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ABSTRAK 

 

Olga Alam Bagaskara. (2019). Keefektifan Konseling Kelompok Teknik Modeling 

Simbolik untuk Mengurangi Perilaku Antisosial Siswa SMA N 1 Sukorejo. Skripsi. 

Jurusan Bimbingan dan Konsseling. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri 

Semaarang. Pembimbing Dr. Anwar Sutoyo, M.Pd. 

Kata Kunci: perilaku antisosial, konseling kelompok, teknik modeling simbolik. 

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan fenomena siswa SMA N 1 Sukorejo 

yaitu rata-rata siswa masih dalam usia remaja kurang patuh terhadap norma sosial 

dan peraturan hukum dan gagal membuat perencanaan masa depan atau 

impulsivitas. Akibat, siswa menjadi enggan untuk melakukan interakasi dengan 

lingkungan sekitar dan siswa tidak perduli terhadap orang lain. Konseling 

kelompok teknik modeling diharapkan dapat membantu siswa mengembangkan 

perilaku sosial dan interaksi dengan orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui keefektifan konseling kelompok teknik modeling untuk mengurangi 

perilaku antisosial siswa. 

Jenis penelitian adalah eksperimen dengan desain penelitian one grup 

pretest postest design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X IPS 2 

SMA N 1 Sukorejo, Kendal yang berjumlah 35 siswa. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah purposive sampling dengan sampel penelitian siswa yang 

memiliki perilaku antisosial tinggi yang diukur dari skala psikologis perilaku 

antisosial. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif presentase dan uji 

Wilcoxon. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku antisosial siswa sebelum dan 

sesudah mendapatkan treatment dapat berkurang rata-rata 33,65%. Hasil awal rata-

rata pretest sebesar 77,80% dan rata-rata menjadi 44,15% saat postes. Hasil dari uji 

wilcoxon yaitu 0,012 < 0,05 maka hipotesis penelitian diterima. Hal ini berarti bahwa 

layanan konseling kelompok teknik modeling simbolik terbukti efektif untuk mengurangi 

perilaku antisosial siswa kelas X IPS 2 SMA N 1 Sukorejo, Kendal. Saran yang dapat 

diberikan yaitu konselor sekolah dapat menerapkan dan mengembangkan layanan 

konseling kelompok teknik modeling sebagai saah satu strategi alternatif untuk mengurangi 

perilaku antisosial. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Siswa SMA merupakan individu yang masih dalam tahap perkembangan 

usia remaja, yang dimana masa tersebut adalah masa dimana masih penuh dengan 

kesukaran. Hal ini disebabkan masa remaja merupakan masa transisi dari masa 

kanak-kanak menuju dewasa. (Hurlock, 2005) Remaja pada perkembangannya 

harus memenuhi tugas-tugas perkembangan, tetapi tidak semua remaja dapat  

memenuhi tugas-tugas tersebut dengan baik. Banyak masalah yang dialami remaja 

dalam memenuhi tugas perkembangan. Salah satu wujud dari masalah-masalah 

tersebut adalah apa yang kemudian dikenal sebagai perilaku antisosial. Perilaku 

antisosial yang dilakukan oleh siswa SMA semakin beragam, seolah-olah 

menggambarkan mulai pudarnya nilai-nilai moral dikalangan remaja. Berusaha 

memperoleh manfaat yang menyenangkan, tetapi pada kenyataannya sering 

mengganggu lingkungan sekitar dengan perilaku yang menyimpang.  

Perilaku yang timbul adalah perilaku yang bertentangan dengah norma 

sosial yang berlaku pada lingkungan tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh 

(Nevid, 2005) gangguan perilaku antisosial adalah sebuah gangguan perilaku yang 

ditandai oleh perilaku antisosial dan tidak bertanggung jawab serta kurangnya 

penyesalan untuk kesalahan mereka. (Litfiah, 2009) menyatakan bahwa antisosial 

merupakan suatu gangguan dalam kepribadian seseorang, gangguan ini ditekankan 
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pada ketidak mampuan individu untuk mengikuti norma-norma sosial yang 

ada selama perkembangan masa remaja dan masa dewasa.  

Dapat artikan perilaku antisosial pada remaja adalah suatu bentuk perilaku 

menyimpang dalam diri remaja yang disebabkan karena lemahnya kontrol diri  dan 

agresi yang berlebihan pada remaja. Perilaku antisosial pada siswa dapat 

berpengaruh pada tugas perkembangan yang diartikan siswa tidak akan 

memperdulikan perilaku yang dilakukannya, yang berkemungkinan dapat 

merugikan orang lain atau diri sendiri. Perilaku antisosial pada siswa yang tidak 

segera ditangani memiliki banyak kemungkinan dapat memperburuk tugas 

perkembang sosial. Siswa berkecenderungan akan menarik diri dari lingkungan 

sosial. Berbagai bentuk perilaku antisosial remaja yang menentang norma 

masyarakat  dewasa ini tidak hanya terbatas pada perbuatan nakal seperti mencorat-

coret dinding, membolos sekolah dan kebut-kebutan di jalan. Tetapi lebih 

memprihatinkan lagi tindakan yang dilakukan sudah mencapai tindakan kriminal 

yang membahayakan yaitu perkelahian perorangan, tawuran pelajar, mabuk-

mabukan, pemerasan, pencurian, perampokan, pengerusakan, penganiayaan dan 

penggunaan obat-obatan terlarang. 

Perilaku antisoisal dapat terjadi pada siswa SMA yaitu karena terdapat 

beeberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya, faktor tidak tercapainya 

identitas peran, faktor kontrol diri yang tidak kuat, faktor pengaruh teman sebaya, 

faktor kelas sosial ekonomi yang rendah serta faktor  kualitas tempat tinggal yang 

rendah. Kastutik dan Setyowati (2014) memberikan hasil bahwa perilaku antisosial 

terbentuk oleh pola asuh keluarga, yaitu siswa dengan pola asuh orang tua yang 
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pesimis  cenderung memiliki perilaku antisosial, dibandingkan siswa dengan pola 

asuh orang tua yang otoriter dan demokratis memiliki perilaku antisosial yang lebih 

rendah. Suryani (2017) Kehidupan bersosial remaja pun masih labil, hal ini ditandai 

dengan kecendereungan remaja mencari identitas untuk mendapatkan penghargaan 

diri dari teman sebaya, keluarga, dan sebagainya. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di SMA N 1 Sukorejo meskipun 

ditemukan siswa yang mampu memenuhi tugas perkembangan sosial dengan baik 

seperti siswa memberikan salam jika berpapasan dengan guru, berbahasa dengan 

baik, dalam kegiatan belajar siswa tidak menggunakan HP, dan siswa dapat 

membantu siswa yang membutuhkan bantuan dalam hal positif. Ditemukan pula 

siswa yang memiliki perilaku antisosial sepeti membuang sampah tidak pada 

tempatnya, suka membuat onar atau menjahili teman, siswa ketika melihat guru 

pura-pura tidak melihat dan cuek, siswa dalam kegiatan belajar mengajar tidak 

memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru melainkan siswa asik melakukan 

kegiatan lain, siswa bermain HP, mengobrol dengan teman sebangku, siswa juga 

melakukan pelanggaran sekolah mengenai seragam yang dipakai, terdapat pula 

siswa yang gemar membolos pada jam pelajarantertentu. 

Kasus siswa SMA diatas seharusnya tidak terjadi, karena pada dasarnya 

dalam tugas perkembangan sosial, siswa SMA harusnya sudah dapat memiliki 

sopan santun dan etika dalam menghadapi orang yang lebih dewasa. Siswa juga 

sudah mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, bahkan 

siswa mampu memberikan contoh yang baik untuk lingkungan sekitar. Kenyataan 

yang terjadi, tidak semuanya siswa SMA dapat untuk mengelola emosi, memiliki 
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sopan santun dan etika yang baik. Masih terdapat siswa yang belum bisa 

membedakan mana yang baik dan buruk. Justru yang terpikirkan oleh siswa 

hanyalah kesenangan semata. Dari kasus yang terjadi pada siswa yang mengalami 

perilaku antisosial, peneliti ingin melakukan suatu eksperimen apakah perilaku 

antisosial yang terjadi pada siswa dapat berkurang yaitu dengan menggunakan 

koseling kelompok. Teknik yang digunakan dalam konseling kelompok adalah 

teknik modeling simbolik.  

Pendekatan konseling yang digunakan adalah pendekatan konseling 

behavioral, yang dimana pada pendekatan ini ditandai dengan pemusatan perhatian 

pada bentuk perilaku yang tampak dan spesifik, kecermatan dan penguraian tujuan 

treatment, perumusan prosedur treatment yang spesifik sesuai dengan masalah, dan 

penafsiran objektif terhadap hasil terapi. Tujuan dari pendekatan ini adalah supaya 

individu mendapatkan pemahaman tingkah laku baru yang disajikan dalam bentuk 

suatu tayangan video, video yang digunakan dapat menyajikan contoh tingkah laku 

dan berpotensi sebagai sumber model tingkah laku. 

Menurut Wibowo (2005: 17), konseling kelompok merupakan proses 

pemberian bantuan berupa konseling kepada kelompok yang berjumlah enam 

sampai delpan orang yang memiliki sifat terapuetik untuk pengembangan dan 

masalah pribadi. Dalam konseling kelompok fokus pembahasan adalah pada 

pribadi setiap anggota kelompok bukan pada topik yang dibahas. Pemberian 

layanan konseling kelompok memliki maksud dan tujuan yang sama dengan 

konseling individu, namun layanan tersebut diberikan dalam format kelompok. 
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Konseling kelompok yaitu proses pemberian bantuan layanan konseling 

pada sekelompok klien (siswa) yang memiliki permasalahan yang sama. Konseling 

kelompok memiliki tujuan untuk mengentaskan masalah dari salah satu anggota 

kelompok dengan bantuan anggota kelompok yang lain. Konseling kelompok 

dilakukan dengan dinamika kelompok.  

Efford (2016) menjelaskan teknik modeling adalah suatu proses belajar 

melalui pengamatan orang lain untuk mengamati, mengimitasi, mengidentifikasi, 

belajar observasional dan vicariuos learning. Keberhasilan modeling dapat dicapai 

apabiila diawali dengan pemberian reinforcemnt atau penguatan sehingga siswa 

dapat belajar meniru atau tidak meniru sebuah model. 

Teknik modeling adalah teknik konseling yang memiliki tujuan 

pembelajaran pada konseli dengan memberikan contoh kepada siswa dengan suatu 

obyek, bisa secara langsung atau bisa dengan menggunakan media. Teknik 

modeling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik modeling simbolik, 

yang dimana model yang ditunjukan yaitu dengan media video.  

Untuk mengetahui konseling kelompok teknik modeling simbolik efektif 

untuk mengurangi perilaku antisosial siswa, maka peneliti ingin melakukan sebuah 

penelitian eksperimen dengan topik “ Keefektifan Layanan Konseling Kelompok 

dengan Teknik Modeling Simbolik untuk Mengurangi Perilaku Antisosial Siswa 

SMA N 1 Sukorejo”. Untuk mengetahui hasil keefektifan dari penelitian ini, yaitu 

peneliti mengukur perilaku antisosial siswa sebelum mendapatkan layanan 

konseling kelompok teknik modeling simbolik dan setelah mendapatkan layanan 

konseling kelompok teknik modeling simbolik. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana gambaran perilaku antisosial siswa sebelum mendapatkan 

konseling kelompok dengan teknik modeling simbolik? 

2. Bagaimana gambaran perilaku antisosial siswa setelah mendapatkan konseling 

kelompok dengan teknik modeling simbolik? 

3. Apakah konseling kelompok teknik modeling simbolik efektif untuk 

mengurangi perilaku antisosial siswa? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis perilaku antisosial siswa sebelum mendapatkan konseling 

kelompok dengan teknik modeling simbolik. 

2. Menganalisis perilaku antisosial siswa setelah mendapatkan konseling 

kelompok dengan teknik modeling simbolik. 

3. Menganalisis keefektifan konseling kelompok teknik modeling simbolik 

efektif untuk mengurangi perilaku antisosial siswa.  

1.4 Manfaat Penelitian  

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu 

manfaat teoritis maupun praktis. 
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1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan, 

pengetahuan, dan masukan mengenai keefektifan konseling kelompok dengan 

teknik modeling dengan perilaku pada siswa SMA. Penelitian ini diharapkan 

memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis untuk mengembangkan 

khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Bimbingan dan Konseling, guna 

meningkatkan pelayanan BK di sekolah oleh Guru Bimbingan dan Konseling. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat yaitu: 

a. Guru Bimbingan dan Konseling 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Guru 

Bimbingan dan Konseling mengenai konseling kelompok teknik modeling untuk 

mengurangi perilaku antisosial siswa, membantu Guru Bimbingan dan Konseling 

dalam menyelesaikan masalah perilaku antisosial siswa dengan cara konseling 

kelompok menggunakan teknik modeling. 

b. Peneliti berikutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada peneliti 

berikutnya untuk lebih mengembangkan kekurangan yang terdapat pada penelitian 

ini.



 

8 
 

BAB 2 

LANDASAN TEORI 

Penelitian ini membahas tentang layanan konseling kelompok dengan 

teknik modeling simbolik untuk mengurangi perilaku antisosial pada siswa. Dalam 

penelitian ini dibahas teori-teori yang relevan, meliputi: (1) penelitian terdahulu, 

(2) perkembangan remaja, (3) perilaku antisosial, (4) layanan konseling kelompok, 

(5) teknik modeling simbolik, (6) kerangka berpikir, dan (7) hipotesis penelitian. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang relevan dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti. Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan masukan 

bagi peneliti untuk memperkuat penelitian yang akan mengungkap tentang 

efektivitas konseling kelompok untuk mengurangi perilaku antisosial siswa. 

Berikut adalah hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penelitian 

yang diangkat oleh peneliti: 

Hasil penelitian Alison, dkk. (2014) menyatakan bahwa perilaku antisosial 

dapat terbentuk dari pola asuh yang keras dan kurangnya motivasi dari orang tua. 

Pengaruh yang buruk dari orang tua serta motivasi yang kurang mendukung pada 

anak dapat memicu munculnya perilaku antisosial. Pola asuh yang baik dan 

pemberian reward kepada anak dapat memotivasi anak untuk bisa membantu anak 

terhindar dari kehidupan yang bururk yang dapat memicu timbulnya perilaku 
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antisosial dan kriminal pada anak. Pola asuh orang tua sangat berperan 

terhadap pembentukan perilaku individu. 

Sejalan dengan itu, Bacon, dkk. (2018) menyampaikan bahwa efek pola 

asuh dari orang tua tampak berbeda antara sampel pria dan wanita. Perilaku 

antisosial yang timbul pada laki-laki terkait dengan kekhawatiran akan keuangan 

dan ciri-ciri kepribadian yang terkait dengan ketekunan dan kegigihan. Sedangkan 

perilaku antisosial yang timbul pada perempuan mencerminkan pola perilaku yang 

lebih interpersonal-reaktif. Dengan demikian, dijelaskan bahwa perilaku antisosial 

dapat menyerang siapa saja tanpa memandang jenis kelamin. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari, dkk. (2018) 

menyatakan bahwa media sosial berperan dalam mempengaruhi perilaku antisosial 

siswa. Hal tersebut dikarenakan perilaku antisosial dapat muncul dari apa yang 

telah didapat oleh siswa dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga 

menimbulkan dampak yang sangat beragam seperti halnya merugikan masyarakat, 

dan dapat menggangu kesejahteraan masyarakat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2015), menyarankan upaya 

penanganan perilaku antisosial siswa dapat melalui penerapan pola asuh 

authorative, menumbukan norma sosial yang baik di masyarakat serta memberikan 

tayangan media yang dapat memberikan tuntunan bagi siswa. Sehingga tayangan 

tersebut dapat dijadikan sebagai permodelan tingkah laku yang baik. 

Hasil senada disampaikan oleh Brazil, dkk. (2016) menjelaskan bahwa 

perilaku antisosial dapat memberikan penderitaan bagi individu, anggota keluarga, 
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komunitas dan masyarakat. Perilaku  antisosial yang terjadi pada individu dapat 

teratasi dengan penanganan psikologis kognitif dan penanganan secara medis.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang tercantum di atas memberikan 

informasi bahwa perilaku antisosial terbentuk karena pola asuh yang diterapkan 

oleh orang tua. Tayangan media dapat membentuk perilaku siswa yang apabila 

dimanfaatkan dapat dijadikan sebagai permodelan yang baik dalam bertingkah 

laku. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian tentang 

keefektifan layanan konseling individu dengan teknik modeling simbolik untuk 

menurunkan perilaku antisosial siswa SMA. 

2.2 Gangguan Kepribadian Perilaku Antisosial  

2.2.1 Pengertian Perilaku Antisosial 

Remaja sering dideskripsikan agresif karena mengambil apa saja yang 

mereka inginkan, tanpa peduli persaan orang lain. Mereka sering tidak melihat 

perbedaan antara kebenaran dan kebohongan ucapannya demi mencapai tujuannya. 

Mereka tidak menunjukkan penyesalan atau peduli pada efek-efek tindakannya 

yang kadang-kadang sangat merusak. Robins, Locke, & Reiger (dalam Nevid, 

2005) berpendapat antisosial secara persisten melakukan pelanggaran terhadap hak-

hak orang lain dan sering melanggar hukum. Mereka mengabaikan norma dan 

konvensi sosial, impulsive, serta gagal membina komitmen interpersonal dan 

pekerjaan. Walaupun perempuan lebih cenderung untuk mengembangkan 

gangguan kecemasan dan depresi dibandingkan laki-laki, laki-laki lebih cenderung 

menerima diagnosis gangguan perilaku antisosial dibandingkan perempuan.  
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Nevid, dkk. (2014: 434) menjelaskan bahwa perilaku antisosial dibedakan 

dalam beberapa bentuk. Pertama, konflik otoritas seperti membolos atau melarikan 

diri dari rumah. Kedua, perilaku antisosial terselubung seperti mencuri. Ketiga, 

perilaku antisosial terbuka seperti menyerang seseorang dengan senjata. Dalam 

kategori luas ini, ada beberapa perkembangan yang dapat diprediksi. Konflik 

otoritas biasanya pertama muncul sebagai perilaku keras kepala, yang meningkat 

menjadi definisi dan ketidaktaatan, dan kemudian berkembang menjadi tanda-tanda 

masalah yang lebih serius dengan otoritas, seperti pembolosan dan melarikan diri 

dari rumah. Perilaku antisosial terselubung biasanya dimulai dengan tindakan 

seperti berbohong dan mengutil yang dapat berkembang menjadi perusakan 

properti seperti vandalisme. Kejahatan properti yang lebih serius dapat berkembang 

menjadi perampokan.  

Perilaku antisosial yang berlebihan pada umumnya muncul sebagai 

pertikaian atau penindasan, yang meningkat ke hal-hal seperti perkelahian antar 

geng atau kelompok dan berlanjut menjadi aktivitas kriminal yang penuh 

kekerasan. Hal tersebut bukan untuk mengatakan bahwa semua anak yang tumbuh 

dengan gangguan seperti yang sudah dijelaskan di atas menjadi penjahat kasar atau 

bahwa semua anak prasekolah yang keras kepala akhirnya melarikan diri dari 

rumah sebagai remaja.  

Sebaliknya selalu benar, yaitu semua remaja yang kejam memiliki sejarah 

perilaku agresif yang meningkat. Sebagian besar remaja yang melakukan kejahatan 

properti serius mulai dengan perilaku yang kurang serius dan remaja yang paling 

memberontak secara kronik adalah anak-anak yang menentang. Tentu saja 
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beberapa remaja melakukan ketiga jenis tindakan secara umum. Perilaku anak 

remaja yang lebih serius ada dalam satu kategori, semakin besar kemungkinan ia 

menampilkan yang lain. Artinya sebagian besar remaja yang melakukan kejahatan 

kekerasan juga terlibat dalam perilaku antisosial rahasia dan yang terkait dengan 

otoritas, tetapi tidak semua remaja yang memiliki konflik dengan otoritas atau yang 

terlibat dalam perilaku antisosial terselubung memang. 

2.2.2 Ciri-ciri Perilaku Antisosial 

Nevid (2005: 277), menjelaskan ciri-ciri diagnostik dari gangguan perilaku 

antisosial yang terjadi pada individu, yaitu: 

a. Berusia 18 tahun  

b. Ada bukti gangguan perilaku sebelum usia 15 tahun, ditunjukkan dengan pola 

perilaku seperti membolos, kabur, memulai perkelahian fisik, menggunakan 

senjata, memaksa seseorang untuk melakukan aktivitas seksual, kekejaman 

fisik pada seseorang atau pada binatang, merusak atau membakar bangunan 

secara sengaja, berbohong, mencuri atau merampok.  

c. Sejak usia 15 tahun menunjukkan kepedulian yang kurang dan pelanggaran 

terhadap hak-hak orang lain yang ditunjukkan oleh beberapa perilaku, yaitu: 

1) Perilaku kurang patuh terhadap norma sisual dan peraturan hukum, 

ditunjukan dengan terlibat dalam perkelahuan fisik dan mengakibatkan 

penahanan, seperti merusak bangunan, terlibat dalam pekerjaan yang 

bertentangan dnegan hukum, mencuri, atau menganiyaya orang lain.  

2) Perilaku agresif dan sangat mudah tersinggung saat berhubungan dengan 

orang lain, ditunjukan dengan terlibat dalam perkelahian fisik dan 
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menyerang orang lain secara berulang, mungkin termasuk penganiyayaan 

terhadap pasangan atau anak-anak.  

3) Perilaku yang secara konsisten tidak bertanggung jawab, ditunjukkan 

dengan kegagalan mempertahankan pekerjaan karena keterlambatan, 

mengabaikan kesempatan kerja atau memperpanjang periode pengangguran 

walaupun ada kesempatan dan kegagalan untuk mematuhi tanggung jawab 

keuangan seperti gagal membiayai anak atau membayar hutang dan atau 

kurang dapat bertahan dalam hubungan monogami.  

4) Gagal membuat perencanaan masa depan atau impulsivitas, seperti 

ditunjukkan oleh perilaku berjalan-jalan tanpa pekerjaan atau tujuan yang 

jelas.  

5) Tidak menghormati kebenaran, ditunjukkan dengan berulang kali 

berbohong, memperdaya, atau menggunakan orang lain untuk mencapai 

tujuan pribadi atau kesenangan.  

6) Perilaku tidak menghargai keselamatan diri sendiri atau keselamatan orang 

lain, ditunjukkan dengan berkendaraan saat mabuk atau berulang kali 

mengebut.  

7) Kurangnya penyesalan atas kesalahan yang dibuat, ditunjukkan dengan 

ketidakpedulian akan kesulitan akan kesulitan yang ditimbulkan pada orang 

lain, dan atau membuat alasan untuk kesulitan tersebut. 

Selain itu, menurut Durand (2006: 295) ciri-ciri perilaku antisosial 

diantaranya yaitu:  
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a. Berumur paling sedikit 18 tahun dan telah menunjukkan pola pervasif dari 

sikap tidak peduli dan pelanggaran hak-hak orang lain sejak umur 15 tahun.  

b. Tidak mematuhi norma-norma sosial, terbukti dari tindakan-tindakan 

melanggar hukum yang dilakukannya.  

c. Suka memperdaya orang lain, termasuk berbohong, menggunakan namanama 

alias, atau menipu orang lain untuk memperoleh keuntungan atau kesenangan.  

d. Impulsivitas atau tidak mampu membuat rencana kedepan.  

e. Iritabilitas atau agresivitas seperti sering ditunjukkan oleh seringnya berkelahi 

atau melakukan penyerangan.  

f. Tidak peduli pada keselamatan orang lain.  

g. Secara konsisten tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan atau dalam 

membayar tagihan.  

h. Tidak menyesal karena telah menyakiti orang lain. Ada tanda gangguan yang 

muncul sebelum umur 15 tahun.  

i. Tidak muncul secara ekslusif selama perkembangan skizofrenia atau selama 

episode manik. 

2.2.3 Faktor Penyebab Perilaku Antisosial  

Nolen (2007: 272) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

antisosial diantaranya sebagai berikut: 

a. Kelainan genetik berpengaruh terhadap perilaku antisosial  

b. Testosteron, sikap agresif dihubungkan dengan tingginya kadar testosteron, 

kemungkinan lain dari tingginya kadar testosteron berpengaruh pada 

perkembangan otak fetal yang akan mendukung terjadinya agresifisme.  
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c. Serotonin, rendahnya kadar serotonin menyebabkan sikap impulsif.  

d. Attention deficit/hyperactivity disorder, anak-anak yang memiliki gangguan ini 

akan berkembang menjadi perilaku antisosial dengan respon penolakan norma 

sosial dan hukuman.  

e. Fungsi eksekutif, penderita gangguan perilaku antisosial mengalami defisit 

pada bagian otak yang melibatkan fungsi eksekusi (perencanaan perilaku dan 

pengontrolan diri)  

f. Arousability, rendahnya tingkat kecemasan menyebabkan tidak takut akan 

situasi bahaya yang akan menyebabkan perilaku antisosial.  

g. Faktor sosial, kognitif anak dengan kecenderungan antisosial memiliki 

orangtua yang keras dan sembrono, dan anak mengartikan situasi interpersonal 

ini sebagai jalan yang mendukung sikap agresif. 

2.3 Perkembangan Remaja 

2.3.1 Pengertian Remaja  

Menurut Hurlock (2003: 206), remaja atau istilah lainnya adolescene 

berasal dari kata adolescere yang berarti “tumbuh” atau “tumbuh menjadi dewasa”. 

Istilah ini mempunyai arti yang lebih luas, mencakup kematangan mental, 

emosional, sosial dan fisik. Monks (2006: 260) menjelaskan bahwa remaja biasa 

diartikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, 

karena remaja belum memperoleh status orang dewasa tetapi tidak lagi memiliki 

status anak-anak. 

Kemudian, Piaget (dalam Hurlock, 2003: 206) menjelaskan bahwa masa 

remaja secara psikologis adalah usia dimana individu menjadi berintegrasi dengan 
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masyarakat dewasa. Anak tidak lagi merasa di bawah tingkatan orang-orang yang 

lebih tua, melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam 

masalah hak. Hal senada juga di kemukakan oleh Santrock (2002: 23), bahwa masa 

remaja (adolescence) ialah periode perkembangan transisi dari masa kanak-kanak 

hingga masa dewasa yang mencakup perubahan-perubahan biologis, kognitif, dan 

sosial emosional. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa remaja 

dapat diartikan sebagai masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa mencakup 

kematangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial. 

2.3.2 Tugas-tugas Perkembangan Remaja  

Tugas-tugas perkembangan masa remaja menurut Havighurst (dalam 

Gunarsa, 2001: 39), sebagai berikut:  

a. Menerima kenyataan terjadinya perubahan fisik yang dialaminya dan dapat 

melakukan peran sesuai dengan jenisnya secara efektif dan merasa puas 

terhadap keadaan tersebut.  

b. Belajar memiliki peranan sosial dengan teman sebaya, baik teman sejenis 

maupun lawan jenis sesuai dengan jenis kelamin masing-masing. 

c. Mencapai kebebasan dari ketergantungan terhadap orangtua dan orang dewasa 

lainnya. 

d. Mengembangkan kecakapan intelektual dan konsep-konsep tentang kehidupan 

bermasyarakat. 

e. Mencari jaminan bahwa suatu saat harus mampu berdiri sendiri dalam bidang 

ekonomi guna mencapai kebebasan ekonomi. 
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f. Mempersiapkan diri untuk menentukan suatu pekerjaan yang sesuai dengan 

bakat dan kesanggupannya. 

g. Memahami dan mampu bertingkah laku yang dapat dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku. 

h. Memperoleh informasi tentang pernikahan dan mempersiapkan diri untuk 

berkeluarga. 

i. Mendapatkan penilaian bahwa dirinya mampu bersikap tepat sesuai dengan 

pandangan ilmiah. 

Selanjutnya, Kay (dalam Putro, 2017: 29) mengemukakan tugas-tugas 

perkembangan masa remaja sebagai berikut:  

a. Menerima fisiknya sendiri berikut keragaman kualitasnya. 

b. Mencapai kemandirian emosional dari orangtua atau figur-figur yang 

mempunyai otoritas. 

c. Mengembangkan ketrampilan komunikasi interpersonal dan bergaul dengan 

teman sebaya, baik secara individual maupun kelompok. 

d. Menemukan manusia model yang dijadikan identitas pribadinya. 

e. Menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya 

sendiri. 

f. Memperkuat self-control (kemampuan mengendalikan diri) atas dasar skala 

nilai, prinsip-prinsip, atau falsafah hidup (weltanschauung). 

g. Mampu meninggalkan reaksi dan penyesuaian diri (sikap/perilaku) kekanak-

kanakan. 
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2.3.3 Ciri-ciri Remaja  

Remaja memiliki ciri-ciri yang akan membedakannya dengan periode 

sebelumnya dan sesudahnya (periode masa kanak-kanak dan dewasa). Hurlock 

(2003: 207-209), menyampaikan ciri-ciri remaja adalah sebagai berikut: 

a. Masa remaja sebagai periode yang penting 

b. Masa remaja sebagai periode peralihan 

c. Masa remaja sebagai usia bermasalah 

d. Masa remaja sebagai masa mencari identitas 

e. Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan 

f. Masa remaja sebagai masa yang tidak realistic 

g. Masa remaja sebagai masa ambang dewasa 

2.4 Layanan Konseling Kelompok 

2.4.1 Pengertian Konseling Kelompok  

Konseling kelompok merupakan suatu proses intervensi yang bersifat 

membantu individu untuk meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri dan 

hubungannya dengan orang lain. Konseling kelompok dilakukan oleh konselor 

terlatih dan profesional dengan sejumlah orang yang menjadi anggota kelompok, 

menggunakan teknik-teknik khusus secara sistematis untuk membantu orang lain 

secara realistis dan sukses dengan tugas-tugas perkembangan sesuai dengan 

usianya, dan menimbulkan kesadaran penuh tentang pribadinya, prosesnya 

dilakukan dengan pertemuan tatap muka kemudian saling memberikan bantuan 

psikologis (Wibowo, 2005: 31-32). 
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Rochman Natawidjaja (dalam Wibowo, 2005: 32) mengemukkan bahwa 

“konseling kelompok merupakan upaya bantuan kepada individu dalam suasana 

kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan, dan diarahkan kepada 

pemberian kemudahan dalam rangka perkembangan dan pertumbuhannya”. 

Menurut Wibowo (2005: 33) konseling kelompok merupakan hubungan antar 

pribadi yang menekankan pada proses berfikir secara sadar, perasaan-perasaan, dan 

perilaku-perilaku anggota untuk meningkatkan kesadaran akan pertumbuhan dan 

perkembangan individu yang sehat”. 

Selaras dengan pendapat tersebut, Prayitno (2004: 311) mengemukakan 

bahwa layanan konseling kelompok pada dasarnya adalah layanan konseling 

perorangan yang dilaksanakan di dalam suasanan kelompok. Didalam konseling 

kelompok terdiri dari satu konselor atau lebih dan minimal dua anggota kelompok, 

yang didalamnya ada pengungkapan masalah, pengungkapan penyebab serta 

penyelesaian masalah. Pendapat tersebut di tegaskan oleh Sukardi (2008: 79) bahwa 

“konseling kelompok merupakan konseling yang diselelnggarakan dalam 

kelompok, dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang terjadi di dalam 

kelompok itu”.  

Selanjutnya, menurut Winkel (2006: 589) “konseling kelompok merupakan 

bentuk khusus dari layanan konseling, yaitu wawancara konseling antara konselor 

profesional dengan beberapa orang sekaligus yang bergabung dalam kelompok 

kecil”. Sedangkan menurut Gibson (2011: 275) “istilah konseling kelompok 

mengacu kepada penyesuaian rutin atau pengalaman perkembangan dalam lingkup 
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kelompok”. Berarti individu menyesuaikan diri terhadap perkembangan-

perkembangan yang terjadi dalam kelompok untuk dijadikan pengalaman. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa konseling 

kelompok adalah konseling perorangan yang dilaksanakan secara berkelompok 

atau minimal dua anggota kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok dan 

melibatkan fungsi terapeutik seperti pengungkapan pikiran dan perasaan yang 

mendalam, saling pengertian, saling percaya, saling perhatian, dan saling 

memberikan dukungan diantara anggota kelompok. 

2.4.2 Tujuan Konseling Kelompok  

Tujuan konseling kelompok menurut Prayitno (2004: 2-3) terbagi menjadi 

dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum konseling kelompok yaitu 

mengembangkan kemampuan sosialisasi peserta didik, khususnya kemampuan 

komunikasi peserta layanan. Dalam kaitan ini, sering menjadi kenyataan bahwa 

kemampuan bersosialisasi/berkomunikasi seseorang sering terganggu oleh 

perasaan, pikiran, persepsi, wawasan dan sikap yang tidak objektif, sempit dan 

terkungkung serta tidak efektif. Melalui layanan konseling kelompok hal-hal yang 

mengganggu atau menghimpit perasaan dapat diungkapkan, dilonggarkan, 

diringankan melalui berbagai cara. 

Sedangkan tujuan khusus layanan konseling kelompok yaitu konseling 

kelompok membahas masalah pribadi yang sangat mengganggu anggota kelompok 

untuk dibantu penyelesaiannya. Masalah-masalah yang dibahas dalam konseling 

kelompok seputar masalah pendidikan, pekerjaan, sosial, dan pribadi. Selain itu 
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untuk pengembangan pribadi dari anggota kelompok sendiri seperti perasaan, 

persepsi dan sikap dan bersosialisasi.  

Menurut Wibowo (2005: 35) tujuan konseling kelompok terkait langsung 

dengan sejumlah kemampuan yang dikembangkan, yaitu: (a) pemahaman tentang 

diri sendiri yang mendorong penerimaan diri dan perasaan diri berharga; (b) 

hubungan sosial, khususnya hubungan antar pribadi serta menjadi efektif untuk 

situasi-situasi sosial; (c) pengambilan keputusan dan pengarahan diri; (d) 

sensitivitas terhadap kebutuhan orang lain dan empati; (e) perumusan komitmen 

dan upaya mewujudkannya. Dari tujuan tersebut dijelaskan bahwa konseling 

kelompok bertujuan untuk mengembangkan pribadi masing-masing anggota, 

masalah terselesaikan dengan bantuan kelompok yang lain dan yang tidak memiliki 

masalah yang sama dapat terhindar dari masalah yang dialami oleh anggota 

kelompok lainnya. 

Selanjutnya, menurut Winkel (2006: 592) tujuan dari layanan konseling 

kelompok yaitu sebagai berikut:  

a. Masing-masing konseli memahami dirinya dengan lebih baik dan menemukan 

dirinya sendiri. Berdasarkan pemahaman diri itu dia lebih rela menerima 

dirinya sendiri dan lebih terbuka terhadap aspek-aspek positif dalam 

kepribadiannya. 

b. Para konseli mengembangkan kemampuan berkomunikasi satu sama lain, 

sehingga mereka dapat saling memberikan bantuan dalam menyelesaikan 

tugas-tugas perkembangan yang khas untuk fase perkembangan mereka. 
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c. Para konseli memperoleh kemampuan mengatur dirinya sendiri dan 

mengarahkan hidpnya sendiri, mula-mula dala kontak antarpribadi di dalam 

kelompok dan kemudian juga dalam kehidupan sehari-hari di luar lingkungan 

kelompoknya. 

d. Para konseli menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan lebih 

mampu menghayati perasaan orang lain, kepekaan dan penghayatan ini akan 

mmebuat mereka lebih positif juga terhadap kebutuhan psikologis dan alam 

perasaan sendiri. 

e. Masing-masing konseli menetapkan suatu sasaran yang ingin mereka capai, 

yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang lebih konstruktif. 

f. Para konseli lebih menyadari dan menghayati makna dari kehidupan manusia 

sebagai kehidupan bersama, yang mengandung tuntutan menerima orang lain 

dan harapan akan diterima oleh orang lain. 

g. Masing-masing konseli semakin menyadari bahwa hal-hal yang 

memprihatinkan bagi dirinya kerap juga menimbulkan rasa prihatin dalam hati 

orang lain. Dengan demikian, dia tidak akan merasa terisolir lagi, seolah-olah 

hanya dialah yang mengalami ini dan itu. 

h. Para konseli belajar berkomunikasi dengan seluruh anggota kelompok secara 

terbuka, dengan saling menghargai dan saling menaruh perhatian. Pengalaman 

bahwa komunikasi yang demikian dimungkinkan, akan membawa dampak 

positif dalam kehidupan dengan orang lain yang dekat padanya. 
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2.4.3 Manfaat Konseling Kelompok  

Menurut Wibowo (2005: 35) melalui konseling kelompok, individu akan 

mampu meningkatkan kemampuan mengembangkan pribadi, mengatasi masalah-

masalah pribadi, terampil dalam mengambil alternative dalam memecahkan 

masalahnya serta memberikan kemudahan dalam pertumbuhan dan perkembangan 

individu untuk melakukan tindakan yang selaras dengan kemampuannya 

semaksimal mungkin melalui perilaku perwujudan diri. 

Lain halnya dengan Winkel (2006: 593), membagi manfaat layanan 

konseling kelompok dari sisi konseli dan konselor. Manfaat yang diperoleh dari sisi 

konseli, yaitu: 

a. Melalui interkasi dengan semua anggota kelompok konseli akan terpenuhi 

kebutuhan psikologisnya, seperti kebutuhan menyesuaikan diri dengan teman 

sebaya, diterima oleh teman-temannya, dan menjadi lebih independen dan 

mandiri. 

b. Melalui konseling kelompok bisa lebih mudah membicarakan maslah yang 

dialami. 

c. Rela menerima sumbangan pemikiran dari konselor maupun dari teman 

anggota kelompoknya. 

d. Terdorong untuk membuka isi hatinya setelah melihat teman-temannya jujur 

dan terbuka berbicara dalam kelopok. 

e. Lebih terbuka untuk mengatur tingkah laku supaya dapat membina hubungan 

yang baik diantara anggota kelompok. 
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f. Dengan kebersamaan dan persatuan yang terjalin diantara anggota kelompok 

membuat perasaan lebih gembira. 

Sedangkan dari sisi konselor, manfaat yang diperoleh ketika konseling 

kelompok dilangsungkan yaitu: 

a. Konselor memiliki kesempatan untuk mengobservasi perilaku para konseli saat 

mereka berinteraksi. 

b. Membuktikan bahwa konselor dapat melibatkan dirinya dalam dunia konseli 

dan bukan sebagai orang yang berkuasa. 

c. Konselor dapat meyakinkan para konseli akan kegunaan layanan konseling 

sehingga jika ada konseli yang ingin melanjutkan layanan dengan konselor 

dapat dilakukan melalui konseling individual. 

d. Konselor bisa melayani lebih banyak orang daripada bila hanya tersedia 

kesempatan untuk berkonseling secara individual. 

2.4.4 Asas-asas Konseling Kelompok  

Dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling ada yang 

dikenal dengan asas-asas bimbingan dan konseling, yaitu ketentuan-ketentuan yang 

perlu diperhatikan dan diterapkan dalam melaksanakan pelayanan bimbingan dan 

konseling. Apabila asas-asas itu diikuti dan terselenggara dengan baik dapat 

diharapkan proses pelayanan mengarah pada pencapaian tujuan yang diharapkan. 

Prayitno (dalam Awalya, 2013: 29) mengemukakan asas-asas bimbingan dan 

konseling meliputi asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekininian, 

kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih 

tangan, dan tut wuri handayani. Penjabarannya sebagai berikut: 
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a. Asas Kerahasiaan 

Asas ini menjadi paling utama karena menyangkut data pribadi dari anggota 

kelompok. Segala hal mengenai informasi yang muncul dalam kegiatan konseling 

kelompok harus dirahasiakan. Asas ini merupakan kunci dalam pelayanan 

bimbingan dan konseling. Apabila asas ini diterapkan maka akan mendapatkan 

kepercayaan dari konseli ataupun individu yang memanfaatkan fungsi konselor 

sekolah. 

b. Asas Kekinian 

Masalah yang dialami anggota kelompok adalah masalah-masalah yang 

sedang dialami saat ini, bukan masalah yang pernah dialami pada masa lampau, 

dan kemungkinan masalah yang akan dialami pada masa yang akan datang. 

c. Asas Kesukarelaan 

Pelayanan bimbingan dan konseling dilakukan atas dasar kesukaan dan 

kerelaan, baik dari konselor maupun konseli. Hal ini mengandung pengertian 

bahwa konseli menyampaikan masalahnya tidak dengan terpaksa ataupun ragu-

ragu. Begitupun dengan konselor dalam memberikan layanan bimbingan dan 

konseling tidak sedikitpun terpaksa dan merasa terbebani. Anggota kelompok 

secara suka dan rela tanpa ada perasaan terpaksa, dalam mengikuti layanan 

bimbingan kelompok dan mau menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan 

bagi anggota kelompok yang dibahas permaslahannya, dapat sukarela untuk 

dibahas bersama.  
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d. Asas Keterbukaan 

Dalam bimbingan kelompok, diharapkan anggota kelompok dapat berbicara 

jujur dan terbuka. Keterbukaan ini tidak hanya dari anggota kelompok saja, 

melainkan juga dari pemimpin kelompok. Dari pihak pemimpin kelompok ada 

kesediaan untuk menjawab pertanyaan anggota dan mengungkapkan keadaan 

dirinya bila dikehendaki anggota kelompok. Suasana keterbukaan dalam 

bimbingan kelompok sangat diperlukan untuk mempermudah pencapaian tujuan. 

e. Asas Kegiatan 

Hasil usaha layanan tidak akan berarti bila anggota kelompok tidak 

melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Hasil usaha 

layanan tidak tercipta dengan sendirinya tetapi harus diraih oleh anggota kelompok 

yang bersangkutan. Pemimpin kelompok hendaknya menimbulkan suasana agar 

anggota kelompok mampu menyelenggarakan kegiatan yang dimaksud yang 

menjadi pokok pembicaraan layanan 

f. Asas Kenormatifan 

Usaha layanan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku 

seperti norma agama, norma adat, norma hukum/Negara, norma ilmu, maupun 

kebiasaan sehari-hari. Asas ini diterapkan terhadap isi dan proses layanan, yang 

meliputi seluruh isi layanan, prosedur, teknik dan peralatan yang dipakai. 

2.4.5 Dinamika Kelompok  

Kehidupan kelompok dijiwai oleh dinamika kelompok yang akan 

menentukan gerak dan arah pencapaian tujuan kelompok. Dinamika kelompok 

dimanfaatkan untuk mencapai tujuan konseling kelompok. Konseling kelompok 
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memanfaatkan dinamika kelompok sebagai media dalam upaya membimbing 

anggota kelompok mencapai tujuan. Dinamika kelompok hanya dapat ditemukan 

dalam kelompok yang benar-benar hidup, yaitu kelompok yang dinamis, bergerak 

dan aktif berfungsi untuk memenuhi suatu kebutuhan dan mencapai suatu tujuan 

(Wibowo, 2005: 62-62). 

Melalui dinamika kelompok setiap anggota kelompok diharapkan mampu 

tegak sebagai perorangan yang sedang mengembangkan diri dalam hubungannya 

dengan orang lain. Dalam konseling kelompok dinamika kelompok sengaja 

ditumbuh-kembangkan. Dinamika kelompok mengarahkan anggota kelompok 

untuk melakukan hubungan interpersonal satu sama lain. Jalinan hubungan ini 

menjadi wahana untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan bahkan 

perasaan satu sama lain sehingga memungkinkan terjadinya proses belajar di dalam 

kelompok. 

Jacobs, Harvill & Masson (dalam Wibowo, 2005: 68) mengemukakan 16 

faktor yang perlu diperhatikan dalam dinamika kelompok. faktor-faktor tersebut 

adalah: (1) kejelasan baik bagi pemimpin maupun bagi anggota kelompok, (2) 

relevansi tujuan bagi anggota kelompok, (3) ukuran kelompok, (4) lama waktu 

setiap sesi, (5) frekwensi pertemuan, (6) tempat yang memadai, (7) ketetapan waktu 

pertemuan baik bagi para pemimpin kelompok maupun bagi anggota kelompok, (8) 

sikap pemimpin kelompok, (9) kelompok terbuka dan tertutup, (10) keanggotaan 

secara sukarela atau terpaksa, (11) tingkat goodwill anggota kelompok, (12) tingkat 

komitmen anggota kelompok, (13) tingkat kepercayaan diantara anggota, (14) sikap 

anggota terhadap pemimpin kelompok, (15) sikap pemimpin kelompok terhadap 
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anggota, dan (16) pengalaman pemimpin kelompok dan kesiapan untuk 

berhubungan dengan kelompok. 

2.4.6 Proses Konseling Kelompok  

Proses konseling kelompok mengandung ciri-ciri terapeutik seperti 

pengungkapan pikiran dan perasaan secara leluasa, orientasi pada kenyataan, 

pembukaan diri mengenai perasaan-perasaan mendalam yang dialami, saling 

percaya, saling perhatian, saling pengertian dan saling mendukung. Menurut 

Wibowo (2005: 32) pada konseling kelompok konseli adalah orang-orang yang 

pada dasarnya tergolong normal, memiliki kepedulian beragam, menghadapi 

berbagai masalah yang tidak memerlukan perubahan dalam struktur kepribadian 

untuk diatasi. Gazda (dalam Wibowo, 2005: 32) menyatakan bahwa konseling 

kelompok berorientasi pada pengembangan individu, pencegahan dan pengentasan 

masalah. 

Tahap-tahap konseling kelompok menurut Wibowo (2005: 86-103) yaitu 

sebagai berikut: 

a. Tahap Permulaan (Beginning Stage) 

Pada tahap permulaan ini konselor bertugas mempersiapkan terbentuknya 

kelompok, konselor berupaya menumbuhkan minat bagi terbentuknya kelompok 

yang meliputi pemberian penjelasan tentang adanya layanan konseling kelompok 

bagi para siswa, penjelasan pengertian, tujuan dan kegunaan konseling kelompok, 

ajakan untuk memasuki dan mengikuti kegiatan, serta kemungkinan adanya 

kesempatan dan kemudahan bagi penyelenggaraan konseling kelompok. 
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Setelah pembentukan kelompok, dan pada pertemuan pertama pemimpin 

kelompok perlu melakukan langkah-langkah berikutnya, yaitu: perkenalan, 

pelibatan diri, penentuan agenda, norma kelompok, penggalian ide dan perasaan. 

Peran konselor pada tahap ini benar-benar aktif, konselor pada tahap ini perlu 

melakukan (1) penjelasan tentang tujuan kegiatan, (2) penumbuhan rasa saling 

mengenal antar anggota, (3) penumbuhan sikap saling mempercayai dan saling 

menerima, dan (4) pembahasan tentang tingkah laku dan suasana perasaan dalam 

kelompok. 

Dalam tahap permulaan ini, setelah pembentukan kelompok dilakukan 

maka pemimpin kelompok memulai pertemuan pertama atau yang disebut peran 

serta (Wibowo, 2005: 88-90). Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemimpin 

kelompok yaitu: 

1) Perkenalan 

Pemimpin kelompok memperkenalkan dirinya dan memperkenalkan tiap 

anggota kelompok. Jika masing-masing anggota sudah saling mengenal, maka 

pemimpin kelompok perlu meningkatkan kualitas hubungan antar anggota 

kelompok, sehingga terbentuk sikap saling percaya, saling menghargai, saling 

menghormati, saling mengerti, dan terbentuk kebersamaan di dalam kelompok. 

2) Pelibatan diri 

Pada tahap ini, konselor menjelaskan pengertian dan tujuan yang ingin 

dicapai melalui kegiatan kelompok dan menjelaskan cara-cara yang akan dilalui di 

dalam mencapai tujuan tersebut. Konselor berusaha memunculkan dirinya sebagai 

orang yang benar-benar bisa dan bersedia membantu para anggota kelompok dalam 
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mencapai tujuan mereka. Konselor merangsang dan memantapkan keterlibatan 

anggota kelompok dalam suasana kelompok yang diinginkan, dan juga 

membangkitkan minat-minat dan kebutuhan serta rasa berkepentingan para anggota 

dalam mengikuti kegiatan kelompok.  

3) Agenda 

Pada tahap ini konselor membuka kesempatan bagi anggota kelompok 

untuk menentukan agenda. Agenda adalah tujuan yang akan dicapai dalam 

kelompok tersebut. Agenda ini berkaitan dengan ketidakpuasan atau masalah yang 

selama ini dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Yang paling efektif 

yaitu dengan mengemukakan ketidakpuasan atau masalah dalam perilaku nyata dan 

perubahan nyata yang ingin dicapai setelah kelompok berakhir.  

4) Norma kelompok 

Apabila masing-masing anggota telah mempunyai agenda, maka perlu 

dibahas tentang norma kelompok. Hal yang sangat penting untuk disampaikan 

dalam hal ini yaitu berkaitan dengan kerahasiaan. Konselor harus menjaga 

kerahasiaan tentang apa yang terjadi dalam kelompok, dan konselor juga harus 

menekankan kepada anggota kelompok untuk menjaga dan memelihara kerahasiaan 

yang terjadi dalam kelompok.  

5) Penggalian ide dan perasaan 

Sebelum pertemuan pertama berakhir perlu digali ide-ide maupun perasaan-

perasaan yang muncul. Usul-usul perlu ditampung, perasaan yang masih 

mengganjal perlu diungkapkan sebelum langkah selanjutnya dilakukan.  
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b. Tahap Transisi (Transition Stage) 

Tahap ini merupakan tahapan setelah proses pembentukan dan sebelum 

masuk dalam tahap kegiatan. Dalam konseling kelompok, tahap transisi 

memerlukan 5-20% dari keseluruhan waktu kegiatan. Pada tahap ini anggota mulai 

bersaing dengan yang lain untuk mendapatkan tempat, kekuasaan dalam kelompok. 

Selama masa ini, kelompok berada diambang ketegangan. Dalam keadaan yang 

seperti itu banyak anggota yang merasa tertekan ataupun resah yang menyebabkan 

tingkah laku mereka menjadi tidak sebagaimana biasanya. 

Rochman Natawijaya (dalam Wibowo, 2005: 93) menyatakan bahwa hal-

hal yang muncul dan tindak diinginkan merupakan resiko psikologis dari kegiatan 

kelompok, dan hal itu merupakan hal yang wajar, mengingat bahwa dalam 

konseling kelompok secara sengaja dipancing munculnya emosi-emosi yang 

terpendam pada diri setiap peserta. Resiko psikologis tidak mungkin dihindari 

sepenuhnya, namun pemimpin kelompok perlu berusaha untuk mengurangi sampai 

batas yang paling rendah. Maka untuk mencapai maksud tersebut, salah satu cara 

yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat kontrak antara konselor dengan 

anggota kelompok. Kontrak tersebut menyangkut tanggungjawab konselor dalam 

kegiatan kelompok dan komitmen anggota kelompok.  

Tugas konselor adalah membantu para anggota untuk mengenali dan 

mengatasi halangan, kegelisahan, keengganan, sikap mempertahankan diri, dan 

ketidaksabaran yang timbul saat kegiatan berlangsung sehingga diperoleh suasana 

kebersamaan dan semangat untuk mencapai tujuan kelompok. Dalam tahap ini 

konselor kelompok membutuhkan kemampuan dan keterampilan dalam beberapa 
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hal, yaitu kepekaan waktu, kemampuan melihat perilaku anggota, dan mengenal 

suasana emosi di dalam kelompok.  

c. Tahap Kegiatan (Working Stage) 

Tahap ini sering disebut sebagai tahap bekerja, tahap penampilan, tahap 

tindakan, dan tahap perkembangan yang merupakan tahap inti dari konseling 

kelompok. Tahap kegiatan memerlukan alokasi waktu yang terbesar dalam 

keseluruhan waktu konseling kelompok, yaitu antara 40% hingga 60% waktu total 

yang digunakan. Tahap ini seringkali dianggap sebagai tahap yang paling produktif 

dalam perkembangan kelompok dan ditandai dengan keadaan kontruktif dan 

pencapaian hasil. 

Kelangsungan kegiatan konseling kelompok pada tahap ini amat tergantung 

pada hasil dari dua tahap sebelumnya.  Jika tahap sebelumnya berjalan dengan baik, 

maka pada tahap ini akan berlangsung dengan lancar, dan konselor dapat 

membiarkan anggota kelompok melakukan kegiatan tanpa campur tangan dari 

konselor. Pada tahap ini hubungan antar anggota sudah mulai ada kemajuan, terjalin 

rasa saling percaya antar sesame anggota kelompok, rasa empati, saling mengikat 

dan berkembang lebih dekat secara emosional, dan kelompok tersebut akan menjadi 

kompak. 

Pada tahap ini, para anggota belajar hal-hal baru, melakukan diskusi tentang 

berbagai topik, atau saling berbagi rasa dan pengalaman. Ini merupakan periode 

klarifikasi dan eksplorasi masalah yang biasanya diikuti dengan pengujian solusi-

solusi yang mungkin. Kagiatan konseling kelompok yang sesungguhnya ditandai 

dengan peningkatan moral dan rasa memiliki terhadap kelompok. Anggota 
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kelompok mulai mengubah perilaku yang kurang memuaskan atau tidak 

dikehendakinya, kemudian mulai berlatih dengan perilakunya yang baru. Interaksi 

antara anggota dengan konselor menurun, dan interaksi antara anggota dengan 

anggota meningkat. Pada saat seperti itu konselor lebih berperan sebagai pengamat 

dan fasilitator. 

Pada tahap ini konselor benar-benar sedang mengarahkan kepada 

pencapaian tujuan. Tahap ini dikatakan berhasil apabila semua solusi yang mungkin 

dipertimbangkan dan diuji menurut konsekuensinya dapat diwujudkan. Solusi 

tersebut harus praktis, realistis, dan pilihan akhir harus dibuat setelah melalui 

pertimbangan dan diskusi yang tepat.   

d. Tahap Pengakhiran (Termination Stage) 

Menurut Corey (dalam Wibowo, 2005: 97) tahap penghentian atau 

pengakhiran sama saja pentingnya seperti tahap permulaan pada sebuah kelompok. 

Selama tahap pengakhiran para anggota kelompok memahami diri mereka sendiri 

pada tingkat yang lebih mendalam. Jika dapat dipahami dan diatasi dengan baik, 

pengakhiran dapat menjadi sebuah dukungan penting dalam menawarkan 

perubahan dalam diri individu. Tahap ini memberikan kesempatan pada anggota 

kelompok untuk memperjelas arti dari pengalaman mereka, untuk mengkonsolidasi 

hasil yang mereka buat, dan untuk membuat keputusan mengenai tingkah laku yang 

ingin dilakukan di dalam maupun di luar kelompok. 

Pada tahap ini, kegiatan anggota kelompok yang paling penting yaitu 

merefleksikan pengalaman mereka di masa lalu, memproses kenangan, 

mengevaluasi apa yang telah mereka pelajari, menyatakan perasaan yang 
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bertentangan, dan membuat keputusan kognitif. Corey (dalam Wibowo, 2005: 99) 

mengemukakan bahwa sesudah berakhirnya pertemuan kelompok, fungsi utama 

dari anggota kelompok adalah merencanakan program dari apa yang pernah dia 

pelajari dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, melakukan evaluasi 

kelompok, dan melakukan tindak lanjut melalui pertemuan yang telah ditetapkan.  

Ketika kelompok memasuki tahap pengakhiran, kegiatan kelompok 

hendaknya dipusatkan pada pembahasan dan penjelajahan tentang apakah para 

anggota kelompok akan mampu menerapkan hal-hal yang telah mereka pelajari 

dalam suasana kelompok, pada kehidupan nyata mereka sehari-hari. Peranan 

konselor untuk memberikan penguatan (reinforcement) terhadap hasil-hasil yang 

telah dicapai, keikutsertaan secara aktif anggota kelompok, dan terhadap hasil-hasil 

yang telah dicapai oleh masing-masing anggota kelompok sangat dibutuhkan. 

Pada pengakhiran konseling kelompok, masing-masing anggota kelompok 

diberikan kesempatan untuk mengemukakan ganjalan-ganjalan yang sesungguhnya 

mereka rasakan selama kelompok berlangsung. Pada akhir kegiatan kelompok, 

anggota merasa telah memetik suatu hasil yang cukup berharga dari kegiatan 

kelompok yang diikutinya. Pengakhiran terjadi pada dua tingkatan dalam 

kelompok, yaitu pada akhir masing-masing sesi, dan pada akhir dari keseluruhan 

sesi kelompok. Langkah-langkah dalam tahap pengakhiran meliputi, (1) orientasi, 

(2) ringkasan, (3) pembahasan tujuan, (4) tindak lanjut. 
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2.5 Teknik Modeling Simbolik 

2.5.1 Pengertian Teknik Modeling Simbolik  

Menurut Bandura (dalam Nursalim 2014: 121), teknik modeling adalah 

suatu strategi dalam konseling yang menggunakan proses belajar melalui 

pengamatan terhadap model dan perubahan perilaku yang terjadi karena peniruan. 

Menurut Nelson (dalam Nursalim 2014: 121) strategi modeling merupakan strategi 

pengubahan perilaku melalui pengamatan perilaku model. Senada dengan pendapat 

tersebut, Komalasari (2014: 176) menjelaskan bahwa modeling merupakan belajar 

melalui observasi dengan menambahkan atau mengurangi tingkah laku yang 

teramati, menggeneralisir berbagai pengamatan sekaligus melibatkan proses 

kognitif.  

Berdasarkan pernyataan di atas teknik modeling adalah suatu teknik dalam 

bimbingan dan konseling melalui proses belajar dengan meniru berdasarkan hasil 

observasi agar dapat mengurangi atau menambahkan tingkah laku yang diamati. 

Penelitian ini menggunakan teknik modeling simbolik yaitu cara yang dilakukan 

dengan menggunakan media seperti film, video, buku panduan, dengan cara 

mendemonstrasikan perilaku yang dikehendaki atau yang hendaknya dimiliki. 

2.5.2 Tujuan Modeling  

Strategi modeling menurut Nursalim (2014: 121) digunakan membantu 

konseli untuk: 

a. Memperoleh perilaku baru melalui model hidup maupun model simbolis. 

b. Menampilkan perilaku yang sudah diperoleh dengan cara yang tepat atau pada 

saat diharapkan. 



36 
 

 
 

c. Mengurangi rasa takut dan cemas. 

d. Memperoleh keterampilan sosial. 

e. Mengubah perilaku verbal dan mengobati kecanduan narkoba. 

Bandura (dalam Corey 2013: 426-427) mengungkapkan tujuan teknik 

modeling simbolik antara lain: 

a. Didapatnya responsi ataupun keterampilan baru dan penampilan keduanya itu. 

b. Mencegah datangnya responsi rasa takut yang terjadi manakala perilaku si 

pengamat dengan satu dan lain cara telah dicegah. 

c. Pemberian fasilitas dari respons, dimana seseorang model memberikan isyarat 

kepada orang lain untuk meniru.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

teknik modeling simbolik yaitu untuk mendapatkan keterampilan baru, 

memperkuat perilaku yang sudah dibentuk, dan memberikan fasilitas dari respons 

dimana seseorang model memberikan isyarat kepada orang lain untuk meniru. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk membentuk keterampilan baru, yaitu 

siswa mengubah perilaku antisosial menjadi perilaku prososial yang baik dan 

memperkuat perilaku yang terbentuk. 

2.5.3 Macam-macam Modeling  

Macam-macam teknik modeling menurut Corey (dalam Nursalim 2014: 

122) adalah: 

a. Model yang nyata (live model), contohnya konselor yang dijadikan sebagai 

model oleh konselinya, atau guru, anggota keluarga, atau tokoh lain yang 

dikagumi. 
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b. Model simbolis (symbolic model), adalah tokoh yang dilihat melalui film, 

video atau media lain.  

c. Model ganda (multiple model) yang terjadi dalam kelompok. Seorang anggota 

dari suatu kelompok mengubah sikap dan mempelajari suatu sikap baru, setelah 

mengamati bagaimana anggota lain dalam kelompoknya bersikap. 

Berdasarkan teori di atas, macam teknik modeling dalam penelitian ini 

adalah model simbolis, yaitu suatu teknik dengan menghadirkan tokoh yang dilihat 

melalui film, video atau media lain. Siswa diberikan layanan dengan media baik itu 

film atau media visual yang lain.  

2.5.4 Modeling Simbolik  

Modeling simbolik merupakan jenis modeling yang mempunyai prosedur 

yang dilakukan dengan menggunakan media seperti film dan video sebagai sumber 

tingkah laku model yang hendaknya dimiliki oleh individu. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat beberapa ahli sebagai berikut: 

Corey (2013: 427) menjelaskan bahwa modeling simbolik merupakan cara/ 

prosedur yang dilakukan dengan menggunakan media seperti film, video, buku 

pedoman, dan lain-lain dengan cara mendemonstrasikan perilaku yang dikehendaki 

atau hendaknya dimiliki oleh klien. Modeling simbolik ini dikembangkan untuk 

perorangan maupun kelompok. Komalasari (2011: 176) menyatakan bahwa 

modeling simbolik yaitu modeling melalui film dan televisi yang menyajikan 

contoh tingkah laku, berpotensi sebagai sumber model tingkah laku. 

Menurut Nursalim (2014: 123-124) dalam mengembangkan modeling 

simbolis harus mempertimbangkan unsur-unsur karakteristik konseli, perilaku 
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tujuan yang akan didemonstrasikan/dimodelkan, sarana yang digunakan, isi tulisan, 

dan pengujian model. Untuk penjabaranya yaitu sebagai berikut: 

a. Karakteristik Konseli/Pengguna Model 

Dalam mengembangkan model simbolis ialah menentukan karakteristik orang-

orang yang akan menggunakan model yang didesain. Misalnya usia, jenis 

kelamin, dan kebiasaan. Karakteristik model simbolis harus serupa dengan 

karakteristik orang yang akan  menggunakan model. 

b. Perilaku Tujuan yang Akan Dimodelkan 

Perilaku tujuan yang akan dimodelkan harus ditetapkan terlebih terlebih dahulu 

oleh konselor. Apakah satu model atau serangkaian model bisa dikembangkan, 

konselor harus menyusun 3 pertanyaan yaitu: perilaku apa yang akan 

dimodelkan? Apakah perilaku itu harus terbagi dalam urutan kemampuan dari 

yang kurang kompleks ke yang kompleks? Bagaimana seharusnya kemampuan 

itu diatur? 

c. Media  

Media merupakan sarana yang dapat digunakan untuk menampilkan model. 

Media ini dapat berupa media tulis seperti buku dan komik serta media audio dan 

video. Pemilihan ini tergantung pada tempat (lokasi) dan dengan siapa dan 

bagaimana mdeling simbolis akan digunakan. 

d. Isi Tampilan/Presentasi 

Apapun bentuk media yang digunakan, konselor tetap harus menyusun naskah 

yang menggambarkan isi tampilan/presentasi modeling. Naskah tersebut harus 

memuat 5 hal yaitu: 
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1) Instruksi, harus dicantumkan bagi setiap perilaku atau rangkaian perilaku 

yang akan ditampilkan. Instruksi yang singkat dan jelas akan membantu 

konseli mengenali komponen-kompnen yang akan ditiru. 

2) Modeling, yang memuat gambaran tentang perilaku atau aktivitas yang akan 

dimodelkan, dan dialog-dialog model perlu diikutsertakan dalam perilaku 

atau aktivitas tersebut. 

3) Praktik, harus ada kesempatan bagi konseli untuk mempraktikkan apa yang 

telah mereka baca, dengar, atau lihat pada peragaan model. 

4) Umpan balik, diberikan setelah konseli mempraktikkan sesuai dengan 

perilaku model. Koseli harus dilatih untuk mengulangi modeling dan 

mempraktikkan kembali perilaku yang dirasakan sulit. 

5) Ringkasan, naskah harus memuat ringkasan tentang apa yang dimodelkan dan 

pentingnya konseli memperoleh perilaku-perilaku tersebut. 

e. Uji Coba 

Alangkah baiknya bila media modeling simbolis yang telah disusun dilakukan uji 

coba untuk memperbaiki dan menyempurnakan model simbolis yang telah 

disusun. Uji coba dapat dilakukan pada teman sejawat atau pada kelompok 

sasaran.   

2.5.5 Tahap Belajar Melalui Modeling Simbolik 

Menurut Nursalim (2014: 122-123), ada empat tahap belajar melalui 

pengamatan perilaku orang lain (modeling) yang dapat dideskripsikan sebagai 

berikut: 
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1) Tahap Perhatian (atensi) 

Dalam belajar melalui pengamatan, seseorang harus memberi perhatian atau 

atensi pada suatu model, mengamati, dan mengingat perilaku dari sang model. Ciri-

ciri perilaku yang mempengaruhi atensi adalah kompleksitasnya dan relevansinya. 

Sedangkan ciri pengamat yang berpengaruh pada proses atensi adalah keterampilan 

mengamati, motivasi, pengalaman sebelumnya, dan kapasitas sensori. 

2) Tahap Retensi 

Belajar melalui pengamatan terjadi berdasarkan kontinuitas. Dua kejadian 

yang diperlukan terjadi berulang kali adalah perhatian pada penampilan model dan 

penyajian simbolis dari penampilan itu dalam memori jangka panjang. Jadi, untuk 

dapat meniru suatu model, seseorang harus mengingat perilaku yang diamati. 

3) Tahap Reproduksi 

Pada tahap ini model dapat dilihat apakah komponen-komponen suatu 

urutan perilaku telah dikuasai oleh pengamat. Agar seseorang memproduksi 

perilaku model dengan lancar dan mahir, diperlukan latihan berulang kali dan 

umpan balik terhadap perilaku yang ditiru. 

4) Tahap Motivasi dan Penguatan 

Penguatan memegang peranan dalam pembelajaran melalui pengamatan. 

Apabila seseorang mengantisipasi akan memperoleh penguatan pada saat meniru 

tindakan suatu model, maka ia akan lebih termotivasi untuk menaruh perhatian, 

mengingat, dan memproduksi perilaku tersebut. Di samping itu, penguatan penting 

dalam mempertahankan pembelajaran. 
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Berdasarkan teori di atas, tahapan modeling simbolik dalam penelitian ini 

adalah tahap atensi, retensi, produksi, dan motivasi. Siswa memperhatikan model 

simbolik terkait perilaku antisosial dan konsekuensinya, mengingat dan melakukan 

kembali perilaku model dengan modifikasi perilaku serta memotivasi diri untuk 

mengurangi perilaku antisosial.  

2.5.6 Prosedur Modeling Simbolik 

Modeling simbolik merupakan jenis dari teknik modeling yang merupakan 

salah satu teknik konseling dan dilakukan secara sistematis, sehingga terdapat 

langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Ratna (2013: 44) menjelaskan bahwa 

prosedur dari teknik modeling simbolik adalah sebagai berikut: 

a. Menjelaskan pentingnya perilaku yang akan dimodelkan, disesuaikan dengan 

materi dan video yang akan ditampilkan. 

b. Memberikan materi sebagai pengantar sebelum menayangkan video.  

c. Menayangkan video yang dijadikan model untuk ditiru oleh siswa. 

d. Siswa diminta untuk mengamati video secara seksama. 

e. Setelah siswa memahami video yang ditayangkan, kemudian siswa 

dipersilahkan untuk latihan mempraktekkannya. 

f. Memberikan kegiatan lanjutan berupa pekerjaan rumah kepada siswa yang 

berisi: (1) apa yang akan dilakukan setelah melihat video, (2) kapan perilaku 

tersebut harus dilakukan, (3) dimana tingkah laku tersebut akan dilakukan, dan 

(4) bagaimana hasil pencatatan tingkah laku tersebut dan membawa hasil 

pekerjaan rumah ke pertemuan selanjutnya. 
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g. Melakukan evaluasi mengenai apa saja yang telah dilakukan dan apa saja 

kemajuan yang dirasakan siswa setelah mengikuti layanan. 

h. Mengakhiri layanan dan memotivasi siswa untuk terus mencoba 

mempraktekkan apa yang telah siswa dapatkan. 

2.6 Kerangka Berpikir  

Remaja pada perkembangannya harus memenuhi tugas-tugas 

perkembangan, tetapi tidak semua remaja dapat memenuhi tugas-tugas tersebut 

dengan baik. Banyak masalah yang dialami remaja dalam memenuhi tugas 

perkembangan. Salah satu wujud dari masalah-masalah tersebut adalah apa yang 

kemudian dikenal sebagai perilaku antisosial. Perilaku antisosial yang dilakukan 

oleh siswa SMA semakin beragam, seolah-olah menggambarkan mulai pudarnya 

nilai-nilai moral dikalangan remaja. Berusaha memperoleh manfaat yang 

menyenangkan, tetapi pada kenyataannya sering mengganggu lingkungan sekitar 

dengan perilaku yang menyimpang. 

Perilaku yang timbul adalah perilaku yang bertentangan dengah norma 

sosial yang berlaku pada lingkungan tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh 

(Nevid: 2005) gangguan perilaku antisosial adalah sebuah gangguan perilaku yang 

ditandai oleh perilaku antisosial dan tidak bertanggung jawab serta kurangnya 

penyesalan untuk kesalahan mereka. (Litfiah: 2009) menyatakan bahwa antisosial 

merupakan suatu gangguan dalam kepribadian seseorang, gangguan ini ditekankan 

pada ketidakmampuan individu untuk mengikuti norma-norma sosial yang ada 

selama perkembangan masa remaja dan masa dewasa. 
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Dapat artikan perilaku antisosial pada remaja adalah suatu bentuk perilaku 

menyimpang dalam diri remaja yang disebabkan karena lemahnya kontrol diri  dan 

agresi yang berlebihan pada remaja. Perilaku antisosial pada siswa dapat 

berpengaruh pada tugas perkembangan yang diartikan siswa tidak akan 

memperdulikan perilaku yang dilakukannya, yang berkemungkinan dapat 

merugikan orang lain atau diri sendiri. Perilaku antisosial pada siswa yang tidak 

segera ditangani memiliki banyak kemungkinan dapat memperburuk tugas 

perkembang sosial. Siswa berkecenderungan akan menarik diri dari lingkungan 

sosial. Berbagai bentuk perilaku antisosial remaja yang menentang norma 

masyarakat dewasa ini tidak hanya terbatas pada perbuatan nakal seperti mencorat-

coret dinding, membolos sekolah dan kebut-kebutan di jalan. Tetapi lebih 

memprihatinkan lagi tindakan yang dilakukan sudah mencapai tindakan kriminal 

yang membahayakan yaitu perkelahian perorangan, tawuran pelajar, mabuk-

mabukan, pemerasan, pencurian, perampokan, pengerusakan, penganiayaan dan 

penggunaan obat-obatan terlarang. 

Siswa yang mengalami gangguan kepribadian antisosial hingga timbul 

perilaku-perilaku antisosial terjadi karena dalam lingkungan siswa melihat contoh-

contoh yang buruk, yang menjadikan siswa mudah untuk meniru keburukan yang 

ada dalam lingkungan. Setiap individu memiliki tingkatan tersendiri dalam perilaku 

antisosialnya, bagi siswa yang memiliki tingkat perilaku antisosial yang tinggi akan 

kesulitan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Salah satu upaya untuk 

mengurangi perilaku antisosial adalah dengan mendapatkan contoh-contoh perilaku 

yang baik yaitu perilaku sosial, karena individu yang mendapatkan contoh-contoh 



44 
 

 
 

perilaku yang baik mampu mengelola perilaku antisosialnya akan lebih mudah 

untuk menemukan cara-cara yang tepat untuk menyikapi perilaku antisosial 

tersebut, sehingga siswa dapat menghilangkan perilaku antisosial secara perlahan 

dan siswa dapat memunculkan perilaku yang tepat pula. Teknik modeling 

merupakan salah satu bentuk teknik yang memberikan contoh. Berikut bagan 

keefektifan layanan konseling kelompok dengan teknik modeling simbolik untuk 

mengurangi perilaku antisosial siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.1  

Kerangka Berpikir Keefektifan Konseling Kelompok dengan Teknik Modeling 

Simbolik untuk Mengurangi Perilaku Antisosial 

Perilaku antisosial membuat siswa 

memiliki moral yang rendah, 

melakukan perilaku menyimpang 

dan tidak dapat bertanggungjawab 

atas tindakannya 

Ciri-ciri perilaku antisosial: 

• Kurang patuh terhadap norma sosial 

• Agresif dan mudah tersinggung 

• Tidak bertanggung jawab 

• Tidak menghargai orang lain 

• Bersikap acuh terhadap orang lain 

Layanan Konseling Kelompok 

Teknik Modeling Simbolik 

• Konseling kelompok membantu siswa memahami dirinya sendiri dan mengembangkan 

kemampuan sosial. 

• Teknik modeling simbolik merupakan cara/prosedur yang dilakukan dengan menggunaan 

media visual dengan cara mendemonstrasikan perilaku yang hendak dimiliki siswa 

Perilaku antisosial siswa mengalami penurunan melalui layanan konseling 

kelompok teknik modeling simbolik ditunjukkan dengan: 

• Siswa patuh terhadap norma sosial 

• Siswa mampu mengendalikan emosi 

• Siswa mampu bertanggung jawab 

• Siswa mampu menghargai orang lain 

• Siswa peduli dengan orang lain 
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2.7 Hipotesis Penelitian  

Menurut Sugiyono (2016: 96), hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah peneliti telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Adapun hipotesis pada penelitian ini 

adalah “layanan konseling kelompok teknik modeling simbolik dapat menurunkan 

perilaku antisosial siswa SMA Negeri 1 Sukorejo tahun ajaran 2018/2019”.   
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BAB 5 

PENUTUP 

Bab penutup merupakan bab terkhir dari rangkaian bagian utama dari 

skripsi, yang meliputi (1) Simpulan dan (2) Saran. 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Keefektifan konseling kelompok terknik 

modeling simbolik untuk mengurangi perilaku antisosial siswa SMA N 1 

Sukorejo”, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Gejala-gejala perilaku antisosial siswa SMA N 1 Sukorejo sebelum 

mendapatkan konseling kelompok teknik modeling simbolik terdapat 27 siswa 

termasuk dalam kategori sedang, dan terdapat 8 siswa yang memiliki perilaku 

antisosial tinggi. Siswa yang memiliki gejala perilaku antisosial tinggi 

menunjukan cenderung berperilaku secara implusif tanpa mempertimbangkan 

konsekuensi dari tindakan yang dilakukan, hal tersebut dapat diartikan bahwa 

individu antisosial tidak mempunyai konsep atau rencana untuk menata 

perilaku yang akan dilakukan. 

2. Gejala-gejala perilaku antisosial siswa SMA N 1 Sukorejo sesudah 

mendapatkan konseling kelompok teknik modeling simbolik termasuk dalam 

kategori rendah yaitu tingkat perilaku antisosial siswa menjadi 44,15%. 

Perilaku antisosial siswa mengalami penurunan dengan ditandainya siswa 
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mampu menghargai orang lain terutama orang-orang disekitarnya, siswa 

mampu mempunyai tujuan hidup dalam jangka waktu pendek dan jangka 

waktu mendatang, serta siswa mampu berpikir sebelum melakukan suatu 

tindakan. 

3. Konseling kelompok teknik modeling simbolik terbukti efektif untuk 

mengurangi gejala-gejala perilaku antisosial siswa SMA N 1 Sukorejo. 

Keefektifan konseling kelompok teknik modeling simbolik ditandai dengan 

adanya penurunan gejala perilaku antisosial . Hal ini dapat  dilihat dari 

perbandingan antara hasil pre-test dari sampel yang termasuk dalam kategori 

tinggi, dan hasil pos-test yang menurun setelah mendapatkan perlakuan 

menjadi kategori rendah. Penurunan yang terjadi setelah mendapatkan layanan 

sebesar 33,65%. 

5.2 Saran 

Berdasaarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMA N 1 Sukorejo, maka 

dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut: 

5.2.1. Secara Teoritis 

Untuk penelitian selanjutnya mengenai perilaku anisosial dengan 

menggunakan konseling kelompok teknik modeling  harapannya dapat melakukan 

analisis ABC (Antecendents, behavior dan consequence) secara mendalam kepada 

setiap anggota kelompok untuk memper mudah memahami permasalahan yang 

dihadapi siswa satu persatu supaya siswa dapat terdorong untuk mengaplikasikan 

teknik modeling simbolik secara maksimal. 
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5.2.2. Secara Praktis 

1. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling 

Guru bimbingan dan konseling dapat menerapkan dan menegembangkan 

layanan konseling kelompok dengan teknik modeling simbolik untuk 

mengurangi perilaku antisosial siswa . 

2. Bagi Penelitian Berikutnya 

Peneliti selanjutnya perlu dilakukan penelitian yang serupa dengan mengkaji 

lebih dalam pengaruh perbedaan gender terhadap perilaku antisosial ataupun 

dengan mengembangkan penelitian ini dilatarbelakangi oleh konteks yang 

berbeda untuk membandingkan temuan dari hasil penelitian ini. 
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