
 

 

 

 

Lampiran 1 

INSTRUMEN PENCATAT DATA 

No. Informan Komponen Indikator Data Metode 

1

. 

Guru BK Pelaksanaan 

program BK  

Pelaksanaan program BK 

berkenaan dengan layanan 

terhadap siswa 

Observasi 

Wawancara 

Dokumentasi 

2

. 

Siswa Kekompakan 

Kesepakatan 

Ketaatan 

Siswa yang diidentifikasi 

minum minuman 

beralkohol. 

Wawancara 

Observasi 

Dokumentasi 

 



 

 

 

 

Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK SISWA 

1. Sejak kapan anda mengenal minuman beralkohol? 

2. Berapa jumlah teman anda dalam keterlibatan pengkonsumsian minuman 

beralkohol sampai saat ini? 

3. Dimana saja anda sering mengkonsumsi minuman beralkohol? Dan berbagai 

merk minuman beralkohol apakah yang sering anda minum dan minuman 

beralkohol tersebut bisa didapatkan dimana? 

4. Apakah orang tua anda tahu, kalau anda suka mengkonsumsi minuman 

beralkohol? 

5. Bagaimana awalnya anda bisa mengenal minuman keras? Apakah ada faktor 

karena ikut-ikutan teman untuk mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut? 

6. Apa akibat yang anda rasakan dari minum minuman beralkohol tersebut?  

7. Sejauh mana anda ketergantungan dengan minuman beralkohol tersebut dan 

usaha apa saja yang sudah pernah anda lakukan untuk menghentikan 

kebiasaan anda ini? 



 

 

 

 

Lampiran 3 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK GURU BK 

1. Menurut Bapak/Ibu sejauh mana keterlibatan siswa dalam penggunaan 

minuman beralkohol? 

2. Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah perilaku konformitas teman sebaya 

dapat membuat siswa terjerumus dalam penggunaan minum minuman 

beralkohol? 

3. Bagaimana dampak konformitas teman sebaya terhadap penggunaan 

minuman beralkohol bagi siswa maupun lingkungan? 

4. Apa tindakan Bapak/Ibu apabila terdapat siswa yang dijumpai minum 

minuman beralkohol? Bagaimana alur penanganannya? 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 4 

 

HASIL WAWANCARA SISWA (A) 

INFORMAN 1 

 

Waktu : Kamis, 28 Februari 2014 Pukul 09.00 WIB 

Tempat : Ruang BK 

Hasil : P1 : “Sejak kapan anda mengenal minuman beralkohol?”. 

  J : “Awalnya saya sama sekali tidak tertarik dengan minuman 

beralkohol. Hal ini karena dalam keluarga saya sangat 

menentang keras yang namanya minum minuman keras 

dan mabuk-mabukan. Saya mulai mengenal yang namanya 

minuman beralkohol baru setengah tahun yang lalu mas 

Hani”. 

  P2 : “Berapa jumlah teman anda dalam keterlibatan 

pengkonsumsian minuman beralkohol sampai saat ini?”. 

  J : “Banyak mas. Dalam satu kelompok yang paling sering 

berkumpul bersama sekitar delapan orang. Akan tetapi 

kalau berkumpul semua bisa lebih banyak lagi. Saya 

merasa senang berkumpul dengan teman-teman saya ini. 

Kami merasakan keakraban, kecocokan dan hubungan 

kami sangat dekat, apa yang menjadi masalah saya 

menjadi masalah dalam kelompok juga. ”. 

  P3 : “Dimana saja anda sering mengkonsumsi minuman 

beralkohol? Dan berbagai merk minuman beralkohol 

apakah yang sering anda minum dan minuman beralkohol 

tersebut bisa didapatkan dimana?”. 

  J : “Saya dan teman-teman bersepakat mengkonsumsi 

minuman beralkohol di tempat teman yang bernama Nh. 

Kebetulan orang tuanya tidak di rumah. Orang tua teman 

saya keduanya berkerja di Jakarta dan hanya beberapa 

bulan sekali pulangnya. Di rumah, teman saya sendirian 

tetapi dekat dengan tempat tinggal neneknya. Minuman 

keras yang sering saya minum adalah yang bermerk 



 

 

 

 

seperti anggur merah cap orangtua, jack daniel dan vodka. 

Minuman keras tersebut saya dapatkan dari teman saya 

dulu sewaktu SMP yang sekarang dia sudah tidak sekolah 

lagi, kami iuran bersama-sama untuk membeli dua sampai 

3 botol biasanya”. 

  P4 : “Apakah orang tua anda tahu, kalau anda suka 

mengkonsumsi minuman beralkohol?”. 

  J : “Tentu saja orang tua saya tidak tahu. Karena saya tidak 

pernah minum minuman beralkohol jika dirumah”. 

  P5 : “Bagaimana awalnya anda bisa mengenal minuman keras? 

Apakah ada faktor karena ikut-ikutan teman untuk 

mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut?”. 

  J : “Pertama kali saya mengenal minuman keras dari teman 

dekat saya. Saya tidak menyangka ternyata dia sering 

mabuk-mabukan. Beberapa kali dia mengajak saya minum 

saya tidak mau, sampai akhirnya saya mau karena saya 

tidak enak terus-terusan menolak apalagi saat itu kami 

minumnya bareng-bareng dengan enam teman biar terlihat 

kompak begitu, dan saat minum kita semua ada ketaatan 

yaitu seperti gelas sloki kita putar secara bergilir agar 

dapat meminum semuanya”. 

  P6 : “Apa akibat yang anda rasakan dari minum minuman 

beralkohol tersebut? ”. 

  J : “Saya merasa kepala saya sangat pusing dan kehilangan 

kesadaran. Saya tidak ingat apa yang saya ucapkan dan 

apa yang saya lakukan”. Kadang-kadang jika saya sudah 

mabuk sampai tinggi, saya gak berani pulang kerumah 

karena buat berdiri saja sudah kelimpungan kepala saya, 

dan juga akibatnya saya kalau sudah mabuk langsung ada 

yang menghina saya, saya langsung emosi dan kadang 

sampai berantem. Di rumahpun kadang saya suka sedikit 

gampang emosian mas”. 

  P7 : “Sejauh mana anda ketergantungan dengan minuman 

beralkohol tersebut dan usaha apa saja yang sudah pernah 

anda lakukan untuk menghentikan kebiasaan anda ini?”. 



 

 

 

 

  J : “Kalau dibilang ketergantungan banget itu tidak. Karena 

saya hanya minum saat bareng-bareng teman saya saja dan 

saya tidak pernah minum sendirian, karena jika bersama-

sama itu rasa keakrabannya sangat kental sekali dan 

patungan uangnnya untuk membeli minuman keras jadi 

bisa diminimalkan”. 



 

 

 

 

Lampiran 5 

HASIL WAWANCARA SISWA (B) 

INFORMAN 2 

 

Waktu : Senin, 3 Maret 2014 Pukul 10.00 

Tempat : Ruang BK 

Hasil : P1 : “Sejak kapan anda mengenal minuman beralkohol?”. 

  J : “Saya mengenal minumal beralkohol sejak saya kelas tiga 

SMP”. 

  P2 : “Berapa jumlah teman anda dalam keterlibatan 

pengkonsumsian minuman beralkohol sampai saat ini?”. 

  J : “Banyak sekali mas Hani”. 

  P3 : “Dimana saja anda sering mengkonsumsi minuman 

beralkohol? Dan berbagai merk minuman beralkohol 

apakah yang sering anda minum dan minuman beralkohol 

tersebut bisa didapatkan dimana?”. 

  J : “Saya mengkonsumsi minuman beralkohol beberapa 

tempat teman. Kadang ditempat teman yang ini dan 

kadang di tempat teman yang lain, kita selalu pindah-

pindah karena selalu melihat situasi jika mau mabuk 

bersama-sama. Karena biasanya kami minum bersama dan 

bergantian tempatnya,tidak pasti menetap pada satu 

tempat begitu mas”. Biasanya yang saya minum itu 

oplosan karena terjangkau dan murah, bisa didapatkan di 

warung pak Tn belinya sama teman saya secara iuran 

bersama-sama”. 

  P4 : “Apakah orang tua anda tahu, kalau anda suka 

mengkonsumsi minuman beralkohol?”. 

  J : “Saya tidak pernah bercerita dengan kedua orang tua saya. 

Awalnya mereka tidak tahu, akan tetapi kemudian mereka 

tahu karena secara tidak sengaja ibu membaca sms saya 



 

 

 

 

yang janjian mau ngajak mabuk dengan teman, waktu itu 

handpone saya tertinggal di rumah ketika saya sekolah”. 

  P5 : “Bagaimana awalnya anda bisa mengenal minuman keras? 

Apakah ada faktor karena ikut-ikutan teman untuk 

mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut?”. 

  J : “Saya mengenal minuman keras pertama kali karena 

dikenalkan oleh kakak angkatan saya yang waktu itu 

sudah duduk di kelas dua SMA, saya di ajak membeli 

minuman keras oplosan dulu, eh tidak taunya saya ingin 

coba-coba juga”. 

  P6 : “Apa akibat yang anda rasakan dari minum minuman 

beralkohol tersebut? ”. 

  J : “Pertama kali sangat tidak enak sekali rasanya sedikit 

pahit akan tetapi lama-lama saya menikmatinya karena 

saya taat dengan teman-teman saya untuk saling minum 

dan itu ada ketentuannya gelas sloki harus diputar secara 

bergantian sampai benar-benar minumannya habis. 

Kadang juga efeknya saya pernah berkelahi dengan teman 

sendiri gara-gara sedikit salah paham kata-kata. Di rumah 

juga ada tetangga saya yang tidak suka dengan saya 

karena saya pernah pulang kerumah sewaktu mabuk 

tinggi”. 

  P7 : “Sejauh mana anda ketergantungan dengan minuman 

beralkohol tersebut dan usaha apa saja yang sudah pernah 

anda lakukan untuk menghentikan kebiasaan anda ini?”. 

  J : “Dalam sebulan saya hanya dua kali minum minuman 

beralkohol itu. Sejak orang tua saya mengetahui perilaku 

saya ini mereka marah besar dan meminta saya menjauhi 

minuman itu dan teman saya yang suka mabuk-mabukan. 

Saya berusaha memenuhi permintaan mereka karena saya 

tidak ingin mengecewakan mereka. Saya berusaha 

menghindari ajakan teman untuk minum minuman keras. 

Memang saya tidak langsung sama sekali menghentikan 

perilaku saya ini. Tetapi saya sudah berusaha untuk 

menguranginya sedikit-sedikit bertahap dengan cara 

meluangkan waktu saya dengan maen futsal saja”. 



 

 

 

 

Lampiran 6 

HASIL WAWANCARA SISWA (C) 

INFORMAN 3 

 

Waktu : Selasa, 4 Maret 2014 Pukul 09.00 WIB 

Tempat : Ruang BK 

Hasil : P1 : “Sejak kapan anda mengenal minuman beralkohol?”. 

  J : “Saya mengenal minuman beralkohol setahun yang lalu 

waktu saya duduk di kelas dua mas”. 

  P2 : “Berapa jumlah teman anda dalam keterlibatan 

pengkonsumsian minuman beralkohol sampai saat ini?”. 

  J : “Banyak”. 

  P3 : “Dimana saja anda sering mengkonsumsi minuman 

beralkohol? Dan berbagai merk minuman beralkohol 

apakah yang sering anda minum dan minuman beralkohol 

tersebut bisa didapatkan dimana?”. 

  J : “Saya dan teman-teman sering minum bersama ditempat 

nongkrong yaitu kafe dekat rumah saya”. Biasanya saya 

beli minuman beralkohol yang merknya anggur merah dan 

anggur putih di campur softdrink gitu mas, belinya juga 

langsung di kafenya dan kita patungan buat iuran beli 

minuman kerasnya. Karena kalau minum alkohol di kafe 

tersebut tidak boleh bawa minuman dari luar”.  

  P4 : “Apakah orang tua anda tahu, kalau anda suka 

mengkonsumsi minuman beralkohol?”. 

  J : “Orang tua saya tidak tahu”. 

  P5 : “Bagaimana awalnya anda bisa mengenal minuman keras? 

Apakah ada faktor karena ikut-ikutan teman untuk 

mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut?”. 



 

 

 

 

  J : “Pada saat saya PKL, ditempat praktek kebetulan ada 

teman praktek dari sekolah lain. Saya dekat dengan dia 

dan kemudian dia mulai mengenalkan saya pada minuman 

itu”. 

  P6 : “Apa akibat yang anda rasakan dari minum minuman 

beralkohol tersebut? ”. 

  J : “Pertama kali minum rasanya tidak enak, badan jadi loyo 

tidak punya tenaga rasanya dan pusing kepalanya mas. 

Dan kalau sudah mabuk badan terasa ringan mas. Tapi 

saya gampang emosian rasanya kalau sudah mabuk tinggi. 

Kalau efeknya di sekitar lingkungan rumah saya selalu 

dijauhi teman-teman saya yang tidak suka minum-

minuman keras, mereka mungkin takut dengan saya. Dan 

saya dirumah jarang ada teman bermain yang akrab”. 

  P7 : “Sejauh mana anda ketergantungan dengan minuman 

beralkohol tersebut dan usaha apa saja yang sudah pernah 

anda lakukan untuk menghentikan kebiasaan anda ini?”. 

  J : “ Saya sudah hampir pada titik kecanduan ini mas, karena 

jika saya sebulan  tidak minum alkohol rasanya ada yang 

kurang begitu. Usaha saya untuk melepaskan diri dari 

alkohol seperti suka bermain badminton dan belajar 

bersama dengan teman saya jika mau ada ulangan dan tes, 

agar pikiran saya tidak menjurus ke alkohol terus mas”. 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 7 

HASIL WAWANCARA GURU (D) 

INFORMAN 4 

 

Waktu : Rabu, 05 Maret 2014 Pukul 09.00 WIB 

Tempat : Ruang BK 

Hasil : P1 : “Menurut Bapak/Ibu sejauh mana keterlibatan siswa 

dalam penggunaan minuman beralkohol?”. 

  J : “Masa remaja memang merupakan masa yang paling 

rawan akan pengaruh negatif dari lingkungan sekitar. 

Sejauh ini keterlibatan siswa dalam penggunaan minuman 

beralkohol bisa dikatakan belum terlalu dalam. Ini artinya 

memang ada siswa yang terlibat penggunaan minuman 

keras, akan tetapi jumlahnya tidak banyak. Siswa sendiri 

tidak berani menggunakan waktu sekolah atau jam-jam 

pelajaran”. 

  P2 : “Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah perilaku 

konformitas teman sebaya dapat membuat siswa 

terjerumus dalam penggunaan minum minuman 

beralkohol?”. 

  J : “Teman sebaya memegang peranan penting dalam 

mempengaruhi perilaku siswa. Siswa yang terjerumus 

dalam penggunaan minuman keras ini sebagian besar 

karena ikut-ikutan teman. Pada awalnya mereka diajak 

minum bareng-bareng. Karena ingin coba-coba, ingin 

menunjukkan rasa kebersamaan dan rasa keingintahuan 

pada siswa akhirnya siswa ikut minum. Selain itu 

keinginan untuk diterima dalam kelompok menjadi hal 

utama bagi siswa sehingga siswa rela melakukan apapun 

termasuk ikut kelompok minum minuman keras”. 

  P3 : “Bagaimana dampak konformitas teman sebaya terhadap 

penggunaan minuman beralkohol bagi siswa maupun 

lingkungan?”. 



 

 

 

 

  J : “Sangat jelas sekali perilaku ikut-ikutan teman apalagi 

untuk hal yang negatif seperti minum minuman keras ini 

sangat merugikan, baik itu diri sendiri ataupun 

lingkungan. Dari yang awalnya hanya sekedar mencoba 

namun apabila hal ini menjadi suatu kebiasaan maka lama-

lama siswa bisa menjadi ketagihan. Siswa takut untuk 

berperilaku menyimpang dari kelompok karena dia takut 

akan dijauhi, dicela, ditolak dan dikucilkan oleh 

kelompoknya tersebut. Hal ini mengakibatkan siswa 

cenderung mengikuti perilaku kelompok minum minuman 

keras untuk ikut minum minuman keras pula”. 

  P4 : “Apa tindakan Bapak/Ibu apabila terdapat siswa yang 

dijumpai minum minuman beralkohol? Bagaimana alur 

penanganannya?”. 

  J : “Sekolah sudah jelas peraturan tentang hal ini. Apabila 

dijumpai siswa yang minum-minuman keras pada jam-jam 

sekolah dan hal ini terbukti maka siswa akan dikeluarkan 

dari sekolah. Sekolah sudah membuat aturan tegas tentang 

hal ini”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 8 

Surat Ijin Penelitian 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 9 

Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian 

 

 


