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ABSTRAK 

 

Chitra Charisma Islami, 2015. Pengembangan Model Konseling Behavioral 

dengan Teknik Relaksasi untuk Meminimalisasi Kecemasan dalam 

Menghadapi Mata Pelajaran Bahasa Arab. Tesis, Program Studi 

Bimbingan dan Konseling, Program Pascasarjana, Universitas Negeri 

Semarang, Pembimbing: 1. Prof. Dr. DYP Sugiharto, M.Pd., Kons., 2. 

Prof. Dr. Rustono, M.Hum. 

 

Kata Kunci: konseling behavioral, teknik relaksasi, kecemasan. 

 

Tujuan penelitian ini (1) mendeskripsi pelaksanaan konseling individu, (2) 

mendeskripsi kecemasan peserta didik menghadapi mata pelajaran Bahasa Arab, 

(3) menemukan model konseling behavioral untuk meminimalisasi kecemasan 

peserta didik menghadapi mata pelajaran Bahasa Arab, dan (4) menentukan 

keefektifan model konseling behavioral dengan teknik relaksasi untuk 

meminimalisasi kecemasan peserta didik menghadapi mata pelajaran Bahasa Arab 

di SMAN Kabupaten Majalengka. 

Penelitian ini adalah penelitian reseach and development (R&D) dengan 

langkah-langkah (1) pendahuluan, (2) merumuskan model hipotetik, (3) uji 

kelayakan model hipotetik, (4) perbaikan model hipotetik, (5) hasil akhir produk, 

dan (6) uji coba terbatas. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling. Peserta didik yang menjadi sampel penelitian 

berjumlah 6 orang. 

Hasil penelitian ini adalah (1) konseling behavioral dengan teknik 

relaksasi di SMAN Kabupaten Majalengka belum dilaksanakan dikarenakan guru 

BK belum memiliki model yang jelas terkait prosedur pelaksanaan konseling 

behavioral dengan teknik relaksasi, (2) tingkat kecemasan dalam menghadapi 

mata pelajaran Bahasa Arab di SMAN Kabupaten Majalengka sebelum diberi 

perlakuan berada pada katagori tinggi, (3) dihasilkan model konseling behavioral 

dengan teknik relaksasi untuk meminimalisasi kecemasan dalam menghadapi 

mata pelajaran Bahasa Arab, yang terdiri dari 7 komponen yaitu (a) rasional, (b) 

visi dan misi, (c) tujuan, (d) isi konseling behavioral dengan teknik relaksasi, (e) 

dukungan sistem, (f) prosedur, dan (g) evaluasi dan tindak lanjut, dan (3) model 

konseling behavioral dengan teknik relaksasi efektif dalam meminimalisasi 

kecemasan menghadapi mata pelajaran Bahasa Arab di SMAN Kabupaten 

Majalengka sesuai dengan hasil uji statistik wilcoxon menunjukkan nilai wilcoxon 

0,028 < 0,05 serta terjadinya penurunan hasil pretes dan postes sebesar 47,83 

poin.  

Guru BK disarankan mengaplikasikan model konseling behavioral dengan 

teknik relaksasi karena layanan ini terbukti efektif dalam meminimalisasi 

kecemasan menghadapi mata pelajaran Bahasa Arab di SMAN Kabupaten 

Majalengka. Saran bagi kepala sekolah sebagai satuan pendidikan menyediakan 

fasilitas terkait hal itu. 
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ABSTRACT 

 

Chitra Charisma Islami, 2015. Behavioral Model Development Counseling with 

Relaxation Techniques to Minimize Anxiety in Facing Arabic Lesson. 

Thesis, Guidance and Counseling Program, Graduate Program, State 

University of Semarang, Supervisors: 1. Prof. Dr. DYP Sugiharto, M.Pd., 

Kons., 2. Prof. Dr. Rustono, M. Hum. 

 

Keywords: behavioral counseling, relaxation techniques, anxiety. 

 

This research has been aimed at (1) depicting the realization of individual 

counseling, (2) depicting students’ anxiety in facing Arabic Language lesson, (3) 

finding behavioral counseling model to minimize anxiety of the students facing 

the lesson of Arabic Language, (4) finding out the effectiveness of behavioral 

counseling model by means of relaxation technique in SMAN (state-run senior 

high schools) of Majalengka Regency of the Province of West Java.  

This research is of research and development (R&D) model with the 

following features: (1) introduction, (2) formulation of the hypothetic model, (3) 

feasibility test on the hypothetic model, (4) enhancement of the hypothetic model, 

(5) limited trials, and (6) results on end products. Sampling of this research 

applies a purposive sampling technique. The number of students who become the 

sample in this research is 6 students.  

This research results is (1) behavioral counseling with relaxation technique 

has not been implemented because BK teachers do not have a proper model 

concerning the realization of the procedures, (2) the anxiety levels before the 

treatment is given are categorized high, (3) it results in behavioral counseling 

model with relaxation technique to minimize anxiety in facing Arabic Language 

lesson which consists of 7 components, namely (a) rational, (b) vision and 

mission, (c) objectives, (d) contents of the behavioral counseling model with 

relaxation technique, (e) system supports, (f) procedures, and (g) evaluation and 

follow-up, and (4) the behavioral counseling model with relaxation technique 

proves to be effective to minimize anxiety of the students in facing Arabic 

Language lesson in SMAN (state-run senior high schools) of Majalengka Regency 

with Wilcoxon’s statistic test resulting in 0.028 < 0,05 and showing a decrease in 

pretest and posttest amounting to 47.83 points. 

It is suggested that BK teachers apply this behavioral counseling model 

with relaxation technique because this service proves to be effective to minimize 

anxiety in facing Arabic Language lesson in SMAN of Majalengka Regency. The 

Principals of schools as an educational unit are recommended to provide proper 

facilities concerning this matter. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Gejala kecemasan baik yang sifatnya akut maupun kronik (menahun) 

merupakan komponen utama bagi hampir semua gangguan kejiwaan. Secara 

klinis gangguan kecemasan di bagi menjadi dalam beberapa kelompok, 

yaitu: gangguan cemas, gangguan cemas menyeluruh, gangguan panik, 

gangguan phobik dan gangguan obsesif-kompulsif (Hawari 2013:63). 

Seseorang yang dikatagorikan memiliki kecemasan akan berakibat kepada 

kehidupan sehari-harinya, aktivitas yang biasa dilakukannya akan menjadi 

tidak optimal. 

Kecemasan merupakan sebuah problem psikologis yang di tunjukkan 

dengan sikap khawatir terhadap suatu hal yang di presepsikan kurang baik 

oleh individu. Kecemasan adalah semacam kegelisahan, kekhawatiran dan 

ketakutan terhadap sesuatu yang tidak jelas. Jika seseorang merasa khawatir 

terhadap sesuatu yang jelas, misalnya harimau/ orang gila yang mengamuk 

maka itu di sebut “takut”. Jadi sesuatu yang menakutkan itu sudah jelas, 

karena berbentuk bahaya atau sesuatu yang mengancam keselamatan diri 

(Gede 2013:488) 

Kecemasan tidak hanya dialami oleh orang dewasa saja tetapi juga 

dapat dialami oleh anak ataupun remaja yang masih duduk di bangku 

sekolah. Bagi peserta didik kecemasan merupakan gangguan emosi yang 
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dapat menghambat proses belajar di sekolah. Dalam hal ini juga peserta 

didik akan dirugikan dengan proses pembelajaran yang terhambat yaitu hasil 

dari proses pembelajaran akan tidak memuaskan dan mungkin tidak sesuai 

dengan potensi yang dimiliki peserta didik. Semuanya tidak akan optimal. 

Kecemasan yang dialami peserta didik di sekolah bisa berbentuk 

kecemasan realistik, neurotik atau kecemasan moral. Karena kecemasan 

merupakan proses psikis yang sifatnya tidak tampak ke permukaan maka 

untuk menentukan apakah seorang peserta didik memiliki kecemasan atau 

tidak, di perlukan penelaahan yang seksama, dengan berusaha mengenali 

gejala-gejalanya, beserta faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Perlu di 

catat bahwa gejala-gejala kecemasan yang bisa diamati di permukaan 

hanyalah sebagian kecil saja dari masalah yang sesungguhnya (Gede 

2013:488)  

Ada berbagai gangguan dengan gejala kecemasan sebagai gejala 

utamanya. Rasa khawatir yang berlebihan dapat menumbuhkan gejala-gejala 

kecemasan yang dapat mempengaruhi hidup kita. Sekitar 1 dari 20 orang 

memiliki gangguan kecemasan pada suatu waktu. Pada saat cemas, kita 

merasa takut dan tegang. Selain itu kita juga dapat mengalami satu atau 

lebih gejala fisik yang tidak menyenangkan, seperti denyut jantung yang 

cepat, jantung berdebar, tubuh terasa sakit, gemetar, berkeringat, mulut 

kering, nyeri dada, sakit kepala dan nafas cepat (Aldrin 2014:121) 

Di sekolah, banyak faktor pemicu timbulnya kecemasan pada diri 

peserta didik. Target kurikulum yang terlalu tinggi, iklim pembelajaran yang 
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kompetitif, pemberian tugas yang sangat padat, serta sistem penilaian yang 

ketat merupakan faktor penyebab timbulnya kecemasan yang bersumber dari 

faktor kurikulum. Sementara itu faktor lingkungan peserta didik yang tidak 

saling mendukung dan membantu dalam menyelesaikan setiap permasalahan 

yang dihadapi pada saat mengikuti proses pembelajaran di kelas maupun 

pada saat menyelesaikan pekerjaan rumah tentang mata pelajaran yang 

dianggap cemas. 

Selain itu kurikulum yang sering berganti dari waktu ke waktu sesuai 

dengan kebijakan meteri pendidikan beserta jajarannya, membuat guru harus 

menyesuaikan pembelajarannya disesuaikan dengan kurikulum. 

Menyebabkan peserta didik pun ikut terlarut dengan berbagai macam 

perubahan yang ada. Penerapan disiplin sekolah yang ketat dan lebih 

mengedepankan hukuman, iklim sekolah yang kurang nyaman serta sarana 

dan prasarana belajar yang sangat terbatas juga merupakan faktor-faktor 

pemicu terbentuknya kecemasan pada peserta didik yang bersumber dari 

faktor manajemen sekolah. Sedangkan faktor yang berasal dari dalam diri 

peserta didik yang menimbulkan kecemasan adalah bahwa peserta didik 

mempresepsikan apa yang akan dihadapinya tersebut dirasa sulit dan merasa 

kurang bisa untuk menyelesaikannya. Hal ini biasanya terjadi saat peserta 

didik akan menghadapi proses pembelajaran, ujian kenaikan kelas pertama 

baik itu ulangan harian, ulangan tengah semester maupun akhir semester 

serta ujian akhir nasional. 
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Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap peserta didik 

di tiga SMA Negeri Kabupaten Majalengka yang mendapatkan mata 

pelajaran bahasa asing bahasa Arab yaitu SMA Negeri 1 Kadipaten, SMA 

Negeri 1 Jatiwangi dan SMA Negeri 1 Kasokandel di temukan beberapa 

peserta didik yang mengalami kecemasan dalam menghadapi mata pelajaran 

bahasa Arab. Kecemasan ini dikarenakan kondisi peserta didik yang harus 

menghadapi mata pelajaran bahasa Arab yang merupakan mata pelajaran 

bahasa asing yang dipilihkan sekolah terhadap setiap peserta didik, dengan 

kondisi peserta didik yang berbeda-beda latar belakang sekolahnya. Bukan 

hanya dari tingkat SMP Islam Terpadu, MTs tetapi peserta didik yang 

memiliki latar belakang SMP yang hanya terbatas mengenal bahasa Arab 

dalam mata pelajaran pendidikan agama islam dan tidak di pelajari oleh 

peserta didik yang beragama non-islam. Beda halnya dengan mata pelajaran 

bahasa Arab yang merupakan mata pelajaran bahasa asing seperti mata 

peajaran bahasa jepang maupun bahasa jerman yang wajib di ikuti oleh 

seluruh siswa berlatar belakang agama apapun. 

Berbeda dari mata pelajaran lain yang biasanya mengalami 

kecemasan saat menghadapi ujian atau evaluasi pembelajaran karena 

presentase penilaian lebih besar dari hasil evaluasi pembelajaran dan ujian. 

Mata pelajaran bahasa asing bahasa Arab ini presentase penilaiannya 

berbalik dari mata pelajaran yang lainnya yang presentase terbesarnya dari 

proses pembelajaran. Karena dengan hal ini akan melihat sebagaimana usaha 
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dalam proses pembelajaran, bagaimana kekonsistenan dalam proses 

pembelajaran. 

Tabel 1.1 Presentase Kecemasan Menghadapi Proses Pembelajaran 

Bahasa Arab Tahun 2014 

Nama SMA Jumlah Peserta Didik 

Kelas X 

Masuk dalam Katagori 

Cemas 

SMAN 1 Kadipaten 188 Peserta Didik 75 % 

SMAN 1 Kasokandel 260 Peserta Didik 65 % 

SMAN 1 Jatiwangi 230 Peserta Didik 60 % 

 

Dari data tersebut, data yang telah terhimpun di SMAN 1 Kadipaten, 

SMAN 1 Kasokandel dan SMAN 1 Jatiwangi masing-masing lebih dari 50% 

peserta didik mengalami kecemasan menghadapi proses pembelajaran 

bahasa Arab. Hal ini mengindikasikan bahwa kecemasan dalam menghadapi 

proses pembelajaran mata pelajaran bahasa Arab yang harus segera 

diberikan penanganan untuk meminimalisasinya. 

Dalam menanggapi permasalahan tersebut dan terkait dengan 

kewajiban konselor sekolah, maka sudah tentunya dibutuhkan model 

konseling yang efektif untuk menurunkan tingkat kecemasan peserta didik 

tersebut yang penyebabnya variatif. Berdasarkan paradigma kecemasan yang 

dihadapi oleh peserta didik maka model konseling behavioral dengan teknik 

relaksasi untuk meminimalisasi kecemasan menghadapi mata pelajaran 

bahasa Arab.  

Secara umum layanan konseling kepada peserta didik yang 

mengalami kecemasan dimaksudkan agar mereka dapat mengembangkan 
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potensinya untuk memberikan nilai dan arahan kepada kehidupannya 

sendiri. Secara khusus layanan konseling dimaksudkan untuk 

menghilangkan simptom kecemasan agar peserta didik tidak mengalami 

gangguan dalam belajar yang dapat menghambat prestasinya. 

Kecemasan dalam menghadapi proses pembelajaran mata pelajaran 

bahasa Arab merupakan suatu gejala yang dialami banyak peserta didik di 

sekolah, khususnya sekolah SMA dengan mata pelajaran bahasa asingnya 

berupa mata pelajaran bahasa Arab. Tanda-tanda kecemasan tampak pada 

diri peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran dalam bentuk 

kegelisahan, ketakutan dan ketegangan yang disertai simptom psikosomatis 

seperti ketegangan otot-otot, gemetar, berkeringat, sakit kepala, sakit perut, 

respon kaget yang berlebih-lebihan, kekeringan kerongkongan, dan 

kekeringan mulut. 

Konselor dapat memberikan layanan konseling dengan 

menggunakan berbagai pendekatan konseling untuk membantu peserta didik 

mengatasi kecemasannya. Bantuan untuk kecemasan umum difokuskan pada 

membantu individu membuang respon-respon yang lama yang merusak diri 

dan mempelajari respon-respon yang baru yang lebih sehat. Memperoleh 

perilaku baru, mengeleminasi perilaku yang maladaptif dan memperkuat 

serta mempertahankan perilaku yang diinginkan.  

Konseling behavioral merupakan salah satu pendekatan konseling 

yang pada dasarnya konselor tingkah laku ingin membantu klien untuk 

menyesuaikan diri dengan baik terhadap kondisi kehidupannya dan 
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mencapai tujuan pribadi dan profesionalnya. Jadi fokusnya adalah 

mengubah atau menghapuskan tingkah laku mal-adaptif yang ditunjukkan 

klien, sambil membantunya mendapatkan cara bertindak yang sehat dan 

konstruktif(Gladding, 2012:261). Menghapus suatu tingkah laku saja 

tidaklah cukup, tindakan dan tidak produktif harus diganti dengan cara 

memberi tanggapan yang produktif. 

Setelah memaparkan uraian tersebut, konseling behavioral di pilih 

untuk membantu peserta didik dalam meminimalisasi tingkat kecemasan 

dalam menghadapi proses pembelajaran mata pelajaran bahasa Arab. Pilihan 

terhadap konseling behavioral di dasarkan pada suatu prinsip bahwa 

perilaku dapat dipahami sebagai hasil kombinasi: (1) belajar waktu lalu 

dalam hubungannya dengan keadaan yang serupa; (2) keadaan motivasional 

sekarang dan efeknya terhadap kepekaan terhadap lingkungan; (3) 

perbedaan-perbedaan biologik baik secara genetik atau karena gangguan 

fisiologik. Dengan eksperimen-eksperimen terkontrol secara seksama maka 

menghasilkan hukum-hukum yang mengontrol perilaku tersebut (Willis, 

2010:69) 

Salah satu strategi konseling untuk mengurangi, menurunkan dan 

mengatasi stres dan ketegangan emosi adalah berupa teknik relaksasi. 

Relaksasi salah satu teknik dalam terapi perilaku. Teknik ini di pelopori oleh 

ahli fisiologis dan psikologis Edmund Jacobson pada sekitar tahun 1930 an. 

Jacobson yakin bahwa ketika kita dapat mengistirahatkan/ meregangkan 
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ketegangan pada otot/ fisik dengan cara yang tepat maka ini akan diikuti 

dengan relaksasi mental/ pikiran (Ratna 2012:8) 

Teknik relaksasi adalah suatu proses yang membebaskan mental dan 

fisik dari segala macam faktor yang menyebabkan adanya ketegangan serta 

mengatasi kekhawatiran/ kecemasan atau stres yang terjadi atau bersumber 

pada obyek-obyek tertentu melalui pengendoran otot-otot dan syaraf (Ratna 

2012:10). Teknik relaksasi ini akan meminimalisasi kecemasan peserta didik 

dalam menghadapi kecemasan-kecemasan salah satunya kecemasan dalam 

menghadapi mata pelajaran dengan meredakan ketegangan serta 

kekhawatiran yang berlebihan. 

Teknik relaksasi ini telah digunakan terhadap klien yang mengalami 

gangguan tidur, kecemasan, kesulitan mengontrol amarah. Selanjutnya 

teknik relaksasi ini digunakan bila kondisi klien sedang berada dalam tahap 

pertentangan antara keyakinan yang irasional dan menimbulkan ketegangan. 

Sehingga pada saat yang demikian diperlukan teknik relaksasi untuk 

menghilangkan ketegangan dalam diri klien. Dengan melemaskan otot 

dalam relaksasi, dapat mengurangi fungsi aktivitas atau strukturisasi 

ketegangan. Dalam hal ini ketegangan yang dimaksud adalah ketegangan 

yang berlebihan (excessivetension) yang dapat menimbulkan perilaku tidak 

tepat, karena ketegangan dalam batas wajar, adalah, suatu gejala psikologis 

yang menunjukan adanya keuntungan kearah kemajuan dibandingkan hanya 

santai atau rileks saja dalam suatu kehidupan. Selain dari itu dengan  

melemasnya otot dalam relaksasi yang dapat mengurangi strukturisasi 
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ketegangan tersebut dan indivu dalam keadaan rileks secara otomatis akan 

mempermudah proses terjadinya pengubahan pola pikir yang tidak logis atau 

kenyakinan yang irasional menjadi pola pikir yang rasional atau kenyakinan 

yang rasional.    

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut adalah salah satu 

model konseling behavioral yang dipandang efektif dalam meminimalisasi 

kecemasan peserta didik menghadapi mata pelajaran bahasa Arab adalah 

model konseling behavioral dengan teknik relaksasi. Maka penelitian ini 

berjudul “Pengembangan Model Konseling Behavioral dengan Teknik 

Relaksasi untuk Meminimalisasi Kecemasan Menghadapi Mata 

Pelajaran Bahasa Arab di SMA Negeri Kabupaten Majalengka”. 

Berdasarkan data terkait dan hasil penelitian awal (research) tersebut, 

mendorong peneliti untuk melakukan pengembangan (development) layanan 

konseling behavioral yang menggunakan teknik relaksasi, fokus 

pengembangan penelitian ini pada tahap kegiatan konseling behavioral 

digunakan dengan menggunakan teknik relaksasi. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan sebelumnya 

dapat terindentifikasi permasalahan dalam penelitian ini. 

a. Konseling yang dilaksanakan belum menggunakan teknik yang tepat 

dalam meminimalisasi kecemasan peserta didik menghadapi mata 

pelajaran bahasa Arab di kabupaten Majalengka. 
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b. Kecemasan yang dialami peserta didik saat menghadapi mata pelajaran 

bahasa Arab akan menghambat kemampuan peserta didik dalam 

melaksanakan proses pembelajaran bahasa Arab dan berpengaruh 

kepada hasil evaluasi mata pelajaran bahasa Arab. 

c. Pelaksanaan konseling behavioral perlu menggunakan teknik yang 

tepat untuk mengatasi kecemasan peserta didik pada saat menghadapi 

mata pelajaran bahasa Arab yaitu melaksanakan model konseling 

behavioral dengan teknik relaksasi untuk meminimalisasi kecemasan 

peserta didik menghadapi mata pelajaran bahasa Arab. 

d. Kecemasan peserta didik dalam menghadapi mata pelajaran bahasa 

Arab akan menghambat kepada mata pelajaran lain, karena peserta 

didik menjadi tidak konsentrasi. 

e. Pelaksanaan konseling individual selain perlu pendekatan dan teknik 

tepat dalam meminimalisasi kecemasan. Juga diperlukan langkah-

langkah yang lebih menyenangkan. Agar peserta didik tidak merasa 

bosan ketika melaksanakan proses konseling individual. 

f. Untuk meminimalisasi kecemasan dalam menghadapi mata pelajaran 

bahasa Arab perlu adannya kerjasama dengan guru mata pelajaran 

bahasa Arab. Agar mengetahui terlihat jelas faktor yang mempengaruhi 

kecemasan menghadapi mata pelajaran bahasa Arab. 
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1.3 Cakupan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dari latar belakang yang telah 

dipaparkan, penelitian ini hanya memfokuskan pada pengembangan model 

konseling behavioral dengan teknik relaksasi untuk meminimalisasi 

kecemasan peserta didik menghadapi mata pelajaran bahasa Arab di 

kabupaten Majalengka. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan cakupan masalah, secara sistematis dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

a. Bagaimanakah pelaksanaan konseling individu selama ini di SMA 

Negeri kabupaten Majalengka? 

b. Bagaimanakah kondisi kecemasan peserta didik dalam menghadapi 

mata pelajaran bahasa Arab di SMA Negeri kabupaten Majalengka? 

c. Bagaimanakah model konseling behavioral dengan teknik relaksasi 

dapat meminimalisasi kecemasan peserta didik menghadapi mata 

pelajaran bahasa Arab di SMA Negeri kabupaten Majalengka? 

d. Bagaimanakah keefektifan model konseling behavioral dengan teknik 

relaksasi dapat meminimalisasi kecemasan peserta didik menghadapi 

mata pelajaran bahasa Arab di SMA Negeri kabupaten Majalengka? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian yang hendak dicapai 

adalah sebagai berikut ini: 

a. mendeskripsi pelaksanaan konseling individu di SMA Negeri 

kabupaten Majalengka; 

b. mendeskripsi kecemasan peserta didik menghadapi mata pelajaran 

bahasa Arab di SMA Negeri kabupaten Majalengka; 

c. menghasilkan model konseling behavioral untuk meminimalisasi 

kecemasan peserta didik menghadapi mata pelajaran bahasa Arab di 

SMA Negeri kabupaten Majalengka; 

d. menentukan keefektifan model konseling behavioral dengan teknik 

relaksasi untuk meminimalisasi kecemasan peserta didik menghadapi 

mata pelajaran bahasa Arab di SMA Negeri kabupaten Majalengka. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoretik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmu bimbingan 

dan konseling terutama yang berkaitan dengan konseling behavioral, model 

konseling behavioral dengan teknik relaksasi untuk meminimalisasi kecemasan 

peserta didik menghadapi mata pelajaran bahasa Arab dan dapat dikembangkan 

penelitian-penelitian lanjutan dalam topik yang sama maupun berbeda. 
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1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Guru Bimbingan dan Konseling 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, guru BK dapat menggunakan 

hasil penelitian ini dalam pelaksanaan konseling individu di sekolah, sehingga 

dapat menunjang efektivitas dari pelaksanaan konseling individu yang diberikan. 

1.6.2.2 Peserta didik 

Dalam pelaksanaan layanan konseling ini diharapkan peserta didik 

dapat meminimalisasi kcemasan menghadapi mata pelajaran bahasa Arab agar 

tidak merasa khawatir akan gagal karena menghadapi proses pembelajaran 

bahasa Arab yang merupakan mata pelajaran bahasa asing. Siswa merasa dapat 

berkonsentrasi saat belajar atau dapat menguasai materi pembelajaran bahasa 

Arab. 

1.6.2.3 Kepala Sekolah 

Jika model konseling behavioral dengan teknik relaksasi dapat 

digunakan untuk meminimalisasi kecemasan peserta didik dalam menghadapi 

mata pelajaran bahasa Arab, diharapkan kepala sekolah dapat memberikan 

kesempatan, dukungan dan fasilitas kepada guru BK untuk melaksanakan 

konseling behavioral dengan teknik relaksasi dan memberikan kesempatan 

kepada guru BK untuk mengembangkan model konseling individu lainnya. 

1.6.2.4 Peneliti 

Peneliti dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan dalam 

bidang penelitian, lebih memahami penerapan teori konseling behavioral dan 
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teknik relaksasi, serta mampu menerapkan konseling behavioral dengan teknik 

relaksasi pada penelitian lainnya. 

 

1.7 Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

1.7.1  Pengembangan 

Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah model konseling 

behavioral dengan teknik relaksasi, dengan spesifikasi penelitian untuk 

meminimalisasi kecemasan menghadapi proses pembelajaran bahasa Arab. 

Kecemasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan iklim 

sekolah yang memberikan dampak-dampak kecemasan yang menyebabkan 

kondisi kurang siap dalam menghadapi mata pelajaran bahasa Arab. 

Untuk dapat membedakan konseling behavioral yang dikembangkan ini 

dengan konseling behavioral pada umumnya, maka diperlukan spesifikasi 

tersendiri. Spesifikasi dari model konseling behavioral ini adalah terletak pada 

keseluruhan proses konseling behavioral yang menggunakan teknik relaksasi 

untuk meminimalisasi kecemasan dalam menghadapi mata pelajaran bahasa 

Arab. 

 

1.7.2 Implementasi Model  

Model konseling behavioral dengan teknik relaksasi ini secara spesifik 

akan diimplementasikan di SMA Negeri 1 Kadipaten yang merupakan salah satu 

sekolah negeri di kabupaten Majalengka Jawa Barat dan merupakan salah satu 

sekolah menengah atas yang mengunakan bahasa Arab sebagai bahasa asing. 



15 

 

Serta diharapkan dapat di tindak lanjuti di SMA Negeri se-Kabupaten 

Majalengka. 

 

1.8 Asumsi dan Keterbatasan Penelitian  

1.8.1 Asumsi  

Asumsi pengembangan model konseling behavioral dengan teknik relaksasi ini 

adalah sebagai berikut:  

1.8.1.1 Guru BK meskipun telah memberikan layanan konseling individu, masih 

bingung ketika melakukan layanan bimbingan konseling yang dikaitkan 

dengan permasalahan kecemasan menghadapi mata pelajaran. Untuk itu 

diperlukan langkah-langkah yang mudah dipahami secara praktis oleh guru 

BK. 

1.8.1.2 Peserta didik meskipun sudah diberikan layanan konseling individu, tidak 

secara pasti juga dapat meminimalisasi kecemasan yang dialaminya ketika 

menghadapi proses pembelajaran bahasa Arab, oleh karena itu diperlukan 

teknik yang dapat membantu siswa dalam meminimalisasi kecemasannya. 

1.8.1.3 Guru BK mampu melaksanakan layanan bimbingan dan konseling melalui 

model konseling behavioral menggunakan teknik relaksasi untuk 

meminimalisasi kecemasan siswa menghadapi mata pelajaran bahasa 

Arab. 
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1.8.2 Keterbatasan Penelitian  

1.8.2.1 Pengembangan model konseling behavioral dengan teknik relaksasi ini 

mempunyai keterbatasan hanya dilakukan sampai uji terbatas, yakni 

lingkup kabupaten Majalengka. 

1.8.3.1 Pengembangan model ini hanya terbatas dalam meminimalisasi 

kecemasan dalam menghadapi proses pembelajaran bahasa Arab, belum 

bisa di kembangkan dalam meminimalisasi atau meningkatkan variabel 

yang lain. 

1.8.3.2 Validasi praktisi pun hanya dalam lingkup beberapa guru BK di kabupaten 

Majalengka belum meluas di beberapa kabupaten yang lainnya. 
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