
BAB III

PENYAJIAN DATA

Efektifitas Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Meningkatkan

Kepercayaan Diri pada Remaja Kasus Pembunuhan Di Lembaga

Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Pekanbaru.

Adapun data umur yang diperoleh penulis dari pengumpulan data melalui

observasi  pada remaja kasus pembunuhan  dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

Data Umur Remaja Kasus Pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Anak

Kelas IIB Pekanbaru

No. Umur Jumlah

1. 18 tahun 1 orang

2. 20 tahun 1 orang

3. 21 tahun 2 orang

4. 22 tahun 2 orang

Jumlah 6 orang

Selain daripada data umur yang diperoleh penulis melalui observasi,

penulis juga mendapatkan data klien yang berhasil diwawancarai yaitu dapat

dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 3.2

Data Klien (Remaja Kasus Pembunuhan) yang diwawancari

No. Nama Jenis Kelamin Umur Jangka Hukuman

1. Hendrik Laki-laki 21 Tahun 10 Tahun

2. Mukhlis Laki-laki 18 Tahun 13 Tahun

3. Yusuf Laki-laki 21 Tahun 9 Tahun

4. Vicky Laki-laki 20 Tahun 12 Tahun

5. Yuslin Laki-laki 22 Tahun 8 Tahun

6. Panji Laki-laki 22 Tahun 10 Tahun

1. Pelaksanaan Layanan Bimbingan Dan Konseling Dalam Meningkatkan

Kepercayaan Diri Remaja Kasus Pembunuhan Di Lembaga Pemasyarakatan

Anak Kelas IIB Pekanbaru

Dalam pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Lembaga Pemasyarakatan

Anak ada beberapa hal yang perlu diketahui untuk mendukung terlaksananya

kegiatan layanan Bimbingan dan Konseling dapat berjalan dengan efektif, dapat

dilihat dari hasil wawancara penulis dengan konselor di Lapas Anak yaitu Bapak

Sunu Istiqomah Danu S.Psi.

a. Adab dan Etika Ketika Melakukan Bimbingan dan Konseling.

Hasil wawancara dengan Bapak  Sunu Istiqomah Danu S.Psi

mengatakan “ sebelum melakukan konseling seorang klien  harus mengisi

absen terlebih dahulu, karena setiap warga binaan yang akan melakukan

kegiatan harus ada izin dan bukti absensi kepada Petugas Lembaga

Pemasyarakatan Anak ini. Tujuannya agar warga binaan disini tidak

semena-mena keluar masuk kamar sel  dan agar mereka tetap disiplin.



Kemudian barulah dipersilahkan masuk ke ruang konseling untuk

melakukan konseling pada seorang klien tersebut. Kemudian menanyakan

nama serta kasus mereka, lalu mulai menanyakan apa masalah yang dapat

dibantu kepada klien dan juga menjelaskan asas kerahasiaan kepada klien

agar klien dapat menceritakan permasalahannya dengan baik dan terbuka.

Setelah klien bercerita masalahnya, kemudian merespon dan memberi

tanggapan serta pertanyaan-pertanyaan secara terbuka dan tertutup dan

setelah itu  diberikan dorongan-dorongan berupa arahan dan nasehat agar

klien mampu mengatasi masalahnya, disini sebagai seorang konselor

hanya mengarahkan saja yang mengambil keputusan adalah seorang klien.

Selain klien datang sendirinya untuk melakukan konseling, ada juga

memperhatikan warga binaan ini yang kira-kira sedang mengalami

masalah, terkadang  melihat ada warga binaan yang murung didalam

kamar sel, ada yang menangis, dan disaat melihat ada warga binaan yang

seperti itu, maka dihampiri dan mengajak keruangan konseling untuk

menceritakan masalah yang sedang dihadapinya. (Wawancara: 12 Februari

2014)

Dan didukung dengan  hasil observasi, penulis melihat bahwa

pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Lembaga Pemasyarakatan Anak

Kelas IIB Pekanbaru sudah baik. Karena penulis melihat respon konselor

ketika klien datang untuk melakukan sangat baik, dengan sikap konselor

yang ramah,bersahabat dan membuat klien nyaman ketika

konseling.(Observasi:14 Februari 2014).



b. Waktu.

Waktu yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas

IIB Pekanbaru menurut keterangan dari Bapak Sunu Istoqomah Danu S.Psi

mengatakan” adapun waktu yang disediakan untuk melakukan konseling

kepada klien sangat mencukupi sejalan dengan waktu jam kerja, ketika jam

kerja klien boleh melakukan konseling,  jam kerja dimulai dari jam 09:00

WIB sampai dengan 16:00 WIB dan setiap hari Senin sampai dengan

Sabtu. (Wawancara: 12 Februari 2014)

c. Sarana dan Prasarana.

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh Lembaga

Permasyarakatan Anak Kelas IIB Pekanbaru. Hasil wawancara oleh Bapak

Sunu Istiqomah Danu S.Psi menjelaskan: sarana yang disediakan oleh

Lembaga Permasyarakatan Anak Kelas IIB Pekanbaru adalah sebagai

berikut:

1. Ruang Konseling

Ruang konseling ini sangat bermanfaat dalam proses konseling,

karena dengan adanya ruang konseling ini klien merasa nyaman dan

rahasia klien lebih terjaga, dan konseling akan berjalan efektif jika ada

ruang khusus konseling. Di dalam ruang konseling juga terdapat meja,

kursi, komputer, kipas angin dan lemari arsip dan file konselor.

2. Klinik



Klinik di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Pekanbaru ini

berfungsi untuk pelayanan kesehatan pada warga binaan, yang

bertugas di klinik adalah seorang dokter, bidan dan perawat yang

menangani warga binaan yang sakit.

3. Mushola

Mushola di Lapas Anak ini berfungsi untuk sarana ibadah bagi

warga binaan yang beragama Islam dan mushola ini juga digunakan

untuk bimbingan agama seperti ceramah, mengaji, dan rukyah bagi

warga binaan.

4. Fasilitas olahraga.

Fasilitas olahraga ini berfungsi untuk mengembangkan bakat warga

binaan yang memiliki bakat olahraga, fasilitas olahraga ini terdiri dari

lapangan volly, dan takraw.(Wawancara: 12 Februari 2014).

2. Efektifitas Layanan Bimbingan Dan Konseling Dalam Meningkatkan

Kepercayaan Diri Pada Remaja Kasus Pembunuhan Di Lembaga

Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Pekanbaru

Untuk mengetahui seberapa besar Efektifitas Layanan Bimbingan dan

Konseling dalam meningkatkan kepercayaan diri remaja kasus pembunuhan di

Lembaga Permasyarakatan Anak Kelas IIB Pekanbaru, maka penulis telah

melakukan wawancara dengan menggunakan wawancara mendalam (indepth

interview) kepada konselor yang bertugas di Lembaga Permasyarakatan Anak

Kelas IIB Pekanbaru yang berperan sebagai informan di dalam penelitian ini.

a. Metode Bimbingan dan Konseling.



Hasil wawancara penulis dengan Bapak Sunu Istiqomah Danu S.Psi

sebagai konselor di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Pekanbaru

menjelaskan” Metode yang digunakan adalah metode bimbingan individu

karena ebih efektif jika dilakukan dengan pendekatan individu sehingga

klien lebih leluasa menceritakan masalahnya, karena banyak juga klien yang

masih tertutup, jadi dengan adanya pendekatan individu ini klien akan

terbuka dan sukarela bercerita masalahnya, didalam pendekatan ini juga

menggunakan teknik konseling direktif dan non direktif, karena juga

memberikan arahan serta nasihat-nasihat kepada klien dan klien   juga

diberikan kebebasan untuk menceritakan masalahnya. Akan tetapi ada juga

menggunakan bimbingan kelompok dengan memberikan diskusi kelompok,

psikodrama atau yang disebut dengan bermain drama, kemudian diberikan

kegiatan kelompok seperti keterampilan berternak bebek, memperbaiki AC,

komputer, serta pojok curhat secara berkelompok, tujuannya agar  mereka

tetap menjaga kekompakan dalam berteman. Dan ada juga program kelas

pengembangan diri, yang terdiri dari 10 orang remaja”. (Wawancara : 12

Februari 2014)

b. Materi Konseling



Materi yang diberikan dalam meningkatkan kepercayaan diri remaja

kasus pembunuhan Bapak Sunu Istiqomah Danu S.Psi menerangkan”

materi yang diberikan ada beberapa poin yaitu:

1. Pengenalan diri yaitu materi yang diberikan iner sama outer. Iner ini

mengenal diri sendiri, banyak remaja ini tidak tahu mereka itu siapa, jadi

ditanamkan betul siapa diri saya (Who I am) pada intinya mereka hanya

ditanamkan pengetahuan bahwa mereka adalah manusia biasa dan yang

mereka butuhkan adalah hanya beribadah kepada Allah SWT dan

diberikan juga materi tentang penilaian orang lain terhadap mereka

dengan memberi games hewan apa yang disukai kemudian warna yang

disukai agar mereka bisa memahami diri mereka sendiri.

2. Pemahaman konsep diri, melihat bahwa mereka banyak memiliki konsep

diri yang negatif terhadap diri mereka sehingga mereka merasa bahwa

saya (remaja/klien) adalah anak yang tidak tahu diuntung, merasa tidak

berguna . Oleh karena itu sangat ditanamkan konsep diri yang positif

pada diri mereka agar memiliki penilaian positif terhadap diri mereka.

3. Pendekatan realitas, memilih menggunakan pendekatan realitas karena

ingin mereka menerima keadaannya pada saat ini, karena remaja ini

masih selalu merasa bersalah,maka dari itu selalu mendorong mereka

untuk menghadapi kenyataan dan mampu membuat komitmen dimasa

yang akan datang”. (Wawancara: 12 Februari 2014).



c. Media Konseling

Alat bantu (media yang digunakan) dalam meningkatkan

kepercayaan diri remaja kasus pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan

Anak Kelas IIB Pekanbaru hasil wawancara peneliti dengan konselor yaitu

Bapak Sunu Istiqomah Danu S.Psi mengatakan, dalam meningkatkan

kepercayaan diri pada remaja-remaja disini khususnya remaja kasus

pembunuhan, menggunakan media video dengan cara memperlihatkan

kepada para remaja disini film tentang kekurangan seseorang tetapi

memiliki keinginan yang kuat dalam mencapai impian, seperti diberikan

film “anak yang cacat tetapi dia tidak malu untuk bersekolah walaupun

menjadi ejekan temannya” dengan melihat video ini mereka  akan merasa

termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi dari sekarang dan memiliki

komitmen dalam hidup mereka serta dapat menerima keadaan mereka pada

saat ini. (Wawancara: 12 Februari 2014)

d. Memahami Asas-asas Konseling

Bapak Sunu Istiqomah Danu S.Psi menjelaskan” Proses konseling

sangat penting menerapkan asas-asas yang ada didalam konseling seperti

asas kesukarelaan, konseling tidak berjalan dengan efektif jika klien tidak

sukarela dalam menceritakan masalahnya, oleh karena itu sebelum

konseling dimulai selalu mengatakan kepada klien bahwa kesukarelaan

dalam menceritakan masalah  dapat membuat proses konseling ini berjalan

dengan baik  dan dalam proses konseling juga selalu menerapkan asas

kerahasiaan ketika konseling agar klien merasa nyaman dalam menceritakan



permasalahannya dan tidak segan dalam menceritakannya, karena masalah-

masalah yang diceritakan terkadang ada hal-hal yang memalukan, oleh

karena  itu selalu menjelaskan kepada klien bahwa apa yang diceritakan

oleh klien akan menjadi rahasia. (Wawancara: 12 Februari 2012).

Dari hasil observasi, penulis melihat sebelum konseling dimulai

konselor terlebih dahulu menjelaskan asas-asas yang ada didalam konseling,

seperti asas kerahasiaan, dan asas kesukarelaan. Penulis juga melihat setelah

konselor menjelaskan asas-asas konseling klien jadi lebih nyaman dan

leluasa dalam menceritakan masalahnya. (Observasi: 14 Februari 2014).

e. Faktor Penyebab Remaja Kasus Pembunuhan Kurang Percaya Diri

Faktor yang membuat remaja kasus pembunuhan kurang percaya diri

Bapak Sunu Istiqomah Danu S.Psi mengatakan” faktornya adalah ejekan-

ejekan dan hinaan masyarakat terhadap diri mereka sebagai narapidana atau

tahanan sehingga timbul rasa cemas, takut, bahkan mereka tidak ingin

keluar dari Lapas ini karena mereka malu sama tetangga, teman-temannya

dan bahkan sama keluarganya sendiri jika mereka keluar dari Lapas ini.

(wawancara: 12 Februari 2014 ).

Untuk mengetahui efektif atau tidaknya layanan Bimbingan dan Konseling

di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB  Pekanbaru dalam meningkatkan

kepercayaan diri pada remaja kasus pembunuhan, berikut ini hasil wawancara

penulis dengan klien (remaja kasus pembunuhan).

a. Materi konseling yang diberikan konselor pada klien



Materi yang diberikan oleh Hendrik dia menuturkan“materi yang

diberikan oleh konselor adalah “siapa aku”, dengan diberikan materi siapa

aku ini merasa menjadi lebih dewasa, dan konselor juga memberikan

pengertian dari materi siapa aku tersebut, konselor menjelaskan bahwa kita

hanya manusia biasa dan yang kita butuhkan hanya beribadah kepada Allah

SWT, seperti kita bekerja semata beribadah  kepada Allah, belajar juga

semata beribadah kepada Allah dan yang paling penting adalah setiap yang

kita lakukan hanyalah semata karena kita beribadah kepada Allah dalam

berbuat kebaikan. Dan konselor juga menerangkan bahwa kita hidup didunia

ini untuk apa, setelah mengetahui makna dari “siapa aku” lebih mengetahui

arti dari sebuah kebaikan dan arti sebuah kejahatan, itu yang sangat berharga

setelah melakukan konseling. Di Lembaga Pemasyarakatan Anak ini juga

ada pembinaan-pembinaan agar warga binaan disini menjadi lebih baik dari

sebelumnya, sehingga menjadi sangat terdidik, disini banyak sekali kegiatan

yang mengarahkan kita agar lebih baik lagi, seperti bimbingan agama

berupa ceramah, dan mengaji, sehingga dulu tidak bisa mengaji selama di

Lapas ini mulai bisa mengaji. Kemudian ada bimbingan belajar, bagi warga

binaan  yang ingin melanjutkan sekolahnya lagi bisa mengikuti program

belajar  paket B, dan paket C. Selain itu juga ada pembinaan keterampilan

dan bakat seperti menyulam, menjahit,  salon kecantikan, reparasi AC,

reparasi komputer, beternak bebek, dan seni tari   juga ada. Jadi, setelah

keluar dari Lapas ini warga binaan sudah mendapatkan bekal jika ingin

membuka usaha sendiri. (Wawancara:  14 Februari 2014).



b. Metode yang diberikan konselor dalam melakukan konseling

Yusuf Menerangkan “cara konselor disini dalam melakukan

konseling lebih menggunakan cara individu atau perorangan, akan tetapi

Bapak Danu juga sering melakukan konseling secara berkelompok seperti

diadakan kegiatan berkelompok yaitu  memperbaiki AC atau komputer.

(Wawancara: 23 April 2014)

c. Faktor Klien(Remaja Kasus Pembunuhan) Kurang Percaya Diri

Aziz mengatakan “ merasa kurang percaya diri karena beban mental,

karena pertama kali masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB

Pekanbaru ini merasa sangat drop dan belum bisa menerima keadaan pada

saat itu, akan tetapi setelah di Lapas Anak ini diberi pembinaan baik secara

mental maupun rohani, kembali timbul rasa percaya diri setelah

mendapatkan pembinaan-pembinaan tersebut. Dan dengan melakukan

konseling menjadi semakin lebih percaya diri lagi karena telah mendapatkan

dorongan-dorongan motivasi dari konselor disini. (Wawancara: 23 April

2014 ).

d. Cara Klien(remaja Kasus Pembunuhan) Mengambil Keputusan

Yusuf mengatakan “dulu sebelum konseling dengan Bapak konselor,

selalu merasa takut dalam mengambil keputusan, misalnya ketika ingin

mengikuti program belajar paket C merasa ragu sekali untuk ikut,  karena

merasa bimbang terus ingin mengikuti paket C, kemudian menemui Bapak



Danu (konselor) untuk berkonsultasi  mengikuti belajar paket C itu, dan

Bapak Danu merespon, dan Bapak Danu memberikan pengarahan-

pengarahan agar lebih optimis dalam mengambil keputusan. Selain itu,

Bapak Danu juga menasihati dan memotivasi untuk ikut program belajar

Paket C tersebut. Setelah diarahkan oleh Bapak Danu menjadi lebih optimis

untuk ikut program belajar paket dan dalam mengambil keputusan.

(Wawancara: 15 Februari 2014).

e. Cara Klien (Remaja Kasus Pembunuhan) dalam Bergaul Sesama Teman

Maupun Petugas

Mukhlis  menerangkan “dalam berteman sangat netral, tidak pilih-

pilih dalam berteman. Jika ada teman kurang ajar, dibiarkan saja dan tidak

ada rasa dendam jikapun ketika bercanda terkadang berlebihan, karena

menganggap mereka belum dewasa, oleh karena itu ada yang suka

mengejek sesama teman bahkan berbuat kurang ajar sesama teman seperti

memukul. Jika sesama petugas disini, sangat menghargai mereka karena

mereka yang membina kami dan mereka juga peduli pada kami,sehingga

kami semenjak berada di Lapas ini menjadi terdidik dan menjadi lebih baik.

Prinsipnya adalah jika sama teman disayangi dan jika sama petugas

dihargai. (Wawancara: 15 Februari 2014).

Yuslin mengatakan “ dalam bergaul tidak memilih teman, karena

jika memilih dalam berteman dianggap sombong dengan teman disini, dan

jika kita pilih-pilih dalam berteman kita menjadi tidak mempunyai teman.

Dengan petugas di Lapas lebih menghormati dan menghargai mereka.



Dari observasi, penulis melihat bahwa remaja kasus pembunuhan

terlihat akrab dengan teman-temannya di Lembaga Pemasyarakatan Anak

ini, dilihat dari mereka sering duduk bercerita bersama, bermain gitar sambil

bernyanyi bersama, dan mereka terlihat kompak dalam mengerjakan tugas-

tugas yang diberikan oleh pihak Lapas Anak. (Observasi: 17 Februari 2014).

f. Kesadaran dan Tanggung Jawab Klien (Remaja Kasus Pembunuhan)

Hendrik menjelaskan“sebelum melakukan konseling, dulu sangat

susah dipanggil oleh petugas, tetapi setelah konseling dengan Bapak Danu

(konselor) mulai sadar dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh

petugas Lapas ini, dan merasa senang jika disuruh petugas untuk membantu

mereka. Terkadang jika tidak ada kegiatan ataupun tidak diberikan tugas

oleh petugas merasa suntuk, dan jenuh. Jadi, jika disuruh masak ataupun

bersih-bersih Lapas merasa senang tidak ada merasa terbebani.(Wawancara:

14 Februari 2014).

g. Komitmen Klien (Remaja Kasus Pembunuhan) Setelah Keluar Dari

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Pekanbaru.

Yusuf mengatakan “setelah keluar dari LAPAS ini, ingin

mewujudkan keinginan orang tua, karena sejak dulu orang tua ingin

anaknya melanjutkan kuliah. Oleh karena itu setelah keluar dari Lapas ini

ingin kerja mengumpulkan uang dulu, kemudian melanjutkan kuliah, karena

sejak dulu sangat ingin kuliah, jika kuliah ingin mengambil jurusan

perminyakan karena itulah cita-cita sejak dulu. (Wawancara: 14 Februari

2014)



Vicky nama samaran juga mengatakan “ komitmen setelah keluar

dari Lembaga Pemasyarakatan Anak ini, ingin lebih mendekatkan diri

kepada Allah, dan juga ingin merubah persepsi masyarakat lingkungan

sekitar rumah, dengan cara menunjukkan bahwa  selama di Lapas

mendapatkan pembinaan-pembinaan terutama pembinaan rohani. Sehingga

dulunya tidak pernah shalat, tidak pernah ke masjid tetapi setelah keluar dari

Lapas Insya Allah mulai berbuat baik dan rajin ibadah. Kemudian, ingin

bekerja membantu ekonomi orang tua, karena orang tua sudah tua tidak

mampu lagi untuk mencari uang  dan sebagai anak semata wayang harus

membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (Wawancara: 23

April 2014).

h. Perasaan Klien (Remaja Kasus Pembunuhan) Setelah Keluar Dari Lembaga

Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Pekanbaru.

Hendrik menuturkan“merasa senang jika keluar dari Lembaga

Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Pekanbaru ini. Dan tujuan pertama keluar

dari Lapas yaitu pulang kerumah menemui orang tua dan meminta maaf

kepada mereka karena selama ini telah banyak mengecewakan mereka,

selama ini sudah membuat mereka sedih, ibu selalu menangis jika datang

menjenguk ke Lapas, karena mereka belum bisa percaya kalau anaknya

masuk ke Lapas ini. Dan juga ingin meminta maaf kepada keluarga dari

korban yang dibunuh, walaupun mereka mungkin belum bisa sepenuhnya

memaafkan, akan tetapi tetap yakin mampu untuk meminta maaf pada

keluarga korban, dan tidak peduli jika warga disekitar mengejek sebagai



mantan narapidana, karena memang itulah kenyataannya. Akan tetapi, tetap

optimis bahwa setelah dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB

Pekanbaru bisa berubah menjadi yang lebih baik . Bagi saya (klien) masa

lalu adalah suatu pengalaman untuk menjadi yang lebih baik

lagi.(Wawancara: 14 Februari 2014)


