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LAMPIRAN A 

PERNYATAAN PERSETUJUAN KLIEN 

Saya yang bernama Agnes Elvira Kuantan adalah mahasiswa S1 Psikologi 

Universitas Pelita Harapan yang sedang menjalani tugas akhir dan akan 

melakukan konseling kelompok kepada siswa-siswi di SMK Atisa Dipamkara 

selama 3x pertemuan dengan tujuan untuk meningkatkan perilaku datang tepat 

waktu ke sekolah.  

Semua data dan informasi yang diungkapkan selama proses konseling 

kelompok dijamin kerahasiaannya dan direkam secara audio. Keikutsertaan dalam 

praktek konseling kelompok ini adalah atas kemauan secara pribadi dan bersifat 

sukarela. 

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini, setuju untuk mengikuti proses 

konseling kelompok. 

_____________________________ 

Nama : 
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  LAMPIRAN B 

 

Kontrak Perilaku (Surat Perjanjian) 

Datang Tepat Waktu ke Sekolah           

Tgl kontrak berlaku dari : 20 Oktober sampai 30 Oktober  

Selama 7 hari kedepan, saya setuju untuk melakukan perilaku datang tepat waktu ke sekolah 

(07.00). 

Jika saya melakukan perilaku diatas, maka : 

- Saya mendapatkan stiker atas token economy saya 

- Saya mendapatkan hadiah berupa makanan dari teman saya  

- Saya mendapatkan penghargaan dari sekolah berupa menempelkan hasil karya pencapaian 

keberhasilan saya di mading sekolah 

Datang in time   : mendapatkan 2 token  

Datang on time (07.00)  : mendapatkan 1 token 

Apabila saya mengumpulkan token sebanyak 14 stiker selama 7 hari berturut-turut, maka saya 

mendapatkan penghargaan dari sekolah berupa menempelkan hasil karya pencapaian keberhasilan 

saya di mading sekolah dan mendapatkan hadiah berupa makanan dari konselor saya 

Apabila saya mengumpulkan token sebanyak 7 < 14 stiker selama 7 hari berturut-turut, maka saya 

mendapatkan penghargaan dari sekolah berupa menempelkan hasil karya pencapaian keberhasilan 

saya di mading sekolah. 

Apabila saya mengumpulkan token kurang dari 7 stiker selama 7 hari berturut-turut, maka saya 

tidak mendapatkan apapun. 

      Saya yang bertanda tangan di bawah ini, 

         

                ______________________ 

      Nama : 
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LAMPIRAN C 

Lembar Token Economy 

     

       
Nama : _______________ 

  

                Tgl : 
___________ 

       
  Target Perilaku 

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Total 

Datang pukul 
07.00 ke sekolah  
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 LAMPIRAN D 

 

Self Monitoring  

Nama : _____________     Tanggal : _________ 
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Datang ontime 
ke sekolah 
(07.00) 
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LAMPIRAN E 

 

List Pertanyaan Analisa Keterlambatan 

1. Apa tujuan konseling kelompok yang sudah kita lakukan? 

2. Apa saja usaha yang telah dilakukan untuk datang tepat waktu? 

3. Apa kendala-kendala yang kamu alami dalam datang tidak tepat waktu ke 

sekolah? 

4. Apa yang menjadi motivasimu dalam datang tepat waktu? 

5. Apakah kamu memiliki agenda pribadi sekarang?  

    Bagaimana pengaturan prioritasmu di hari Senin, Selasa, dst? 

6. Bagaimana sikap orang tua jika kamu datang terlambat ke sekolah? 

    Bagaimana sikap guru-guru jika kamu datang terlambat ke sekolah? 

    Bagaimana sikap teman-teman jika kamu datang terlambat ke sekolah? 

7.  Apa yang kamu lakukan jika berhasil datang tepat waktu ke sekolah? 

 

 

 


