ketergantungan zat termasuk perilaku 

merokok, harus dipahami bahwa seorang individu menjadi tergantung pada zat 
                                                             
25 Ibid, hlm. 19 
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umumnya melalui suatu proses. Pertama, orang yang bersangkutan harus 

mempunyai sikap positif terhadap zat tersebut, kemudian mulai bereksperimen 

dengan menggunakannya, mulai menggunakannya secara teratur, mulai 

menggunakannya secara berlebihan, dan terakhir menyalahgunakannya atau 

menjadi tergantung secara fisik padanya. Setelah menggunakannya secara 

berlebihan dalam waktu lama, orang yang bersangkutan akan terikat oleh proses-

proses biologis toleransi. Secara lebih spesifik, Kurt Lewin berpendapat bahwa 

perilaku merokok merupakan fungsi dari lingkungan dan individu. Artinya 

perilaku merokok selain disebabkan faktor-faktor dari dalam diri juga disebabkan 

oleh faktor lingkungan. Berbagai penelitian telah dilakukan di beberapa negara 

untuk mengetahui faktor apa saja yang berperan terhadap perilaku merokok pada 

remaja. Beberapa penelitian yang dilakukan terhadap remaja menghubungkan 

perilaku merokok ini dengan etnis, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan orang 

tua, perilaku merokok orang tua, jumlah uang saku, perilaku merokok teman, dan 

intensitas melihat iklan rokok. Berikut ini adalah penjelasan dalam beberapa 

faktor yang berperan dalam perilaku merokok pada remaja26: 

1. Faktor Individu 

Erik H. Erikson menyatakan bahwa keputusan seorang remaja untuk 

merokok berkaitan dengan adanya krisis aspek psikososial yang dialami 

pada masa perkembangannya, yaitu masa mencari identitas diri seperti usaha 

untuk menjelaskan siapa dirinya dan apa perannya dalam masyarakat. Tugas 

utama seorang remaja adalah mengintegrasikan berbagai macam identifikasi 
                                                             
26 Ibid, hlm. 25 
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yang mereka bawa dari masa kanak-kanak menuju identitas yang lebih utuh. 

Usaha-usaha untuk menemukan identitas diri tidak semuanya berjalan sesuai 

harapan, oleh karenanya beberapa remaja melakukan perilaku merokok 

sebagai cara kompensatoris. Di sisi lain, saat pertama kali mengkonsumsi 

rokok, gejala-gejala yang mungkin terjadi adalah batuk-batuk, lidah terasa 

getir, dan perut merasa mual. Namun demikian, sebagian dari para pemula 

tersebut mengabaikan perasaan tersebut, biasanya berlanjut menjadi 

kebiasaan, dan akhirnya menjadi ketergantungan. Ketergantungan ini 

dipersepsikan sebagai kenikmatan yang memberikan kepuasan psikologis. 

Gejala ini ini dapat dijelaskan dari konsep tobacco dependency 

(ketergantungan rokok). Artinya, perilaku merokok merupakan perilaku 

yang menyenangkan dan bergeser menjadi aktivitas yang bersifat obsesif. 

2. Faktor Lingkungan 

Bandura dalam teori social learningberasumsi bahwa perlilaku dan 

sistem nilai seorang remaja terbentuk oleh sekumpulan interaksi yang 

kompleks antara hubungan-hubungan sosial interpersonal. Perilaku 

bermasalah pada remaja, termasuk perilaku merokok, merupakan hasil 

interaksi antara variabel interpersonal seperti kepribadian, sikap, dan 

perilaku dengan sistem lingkungan, termasuk lingkungan keluarga dan 

teman sebaya. Faktor lingkungan keluarga meliputi struktur keluarga, 

riwayat, pola hubungan orang tua-anak, pola asuh, dan perilaku orang tua. 

Perilaku merokok juga dapat disebabkan oleh pengaruh kelompok sebaya 

(peer group). Kelompok sebaya seringkali menjadi faktor utama dalam 
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masalah penggunaan zat oleh remaja. Selama masa remaja, seorang remaja 

lebih sering menghabiskan waktu dengan temen sebayanya daripada dengan 

orang tua. Hal ini berarti bahwa teman sebaya mempunya peran yang sangat 

berarti bagi remaja.27 

3. Faktor Demografis 

Demografis berarti variabel-variabel kependudukan, termasuk distribusi 

geografis, statistik vital, situasi fisik, dan seterusnya. Beberapa faktor 

demogradis yang berhubungan dengan perilaku merokok adalah usia, jenis 

kelamin, ras dan etnis, serta tingkat sosial ekonomi.28 

1. Tahap-Tahap Perilaku Merokok 

Pada dasarnya perilaku merokok merupakan sebuah perilaku yang 

kompleks yang melibatkan beberapa tahap. Perilaku merokok pada remaja 

umumnya melalui serangkaian tahapan yang ditandai oleh frekuensi dan 

intensitas merokok yang berbeda setiap tahapnya, dan seringkali puncaknya 

adalah menjadi tergantung pada nikotin. Menurut Leventhal dan Cleary  terdapat 

4 tahap dalam perilaku merokok sehingga seorang individu bernar-benar menjadi 

perokok, yaitu: 

1. Tahap Preparation 

Pada tahap ini, seorang individu mendapatkan gambaran yang 

menyenangkan mengenai rokok. Anak-anak mengembangkan sikap terhadap 

rokok dan sebelum mencobanya mereka sudah mempunyai gambaran seperti 

                                                             
27 Ibid, hlm. 26 
28 Ibid, hlm. 28 
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apa merokok itu. Sikap ini merupakan sesuatu yang penting dalam 

perkembangan kebiasaan merokok nantinya. Dalam sebuah penelitian, 

pernyataan yang dimaksudkan untuk mencoba merokok terbukti menjadi 

predktor terbaik bagi terbentuknya perilaku merokok selanjutnya. Tahap 

persiapan (prepatory stage) melibatkan persepsi tentang apa yang dilibatkan 

dalam merokok dan apa fungsi merokok. Remaja yang merokok untuk 

pertama kalinya karena dorongan teman-temannya mungkin memiliki alasan 

yang berbeda pada tahap persiapan. Beberapa dari mereka mungkin merasa 

cemas dan tidak mampu sehingga mereka merokok untuk bisa diterima 

secara sosial dan menjadi bagian dari kelompok. Beberapa orang mulai 

mencoba rokok adalah untuk mengendalikan emosi seperti kecemasan 

bekerja. Merokok mungkin dianggap dapat meningkatkan performansi 

dalam ujian dan memperbesar kesempatan seseorang untuk meraih prestasi 

akademik.29 

2. Tahap Initiation 

Tahap initiation adalah tahap ketika seseorang benar-benar merokok 

untuk pertama kalinya. Tahap ini merupakan tahap kritis bagi seseorang 

untuk menuju tahap becoming a smoker. Pada tahap ini, individu akan 

memutuskan untuk melanjutkan percobaannya atau tidak. Seiring dengan 

                                                             
29 Rahmadi, Perilaku Merokok, http://www.unikunik.wordpress.com/2009/05/03/teori-

perilaku-merokok/, diakses tanggal 23 juli 2016 pukul 19.30 WIB 
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berjalannya waktu, ada perkembangan toleransi yang bersifat fisiologis 

terhadap efek merokok. 30 

3. Tahap Becoming a Smoker 

Salber dalam Leventhal dan Cleary (1980) menyatakan bahwa merokok 

empat batang rokok sudah cukup membuat orang yang merokok pada masa 

dewasa dan dapat membuat mereka jadi tergantung melalui percobaan 

berulang dan pemakaian secara teratur dan terus meningkat sesuai dengan 

keadaan fisiologis dan psikologis. 

4. Tahap Maintenance of Smoking 

Pada tahap ini merokok sudah menjadi bagian dari cara pengaturan diri 

(self-regulating) seseorang dalam berbagai situasi dan kesempatan. Merokok 

dilakukan untuk memperoleh efek fisiologis yang menyenangkan. Efek dari 

perilaku merokok terutama berkaitan dengan relaksasi dan kenikmatan 

sensoris. Nesbitt dalam Christanto  dalam penelitiannya menyimpulkan 

bahwa orang yang merokok merasa rileks saat merokok karena mereka 

mengatribusikan semua gejala yang muncul saat merokok ke dalam 

rokoknya.31 

 

 

2. Jenis-jenis Perokok 

Berdasarkan jenisnya, perokok dibedakan menjadi : 

                                                             
30 Ibid, diakses tanggal 23 juli 2016 pukul 19.30 WIB 
31 Ibid, diakses tanggal 23 juli 2016 pukul 19.30 WIB 
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1) Perokok aktif 

Mereka telah terbiasa dan nyata menghisap rokok dan menanggung sendiri 

akibatnya. 

2) Perokok pasif 

Mereka sebenarnya tidak merokok namun ada orang lain yang merokok 

didekatnya maka ia terpaksa harus ikut menghisap asap rokok dengan segala 

akibatnya. 

Berdasarkan jumlahnya, perokok dibagi menjadi : 

1) Perokok ringan 

Perokok yang menghabisakan sekitar 1-10 batang rokok per hari. 

2) Perokok sedang 

Perokok yang menghabiskan sekitar 10-20 batang rokok per hari. 

3) Perokok berat 

Perokok yang menghabiskan lebih dari 29 batang rokok per hari.32 

3. Zat utama yang terkandung dalam rokok 

1. Nikotin 

Zat ini mengandung candu yang bisa menyebabkan seseorang ketagihan 

untuk terus menghisap rokok. Zat nikotin dalam rokok berasal dari 

tembakau. Nikotin dapat mengakibatkan kanker serta merusak struktur 

DNA. 

2. Tar 

                                                             
32 Ibid, diakses tanggal 23 juli 2016 pukul 19.30 WIB 
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Tar yang sifatnya karsinogenik timbul ketika rokok dibakar. Bahan dasar 

pembuatan aspal yang dapat menempel pada paru-paru dan bisa 

menimbulkan iritasi, impotensi, penyakit jantung, penyakit darah, brokhitis 

kronik, enifisema dan kanker. 

3. Karbon Monoksida 

Gas yang bisa menimbulkan penyakit jantung karena gas ini bisa mengikat 

oksigen dalam tubuh sehingga menimbulkan kerusakan pada paru-paru serta 

berpotensi menyebabkan penyakit koroner. 

4. Zat Karsinogen 

Zat yang memicu pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. 

5. Zat Iritan 

Zat yang mengotori saluran udara dan kantung udara dalam paru-paru dan 

menyebabkan batuk.33 

6. Benzene 

Benzene merupakan petrokimia yang dipakai untuk men-dry clean pakaian. 

Kandungan Benzene adalah karsinogen yang mengakibatkan kanker darah. 

7. Arsenik 

Arsenik adalah logam yang bisa meracun darah dengan mudah. Terlebih 

sudah banyak pekerja pabrik yang meninggal karena keracunan Arsenik. 

Kemampuan sel untuk memperbarui diri dapat terganggu karena akumulasi 

Arsenik. 

                                                             
33 https;//desarancawiru.blogspot.co.id/2014/01/pengertian-rokok-dan-bahaya-

merokok.html?m=1 
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8. Formaldehida 

Formaldehida merupakan bahan kimia yang berfungsi untuk mengawetkan 

mayat. 

9. Aseton 

Aseton merupakan bahan kimia yang terdapat pada penghilang cat kuku. 

Rokok juga memiliki kandungan Aseton. 

10. Amonia 

Aroma Amonia biasanya tercium pada pembersih toilet. Bahan kimia ini 

dapat mengakibatkan rasa pusing dan menyebabkan rasa candu. 

11. Kadmium 

Kadmium merupakan satu diantara logam-logam bahan untuk membuat 

baterai. Bagi orang yang merokok, zat kadmium yang terhirup akan 

tersimpan di lapisan ginjal sehingga dapat mengakibatkan kerusakan ginjal. 

12. Nitrogen Oksida 

Pabrik dan kendaraan bermotor menghasil polutan udara berupa Nitrogen 

Oksida. Zat ini juga terkandung dalam rokok dan dapat mengakibatkan 

radang paru-paru. 

13. Kromium 

Kromium adalah logam yang terbukti mengakibatkan kanker. Kromium 

menempel pada DNA serta merusaknya. 

14. Naftalena 

Naftalena adalah bahan kapur barus yang berfungsi untuk mengusir serangga 

ataupun tikus dari pakaian. 
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15. Hidrogen Sianida 

Zat kimia ini mampu membuat rusak silia di saluran bronkial serta paru-

paru. 

16. Timbal 

Timbal juga merupakan karsinogen. Kenaikan kadar Timbal pada darah bisa 

mengakibatkan keracunan, terlebih lagi bisa mengakibatkan kematian. 

17. Kumarin 

Kumarin adalah zat organik pada bahan tambahan makanan yang sekarang 

sudah dilarang oleh dunia. Tetapi zat ini masih digunakan dalam pembuatan 

rokok. 

D.  Kerangka Berfikir 

  Kerangka berfikir merupakan sintesis tentang hubungan antara dua variabel 

yang disusun dari berbagai teori yang telah di deskripsikan. Menurut sugiyono, 

kerangka pemikiran merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang 

disusun dari berbagai teori yang di deskripsikan34 

  Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah bahwa konseling behavioral 

therapy dalam menangani siswa yang mengalami stres belajar di sekolah. Setelah 

siswa mendapatkan terapi di harapkan siswa mampu mengelola stres belajarnya 

menjadi suatu hal yang positif. Karena konseling behavioral bertujuan agar setiap 

siswa yang berperilaku merokok dapat mereduksi perilaku merokok sehingga dalam 

                                                             
34 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan 

R&D)(Bandung: Alfabeta, 2012) hal 60 
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proses pembelajarannya tidak ada yang terganggu ataupun terhambat. Berikut ini 

merupakan kerangka berfikir. 

 

Konseling Behavioral Teknik  

Self-Management 

 

Perilaku Merokok 

 

X    X : Konseling Behavioral 

  Y : Perilaku Merokok 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

E. Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan telaah dan kajian penulis ditemukan penelitian yang 

relevan dengan penelitian ini yaitu Lintinsah dengan judul Pelaksanaan 

Konseling Kelompok Untuk Mengatasi Kebiasaan Merokok Pada 4 Siswa 

Kelas Viii G SMP Negeri 17 Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Kermudian penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Salam dengan judul 

Upaya Layanan Bimbingan dan Konseling Dalam Mencegah Siswa Menjadi 

Perokok di SMP Negeri 15 Yogyakarta. Oleh sebab itu berdasarkan 

penelitian-penelitian yang sudah ada, peneliti tertarik untuk melakukan 

pengembangan penelitian terdahulu yaitu menggunakan Konseling Kelompok 
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Behavioral dengan teknik Self-Management dalam mereduksi perilaku 

merokok peserta didik. 

F. Hipotesis 

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, sampai bukti melalui data yang terkumpul.35 Rumusan hipotesis tindakan 

memuat tindakan yang diusulkan untuk menghasilkan perbaikan yang diinginkan.36 

Ho    = penggunaan layanan konseling kelompok  dengan teknik Self-

Management tidak dapat mereduksi perilaku merokok peserta didik  di SMP  Gajah 

Mada  Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017. 

Ha     = penggunaan layanan konseling kelompok dengan teknik Self-Management 

dapat mereduksi perilaku merokok peserta didik  di SMP  Gajah Mada  Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2016/2017. 

Ho : µ1 = µ0 

Ha : µ1 ≠ µ0 

µ1  = perilaku merokok peserta didik sebelum pemberian konseling kelompok. 

µ0  = perilaku merokok peserta didik setelah pemberian konseling kelompok. 

Untuk pengujian hipotesis, selanjutnya nilai t(thitung)  dibandingkan dengan nilai-t dari 

table distribusi t(ttabel). Cara penentuan nilai ttabel  didasarkan pada taraf signifikasi 

                                                             
35 Sugiyono, Metode Penelitian Tindakan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 

(Bandung : Alfabeta, 2011), h. 96. 
36 Kunandar. Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi 

Guru, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 90. 
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tertentu (misal α = 0,05) dan dk = n-1. Kriteria pengujian hipotesis untuk uji satu 

pihak kanan, yaitu:  Tolak H0, jika thitung > ttabel dan Terima H0, jika thitung < ttabel.
37 

  

                                                             
37 Triana Nasir, Pengujian Hipotesis Dua Sampel, [On-Line] bologspot: palembang, Tersedia: 

http://allofyousearch.blogspot.com/2014/11/pengujian-hipotesis-komparatif-dua.html [diakses 24 
Februari 2015 jam 22.55].  
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BAB III 
METODE  PENELITIAN 

 
 
 
 

A. Sifat dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen merupakan metode 

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh treatment (perlakuan) 

tertentu. 38  Pada penelitian eksperimen dilakukan peneliti untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh antara treatment yang diberikan guna meningkatkan harga 

diri peserta didik. Penelitian eksperimen digunakan peneliti sesuai dengan tujuan 

dan permasalahan yaitu Layanan Bimbingan Konseling Kelompok Dengan 

Pendekatan Behavioral Dengan Menggunakan Teknik Self-Menagement Dapat 

Mereduksi Perilaku Merokok Di Dalam Lingkungan SMP Gajah Mada Bandar 

Lampung. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan di SMP Gajah Mada Bandar Lampung  yang 

peneliti rencanakan pada bulan November 2016. 

C. Desain Penelitian 

Penelitian menggunakan pre-Eksperimental design yaitu jenis penelitian 

yang masih terdapat variabel dependen. 39  Dalam penilitian ini,  penelitian 

menggunakan bentuk One-Group Pretest-Posttest Design yaitu pada rancangan 

                                                             
38 . Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012, 

h. 23 
39 Ibid, h.74 
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penelitian ini mula-mula suatu kelompok subyek diberikan pre-test kemudian 

dilaksanakan perlakuan pada waktu tertentu kemudian dilakukan pengukuran 

kembali post-test untuk membandingkan keadaan sesudah dan sebelum diberikan 

perlakuan. Alasan peneliti menggunakan desain ini adalah dalam penelitian ini  

peneliti akan membandingkan keadaan sample sebelum diberikan perlakuan dan 

sesudah diberikan perlakuan , sehingga pada desain ini tidak memiliki kelompok 

kontrol untuk membandingkan keadaan sample yang akan peneliti berikan 

perlakuan. 

Dan untuk mengetahui apakah adanya perubahan signifikan telah 

melakukan dua kali penilaian. Penilaian awal (pretest) dilakukan untuk melihat 

kondisi sampel sebelum diberikan perlakuan dan penilaian akhir (posttest)  

setelah diberi perlakuan. Dengan demikian hasil perlakuan lebih akurat, karena 

dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Kelebihan dari 

desain ini adalah adanya data pembanding  yang diperoleh dari pretest dan 

posttest. Sedangkan kelemahan pada desain ini adalah adanya beberapa variabel 

sekunder yang kurang terkontrol karena tidak dilakukannya randomisasi. Desain 

ini digambarkan seperti berikut : 

 Pengukuran              Pengukuran 

                (Pretest)               Perlakuan  (Post-test) 

 

 
Gambar 2 

Pre Eksperimental Design dengan One Group  
Pretest-Posttest Design 

 

O1                     X              O2  
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Keterangan : 

O1   : Pretest yaitu pengukuran awal sebelum peserta didik diberikan 
perlakuan layanan konseling kelompok dengan teknik Self-
Management 

X   : Pemberian perlakuan layanan konseling kelompok dengan 
teknik Self-Management. 

O2 : Posttest pengukuran akhir setelah peserta didik diberikan  
perlakuan layanan konseling kelompok dengan teknik Self-
Management.40  

 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian 

eksperimen merupakan penelitian untuk mencari pengaruh saat sebelum 

diberikan perlakuan tindakan dan saat sesudah diberikan perlakuan tindakan. 

Desain penelitian eksperimen pre-test and post-test one group design 

Rancangan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tahapan Pretest 

Tujuan dari pre-test dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

peserta didik kelas VIII SMP Gajah Mada Bandar Lampung yang melakukan 

perilaku merokok sebelum diberikan perlakuan (treatment) dengan 

menggunakan angket.  

2. Pemberian Treatment 

Memberikan perlakuan berupa layanan konseling kelompok dengan 

teknik Self-Management. Rencana pemberian treatment akan dilakukan 4 

tahap dengan waktu 30-45 menit dapat dilihat pada tabel 1. Dalam setiap 

tahapan dilakukan 2 kali pertemuan untuk dapat memaksimalkan ketercapaian 

                                                             
40 Ibid, h. 111. 
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tujuan kegiatan. Adapun pada tiap tahapan dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. 

Tabel 3  
Tahapan Konseling Kelompok Behavioral dengan Teknik Self-Management 

 

No. Pertemuan Kegiatan Jumlah 
Pertemuan Waktu 

1. 1 Assessment & Diagnosa 2 Kali 

30-45 Menit 

2. 2 Menetapkan Tujuan dengan 
Mengetahui Kebutuhan Konseli 2 Kali 

3. 3 
Implementasi Peendekatan 
Behavioral dengan teknik Self-
Management 

2 Kali 

4. 4 Evaluasi dan Pengakhiran 2 Kali 
 

3. Post-test 

Dalam kegiatan ini peneliti memberikan angket kepada peserta didik 

setelah pemberian treatment. Setelah itu membandingkan persentase hasil dari 

angket dengan indikator peserta didik yang berperilaku merokok antara 

sebelum dan sesudah pemberian treatment. 

D. Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat 2 variabel yaitu: 

a. Variabel independen/bebas (X) 

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahan dan timbulnya variabel dependen. Variabel 

independen pada penelitian ini yaitu teknik Self-Management. 

b. Variabel dependen/terikat (Y) 
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Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas.41 Variabel dependen pada penelitian ini 

yaitu perilaku merokok. 

Penelitian ini ada dua variabel yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat 

(Y) dengan variabel X dapat memunculkan variabel Y. Hubungan antar 

variabel menunjukkan hubungan (paradigma) sederhana, dapat digambarkan 

sebagai berikut. 

Gambar 3 
Hubungan Antar Variabel 

 
  

 

 

 

 

c. Definisi Operasional 

Agar variabel yang ada dalam penelitian ini dapat di observasi perlu 

dirumuskan terlebih dahulu atau diidentifikasi secara operasional. Definisi 

operasional variabel merupakan uraian yang berisikan tentang sejumlah 

indikator yang dapat diamati dan diukur untuk mengidentifikasikan variabel 

atau konsep yang digunakan yaitu variabel bebas penelitian adalah intervensi 

yang diberikan kepada peserta didik melalui teknik Rational Emotive Therapy 

(RET). Variabel bebas disebut juga variabel eksperimen (eksperimental 

variabel). Adapun variabel terikat penelitian ini adalah perilaku merokok. 

                                                             
41 Ibid, h. 139.  

Perilaku Merokok (Y) 
 

(variabel terikat) 

Teknik Self-Management 
(X) 

 
(variabel bebas) 
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Berikut dikemukakan penjelasan mengenai variabel-variabel secara 

operasional: 

 
Tabel 4 

Definisi Operasional 
 

No Variabel Definisi 
Operasional Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

Ukur 
1 Variabel 

Independen 
(X): 

Teknik Self 
Management  

Teknik self 
management 
merupakan teknik 
terapi dalam 
konseling behavior 
yang membantu 
konseli dapat 
mendorong diri 
sendiri untuk maju , 
untuk dapat 
mengatur , 
memantau dan 
mengevaluasi 
dirinya sendiri dalam 
mencapai perubahan 
kebiasaan tingkah 
laku yang lebih baik 
dalam kehidupan 
pribadi melalui tahap 
menentukan perilaku 
sasaran, memonitor 
perilaku tersebut, 
memilih prosedur 
tersebut, dan 
mengevaluasi 
Efektivitas prosedur 
tersebut. Teknik ini 
bertujuan untuk 
mengurangi 
perilakumerokok 
yang ada pada siswa. 

- - - 

 Variabel 
Dependen 

(Y) 

Perilaku merokok 
adalah aktivitas 
menghisap atau 

Angket 
(kuesioner) 
harga diri 

Skala 
penilaian 
harga diri 

Interval  



 

1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka (Jakarta: PT. Kalim, 2011), 
hlm. 48 
 

Perilaku 
Merokok 

menghirup asap 
rokok dengan 
menggunakan pipa 
atau rokok. 
Indikator Perilaku 
Merokok: 
1. Aktivitas fisik 

yaitu perilaku 
yang 
ditampakkan 
individu saat 
merokok. 

2. Aktivitas 
psikologis yaitu 
aktivitas yang 
muncul 
bersamaan 
dengan aktivitas 
fisik. 

3. Intensitas 
merokok yaitu 
seberapa sering 
atau seberapa 
banyak rokok 
yang dihisap 
dalam sehari. 
 

sejumlah 20 
item 
pernyataan, 
dengan 4 
skor : 
Sangat 
sering, 
sering, 
jarang, dan 
tidak pernah 
 

yang di 
kategorikan 
: 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 
yaitu 20-
100 

E. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.42 Populasi dalam 

penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII yang merokok. Sejumlah 21 

peserta didik. Alasan mengapa peneliti hanya mengambil peserta didik kelas 

VIII adalah karena para peneliti menemukan bahwa perilaku merokok 

                                                             
42 Ibid, h. 61 . 
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seringkali di alami saat masa sekolah menengah meskipun setelah itu individu 

masih akan melakukan perilaku merokok. 

2. Sampel  

Teknik pengambilan sampel yang peneliti gunakan adalah Sampling 

Jenuh. Sample yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 21 peserta didik 

kelas VIII. Pengambilan sample ini dipilih berdasarkan tahap perilaku merokok 

dengan melihat hasil angket yang diberikan pada peserta didik dan observasi 

yang dilakukan pada survey awal. 

F. Pengembangan Instrumen Penelitian 

Pada prinsipnya data yang akan diungkap peneliti yaitu tentang 

pendekatan Konseling Kelompok dalam mereduksi perilaku merokok peserta 

didik. Oleh karena itu instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah instrumen non-tes dengan menggunakan angket (kuesioner). Kisi-kisi 

perilaku merokok, yang dibuat oleh peneliti berdasarkan indikator perokok. Soal 

pun akan peneliti uji validitas di SMP Gajah Mada Bandar Lampung dengan 

jumlah 30 peserta didik. Adapun kisi-kisi instrumen penelitian adalah sebagai 

berikut :  
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Tabel 5 
Kisi-kisi Pengembangan Instrumen Penelitian 

Variabel Indikator Sub Indikator 
No Item 

+ - 

Perilaku 
Merokok 

Aktifitas Fisik 
 

Merupakan 
perilaku yang 
ditampakkan 
individu saat 
merokok.  
  

2, 6, 7, 11, 
23, 24, 26 

1, 3, 4, 27, 
28, 29 

Aktivitas 
Psikologis 

merupakan 
aktivitas yang 
muncul 
bersamaan 
dengan 
aktivitas fisik. 

 

5, 9, 12, 15, 
16, 21, 25, 
30 

8, 10, 
13,14 

Intensitas 
Merokok 

Seberapa 
sering atau 
seberapa 
banyak rokok 
yang dihisap 
dalam sehari.  

17, 20, 22 18, 19 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan untuk 

memperoleh data atau informasi yang diperlukan, guna mencapai objektivitas 

yang tinggi. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Observasi 

Pada penelitian ini observasi yang dilakukan adalah pada saat survey awal. 

Observasi digunakan untuk mengukur perubahan perilaku individu sebelum 
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diberikan perlakuan dan sesudah diberikan perlakuan sehingga dapat 

diperoleh data yang relevan dari hasil pemberian perlakuan. Peneliti 

menggunakan observasi kuasai-partisipan, dimana dari sebagian kegiatan 

observer terlibat langsung. Namun, disebagian kegiatan lagi observer tidak 

terlibat langsung.43  

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnya 

tentang objek yang akan diteliti. Wawancara dilakukan kepada guru 

bimbingan konseling  dan peserta didik untuk mengetahui informasi pada 

peserta didik. Hasil wawancara berupa data tentang peserta didik yang 

digunakan peneliti untuk memastikan subjek penelitian. 

3. Angket (Kuesioner) 

Dalam penelitian ini skala yang digunakan adalah skala Likert, format yang 

digunakan dalam instrumen penelitian ini terdiri dari 4 pilihan jawaban dari 

pernyataan yang ada. Bobot nilai pada masing-masing alternatif jawaban 

dapat dilihat pada tabel berikut ini :  

  

                                                             
43 Anwar Sutoyo, Pemahaman Individu, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 87. 
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Tabel 6 
Skor Alternatif Jawaban 

 

Jenis Pernyataan 

Alternatif Jawaban 

Sangat 
Sering 
(SS) 

Sering 
(S) 

Jarang 
(J) 

Tidak 
Pernah 
(TP) 

Favorable 4 3 2 1 

Unfavorable 1 2 3 4 

 
Rentang penilaian pada skala harga diri dalam penelitian ini 

menggunakan skor 1-4 dengan banyaknya item 30 maka interval kriteria dapat 

ditentukan dengan cara sebagai berikut : 

A. Skor tertinggi  : 4 X 30    = 120 

B. Skor terendah  : 1 X 30    = 30 

C. Rentang   : 120 – 30   = 90 

Rumus Interval yang digunakan adalah sebagai berikut : 

I = NT – NR 
  K 
 

I = (30 X 4) – (30 X 1) 
3 

 
I = 30 

 
Keterangan : 
NT : Nilai Tertinggi 
NR : Nilai Terendah 
K  : Kriteria 

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat diperoleh kriteria skor yang 

tertera pada tabel di berikut ini : 
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Tabel 7 
Kriteria Perilaku Merokok 

 
Interval Kriteria 
91 – 120 Tinggi 
61 -90 Sedang 
30 – 60 Rendah 

 

H. Validitas dan Reabilitas Instrumen 

Validitas dan reabilitas merupakan alat ukur atau alat uji suatu instrumen 

penelitian yang memegang peran penting dalam suatu penelitian ilmiah, karena 

kedua kedua hal tersebut merupakan karakter utama yang menunjukan apakah  

suatu alat ukur itu baik atau tidak. Sebab keberhasilan suatu penelitian ditentukan 

oleh baik tidaknya instrumen yang digunakan. Maka untuk menguji suatu 

instrumen digunakan uji validitas dan uji reabilitas agar dapat dibuktikan baik 

atau tidaknya hasil yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan. 

1. Validitas Instrumen 

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek 

penelitian dengan daya yang dilaporkan peneliti. Dengan demikian data yang 

valid adalah data “yang tidak berbeda” anatara data yang dilaporkan peneliti 

dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.44 Untuk menguji 

validitas instrumen penelitian ini, peneliti menggunakan SPSS.16.0 untuk 

menguji kevaliditasan data dan jenis validitas yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Validitas Konstruksi (Construct Validity) , karena validitas 

konstruksi terkait erat dengan perkembangan teori. Untuk mengetahui apakah 

                                                             
44 Sugiono, Op Cit, h. 267. 
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instrument dinyatakan valid atau tidak validnya peneliti menggunakan 

distribusi rtabel dengan taraf kesalahan 5% yaitu 0,444. Dari 30 item soal yang 

diujikan, dinyatakan valid 30 item soal tersebut. 

2. Reliabilitas Instrumen 

Reabilitas adalah suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih 

peneliti dalam obyek yang sama, atau semua peneliti dalam obyek yang sama 

menghasilkan data yang sama.45 Sebelum angket diajukan kepada responden, 

angket diajukan terlebih dahulu kepada populasi diluar sample untuk 

mengetahui tingkat reabilitasnya. Pengujian reabilitas instrumen dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan internal consistency yang hanya memerlukan 

satu kali pengenaan tes tunggal pada sekelompok individu sebagai subjek 

dengan tujuan untuk melihat konsistensi di dalam tes itu sendiri. Dari hasil 

proses penganalisaan data yang berjumlah 30 item secara keseluruhan yang 

telah peneliti uji reabilitaskan terdapat hasil dari cronbach’s alpha sejumlah 

0,953 dengan hasil presentase 100%.  

I. Teknik dan Pengolahan Analisis Data 

Analisis data merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam 

kegiatan penelitian. Dengan anilisis data maka akan dapat membuktikan 

hipotesis dan menarik kesimpulan tentang masalah yang akan di teliti. Penelitian 

eksperimen bertujuan untuk mengetahui dampak dari suatu perlakuan yang 

mencobakan sesuatu, lalu dicermati akibat dari perilaku tersebut. Untuk 

mengetahui seberapa besar perbedaan skor harga diri sebelum dan sesudah 
                                                             

45 Ibid. h. 268 
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pemberian layanan konseling kognitif perilaku dengan teknik restrukturisasi 

kognitif dengan menggunakan statistik  uji t yaitu t-test. Menurut Arikunto, 

“perbedaan antara O1 dan O2 yaitu O1 – O1, diasumsikan merupakan efek dari 

treatment atau eksperimen”.46 

Rumusnya sebagai berikut : 

t= 
��

� ∑ �� �
������

 

Keterangan:     
Md : Mean dari deviasi (d) antar posttest dan pretest 
Xd : Perbedaan deviasi dengan mean deviasi 
N  : Banyak Subyek 
Df  : atau db (N-1).47 

 
Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dan sesuai dengan 

hipotesis yang diajukan peneliti maka data yang diperoleh akan dan diolah 

dengan program komputer SPSS. 

  

                                                             
46 Arikunto S, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rinieka Cipta, 2006) 

h. 85 
47 Azwar Saifuddin,  Penyusunan Skala Psikologi edisi 2, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), h. 

306. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Bab ini mendeksripsikan hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian. Sesuai 

dengan pertanyaan penelitian, secara keseluruhan dipaparkan tentang hasil 

penelitian dan pembahasan tentang kategori perilaku merokok pada peserta didik, 

serta efektivitas layanan konseling kelompok kelompok dengan teknik self-

management untuk mengurangi perilaku merokok. 

1. Deskripsi Data 

a) Hasil Pretest Perilaku Merokok pada Peserta Didik 

Pretest dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran awal kondisi 

prokrastinasi akademik peserta didik sebelum diberi perlakuan. Pretest diberikan 

kepada seluruh peserta didik kelas VIII di SMP Gajah Mada Bandar Lampung. 

Berdasarkan hasil pretest peserta didik dengan berbagai kategori terdapat pada 

tabel 10: 
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Tabel 8 

Hasil Pretest Peserta Didik 

Kelas VIII 

No Skor Frekuensi % Kriteria 

1 91 – 120 8 38,1 Tinggi 

2 61 - 90 10 47,6 Sedang 

3 30 - 60 3 14.3 Rendah 

Jumlah 21 100  

Mean/ Rata-rata 63,4 

Median 66 

Modus 61 

 

 

Gambar 4 

Grafik Hasil Uji Pre-Test 
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Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui bahwa ada 21 peserta didik yang yang 

telah diberikan angket, adapun skor rata-rata yakni 63,4. Kemudian peneliti 

memberikan treatment (perlakuan) teknik self-management untuk mereduksi 

perilaku tersebut.  

b) Hasil Posttest Perilaku merokok pada Peserta Didik 

Untuk melihat perubahan pada peserta didik terkait layanan konseling 

kelompok dengan teknik self-management untuk mengurangi perilaku merokok 

berdasarkan hasil posttest kelompok eksperimen pada tabel 11 sebagai berikut: 

Tabel 9 

Data Hasil Posttest Peserta Didik 

Kelas VIII 

No Skor Frekuensi % Kriteria 

1 91 – 120 0  Tinggi 

2 61 - 90 5 23,8 Sedang 

3 30 - 60 16 76.2 Rendah 

Jumlah 21 100  

Mean/ Rata-rata 47,8 

Median 47 

Modus 48 
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Gambar 5 

Grafik Hasil Uji Post-Test 

Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui bahwa ada 21 peserta didik yang telah 

diberikan perlakuan teknik self-management mengalami perubahan. Hasil dapat 

diamati dari kategori memiliki kategori tinggi menjadi rendah., Hasil nilai rata-rata 

posttest kelas eksperimen 47,8. 

B. Deskripsi Proses Pelaksanaan Layanan Konseling Kelompok  

      Deskripsi proses pelaksanaan konselingdilakukan dengan memaparkan hasil 

pengamatan  selama proses konseling kelompok dari pertemuan pertama sampai 

dengan pertemuan terakhir. Sesi konseling dilakukan kemudian hasil pengamatan 

yang telah dilakukan selama proses konseling kelompok akan dijelaskan, 

diantaranya adalah sebagai berikut : 
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1. Perencanaan 

Pelaksanaan konseling kelompok dilakukan di SMP Gajah Mada Bandar 

Lampung, pertemuan dilakukan sebanyak 8 kali pertemuan, yang dilaksanakan 

diruangan BK pada pukul 10.00 WIB dengan jadwal pertemuan sebagai berikut: 

Tabel 10 
Jadwal Pemberian Perlakuan Konseling Kelompok 

 

No Tanggal Kegiatan yang dilaksanakan 

1 1-3-2017 Pretest dan Pertemuan Pertama 
materi : konseling kelompok dan kontrak penelitian 

2 4-3-2017 
Pertemuan Kedua 
materi : melakukan pengamatan terhadap peserta didikdan 
pemberian materi tentang Perilaku Merokok 

3 7-3-2017 
Pertemuan Ketiga 
materi : Evaluasi dan pemberian materi tentang perilaku 
merokok 

4 11-3-2017 
Pertemuan Keempat 
materi : Evaluasi dan mengukur seberapa paham peserta 
didik dalam memahami perilaku merokok 

5 14-3-2017 Pertemuan Kelima 
materi : melakukan penguatan terhadap peserta didik 

6 18-3-2017 Pertemuan Keenam 
materi : melakukan penguatan terhadap peserta didik 

7 25-3-2017 Pertemuan Ketujuh 
Materi : post-test 

8 28-3-2017 Pertemuan Kedelapan 
Materi : Evaluasi 

 

Berdasarkan tabel tersebut pelaksanaan konseling kelompok dengan 

pendekatan behavioraldilakukan sebanyak 8 kali pertemuan beserta pretest dan 

posttest. 
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2. Proses Pelaksanaan Konseling Kelompok 

a. Pertemuan Pertama 

Pada pertemuan pertama ini adalah tahap perkenalan, menetapkan 

kontrak dengan konseli, dan penjelasan tentang layanan konseling 

kelompok. Konseling kelompok dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 

Februari 2017 pukul 10.00 yang berdurasi 45 menit di ruang BK SMP Gajah 

Mada Bandar Lampung. Pada pertemuan pertama ini, kegiatan diawali 

dengan menerima konseli dengan baik, mengucap salam, memperkenalkan 

diri, dan kemudian menjelaskan maksud dan tujuan berkumpulnya konseli di 

ruang BK sekolah ini, dilanjutkan dengan menanyakan kabar dan 

mempersilahkan konseli memperkenalkan diri masing-masing, peneliti juga 

tidak lupa juga membina hubungan baik dengan konseli. Tujuan dari 

membina hubungan baik adalah agar peserta didik merasa aman, nyaman, 

dan percaya dengan peneliti, sehingga konseli yang hadir dalam kegiatan 

datang  sukarela dan terbuka pada saat proses konseling kelompok 

berlangsung, selain itu peneliti juga memberi kesempatan pada konseli untuk 

bertanya.  

Sebelum membagikan angket perilaku merokok, peneliti  menjelaskan 

tentang konseling kelompok, menjelaskan tentang asas, serta tata cara 

pelaksanaan konseling kelompok. Kemudian peneliti memberikan penjelasan 

mengenai angket yang akan dibagikan kepada peserta didik, maksud dan 

tujuan angket perilaku merokok serta bagaimana cara mengisi angket 

tersebut. Setelah mengisi angket, peneliti melanjutkan kegiatan dengan 
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menyepakati kontrak antara peneliti dengan konseli terkait perilaku merokok, 

kontrak tersebut mencakup tentang kegiatan yang akan berlangsung pada 

konseling kelompok, menyepakati waktu pertemuan per sesi hingga berapa 

hari konseling akan dilangsungkan. 

b. Pertemuan Kedua 

Pada pertemuan kedua, konselor melakukan pengamatan terhadap 

peserta didik untuk mengetahui perilaku, kebiasaan, dan sikap peserta didik. 

Pemateri (peneliti) sebagai pemimpin kelompok membahas secara singkat 

mengenai kegiatan teknik self-management sebelumnya. Kegiatan 

selanjutnya yaitu melakukan penstrukturan dengan menjelaskan kembali 

kepada peserta didik tentang  cara pelaksanaan bimbingan konseling 

kelompok teknik self-management. 

Selanjutnya pemateri (peneliti) bersama dengan peserta didik 

menetapkan kontrak waktu.Pada tahap permulaan ini peserta didik terlihat 

lebih rileks dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya.Pada tahap 

peralihan pemateri mencoba menjelaskan kembali maksud dan tujuan dari 

pelaksanaan bimbingan konseling kelompok teknik self-management.Setelah 

peserta didik dipastikan siap untuk melangkah menuju tahap berikutnya, 

kegiatan bimbingan konseling kelompok teknik self-management pun 

dilanjutkan. 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini yakni pembahasan topik 

tugas mengenai permasalahan yang sering dihadapi oleh peserta didik yaitu 

Perilaku merokok. Pembahasan dan pemecahan masalah akan dilakukan oleh 
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para peserta didik sesuai kesepakatan bersama. Peserta didik masih terlihat 

malu dan takut untuk mengungkapkan permasalahannya.Pemateri berusaha 

sebisa mungkin dengan meyakinkan kepada para peserta didik bahwa 

pelaksanaan bimbingan konseling kelompok teknik self-management ini 

dijamin kerahasiaannya.Satu persatu peserta didik bergantian 

mengungkapkan permasalahan Perilaku prokrastinasi akademik yang 

dialaminya meski masih terkesan canggung. 

Pemateri memberikan suatu konsep belajar dangan pertama memberi 

masukkan kepada seluruh peserta didik untuk membuat manajemen waktu 

untuk mengontrol kegiatan sehari-hari dengan berkomitmen dan 

bertanggung jawab. Selanjutnya agar kegiatan teknik self-management lebih 

menarik, pemateri memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

membuat manajemen waktu sebaik mungkin. 

Selanjutnya pemateri menyimpulkan seluruh kegiatan bimbingan 

konseling kelompok yang telah berlangsung. Pemateri bersama dengan 

peserta didik membahas untuk pelaksanaan bimbingan konseling 

kelompokberikutnya, setelah disepakati bimbingan konseling kelompok 

layanan behavioral dengan teknik self-management ditutup dengan doa dan 

salam. 
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c. Pertemuan Ketiga 

Pada tahap permulaan bimbingan konseling kelompok teknik self-

managemnt dibuka dengan salam dan berdoa. Pemateri (peneliti) 

memberikan penjelasan singkat tentang kegiatan teknik self-

management.Pada pertemuan yang ke tiga ini peserta didik menyepakati 

untuk membahas mengenai topik bebas, yaitu perilaku merokok. Karena 

menurut mereka  permasalahan yang dialami oleh mereka hampir sama yaitu 

sama-sama merasa sudah kecanduan rokok. Masih terdapat beberapa peserta 

didik masih belum berani mengeluarkan pendapat, sebelum ditanya atau 

ditunjuk terlebih dahulu, sehingga dalam teknik self-management (self-

reinforcement) ini sebisa mungkin pemateri mendorong aktif peserta didik 

untuk membantu dan mengeluarkan pendapat terkait pembahasan tersebut. 

Kegiatan dilanjutkan dengan menyaksikan film pendek tentang akibat dari 

perilaku perilaku merokok untuk memberikan penguatan diri (self 

reinforcement) juga sebagai pembakar semangat, mencairkan suasana dan 

membuat suasana menjadi santai karena film pendek yang disaksikan tidak 

terlalu serius dan dibumbui dengan sedikit unsur humor. 

Pemateri memeberikan masukkan atau pendapat agar peserta didik 

yang masih sering kurang berkomitmen agar memberikan reward kepada 

diri sendiri dan apabila masih sering tidak berkomitmen maka punishment 

kepada diri masing-masing, tujuannya tak lain agar peserta didik lebih yakin 

bahwa setiap dalam diri mereka bisa mereduksiperilaku merokok. 
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Pematerimenginformasikan bahwa kegiatan akan segera diakhiri. 

Kemudian pemateri meminta kesan dan pesan dari para peserta didik terkait 

kegiatan teknik self-management pertemuan ketiga ini.Pemateri 

menyimpulkan kegiatan yang telah dilalui pada teknik self-management kali 

ini.Selanjutnya pemateri dan peserta didik membahas untuk melaksanakan 

layanan konseling kelompokdengan teknik self-management berikutnya. 

Kegiatan ditutup dengan do’a dan salam. 

d. Pertemuan Keempat 

Pada pertemuan ketiga ini peneliti menekankan pada aspek perilaku guna 

meningkatkan kesadaran akan bahaya merokok. Pemateri menjelaskan 

beberapa dampak dari bahaya merokok diantaranya dapat menyebabkan 

penyakit jantung, kanker, gangguan pernafasan bahkan kematian. 

e. Pertemuan Kelima 

Setelah pertemuan sebelumnya, pemateri telah memberikan gambaran 

tentang bahaya merokok, di pertemuan ini pemateri memberikan penguatan 

melalui media video tentang bahaya merokok.Agar peserta didik semakin 

menyadari tentang bahaya merokok.Pada pertemuan ini, peserta didik mulai 

menyadari tentang bahaya merokok.Perilaku ini ditunjukkan melalui 

antusias peserta didik dalam bertanya dan mengeluarkan pendapat. 

f. Pertemuan keenam 

Pada pertemuan, pemateri memberikan penguatan agar siswa lebih 

yakin tentang bahaya merokok dengan cara konseling kelompok agar peserta 

didik dapat bertukar pikiran, pendapat serta memberi masukkan satu sama 
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lain antar peserta didik. Kegiatan ini dilaksanakan dengan fleksibel agar tidak 

menimbulkan rasa saling keterbukaan antara peserta didik dan pemateri. 

g. Pertemuan Ketujuh 

Pada pertemuan ini, pemateri sedikit mengulas tenntang pembahasan 

di pertemuan-pertemuan sebelumnya untuk mengetahui seberapa besar 

pemahaman peserta didik tentang bahaya merokok.Lalu dilanjutkan dengan 

pemberian Post-test dengan angket bahaya merokok yang sebelumnya sudah 

diberikan pada pertemuan pertama yaitu Pre-test. 

h. Pertemuan Kedelapan 

Pada pertemuan terakhir ini, pemateri melakukan evaluasi dengan 

menciptakan sesi Tanya jawab dengan peserta didik.Sesi Tanya jawab ini 

bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif layanan Self-Management 

untuk meredukasi perilaku merokok peserta didik.Sesi ini juga diakhiri 

dengan berakhirnya sesi konseling dan pemateri mengucapkan terima kasih 

kepada peserta didik karena telah berpartisipasi dalam membantu penelitian. 

C. Analisis Hasil Penelitian 

Uji Paired Sample t-test adalah uji perbedaan rata-rata dua sample berpasangan atau 

uji paired sample t-test digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan Mean untuk dua 

sampel bebas (Independen) yang berpasangan. Adapun yang dimaksud dengan berpasangan 

adalah data pada sample kedua merupakan perubahan / perbedaan dari data sample pertama 

atau dengan kata lain sebuah sample dan subjek sama mengalami dua perlakuan.  



 

1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka (Jakarta: PT. Kalim, 2011), 
hlm. 48 
 

Analisis dalam uji Paired Sample t-test melibatkan dua pengukuran pada subjek yang 

sama terhadap suatu pengaruh atau perlakuan tertentu, apabila suatu perlakuan tidak memberi 

pengaruh maka perbedaan rata-rata adalah NOL. Melakukan uji t Paired Sample t-test 

diperlukan data berskala interval atau rasio yang dalam SPSS disebut dengan Scale dan 

pengujian teradap sample tersebut dilakukan 2 kali (sebelum,sesudah perlakuan) dalam kurun 

waktu yang berbeda. 

Adapun dasar penggunaan uji-t Paired Sample t-test ialah observasi/penelitian untuk 

masing-masing data, perbedaan rata-rata harus berdistribusi normal.Seperti halnya uji statistic 

parametik lainnya, uji Paired Sample t-test menggunakan persyaratan data yang digunakan 

harus berdistribusi normal.Uji normalitas bisa dilakukan dengan melihat nilai Score atau 

Skewness, Kolmogorov Smirnov dan lain sebagainya. 

Untuk penelitian kali ini peneliti melakukan uji normalitas dengan melihat nilai 

Shapiro-Wilk dikarenakan jumlah subjek kurang dari 50.Dasar pengambilan keputusan 

adalah berdasarkan probabilitas > 0,0548. Jika didapatkan hasil dari uji normalitas di atas 

probabilitas atau P> 0,05 maka dapat di simpulkan bahwa sample berdistribusi Normal. 

Berikut peneliti paparkan hasil uji normalitas dengan melihat nilai Shapiro-Wilk : 

Tabel 11 

Hasil Uji Normalitas 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

                                                             
48Novalia, Olah Data Penelitian Pendidikan. Anugrah utama raharja, 2013 hal 61 
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pretest .148 21 .200* .937 21 .190 

posttest .206 21 .020 .900 21 .035 

a. Lilliefors Significance Correction    

*. This is a lower bound of the true significance.   

 

Dari tabel 4.6 diatas diketahui bahwa nilai sig Shapiro-Wilk adalah lebih besar dari 

nilai probabilitas 0,05. Maka dapat di simpulkan bahwa sample pada penelitian ini 

berdistribusi normal. 

Perbedaan antara pretest dan post-test kelompok sebelum dan sesudah 

diberikan layanan juga nampak pada paired sample test yang tersaji  pada tabel dan 

diagram berikut: 

Tabel 12 

Hasil uji paired test sampel kelompok sebelum dan sesudah diberikan 
layanan 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Pretest - 

Posttest 

15.52

381 
8.60011 1.87670 11.60909 19.43853 8.272 20 .000 
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Gambar 7 

Diagram perbandingan pre test dan post test kel. Eksperimen 

 

Tabel 16 di atas menunjukkan diperoleh nilai Sig (0,00) ≤α (0,05), dan 

berdasarkan hasil perhitungan pengujian diperoleh thitung 8,272 pada derajat 

kebebasan (df) 20 kemudian dibandingkan dengan t tabel 0,05 = 2,086, maka thitung ≥ 

ttabel (8,272 ≥ 2,086) atau nilai sign lebih kecil dari nilai kritik 0,005 (0.000 ≤ 

0,005). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa teknik self-management efektif 

mengurangi perilaku merokok peserta didik di SMP Gajah Mada Bandar 

Lampung. 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari uji t ini adalah bahwa teknik self-

management dapat mereduksi perilaku merokok secara umum baik aspek 

kehidupab pribadi maupun kehidupan sosial. 
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Sedangkan untuk mengetahui kelompok yang lebih efektif maka dapat 

dilihat dengan membandingkan rata-rata gain score yang diperoleh kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol, sebagai berikut: 

Tabel 12 

Deskripsi Data Pretest, Posttest, Gain Score 

 

No Pretest Posttest Gain 
Score 

1 94 48 46 
2 66 44 22 
3 95 44 51 
4 50 39 11 
5 61 41 20 
6 67 43 24 
7 65 48 17 
8 61 59 2 
9 61 46 15 
10 93 69 24 
11 96 54 42 
12 53 41 12 
13 70 45 25 
14 91 53 38 
15 67 47 20 
16 98 47 51 
17 76 48 28 
18 93 49 44 
19 87 45 42 
20 72 57 15 
21 49 38 11 
Jml 1471 1005 326 

Mean 
73,5 47,8 

 
26,6 

Median 68,5 47 24 
Modus 61 48 51 
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Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata pretest dan posttest pada kelompok 

pada peserta didik mengalami penurunan (47,8 ≤ 73,5). Maka, dapat disimpulkan 

setelah pemberian layanan konseling kelompok dengan teknik self-management 

untuk menangani Perilaku Merokok peserta didik mengalami penurunan. 

Berdasarkan pembahasan tersebut maka layanan konseling kelompok dengan 

teknik self-management dapat mereduksi perilaku merokok peserta didik sehingga 

peserta didik dapat hidup sehat dan bebas dari kebiasaan merokok, khususnya pada 

peserta didik kelas VIII di SMP Gajah Mada Bandar Lampung. 

Evaluasi keberhasilan intervensi perilaku merokok dilakukan setelah 

seluruh program intervensi selesai dilaksanakan melalui pemberian post-test. 

Intervensi dikatakan berhasil apabila hasil post-test menunjukkan penurunan skor 

perilaku merokok. Peserta didik yang berhasil mengikuti kegiatan intervensi 

73,5
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adalah peserta didik yang mampu mengubah perilaku serta sikap yang negatif 

menjadi positif dalam setiap sesi intervensi. 

Indikator keberhasilan program intervensi secara keseluruhan adalah dengan 

menurunnya skor perilaku merokok. Teknik yang digunakan untuk mengetahui 

menurunnya intensitas perilaku merokok adalah melalui post-test dengan 

menggunakan skala perilaku merokok. 

D. Pembahasan 

Penelitian ini searah dengan penelitian terdahulu milik Lintinsah yang 

berjudul ”Penerapan Strategi Self Management untuk mengurangi perilaku 

merokok siswa kelas VIII E SMP Negeri 2 Rungkut tahun ajaran 2010-2011”, 

penelitian ini membuktikan bahwa perilaku merokok dapat dikurangi 

menggunakan teknik self management.. Perbedaan nya hanya pada penelitian 

Lintinsah menggunakan jenis penelitian pre-experimental dengan jenis control 

group pre-test dan post-test design sedangkan penelitian ini menggunakan jenis 

kelompok kontrol. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya, penggunaan alat 

pengumpulan data berupa angket (kuesioner) memang efektif tetapi tidak 

menjamin peserta didik yang memperoleh skor tinggi, sedang dan rendah Perilaku 

merokok, karena ada kemungkinan mereka menjawab pernyataan tidak sesuai 

dengan apa yang mereka rasakan. Oleh karena itu ada baiknya selain 

menggunakan angket sebagai alat pengumpulan data, peneliti juga melakukan 
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observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait sehingga data yang 

diperoleh dapat akurat. 

Kaitan nya dengan proses penelitian, selama pelaksanaan konseling 

kelompok berlangsung peserta didik awalnya masih terlihat kaku dan ragu-ragu 

dalam mengemukakan pendapatnya, meskipun sebelumnya mereka sudah 

mendapat penjelasan mengenai konseling kelompok secara klasikal. Selain itu 

intensitas pertemuan antara peneliti dengan peserta didik hanya pada saat 

pemberian layanan konseling kelompok saja maka peneliti kurang dapat 

memantau perkembangan self-management peserta didik untuk mengurangi 

perilaku merokok. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa layanan konseling behavioral dengan 

teknik Self-management untuk mereduksi perilaku merokok  peserta didik kelas 

VIII SMP Gajah Mada Bandar Lampung efektif dan mengalami penurunan 

dengan bukti data yang diperoleh sebagai berikut: 

1. Tingkat perilaku merokok peserta didik  pada kelompok dapat dilihat dari  

hasil pretest yang menunjukkan rata-rata skor sebesar 73,5. Setelah 

mendapatkan treatment menggunakan layanan konseling kelompok dengan 

teknik self-management, tingkat perilaku merokok  peserta didik mengalami 

penurunan. Hasil posttest menunjukkan rata-rata skor menurun menjadi 47,8. 

2. Penurunan perilaku merokok peserta didik dengan teknikself-management ini 

terbukti dari hasil uji t. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai 

Sig2tailed (0,00) ≥ α (0,05), dan berdasarkan hasil perhitungan pengujian 

diperoleh thitung 8,272 pada derajat kebebasan (df) 20 kemudian dibandingkan 

dengan ttabel 0,05 = 2,086, maka thitung ≥ ttabel (8,272 ≥ 2,086), ini 

menunjukkan bahwa Ho ditolakdan Ha diterima. 

B. Saran 

Untuk guru BK, diharapkan dapat memberikan layanan yang ada dalam 

bimbingan dan konseling terutama layanan konseling behavioral dengan teknik 

self-management untuk mereduksi perilaku merokok peserta didik. Guru BK juga 
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diharapkan lebih melakukan pendekatan dengan peserta didik agar dapat 

mengungkap permasalahan peserta didik secara lebih mendalam dan dapat 

menuntaskan permasalahan peserta didik secara maksimal. Sementara itu, 

dikarenakan penelitian ini masih banyak sekali kekurangan dan kelemahan, maka 

untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar lebih mendalami lagi mengenai 

perilaku merokok dan juga teknik self-management dari berbagai sumber. 
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Rencana Pelaksanaan Layanan 
Konseling Kelompok 

 

A. Hari/ Tanggal  : 7 Maret 2017 

B. Waktu   :  45 Menit 

C. Tempat  : Ruang BK 

D. Kompetensi Inti  : Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan 

untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran, juga mempersiapkan peserta 

didik dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat 

E. Kompetensi Dasar : Menaati peraturan yang diterapkan oleh sekolah agar 

mampu belajar secara optimal 

F. Tugas Perkembangan : Mengembangkan pengetahuan dan meningkatkan 

kesadaran bahaya merokok  

G. Tujuan   : 1. Merasionalkan tentang sikap-sikap dirinya 

2.  membantu peserta didik untuk mengubah kekurangannya terkait perilaku 

merokok  

3. Konseli dapat menaati peraturan sekolah  

H. Konseli  : 21 peserta didik Kelas   : VIII  

I. Jumlah Pertemuan : 1 Sesi ( sesi adalah jumlah pertemuan yang 

direncanakan oleh guru BK) 

J. Sumber Bahan  : - 

dan Alat 

K. Kegiatan  : tahapan kegiatan konseling kelompok terdiri dari 4 

tahap sebagai berikut : 
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1. Tahap Awal (5 Menit) 

a. Salam dan Berdoa 

b. Penyampaian pengertian, tujuan, asas konseling kelompok 

c. Perkenalan anggota kelompok 

2. Tahap Peralihan (5 Menit) 

a. Menanyakan kesiapan anggota kelompok untuk memasuki tahap 

kegiatan. 

b. Memberikan kesempatan untuk bertanya tentang pelaksanaan kegiatan 

konseling kelompok. 

3. Tahap kegiatan ( 30 Menit ) 

a. Pemimpin kelompok memberikan kesempatan kepada seluruh anggota 

kelompok untuk memikirkan topik masalah yang akan diungkapkan, 

yang kali ini membahas topik tugas yaitu “rokok” 

b. Memberikan kesempatan kepada seluruh anggota kelompok untuk 

menyampaikan pedapat atau pengetahuan umum anggota kelompok  

terkait rokok. 

c. Pemimpin kelompok memulai pembahasan masalah yang dialami 

semua anggota kelompok. 

d. Anggota kelompok melakukan analisis masalah, menyampaikan ide-

ide, memberikan jalan keluar untuk membantu menyelesaikan  masalah 

dalam suasana dinamika kelompok. 

4. Tahap pengakhiran ( 5 Menit )  

a. Menyampaikan kesimpulan tentang kegiatan yang telah dilakukan 
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b. Memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk 

menympaikan pesan dan kesan saat mengikuti layanan konseling 

kelompok 

c. Mengevaluasi setiap tahap dari kegiatan yang dilaksanakan 

d. Mengadakan kontrak tentang kesepakatan waktu untuk mengadakan 

kembali kegiatan konseling kelompok 

e. Penutup (berdoa dan salam). 

L. Evaluasi Proses : Laiseg : Peserta didik dapat memahami materi yang 

disampaikan. 

Bandar Lampung,  7 Maret 2017 

Mengetahui, 

Guru BK SMP Gajah Mada Bandar Lampung, Pelaksana Layanan, 

 

    

Yuli Andani, S.Pd.I     Ganta Swarafika 
         NPM.1211080114 
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Rencana Pelaksanaan Layanan 
Konseling Kelompok 

 

M. Hari/ Tanggal  : 14 Maret 2017 

N. Waktu   :  45 Menit 

O. Tempat  : Ruang BK 

P. Kompetensi Inti  : Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan 

untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran, juga mempersiapkan peserta 

didik dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat 

Q. Kompetensi Dasar : Menaati peraturan yang diterapkan oleh sekolah agar 

mampu belajar secara optimal 

R. Tugas Perkembangan : Mengembangkan pengetahuan dan meningkatkan 

kesadaran bahaya merokok  

S. Tujuan   : 1. Merasionalkan tentang sikap-sikap dirinya 

2.  membantu peserta didik untuk mengubah kekurangannya terkait perilaku 

merokok  

3. Konseli dapat menaati peraturan sekolah  

T. Konseli  : 21 peserta didik  

U. Kelas   : VIII  

V. Jumlah Pertemuan : 1 Sesi ( sesi adalah jumlah pertemuan yang 

direncanakan oleh guru BK) 

W. Sumber Bahan  : - 

dan Alat 
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X. Kegiatan  : tahapan kegiatan konseling kelompok terdiri dari 4 

tahap sebagai berikut : 

5. Tahap Awal (5 Menit) 

d. Salam dan Berdoa 

e. Penyampaian pengertian, tujuan, asas konseling kelompok 

f. Perkenalan anggota kelompok 

6. Tahap Peralihan (5 Menit) 

a. Menanyakan kesiapan anggota kelompok untuk memasuki tahap 

kegiatan. 

b. Memberikan kesempatan untuk bertanya tentang pelaksanaan kegiatan 

konseling kelompok. 

7. Tahap kegiatan ( 30 Menit ) 

e. Pemimpin kelompok membuat perjanjian kepada anggota kelompok, 

perjanjian adalah antara anggota kelompok dengan dirinya sendiri 

terkait mereduksi perilaku merokok. 

f. Pemimpin kelompok memulai pembahasan terkait perjanjian dengan 

diri sendiri. 

g. Anggota kelompok menyampaikan ide-ide agar perjanjian dapat 

berjalan secara optimal dalam suasana dinamika kelompok. 

8. Tahap pengakhiran ( 5 Menit )  

a. Menyampaikan kesimpulan tentang kegiatan yang telah dilakukan 
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b. Memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk 

menympaikan pesan dan kesan saat mengikuti layanan konseling 

kelompok 

c. Mengevaluasi setiap tahap dari kegiatan yang dilaksanakan 

d. Mengadakan kontrak tentang kesepakatan waktu untuk mengadakan 

kembali kegiatan konseling kelompok 

e. Penutup (berdoa dan salam). 

Y. Evaluasi Proses : Laiseg : Peserta didik dapat memahami materi yang 

disampaikan. 

Bandar Lampung,  14 Maret 2017 

Mengetahui, 

Guru BK SMP Gajah Mada Bandar Lampung, Pelaksana Layanan, 

 

    

Yuli Andani, S.Pd.I     Ganta Swarafika 
         NPM.1211080114 
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Rencana Pelaksanaan Layanan 
Konseling Kelompok 

 

Z. Hari/ Tanggal  : 18 Maret 2017 

AA. Waktu   :  45 Menit 

BB. Tempat  : Ruang BK 

CC. Kompetensi Inti  : Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan 

untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran, juga mempersiapkan peserta 

didik dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat 

DD. Kompetensi Dasar : Menaati peraturan yang diterapkan oleh 

sekolah agar mampu belajar secara optimal 

EE. Tugas Perkembangan : Mengembangkan pengetahuan dan meningkatkan 

kesadaran bahaya merokok  

FF. Tujuan   : 1. Merasionalkan tentang sikap-sikap dirinya 

2.  membantu peserta didik untuk mengubah kekurangannya terkait perilaku 

merokok  

3. Konseli dapat menaati peraturan sekolah  

GG. Konseli  : 21 peserta didik 

HH. Kelas   : VIII  

II. Jumlah Pertemuan : 1 Sesi ( sesi adalah jumlah pertemuan yang 

direncanakan oleh guru BK) 

JJ. Sumber Bahan  : - 

dan Alat 
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KK. Kegiatan  : tahapan kegiatan konseling kelompok terdiri 

dari 4 tahap sebagai berikut : 

9. Tahap Awal (5 Menit) 

g. Salam dan Berdoa 

h. Penyampaian pengertian, tujuan, asas konseling kelompok 

i. Perkenalan anggota kelompok 

10. Tahap Peralihan (5 Menit) 

a. Menanyakan kesiapan anggota kelompok untuk memasuki tahap 

kegiatan. 

b. Memberikan kesempatan untuk bertanya tentang pelaksanaan kegiatan 

konseling kelompok. 

11. Tahap kegiatan ( 30 Menit ) 

h. Pemimpin kelompok dan anggota kelompok membuat perjanjian dalam 

rangka mengurangi perilaku merokok peserta didik, dengan 

menggunakan teknik sanksi dan hadiah. 

i. Memberikan kesempatan kepada seluruh anggota kelompok untuk 

mengungkapkan permasalahan yang sedang dialami 

j. Pemimpin kelompok memulai pembahasan masalah yang dialami 

semua anggota kelompok. 

k. Anggota kelompok melakukan analisis masalah, menyampaikan ide-

ide, memberikan jalan keluar untuk membantu menyelesaikan  masalah 

dalam suasana dinamika kelompok. 

12. Tahap pengakhiran ( 5 Menit )  
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a. Menyampaikan kesimpulan tentang kegiatan yang telah dilakukan 

b. Memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk 

menympaikan pesan dan kesan saat mengikuti layanan konseling 

kelompok 

c. Mengevaluasi setiap tahap dari kegiatan yang dilaksanakan 

d. Mengadakan kontrak tentang kesepakatan waktu untuk mengadakan 

kembali kegiatan konseling kelompok 

e. Penutup (berdoa dan salam). 

LL. Evaluasi Proses : Laiseg : Peserta didik dapat memahami materi yang 

disampaikan. 

Bandar Lampung,  18 Maret 2017 

Mengetahui, 

Guru BK SMP Gajah Mada Bandar Lampung, Pelaksana Layanan, 

 

    

Yuli Andani, S.Pd.I     Ganta Swarafika 
         NPM.1211080114 

 
 

  



 

1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka (Jakarta: PT. Kalim, 2011), 
hlm. 48 
 

Rencana Pelaksanaan Layanan 
Konseling Kelompok 

 

MM. Hari/ Tanggal  : 28 Maret 2017 

NN. Waktu   :  45 Menit 

OO. Tempat  : Ruang BK 

PP. Kompetensi Inti  : Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan 

untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran, juga mempersiapkan peserta 

didik dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat 

QQ. Kompetensi Dasar : Menaati peraturan yang diterapkan oleh 

sekolah agar mampu belajar secara optimal 

RR. Tugas Perkembangan : Mengembangkan pengetahuan dan 

meningkatkan kesadaran bahaya merokok  

SS. Tujuan   : 1. Merasionalkan tentang sikap-sikap dirinya 

2.  membantu peserta didik untuk mengubah kekurangannya terkait perilaku 

merokok  

3. Konseli dapat menaati peraturan sekolah  

TT. Konseli  : 21 peserta didik  

UU. Kelas   : VIII  

VV. Jumlah Pertemuan : 1 Sesi ( sesi adalah jumlah pertemuan yang 

direncanakan oleh guru BK) 

WW. Sumber Bahan  : - 

dan Alat 
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XX. Kegiatan  : tahapan kegiatan konseling kelompok terdiri 

dari 4 tahap sebagai berikut : 

13. Tahap Awal (5 Menit) 

j. Salam dan Berdoa 

k. Penyampaian pengertian, tujuan, asas konseling kelompok 

l. Perkenalan anggota kelompok 

14. Tahap Peralihan (5 Menit) 

a. Menanyakan kesiapan anggota kelompok untuk memasuki tahap 

kegiatan. 

b. Memberikan kesempatan untuk bertanya tentang pelaksanaan kegiatan 

konseling kelompok. 

15. Tahap kegiatan ( 30 Menit ) 

l. Pemimpin kelompok memberi kesempatan pada anggota kelompok 

untuk memberi pendapatnya tentang rokok. 

m. Memberikan kesempatan kepada seluruh anggota kelompok untuk 

menyampaikan apa yang mereka ketahui tentang rokok 

n. Pemimpin kelompok memulai pembahasan terkait rokok, termasuk 

kandungan berbahaya didalam rokok beserta dampaknya bagi keehatan. 

o. Anggota kelompok melakukan analisis masalah, menyampaikan ide-

ide, memberikan jalan keluar untuk membantu menyelesaikan  masalah 

dalam suasana dinamika kelompok. 

16. Tahap pengakhiran ( 5 Menit )  

a. Menyampaikan kesimpulan tentang kegiatan yang telah dilakukan 
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b. Memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk 

menympaikan pesan dan kesan saat mengikuti layanan konseling 

kelompok 

c. Mengevaluasi setiap tahap dari kegiatan yang dilaksanakan 

d. Mengadakan kontrak tentang kesepakatan waktu untuk mengadakan 

kembali kegiatan konseling kelompok 

e. Penutup (berdoa dan salam). 

YY. Evaluasi Proses : Laiseg : Peserta didik dapat memahami materi 

yang disampaikan. 

Bandar Lampung,  28 Maret 2017 

Mengetahui, 

Guru BK SMP Gajah Mada Bandar Lampung, Pelaksana Layanan, 

 

    

Yuli Andani, S.Pd.I     Ganta Swarafika 
         NPM.1211080114 
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Rencana Pelaksanaan Layanan 
Konseling Kelompok 

 

ZZ. Hari/ Tanggal  : 4 Maret 2017 

AAA. Waktu   :  45 Menit 

BBB. Tempat  : Ruang BK 

CCC. Kompetensi Inti  : Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan 

untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran, juga mempersiapkan peserta 

didik dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat 

DDD. Kompetensi Dasar : Menaati peraturan yang diterapkan oleh 

sekolah agar mampu belajar secara optimal 

EEE. Tugas Perkembangan : Mengembangkan pengetahuan dan 

meningkatkan kesadaran bahaya merokok  

FFF. Tujuan   : 1. konseli mengenal siapa dirinya, kelebihan 

dan kekurangan yang ada pada dirinya. 

2.  Mencegah diri konseli untuk merokok 

3. Konseli dapat menaati peraturan sekolah  

GGG. Konseli  : 21 peserta didik  

HHH. Kelas   : VIII  

III. Jumlah Pertemuan : 1 Sesi ( sesi adalah jumlah pertemuan yang 

direncanakan oleh guru BK) 

JJJ. Sumber Bahan  : - 

dan Alat 
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KKK. Kegiatan  : tahapan kegiatan konseling kelompok terdiri 

dari 4 tahap sebagai berikut : 

17. Tahap Awal (5 Menit) 

m. Salam dan Berdoa 

n. Penyampaian pengertian, tujuan, asas konseling kelompok 

o. Perkenalan anggota kelompok 

18. Tahap Peralihan (5 Menit) 

a. Menanyakan kesiapan anggota kelompok untuk memasuki tahap 

kegiatan. 

b. Memberikan kesempatan untuk bertanya tentang pelaksanaan kegiatan 

konseling kelompok. 

19. Tahap kegiatan ( 30 Menit ) 

p. Pemimpin kelompok memberikan kesempatan kepada seluruh anggota 

kelompok untuk memikirkan dan menuliskan beberapa kelebihan dan 

kekurangan peserta didik. 

q. Memberikan kesempatan kepada seluruh anggota kelompok untuk 

mengungkapkan permasalahan terkait kelebihan dan kekurangan 

anggota kelompok. 

r. Pemimpin kelompok memulai pembahasan masalah yang dialami 

semua anggota kelompok. 

s. Anggota kelompok melakukan analisis masalah, menyampaikan ide-

ide, memberikan jalan keluar untuk membantu menyelesaikan  masalah 

dalam suasana dinamika kelompok. 
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20. Tahap pengakhiran ( 5 Menit )  

a. Menyampaikan kesimpulan tentang kegiatan yang telah dilakukan 

b. Memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk 

menympaikan pesan dan kesan saat mengikuti layanan konseling 

kelompok 

c. Mengevaluasi setiap tahap dari kegiatan yang dilaksanakan 

d. Mengadakan kontrak tentang kesepakatan waktu untuk mengadakan 

kembali kegiatan konseling kelompok 

e. Penutup (berdoa dan salam). 

LLL. Evaluasi Proses : Laiseg : Peserta didik dapat memahami materi 

yang disampaikan. 

Bandar Lampung,  4 Maret 2017 

Mengetahui, 

Guru BK SMP Gajah Mada Bandar Lampung, Pelaksana Layanan, 

    

Yuli Andani, S.Pd.I     Ganta Swarafika 
         NPM.1211080114 
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