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ABSTRAK 

Muhammad Jamilludin, 2020. “Pengembangan Model Konseling Kelompok 

Dengan Teknik Behavior Contract Untuk Mereduksi Perilaku Agresifitas Verbal 

Siswa MTs”. Pascasarjana. Universitas Negri Semarang. Pembimbing 1. Prof. Dr. 

DYP sugiharto, M. Pd., Kons., II. Prof. Dr. Muhammad Japar, M.Si., Kons. 

Kata Kunci : Konseling kelompok, behavior contract, agresifitas verbal 

Perilaku agresifitas verbal adalah perilaku yang dilakukan bertujuan untuk 

melukai seseorang dengan menggunakan lisan atau perkatan. Sehingga hal tersebut 

dapat menghambat perilaku sosial  sesorang terhadap teman utamanya dikalangan 

sekolah. Maka diperlukan tingkat agresifitas verbal yang rendah agar tidak  

menghambat prestasi belajar maupun bidang sosial siswa. Model konseling 

kelompok dengan teknik behavior contract dapat efektif mereduksi perilaku 

agresifitas verbal. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan produk berupa 

panduan model layanan konseling kelompok dengan teknik behavior contract yang 

dapat digunakan oleh guru bimbingan dan konseling untuk meningkatkan perilaku 

agresifitas verbal.  

Penelitian ini menggunakan metode reseach and development dengan uji 

efektifitas one group pretest- posttes. Uji ahli dilakukan oleh 2 pakar keilmuan 

sedangkan uji praktisi dilakukan oleh 5 orang. Dilakukan pada pada siswa MTs 

Kabupaten Kudus. Dengan menggunakan 3 sampel sekolahan. Pengumpulan data 

menggunakan instrument sekala agresifitas verbal, teknik purposive sampling 

untuk memilih satu kelompok (7 siswa) dari 223 siswa sebagai uji coba produk. 

Analisis dalam penelitian ini menggunakan statistik non parametik melalui uji 

Wilcoxon. 

Hasil ujicoba kelayakan oleh ahli dan praktisi menyatakan bahwa model 

memenuhi kretiria keilmuan bimbingan dan konseling dan dapat diterima oleh guru 

bimbingan dan konseling. Hasil uji coba produk kepada siswa diketahui 

konselingkelompok teknik behavior contract efektif mereduksi perilaku agresif 

verbal (z= -2.366, p<0.05) 

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan bagi peneliti selanjutnya 

mengembangkan model dengan menggunakan sasaran yang lebih luas danjenjang 

pendidikan yang lainnya,sehingga dapat diketahui hasil penelitian yang lebih luas 

dandapat dikembangkan serta digunakan terhadap jenjang pendidikan yang lainnya. 

Selanjutnya bagi guru bimbingan dan konseling profesional dapat menggunakan 

model layanan konseling kelompok dengan teknik behavior contract untuk 

mereduksi perilaku agresifitas verbal siswa. 
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ABSTRACT 

 

Muhammad Jamilludin, 2020. “Developing of Group Counseling Model by using 

Behaviour Contract Technique to Reduce Verbal Aggressiveness Behaviour 

Students of MTs”. Postgraduate, Semarang State University. Advisor 1. Prof. Dr. 

DYP Sugiharto, M.Pd.,Kons, H, Prof. Dr. Muhammad Japar, M.Si.,Koms 

Keywords: Group Counseling, Behaviour Contract, Verbal Aggressiveness 

Verbal Agressiveness behaviour is a behaviour that used to hurt someone orally. So 

that it can fence someone’s social behaviour to his/her friend especially at school. 

Then it is needed a low agressiveness verbal level so it will not fence the students’ 

achievements or students’ social life. Counseling Group model by using behaviour 

contract technique can reduce the verbal agressiveness behaviour effectively. The 

purpose of this study is to produce a product in a form of group counseling  model 

guidance by using behaviour cotract technique that can be used by counseling 

teacher  to improve verbal agressiveness behaviour. 

This study used research and development method by effectiveness test of one 

group pretest-posttest. The expert test is connducted by 2 scientific experts while 

practicioner test is conducted by 5 persons. Conducted to MTs students in Kudus 

Regency by using 3 sampels of school. The data collecting uses verbal 

agressiveness scale, purposive sampling technique to choose 1 group (7 students)  

from 223 students  as a trial test product. The study anlaysis uses statistic non 

parametic by using wilcoxon test. 

The trial test expediency by the expert and practical state that the model 

complete the guidance and counseling scientific and can be accepted by the 

counseling teacher . the result of trial test product to students is known that 

behaviour contract technique is effective to reduce agressiveness verbal behaviour 

(z= -2.366, p<0.05) 

 

Based on this study it is suggested to the following reseacrcher to develop the model 

by using a wider target in another education level, so it can be recognized the wider 

study result and can be developed, and applied to another education level. For the 

guidance and counseling professional teacher can use behaviour contract technique 

to reduce the students verbal agressiveness behaviour. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan dari masa kanak-kanak 

menuju masa dewasa. Dimana pada masa ini disebut sebagai masa pencarian jati 

diri. Menurut Santrock (2003) remaja (adolescene) diartikan sebagai masa 

perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup 

perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional.Pendidikan di bangku sekolah 

menengah pertama merupakan masa dimana terjadi peralihan dari masa anak 

menuju masa remaja awal, pada masa ini banyak menarik perhatian karena sifat-

sifat dan peranannya yang menentukan dalam kehidupan individu di lingkungan 

sosial. Untuk itu pada masa ini memang harus dan benar-benar adanya suatu 

perhatian khusus terhadap orang tua dan guru. Salah satu sifat khas pada remaja 

adalah keinginan untuk bebas dan mandiri lepas dari pengaruh orang tua. Namun 

demikian fase remaja merupakan fase peralihan dimana mereka masih tetap 

membutuhkan bantuan, dukungan dan perlindungan orang tua sebagai media 

individu untuk berkembang dan berinteraksi sosial di lingkungnnya. 

Sebagai remaja mereka mempunyai tugas-tugas perkembangan yang harus 

diselesaikan pada masa-masa tertentu. Tugas perkembangan yang harus 

diselesaikan pada masa remaja menurut Desminta (2012) adalah mencapai 

hubungan matang dengan teman sebaya, dapat menerima dan belajar peran sosial 

sebagai pria atau wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, menerima 
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keadaan fisik dan mampu menggunakan secara efektif, mencapai kemandirian 

emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, mencapai tingkah laku yang 

bertanggung jawab secara sosial. Remaja merupakan tahapan perkembangan yang 

harus dilewati dengan berbagai tugas perkembangannya, hanya saja dalam 

menajalani proses tugas perkembangan mereka seringkali dihadapkan dengan 

berbagai permasalahan. Pada usia remaja mereka juga belum sepenuhnya mampu 

memilih dan melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang sungguh-sungguh bisa 

dipertanggungjawabkan. Tindakan yang dilakukan masih didasarkan pada kondisi 

lemahnya emosional. Lemahnya emosi seseorang akan berdampak pada masalah 

dikalangan remaja, masa remaja yang penuh gejolak emosi sangat sulit 

diseimbangkan oleh individu sendiri. Karena itu remaja sering menghadapi ketidak 

sanggupan dalam memecahkan masalah. Hal ini mendorong remaja untuk 

melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dan negatif. 

Dewasa ini tindakan kekerasan yang dilakukan para pelajar sudah sangat 

memperhatikan. Remaja tidak hanya melakukan kekerasan fisik, seperti tawuran, 

pengrusakan sekolah dan penganiayaan antar teman sebaya, tetapi juga melakukan 

perilaku agresifitas verbal. Medinus dan Johnson dalam Dayakisni dan Hudainah, 

(2003) menyatakan bahwa agresifitas verbal adalah salah satu bentuk agresi yang 

dialukan dalam bentuk lisan seperti: mengancam secara verbal, memburuk-burukan 

orang lain, sikap mengancam dan sikap menuntut.seperti penghinaan,  ancaman, 

dan ejekan. Hingga dari ejekan tersebut dibalas dengan mengucapkan kata-kata 

kotor (misuh) dan lain-lain sebagai luapan emosinya. Pada akhirnya bila salah satu 

tidak dapat menahan amarahnya maka ia mulai berupaya menyerang lawannya baik 
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secara verbal maupun secara non verbal. Dengan demikian isyarat tindak kekerasan 

mulai terjadi dan berujung pada perkelahian. Hal ini akan membawa dampak besar 

bagi dirinya maupun orang lain. Seperti membuat dirinya dan orang lain terluka. 

Fenomena agresi verbal merupakan fenomena yang memperhatinkan mengingat 

manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kebutuhan dasar untuk berinteraksi 

dengan orang lain terutama untuk berteman dan bergaul di lingkungannya masing-

masing (Schneider, 2005). 

Akhir-akhir ini aksi kekerasan baik individu maupun masal sudah 

merupakan berita harian di televisi nasional. Hal ini sangatlah memperhatikan bagi 

kita semua. Padahal peran utama remaja sebagai generasi penerus bangsa yang 

membutuhkan bekal baik dari segi pengetahuan, wawasan maupun ketrampilan 

guna menunjang masa depan. Apabila tugas tersebut terabaikan maka akan 

menghambat remaja untuk menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan demikian 

tidak mengherankan jika banyak yang berharap perilaku-perilaku yang 

menyimpang khususnya perilaku agresifitas verbal dapat direduksi atau dikurangi, 

Sehingga dapat mengurangi isyarat-isyarat adanya tindakan kekersan yang 

berujung terjadinya perkelahian antar sesama. Menurut Salmiati (2015) dampak 

perilaku agresif yaitu prestasi belajar rendah dan hubungan sosial dengan teman 

sebaya yang tidak baik. Hal tersebut dilakukan karena beberapa faktor seperti yang 

telah disampaiakn Aprezo, Dwi, yuwono, & Edi, Purwanto (2017) dalam 

penelitiannya penurunan perilaku agresif verbal siswa terbentuk dari faktor 

pengetahuan dan pengaaman yang telah dimilikinya. Sitompul, Rahim (2016) juga 

menambahkan sesuai dengan penelitiannya bahwa perilaku agresif terbentuk 



4 
 

 

karena tayangan televisi yang sering di tontonya sehingga apa yang dilihat dapat 

mempengaruhi seseorang untuk melakukan.   

Trihastuti (dalam Rachmawati 2009) berpendapat bahwa agresifitas 

verbal yaitu agresi yang dilakukan dengan mengucapkan kata-kata kotor maupaun 

kasar seperti: menghina, mengumpat dan memfitnah. Sejalan dengan pendapat 

tersebut Krahe (2005) menjelaskan bahwa perilaku agresif verbal adalah suatu 

tindakan seperti berbohong, mengumpat atau memburuk-burukan orang lain, 

memberi nama julukan atau memperolok-olok, bergunjing, mengejek, menghina, 

menyindir, mencaci dan mencela. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya 

perilaku agresifitas verbal adalah perilaku yang dilakukan untuk melukai seseorang 

dengan menggunakan lisan atau perkataan. 

Sesuai seperti yang diuraikan diatas, Permasalahan di sekolahan masih 

kerap ditemui seperti: mencacimaki, mengejek, hingga sampai berkata kotor 

(misuh). Damayanti, rika & Tri Aeni (2016) Bahwa perilaku agresif seringkali 

dipakai manusia sebagai jalan untuk mengungkapkan perasaan dan menyelesaikan 

persoalan hidup mereka seperti untuk mencelakakan orang lain secara tidak 

langsung, peperangan, perkelahian antar pelajar, dan lain sebagainya. Oleh karena 

itu dengan adanya layanan bimbingan dan konseling oleh peneliti diharapkan dapat 

membantu siswa untuk mengubah perilaku siswa yang menyimpang tersebut 

menjadi perilaku yang baik atau positif. Dengan hasil wawancara kepada 

koordinator guru BK adapun temuan awal yang didapat adalah sering mengancam 

teman-temannya di kelas, mengucapkan kata-kata kotor (misuh), berbohong, 

membentak-bentak temannya dan berbicara sendiri saat pelajaran berlangsung 
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(clemang-clemong). Melihat dari permasalahan diatas, salah satu teknik untuk dapat 

mereduksi agresifitas verbal yakni dengan menggunakan teknik behavior contract 

yang digunakan kedalam layanan konseling kelompok. Sedangkan maksud dari 

mereduksi oleh peneliti adalah mengurangi perilaku yang sedang terjadi yakni 

perilaku agresifitas verbal. Meskipun kesenjangan penelitian juga pernah 

disampaiakan oleh Perry (2011) mengatakan bahwa kontrak perilaku dengan 

perjanjian tertulis tidak konsisten mengurangi perilaku mengganggu di kelas, 

kontrak tertulis hanya memiliki efek marginal pada serangkaian perilaku kecil, 

seperti keterlambatan, kegagalan untuk membawa buku. Hal ini dikarenakan tidak 

adanya komitmen yang kuat setelah penghentian kontrak, sehingga siswa kembali 

kepada perilaku yang tidak produktif. Sehingga dalam penelitian ini peneliti juga 

menekankan adanya suatu komitmen dalam diri siswa untuk benar-benar merubah 

perilakunya sesuai dengan komitennya masing-masing.  

Menurut Bradley (2016). Behavior contract Adalah kesepakatan tertulis 

antara dua orang individu atau lebih dimana salah satu atau kedua orang sepakat 

untuk terlibat dalam sebuah perilaku target yang diinginkan. Behavior contract 

(kontrak Perilaku) dapat menjadi alat pengatur pertukaran reinforcement positif 

antar individu yang terlibat. Strukturnya merinci siapa yang harus melakukan, apa 

yang dilakukan, kepada siapa dan dalam kondisi bagaimana hal itu dilakukan, serta 

dalam kondisi bagaimana dibatalkan. 

Behavior contract adalah persetujuan antara konselor dan klien untuk 

mengubah perilaku tertentu pada klien. Konselor dapat memilih perilaku yang 

realistik dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Setelah perilaku dimunculkan 
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sesuai dengan kesepakatan, ganjaran dapat diberikan kepada klien. Dalam teknik 

ini ganjaran positif terhadap perilaku yang dibentuk lebih dipentingkan daripada 

pemberian hukuman jika kontrak perilaku tidak berhasil. 

Dengan penerapan teknik behavior contract, teori perubahan tingkah laku 

behavior merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya 

interaksi antara stimulus dengan respon yang menyebabkan klien mempunyai 

pengalaman baru. Dengan menggunakan model konseling behavior teknik behavior 

contract (kontrak perilaku) dimaksudkan agar siswa dapat merubah perilaku yang 

tidak diharapkan menjadi perilaku yang diharapkan. Sejalan dengan pendapat di 

atas beberapa penelitian terkait dengan teknik behavior contract juga pernah 

dilakukan salah satunya oleh Dewi Ovila (2016) Behavior contract digunakan 

sebagai teknik untuk mengurangi perilaku membolos siswa di sekolah. Hasil dari 

penelitian tersebut adalah bahwa perilaku membolos siswa secara keseluruhan 

menurun secara signifikan hal tersebut dilihat dari instrument yang digunakan 

peneliti melalui observasi dan wawancara. Dengan demikian melihat hal tersebut 

maka dalam hal ini penelitian dengan menggunakan teknik behavior contract dapat 

digunakan untuk mereduksi perilaku agresifitas verbal siswa.  

Berdasarkan uraian diatas peneliti mengembangkan metode layanan 

konseling kelompok dengan teknik behavior contract sebagai cara untuk mereduksi 

perilkau agresifitas verbal siswa dirasa cukup efektif dalam melaksanakan 

penelitian. Menenurut Prayitno dan Amti (2008) layanan konseling kelompok pada 

dasarnya adalah layanan perorangan yang dilaksanakan dalam suasana kelompok, 

di sana terjadi hubungan konseling dalam situasi hangat, terbuka, permisif dan 
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penuh keakraban dimana ada pengungkapan dan pemahaman masalah klien, 

penelusuran sebab-sebab timbulnya masalah, upaya pemecahan masalah, kegiatan 

evaluasi dan tindak lanjut. Penelitian terkait konseling kelompok menurut Myrick 

(2011) konseling kelompok disekolah menarik minat banyak siswa karena mampu 

menunjukkan bahwa orang sering memiliki minat dan masalah yang sama. Mereka 

menikmati dukungan dari anggota kelompok dan bekerjasama menuju tujuan 

individu dan kelompok. Sehingga dalam permasalahan tersebut bila mana 

diselesaikan dengan secara kelompok maka akan terwujud suatu dinamika didalam 

kelompok untuk saling berpendapat dalam menyelesaikan permasalahan bersama. 

Dengan konseling kelompok siswa lebih mendapatkan kesempatan untuk 

mengetahui eksistensi dirinya melalui pengalaman-pengalaman dinamika 

kelompok.Berdasarkan dari temuan tersebut, peneliti memunculkan gagasan untuk  

menerapkan layanan konseling kelompok.Beberapa peneliti terdahulu yang 

menyebutkan bahwa konseling kelompok dengan behavior contract efektif 

mengurangi perilaku negatif adalah diantaranya, penelitian Sukarti, S (2018) dalam 

penelitian konseling kelompok tersebut menunjukan adanya suatu penurunan 

mengenai perilaku bullying verbal sebelum dan sesudah diberikan perlakuan 

dengan menggunakan teknik kontrak perilaku dimana hal tersebut secara signifikan 

menunjukkan ( Z=-2,060,P<0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa konseling 

kelompok dengan teknik kontrak perilaku efektif untuk mengurangi bullying verbal 

siswa. Penelitian lain terkait penelitian tersebut Widiastuti,T (2017) “Konseling 

kelompok dengan teknik behavior contract terhadap penurunan prokrastinasi 

akademik siswa” hasil penelitina tersebut menunjukkan bahwa analisis Wilcoxon 
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match pairs test konseling kelompok dengan teknik behavior contract terbukti 

dapat mengurangi perilaku prokrastinasi akademik pada siswa, hal ini dibuktikan 

dengan adanya perbedaan penurunan skor post tes yang signifikan dari kelompok 

eksperimen. Dipilihnya layanan konseling kelompok sebagai salah satu strategi 

mengurangi perilaku agresif verbal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan 

sebagai berikut: layanan konseling kelompok memberikan suasana keakraban yang 

memungkinkan anggota kelompok untuk dapat terbuka (self-disclosure) kepada 

anggota lain.  

Dalam kegiatan layanan konseling kelompok, aktivitas dan dinamika 

kelompok harus diwujudkan untuk membahas berbagai hal yang berguna bagi 

pengembangan atau pemecahan masalah individu yang menjadi peserta layanan. 

Manfaat yang bisa diperoleh konseli dalam melakukan kegiatan konseling 

kelompok adalah konseli lebih mampu memahami diri dan lingkungannya, dan 

dapat mengembangkan diri secara optimal. Dengan konseling kelompok 

diharapkan peserta didik dapat saling bertukar pikiran dan mengemukakan 

pendapat yang dimilikinya. 

Berdasarkan paparan latar belakang masalah tersebut maka peneliti 

mengadakan penelitian dengan judul “Pengembangan Model Konseling Kelompok 

Dengan Menggunakan Teknik Behavior Contract Untuk Mereduksi perilaku 

Agresifitas Verbal Siswa MTs Di Kabupaten Kudus. 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Seringnya siswa dalam melakukan perilaku agresifitas verbal. 

2. Beberapa perilaku agresifitas verbal yang kerap terjadi, sering berbohong, 

mengucapkan kata-kata kotor dan berbicara sendiri saat KBM berlangsung, 

membuat gaduh, memfitnah, mengejek atau menghina temannya di kelas. 

Membentak-bentak, dan berkata kasar. 

3. Belum adanya teknik yang tepat disekolahan tersebut untuk menyelesaikan 

permasalahan terkait perilaku agresifitas verbal 

4. Kurang optimalnya pelayanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi 

perilaku agresifitas verbal.  

5. Kebutuhan akan model konseling yang mampu memfasilitasi kelompok 

untuk mereduksi perilaku agresifitas verbal yang sering muncul pada 

interaksi antar siswa. 

6. Rendahnya keterampilan siswa dalam mengelola  emosi diri. 

1.3  Pembatasan Masalah 

Setelah melihat fenomena diatas maka peneliti memberikan batasan 

penelitian bahwa masalah yang diteliti pada penelitian ini tidak meliputi semua 

bidang bimbingan konseling dan secara menyeluruh tentang perilaku agresifitas 

verbal. Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Perilaku agresifitas verbal meliputi menghina, mengancam, berbicara kotor 

(misuh), berbohong, membuat gaduh saat pelajaran dan memfitnah 

temannya.   

2. Model konseling konseling kelompok dengan teknik behaviour contract 

3. Mereduksi perilaku agresifitas verbal siswa 



10 
 

 

Model konseling kelompok dengan teknik behavior contractmerupakan 

salah satu layanan bimbingan dan konsling secara berkelompok dengan 

dimodifikasi menggunakan teknik behavior contract. Adapun pengaplikasiannya 

adalah kelompok tetap melaksanakan konseling tanpa meninggalkan tahapan-

tahapan yang ada didalam konseling kelompok, kemudian pada tahap kegiatan 

konselor atau pimpinan kelompok memberikan treatment dengan menggunakan 

behavior contract tersebut. Kartu kontrak perilaku kemudian diberikan kepada 

anggota kelompok sebagai alat untuk penanganan tentang perilaku yang sudah 

dilakukan dengan menyertakan perjanjian antara anggota kelompok dengan 

konselor yang sesuai dengan kesepakatan bersama.  

Mereduksi perilaku agresifitas verbal yaitu mengurangi perbuatan tentang 

apa yang dilakukan yakni perilaku agresifitas verbal siswa seperti: mengucapkan 

kata-kata kotor (misuh), berbohong, memfitnah, mengancam dan membuat gaduh. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian sebagaimana pada latar belakang dan identifikasi masalah 

di atas, maka rumusan masalah  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan konseling kelomopok di MTs Kabupaten Kudus 

tersebut dilakukan? 

2. Bagaimana kondisi perilaku agresifitas verbal siswa di MTs Kabupaten 

Kudus? 

3. Bagaimana model Konseling kelompok teknik behavior contractdi MTs 

Kabupaten Kudus? 
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4. Apakah model layanan konseling kelompok teknik behavior contract 

efektif untuk mereduksi perilaku agresifitas verbal siswa MTs di Kabupaten 

Kudus? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mendiskripsikan pelaksanaan konseling kelompok di MTs Kabupaten 

Kudus 

2. Mendiskripsikan kondisi perilaku agresifitas verbal siswa di MTs 

Kabupaten Kudus 

3. Menghasilakan model konseling kelompok teknik behavior contract untuk 

mereduksi perilaku agresifitas verbal siswa di MTs Kabupaten Kudus 

4. Mendiskripsikan efektivitas pelaksanaan model konseling kelompok teknik 

behavior contract untuk mereduksi perilaku agresifitas verbal siswadi MTs 

Kabupaten Kudus. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

1.6.1.1 Memberikan wawasan keilmuan di bidang bimbingan dan konseling. 

wawasan ini berkaitan dengan penerapan konseling kelompok dengan 

menggunakan teknik behavior contract untuk mereduksi perilaku 

agresifitas verbal siswa. 

1.6.1.2 Menjadi bahan pustaka untuk penelitian-penelitian yang sejenis. 
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1.6.2  Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Konselor memperoleh model konseling kelompok dengan teknik 

behavior contract untk mereduksi perilaku agresifitas verbal siswa. 

1.6.2.2 Diperoleh produk baru berupa konseling kelompok teknik behavior 

contract. 

1.7 Spesifikasi Produk  

Spesifikasi produk yang dihasilkan adalah berupa isi produk yang akan 

dikembangkan, yakni adalah buku panduan layanan konseling kelompok dengan 

teknik behavior contract untuk mereduksi (mengurangi) perilaku agresifitas verbal 

siswa dan kartu behavior contract  atau kontrak perilaku. 

 Rumusan produk yang akan dikembangkan mencakup : Judul, Struktur 

Model yang terdiri dari : (1) Rasional, yaitu dasar pikiran dan filosofis 

pengembangan model konseling kelompok dengan teknik behavior contract untuk 

mereduksi perilaku agresifitas verbal siswa. (2) Tujuan model konseling kelompok 

dengan teknik behavior contract yaitu tujuan yang ingin dicapai dari penggunaan 

model konseling kelompok dengan teknik behavior contract yang merupakan arah 

pelaksanaan konseling kelompok dengan teknik behavior contract untuk mereduksi 

perilaku agresifitas verbal siswa MTs di Kabupaten Kudus. 3) Asumsi dan prinsip 

pelaksanaan model konseling kelompok dengan teknik behavior contract yaitu 

pedoman yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan teknik behavior contract untuk 

mereduksi perilaku agresifitas verbal siswa. (4) khalayak sasaran yaitu subjek yang 

menjadi sasaran layanan untuk mereduksi perlaku agresifitas verbal siswa dengan 

teknik behavior contract. (5) peran dan kualifikasi konselor, yaitu peran dan tugas 
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pokok yang perlu dilaksanakan konselor dan persyaratan yang harus dipenuhi 

dalam melaksanakan model konseling kelompok dengan teknik behavior contract. 

(6) prosedur behavior contract, yaitu tahapan behavior contract yang terdiri atas 

pembinaan hubungan baik sampai dengan pengakhiran (7) evaluasi keberhasilan 

yaitu evaluasi keberhasilan proses dan hasil model konseling kelompok untuk 

mereduksi perilaku agresifitas verbal siswa. (8) panduan pelaksanaan layanan 

konseling kelompok untuk mereduksi perilaku agresifitas verbal siswa dengan 

teknik behavior contract. 

Langkah-langkah konseling kelompok yang digunakan untuk 

mengembangkan model ini tetap menggunakan empat tahapan konseling 

kelompok, yaitu : tahap pembentukan, tahap peralihan/transisi, tahap kegiatan dan 

tahap pengakhiran dengan menggunakan behavior contract sebagai tekniknya. 

1.8 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan  

1.8.1 Asumsi Pengembangan 

Asumsi pada penelitian dan pengembangan ini adalah perangkat model 

konseling kelompok dengan menggunakan teknik behavior contract. 

Perangkat yang digunakan dalam penelitian ini adalah  kontrak perilaku 

yang nantinya akan digunakan untuk merubah perilaku siswa dengan 

memanfaatkan kontrak perilaku tersebut. Kontrak perilaku akan dilaksanakan 

sesuai dengan kesepakatan antara konselor dengan siswa. 

1.8.2 Keterbatasan Pengembangan 

Keterbatasan dari pengembangan model konseling kelompok menggunakan 

teknik behavior contract ini adalah : 
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1.8.2.1 Secara Metodologi 

1.8.2.1.1 Konselor harus menguasai model ini terlebih dahulu sehingga dapat 

menjadi fasilitator bagi siswa. 

1.8.2.1.2 Dalam menggunakan behavior contract pemberian punishment harus 

melihat dari berbagai kondisi individu yang ingin dirubah.  

1.8.2.2 Secara Konten 

1.8.2.2.1 Bagi konselor yang kurang dapat memeberikan punishment dengan 

baik dan hati-hati model ini kurang berjalan dengan baik 

1.8.2.2.2 Program yang diterapkan membutuhkan waktu yang tidak sedikit, hal 

tersebut tergantung dari kemampuan individu itu sendiri. 

1.8.2.2.3 Untuk pemanfaatan secara baik maka semua anggota harus selalu 

terbuka 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, KERANGKA BERFIKIR 

DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

2.1 Kajian Pustaka 

Terkait dengan pengembangan model konseling kelompok dengan teknik 

behavior contract untuk mereduksi perilaku agresifitas verbal siswa terdapat 

beberapa penelitian terdahulu yang menurut kajian peneliti memiliki keterkaitan 

dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu akan dipaparkan sebagai bentuk 

penegasan posisi penelitian yang dilakukan.  

Sanna, Bee, Jihadaroza. & Nursalim, Mochammad. (2018) menyatakan 

bahwa pengaruh konseling kelompok dengan teknik behavior contract sangat 

signifikan terhadap peningkatan tanggung jawab pribadi siswa. Sependapat dengan 

hal tersebut Strahun (2013), menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Widaryati (2013)  tujuan dari pemberian konseling kelompok adalah untuk 

membantu individu agar mencapai perkembangan yang optimal, individu dapat 

belajar menumbuhkan dan meningkatkan kemampuannya dalam kelompok tersebut 

dan atau memecahkan permasalahan yang dialami oleh individu yang tergabung 

dalam anggota kelompok agar dapat mengembangkan dirinya sampai batas 

kemampuannya. Penelitian menurut Widaryati, S. (2013). Ada pengaruh yang 

signifikan dalam menggunakan layanan konseling kelompok terhadap efikasi diri. 

hal tersebut sangat efektif digunakan ketika konseling kelompok digunakan  untuk 

meningkatkan efikasi diri.  

 

 

15 
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Beberapa penelitian konseling  kelompok juga efektif digunakan untuk 

mengentaskan permasalahan di antaranya seperti yang disampaiakan. Habiba, 

Wibowo dan Japar (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa konseling 

kelompok efektif memberikan perubahan positif  terhadap siswa yaitu anak mulai 

mengenal potensi dalam dirinya, anak sudah berani menyapa guru dan teman serta 

kakak kelasnya, anak sudah berani tampil didepan kelas, dan anak sudah berani 

mengutarakan pendapatnya dalam forum publik, baik di dalam maupun di luar 

sekolah. Konseling kelompok juga efektif untuk mengurangi tingkat kejenuhan 

mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan belajar (Hamzah, Sugiharto & Imam, 

2017). Disamping itu konseling kelompok memuat nilai-nilai empati yang efektif 

untuk mengurangi tindakan prilaku negatif siswa, (Purwaningrum, Purwanto. & 

Japar, 2017).  Selanjtnya pada tahun yang sama, Sulistiya, Sugiharto, D.Y.P & 

Mulawarman. (2017) Penelitian ini bertujuan untuk menguji keefektifan konseling 

kelompok CBT dengan teknik cognitive restructuring untuk meningkatkan body 

image mahasiswi FIP IKIP Mataram, dan hasilnya juag efektif. Berkaitan dengan 

perilaku agresif Efastri, Sean, Marta., Rustono, & Wibowo.(2015) pernah 

melakukan penelitian bahwa dengan konseling kelompok efektif dalam menurangi 

perilaku bullying dan perilaku agresif. Disamping itu Linda Dwi Sholikhah, Dwi 

Yuwono Puji Sugiharto & Imam Tadjri. (2017) & Saputra, Rikas., Edy, Purwanto 

& Awalya (2017). pernah melakukan penelitian berkaitan konseling kelompok 

untuk mereduksi prokrastinasi akademik siswa, hasilnya penelitian menunjukkan 

bahwa konseling kelompok dengan teknik penguatan positif efektif untuk 

mereduksi prokrastinasi akademik siswa. 
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Penelitian tentang Pengaruh behavior contract ( kontrak perilaku) Untuk 

Mengurangi Perilaku Maladaptif Siswa Dengan Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder (ADHD) Sugini (2016 ),  nampak sangat efektif dilakukan, mengingat 

dari hasil yang telah dilakukan peneliti bahwa setelah diberikan intervensi kepada 

subjek yang diteliti ternyata ada sebuah penurunan pada intervensi yang kedua. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kontrak perilaku untuk mengurangi perilaku 

maldaptif efektif dilakukan.   

Perbedaan dalam penelitian di atas adalah dari variabelnya, penelitian diatas 

menggunakan setudi kasus, disamping itu terdapat perbedaan lain yakni dari 

perilaku yang telah diteliti. Mempertegas apa yang di sampaikan diatas mengenai 

teknik kontrak perilaku (behavior contract). Beberapa penelitian dengan 

menggunakan behavior contract diantaranya, Muslih, Y. N., Wibowo, M. E., & 

Purwanto, E. (2017). Menggunakan teknik kontrak perilaku dengan students’ 

logbook untuk meningkatkan minat membaca siswa, Chalimi, M. K. (2017). 

implementasi teknik behavior contract untuk memotivasi siswa dalam penyelesaian 

pekerjaan rumah (PR) di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs N) Pilangkenceng 

Madiun, Saragih, S. R. (2017 ) mengembangkan kemampuan manajemen waktu 

melaluilayanan penguasaan konten dengan teknik kontrak perilaku pada siswa kelas 

VIII-2 SMP N 5 Tebing Tinggi. Hasil kesemuanya efektif dilakukan dan sesuai 

dengan tujuan masin-masing penelitian.  

Selanjutnya menurut penelitian yang dilakukan oleh Frank & Scharff (2013) 

bahwa pemberian kontrak kepada siswa dapat meningkatkan komitmen, motivasi 

dan memeberikan perubahan perilaku pembelajaran. Bahkan kontrak perilaku yang 
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dilakukan oleh konseli harus jelas dan menggambarkan secara tepat perilaku yang 

diharapkan . Alberto. P.A & Troutman. A.C (2009). Sedangkan Strahun, Oconnor 

& Peterson. (2013) menyatakan bahwa terdapat manfaat besar saat menggunakan 

teknik behavior contract yaitu membantu dalam proses peningkatan perilaku siswa 

yang positif dan mengurangi penggunaan pengskoran di sekolah-sekolah, ketika 

digunakan dengan cara yang benar, behavior contract dapat memperbaiki masalah 

perilaku anak dan membantu guru untuk terus mamantau perubahannya. Hasil 

peneilitian Busmayaril, Arfa Havilla. (2018). Mengatakan dapat dinyatakan bahwa 

teknik behavioral contract dapat mengurangi perilaku membolos peserta didik kelas 

XI di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Disamping itu penelitian tentang 

konseling kelompok dengan menggunakan teknik behavior contract juga pernah 

dilakukan oleh Fandini, Puspa., Sulatani, S.,& Didi Susanto (2018). Dengan 

pelaksanaan konseling kelompok yang tepat dapat  menumbuhkan karakter disiplin 

siswa melaui teknik behavior contract, hal tersebut efektif dilakukan.  

Tutiona ,M.,Y. Munir & Bau. (2016) menjelaskan bahwa behavior contract 

merupakan salah satu dari pendekatan behavior dalam pemecahan masalah melalui 

pendekatan behavior pemilihan teknik dapat dilakukan dengan melihat latar 

belakang masalah konseli. Wahyuni, S (2016) kontrak perilaku merupakan suatu 

perjanjian antara anak dengan guru baik secara lisan maupun secara tertulis untuk 

berperilaku tertentu dan akan diberikan penghragaan. Penggunaan teknik kontrak 

perilaku karena tingkah laku dapat dipelajari dan dapat diubah dengan memberikan 

penguatan segera setelah tingkah laku yang diharapkan muncul. Sumarsih. (2019) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas teknik kontrak perilaku 
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(behavioral contracts) untuk mengurangi perilaku off task pada siswa lamban 

belajar (slow learner) kelas V di SD 1 Trirenggo. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Dewi, Ovila (2016) melakukan 

penelitian tentang penerapan konseling kelompok dengan teknik behaviour contract 

untuk mengurangi perilaku membolos hal tersebut juga efektif dilakukan. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan single subject desain 

(SSD) dengan banyak subyek penelitian 5 siswa. Hasilnya adalah selama penelitian 

berlangsung konseling kelompok dengan teknik behavior contract dapat mengurangi 

perilaku membolos. Perbedaan dari penelitian ini adalah dari segi perilaku yang 

diteliti, mengingat dari penilitian di atas variable yang diteliti adalah perilaku 

membolos, disamping itu subjek yang diteliti adalah 5 siswa saja.  Kontrak perilaku 

juga digunakan untuk meningkatkan minat baca siswa melalui student logbook, 

hasilnya sangat efektif mempunyai kemanfaatan dan keakuratan berkaitan dengan 

minat membaca siswa (Muslih, Yuyun, Nuriyah., Wibowo, M, E., & Purwanto, 

E.2017). 

Penelitian yang lain terkait penelitian tersebut Widiastuti, T (2017) 

Konseling kelompok dengan teknik behavior contract terhadap penurunan 

prokrastinasi akademik siswa, hasil penelitina tersebut menunjukkan bahwa analisis 

Wilcoxon match pairs test konseling kelompok dengan teknik behavior contract 

terbukti dapat mengurangi perilaku prokrastinasi akademik pada siswa, hal ini 

dibuktikan dengan adanya perbedaan penurunan skor post tes yang signifikan dari 

kelompok eksperimen. Hal tersebut dipandang bahwa konseling kelompok mampu 

menjadi salah satu alternatif sebagai teori untuk membantu permaslahan siswa. 
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Perbedaan penelitian di atas adalah dari variabel yang diteliti konseling kelompok 

dengan teknik behavior contract terhadap penurunan prokrastinasi akademik jadi 

letak perbedaanya adalah pada perilaku yang diteliti yakni prokrastinasi akademik 

siswa. Pendapat Perusse, Goodnough & Lee (2009) mengatakan bahwa konseling 

kelompok merupakan suatu model intervensi yang efektif saat diterapkan disekolah 

dengan kolaborasi antara pihak yang memiliki wewenang disekolah untuk membuat 

kebijakan yang mendukung kegiatan layanan kosneling kelompok.  

Sedangkan menurut Kurniawati, (2014) mengenai konseling kelompok 

kognitif untuk mengurangi agresif verbal bahwa penelitian tersebut didasarkan 

dengan banyaknya siswa yang sering protes terhadap guru, mencaci teman, 

mengumpat dan berbohong serta berkata jorok. Penelitian tersebut bertujuan untuk 

menguji penerapan konseling kelompok dalam mengurangi perikau agresifitas 

verbal siswa SMPN 1 Ngunut Tulungagung. Hasilnya adalah bahwa perilaku 

agresifitas verbal dapat terkurangi dengan menggunakan konseling kelompok.  

Letak perbedaan dari penelitian tersebut bahwa konseling kelompok kognitif 

tentang perilaku digunakan untuk mengurangi perilaku agresif verbal, sedangkan 

dalam penelitian yang akan diteliti adalah menggunakan teknik behavior contract 

untuk mengurangi perilaku agresifitas verbal tersebut. Nagaraja  &  Sudarshan, 

(2015) menyampaikan bahwa dampak paling buruk perilaku agresi verbal adalah 

mampu mengubah konsep diri sesorang menjadi negatif yang menyebabkan depresi 

akut dan membuat korban agresi verbal melakukan tindakan  bunuh  diri.  

Baskoro, Danang Setyo Budi (2013) untuk mengurangi tindakan perilaku 

agresif mereka mengembangkan Solution Focused Brief Group Therapy (SFBGT) 
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yang dapat digunakan untuk menurunkan perilaku agresif remaja. Asilnya efektif 

dilakukan dan perilaku agesif dapat menurun. Selanjutnya penelitian lain dilakukan 

oleh Maba Aprezo P (2017) keefektifan model layanan konseling kelompok dengan 

teknik  paradoxical  intention  untuk  mengurangi perilaku  agresi  verbal  siswa. 

Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R dan D) yang 

telah disesuaikan. Hasil dari penelitian ini adalah tersusunya model konseling 

kelompok dengan teknik paradoxical intention untuk mengurangi perilaku agresi 

verbal siswa yang telah terbukti efektif untuk mengurangi perilaku agresi verbal 

siswa, hal ini dapat dilihat dari penurunan hasil evaluasi awal dan evaluasi akhir rata-

rata sebesar 15,78%. Secara sepesifik metode yang digunakan dalam penelitian 

tersebut sama yakni menggunakana RND hanya saja teknik yang digunakan dalam 

penelitian tersebut berbeda yakni menggunakan teknik paradoxical intention. 

 Sedangkan Arthur M. Horne, jenniferL. Stoddard, dan Christopher D. Bell 

(2007) dalam penelitiannya memeberikan sebuah definisi dan memperkenalkan 

perilaku agresif dan bullying dalam lingkungan sekolah, kemudian melakukan 

pengukuran keefektifan konseling kelompok yang biasa digunakan untuk 

menangani perilaku agresif dan bullying. Hasilnya, secara keseluruhan 

menggambarkan keefektifan kelompok baik konsleing kelompok maupun psycho-

educational grup dalam menangani perilaku agresif di sekolah. Menurut Sidaguna 

(2017) Agresif verbal merupakan perilaku agresif yang dimunculkan dalam bentuk 

kata-kata kasar seperti makian, cemoohan, teriakan, hinaan, kritikan, dan kata-kata 

kasar lainnya Penelitian berkaitan dengan perilaku agresifitas verbal juga dilakukan 

oleh Nandang, Rusmana., Netrawati, Furqon & Syamsu, Yusuf (2016). Penelitian 
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tersebut bertujuan untuk membantu konselor sekolah dalam memecahkan isu-isu 

yang berkaitan dengan agresi verbal remaja melalui penerapan konseling 

Transactional Analysis (TA), Penelitian ini berfokus pada dua hal: salah satunya, 

untuk mengidentifikasi jenis-jenis agresi verbal yang dilakukan para siswa, seperti, 

mengkritik, mengomel, menghina dan mengancam orang lain. Hasil dari tes empiris 

terhadap konseling analisis transaksional (TA) menunjukkan bahwa konseling 

kelompok analisis transaksional tertentu tampaknya efektif dalam mereduksi agresif 

verbal siswa remaja.  

Perbedaan dari penelitian tersebut adalah dari teknik dan metodenya, karena 

metode yang digunakan di penelitian tersebut adalah dengan menggunakan metode 

eksperimen, disamping itu teknik analisis transaksional juga digunakan sebagai 

penelitian dalam membantu memecahkan perilaku agresifitas verbal. Angela F. 

Nederlof, Peter Muris, dan Johanes E. Hovens,(2013). Penelitian ini meneliti 

pengaruh kemarahan dan kecemasan dan berbagai jenis penyakit kejiwaan seperti 

perilaku agresif. Penelitian ini menemukan bahwa perasaan yang menyiksa sangat 

signifikan terhadap tindakan agresif. Lebih jauh seseorang dengan rasa marah atau 

cemas menunjukan perilaku agresif yang lebih tinggi dibandingkan orang dengan 

keadaan jiwa yang netral.  Hampir sama dengan penelitia diatas, Vesella, 

M.V.,Picirillo M. L., Potter,C. M., Olino T. M.dan Heimberg, R. G (2015), 

hubungannya dengan penelitian   dilaksanakan ini adalah meluapkan kemarahan, 

kecemasan dan tindakan agresif untuk mencapai ketenangan dan berdampak pada 

berkurangnya perilaku agresif subjek. Meskipun penelitian yang dilakukan Moh. 

Chablul Chaq, Suharnan, & Amanda Pasca Rini. 2018. tidak adanya korelasi antara 



23 
 

 
 

religiuitas dan control diri dengan  agresifitas verbal remaja namun beberapa 

penilitian dapat membuktikan adanya beberapa penelitian yang efektif untuk dapat 

dilaksanakan guna mengurangi perilaku agresfitas verbal. Termasuk penelitian 

yang  dilakukan Sari, Vony, A., Lasan, Blasius, B, & Sari, Eva, Kartika (2017). 

Teknik  sosiodrama efektif untuk menurunkan perilaku agresif  verbal siswa kelas 

VII di SMP Negeri 5 Kepanjen. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Salmiati, 

& Nur, Astuti. (2017) dengan Teknik Self Management dan Mariana, Lolang (2014) 

dengan model Outbound keduanya dilakukan untuk mengurangi perilaku agresif 

dan hasilnya kedua teknik tersebut dapat dilakukan dengan baik serta perilaku 

agresif dapat dikurangi.  

Penelitian lain terkait perilaku agresif verbal juga dilakukan oleh Siwinarti, 

Imam & Wibowo (2012) menyampaikan keefektifannya berkaitan dengan 

bimbingan kelompok dengan teknik fun game untuk mengurangi perilaku 

agresifitas verbal siswa. Penelitian dengan melihat sudut pandang yang berbeda 

juga pernah dilakukan oleh Nisfiannoor, M & Eka Yulianti (2005) Dari segi 

dimensi agresivitas secara fisik dan verbal, diketahui bahwa remaja yang berasal 

dari keluarga bercerai juga lebih agresif dibandingkan remaja yang berasal dari 

keluarga utuh. Demikian dapat dikatakan bahwa remaja yang berasal dari keluarga 

bercerai lebih agresif, baik secara fisik maupun verbal bila dibandingkan dengan 

remaja dari keluarga yang utuh. 

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Angela F. Noederlof, Peter Muris 

dan Johanes E. Hovens, (2013). Penelitian ini berkaitan dengan pengaruh 

kemarahan dan kecemasan serta berbagai jenis penyakit kejiwaan seperti perilaku 



24 
 

 
 

agresif. Penelitian ini menemukan  bahwa perasaan yang menyiksa sangat sangat 

signifikan terhadap tindakan agresif. Lebih jauh seseorang dengan rasa marah 

menunjukkan perilaku agresif yang lebih tinggi dibandingkan orang dengan 

keadaan jiwa yang netral. 

Hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Mark V.versella dkk 

(2015) bahwa seseorang dengan gangguan kecemasan sosial mmemperlihatkan 

pada kemarahan dan upaya untuk menekan kemarahan yang mengakibatkan 

perilaku yang negatif terhadap diri tersebut. hubungannya dengan penelitian yang 

sedang dilaksanakan ini adalah perilaku agresi yang sering dilakukan untuk 

mencapai kepuasan diri dan berdampak pada   

2.2 KERANGKA TEORITIS  

  Pada bab ini disajikan pembahasan deskripsi, teori konseling kelompok, 

teknik behavior contract,  perilaku  agresifitas verbal siswa,  kajian teori yang 

relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. 

2.2.1 Konseling Kelompok 

2.2.1.1 Hakekat  Konseling  Kelompok 

Konseling kelompok merupakan usaha bantuan yang diberikan pada 

individu dalam suasanan kelompok  yang bersifat pencegahan serta perbaikan 

supaya individu yang bersangkutan dapat menjalani pertumbuhan dan 

perkembangan yang optimal. Konseling kelompok merupakan hubungan antar 

pribadi yang menekankan pada proses berpikir secara sadar, perasaan dan perilaku 

anggota untuk meningkatkan  kesadaran akan pertumbuhan dan perkembangannya. 
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Konseling kelompok lebih menekankan pada pengembangan pribadi, yaitu 

membantu untuk mencapai tujuan perkembangan dan memfokuskan pada 

kebutuhan dan kegiatan belajarnya. Dengan kata lain konseling kelompok 

merupakan usaha bantuan yang diberikan pada individu dalam suasanan 

kelompok  yang bersifat pencegahan serta perbaikan supaya individu yang 

bersangkutan dapat menjalani perkembangan dengan lebih mudah. 

Winkel dan Hastuti, (2006) mengemukakan konseling kelompok adalah 

suatu proses antar pribadi yang dinamis, yang terpusat pada pemikiran dan perilaku 

yang disadari. Konseling kelompok merupakan suatu proses untuk menuju kepada 

sesuatu yang diinginkan dan proses tersebut terkonsentrasi penuh pada perilaku yang 

dialami. Menurut Gibson dan Mitchell (2010) konseling kelompok adalah 

pengalaman-pengalaman perkembangan dan penyesuaian rutin yang disediakan 

dalam lingkup kelompok. Jadi konseling kelompok merupakan proses yang 

dilakukan melalui pengalaman-pengalaman yang dihasilkan melalui dinamika 

kelompok sehingga pengalaman yang dihasilkan dari kelompok menjadikan dirinya 

untuk berkembang.  

Menurut Wibowo (2005) bahwa kegiatan konseling kelompok 

merupakan hubungan antar pribadi yang menekankan pada proses berpikir 

secara sadar, perasaan-perasaan, dan perilaku-perilaku anggota untuk 

meningkatkan kesadaran akan pertumbuhan dan perkembangan individu 

yang sehat. Melalui konseling kelompok, individu menjadi sadar akan 

kelemahan dan kelebihannya, mengenali ketrampilan, keahlian dan 

pengetahuan serta menghargai nilai dan tindakannya sesuai dengan tugas-

tugas perkembangan. 

 

Dalam proses konseling kelompok terdapat dinamika-dinamika yang 

dilakukan melalui proses konseling kelompok. Proses konseling kelompok 

menjadikan individu untuk berkembang, berfikir, dan menciptkan ketrampilan agar 
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yang diinginkan dari proses konseling kelompok tersebut dicapai. Sehingga 

anggota dapat mengetahui secara mendalam tentang perkembangan dirinya.  

Menurut Latipun (2011) mengemukakan bahwa konseling kelompok 

merupakan bentuk layanan konseling dengan memanfaatkan kelompok untuk 

membantu, memberi umpan balik, dan pengalaman belajar. Konseling dalam 

prosesnya menggunakan prinsip-prinsip dinamika kelompok. Dengan adanya 

kelompok yang ada dapat menjadikan individu tersebut berkembang dalam 

kehidupannya melalui dinamika-dinamika yang telah dibangun di dalam kelompok 

tersebut. Dinamika yang terlaksana merupakan pengalaman belajar yang didapat 

oleh anggota kelompok.   

Myrick (2011) mengungkapkan bahwa konseling kelompok adalah sebuah 

pengalaman pendidikan yang unik, dimana para siswa dapat bekerja bersama untuk 

mengungkapkan ide mereka, perilaku, perasaan, dan sikap, terutama yang 

berhubungan dengan pengembangan kepribadian dan peningkatan di sekolah. Jadi 

konselor menyediakan interaksi antar peserta dalam belajar yang akan membantu 

terbentuknya suatu hubungan. Anggota saling membuka diri, mendengarkan 

dengan baik dan memberikan tanggapan kepada yang lainnya. Ketika isi atau topik 

diskusi terlihat sama dengan kegiatan pendidikan yang lain, konseling akan lebih 

terarah dan kuat. 

Sedangkan menurut Gibson & Mitchell (2011: 135) bahwa konseling 

kelompok adalah proses interpersonal yang dipimpin oleh konselor yang terlatih 

secara profesional dan dilaksanakan dengan individu-individu yang sedang 

menghadapi problem-problem perkembangan khusus. Hal itu berfokus pada 
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pikiran, perasaan, sikap, nilai, tujuan tingkah laku dan tujuan individu dan grup 

secara keseluruhan. Konseling kelompok merupakan sebuah layanan bantuan yang 

dalam pelaksanaannya membutuhkan sebuah dinamika, sedangkan dinamika akan 

tercipta apabila hubungan interpersonal didalam kelompok dapat berjalan dengan 

baik.  

Rachelle peruse, Gary E.Goodnough Vivian V.Lee (2009) mengungkapkan 

bahwa konseling kelompok merupakan suatu model intervensi yang efektif saat 

diterapkan di sekolah. Penelitian ini menyarankan kepada pemimpin kelompok 

ketika membuat kelompok untuk melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak yang 

memiliki wewenang disekolah  agar bisa membuat kebijakan yang mendukung 

kegiatanlayanan konseling kelompok.  Penelitian di atas menunjukan kepada kita 

bahwa konseling kelompok merupakan media yang dapat dipakai untuk 

mengemabangkan aspek-aspek kepribadian anggoa kelompok dengan 

memperhatikan serta melibatkan kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan, 

guru-ru, staf dan siswa. Kaitanyya dengan penelitian ini adalah konseling kelompok 

sangat menekankan dukungan sistem demi tercapainya tujuan konseling. 

 Sehingga dari uraian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa konseling 

kelompok adalah suatu layanan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada 

beberapa individu dalam bentuk kelompok formal yang saling mengungkapkan ide, 

perasaan tingkah laku dan sikap mereka dengan menumbuhkan dinamika kelompok 

yang bersikap menyembuhkan dan mencegah terjadinya suatu masalah yang 

berhubungan dengan pribadinya. Layanan ini dilakukan oleh seorang konselor yang 
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sudah terlatih dan menggunakan suatu pendekatan dan teknik-teknik tertentu sesuai 

dengan tujuan kelompok ini dibentuk. 

Layanan konseling kelompok merupakan upaya pemberian bantuan yang 

dinamis yang memusatkan pada usaha dalam berfikir dan tingkah tingkah laku, 

serta berorientasi pada kenyataan-kenyataan, membersihkan jiwa, saling percaya 

mempercayai, pemeliharaan, pengertian, penerimaan dan bantuan. Anggota 

kelompok adalah individu normal yang mempunyai berbagai masalah yang tidak 

memerlukan penanganan perubahan kepribadian lebih lanjut. Anggota kelompok 

dalam kegiatan konseling kelompok menggunakan interaksi kelompok untuk 

meningkatkan pengertian dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan-tujuan 

tertentu dan untuk mempelajari atau menghilangkan sikap-sikap serta perilaku 

tertentu. 

2.2.1.2 Tujuan Konseling Kelompok 

Tujuan konseling kelompok adalah untuk membantu konseli memahami 

dirinya dengan lebih baik dan menemukan dirinya sendiri, mengatasi problem 

mereka melalui penyesuaian diri dan perkembangan kepribadian yang sehat, dan 

belajar berkomunikasi dengan seluruh anggota kelompok secara terbuka. 

Winkel dan Sri Hastuti, (2006: 592) menyebutkan bahwa tujuan umum 

dari konseling kelompok adalah : 

a) Konseli dapat memahami dirinya  

Masing-masing konseli diharapkan mampu memahami dirinya 

sendiri dengan lebiha baik dan dapat memahami siapa dirinya. 

 

b) Mengembangkan kemampuan berkomunikasi satu sama lain 
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Konseli mampu mengembangkan komunikasi antar sesama dengan 

baik, sehingga keaktifan dalam komunikasi dapat memberikan bantuan 

secara baik sebagaimana menyelesaikan tugas-tugas perkembangan pada 

fase perkembangan mereka.   

 

c) Memperoleh kemampuan mengatur dirinya sendiri dan mengarahkan 

hidupnya  

 

Konseli diharapkan dapat mengatur dirinya sendiri serta 

mengarahkan kehidupannya sendiri menjadi lebih baik, bukan hanya 

didalam kelompok tetapi juga di luar kelompok tersebut. 

 

d) Peka terhadap kebutuhan orang lain dan lebih mampu menghayati 

perasaan orang lain. 

 

Diharapakan para konseli mempunyai rasa simpati dan empati 

terhadap orang lain, artinya dia lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. 

Sehingga tau apa yang dibutuhkan oleh orang lain dari dirinya. 

e) menetapkan suatu sasaran yang ingin dicapai yang diwujudkan dalam 

sikap dan perilaku yang lebih konstruktif 

 

Konseli mampu menetapkan perubahan yang ingin dicapai dalam 

dirinyaa kemudian diwujudakan dalam sikap kesehariannya tentunya 

perilaku tersebut menjadikan dirinya menjadi individu yang lebih baik, 

f) Lebih menyadari dan menghayati makna dari kehidupan manusia sebagai 

kehidupan bersama. 

Didalam konseling kelompok sangat erat diajarkan agar anggota 

kelompok dapat menghayati sebuah makna dari kebersamaan dirinya 
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dengan orang lain. Jadi sama-sama saling menanamkan rasa penghargaan 

terhadap orang lain. 

g) Menyadari bahwa hal-hal yang memperhatinkan bagi dirinya kerap juga 

menimbulkan rasa prihatin dalam hati orang lain. 

Setiap koneli memahamai dan menyadari bahwa apa yang dirasakan 

juga terkadang dirasakan oleh orang lain. 

 

h) Berkomunikasi dengan seluruh anggota kelompok secara terbuka, dengan 

saling menghargai dan saling menaruh perhatian. 

 

Diharapkan dalam hal ini seluruh anggota kelompok untuk dapat 

saling terbuka dalam menyampaikan pendapat atau permasalahan-

permsalahan yang dibahas tanpa ada yang dirahasiakan serta menaruh 

perhatian sesame. 

Menurut Hansen dkk (dalam Mungin Eddy Wibowo, 2005 : 305) tujuan 

konseling kelompok adalah sebagai berikut : 

a.  Memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhan siswa 

berkaitan dengan pribadi, sosial, belajar dan karir. 

b.    Membantu menghilangkan titik-titik lemah yang dapat mengganggu siswa 

berkaitan dengan pribadi, sosial, belajar dan karir. 

c.  Membantu mempercepat dan memperlancar penyelesaian masalah yang 

dihadapi siswa berkaitan dengan pribadi, sosial, belajar dan karir. 

 

Dengan adanya pelaksanaan konseling kelompok dapat mempermudah 

dalam mengatasi permasalahan anggota kelompok dari berbagai bidang 

kehidupannya. Sehingga apa yang dirasakan oleh konseli sebagai anggota 

kelompok akan segera terselesaiakan dengan cepat melalui konseling kelompok 

tersebut. 
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Tujuan konseling kelompok secara lengkap dikemukakan oleh Corey (2012: 

29) bahwa tujuan konseling kelompok yaitu untuk belajar mengembangkan 

kesadaran dan pengatahuan diri, untuk mengembangkan kepekaan kepada orang 

lain, untuk mengetahui kebutuhan komunitas kelompok dan persoalan serta sebuah 

pengertian yang universal; untuk memperluas motivasi diri, percaya diri, 

menghargai diri dalam perintah untuk mencapai pandangan yang baru dalam 

dirinya; untuk menemukan jalan pilihan dalam suatu hubungan dengan persoalan 

perkembangan yang normal dan tentunya memecahkan permasalahan; untuk 

memperluas wawasan diri, otonomi dan bertanggung jawab terhadap dirinya dan 

orang lain; untuk menjadi sadar akan suatu pilihan dan untuk memutuskan pilihan 

yang bijaksana; untuk membuat rencana khusus terhadap beberapa perubahan 

perilaku, mengerjakan sendiri, mengikuti terus rencana ini; untuk belajar lebih 

efektif keahlian sosial; untuk menjadi lebih sensitif terhadap kebutuhan dan 

perasaan yang lain; untuk belajar bagaimana menghadapi orang lain dengan peduli, 

perhatian, kejujuran, dan petunjuk; untuk menghindari pembicaraan sendiri, 

harapan dan untuk belajar dari satu harapan yang dimiliki; dan untuk menjelaskan 

suatu nilai dan memutuskan bagaimana mengubah mereka. 

Penelitian sejenis mengenai konseling kelompok juga pernah dilakukan 

oleh Maba, Aprezo P (20017) tujuan dari pelaksanaankonseling kelompok salah 

satunya adalah untuk memperoleh gambaran tingkat agresi  verbal  siswa, perilaku 

agresi verbal siswa yang telah terbukti dalam penelitian tersebut konseling kelompok 

efektif untuk mengurangi perilaku agresi verbal siswa, hal ini dapat dilihat dari 

penurunan hasil evaluasi awal dan evaluasi akhir rata-rata sebesar 15,78%. 
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Sari, Yulia,. Malida, Yusmansyah Y & Diah Utaminingsih. (2013) dan 

Suryanto,. Budiono, Arfin, N & Yurike K, K.  (2018). Pernah melaksanakan 

penelitian dengan menggunakan layanan konseling kelompok untuk mengurangi 

perilaku agresif, dan hasilnya efektif dilakukan. Lanjut penelitian yang sama juga 

dilakukan oleh Busmayaril , Arfa Havilla. (2018). Menggunakan konseling kelompok 

dengan teknik kontrak perilaku untuk digunakan sebagai peserta didik yang suka 

membolos, hal tersebut efektif dilakukan karena beberapa temuan pada evaluasi hasil yakni 

adanya penurunan dari siswa yang membolos menjadi berkurang. 

Berdasarkan dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa tujuan konseling kelompok adalah memberikan bantuan kepada konseli agar 

mereka mampu memahami dan menerima dirinya serta mengambil keputusan 

sendiri atas masalah-masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan masalah 

pribadi, sosial, belajar dan karir. Dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai para siswa 

memperoleh kemampuan mengatur dirinya sendiri dan mengarahkan hidupnya 

sendiri, mula-mula dalam kontak antar pribadi di dalam kelompok dan kemudian 

dalam kehidupan sehari-hari di luar lingkungan kelompoknya. Dari hal ini semakin 

menguatkan asumsi dasar layanan konseling kelompok dapat digunakan sebagai 

salah satu media intervensi untuk mengurangi perilaku agresifitas verbal siswa. 

Melalui layanan konseling kelompok maka siswa akan menetapkan suatu sasaran 

yang ingin dicapai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang lebih 

konstruktif. 

2.2.1.3 Proses Konseling Kelompok 

Terdapat keragaman dalam menamai tahapan-tahapan dalam pelaksanaan 

konseling kelompok. Gibson dan Mitchell (2010: 293-298) membagi menjadi lima 
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tahap yakni tahap 1) pembentukan kelompok, 2) tahap identifikasi, 3) tahap 

produktivitas, 4) tahap realisasi, dan 5) tahap penutupan. Menurut Corey (2012: 94-

120) proses konseling kelompok mencakup 6 tahap yaitu 1) tahap formasi meliputi 

mengumumkan kelompok, penyaringan dan seleksi anggota, mempersiapkan 

anggota agar memperoleh pengalaman sukses dalam kelompok; 2) tahap orientasi; 

3) tahap transisi; 4) tahap kerja; 5) tahap konsolidasi; dan 6) tahap evaluasi dan 

tindak lanjut.  

Sedangkan Wibowo (2012: 85) mengklasifikasikan proses konseling 

kelompok menjadi 4 tahap yaitu 1) tahap permulaan, 2) tahap transisi, 3) tahap 

kegiatan, dan 4) tahap pengakhiran. Menurut Latipun ada 6 tahapan dalam 

pelaksanaan konseling kelompok, yaitu: tahap prakonseling, tahap permulaan 

(orientasi dan eksplorasi), tahap transisi, tahap kerja (kohesi dan produktivitas), 

tahap akhir (konsolidasi dan terminasi), tahap tindak lanjut dan evaluasi. Menurut 

Prayitno (2012), tahapan konseling kelompok yang akan dilaksanakan meliputi 4 

tahap yaitu : tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan dan tahap 

pengakhiran. 

Meskipun para ahli berbeda dalam mengklasifikasikan tahapan proses 

konseling kelompok, penjelasan tentang tahap-tahap tersebut menunjukkan adanya 

kesamaan, yaitu menggambarkan kemajuan dinamika proses kelompok. Berupaya 

mengembangkan perilaku baru yang lebih tepat berkenaan dengan persoalan 

masing-masing. 

 

Berdasarkan pengklasifikasian proses konseling kelompok yang 
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dikemukakan oleh berbagai ahli tersebut diatas, dalam penelitian ini menggunakan 

4 tahapan dalam proses konseling kelompok menurut Wibowo, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Tahap permulaan (Beginning stage) 

Pada tahap ini dilakukan upaya untuk 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. 

Langkah-langkah yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling 

pada tahap ini adalah: (1) perkenalan, (2) pelibatan diri, (3) agenda, (4) norma 

kelompok, (5) penggalian ide dan perasaan 

b. Tahap transisi (Transition stage) 

Tahap ini merupakan masa setelah proses pembentukan dan sebelum masa 

bekerja (kegiatan). Tahap ini yang merupakan proses dua bagian, yang ditandai 

dengan ekspresi sejumlah emosi dan interaksi anggota. 

Pada masa ini merupakan awal pembentukan suatu hubungan sosial 

yang dicirikan dengan adanya tanggapan yang negative dan kritik dari anggota 

baik sesame anggota maupun terhadap konselor. Pada tahap ini ditandai dengan 

meningkatnya rasa kecemasan dan defensif. 

Tugas guru bimbingan dan konselingadalah membantu para anggota 

untuk mengenali dan mengatasi halangan, kegelisahan, keengganan, sikap 
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mempertahankan diri dan ketidak sabaran yang timbul pada saat ini. Guru 

bimbingan dan konselingharus mampu dan trampil dalam menentukan 

kesepakatan waktu, kemampuan melihat perilaku anggota, dan mengenal 

suasana emosi di dalam kelompok. Guru bimbingan dan konselingharus peka, 

kapan harus melakukan konfrontasi dan kapan melakukan dukungan pada 

anggota kelompok. 

Cara-cara mengatasi permasalahan pada tahap ini adalah (1) 

menggunakan proses peningkatan, anggota kelompok diminta berinteraksi 

secara bebas dan mantap, (2) meminta anggota mengetahui apa yang sedang 

terjadi, (3) mendapatkan umpan balik dari anggota. 

c. Tahap kegiatan (Working stage) 

Tahap kegiatan sering disebut juga sebagai tahap bekerja, tahap penampilan, 

tahap tindakan, dan tahap pertengahan yang merupakan inti kegiatan konseling 

kelompok, sehingga memerlukan alokasi waktu yang terbesar dalam 

keseluruhan kegiatan konseling kelompok. 

Pada tahap ini, hubungan antar anggota mengalami kemajuan, terjalin 

rasa saling percaya, rasa empati, saling mengikat dan berkembang lebih dekat 

secara emosional, kelompok menjadi kompak (kohesif). Penekanan utama 

pada tahap ini adalah produktivitas, baik hasilnya dapat dilihat langsung 

maupun tidak langsung.  

Pada tahap ini anggota kelompok belajar hal-hal baru, melakukan 

diskusi tentang berbagai topik, komit terhadap kelompok, anggota kelompok 

berupaya mencari pemahaman sendiri tentang self, situasi, dan masalah-
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masalahnya sendiri, mengembangkan rencananya sendiri dengan 

mengintegrasikan pemahaman tersebut. 

d. Tahap pengakhiran (Termination stage) 

Pada tahap ini yang penting adalah bagaimana ketrampilan anggota, konselor, 

dalam mentransfer apa yang mereka pelajari dalam kelompok ke dalam 

kehidupannya diluar kelompok.  Pemimpin kelompok memberi kesempatan 

pada anggota kelompok untuk memperjelas arti dari pengalaman mereka, 

untuk mengkonsolidasi hasil yang mereka buat, dan untuk membuat keputusan 

mengenai tingkah laku mereka yang ingin dilakukan di luar kelompok dan 

dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 

Fungsi utama dari anggota adalah merencanakan program yang pernah 

dipelajari yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, melakukan 

evaluasi kelompok, dan melakukan tindak lanjut melalui pertemuan yang telah 

ditetapkan jika diperlukan. 

Peran guru bimbingan dan konselingpada tahap ini adalah memberikan 

penguatan (reinforcement) terhadap hasil yang telah dicapai oleh masing-

masing anggota kelompok. Langkah-langkah pada tahap ini adalah: (1) 

orientasi, (2) ringkasan, (3) pembahasan tujuan, dan tindak lanjut. 

2.2.1.4 Kekuatan dan keterbatasan Konseling Kelompok 

Layanan konseling kelompok memiliki kekuatan dan keterbatasan, dimana 

kekuatan bisa dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan layanan konseling 

kelompok, akan tetapi keterbatasannya juga harus dipertimbangkan supaya 

pelaksanaan konseling kelompok benar-benar sesuai dengan permasalahan siswa 
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dan bisa mencapai tujuan yang diharapkan bersama. 

Wibowo (2005: 41) mengungkapkan kekuatan  konseling kelompok antara 

lain adalah : 

a. Kepraktisan 

b. Anggota akan belajar untuk berlatih tentang perilaku yang baru 

c. Terdapat kesempatan yang luas untuk berkomunikasi dengan teman-teman 

mengenai segala kebutuhan yang terfokus pada pengembangan pribadi, 

pencegahan dan pengentasan masalah yang dialami oleh setiap anggota 

kelompok 

d. Memberi kesempatan pada anggota kelompok untuk mempelajari keterampilan 

social. 

e. Anggota kelompok mempunyai kesempatan untuk saling memberi bantuan, 

menerima bantuan dan  berempati yang tulus. 

f. Motivasi manusia muncul dari kelompok yang kecil 

g. Dapat melakukan transfer perilaku 

h. Dapat mencapai tujuannya dan dapat berhubungan dengan individu lain dengan 

cara yang produktif dan inovatif 

Berdasarkan kekuatan yang ada dalam konseling kelompok, diharapkan 

pemimpin kelompok bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar tujuan yang 

telah direncanakan bersama anggota kelompok bisa tercapai dengan optimal, yaitu 

tercapai perubahan perilaku yang diharapkan atau tingkah laku yang positif.  

Wibowo (2005) mengungkapkan keterbatasan  konseling kelompok antara 

lain adalah : 
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a. Tidak semua siswa cocok dalam kelompok 

b. Tidak semua siswa bisa terbuka dan jujur dalam mengungkapkan msalahnya 

dalam kelompok 

c. Persoalan pribadi satu-dua anggota kelompok mungkin kurang mendapat 

perhatian  

d. Sering siswa mengharapkan terlalu banyak dari kelompok 

e. Sering suasana kelompok bukan dijadikan sarana untuk berlatih melakukan 

perubahan 

f. Sering kelompok tidak dapat berkembang 

g. Sulit untuk dibina kepercayaan 

h. Untuk menjadi guru bimbingan dan konselingkelompok dibutuhkan latihan 

yang intensif dan khusus. 

Berdasarkan dari pendapat tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan 

bahwa dalam konseling kelompok terdapat kekuatan dan keterbatasan yang harus 

diperhatikan agar penyelenggaraan konseling kelompok dapat terarah dan berjalan 

secara lancar serta sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Dalam keadaan tertentu seorang siswa mungkin mengalami kesulitan untuk 

mengungkapkan permasalahan melalui konseling individual, tetapi dalam suasana 

kelompok sangat memungkinkan siswa tersebut dapat mengungkapkan secara 

leluasa. Melalui suasana kelompok dapat pula siswa dapat saling berbagi 

pengalaman dan saling memberi masukan yang semuanya itu sangat berharga bagi 

upaya pengembangan pribadi, pencegahan masalah, dan pengembangan potensi.  
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2.2.1.5 Dinamika kelompok dalam konseling kelompok 

Kelompok yang baik ialah apabila kelompok itu diwarnai oleh semangat 

yang tinggi, kerja sama yang lancer dan mantap, serta adanya saling mempercayai 

di antara adanya saling mempercayai di antara anggota-anggotanya. Dinamika 

kelompok dapat dikatakan sebagai kekuatan yang mendorong kehidupan kelompok. 

Menurut Wibowo (2005) dinamika kelompok adalah studi yang 

menggambarkan berbagai kekuatan yang menentukan perilaku anggota dan 

perilaku kelompok yang menyebabkan terjadinya gerak perubahan dalam 

kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang telah di tetapkan. Menurut Prayitno 

(1995) dinamika kelompok merupakan sinergi dari semua faktor yang ada dalam 

kelompok artinya merupakan pengerah secara serentak semua faktor yang dapat 

digerakkan dalam kelompok itu. Dengan demikian dinamika kelompok merupakan 

jiwa yang menghidupkan dan menghidupi kelompok. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dinamika kelompok merupakan interaksi dan 

interdepensi antar anggota kelompok yang satu dengan yang lain kekuatan-

kekuatan sosial yang membentuk sinergi dari semua faktor yang ada di dalam 

kelompok yang menyebabkan adanya suatu gerak perubahan dan umpan balik 

antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan. Dinamika kelompok perlu 

dibentuk pada sesi awal konseling. Apabila pembentukan dinamika antar kelompok 

gagal maka konseling akan berjalan tidak efektif. 

a.   Fungsi Dinamika Kelompok 

Fungsi dari dinamika di dalam kelompok  antara lain: 

1) Membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan 

hidup. 
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2) Memudahkan segala pekerjaan. 

3) Mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan 

mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar sehingga selesai lebih efektif, 

cepat dan efisien. 

4) Menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat 

5) Dalam dinamika kelompok untuk mengetahui fungsinya perlu di mengerti pula 

tanda-tanda dinamika kelompok sudah terbentuk 

Menurut Wibowo (2005: 63) konseling kelompok memanfaatkan dinamika 

kelompok sebagai upaya untuk membimbing anggota kelompok untuk mencapai 

tujuan. Media dinamika kelompok ini, unik dan hanya dapat ditemukan dalam suatu 

kelompok yang benar-benar hidup. Kelompok yang hidup adalah kelompok yang 

memiliki cirri-ciri dinamis, bergerak dan aktif berfungsi untuk memenuhi suatu 

kebutuhan dan mencapai suatu tujuan.  

Menurut Wibowo (2005) dinamika kelompok benar-benar terwujud dalam 

kelompok dapat dilihat dari :  

a) Anggota kelompok dapat membantu terbinanya suasana keakraban 

dalam hubungan antar anggota kelompok,  

b) Anggota kelompok mampu mencurahkan segenap perasaan dalam 

melibatkan diri dalam kegiatan kelompok,  

c) Anggota kelompok dapat membantu tercapainya tujuan bersama,  

d) Anggota kelompok dapat mematuhi aturan kelompok dengan baik, 

e) Anggota kelompok benar-benar aktif dalam seluruh kegiatan kelompok,  

f) Anggota kelompok dapat berkomunikasi secara terbuka,  

g) Anggota kelompok dapat membantu orang lain,  

h) Anggota kelompok dapat memberi kesempatan kepada anggota lain 

untuk menjalankan perannya,  

i) Anggota kelompok dapat menyadari pentingnya kegiatan kelompok 

 

Dinamika kelompok dapat digambarkan dengan kekuatan-kekuatan yang 

muncul dalan suatu kelompok. Kekuatan-kekuatan itu bisa tampak jelas atau 
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mungkin tersembunyi seperti bagaimana para anggota kelompok merasakan diri 

mereka sendiri, saling merasakan satu sama lain, dan merasakan pemimpin 

kelompok mereka, bagaimana mereka berbicara satu sama lain, dan bagaimana 

pemimpin kelompok mereaksi para anggota. 

b.   Peranan Dinamika Kelompok  

Secara khusus, dinamika kelompok berperan dalam memecahkan  masalah 

pribadi para anggota kelompok yaitu apabila interaksi dalam kelompok difokuskan 

pada pemecahan masalah pribadi yang  dibahas. Dinamika kelompok juga berperan 

dalam menumbuhkan kehangatan dalam kelompok sehingga semua anggota 

kelompok dapat berperan aktif menyumbangkan pendapat atau pemikirannya. 

2.2.1.6 Kepemimpinan Kelompok 

Menurut Gibson dan Mitchell (2010), hal-hal yang bisa diterapkan secara 

umum bagi kepemimpinan kelompok yang efektif adalah: 

1) Pemimpin jujur, terbuka dan bersikap etis setiap saat 

2) Pemimpin terbuka dan menerima masukan dari semua anggota kelompok 

3) Memiliki minat untuk pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan semua anggota 

kelompoknya 

4) Pemimpin memodelkan nilai dan perilaku yang bisa meningkatkan kualitas 

hidup anggota-anggota kelompoknya. 

Teknik-teknik kepemimpinan bagi guru bimbingan dan konselingkelompok 

adalah sebagai berikut: (1) dukungan, (2) refleksi, (3) klarifikasi, (4) pertanyaan, 

(5) informasi, (6) interpretasi, (7) ringkasan. (Gibson dan Mitchell, 2010: 290). 
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2.2.2 Penerapan Behavior Contract  

2.2.2.1 Pendekatan konseling yang digunakan 

Banyak pendekatan konseling yang bisa digunakan guru bimbingan dan 

konselinguntuk membantu mengatasi masalah konseli. Salah satunya adalah 

pendekatan behavioris. Stimulus erat kaitannya dengan pandangan Behavioris 

tentang belajar. Kaum behavioris melihat perilaku sebagai perangkat respon yang 

dipelajari terhadap kejadian, pengalaman, peristiwa atau stimuli dalam sejarah hidup 

seseorang.  

Kaum behavioris yakin kalau perilaku bisa dimodivikasi dengan 

menyediakan kondisi dan pengalaman-pengalaman belajar yang tepat. Asumsi dasar 

behaviorisme yaitu: orang cenderung mempelajari dan menunjukkan perilaku yang 

menghasilkan, setidaknya di mata mereka, konsekuensi-konsekuensi yang 

diinginkan. Dan lebih umum lagi, perilaku orang sebagian besar merupakan hasil 

dari pengalaman mereka dengan stimulus-stimulus lingkungan. 

  Menurut skinner (dalam Latipun, 2010) perilaku individu terbentuk atau 

dipertahankan sangat ditentukan oleh konsekuensi yang menyertainya. Maksudnya 

adalah jika konsekuensinya menyenangkan (memperoleh ganjaran/reinforcement) 

maka perilakunya cenderung diulang atau dipertahankan. Sebaliknya jika 

konsekuensinya tidak menyenangkan (memperoleh hukuman / punishment) maka 

perilakunya akan dikurangi atau dihilangkan. Jadi konsekuensinya berupa ganjaran 

atau hukuman. 

  Skinner yakin jika kebanyakan dari perilaku manusia dipelajari lewat 

pengondisian operan (operant conditioning). Kunci bagi pengondisian operan 
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adalah penguatan segera terhadap respon. Organisme pertama-tama melakukan 

sesuatu dulu baru kemudian diperkuat lingkungan.  

  Menurut Skinner (dalam Komalasari, 2011) menyebutkan klasifikasi 

tingkah laku, yaitu: 

1. Tingkah laku responden, yaitu respon organisme terhadap stimulus spesifik 

berhubungan dengan respon tersebut. Contohnya adalah menghindar saat 

akan dipukul, takut saat akan ujian, dan sebagainya. 

2. Tingkah laku operan, yaitu organisme melalakukan pilihan respon saat 

dihadapkan pada stimulus. Pilihan ini dipengaruhi oleh efek atau 

konsekuensi yang mengikuti respon tersebut. 

 

Menurut Komalasari (2011) menyebutkan asumsi dasar operant 

conditioning tentang tingkah laku antara lain: tingkah laku mengikuti hukum atau 

prinsip tertentu, tingkah laku dapat diramalkan, tingkah laku dapat dikontrol, 

tingkah laku dikontrol dengan teknik analisis fungsional dalam bentuk hubungan 

sebab akibat dan bagaimana suatu respon timbul mengikuti stimuli atau kondisi 

tertentu yang dikontrol penyebabnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

Cognitif Behavior Terapi dimana pendekatan ini menekankan pada pentingnya 

sistem kerja kognitif dan peristiwa pribadi sebagai mediator perubahan. Hubungan 

antara pikiran dan perilaku merupakan aspek utama teori kognitif perilaku. 

Perubahan perilaku sangat dipengaruhi adanya perubahan kognisi. Pengalaman dan 

perubahan perilaku yang diharapkan dapat dicapai melalui perubahan kognisi. 

Dalam pendekatan kognitif perilaku, masalah dipandang secara operasional 

dan definisi harus kongkrit, spesifik dan dapat diamati. Asumsinya adalah masalah 

berkaitan dengan anteceden – konsekuensi internal dan eksternal. Oleh karena itu 

perlu dipahami peristiwa yang mendahului (anteceden) dan perilaku yang 

menyertainya (konsekuensi). Peristiwa tersebut mungkin bersifat eksternal berupa 
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perilaku nyata atau internal berupa pikiran dan perasaan. Teknik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah behavior contract yang merupakan salah satu teknik 

dari Self manajemen. Self manajemen merupakan teknik dalam pendekatan 

konseling kognitif Perilaku (Cognitive Behavior Therapy). Asumsinya bahwa 

setiap manusia memiliki kecenderungan positif dan negative. Self manajemen 

merupakan serangkaian teknis untuk mengubah perilaku dengan mengubah atau 

memperbaiki kemampuan pikiran dan perasaan.  

Asumsi dasar self manajemen sebagai strategi pengubahan dan 

pengembangan perilaku dalam konseling yaitu : 

a) Pada dasarnya konseli memiliki kemampuan untuk mengamati, mencatat, dan 

menilai pikiran, perasaan, dan tindakannya sendiri. 

b) Pada dasarnya konseli memiliki kekuatan dan ketrampilan yang dapat 

dikembangkan untuk menyeleksi faktor-faktor lingkungan. 

c) Pada dasarnya konseli memiliki kekuatan untuk memilih perilaku yang dapat 

menimbulkan rasa senang (positif) dan menjauhkan perilaku yang dapat 

menimbulkan rasa tidak senang (negatif atau berisiko). 

d) Penyerahan tanggung jawab kepada konseli untuk mengubah atau 

mengembangkan perilaku positif sangat sesuai dengan kedirian konseli karena 

konselilah yang paling tahu, paling bertanggung jawab, dan paling mungkin 

untuk mengubah dirinya. 

e) Ikhtiar mengubah atau mengembangkan diri atas dasar inisiatif dan penemuan 

diri, membuat perubahan itu bertahan lebih lama (Cormier & Cormier, 1985). 
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Perilaku agresifitas verbal merupakan perilaku yang disebabkan oleh faktor 

dari diri sendiri dan faktor lingkungan serta merupakan perilaku yang bisa dirubah. 

Untuk merubah perilaku tersebut maka teknik behavior contract dianggap tepat 

dalam menangani masalah agresifitas verbal siswa. 

2.2.2.2 Pengertian Behavior contract 

Latipun (2008: 145) menyatakan bahwa behavior contract (kontrak 

perilaku) adalah persetujuan antara dua orang atau lebih (konselor dan klien) untuk 

mengubah perilaku tertentu pada klien. Kontrak perilaku didasarkan atas 

pandangan bahwa membantu klien untuk membentuk perilaku tertentu yang 

diinginkan dan memperoleh ganjaran tertentu sesuai dengan kontrak yang 

disepakati. Dalam hal ini individu mengantisipasi perubahan perilaku mereka atas 

dasar persetujuan bahwa beberapa konsekuensi akan muncul. Behavior contract 

kontrak perilaku merupakan perjanjian dua orang ataupun lebih untuk berperilaku 

dengan cara tertentu dan untuk menerima hadiah bagi perilaku itu. Kontrak ini 

menegaskan harapan dan tanggung jawab yang harus dipenuhi dan konsekuensinya. 

Kontrak dapat menjadi alat pengatur pertukaran reirforcement positif antara 

individu yang terlibat. Strukturnya merinci siapa yang harus melakukan. Apa yang 

dilakukan, kepada siapa dan dalam kondisi bagaiman hal itu dilakukan, serta dalam 

kondisi bagaimana dibatalkan. 

Menurut purnamasari (2012: 55) Kontrak perilaku merupakan persetujuan 

dan hasil kesepakatan oleh dua orang atau lebih (konselor dan klien) yang bertujuan 

untuk mengubah perilaku klien dan bila klien mampu mmengubah perilakunya, 

maka klien akan menerima reward. Konselor dan konseli dapat memilih perilaku 
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yang realistik dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Setelah perilaku 

dimunculkan maka ganjaran dapat diberikan kepada klien. Dalam hal ini pemberian 

ganjaran lebih dipentingkan daripada pemberian hukuman. 

Sedangkan behavior contract (kontrak perilaku ) menurut Bradley (2016). 

Behavior contract adalah kesepakatan tertulis antara duarang individu atau lebih 

dimana salah satu atau kedua rangseakat untuk terlibat daamsebuah periaku target. 

Dari pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa behavior 

contract adalah persetujuan anatara dua orang (konselor dan klien) untuk mengubah 

perilaku tertentu pada klien melalui kartu kontrak yang telah disepakati oleh klien 

dan konselor. 

2.2.2.3 Unsur-Unsur Behavior Contract 

Behavior contract memiliki unsur-unsur yang sangat penting untuk 

dipahami, karena sebagai bahan untuk menjadi pegangan dalam sebuah penelitian 

penelitian. Menurut Purnamasari (2012) teknik behavior Contract (kontrak 

perilaku) mempunyai beberapa unsur yakni sebagai berikut: 

1. Kontrak perilaku merupakan persetujuan dan hasil kesepakatan oleh dua orang 

atau lebih (konselor dank lien). 

2. Tujuan kontrak perilaku ialah untuk merubah perilaku klien. 

3. Kontrak harus merinci hak istimewa (privilege) yang dapat diharapkan untuk 

diperoleh diri guna memenuhi tanggung jawab. 

4. Bila klien mampu mengubah perilakunya maka akan diberikan reward. 

5. Tanggungjawab yang dirinci dalam bentuk kontrak masih memerlukan 

pemantauan pihak lain, meskipun kontrak tersebut dalam bentuk sewa kontrak 

atau self-contract. 

6. Adanya sistem sanksi bila gagal memenuhi tanggung jawab. 

7. Ada kesempatan untuk menanggapi kekurangan kontrak ataupun membatalkan 

kontrak.  
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 Dari pendapat unsur-unsur behavior contract di atas dapat disimpulkan 

bahwa isi kontrak perilaku atau behavior contract merupakan hasil dari persetujuan 

antara konselor dank lien yang bertujuan untuk mengubah perilaku klien  kemudian 

jika klien melanggar maka akan mendapatkan sanksi sesuai yang telh disepakati 

bersama antara konselor dengan klien. 

Sedangkan menurut Rosdjidan (1994)  adapun unsur-unsur kontingensi 

kontrak perilaku bagi diri yang baik adalah: 

1. Kontrak harus merinci hak istimewa (privileges) yang dapat diharapkan untuk 

diperoleh diri guna memenuhi tanggung jawabnya.  

2. Tanggung jawab yang dirinci dalam bentuk kontrak harus dipantau konselor atau 

anggota kelompok lainnya untuk menentukan kapan tanggung jawab itu 

dipenuhi dan hadiah dapat diberikan. 

3. Sistem sanksi bila gagal memenuhi tanggung jawab. Ini merupakan unsur 

kontrak untuk memperkuat komitmen anda dalam memenuhi kontrak.  

4. Kontrak memberikan ketentuan bonus yang menjamin reinforcement positif. 

Untuk mengimbangi ketentuan sanksi, misalnya bonus memperoleh hak 

istimewa yang luar biasa dijadikan kontingensi untuk mau menerima tanggung 

jawab yang lebih lama periodenya. 

5. Ada kesempatan untuk menanggapi kekurangan kontrak ataupun membatalkan 

kontrak. 

 

Beberapa unsur-unsur di atas dapat diuraikan bahwa behavior contract  

mengedepankan diri klien yang bertujuan untuk merubah diri klien menjadi lebih 

baik disamping itu ada kesempatan untuk menanggapi kekurangan ataupun 

membatalkan kontrak tersebut. 

Dengan adanya unsur-unsur di atas kaitannya dengan penelitian adalah 

dapat mengetahui tentang gambaran dasar dalam melaksanakan teknik behavior 

contract tersebut, sehingga mempermudah peneliti  mengentaskan permasalahan 

siswa kaitannya tentang perilaku agresifitas verbal siswa di sekolah dengan 

menggunakan teknik behavior contract.      



48 
 

 
 

2.2.2.4 Manfaat Behavior Contract 

Dalam setiap teknik yang digunakan masing-masing mempunyai manfaat 

tersendiri, hal tersebut sesuai dengan teknik yang akan diterapkan dalam sebuah 

penelitian, sama halnya dengan teknik behavior contract yang mempunyai manfaat 

tersendiri hal tersebut sesuai yang disampaikan oleh para ahli. Menurut 

Purnamasari (2012) membantu klien untuk membentuk perilaku tertentu yang 

diinginkan dan memperoleh ganjaran tertentu sesuai dengan kontrak yang 

disepakati. Kontrak perilaku juga dapat menjadi alat pengatur pertukaran 

reinforcement positif antara individu yang terlibat. Manfaat dari teknik kontrak 

perilaku lainnya adalah: 

1. Membantu individu meningkatkan kedisiplinan dalam berperilaku. 

2. Memberi pengetahuan kepada individu tentang pengubahan perilaku dirinya 

sendiri. 

3. Meningkatkan kepercayaan diri individu. 

Kontrak perilaku atau Behavior Contract mempunyai beberapa manfaat 

seperti yang telah disamapaikan di atas, dengan menggunakan teknik behavior 

contract tentunya dapat memberikan pengetahuan tentang pengubahan perilaku 

dirinya sendiri. 

Dengan adanya manfaat dari penerapan teknik behavior contract di atas, 

keterkaitan dengan penelitian adalah dilihat dari manfaat-manfaat dalam penerapan 

behavior contract itu sendiri dapat memberi pengetahuan kepada individu tentang 

pengubahan perilaku dirinya sendiri. Dalam hal ini sangatlah mempunyai 

keterkaitan dengan penelitian yang akan di teliti tentang penerapan behavior 
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contract dalam mereduksi perilaku agresifitas verbal siswa. 

2.2.2.5 Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan Dalam Bihavior Contract 

Dalam teknik behavior contract ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam penerapannya. Hal-hal tersebut sangatlah penting bagi peniliti agar dapat 

dipahami sebagai bahan dalam sebuah penelitian yang akan diterapkan. 

Menurut Purnamasari (2012) hal- hal yang perlu diperhatikan dalam 

pelaksanaan teknik behavior contract adalah sebagai berikut: 

1. Keefektifan kontrak perilaku tergantung pada komponen-komponen yang 

digunakan. 

2. Suatu kontrak akan bermanfaat ketika terkait akan nilai-nilai diri klien. 

3. Istilah-istilah dalam kontrak perilaku harus jelas untuk setiap individu yang 

terlibat didalamnya. Tujuan dan tingkat unjuk kerja harus sepesifik. 

4. Ganjaran dan sanksi harus sepesifik di eksplisitkan dalam kontrak perilaku. 

5. Kontrak harusnya positif dan memungkinkan adanya klausul bonus. 

6. Pihak lain ataupun pihak kedua memberikan dukungan positif terhadap kontrak 

yang dibuat pihak pertama. 

7. Adanya komitmen yang dinyatakan melalui tanda tangan. 

8. Adanya verivikasi dan monitoring terhadap kemajuan dari pencapaian tujuan, 

ganjaran dan sanksi dengan dibuat dalam bentuk kartu, jurnal dan sebagainya. 

9. Nyatakan kontrak dalam kalimat positif. 

 

 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa  keefektifan sebuah 

kontrak perilaku didasarkan pada beberapa hal yakni tergantung darai komponen-

komponen yang digunakan dalam kontrak tersebut. Kemudian adanya suatu 

komitmen antara klien dengan konselor yang dinyatakan melalui tanda tangan, 

kemudian adanya sebuah monitoring demi kemajuan keberhasilan klien dalam 

merubah suatu perilaku tersebut menjadi lebih baik.  

Sedangkan menurut Rosjidan (1994) beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam behavior contract adalah sebagai berikut: 

1. Nyatakan kontrak dalam kalimat positif 

2. Atur tugas dan kriteria yang memungkinkan dapat dicapai 



50 
 

 
 

3. Beri penguatan secepat mungkin 

4. Dorong individu mengembangkan self-reirforcing 

5. Gunakan kontrak bertingkat (kontrak mengacu pada tugas, diikuti hadiah yang 

menimbulkan kontrak baru, diikuti pelaksanaan tugas, hadiah, kontrak, dan 

seterusnya). 

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang 

perlu diperhatikan dalam behavior contract adalah menyatakan kontrak dalam 

kalimat positif dan jelas, serta komitmen yang tinggi disertai dengan penguatan 

melaui tanda tangan. 

Dengan adanya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan teknik 

behavior contract di atas dapat memberi pengetahuan serta batasan-batasan yang 

harus dijalani oleh peneliti. Hubungannya dengan penelitian adalah bahwa peneliti 

mampu menjalankan dengan baik ketika menerapkan teknik behavior contract 

tersebut dalam mereduksi agresifitas verbal siswa. 

2.2.2.6 Langkah-Langkah Behavior Contract 

Agar teknik Behavior Contract dapat diterapkan secara efektif dalam 

proses konseling, maka diperlukan langkah-langkah atau prosedur yang terlaksana 

secara terperinci dan sistematis. Oleh karena itu, berikut ini akan dijelaskan 

langkah-langkah teknik Behavior Contract oleh para ahli. 

Menurut latipun (2008) konselor dapat memilih perilaku yang realistis dan 

dapat diterima oleh kedua belah pihak.Setelah perilaku dimunculkan sesuai dengan 

kesepakatan, ganjaran dapat diberikan kepada klien. 

Sedangkan langkah-langkah membuat behavior contract (kontrak 

perlaku) Menurut Komalasari, Eka dan Karsih (2011) yaitu:  

1. Pilih tingkah laku yang akan diubah dengan melakukan analisis ABC. 

2. Tentukan data awal (baseline data) tingkah laku yang akan diubah. 

3. Tentukan jenis penguatan yang akan diterapkan. 
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4. Berikan reinforcement setiap kali tingkah laku yang diinginkan ditampilkan 

sesuai jadwal kontrak. 

5. Berikan penguatan setiap tingkah laku yang diinginkan menetap. 

 

Secara lebih rinci, langkah-langkah dalam pelaksanaan teknik kontrak 

perilaku adalah sebagai berikut: 

1. Pilih satu atau dua perilaku yang dikehendaki. 

2. Mendeskripsikan perilaku tersebut (dapat diamati dan dihitung) 

3. Identifikasi gajaran yang akan mendorong klien untuk melakukan perilaku 

yang dikehendaki dengan menyediakan menu penguatan (reinforcing menu). 

Reward diberikan dengan segera, memiliki daya prediktif sukses (small). Hasil 

atau ganjaran harus berfrekuensi. 

4. Tetapkan orang yang dapat memberikan reward membantu konselor menjaga 

berjalannya perilaku yang dikehendaki. 

5. Tulis kontrak secara sistematis dan jelas sehingga pihak yang terlibat dapat 

memahami isi serta tujuannya. 

6. Pengumpulan data. 

7. Adanya cara mengatasi ketika data atau perilaku yang tidak dikehendaki tidak 

muncul. 

8. Tulis kembali kontrak ketika tujuan tidak tercapai. 

9. Memonitor perilaku secara continue dan membuat solusi. 

10. Pilih perilaku yang lain yang dapat memungkinkan dapat dilakukan klien 

mencapai tujuan. 

Peran konselor dan klien dalam prosedur behavior contract di atas sangat 

dibutuhkan dalam merubah perilaku klien. Disamping memberikan reinforcement 
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konselor juga bertugas memonitor perilaku klien secara continue sehingga dengan 

memonitor perilaku klien akan dapat terlihat seberapa jauh keberhasilan teknik 

behavior contract ini dilaksanakan. Jika seandainya perilaku yang telah disepakati 

masih belum berhasil maka konseolor dan klien harus membuat kesepakatan baru 

yang memungkinkan dapat dilakukan klien untuk mencapai tujuannya tersebut. 

Adanya langkah-langkah dalam penerapan teknik behavior contract di atas 

mempermudah dalam  menangani apa yang dialami oleh individu tersebut, sehingga 

peneliti memperoleh data fakta sesuai yang dialami oleh individu sekarang, maka 

permasalahan tersebut bisa secepatnya terentaskan sesuai prosedur atau langkah-

langkah yang telah ditentukan dan disepakati oleh individu bersangkutan. 

2.2.3 Perilaku Agresifitas Verbal 

2.2.3.1 Pengertian Agresifitas Verbal 
 

Menurut KBBI (2008),  perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atau 

reaksi individu yang  terwujud  melalui  gerakan  (sikap)  tidak  hanya badan atau 

ucapan. Perilaku agresifitas verbal merupakan salah satu perilaku negatif yang 

dapat merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain jika perilaku tersebut tidak 

direduksi maka akan menimbulkan perilaku-perilaku negatif lainnya. Berkowitz 

(2003) mendefinisikan perilaku agresif  verbal  sebagai  bentuk  perilaku  atau  aksi 

agresif yang diungkapkan untuk menyakiti orang lain,   perilaku   agresif   verbal   

dapat   berbentuk umpatan,  celaan,  atau  makian,  ejekan,  fitnahan, dan ancaman 

melalui kata-kata.  

Armiyanti, Iin,. Khusnul, A & Rista, A. (2017). Mengatakan bahwa 

kekerasan kata-kata adalah semua bentuk tindakan ucapan yang mempunyai sifat 
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menghina, membentak, memaki, dan menakuti dengan mengeluarkan kata-kata 

yang tidak pantas. Medinus dan Johnson (dalam Dayakisni dan Hudainah, 2003: 

214) menyatakan bahwa agresifitas verbal adalah salah satu bentuk agresi yang 

dialukan dalam bentuk lisan seperti: mengancam secara verbal, memburuk-burukan 

orang lain, sikap mengancam dan sikap menuntut. 

Sementara Ronke dan Happines (2015) mengatakan bahwa “aggressionis 

behavior that is unwated and is perceived by the person that receives it as 

intrusiveand harmful. Perilaku agresi merupakan perilaku yangdirasakan oleh 

penerima sebagai perilaku berbahaya dan mengganggu yang tidak diinginkannya. 

Sedangkan Purniati (dalam Suryaningsih dan Anggraini, 2006: 64) berpendapat 

bahwa agresifitas adalah tindakan yang bertujuan untuk merendahkan  citra atau 

kepercayaan diri seseorang misalnya berkata kasar, membodohkan atau memaksa 

seseorang melakukan perbuatan yang tidak disukai atau dikehendaki. 

Trihastuti (dalam Rachmawati 2009) berpendapat bahwa agresifitas 

verbal yaitu agresi yang dilakukan dengan mengucapkan kata-kata kotor maupaun 

kasar seperti: menghina, mengumpat dan memfitnah. Disamping itu dampak dari 

agresi verbal Infante, Riddle, Hovarth dan Tumlin (1992) mengatakan bahwa 

orang-orang yang melakukan agresi verbal ingin agar terlihat tangguh, ingin 

memenangkan diskusi dengan berdebat, ingin orang lain segera faham maksudnya 

dan keinginan untuk menghina orang lain. 

Berkiari (2014) berpendapat bahwa perilaku agresif verbal dapat merusak 

motivasi belajar siswa yang berujung pada menurunnya motivasi belajar siswa. 

Dampak paling buruk perilaku agresifitas verbal adalah mampu mengubah konsep 
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diri seseorang menjadi negatif dan menjadi depresi (Nagaraja & sudarshan, 2015).  

Buss & Perry (1992) membagi agresi menjadi: agresi fisik (physical 

aggression), agresif Vebal ( verbal Agression), kemarahan (Anger). Permusuhan 

(hostility). Kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan biasanya tidak  hanya 

dalam bentuk kekerasan fiik tetapi melibatkan kekerasan secara verbal. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa agresifitas adalah suatu 

perilaku yang dimaksudkan untuk melukai atau menyakiti yang mengandung unsur 

kekerasan, serangan atau gangguan baik secara fisik ataupun verbal, dan merusak 

atau mengambil hak milik orang lain dengan atau tanpa tujuan dan korban tidak 

menghendaki perilaku tersebut.  

Sedangkan verbal adalah penyerangan terhadap orang lain yang dilakukan 

dalam bentuk lisan seperti berkata kasar, mengancam, menghina, mengumpat, 

memfitnah dan memburuk-burukkan orang lain dengan tujuan tertentu. Buss & 

Perry (1992) juga mengatakan bahwa semakin tinggi agresivitas yang dimiliki 

individu, maka individu tersebut akan memiliki intensitas dan frekuensi berperilaku 

agresif yang tinggi, seperti lebih sering untuk menghujat, berkelahi, bermusuhan, 

dan juga marah, sedangkan individu yang memiliki tingkat agresivitas rendah akan 

lebih jarang untuk berperilaku agresif. Beberapa jenis perilaku agresi verbal, yaitu 

: 1) Agresi verbal aktif langsung, yaitu tindakan agesi verbal yang dilakukan oleh 

individu atau kelompok lain, seperti menghina, memaki, marah, mengumpat. 2) 

Agresi verbal pasif langsung, yaitu tindakan agresi verbal yang di lakukan oleh 

individu atau kelompok dengan cara berhadapan dengan individu atau kelompok 

lain namun tidak terjadi kontak verbal secara langsung seperti, menolak bicara, 
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bungkam. 3) Agresi verbal aktif tidak langsung, yaitu tindakan agresi verbal yang 

dilakukan oleh individu atau kelompok lain dengan cara tidak berhadapan secara 

langsung dengan individu atau kelompok lain yang menjadi targetnya , seperti 

menyebar fitnah, mengadu domba. 4) Agresi verbal pasif tidak langsung, yaitu 

tindakan agresi verbal yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara 

tidak berhadapan dengan individu atau kelompok lain yang menjadi targetnya dan 

tidak terjadi kontak verbal secara langsung, seperti tidak memberi dukungan, tidak 

menggunakan hak suara ( Buss & Perry,1992) 

Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa agresifitas verbal adalah 

perilaku yang dilakukan oleh seseorang untuk melukai atau merugikan orang lain 

melalui lisan.  

Dalam hal ini peneliti menganggap penting untuk memberikan layanan 

konseling kepada para pelaku agresif terutama agresif secara verbal 

2.2.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Agresifitas Verbal 
 

Sari, Septiana Yunika. (2013). Perilaku agresif yang tinggi akan 

berpengaruh pada terhambatnya perkembangan aspek emosi atau dan sosial yang 

bersangkutan. Agresifitas verbal, seperti agresifitas pada umumnya dipengaruhi 

oleh banyak faktor. Menurut Berkowitz (2003) faktor-faktor yang mendorong 

munculnya agresifitas verbal adalah sebagai berikut: 

a. Pengalaman masa kecil 

Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan dimana orang tuanya sering 

bertengkar atau melakukan kekerasan pada pasangannya atau terhadap diri anak-
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anak, maka anak-anak tersebut akan memiliki kecendrungan perilaku agresif 

yang tinggi. 

b. Pola asuh  

Pola asuh yang permisif-pemurah (dibandingkan dengan pola asuh otoriter dan 

otoritarif). Cendurung menghasilakn anak-anak yang implusif dan agresif 

c. Persaingan 

Hasil penelitian Muzafer dan sheriff yang dilakukan di kamp anak-anak laiki-

laki yang terisolasi (Robbers care di Oklahoma) dengan anak-anak kulit putih 

dengan keluwarga Kristen Protestan kelas menengah menemukan bahwa 

persainagn mendorong permusuhan dan agresi. Hal ini disebabkan karena dalam 

persaingan seseorang atau kelompok dituntut untuk mendapatkan sesuatau atau 

menjadi kalah. 

d. Pengendalian emosi negatif 

semua perasaan negatif yang dialami anak (seperti rasa marah) adalah dorongan 

dasar untuk munculnya agresi emosional. Perasaan negatif tersebut tidak harus 

kuat, tetapi semakin kuat rasa tidak senangnya, semakin kuat dorongan agresi 

yang dihasilkan. Disisi lain, anak yang mampu mengelola emosinya (memiliki 

kecerdasan emosi yang kuat) maka akan cenderung mampu mengendalikan 

dorongan agresinya. 

e. Depresi 

Anak-anak mengalami depresi berat cenderung lebih mudah berkelahi, saling 

gigit dan melakukan tindakan destruktif. 
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Megarge (dalam Racmawati, 2012) berpendapat bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi agresifitas adalah: 

1. Kecemasan dan ketakutan pada hukman dikondisikan 

2. Nilai-nilai dan sikap-sikap yang dipelajari yang berkaitan dengan perilaku non 

agresi baik melalui instruksi verbal atau modeling. Jika non aggressive models 

(orang tua, guru, teman sebaya dan media massa) dijumpai dalam kehidupan 

sehari-hari, maka perilaku agresif dapat dikurangi. 

3. Empati atau mengambil alih peran calon korban. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa pemberian pelatihan agar orang lebih empati akan mengurangi perilaku 

agresif.  

4. Pengalaman emosi positif. Pemberian pengalaman emosi yang positif (seperti 

humor) dapat mengurangi agresi karena reaksi emosional yang positif dianggap 

tidak cocok (incompatible respon) dengan emosi negatif dari kemarahan. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa perilaku 

agresifitas verbal terjadi karena di pengaruhi oleh beberapa faktor. seperti depresi, 

pengendalian emosi negatif, persaingan. Sehingga memudahkan anak atau siswa 

dalam melakukan perilaku agresifitas verbal. Jika perilaku agresifitas verbal ini 

tidak dihilangkan maka akan memunculkan beberapa perilaku negatif lainnya. 

2.2.3.3 Aspek-Aspek Agresiifitas Verbal 

Perlunya kita dalam mengetahui mengapa dan bagaiamanakah perilaku 

agrsifitas verbal itu dilakukan, dibawah ini akan dijabarkan mengenai aspek-aspek 

perilaku agresifitas verbal tersebut terbentuk.  
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Scheneiders (2002) menguraikan bahwa agresifitas verbal dibentuk dari 

aspek: 

1. Pertahanan diri dengan cara menyerang, baik untuk menyerang 

terhadap benda maupun manusia yaitu kecendrungan untuk 

melampiaskan keinginannya dan perasaannya yang tidak nyaman 

ataupun tidak puas pada lingkungan sekitarnya dengan melakukan 

penyerangan terhadap orang lain atau disekitarnya. 

2. Superioritas yaitu perilaku atau sikap individu yang menganggap 

dirinya lebih baik dari orang lain. 

3. Egosentris yaitu perilaku atau sikap individu yang cenderung 

mengutamakan kepentingan pribadi tanpa memperhatika 

kepentingan orang lain. 

4. Perlawanan disiplin yaitu tindakan individu yang melanggar aturan 

demi mencapai kesenangan pribadi. 

 

Jadi perilaku agresifitas verbal dibentuk karena beberapa hal 

diantaranya, pertahanan diri, superioritas, egosentris, dan perlawanan. 

Biola kita melihat uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa peranan 

seseorang dalam melakukan perilaku agrsifitas verbal adalah keinginan 

untuk menyakiti sesorang maupun mempertahankan dirinya sebagai suatu 

pertahanan dirinya demi kepuasan pribadi yang melakukan perilaku 

tersebut. 

Sedangkan Alport dan Adorno (dalam Rachmawati, 2012) menyatakan 

bahwa aspek dari agresifitas verbal adalah sebagai berikut: 

1. Survival yaitu perilaku naluri individu untuk mempertahankan diri. 

2. Egosentris yaitu individu mengutamakan kepentingan pribadi 

tanpa memperdulikan orang lain yang ditujukkan dalam bentuk 

kekuasaan dan kepatuhan. 

3. Otoriter yaitu orang-orang dengan kepribadian otoriter cenderung 

memiliki sikap yang kaku dengan keyakinannya, memegang teguh 

nialai-nilai yang konvensioanl, dan tidak bisa toleran terhadap 

kelemahan diri maupun orang lain. 
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Menurut beberapa ahli di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

beberapa aspek egresifitas verbal yakni muncul dari perilaku individu itu sendiri 

termasuk pertahanan diri, superioritas, egosentris dan perlawanan disiplin. 

2.2.3.4 Pencegahan dan Pengendalian Agresifitas Verbal 

Perilaku agresifitas verbal tidak bisa untuk selalu dibiarkan, maka perlu 

adanya pencegahan dan pengendalian, mengingat jika hal tersebut selalu 

dilakyukan maka akan dapat merugikan diri seseorang yang melakukan bahkan 

orang lain disekitar. Orang-orang yang memiliki agresif verbal yang rendah akan 

menjadi seseorang yang bersahabat dan sopan dalam berbicara serta mudah 

mengatasi perubahan pada lingkungan dan akan memanfaatkan peluang yang ada 

dengan kemampuannya untuk mengembangkan potensinya ( Siwinarti, Imam & 

Joko, 2012). Menurut Taylor, Peplau, Sears (2009) cara mencegah dan 

mengendalikan sikap anak agar tidak timbul sikap agresif yaitu dengan mengurangi 

frustasi dan serangan, serta harus belajar menahan diri. 

2.2.3. 4.1 Mengurangi Frustasi dan Serangan 

Frustasi dan serangan adalah sumber utama dari kemarahan, karena cara 

yang lebih efektif untuk mencegah agresif adalah dengan bermasyarakat berusaha 

mendapatkan nafkah hidup, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan keluarga. 

2.2.3.4.2 Belajar Menahan Diri 

Salah satu cara mencegah agresif adalah belajar mengontrol sendiri 

sikapnya. Sebagaimana orang belajar kapan agresif diperbolehkan, kita juga harus 

belajar mencegah atau menahan agresif. Misalnya kita belajar bahwa jika 

memikirkan sebab-sebab kita marah, kita akan semakin marah. Akan tetapi jika 
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belajar mengalihkan perhatian kita dan memikirkan hal lain mungkin rasa marah 

kita akan berkurang 

Berdasarkan penelitian ini pencegahan dan pengendalian untuk mengatasi 

sikap agresif siswa adalah dengan mengurangi frustasi dan serangan serta belajar 

menahan diri, karena dengan adanya mengurangi frustasi dan serangan individu 

akan lebih bisa mengetahui akan kondisinya, selanjutnya dengan belajar menahan 

diri individu lebih bisa mencegah kemarahan dengan mengalihkan perhatian dan 

memikirkan hal lain. 

2.2.4 Model Konseling Kelompok dengan teknik Behavior Contract untuk 

Mereduksi Perilaku Agresifitas Verbal Siswa 

Model merupakan suatu produk hasil pemikiran digunakan untuk 

memecahkan suatu permasalahan. Model konseling kelompok dirancang bertujuan 

untuk membantu siswa dalam mengurangi perilaku agesifitas verbal siswa. 

Menurut Wibowo (2005) menyatakan bahwa model digunakan untuk memberikan 

gambaran (description), memberikan penjelasan (prescription), dan memberikan 

perkiraan (prediction) dari realitas yang diselidiki. Model layanan konseling 

kelompok dengan teknik Bhavior Contractl ini bertujuan untuk memberikan sebuah 

gambaran mengenai pelaksanaan layanan konseling kelompok yang telah dilakukan 

oleh guru bimbingan dan konseling di sekolah. Selain itu juga memberikan 

gambaran mengenai teknik Behavior Contract yang digunakan untuk mengurangi 

perilaku agresif verbal. 

Layanan konseling kelompok memberikan suasana keakraban yang 

memungkinkan anggota kelompok untuk dapat terbuka (self-disclosure) kepada 

anggota lain. Dalam kegiatan layanan konseling kelompok, aktivitas dan dinamika 
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kelompok harus diwujudkan untuk membahas berbagai hal yang berguna bagi 

pengembangan atau pemecahan masalah individu yang menjadi anggota kelompok. 

Interaksi antar anggota kelompok merupakan indikator terciptanya dinamika 

kelompok yang efektif. Proses terbentuknya dinamika kelompok akan menentukan 

keberhasilan layanan konseling kelompok. Manfaat yang bisa diperoleh anggota 

kelompok dalam melakukan kegiatan konseling kelompok adalah anggota 

kelompok lebih mampu memahami diri dan lingkungannya, dan dapat 

mengembangkan diri secara optimal untuk kesejahteraan dirinya. Dengan konseling 

kelompok diharapkan anggota kelompok dapat saling bertukar pikiran dan 

mengemukakan pendapat yang dimilikinya.  

Faktor yang mendasar penyelenggaraan konseling kelompok adalah bahwa 

proses pembelajaran dalam bentuk pengubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku 

termasuk dalam hal pemecahan masalah dapat terjadi melalui proses kelompok. 

Dalam suatu kelompok, anggotanya dapat memberi umpan balik yang diperlukan 

untuk membantu mengatasi masalah anggota yang lain, dan anggota satu dengan 

lainnya saling memberi dan menerima.  

Teknik Konseling kelompok yang dipandang efektif untuk membantu 

mengurangi perilaku Agresifitas Verbal siswa adalah melalui Behavior Contract. 

Teknik Behavior Contract merupakan teknik yang menggunakan stimulus untuk 

memunculkan respon yang diharapkan. Stimulus tertentu digunakan sebagai 

rangsangan untuk memunculkan, mengurangi atau meningkatkan respon tertentu. 

Teknik behavior contract dipilih karena pada usia remaja memiliki karakteristik 

ketergantungan dan mudah terpengaruh dengan teman sebaya dan lingkungan. Oleh 
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karena itu, untuk mengurangi ketergantungan, terlalu sering mengucapkan kata-

kata kasar, menghina dan berbicara kotor maka perlu digunakannya teknik 

Behavior Contract.  

Behavior Contract juga dapat membantu siswa untuk mengatur diri dan 

kehidupannya serta mengontrol respon dari berbagai stimulus yang muncul melalui 

konseling kelompok yang bisa diaplikasikan pada kehidupannya sehari-hari 

sehingga siswa menjadi lebih baik dan tidak melakukan perilaku agresifitas verbal. 

Dalam penggunaan strategi ini diharapkan konseli dapat mengatur, memantau dan 

mengevaluasi dirinya sendiri untuk mendapatkan perubahan kebiasaan yang 

dikehendaki. Teknik ini juga bertujuan untuk mengontrol diri individu untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. 

Behavior Contract digunakan sebagai susunan awal kondisi lingkungan 

yang membuat kondisi dari lingkungan itu tidak meningkatkan terwujudnya sikap 

yang tidak diinginkan. Oleh karena itu teknik Behavior Contract dianggap mampu 

untuk mengurangi perilaku agresifitas verbal yang dilakukan siswa karena stimulus 

yang diberikan didasarkan pada kondisi lingkungan yang sering dialami siswa dan 

berdasarkan stimulus tersebut para siswa akan memunculkan respon yang berbeda-

beda dan respon-respon positif yang muncul menjadi penetapan rencana yang akan 

dilakukan untuk mengurangi perilaku agresifitas verbal. Teknik Behavior Contract 

ini dimasukkan ke dalam layanan Konseling kelompok untuk membantu siswa 

khususnya dalam mengurangi perilaku agresifitas verbal siswa di sekolah 

Mengurangi perilaku agresifitas verbal siswa atau mengecilkan frekuensi 

perilaku agrsifitas verbal dapat dilakukan dengan cara (a) Mengatur tindakan yang 
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membuat tempat itu menjadi penghambat pengaturan tingkah laku. (b) Mengatur 

tindakan yang memungkinkan mereka dapat dikontrol oleh orang lain. (c) 

Mengurangi waktu atau rangkaian gejala yang dapat melakukan perilaku agresifitas 

verbal, mengganti perilaku agresifitas verbal dan menciptakan cara untuk 

menghentikan perilaku agresifitas verbal. 

Dalam pelaksanaan penelitian ini teknik behavior contract dimasukkan 

dalam tahapan ketiga (tahap kegiatan) dalam konseling kelompok dengan langkah 

sebagai berikut:  

1. Anggota kelompok menyebutkan tingkah laku yang tidak layak didapat dan 

yang ingin dihilangkan. 

2. Anggota kelompok memilih target respon (tingkah laku) yang ingin ditingkatkan 

atau dikurangi,  

3. Angggota kelompok memilih perilaku yang diinginkan kemudian menyepakati 

dengan konselor melalui kontrak perilaku. 

4. Menemukan stimulus yang membuat target dari respon mudah dilakukan  

5. Anggota kelompok mampu menemukan kontrak perilaku yang tepat dari kontrak 

yang diberikan,  

6. Menemukan hal-hal yang menghalanginya,  

7. Mampu mengubah frekuensi, durasi atau intensitas yang mendukung dalam 

mengurangi perilaku agresifitas verbal berdasarkan kontrak yang diberikan, 

8. Mengevaluasi hasil dan ketepatan metode pada pertemuan berikutnya. 

Pengembangan model layanan konseling kelompok dengan teknik behavior 

contract dalam mengurangi perilaku agresifitas verbal siswa ini dilakukan supaya 
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guru bimbingan dan konseling di sekolah mampu menciptakan inovasi dan 

kreatifitas dalam melakukan layanan konseling kelompok. Teknik behavior 

contract ini dikembangkan agar layanan konseling kelompok mampu untuk 

mengurangi perilaku agresifitas verbal siswa, karena di lapangan banyak muncul 

permasalahan yaitu siswa sering mengucapkan kata-kata kotor (misuh), menghina, 

mengunpat, berkata kasar, sering ijin keluar dengan alasan yang dibuat-buat. 

Sehingga siswa mengalami hambatan dalam mengembangkan kemampuan, 

potensinya, sehingga hal ini bisa mengakibatkan prestasi siswa menjadi menurun. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa layanan konseling kelompok dengan 

teknik behavior contract diduga efektif untuk mereduksi perilaku agresifitas 

verbal. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Dalam kaitannya dengan penelitian ini maka peneliti akan mengembangkan 

model konseling kelompok dengan teknik behavior contract untuk mengurangi 

perilaku agresifitas verbal siswa. Kerangka berpikir dalam penelitian ini berawal 

dari perilaku agresifitas verbal. Untuk mengurangi perilaku siswa tersebut maka 

dilaksanakan proses Konseling Kelompok dengan menggunakan teknik behavior 

contract dengan menciptakan sebuah rangsangan yang sesuai dengan kondisi yang 

sering dialami siswa dengan harapan siswa dapat memunculkan respon yang positif 

serta apa yang menghalangi dan upaya yang dilakukan kemudian memberikan 

penguatan terhadap respon positif dan meningkatkan intensitasnya. Dari Proses 

Konseling Kelompok dengan menggunakan teknik behavior contarct diharapkan 

perilaku agresifitas verbal siswa menurun/berkurang, siswa menjadi berperilaku 
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baik, mengedepankan atau tutur kata yang baik dalam berinteraksi dan dalam 

mengikuti pelajaran. 
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Identifikasi Masalah 

 Seringnya siswa dalam melakukan agresifitas verbal 

 Beberapa perilaku agresifitas verbal yang kerap terjadi, sering berbohong, mengucapkan kata-

kata kotor dan berbicara sendiri saat KBM berlangsung, membuat gaduh, memfitnah, mengejek 

atau menghina temannya di kelas, Membentak-bentak, dan berkata kasar. 

 Kurang optimalnya pelayanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi perilaku agresifitas 

verbal.  

 Belum adanya teknik yang tepat di sekolahan tersebut untuk menyelesaikan permasalahan 

terkait perilaku agresifitas verbal 

 Rendahnya keterampilan siswa dalam mengelola  emosi diri. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

Bagan 2. 1 Kerangka Berfikir 

 

Pengembangan Model Konseling 

Kelompok dengan Teknik Behavior 

contract untuk mereduksi perilaku 

agresifitas verbal 

penyelenggaraan konseling 

kelompok tidak hanya 

dilakukan dengan 

mengandalkan pelaksanakan 

secara kelompok saja, tetapi 

perlu adanya teknik-teknik 

tertentu sebagai pendukung 

konseling kelompok 

tersebut 

Teknik behavior contract 

dirasa cukup membantu 

dalam pelaksanaan 

konseling kelompok.  

Perilaku agresifitas verbal yang dilakukan oleh siswa 

dapat berkurang, tidak suka mengejek, berkata kotor, dan 

berbicara sendiri ketika pelajaran berlangsung, jujur dan 

sopan santun dalam berbicara dan berperilaku 

Tinjauan Teori Tinjauan Teori 
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2.4 Rumusan Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah 

“Pengembangan  model konseling kelompok dengan teknik behavior contract 

untuk mereduksi perilaku agresifitas verbal siswa MTs di Kabupaten Kudus” 
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BAB V 

SIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka simpulan dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

5.1.1 Siswa MTs di Kab. Kudus cukup banyak yang memiliki perilaku 

agrsifitas verbal. 

5.1.2 Guru bimbngan konseling di sekolah telah melakukan layanan konseling 

kelompok namun kurang optimal karena pelaksanaannya hanya 

didasarkan ketika ada banyak siswa yang melakukan kesalahan yang 

sama dan layananhanya konseling kelompok saja belum ada teknik 

tertentu yang digunakan. 

5.1.3 Uji ahli dan praktisi terhadap model konseling kelompok teknik behavior 

contract untuk mereduksi perilaku agresifitas verbal siswa. Memiliki 

keuntungan pada aspek kebermanfaatan, kemudahan, kepatuhan dan 

ketetapan guru bimbingan konseling selaku penyelenggara.  

5.1.4 Model konseling kelompok teknik behavior contract efektif mereduksi 

perilaku agresifitas verbal, didasarkan pada analisis menunjukkan 

peningkatan skor setelah perlakuan. 

5.2 Implikasi 

Implikasi hasil penelitian model konseling kelompok teknikbehavior contract 

untuk mereduksi perilaku agresifitas verbal antara lain: 

5.2.1 Agar layanan konseling kelompok dapat diterapkan disekolah maka guru  
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5.2.2 bimbingan dan konseling harus memiliki ketrampilan konseling 

kelompok teknik behavior contract 

5.2.3 Dalam menerapkan layanan konseling kelompok teknik behavior 

contract guru bimbingan dan konseling harus memiliki kompetensi 

yang  mumpuni. 

5.2.4 Apabila model layanan konseling kelompok teknik behavior contract 

ingin maksimal atau efektif maka guru bimbingan dan konseling harus 

melaksanakan secara berkelanjutan. 

5.3 Saran  

5.3.1 Bagi Sekolah 

Sekolah diharapkan memberikan dukungan, fasilitas dan segala sesuatu 

yang dibutuhkan agar guru bimbingan dan konseling dapat 

melaksanakan konseling kelompok teknik behavior contract. 

5.3.2 Bagi Guru Bimbingan Dan Konseling 

1. Sebaiknya layanan dilakukan secara rutin setiap bulannya, jangan 

sampai menunggu hingga ada kasus yang urgen terkait tingginya 

perilaku agresifitas verbal. Selain itu layanan yang berkelanjutan 

sangat dibutuhkan agar siswa dapat optimal mereduksi 

perilakuagresifitas verbalnya 

2. Perlunya bekerja sama dengan berbagai stake holder disekolaha 

(kepala sekolah, wakasek kurikulum, walai kelas guru dan bidang 

tata usaha) agar terjaminnya kelancara dalam pelaksanaan layanan. 
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5.3.3 Bagi Penelitian Selanjutnya 

1. Peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan kajian yang sama 

perlu untuk menjalin kerjasama dengan orang tua, guru dan wali 

kelas agar pengawasan siswa lebih terarah tidak hanya pada waktu 

layanan diberikan saja 

2. Perlu adanya penelitian yang lebih luas dalam penerapannya, yaitu 

jenjang pendidikan lainnya (mahasiswa atau SMA atau SD)  

3. Uji coba model perlu dilakukan ke berbagai sekolah didaerah lain 

untuk melihat apakah layanan konseling kelompok teknik behavior 

contract efektif untuk mereduksi perilaku agresifitas verbal. 
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Tabel 4.12 Kisi Kisi Pedoman Observasi Pelaksanaan Konseling Kelompok 

VARIABEL 
SUB 

VARIABEL 
INDIKATOR DESKRIPTOR 

Pelaksanaan 

Konseling 

Kelompok 

Pelaksanaan 

Konseling 

Kelompok yang 

telah 

dilaksanakan di 

sekolah 

Karakteristik 

Konseling 

Kelompok yang 

telah dilaksanakan 

di sekolah 

Program, Tujuan pelaksanaan 

konseling kelompok yang telah 

dilaksanakan di sekolah 

  Kualifikasi dan 

kompetensi 

Professionalitas: kemampuan 

konselor (kode etik), kemauan 

pengembangan diri konselor 

  

Kinerja 

Konselor 

Persiapan  

a.pembentukan 

kelompok 

 

Proses pengelompokkn 

individu : jenis kelamin, 

kontrak waktu, tempat 

  
b.perencanaan 

layanan 

 

Materi layanan KKp, satlan, 

media, alat 

  
c. pelaksanaan 

Tahap pembentukan, peralihan, 

kegiatan dan pengakhiran 

  
Evaluasi  

Evaluasi proses dan hasil 

  
Analisis dan tindak 

lanjut 

Menganalisis kemajuan sebelum 

dan sesudah pelaksanaan layanan 

serta menindaklanjuti hasil 
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Tabel 4.13 Kisi Kisi Pedoman Wawancara Pelaksanaan Konseling Kelompok 

 

 

 

 

 

 

VARIABEL 
SUB 

VARIABEL 
INDIKATOR DESKRIPTOR 

Pelaksanaan 

Konseling 

Kelompok 

Pelaksanaan 

Konseling 

Kelompok yang 

telah 

dilaksanakan di 

sekolah 

Karakteristik 

Konseling 

Kelompok yang 

telah 

dilaksanakan di 

sekolah 

Program, Tujuan pelaksanaan 

konseling kelompok yang telah 

dilaksanakan di sekolah 

 

 

 

 

Kualifikasi dan 

kompetensi 

Professionalitas: kemampuan 

konselor (kode etik), kemauan 

pengembangan diri konselor 

  

Kinerja Konselor Persiapan  

a.pembentukan 

kelompok 

 

Proses pengelompokkn 

individu : jenis kelamin, 

kontrak waktu, tempat 

  
b.perencanaan 

layanan 

 

Materi layanan KKp, satlan, 

media, alat 

  
c. pelaksanaan 

Tahap pembentukan, peralihan, 

kegiatan dan pengakhiran 

  
Evaluasi  

Evaluasi proses dan hasil 

  
Analisis dan 

tindak lanjut 

Menganalisis kemajuan 

sebelum dan sesudah 

pelaksanaan layanan serta 

menindaklanjuti hasil 
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KISI KISI DAN BLUEPRINT AGRESIFITAS VERBAL 

KISI KISI YANG AKAN DIBUAT BERDASARKAN ASPEK ASPEK 

AGRESIFITAS VERBAL 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABEL INDIKATOR ITEM FAVOREBEL UN FAVORABEL 

AGRESIFITAS VERBAL MENGHINA 1,2,3,4,5 6,7,8,9,10 

MENGANCAM 6,7,8,9,10 11,12,13,14,15 

BERBOHONG 11,12,13,14,15 16,17,18,19,20 

MEMFITNAH 21,22,23,24,25 26,27,28,29,30 

MEMBUAT GADUH 31,32,33,34,35 36,37,38,39,40 

BERKATA 

KOTOR/MISUH 

41,42,43,44 45,46,47,48 
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INSTRUMEN AGRESIFITAS VERBAL 

 

A. Pengantar 

Instrument ini disusun bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai 

tingkat perilaku agresifitas verbal. Agresifitas verbal adalah perilaku yang 

ditunjukkan untuk menyakiti orang lain dengan melalui perkataan atau 

ucapan. Angket ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian, tidak 

akan terpengaruh pada nilai maupun kenaikan kelas. Kerjakan dengan 

kondisi anda saat ini. 

Atas kejujuran dan partisipasinya kami ucapkan terimakasih 

 

B. Petunjuk Mengerjakan 

1. Isilah nama, kelas dan nomor absen pada tempat yang sudah disediakan 

2. Ada 48 butir pernyataan didalam angket ini.isilah pernyataan-

pernyataan tersebut dengan jujur sesuai dengan kondisi anda 

3. Berilah tanda (  )  pada kolom pilihan jawaban yang sesuai dengan diri 

anda, dengan alternatif: 

SS  : Sangat Setuju 

S  : Setuju 

RR  : Ragu-Ragu 

TS  : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

C. Identitas Responden 

Nama  :………………………………………………… 

No. Absen : ……………………………………………….. 

Kelas  : ………………………………………………… 

Jenis kelamin : ………………………………………………… 
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NO PERNYATAAN SS S RR TS ST

S 

1 Saya merasa senang jika ada teman yang tidak bisa 

kemudian saya menghinanya 

     

2 Saya menghina teman melalui panggilan bapaknya      

3 Jikalau ada teman yang tidak sesuai dengan apa yang 

diinginkan saya langsung mengejekknya   

     

4 Bila mana saya mendapatkan nilai bagus diantara 

teman-teman, maka mereka akan saya ejek. 

     

5 Berusaha menghargai orang lain ketika berbuat      

6 Berbicara dengan sopan terhadap teman kelassaya       

7 Menerima pendapat teman saya dengan baik      

8 Menerima kritik dan saran yang diberikan teman      

9 Saya merasa tidak suka jika ada yang bilang kepada 

guru bahwa saya telah melanggar tata tertib sekolah 

     

10 Jika saya meminta uang dan tidak dikasih oleh teman, 

saya berusaha mengancamnya 

     

11 Mengancam teman bila tidak mau memberikan 

contekannya kepada saya 

     

12 Menyuruh teman untuk jangan melapor kepada bapak 

guru atau BK jika saya pulang sebelum waktunya 

     

13 Ketika ada teman yang salah bicara saya berusaha 

menegurnya dengan baik 

     

14 Bila dibenci teman saya mencoba menjaga emosi       

15 Tidak terpancing emosi bila ada teman yang berbuat 

salah kepada saya 

     

16 Berbicara dengan nada sewajarnya jika saya diajak 

bicara dengan teman 

     

17 Bilang kepada guru ketika di kelas untuk ijin ke kamar 

mandi, padahal yang sebenarnya saya pergi ke kantin 

     

18 Pulang lebih dahulu sebelum waktunya, ketika di tanya 

orang tua, saya bilang pulang pagi 

     

19 Saya tidak jujur karena telah mengambil barang milik 

temannya 

     

20 Saya menulis surat ijin palsu dan tidak sesuai keadaan 

yang semestinya 

     

21 Saya selalu mengatakan apa adanya kepada teman      

22 Apa yang saya lihat dan dengar itu yang akan saya 

sampaikan  

     

23 Saya selalu berkata jujur bila ditanya guru  
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NO PERNYATAAN SS S RR TS ST

S 

24 Saya tidak menyontek ketika ulangan      

25 Bila ada kesalahan yang menyudutkan ke saya, maka 

berusaha melimpahkan tuduhan itu ke salah satu teman 

     

26 Saya suka membicarakan kejelekan teman      

27 Sebisa mungkin saya tidak mau disalahkan      

28 Saya suka mencari-cari kesalahan orang lain      

29 Menghargai apa yang di sampaiakan teman saya      

30 Memperbaiki ucapan dan tindakan agar orang lain tidak 

memfitnah saya 

     

31 Saya berusaha sabar dan ikhlas jika di fitnah      

32 Tidak malu mengakui kesalahan atas apa yang saya 

perbuat 

     

33 Ketika guru mengajar di kelas, saya suka membuat 

gaduh 

     

34 Saya usil kepada teman saat pelajaran berlangsung      

35 Saya berbicara sendiri dan seenaknya tanpa tau kondisi 

dan situasi ketika di kelas 

     

36 Berpura-pura tanya tentang pelajaran padahal 

sebenarnya saya sudah memahami hal tersebut 

     

37 Saya berusaha mendengarkan guru dengan baik jika 

sedang menerangkan pelajaran 

     

38 Saya menghargai teman ketika KBM berlangsung      

39 Saya tidak membuat usil dan gaduh di dalam kelas 

ketika guru mengajar 

     

40 Saya bertanya dengan baik kepada guru ketika sedang 

mengajar di kelas 

     

41 Mudah tersinggung dengan ucapan dan perkataan teman 

saya yang tidak sesuai di hati 

     

42 Jika di sekolahan saya berusaha berkumpul dengan 

teman-teman yang merasa paling ditakuti 

     

43 Tiba-tiba secara sepontan saya mengatakan kata-kata 

kotor jika merasa disakiti 

     

44 Saya ingin disegani dan ditakuti oleh teman      

45 Selalu menjaga ucapan jika ada teman saya yang 

membuat emosi 

     

46 Saya tidak mudah terpancing emosi      

47 Saya tidak mengikuti gaya teman yang bersifat negatif      

48 Saya tidak mudah kesal atau jegkel bila ada teman yang 

berbuat kurang baik 
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Tabel 3.3 hasil perhitungan uji validitas 

Item_1 ,613** Valid 

Item_2 ,502** Valid 

Item_3 ,598** Valid 

Item_4 ,516** Valid 

Item_5 ,441** Valid 

Item_6 ,669** Valid 

Item_7 ,499** Valid 

Item_8 ,630** Valid 

Item_9 ,418** Valid 

Item_10 ,411** Valid 

Item_11 ,662** Valid 

Item_12 ,519** Valid 

Item_13 ,544** Valid 

Item_14 ,631** Valid 

Item_15 ,664** Valid 

Item_16 ,366** Valid 

Item_17 ,401** Valid 

Item_18 0,101 Tidak Valid 

Item_19 ,413** Valid 

Item_20 0,222 Tidak Valid 

Item_21 ,304** Valid 

Item_22 ,251* Valid 

Item_23 ,608** Valid 

Item_24 ,313** Valid 

Item_25 ,604** Valid 

Item_26 ,423** Valid 

Item_27 ,471** Valid 

Item_28 ,642** Valid 

Item_29 ,622** Valid 

Item_30 0,195 Tidak Valid 

Item_31 ,635** Valid 

Item_32 ,299* Valid 
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Item_33 ,633** Valid 

Item_34 ,599** Valid 

Item_35 ,551** Valid 

Item_36 0,054 Tidak Valid 

Item_37 ,493** Valid 

Item_38 ,413** Valid 

Item_39 ,531** Valid 

Item_40 ,372** Valid 

Item_41 ,245* Valid 

Item_42 ,585** Valid 

Item_43 ,513** Valid 

Item_44 ,365** Valid 

Item_45 ,474** Valid 

Item_46 ,475** Valid 

Item_47 ,486** Valid 

Item_48 ,568** Valid 
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Correlations 

  score_total 

Item_1 Pearson Correlation ,613** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 72 

Item_2 Pearson Correlation ,502** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 72 

Item_3 Pearson Correlation ,598** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 72 

Item_4 Pearson Correlation ,516** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 72 

Item_5 Pearson Correlation ,441** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 72 

Item_6 Pearson Correlation ,669** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 72 

Item_7 Pearson Correlation ,499** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 72 

Item_8 Pearson Correlation ,630** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 72 

Item_9 Pearson Correlation ,418** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 72 

Item_10 Pearson Correlation ,411** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 72 

Item_11 Pearson Correlation ,662** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 72 

Item_12 Pearson Correlation ,519** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 72 

Item_13 Pearson Correlation ,544** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 72 

Item_14 Pearson Correlation ,631** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 72 

Item_15 Pearson Correlation ,664** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 72 

Item_16 Pearson Correlation ,366** 

Sig. (2-tailed) ,002 

N 72 

Item_17 Pearson Correlation ,401** 

Sig. (2-tailed) ,000 
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N 72 

Item_18 Pearson Correlation ,101 

Sig. (2-tailed) ,396 

N 72 

Item_19 Pearson Correlation ,413** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 72 

Item_20 Pearson Correlation ,223 

Sig. (2-tailed) ,060 

N 72 

Item_21 Pearson Correlation ,304** 

Sig. (2-tailed) ,010 

N 72 

Item_22 Pearson Correlation ,251* 

Sig. (2-tailed) ,033 

N 72 

Item_23 Pearson Correlation ,608** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 72 

Item_24 Pearson Correlation ,313** 

Sig. (2-tailed) ,007 

N 72 

Item_25 Pearson Correlation ,604** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 72 

Item_26 Pearson Correlation ,423** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 72 

Item_27 Pearson Correlation ,471** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 72 

Item_28 Pearson Correlation ,642** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 72 

Item_29 Pearson Correlation ,622** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 72 

Item_30 Pearson Correlation ,196 

Sig. (2-tailed) ,099 

N 72 

Item_31 Pearson Correlation ,635** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 72 

Item_32 Pearson Correlation ,299* 

Sig. (2-tailed) ,011 

N 72 

Item_33 Pearson Correlation ,633** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 72 

Item_34 Pearson Correlation ,599** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 72 

Item_35 Pearson Correlation ,551** 

Sig. (2-tailed) ,000 
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N 72 

Item_36 Pearson Correlation ,055 

Sig. (2-tailed) ,649 

N 72 

Item_37 Pearson Correlation ,493** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 72 

Item_38 Pearson Correlation ,413** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 72 

Item_39 Pearson Correlation ,531** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 72 

Item_40 Pearson Correlation ,372** 

Sig. (2-tailed) ,001 

N 72 

Item_41 Pearson Correlation ,245* 

Sig. (2-tailed) ,038 

N 72 

Item_42 Pearson Correlation ,585** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 72 

Item_43 Pearson Correlation ,513** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 72 

Item_44 Pearson Correlation ,365** 

Sig. (2-tailed) ,002 

N 72 

Item_45 Pearson Correlation ,474** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 72 

Item_46 Pearson Correlation ,475** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 72 

Item_47 Pearson Correlation ,486** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 72 

Item_48 Pearson Correlation ,568** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 72 

score_total Pearson Correlation 1 

Sig. (2-tailed)   

N 72 

   

Item  dinyatakan Valid apabila:  

r hitung>r tabelsignifikan 5%  

Rrtabel=n=0,235   
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Reliability  
   

Notes 

Output Created 25-JUL-2019 22:15:51 

Comments   

Input Data D:\Documents\jamil\Untitled2.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in 
Working Data File 72 

Matrix Input   

Missing 
Value 
Handling 

Definition of 
Missing User-defined missing values are treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with valid data for all 
variables in the procedure. 

Syntax 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 
Item_6 Item_7 Item_8 Item_9 Item_10 Item_11 Item_12 
Item_13 Item_14 Item_15 Item_16 Item_17 Item_18 
Item_19 Item_20 Item_21 Item_22 Item_23 Item_24 
Item_25 Item_26 Item_27 Item_28 Item_29 Item_30 
Item_31 Item_32 Item_33 Item_34 Item_35 Item_36 
Item_37 Item_38 Item_39 Item_40 Item_41 Item_42 
Item_43 Item_44 Item_45 Item_46 Item_47 Item_48 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL. 

Resources Processor Time 00:00:00,02 

Elapsed Time 00:00:00,02 
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Scale: ALL VARIABLES   

     

Case Processing Summary  

  N %  

Cases Valid 72 100,0  

Excludeda 0 0,0  

Total 72 100,0  

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.  

     

Reliability Statistics    

Cronbach's 
Alpha N of Items    

,923 48    

     

Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Item_1 104,13 410,956 ,582 ,920 

Item_2 103,00 410,620 ,455 ,921 

Item_3 103,86 411,389 ,565 ,920 

Item_4 104,46 419,886 ,489 ,921 

Item_5 104,31 422,610 ,412 ,921 

Item_6 103,75 409,317 ,642 ,919 

Item_7 104,22 420,964 ,472 ,921 

Item_8 103,94 413,941 ,604 ,920 

Item_9 102,96 415,815 ,369 ,922 

Item_10 104,75 426,866 ,391 ,922 

Item_11 104,43 414,868 ,641 ,920 

Item_12 104,26 414,901 ,483 ,921 

Item_13 103,99 416,436 ,514 ,921 

Item_14 103,94 412,335 ,603 ,920 

Item_15 103,47 412,506 ,640 ,919 

Item_16 104,04 423,871 ,332 ,922 

Item_17 103,72 416,513 ,350 ,922 

Item_18 104,74 433,718 ,079 ,923 

Item_19 104,38 421,055 ,377 ,922 

Item_20 104,39 427,931 ,181 ,923 

Item_21 103,64 426,093 ,269 ,922 

Item_22 103,96 427,843 ,216 ,923 
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Item_23 103,86 414,910 ,582 ,920 

Item_24 103,07 423,361 ,269 ,923 

Item_25 103,85 408,835 ,569 ,920 

Item_26 103,17 420,000 ,386 ,922 

Item_27 103,29 413,224 ,424 ,921 

Item_28 103,97 413,492 ,617 ,920 

Item_29 104,10 416,314 ,599 ,920 

Item_30 103,96 428,717 ,152 ,924 

Item_31 103,64 409,755 ,605 ,919 

Item_32 103,56 424,250 ,256 ,923 

Item_33 103,56 409,603 ,602 ,920 

Item_34 103,18 412,094 ,568 ,920 

Item_35 103,50 414,254 ,517 ,920 

Item_36 103,57 434,192 ,005 ,925 

Item_37 104,14 421,840 ,468 ,921 

Item_38 103,97 424,196 ,385 ,922 

Item_39 103,64 418,600 ,503 ,921 

Item_40 103,69 422,384 ,334 ,922 

Item_41 102,82 425,220 ,194 ,924 

Item_42 103,65 409,554 ,548 ,920 

Item_43 102,96 410,153 ,467 ,921 

Item_44 103,93 421,192 ,322 ,922 

Item_45 103,67 419,634 ,442 ,921 
Item_46 103,25 419,542 ,443 ,921 
Item_47 103,71 414,097 ,443 ,921 

Item_48 
103,32 414,192 ,537 ,920 
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Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

posttest - pretest 

Negative Ranks 0a ,00 ,00 

Positive Ranks 7b 4,00 28,00 

Ties 0c   

Total 7   

a. posttest < pretest 

b. posttest > pretest 

c. posttest = pretest 

 

 

Test Statisticsa 

 posttest - pretest 

Z -2,366b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,018 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
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Kata Pengantar 

 

Puji syukur Alhamdulillah karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat 

menyelesaikan model dengan judul “Model Konseling Kelompok Dengan Teknik 

Behavior contract Untuk Mereduksi Perilaku agresifitas verbal”. Model ini disusun 

sebagai salah satu persyaratan meraih gelar Magister Pendidikan pada Program Studi 

Bimbingan dan Konseling Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. 

Penulisan model ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada 

pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini. Ucapan terimakasih penulis 

sampaikan pertama kali kepada para pembimbing: Prof. Dr. DYP Sugiharto, M.Pd., Kons 

dan Prof. Dr. Muhammad Japar, M.Si., Kons. yang telah memberikan masukan yang sangat 

berharga untuk penulis. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang 

telah membantu selama proses penyelesaian studi, diantaranya: 

6. Prof. Dr Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah 

memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Pascasarjana 

Universitas Negeri Semarang. 

7. Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum., Plt Direktur Pascasarjana Universitas Negeri 

Semarang, yang telah memberikan kesempatan serta arahan selama pendidikan, 

penelitian dan penyusunan tesis. 

8. Dr. Awalya, M.Pd., Kons., Koordinator Program Studi Bimbingan dan Konseling S2 

Pascasarjana Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan dan 

arahan dalam penulisan tesis. 

9. Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana Universitas Negeri Semarang yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan. 

10. Kedua orang tua, Bapak Kustami, Ibu Suriyatun, Istri Khoirun Nisa, anak Bahiyya 

‘Aqilaa, Kakak Zunichatul Farida, dan saudara kembar M. Jamalludin, serta kedua 

bapak-ibuk mertua alamarhum, dan seluruh keluarga yang selalu mendukung untuk 

menempuh pendidikan pascasarjana. 

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan tesis ini mungkin masih terdapat kekurangan, 

baik dari segi isi maupun tulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari semua pihak sangat peneliti harapkan. Semoga penulisan tesis ini 

bermanfaat dan merupakan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahauan 

Semarang,         Desember 2019 

 

 

 

M. Jamilludin 
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MODEL 

KONSELING KELOMPOK TEKNIK BEHAVIOR CONTRACT UNTUK 

MEREDUKSI PERILAKU AGRESIFITAS VERBAL 

 

Model konseling kelompok teknik behavior contract untuk mereduki perilaku 

agresifitas verbal, dikembangkan berdasarkan analisis temuan dilapangan 

mengenai cukup banyaknya siswa yang memiliki perilaku agresifitas verbal yang 

tinggi serta kondisi faktual dari penyelengaraan konseling kelompok. Model 

konseling kelompok dengan strategi konseling kelompok ini terdiri dari 1. Rasional, 

2. Visi Dan Misi Konseling Kelompok, 3. Tujuan Konseling Kelompok, 4. Isi 

Konseling Kelompok, 5. Tahap Implementasi Model Konseling Kelompok Teknik 

Behavior Contract Untuk Mereduksi Perilaku Agresifitas Verbal Siswa MTs Di 

Kabupaten Kudus, 6.Evaluasi Dan Indikator Keberhasilan. 

 

1. Rasional  

Perilaku merupakan salah satu wujud sikap yang paling diutamakan 

berkaitan dengan siswa dalam mencari ilmu, arus globalisasi modern dan 

masuknya budaya-budaya barat yang semakin semerbak di Negri tercinta ini, 

kini mulai menjadi tren yang begitu cepat berkembang. Menjadikan anak didik 

sedikit demi sedikit lalai dengan budaya yang semestinya telah ditanamkan 

nenek moyang jauh sebelumnya. Sopan dalam bertindak santun dalam berucap 

dan berbudi pekerti yang luhur merupakan suatu  bentuk perilaku yang khas 

diwariskan oleh nenek moyang terhadap para generasi penerus bangsa 

utamanya para  kalangan pelajar di Negri tercinta ini. Perilaku seperti itulah 

yang sejatinya harus tertanam dikalangan peserta didik. 

Seiring dengan berkembangnya zaman, perilaku yang demikian semakin 

menipis dan jauh dari para peserta didik yang semestinya harus benar-benar 

tertanam dalam diri mereka masing-masing.  Sehingga menjadi tugas besar 

bagi kita selaku pendidik untuk mengembalikan perilaku yang salah suai 

tersebut ke perilaku yang sesuai, maka minimal jika tidak bisa menghilangkan 

perilaku yang negatif tersebut setidaknya tugas kita yakni meminimalisir dari 

perilaku negatif yang dilakukan. Jangan sampai karna perilaku-perilaku 

tersebut menjadikan kendala bagi siswa dalam mengembangkan dirinya dan 

potensi-potensi yang dimilikinya. Sehingga diharapkan siswa mampu 

melakukan prilaku yang baik dan sesuai untuk menghasilkan pencapaian-

pencapaian yang diinginkan. 

Salah satu perilaku berkaitan dengan pembahasan di atas adalah perilaku 

agresif verbal, perilaku agresif verbal menurut Berkowitz (2003) 
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mengungkapkan bahwa perilaku agresif verbal adalah sebagaibentuk perilaku 

atau aksiagresif yang diungkapkan untuk menykiti orang lain melalui lisan 

seperti halnya memfitnah, makian, atau bahkan berbicara kotor (misuh). 

Perilaku yang demikian justru akan merusak motivasi belajar siswa yang 

berujung pada menurunnya prestasi siswa, sebab siswa mempunyai masalah 

berkaitan dengan bidang social dengan dirinya kaitannya di lingkungan 

sekolah. 

Proses perkembangan kemampuan bersosial individu yang baik dan ideal 

serta bersahabat, perilaku agresif verbal yang dapat di control dengan baik 

mempunyai pengaruh penting kepada siswa di sekolah untuk dapat dijadikan 

sebagai kemampuan dalam bersosial. Apabila siswa telah memiliki perilaku 

agresifitas verbal yang rendah dan baik maka  akan membantunya untuk dapat 

berinteraksi dengan teman satu kelas dan mencapai tujuan dalam proses 

kegiatan pembelajaran yang diingiinkan. Sehingga siswa menjadi individu 

yang berkembang secara penuh karena lingkungan sekitar yang mendukung 

dalam bergaul dan siswa akan mandiri terhadap segala hal yang dilakukanya 

serta mudah ditrima dengan baik di antra teman-temannya di kelas maupun 

diluar sekolah. 

Kenyataan yang sering dijumpai adalah keadaan pribadi siswa yang tidak 

sesuai dengan norma-norma yang berlaku saat ini entah itu disekolahan atau di 

luar sekolah. Perilaku yang kurang sesuai tersebut menjadi hambatan dalam 

memenuhi tugas perkembangan yaitu tentang adab perilaku siswa dalam 

kesehariannya. Permasalahan tersebut banyak dijumpai siswa pada siswa 

Sekolah Madrasah Tsanawiyyah (MTs) atau setara denga Sekolah Menenagah 

Pertama (SMP), banyak siswa yang memiliki masalah dalam berperilaku yang 

berkaitan dengan tingginya perilaku agresifitas verbal. Remaja yang 

mengalami hal tersebut akan memperlihatkan ketidak berdayaannya dalam 

mengembangkan dirinya. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti pengembangkan metode layanan 

konseling kelompok sebagai cara untuk mereduksi perilaku agresifitas verbal 

siswa dirasa cukup efektif. Dengan konseling kelompok siswa lebih 

mendapatkan kesempatan untuk mengetahui eksistensi dirinya melalui 

pengalaman-pengalaman dinamika kelompok. Myrick (2011) konseling 

kelompok di sekolah menarik minat banyak siswa karena mampu 

menunjukkan bahwa orang sering memiliki minat dan masalah yang sama. 

Mereka menikmati dukungan dari anggota kelompok dan bekerja sama menuju 

tujuan individu dan kelompok. Dari pernyataan tersebut apabila sekelompok 

siswa yang memiliki perilaku agresifitas verbal yang tinggi dan dilakukan 
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konseling kelompok terhadap mereka maka akan terjadi dinamika di dalam 

kelompok dan saling keterkaitan masalah dan perasaan. 

Seringkali ditemui di sekolah, tahap layanan konseling kelompok masih  

bersifat secara umum belum ada tehknik yang spesifik dalam menangani suatu 

permasalahan. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan suatu pengembangan 

dalam konseling kelompok, sehingga panduan ini mengkombinasikan antara 

layanan konseling kelompok dengan tehnik behavior contract. 

Pelatihan dalam mereduksi perilaku agresifitas verbal dapat diberikan 

melalui strategi layanan konseling kelompok, khususnya layanan bimbingan 

pribadi dan sosial. Layanan yang diberikan adalah layanan konseling kelompok 

melalui tehnik behavior contract, teknik behavior contract merupakan 

perjanjiandua orang atau lebih untuk bertingkah laku dengan cara tertentu 

sesuai dengan apa yang diinginkan konseli, untuk itu kontrak harus berisi 

pernyataan tertulis yang menggambarkan secara tepat tingkah laku yang 

diharapkan, dan di dalamnyan berisi tentang tingkah laku yang harus dilakukan 

dan tingkat kriteria yang harus dicapai. Dipilihnya strategi layanan konseling 

kelompok dengan teknik behavior contract karena. 1. Di dalam proses 

negosiasi yang terjadi dalam kontrak dapat memungkinkan siswa untuk 

melibatkan diri mereka sebagai partisipan aktif dalam proses perubahan 

perilaku yang diinginkan, karena mereka ikut serta dalam menetapkan tujuan-

tujuan, 2. Sedangkan konseling kelompok dipilih karena didalam kelompok 

akan diciptakan dinamika dan dinamika tersebut diperoleh dari keaktifan 

masing-masing anggotakelompok untukdapat berpartisipasi, sehingga hal 

tersebut dapat mempengaruhi perilaku agresif verbal. Agresif verbal individu 

akan tereduksi apabila dipengaruhi model yang relevan. Selain itu dari Persuasi 

verbal ( Verbal Persuasion) dari anggota kelompok yang dilakukan oleh orang-

orang yang menjadi panutan dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan 

dapat mereduksinya atau menurunnya perilaku agresif verbal individu. 

Persuasi verbal yang diberikan kepada individu bahwa individu memiliki 

kemampuan untuk melakukan suatu tugas menyebabkan individu semakin 

termotivasi untuk menyelesaikan tugas tersebut. 

 

2. Visi dan Misi Konseling Kelompok 

Berdasarkan rasional diatas maka konseling kelompok mengarah kepada 

visi dan misi sebagai tujuan dan sasaran yang ditentukan. Sehingga visi dan 

misi layanan konseling kelompok yang dimaksud sebagai berikut 

a. Visi layanan konseling kelompok adalah sebuah layanan dengan metode 

yang melibatkan siswa secara aktif dalam kelompok didalamnya seperti 
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permainan peran, refleksi diri dan diskusi kasus yang memiliki tujuan 

terfokus dan terarah yang dapat mereduksi perilaku agresifitas verbal 

siswa, sehingga siswa berkembang secara penuh karena meyakini 

kemampuannya dan dia akan mandiri serta menyelesaikan terhadap segala 

hal yang dilakukannya. 

b. Misi layanan konseling kelompok untuk memfasilitasi anggota kelompok 

sebagai wadah untuk bisa mengembangkan potensinya sesuai dengan 

kemampuannya secara optimal. Membantu siswa didalam kelompok 

dengan menggunakan model pembelajaran yang didasarkan kepada 

refeksi diri dari pengalaman orang lain. mendorong siswa untuk 

mempraktekkan pengalaman yang didapatkannya didalam kelompok 

terkait tindakan untuk meningkatkan keyakinan terhadap kemampuan 

yang dimilikinya. 

 

3. Tujuan konseling kelompok 

Tujuan umum layanan konseling kelompok teknik behavior contract 

adalah untuk mereduksi perilaku agresfitas verbal  siswa dengan metode 

pelibatan siswa secara aktif dalam kelompok melalui refleksi dan diskusi 

serta dapat mempraktikannya dari hasil yang didapat didalam proses 

layanan. 

Tujuan khusus dari model konseling kelompok teknik behavior contract 

adalah  

a. Membantu siswa dalam memahami permasalahan yang dihadapinya 

melalui diskusi kelompok. 

b. Memfasilitasi siswa dalam merefleksikan permasalahan tingginya 

perilaku agresifitas verbal yang dialaminya sehingga tahu apa dan 

bagaimana kekurangannya sebelum menemukan dan memutuskan 

solusinya. 

c. Mendorong siswa untuk mendengarkan permasalahan orang lain dan 

memberikan komentar yang membangun mengenai permasalahan 

agresifitas verbal yang tinggi sedang dialami anggota kelompok lain 

d. Menerapkan hasil yang didapatkan dari pengalaman yang didapat 

melalui pengalaman belajar didalam lingkungan dimana dia berada. 

 

4. Isi Layanan 

Isi model konseing kelompok dengan teknik behavior contract, fokus 

pada pribadi, belajar dan social yang berkaitan dengan upaya mengurangi 

perilaku agresifitas verbalverbal siswa.  
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4.1 Bidang Pribadi 

Dalam ranah pribadi, konseling kelompok dengan teknik behavior 

contract materi konseling dapat dirinci menjadi pokok-pokok sebagai 

berikut: 

1. Pengenalan tentang sikap positif, khususnya kekuatan diri serta 

penyaluran dan pengembangannya. 

2. Yakin akan kemampua dirinya dan mampu mengarhakan diri sendiri 

agar mampu mengembangkan potensi diri seoptimal mungkin 

3. Memilikikeberanian  dalam memecahkan masalah, mengambil  

keputusan dan resiko 

4. Yakin akan kemampuan dan dapat berprestasi di sekolah 

 

4.2 Bidang Sosial  

Dalam bidang sosial, konseling kelompok dengan teknik behavior 

contract untuk membantu siswa agar menemukan solusi paling efektif 

dengan bantuan anggota kelompok yang saling berinteraksi didalamnya. 

Materi konseling kelompokdapat dirinci dengan pokok-pokok sebagai 

berikut: 

1. Kemampuan berkomunikasi serta menerima dan menyampaiakan 

pendapat secara logis, efektif dan produktif 

2. Kemampuan bertingkah laku dan berhubbungan social baik di rumah, di 

sekolah maupun masyarakat luas 

3. Hubungan dengan teman sebaya, baik di sekolah yang sama, sekolah 

lain, maupun masyarakat padda umumnya. 

4. Mampu bekerja sama dengan orang lain 

5. Kemampuan untuk melihat dan menerima secara posisitf kelebihan 

orang lain sehingga termotivaasi dan memilikikeyakinan tinggi untuk 

mencapai target dan tujuan yang diharapkan. 

 

4.3 Bidang Belajar 

Dalam bidang belajar, konseling kelompok di MTs di tujukan untuk 

mengenal, menumbuhkan dan mengembangkan diri,sikap dan kebiasaan 

belajar yang baikdan mmpunyai pengelolaan waktu yang teratur untuk 
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menguasai pengetahuan dan ketrampilan sertamenyiapkan dan melanjutkan 

pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. 

 

 4.4 Bidang Karir 

Dalam bidang karir, konseling kelompok di tingkat MTs/SMP 

ditujukan untuk mengenal,menumbuhkan dan mengembangkan diri, sikap 

dan kebiasaan yangbaik dan mempunyai tekad yang kuat untuk mengatur 

waktu dalam merencanakan pilihan karir yang akandiambilnya nanti. 

5. Konseling Kelompok Teknik Behavior Contract 

Prinsip konseling kelompok pada teknik behavior contract adalah 

menekankan pada perubahan perilaku dengan menggunakan kartu kontrak 

perilaku yang disepakati bersama antara konseli dengan konselor bertujuan 

untuk merubah perilaku konseli menjadi perilaku yang lebih baik. 

Pemanfaatan kartu kontrak perilaku digunakan sebagai bentuk komitmen 

dalam merubah perilaku konseli. Sedangkan  guru bimbingan konseling 

atau pemimpin kelompok berperan sebagai motivator dan refleksi. Model 

konseling kelompok menekankan kartu kontrak perilaku sebagai medianya, 

pada saat anggota kelompok membahas terkait tingginya perilaku agresif 

verbal, guru mengarahkan untuk menggunakan kontrak perilaku terkait 

keberhasilan untuk sebagai bahan evaluasi dalam mengambil keputusan dan 

diskusi didalam kelompok. 

 Dalam konseling kelompok teknik behavior contract siswa lebih 

banyak berperan aktif dalam berfikir, mengeksplor, bertanya, 

mengungkapkan pendapatnya, memiliki beberapa alternatif pilihan 

keputusan, membuat keputusan yang paling sesuai dan realistik untuk 

dirinya serta menerapkan untuk mereduksi perilaku agresif verbalnya. 

 Tujuan pengembangan konseling kelompok teknik behavior 

contract ini ada 3, yang pertama mengubah struktur kognitif siswa, yang 

kedua mengubah prilaku siswa dan terahir menampilkan perilaku positif 

yang ada dalam diri siswa. Semua hal tersebut dilakukan didalam dinamika 

kelompok. teknik behavior contract akan berhasil apabila siswa memiliki 

motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan, sehingga awal proses 

pembentukan kelompok pemimpin harus dapat membangun motivasi siswa 

termasuk komitmen sebagai tanggung jawab siswa dalam kelompok dan 

pencapaian tujuan dibentuknya kelompok. 

 Ada tiga aspek teknik behavior contract  yang dituangkan dalam 

konseling keompok, yang pertama, pemimpin kelompok memberikan 
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konsep, fakta dan informasi mengenai perilaku agresif verbal. Kedua, 

mencantumkan dalam kontrak perilku tentang berbagai hal, atau kegiatan 

yang berkaitan untuk mereduksi perilaku agresif verbal sesuai perilaku 

yang telah disepakati. Terahir, pemimpin kelompok menganalisis dampak 

perubahan terhadap perkembangan individu, apakah dengan kegiatan ini 

perilaku agresif verbalnya dapat direduksi. 

 Konseling kelompok teknik behavior contract memiliki empat 

tahap, yaitu pemimpin kelompok memberikan tantangan kelompok untuk 

melakukan hal-hal baru guna mereduksi perilaku agresif verbal, bagaimana 

hal tersebut menyesuaikan dengan kondisi masing-masing anggota 

kelompok utamanya kemampuan dan kondisi sosialnya. Melatih individu 

untuk bertanggung jawab atas komitmennya terkait perilaku yang 

diinginkan dan disepakati bersama ke dalam kontrak perilaku dan semua 

anggota kelompok, sehingga anggota lainnya dapat mengevaluasi apakah 

keputusan yang diambilnya sudah tepat apa belum. Mengaitkan perilaku 

masa lalu dan sekarang yang dijadikan pengetahuan dan informasi dalam 

mengambil keputusan. Dan hal terahir yang dilakukan adalah mengevaluasi 

hasil konseling kelompok yang telah diterapkan dalam proses belajar 

maupun dilingkungan sekolah apakah sudah dirasa dapat meningkatkan 

keyakinan terhadap kemampuanya atau belum.  

 Namun perlu diperhatikan pula bahwa behavior contract tidak serta 

merta merubah gaya belajar (konseling kelompok) lama menjadi 

pembelajaran pengalaman yang biasanya dilakukan, namun mengadopsinya 

kepada kebiasaan model konseling yang dikembangkan dari layanan yang 

dilakukan pada umumnya, sehingga tidak ada kebingungan pada siswa 

untuk mengikuti layanan, bisa saja siswa dengan gaya belajar yang lama 

justru akan kesulitan menerapkan model behavior contract. Poin penting 

yang harus diperhatikan adalah menekankan suatu tahap belajar tertentu 

pada gaya belajar biasanya untuk menerapkan behavior contract. 

 

6. Pendukung sistem konseling kelompok 

Komponen pendukung sistem merupakan kegiatan managemen  

yang diarahkan kepada pengembangkan program, pengembangan staf, 

penataan kebijakan, prosedur dan petunjuk teknis. 

6.1 Pengembangan Program 

Program konseling kelompok disusun berdasarkan kebutuhan siswa 

serta integral dari program sekolah yang diperoleh dari hasil analisis 

kebutuhan peserta didik, serta dikembangkan mulai dari perencanaan, 
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pelaksanaan, penilaian dan tindak lanjut serta evaluasi. Penyusunan 

program pengembangan konseling kelompok perlu memperhatikan 

beberapa hal kondisi di sekolah dan siswanya yang meliputi relevansi 

kebutuhan dan masalah siswa disekolah, sifat khas dari sekolah (tujuan 

sekolah, guru dan siswanya serta lingkungan sekolah), fasilitas yang ada 

disekolah (personil, ruangan, dana serta peralatan penunjang), memiliki 

tujuan yang ideal dan realistis dalam perencanaan, adanya kerjasama 

dengan berbagai pihak (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru serta 

orang tua siswa), penilaian serta hasil analisis dan tindak lanjutnya. 

 

6.2 Pengembangan Staf 

Pengembangan staf terkait dengan kualifikasi yang harus dimiliki 

oleh konselor sebagai pelaksana agar berjalan dengan baik. 

Pengembangan layanan konseling kelompok berbasis teknik behavior 

contract untuk mereduksi perilaku agresif verbal dalam pelaksanaannya 

memerlukan konselor yang telah berkompeten dalam bidangnya untuk 

mewujudkan layanan yang profesional dan dapat dipertanggung 

jawabkan. Kriteria kualifikasi yang diperlukan adalah 

a. Konselor harus memiliki latar belakang S1 pendidikan formal dalam 

bidang keilmuan bimbingan dan konseling (S1 BK) 

b. Kemampuan memahami dan melaksanakan tahap layanan konseling 

kelompok sebagai dasar layanan serta menggunakan basis teknik 

behavior contract sebagai pengembangannya. 

c. Kemampuan memahami siswa berdasarkan perilaku agresif verbal 

d. Mampu memahami tiap karakteristik konseli didalam kelompok 

layanan konseling kelompok sehingga konselor akan tepat dalam 

memberikan intervensi kepada individu. 

e. Memiliki sifat terbuka terhadap pandangan yang berbeda yang 

muncul disebabkan oleh dinamika kelompok. 

f. Dapat menerima kritik dan saran dari anggota kelompok 

g. Menampilkan sifat yang wajar selaku pemimpin kelompok serta 

menampilkan diri secara utuh, terbuka dan keaslian dirinya. 

h. Memiliki daya tahan dan stamina yang baik secara fisik dan 

psikologis 

i. Memiliki kemampuan observasi, komunikasi yang baik, identifikasi 

dan menjelaskan fenomena yang muncul dalam kelompok secara 

baik. Serta dapat menyimpulkan secara baik  dan objectiv terhadap 

rangkaian layanan yang telah dilaksanakan. 
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j. Menampilkan diri secara profesional, berwibawa dan memiliki 

humor yang cukup dan memiliki empati. 

6.2.1 Peran Konselor 

Konselor dalam layanan konseling kelompok teknik behavior 

cntract ini  berperan sebagai perencana, model, motivator, fasilitator 

dan evaluator. 

a) Sebagai perencana, merencanakan kegiatan layanan agar 

pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif 

b) Sebagai model, yaitu konselor menjadi contoh atau teladan yang 

baik terkait perilaku agresif verbal yang tinggi dalam 

pelaksanaan layanan konseling kelompok 

c) Sebagai motivator, konselor dapat menciptakan situasi agar 

mendorong anggota kelompok untuk aktif dalam berpartisipasi 

dalam proses layanan kegiatan serta mendorongnya untuk 

membagikan pengalaman keberhasilannya dalam menyelesaikan 

masalah yg telah dihadapi sesuai masalah yang dibahas 

kelompok. 

d) Sebagai fasilitator, konselor memberikan fasilitas kepada siswa 

dalam berpartisipasi terlibat langsung dalam diskusi konseling 

kelompok dan mengarahkannya untuk merealisasikan teknik 

experiential learning. Konselor sebagai pemimpin kelompok 

mengatur jalannya layanan secara runtun tahap demi tahapnya. 

e) Sebagai evaluator, konselor mengevaluasi hasil dari layanan yang 

telah dilakukan baik dalam segi prosesnya maupun hasil. Menilai 

apakah terjadi perubahan antara sebelum dan sesudah pemberian 

layanan. 

6.2.2 Fungsi Konselor 

Fungsi konselor dalam model konseling kelompok teknik 

behavior contract adalah 

a)  Fungsi preventif, yaitu konselor mengarahkan konseli di dalam 

kelompok agar tidak terjadi masalah yang lebih rumit lagi. 

Konseli dianggap sebagai individu yang wajar namun memiliki 

beberapa kelemahan yang menjadikannya sebagai anggota 

dalam konseling kelompok. 

b) Fungsi kuratif, konselor membantu kelompok untuk mencari 

jalan keluar atas masalah kurang yakinnya terhadap kemampuan 

yang dimiliki oleh masing-masing anggota, selain sebagai 

model konselor juga memberikan kesempatan anggota lain 



196 
  

 
 

  

 

untuk mencontohkan prilaku dan pemikiran yang sesuai kepana 

anggota lainnya agar dapat dicoba untuk mengentaskan 

masalahnya. 

 

6.2.3 Penataan Kebijakan, Prosedur Dan Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan layanan konseling kelompok harus seizin dari 

kepala sekolah yang bekerja sama dengan wakil kepala sekolah, 

guru, serta TU untuk merumuskan tujuan, teknik, waktu dan tempat 

pelaksanaan layanan, beberapa langkah yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

a. Identifikasi masalah, pemimpin kelompok (konselor) 

mengidentifikasi masalah siswa berkaitan dengan tingginya 

perilaku agresif verbal siswanya 

b. Menentukan tujuan, kebutuhan yang telah teridentifikasi 

kemudian dirumuskan menjadi tujuan yang akan dicapai dalam 

layanan konseling kelompok. 

c. Perekrutan anggota kelompok, pemimpin berdasarkan 

identifikasi siswa yang dianggap memiliki perilaku yang tinggi 

kemudian dikumpulkan menjadi sebuah kelompok 

beranggotakan 7 orang siswa. 

d. Merancang kegiatan konseling kelompok, melakukan persiapan 

kebutuhan yang diperlukan dalam layanan seperti mengatur 

jadwal, waktu, tempat, materi dan bahan pendukung demi 

kelancaran layanan konseling. 

e. Mensosialisasikan rencana kegiatan kepada siswa anggota 

kelompok dengan mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, 

wakasek, wali kelas, guru dan orang tua. 

f. Melaksanakan layanan konseling kelompok sesuai tahap yang 

telah direncanakan dalam RPL. 

g. Evaluasi dan tindak lanjut, berguna untuk melihat hasil 

observasi mengenai perubahan sebelum dan sesudah diberikan 

layanan termasuk juga proses pelaksanaannya.  

 

7. Tahapan  Pelaksanaan Layanan Konseling Kelompok Dengan Teknik 

Behavior Contract 

Pelaksanaan konseling kelompok merupakan bentuk kegiatan 

profesional yang dilakukan oleh orang yang berprofesi dalam bidang 

bimbingan dan konseling dan telah memahami prosedur pelaksanaannya 
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dengan baik. Penyelenggaraannya melewati beberapa tahap yang runtut dan 

disetiap tahapannya ada kegiatan inti yang tidak boleh ditinggalkan. 

Didalam pelaksanaannya nanti layanan konseling kelompok teknik 

behavior contract nantinya akan ada kegiatan-kegiatan ice breaking di sela-

sela kegiatan intinya. Adapun langkah-langkahnya dalam tahap tersebut 

sebagai berikut: 

 

7.1 Tahap Pembentukan 

Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dalam 

terbentuknya kelompok untuk melangkah ke tahap-tahap berikutnya. 

Pemimpin kelompok harus menyiapkan kelompok dengan keriteria 

yang sudah ditetapkan sebelumnya dan juga memastikan bahwa masing-

masing anggota kelompok dalam mengikuti layanan ini nanti konseli 

suka rela dan tanpa paksaan. Selanjutnya pemimpin kelompok 

menumbuhkan rasa yang saling mengenal antara konseli, setelah saling 

mengenal pemimpin kelompok diharapkan dapat membangun rasa 

percaya. Sehingga dengan rasa percaya maka akan timbul rasa nyaman 

berada di kelompok tersebut dan memunculkan saling menerima. 

Pemimpin kelompok mengungkapkan tujuan dari dibentuknya 

kelompok ini sehingga tumbuh suasana agar kelompok dapat memasuki 

ke tahap berikutnya. 

Adapun langkah-langkah kegiatan pada tahap pembentukan pada 

konseling kelompok teknik teknik behavior contract adalah sebagai 

berikut: 

1) Konselor memimpin doa sebagai awal kegiatan 

2) Konselor menerima secara terbuka dan mengucapkan terima kasih 

atas kehadiran, kesediaan dan kegikut sertaan dalam layanan 

3) Konselor menampilkan penghormatan terhadap anggota kelompok, 

menampilkan suasana hangat,  tulus dan bersedia membantu dan 

penuh empati 

4) Konselor menjelaskan pengertian dan tujuan konseling kelompok 

dengan bahasa yang mudah dipahami 

5) Konselor dan anggota kelompok bekerja sama menumbuhkan 

suasana terbuka dan saling mempercayai 

6) Konselor menjelaskan runtutan cara pelaksanaan layanan konseling 

kelompok dengan jelas 

7) Konselor menjelaskan azas-azas dalam konseling kelompok 

8) Kegiatan selingan (game sederhana) 
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7.2 Tahap Peralihan 

Merupakan tahap transisi yang akan menimbulkan kecemasan-

kecemasan serta perasaan tidak menentu konselor, terkadang 

menimbulkan suasana ketidak seimbangan bahkan canggung antara 

konselor dan konseli. Untuk menghindari hal tersebut konselor 

meneriama suasana yang ada secara sabar dan terbuka tidak 

memaksakan untuk segera memasuki ke tahap berikutnya. 

 

7.3 Tahap Kegiatan 

Tahap kegiatan merupakan tahap inti proses suatu layanan 

kelompok dan merupakan tahap dimana membangun agar agresif verbal 

dapat menurun. Tahap kegiatan konseling kelompok teknik behavior 

contract didalamnya akan terdapat pembuatan contrak antara konselor 

dengan konseli, dengan memberikan reinforcement dan reward yang 

akan di berikan oleh konseli jika konseli berhasil melakukan 

perilakuyang diinginkan.   

Tahap kegiatan menggunakan teknik  behavior contract sebagai berikut: 

 

1) Devinisi dan formulasi masalah 

Pemimpin kelompok menggambarkan bagaimana dan 

menjelaskan agresif verbal yang tinggi dianggap sebagai masalah 

yang harus segera diselesaikan dan agresif verbal harus menurun 

sehingga anggota kelompok memiliki kesadaran masalah atau 

kekurangan yang sedang dihadapinya. Setelah memahami semua 

masalah yang dihadapi konselor menetapkan tujuan  dan sasaran 

yang realistis dan masuk akal untuk membantu memandu upaya 

pemecahan lebih lanjut bagi anggota kelompok. Beberapa hal yang 

harus dilakukan pada tahap ini adalah (1) pemimpin kelompok 

mengumpulkan informasi lebih rinci mengenai masalah apa saja 

yang dihadapi anggota kelompok (2) memisahkan fakta-fakta dan 

asumsi (3) mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadikan masalah 

tersebut ada (4) menidentifikasi variabel-variabel yang terkait 

dengan masalah tersebut dan (5) mengembangkan tereatmen, 

sasaran dan tujuan 

 

2) Merancang dan memilih solusi 

Setelah menyepakati masalah maka anggota kelompok 

didorong untuk merancang dan memilih solusi dengan cara berfikir 
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kreatif, luas dan fleksibel. Semua anggota kelompok diminta untuk 

aktif dalam merencanakan dan memilih solusi agar dapat mereduksi 

agresif verbal. Disini teknik behavior contract mulai diterapkan 

secara spesifik didalam layanan konseling kelompok, dengan cara 

menuliskan permasalahan yang ingin dirubah sesuai dengan perilaku 

yang diinginkan dengan mencantumkan ke dalam kontrak perilaku. 

Dan disepakati bersama antara konselor dengan konseli.  

 

3) Pengambilan keputusan 

Setelah memiliki berbagai daftar alternatif solusi yang telah 

dirancang sebelumnya pemimpin kelompok mengevaluasi potensi 

alternatif yang secara sistematis dan menyeluruh sesuai  tujuan yang 

ditetapkan. Pengambilan keputusan sesuai kemungkinan bahwa 

solusi yang diambil berdasarkan tujuan yang ditetapkan agar 

anggota kelompok benar-benar bertanggung jawab melaksanakan 

solusi yang dipilihnya. Pemimpin kelompok mendorong dan 

memastikan bahwa anggotanya benar-benar mempraktikkan pilihan 

kemungkinan solusi yang dipilih. 

 

7.4 Tahap Ahir  

Penilaian kemajuan pelaksanaan layanan merupakan suatu proses 

yang bersambung karena penilaian bukan hanya sekedar keberhasilan 

konseli dalam mengentaskan permasalahannya melainkan juga 

keberhasilan dan keefektivan prosedur teknik yang digunakan. Setiap 

kelompok berhak mengetahui hasil dari upaya yang telah dilakukannya 

dalam mencapai hasil yang telah ditentukan dalam setiap sesi. 

Kegiatan terpenting dalam tahap ahir adalah merefleksikan kembali 

pembahasan yang telah dikemukakan pada tahapan sebelumnya, yang 

berguna untuk mengungkapkan kegelisahan yang mungkin dirasakan 

selama kegiatan konseling kelompok berlangsung, dengan demikian 

anggota kelompok akan lebih lega untuk mengikuti kegiatan pada sesi 

kelompok berikutnya. 

 

7.5. Evaluasi dan Tindak Lanjut 

Model konseling kelompok teknik behavior contract ini 

merupakan suatu layanan yang bersifat dinamis sehingga perlu 

diadakan penelaahan secara berkala untuk hasil keluarannya agar dapat 

dilakukan tindak lanjutnya sesuai dengan kebutuhan siswa dan 
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lingkungannya, sehingga untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan 

layanan evaluasi yang dilakukan meliputi evaluasi hasil dan evaluasi 

proses. 

Evaluasi hasil, evaluasi ini dilakukan menggunakan 2 cara, yaitu 

evaluasi yang dilakukan setiap sesi pertemuan menggunakan laiseg 

yang berguna untuk mengetahui pemahaman baru mengenai topik 

bahasan, tanggapan setelah mengikuti kegiatan dan solusi yang diambil 

oleh anggota kelompok. Berikutnya adalah evaluasi hasil yang 

digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan, setelah anggota 

kelompok mengikuti layanan apakah tujuan yang disusun sudah 

tercapai agar perilaku agresif verbal siswa dapat menurun. Hal tersebut 

dapat dilihat dari proses dan hasil akademik siswa yang semakin 

meningkat. Evaluasi dapat digunakan menggunakan wawancara, 

observasi dan skala agresif verbal yang diberikan (diberikan pada 

sebelum dan sesudah layanan) sehingga akan terlihat data 

perubahannya secara kuantitatif.  

Evaluasi proses, digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

kefektifan proses layanan konseling kelompok yang meliputi peran dan 

fungsi dari pemimpin kelompok  dan anggotanya selama layanan 

berlangsung. Apabila anggota dan pemimpin kelompok memahami 

peran serta fungsinya dan dapat menjalankan maka bisa dikatakan 

pelaksanaan konseling kelompok berjalan dengan baik. Hasil evaluasi 

nantinya akan digunakan sebagai perbaikan sesi konseling selanjutnya. 

Tindak lanjut digunakan untuk mengetahui sejauh mana solusi 

yang telah ditetapkan pada proses layanan dapat diterapkan kedalam 

kehidupan sehari-hari dan terjadinya perubahan signifikan ke arah yang 

positif. Salah satu caranya adalah dengan observasi dan wawancara 

secara langsung. Indikator penilaiaan mencakup perasaan anggota 

setelah mengikuti kegiatan layanan, anggota mampu memilih solusi 

terbaik dari permasalahan yang dihadapi dan secara mandiri dapan 

memiliki alternatif solusi yang dibuatnya secara mandiri terhadap 

masalah-masalah yang timbul dikemudian hari dengan cara berfikir 

seperti pengalaman yang didapat pada waktu layanan berlangsung. 
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PANDUAN PELAKSANAAN 

MODEL KONSELING KELOMPOK DENGAN TEKNIK BEHAVIOR 

CONTRACT UNTUK MEREDUKSI PERILAKU AGRESIFITAS VERBAL 

SISWA 

 

A. Pengantar 

Behavior contract merupakan salah satu teknik pembelajaran pendekatan 

konseling terapi behavioral yang dapat digunakan untuk membantu menyelesaiakan 

permasalahan perilaku yang maladaptif pada diri konseli/klien yang berkeinginan 

merubah perilaku tersebut menjadi perilaku yang lebih baik. Sedangkan behavior 

contract secara harfiah adalah perjanjian dua orang antara konseli dengan klien 

untuk merubah perilaku yang telah sama-sama disepakati di dalam kontrak 

perilaku. 

Layanan konseling kelompok dengan teknik behavior contract untuk 

mereduksi perilaku agresifitas verbal merupakan layanan yang diberikan kepada 

siswa, dimana dalam setiap pertemuan konseling kelompok di intregasikan dengan 

teknik behavior contract. Layanan konseling kelompok dengan teknik behavior 

contract   yang dimaksudkan disini menyelesaiakan permasalahan siswa berkaitan 

dengan perilaku agresifitas verbal yang dilakukan oleh siswa dengan cara 

menggunakan kontrak perilaku yang telah disepakati bersama antra siswa/klien 

dengan konselor. 

Target intervensi model ini adalah untu mereduksi perilaku agresifitas 

verbal siswa, maka layanan yang diberikan merupakan suatu usaha untuk 

mengurangi perilaku agresifitas verbal siswa yang akan berdampak pada 

pengurangan praktik agresifitas verbal yang dilakukan oleh siswa. 

B. Perencanaan Layanan Konsleing Kelompok dengan Teknik Behavior Contract 

1. Menentukan Subyek Layanan 

Sebelum memberikan layanan kepada siswa, maka terlebih dahulu harus 

memahami karakteristik siswa. Pemahaman ini seharusnya dilakukan 
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secaramendaam, agar mendapatkan gambaran se-obyektif mungkin 

tentangkeadaan setiap siswa, terkait kepribadian, latar belakang keluarga, 

kelebihan dan kekuranganyang dimiliki serta kondisi lingkungannya. Hal yang 

perlu dilakukan dalam menentukan subyek layanan memberikan tes dengan 

menggunakan skala agresifitas verbal, untuk mengetahui kondisi awal siswa 

sebelum diberikan layanan konseling dengan teknik behavior contract.  

2. Mempersiapkan Masukan Lingkungan 

Personil sekolah, yang meliputi kepala sekolah, koodinator dan  guru 

bimbingan dan konseling, guru mata pelajaran, wali kelas, dan staf administrasi 

dihimpun dalam satu wadah, sehingga terwujud satu kesatuan cara 

bertindakdalam usaha membantu memberikan layanan konseling disekolah. Hal 

iii dimaksudkan agar pelaksanaan layanan koneling kelompokdengan teknik 

behavior contract dapat dikoordinasikan dengan semua pihak yang terkait di 

institusi yang yang menjadi tempat pelksanaan layanan sehingga mendapat 

dukungan dari semua pihak yang terkait tersebut serta tidak menimblkan salah 

persepsi mengenai teknik behavior contract. Dukungan ini akan sangat 

menunjang efektifitas dari layanan yang diberikan. 

3. Membuat rencana pelaksanaan Layanan(RPL) 

   RPL (Rencana Pelaksanaan Layanan) yang dulu disebut satlanmerupakan 

panduan bagi koselor dalam melaksanakan layanan konseling kelompok dengan 

teknik behavior contract.secara terperinci RPL dalam layanan konseling kelompok 

dengan teknik behavior contract berisi tentang (a) kelas yang diberi layanan, (b) 

waktu pemberian layanan, (c) alokasi waktu dan tempat pelaksana,(d) topic 

bahasan, (e) fungsi dan tujuan layanan, (f) perlakuan dan teknik dalampemberian 

layanan, (g) subyek layanan, (h) tahapan pelaksanaan layanan, (i) evaluasi dan 

tindak lanjut. 

 

C. Petunjuk Penggunaan 

Konseling kelompok dalam pelaksanaannya terdiri atas beberapa tahap,setiap 

ahli memiliki pandangannya masing-masing. Ada empat tahapan konseling kelompok 
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menurut Glading (1995: 75-135) yaitu a) tahap awal, b) tahap transisi, c) tahap kerja/ 

inti kegiatan, d) tahap pengakhiran. Penjelasan mengenai tahap-tahap konseling 

kelompok diantaranya: 

a. Tahap Awal (beginning a group) 

Tahap ini merupakan tahap pengenalan, tahap pelibatan diri atau tahap 

memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Pada tahap ini para 

anggota saling memperkenalkan diri dan juga mengungkkapkan tujuan atau 

harapan-harapan yang ingin dicapai baik olehmasing-masing, sebagian maupun 

seluruh anggota. Dalam tahap ini anggota kelompok mulai belajar untuk terlibat 

dalam interaksi kelompok. Menurut Glading (1994;75) tahap awal ini terdiri dari 

perincian organisasional sebelum kelompok dimulai. Rincian kegiatannya 

meliputi tahap perkenalan,penyampaian tujuan kelompok,  harapan-harapan 

yang hendak dicapai oleh masing-masing sebagaian atau seluruh anggota 

kelompok, dan frekuuensi lamanya pertemuan. Adapun yang dilakukan oleh 

pemimpin kelompok dalam pelaksaan pembentukan kelompok adalah. 1) mampu 

merespon dengan tepatemosi yang ditunjukkan oleh anggota kelompok, 2) 

mampu memberikan dukungan, intruksi dan bimbingan pada saat tahap awal, 3) 

mampu menerappkan icebreaking dengan tepat, 4) telah menyiapkan rencana 

untuk memasuki tahap berikutnya. 

Semnatar menurut prayitno (2004;20) kegiatan yang harus dilakukan 

pada tahap ini adalah 1) mengungkapkan pengertian dan tujuan kegiatan 

konseling kelompok, 2) menjelaskan cara-cara dan asas-asas kegiatan konseling 

kelompok, 3) saling memperkenalan dan mengungkapkan diri, 4) permaianan 

penghangatan pengakraban. 

Jadi kegiatan pokok pada tahap awal adalah menumbuhkan perasaan 

saling engertian mengapa anggota kelompok berada didalam kelompok tersebt 

dengan dukungan yang diberikan oleh pemimpin kelompok yang memiliki 

ketrampilan dasar sebagai pemimpin kelompok. 

b. Tahap transisi (transition Stage) 
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Tahap transisi adalah tahap kedua setelah tahap pembentukan, paa 

tahap ini dalam konseling biasanya berlangsung 12-15 sesi, tahap transisi ini 

kira-kira memakan waktu 5-20% dari keseluruhan proses konseling. Masa 

transisi ditandai dengan adanya tahapan forming dan norming. 

Tahapstroming atau disebut juga periode pancaroba /kacau balau adalah 

masa terjadinya konflik dalam kelompok. Konflik dalam kelompok terjadi 

karena adanya kekhawaatiran anggota kelompok dalam memasuki proses 

konseling. 

Biasanya kekhawatiran muncul karena kelompok enggan untuk 

bergerak dari ketegangan primer (kekakuan saat berada dalam situasi yang 

asing) menuju ketegangan sekunder (konflik dalam kelompok). 

Kegagalan dalam mengatasi tahap kekacauan akan berakibat pada 

terhentinya proses konseling. Oleh karena itu menurut Glading (1994; 98) 

konselor harus memiliki ketramplan dasar laian 1) active listening, 2) silnce 

dan 3) lingking. Active listening merupkan usaha interaksi positif pemimpin 

kelompok mampu mendengarkan dan memberikan tanggapan yang 

tepatdengan apa yang dibicarakan oleh anggota kelompok. Silence adalah 

memberikan jeda yang menunjukan bahwa pemimpin kelompok benar-benar 

memikirkan apa yang akan dibicarakna sebelum sampai kepada anggota dan 

terakhir adalah lingking, ini merupakan usaha untuk menghubungkan semua 

orang yang terlibat didalam proses konseling kelompok. 

Sementara menurut prayitno (2004:21) kegiatan-kegiatan yang harus 

dilakukan pada tahap ini adalah (1) menjelaskankegiatan yang akan ditempuh 

pada tahap berikutnya, 2) mawarkan atau mengamati apakah para anggota 

sudah siap menjalani kegiatan pada tahap selanjutnya (tahap kerja), 3) 

membahas suasana yang terjadi, 4) meningkatkan kemampuan keikutsertaan 

anggota. 

Secara keseluruhan tugas seorang pemimpin kelompok dalam tahap 

ini adalah memantau proses yang terjadi dalam tahap transisi dengan 

seksama dan selaluaktif membantu anggota kelompok untuk mampu 
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menyesuaiakan diri agartumbuh kekohesifan dan  kesiapan untu memasuki 

tahap berikutnya didalam kelompok. 

c. Tahap kerja (performing stage) 

Tahap ini merupakan inti kegiatan konseling kelompoksehingga 

aspek-aspek yang menjadi isi pengiringnya cukup banyak, menurut Gladding 

(1994:109) tahap kerja merupakan bagian yang paling produktifoleh karena 

itu kedua tahap sebelumnya harus benar-benartuntas dan dengan hasil yang 

optimal. Pada kegiatan ini saatnya anggota berpartisipasi untuk menyadari 

bahwa merekalah yang ebrtanggungjawab atas kehidupan mereka. Pada 

tahap ini mereka harus didorong untuk mengambil keputusan, pendapat dan 

tanggapan mengenai masalah yang dihadapi untuk digali dalam kelompok, 

dan belajar bagaimana menjadi bagian kelompok yang integral sekaligus 

memahami kepribadiannya sendiri dan juga dapat memahmai orang lain 

serta dapat menyaring umpan balik yang diterima dan membuat kesimpulan 

yang komprehensif dari berbagai pendapat dan masukan-masukan dalam 

pembahasan kelompok dan memutuskan apa yang harus dilakukannya nanti. 

Fungsi utama dari pemimpin pada tahap kegiatan ini adalah 

memberikan penguatan secara sistematisdari tingkah laku kelompok yang 

diinginkan. Selain itu memberikan dukungan padakesukarelaan anggota 

untuk mengambil resiko dan mengarahkan untuk menerapkan tingkah laku 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Sedangkan kegiatan-kegiatanyang harus dilakukan pada tahap ini 

adalah 1) masing-masing anggota secara bebas mengemukakan pendapat 

terhadap masalah, 2) menetapkan masalah yang akan dibahas terlebih 

dahulu, 3) anggota kelompok membahas masalah secara mendalam dan 

tuntas, 4) kegiatan selingan. 

d. Tahap Terminasi (termination Stage) 

Tahap keempat adalah tahap akhir yang merupakan konsolidasi 

dan termnasi.pada taap ini pokokperhatian utama bukanlah pada berapa 

kali kelompok itu harus bertemu namun pada hasil yang telah dicapai 
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oleh kelomok ketika menghentikan pertemuan (prayitno, 2004: 25). 

Pada saat kelompok memasuki tahap pengakhiran,kegiatan kelompok 

sebaiknya dipusatkan pada pembahasan tentang apakah anggota 

kelompok akan mampu menerpakan hal-hal yang telah dipelajari pada 

kehidupan anggota sehari-hari. 

Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan pada tahap ini adalah, 1) 

pemimpin kelomok menyatakan bahwa kegiatan akan segera diakhiri, 2) 

pemimpin dan anggota kelomppok mengemukakan kesan dan hasil-hasil 

kegiatan, 3) membahas kegiatan lanjutan, 4) mengemukakan pesan dan 

harapan. 

 Peran pemimpin kelompok adalah tetap mengusahakan suasana yang 

hangat, memberikan pernyataan dan mengucapkan terimakasih atas 

keikutsertaan anggota serta memberikan semangat untuk kegiatan lebih 

lanjut dengan penuh rasa persahabatan dan simpati. Tahap terminasi dibagi 

tujuh bagian yaitu: 1) preaparing for termination, 2) effect of termination, 3) 

premature for termination, 4) termination of group session, 5) termination of 

a group, 6) problem in termination, 7) follow-up session. 

Setelah semua tahap diatas terlaksana, kemudian diadakan evaluasi 

dan follow up. Follow up dapat dilaksanakan secara kelompok maupun secara 

individu.pada kegiatan tindak lanjut ini para anggota kelompok dapat 

membicarakab tentang upaya-upaya yang telah ditempuh.mereka dapat 

melaporkan kesulitan-kesulitan yang mereka temui, berbagai kesukacitaan 

dan keberhasilan kelompok. Para anggota kelompok menyamaiakan 

pengalaman mereka dan hasilnya selama mengikuti kegiatan konseling 

kelompok dalam kehidupan sehari-hari . pemimpin kelompok dapat 

mengadakan evalusai dengan memberikan pertnyaan atau wawancara 

dengan batasan tertentu dan melihat kondisi anggota sudah dapat menguasai 

topik yang dibicarakan atau belum. Hal tersebut dapat memberi gambaran 

akan keberhasilan kegiatan kelompok. 
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KERANGKA PELAKSANAAN  KONSELING KELOMPOK TEKNIK BEHAVIOR CONTRACT 

UNTUK MEREDUKSI PERILAKU AGRESIFITAS VERBAL SISWA 

 

Tema Kegiatan : Pembentukan Kelompok 

Tujuan : Membentuk sebuah kelompok yang saling memahami dan mendukung perubahan yang lebih baik antara  

anggota kelompok dengan pemahaman yang dimiliki mengenai proses konseling yang akan dilaksanakan 

Pertemuan 

Ke- 

Komponen Aktivitas  Capaian Penilaia

n 

1 Tujuan dan 

gambaran 

prosedur (rasional 

perlakuan) 

a. Pemberian informasi terkait 

kelompok yang akan mereka jalani 

b. Mengisi lembar infrom consent KKp 

behavior contract 

1) Kolaboratif antara anggota 

kelompok dengan pemimpin 

kelompok 

2) Waktu konseling yang 

digunakan 

3) Pencapaian tujuan tiap sesi 

pertemuan 

4) Asas kerahasiaan dan batasan 

KKp behavior contract 

a. Mengetahui program konseling 

kelompok  behavior contract 

yang akan dilakukan 

b. Memperoleh ketersediaan setiap 

individu untuk melakukan proses 

konseling dalam satu kelompok 

sampai sesi akhir 

c. Memiliki kesepakatan dan 

kesepahaman mengenai 

pelaksanaan KKp  behavior 

contract yang akan dilaksanakan 

dalam sesi-sesi selanjutnya antara 

pemimpin kelompok dengan 

anggota kelompok 

Penilaian 

proses 

dan hasil 



208 
  

 
 

  

 

5) Fungsi kelompok dalam 

pencapaian perubahan 

c. Strukturasi Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

Membangun 

hubungan 

keakraban dalam 

kelompok 

a. Memfasilitasi anggota kelompok 

untuk saling mengenal satu sama 

lain 

b. Memainkankan permainan dan yel-

yel yang dapat menciptakan 

keakraban 

c. Memberikan penghargaan atas 

ketersediaan anggota kelompok serta 

partisipasi mereka untuk mengikuti 

KKp behavior contract 

 

 

 

Inti Kegiatan : Orientasi behavior contract dan agresifitas verbal 

Tujuan : Memperkenalkan teknik behavior contract di dalam konseling kelompok untuk mereduksi perilaku agresif 

verbal 

Pertemuan

. Ke- 
Komponen Aktivitas Capaian Penilaia

n 

2 Identifikasi 

permasalahan 

yang 

berhubungan 

a. Mendiskusikan teori yang mendasari 

teknik behavior contract disesuaikan 

dengan masalah yang dialami 

a. Anggota kelompok memiliki 

pemahaman mendasar mengenai 

behavior contract dalam  

konseling kelompok. 

Penilaian 

proses 

dan hasil  
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dengan perilaku 

agresif verbal 

yang tinggi, Serta 

penegasan teknik 

behavior contract 

dalam KKp 

konseli terkaiat perilaku agresif 

verbal 

b. Anggota kelompok diminta untuk 

merefleksikan diri mereka sendiri 

mengenai penyebab agresif verbal. 

.(tahap memahami saja mengenai 

agresif verbal) 

c. Selanjutnya anggota kelompok 

diminta untuk memahami 

bagaimana teknik behavior contract, 

dan penerapannya.(tahap memahami 

saja mengenai apa itu behavior 

contract) 

d. Mendeskripsikan bagaimana 

masalah perilaku agresif verbal 

memiliki urgensi bagi siswa karena 

dapat mempengaruhi berbagai hal 

terkait kegigihan dalam usahanya 

baik dalam belajar maupun 

kehidupan sehari-hari. 

e. Membahas bersama anggota 

kelompok mengenai gejala tentang 

perilaku agresigf verbal dikalangan 

siswa  

b. Anggota kelompok dapat 

mendiskusikan terkait perilaku 

agresif verbal dalam kelompok. 

c. Anggota kelompok mengetahui 

hal-hal yang menyebabkan 

perilaku agresif verbal tinggi dan 

bagaimana dampaknya kalau hal 

tersebut terjadi. 

d. Memperoleh gambaran masalah 

yang disebabkan agresif verbal 

yang tinggi 

e. Anggota kelompok memilik 

harapan awal yang positif, serta 

langkah yang ingin dicapai dalam 

setiap kegiatan selama proses 

intervensi berlangsung. 

f. Memahami apa yang 

disampaiakan pemimpin 

kelompok 

g. Seluruh anggota kelompok 

bersama-sama menciptakan 

perubahanyang lebih baik dalam 

dirinya. 
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f. Pemimpin kelompok mencermati 

informasi yang disampaikan 

oleh.Anggota kelompok mengenai 

masalah mereka 

g. Pemimpin kelompok beserta 

anggota berkolaboratif membangun 

premis awal yang positif untuk 

menciptakan perubahan lebih baik. 

h. Pemimpin kelompok menanyakan 

harapan kelompok untuk proses 

intervensi. 

h. Anggota kelompok 

menyampaiakan apa yang 

diinginkannya untuk merubah 

perilaku dalam dirinya 

Tema:  Pemahaman Perilaku agresif verbal  dan Pelaksanakan teknik behavior contract 

Tujuan: mendidik anggota kelompok untuk dapat menerapkan teknik dengan benar dan tindak lanjut yang harus 

dilakukannya. 

Pertemuan 

ke- 
Komponen Aktiavitas Capaian Evaluasi 

3 Pemikiran dan 

keyakinan yang 

meladaptif 

penyebab agresif 

verbal. 

a. Anggota kelompok memahami 

aspek perilaku agresif verbal. 

b. Anggota kelompok memahami 

mengenai berbagai sumber 

perilaku agresif verbal. Dan 

bagaimana cara mengurangi 

a. Anggota kelompok memahami 

perilaku agresifitas verbal 

b. Anggota kelompok memahami 

mengenai berbagai sumber 

agresifitas verbal yang mungkin 

dapat mengurangi atau 

menghilangkan perilaku 

Penilaian 

proses dan 

hasil  
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atau menghilangkan perilaku 

agresif verbal didalam dirinya. 

c. Memahami teknik behavior 

contract dapat mereduksi 

perilaku agresif verbal secara 

konsep. 

d. Pemimpin kelompok mencoba 

mengaplikasikan suatu 

permasalahan terkait perilaku 

agresif verbal dengan 

menggunakan teknik behavior 

contract.  

e. Mempersilahkan anggota 

kelompok untuk mencoba 

melaksanakan teknik behavior 

contract dengan permasalahan 

yang sedang  dihadapi masing-

masing anggota. 

f. Seluruh anggota kelompok 

dimintau untuk terus komitmen 

dalam dirinya serta 

menanamkan kejujuran untuk 

perubahan perilaku yang telah 

agresifitas verbal di dalam 

dirinya. 

c. Memahami teknik behavior 

contract dapat mereduksi 

perilaku agresif verbal secara 

konsep. 

 

d. Memahami contoh kongkrit 

bagaimana permasalahan 

perilaku agresif verbal dapat 

diselesaikan dengan teknik 

behavior contract. 

e. Mampu melaksanakan dan 

memahami dalam menggukan 

teknik behavior contract dengan 

benar sesuai dengan tujuannya. 

untuk mereduksi periaku agresif 

verbal 

f. Anggota kelompok 

melaksanakan komitmenya dan 

kejujuran dengan baik sesuai 

yang mereka inginkan dan 

mereka sepakati sampai 

berkahirnya kontrak bahkan 

sampai seterusnya 

 



212 
  

 
 

  

 

sesuai kontrak yang telah 

mereka sepakati 

 

Tema kegiatan : Aplikasi keterampilan dan tindak lanjut 

Tujuan : pengaplikasian behavior contract di luar lingkungan kelompok. 

Pertemuan 

ke 
Komponen  Aktivitas  Capaian Evaluasi 

4 Merubah diri 

individu dengan 

teknik behavior 

contract untuk 

mereduksi 

perilaku 

agresifitas verbal 

 

 

Pengembangan 

keterampilan 

dalam mereduksi 

perilaku agresif 

verbal didalam 

a. Mendiskusikan hasil praktik, dengan 

keyakinan-keyakinan baru yang 

tertanam didalam mindset setiap 

anggota kelompok. 

b. Pemimpin kelompok mengajak 

untuk berdiskusi bagaimana 

memulai menerapkan dilingkungan 

sehari-hari 

c. Memberikan kesempatan kepada 

anggota kelompok untuk 

mengungkapkan kemungkinan-

kemungkinan hambatan yang 

dihadapi dan anggota yang lain 

memberikan dukungan. 

d. Seluruh anggota kelompok diminta 

untuk selalu komitmen dan 

a. Anggota kelompok meyakini 

dirinya dapat mempraktikkan 

apa yang sudah disepakati 

didalam kelompok. 

b. Tidak ada hambatan apapun 

dalam melakukan pengalaman 

langsung di lingkungan berada. 

c. Anggota kelompok 

menyampaikan hambatan-

hambatan dalam menerapkan 

perilaku yang di sepakati di 

dalam behavior contract 

d. Menanamkan dalamdiri untuk 

selalu komitmen dalam kontrak 

perilaku yang telah disepakati 

bersama 

Penilaian 

proses dan 

hasil  

 

Lembar 

pelatihan 

yang 

dilakukan 
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lingkungan 

sehari-hari dalam 

pembelajaran atau 

di lingkungan 

dimana individu 

berada. 

kejujurannya dalam diri dalam 

melaksanakan perilaku yang 

dinginkannya sesuai perjanjian atau 

kontrak perilaku yang telah 

disepakati 

TAHAP AKHIR 

Tema  : perubahan dan pengahiran 

Tujuan : mengungkapkan hasil dari praktik pengalaman untuk mereduksi perilaku agresif verbal 

Pertemu

an Ke 

Komponen  Aktivitas  Capaian  Evaluasi 

5 Pekerjaan rumah 

dan tindak lanjut 

a. Memberikan kesempatan anggota 

kelompok untuk menyampaikan hal-

hal baru yang dimiliki terkait 

keyakinan akan perilaku agresif 

verbal yang rendah dari proses 

behavior contract. 

b. Mendiskusikan hambatan-hambatan 

ataupun keberhasilan masing-

masing anggota 

a. Memiliki pemahaman bahwa 

treatment KKp teknik behavior 

contract akan berahir  

b. Mendapatkan penguatan untuk 

mempertahankan perubahan yang 

dicapai 
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c. Menyampaikan kemajuan yang 

dimiliki klien dan membahasnya 

dengan berbagai data objektif 

d. Memberikan pujian pada anggota 

kelompok atas capaian yang dimiliki 

serta menekankan peranan mereka 

dalam perubahan positif. 
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PENILAIAN HASIL 
KONSELING KELOMPOK DENGAN TEKNIK BEHAVIOR CONTRACT 

UNTUK MEREDUKSI PERILAKU AGESIFITAS VERBAL  SISWA 
(LAISEG PERTEMUAN KE 1) 

 

Hari, Tanggal Layanan  : 

Jenis Layanan   : 

Pemberi Layanan  : 

Isilah titik-titik dibawah ini dengan singkat 

1. Apakah anda sudah saling mengenal antar sesame anggota? 

 

2. Apakah anda sudah memehami tugasdan tujuan anda? 

 

3. Hal-hal atau pemahaman baru apakah yang anda peroleh terkait pertemuan 

pertama? 

 

4. Hal-hal atau permasalahan baruapakah yang anda peroleh dari layanan 

tersebut? 

 

5. Bagaimanakah perasaan anda setelah mengikuti layanantersebut? 

 

6. Hal-hal apakah yang akan anda lakukan setelah mengikuti layanan tersebut?  

 

7. Apakah layanan yang anda ikutiberkaitan langsung dengan masalahyang anda 

alami? 

a. Apabila ya, keuntungan apa yang anda peroleh? 

 

b. Apabila tidak, keuntungan apa yang anda peroleh? 

 

8. Tanggapan, saran, pesanatau harapan yang ingin andda sampiakan kepada 

pemberi layanan? 

Kudus,……,………………… 2019 

       

 

(…………………………………..) 
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PENILAIAN HASIL 

KONSELING KELOMPOK DENGAN TEKNIK BEHAVIOR CONTRACT 

UNTUK MEREDUKSI PERILAKU AGESIFITAS VERBAL  SISWA 

(LAISEG PERTEMUAN KE II) 

Hari, Tanggal Layanan  : 

Jenis Layanan   : 

Pemberi Layanan  : 

Isilah titik-titik dibawah ini dengan singkat 

1. Apakah yang anda pahami tentang teknik behavior contarct? 

 

2. Apakah anda tau penyebab anda melakukan agresifitas verbal? 

 

3. Hal-hal atau pemahaman baru apakah yang anda peroleh terkait pertemuan ke 

dua? 

 

4. Hal-hal atau permasalahan baruapakah yang anda peroleh dari layanan 

tersebut? 

 

5. Bagaimanakah perasaan anda setelah mengikuti layanantersebut? 

 

6. Hal-hal apakah yang akan anda lakukan setelah mengikuti layanan tersebut?  

 

7. Apakah layanan yang anda ikuti berkaitan langsung dengan masalah yang anda 

alami? 

a. Apabila ya, keuntungan apa yang anda peroleh? 

 

b. Apabila tidak, keuntungan apa yang andaperoleh? 

 

8. Tanggapan, saran, pesanatau harapan yang ingin andda sampiakan kepada 

pemberi layanan? 

Kudus,………,………… 2019 

 

 

(…………………………………..) 
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PENILAIAN HASIL 
KONSELING KELOMPOK DENGAN TEKNIK BEHAVIOR CONTRACT 

UNTUK MEREDUKSI PERILAKU AGESIFITAS VERBAL  SISWA 
(LAISEG PERTEMUAN KE III) 

 

Hari, Tanggal Layanan  : 

Jenis Layanan   : 

Pemberi Layanan  : 

Isilah titik-titik dibawah ini dengan singkat 

1. Apakah anda memiliki keinginan untuk tidak melakukan agresifitasverbal? 

 

2. Hal-hal atau pemahaman baru apakah yang anda peroleh terkait pertemuan ke 

tiga?  

 

3. Hal-hal atau permasalahan baruapakah yang anda peroleh dari layanan 

tersebut? 

 

4. Bagaimanakah perasaan anda setelah memahami secaramendalam berkaitan 

perilaku agresifitas verbal? 

 

5. Hal-hal apakah yang akan anda lakukan setelah mengikuti layanan tersebut?  

 

6. Apakah layanan yang anda ikutiberkaitan langsung dengan masalahyang anda 

alami? 

a. Apabila ya, keuntungan apa yang anda peroleh? 

 

b. Apabila tidak, keuntungan apa yang anda peroleh? 

 

7. Tanggapan, saran, pesan atau harapan yang ingin anda sampiakan kepada 

pemberi layanan? 

Kudus,……, ……………   2019 

 

 

(…………………………………..) 
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PENILAIAN HASIL 
KONSELING KELOMPOK DENGAN TEKNIK BEHAVIOR CONTRACT 

UNTUK MEREDUKSI PERILAKU AGESIFITAS VERBAL  SISWA 
(LAISEG PERTEMUAN KE IV) 

 

Hari, Tanggal Layanan  : 

Jenis Layanan   : 

Pemberi Layanan  : 

 

Isilah titik-titik dibawah ini dengan singkat 

1. Apakah anda merasakan kejenuhan dalam melaksanakan kegiatan? 

 

2. Hal-hal atau pemahaman baru apakah yang anda peroleh terkait pertemuan ke 

empat?  

 

3. Hal-hal atau permasalahan baruapakah yang anda peroleh dari layanan 

tersebut? 

 

4. Bagaimanakah perasaan anda setelah mlaksanakan dan mempraktikkan teknik 

behavior contract? 

 

5. Hal-hal apakah yang akan anda lakukan setelah mengikuti layanan tersebut?  

 

6. Apakah layanan yang anda ikutiberkaitan langsung dengan masalahyang anda 

alami? 

a. Apabila ya, keuntungan apa yang anda peroleh? 

 

b. Apabila tidak, keuntungan apa yang anda peroleh? 

 

7. Tanggapan, saran, pesanatau harapan yang ingin andda sampiakan kepada 

pemberi layanan? 

Kudus,……..,….……………2019 

 

 

 

     (…………………………………..) 
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PENILAIAN HASIL 
KONSELING KELOMPOK DENGAN TEKNIK BEHAVIOR CONTRACT 

UNTUK MEREDUKSI PERILAKU AGESIFITAS VERBAL  SISWA 
(LAISEG PERTEMUAN KE V) 

 

Hari, Tanggal Layanan  : 

Jenis Layanan   : 

Pemberi Layanan  : 

Isilah titik-titik dibawah ini dengan singkat 

1. Apakah anda sudah mampu menguasai diri anda ketika ada keinginan untuk 

melakukan agresifitas verbal? 

 

2. Hal-hal atau pemahaman baru apakah yang anda peroleh terkait pertemuan ke 

lima? 

  

3. Hal-hal atau permasalahan baruapakah yang anda peroleh dari layanan 

tersebut? 

 

4. Bagaimanakah perasaan anda setelah mlaksanakan dan mempraktikkan 

langsung konseling kelompok teknik behavior contract? 

 

5. Hal-hal apakah yang akan anda lakukan setelah mengikuti layanan tersebut? 

 

6. Apakah layanan yang anda ikutiberkaitan langsung dengan masalahyang anda 

alami? 

a. Apabila ya, keuntungan apa yang anda peroleh? 

 

b. Apabila tidak, keuntungan apa yang anda peroleh? 

 

7. Tanggapan, saran, pesanatau harapan yang ingin andda sampiakan kepada 

pemberi layanan? 

Kudus,…………………2019 

 

 

          

    (…………………………………..) 
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KARTU KONTRAK PERILAKU 

Nama  : 

Kelas  : 

Sekolah : 

 

Tingkah laku yang bermasalah : 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Tingkah laku yang diinginkan :  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 Sangsi 

……………………………………………………………………………… 

Batas waktu yang diinginkan 

……………………………………………………………………………… 

Hadiah 

……………………………………………………………………………… 

Kontrak perilaku ini saya tulis benar-benar dari dalam diri saya dengan meminta 

persetujuan  pembimbing. Apabila belum berhasil maka saya akan melaksanakan 

kontrak perilaku baru. 

Kudus,….,…………………,20…….. 

              Menyetujui 

              Siswa                                  Konselor/ Guru BK 

 

 

(……………………………)       (…...…………………)
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LAMPIRAN 

SATUAN LAYANAN KONSELING KELOMPOK 

(SATLAN BK) 
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KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 

PROGRAM PASCASARJANA BIMBINGAN KONSELING 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
Gedung B Kampus Pascasarjana. Jalan Kelud Utara III Semarang, 50237,  

Telp./ Fax: (024)8440516/8449017 Laman: http:/pps.unnes.ac.id 

 

SATUAN KEGIATAN LAYANAN KONSELING  

 

Sekolas /Kelas  : MTs NU TBS Kudus / 8 (Delapan) 

Semester/ Tahun : 1/ 2019 

Alokasi Waktu : 1 x 60 menit 

Tempat : Ruang Konseling Kelompok / Menyesuaikan 

Layanan/Bidang  : Konseling Kelompok/ Pribadi, Sosial dan Belajar 

Judul /Spesifikasi Layanan : Meningkatkan Mereduksi Perilaku Agresif Verbal / 

Pembentukan Kelompok Dan Orientasi Pembahasan 

Fungsi Layanan : Kuratif, Prefentif 

   

A.  Tujuan Layanan : 1. Anggota kelompok memahami prosedur layanan kelompok 

yang akan dilakukan selamabeberapa pertemuan 

   2. Anggota kelompok memiliki keterikatan dan memiliki 

hubungan kolaboratif dalam kelompok 

   3. Anggota memahami mengenai perilaku agresif verbal dan 

pentingnya merduksi perilaku agresif verbal 

    

PERTEMUAN 1 
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B.  Metode  : Dinamika kelompok, behavior contract, diskusi 

C.    Sasaran Layanan : 7 orang siswa yang memiliki agresif verbal tinggi 

D.  Kegiatan :  

 

 

 No. Tahapan Pemimpin Kelompok Anggota Kelompok 

 1.  Pembentukan 

 

1. Menerima kehadiran 

anggota kelompok secara 

terbuka dan mengucapkan 

terima kasih. 

Merespon dengan membalas 

ucapan kembali kasih. 

 

  2. Memimpin berdoa. Berdo’a. 

 

 

3. Menjelaskan pengertian dan  

tujuan konseling kelompok 

secara umum. 

Memperhatikan, mendengarkan. 

 

 

 

4. Menjelaskan cara 

pelaksanaan konseling 

kelompok diantaranya : 

- Format kegiatan. 

- Peran anggota 

kelompok. 

- Suasana interaksi. 

Memperhatikan dan 

mendengarkan. 

 

 

  

5. Menjelaskan asas-asas 

konseling kelompok 

(kesukarelaan, keterbukaan, 

kegiatan, kenormatifan, 

kekinian, kerahasiaan). 

Memperhatikan. 

 
  

6. Menyampaikan kesepakan 

waktu. 

Menyepakati waktu kegiatan. 
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7. Perkenalan dilanjutkan 

Permainan   

Mengikuti instruksi praktikan 

 2.  Peralihan 

 

8. Pemimpin kelompok 

mengamati suasana 

kelompok apakah anggota 

kelompok sudah siap pada 

tahap selanjutnya 

- 

 

   9. Pemimpin kelompok 

menanyakan kesiapan dan 

ketersediaan anggota 

kelompok untuk mengikuti 

kegiatan 

Mengutarakan kesiapannya 

 3.  Kegiatan 

 

10. Pemimpin kelompok 

menjelaskan pentingnya 

membangun kerjasama 

kolaboratif pada setiap sesi 

pertemuan konseling 

kelompok yang akan mereka 

jalani. 

Mendengarkan dan menanggapi 

 

 

11. Pemimpin kelompok 

menjelaskan informasi 

mengenai agresif verbal 

terkait kegiatan konseling 

kelompok yang akan mereka 

jalani hingga selesai. 

Mendengarkan dan menanggapi 

 

  

12. Pemimpin kelompok 

menjelaskan tujuan 

konseling kelompok untuk 

Mendengarkan dan menanggapi 
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mereduksi perilaku agresif 

verbal. 

 

  

13. Pemimpin kelompok 

menjelaskan pentingnya 

mereduksi perilaku agresif 

verbal yang tinggi 

menggunakan teknik 

behavior contract sehingga 

sadar akan dampak dari 

perilaku agresif verbal yang 

rendah. 

Mendengarkan dan menanggapi 

 

  

14. Pemimpin kelompok 

mendikusikan terkait 

pemahaman perilaku agresif 

verbal 

Aktif dalam diskusi dan 

berargumen sesuai 

pemahamannya 

 4.  Pengakhiran 

 

15. Menjelaskan bahwa 

kegiatan konseling 

kelompok akan segera di 

akhiri. 

Memperhatikan, mendengarkan. 

 

   16. Pemimpin kelompok 

mempersilahkan anggota 

kelompok untuk 

mengungkapkan hal-hal 

yang diperoleh selama sesi 

layanan atau hal-hal yang 

perlu didiskusikan terkait 

kelompok. 

Mendengarkan, menyimpulkan. 
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   17. Mengevaluasi kegiatan yang 

telah dilakukan: 

- Pemahaman yang sudah 

diperoleh oleh anggota 

kelompok. 

- Perasaan yang dialami 

selama kegiatan 

berlangsung. 

- Rencana yang akan 

dilakukan setelah 

mengikuti kegiatan. 

- Kesan yang diperoleh 

selama kegiatan. 

Menjawab pertanyaan. 

 

   18. Membahas dan menanyakan 

waktu pertemuan berikutnya 

sesi konseling kelompok. 

Menjawab pertanyaan. 

 

   19. Mengucapkan terima kasih. Menjawab. 

   20. Memimpin doa. Berdoa. 

   21. Mengucapkan salam. Menjawab salam. 

   22. Perpisahan. Saling berjabat tangan. 

     

 

E.  Alat dan Media : - 

F.  Rencana Penilaian 

dan Tindak Lanjut 

:  

 

 1. Penilaian Proses : Mengamati perhatian, respon, partisipasi dan aktivitas 

Mahasiswa saat kegiatan layanan berlangsung. 

 2. Penilaian Hasil :  
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- Laiseg  : Menyebarkan laiseg yang menanyakan tentang pemahaman, 

perasaan, tindakan dan pesan/kesan siswa setelah mengikuti 

layanan. 

 - Laijapen : Memantau sejauh mana siswa dapat memahami dan menjaga 

diri dari pergaulan bebas dengan melakukan observasi dan 

interview terhadap siswa dalam jangka waktu 1minggu-1bulan 

pasca layanan. 

 - Laijapan : Melakukan observasi dan interview pada siswa dalam jangka 

waktu 1bulan-1semester pasca layanan. 

 

   Bagi siswa yang masih memiliki masalah  maka akan ditindak 

lanjuti dengan: layanan kelompok (konseling kelompok) 

maupun layanan individual. 

 

 Kudus,     2019 

              Konselor  

 

 

 

 

             Riski Putra Ayu Distira 

 NIM 0105516058 
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KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 

PROGRAM PASCASARJANA BIMBINGAN KONSELING 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
Gedung B Kampus Pascasarjana. Jalan Kelud Utara III Semarang, 50237,  

Telp./ Fax: (024)8440516/8449017 Laman: http:/pps.unnes.ac.id 

 

SATUAN KEGIATAN LAYANAN KONSELING  

 

Sekolas /Kelas  : MTs NU TBS Kudus / 8 (Delapan) 

Semester/ Tahun : 1/ 2019 

Alokasi Waktu : 1 x 60 menit 

Tempat : Ruang Konseling Kelompok / Menyesuaikan 

Layanan/Bidang  : Konseling Kelompok/ Pribadi, Sosial dan Belajar 

Judul /Spesifikasi Layanan : Mereduksi perilaku agresif verbal / Konseptual Masalah 

Fungsi Layanan : Kuratif, Prefentif 

   

A.  Tujuan Layanan : 1. Anggota kelompok memahami permasalahan yang sedang 

dihadapinya terkait perilaku agresif verbal 

   2. Anggota kelompok mengetahui akar permasalahan yang 

menjadikannya memiliki perilaku agaresif verbal  

   3. Kelompok memiliki keinginan untuk berubah/ mereduksi 

perilaku agresif verbal nya 

    

PERTEMUAN 2 
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B.  Metode  : Dinamika kelompok, behavior contract, diskusi 

C.    Sasaran Layanan : 7 orang siswa yang memiliki perilaku agresif verbal  

D.  Kegiatan :  

 

 

 No. Tahapan Pemimpin Kelompok Anggota Kelompok 

 1.  Pembentukan 

 

1. Menerima kehadiran 

anggota kelompok secara 

terbuka dan mengucapkan 

terima kasih. 

Merespon dengan membalas 

ucapan kembali kasih. 

 

 

 

2. Memimpin berdoa. Berdo’a. 

 

 

 

 2.  Peralihan 

 

3. Pemimpin kelompok 

mengamati suasana 

kelompok apakah anggota 

kelompok sudah siap pada 

tahap selanjutnya 

- 

 

   4. Pemimpin kelompok 

menanyakan kesiapan dan 

ketersediaan anggota 

kelompok untuk mengikuti 

kegiatan 

Mengutarakan kesiapannya 

 3.  Kegiatan 

 

1. Pemimpin kelompok 

merefleksikan hasil 

pertemuan sebelumnya 

Masing-masing anggota 

memberikan tanggapan 

 
 

2. Pemimpin kelompok 

menjelaskan model layanan 

Mendengarkan dan menanggapi 



230 
  

 
 

  

 

konseling kelompok teknik 

behavior contract 

 

  

3. Pemimpin kelompok 

memandu anggota untuk 

mengungkapkan 

permasalahan terkait 

perilaku agresif verbal  

Aktif berperan menjelaskan 

kondisi dirinya 

 

  

4. Mengklasifikasikan 

permasalahan yang sama 

dan mendiskusikan akar 

permasalahan berdasarkan 

klasifikasi masalah agresif 

verbal yang sama 

Aktif berargumen dan mencatat 

inti permasalahan 

 

 

 

5. Pemimpin kelompok beserta 

anggota berkolaborasi untuk 

menciptakan premis awal 

yang positif untuk 

menciptakan perubahan 

Aktif dalam diskusi dan 

berargumen sesuai pendapat 

 

 

6. Pemimpin kelompok 

menanyakan harapan 

anggota kelompok untuk 

proses intervensi 

Anggota kelompok 

menyampaikan kesediaannya 

  5. Games Semua siswa aktif berpartisipasi 

 4.  Pengakhiran 

 

6. Menjelaskan bahwa 

kegiatan konseling 

kelompok akan segera di 

akhiri. 

Memperhatikan, mendengarkan. 
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   7. Pemimpin kelompok 

mempersilahkan anggota 

kelompok untuk 

mengungkapkan hal-hal 

yang diperoleh selama sesi 

layanan atau hal-hal yang 

perlu didiskusikan terkait 

kelompok. 

Mendengarkan, menyimpulkan. 

 

   8. Mengevaluasi kegiatan yang 

telah dilakukan: 

- Pemahaman yang sudah 

diperoleh oleh anggota 

kelompok. 

- Perasaan yang dialami 

selama kegiatan 

berlangsung. 

- Rencana yang akan 

dilakukan setelah 

mengikuti kegiatan. 

- Kesan yang diperoleh 

selama kegiatan. 

Menjawab pertanyaan. 

 

   9. Membahas dan menanyakan 

waktu pertemuan berikutnya 

sesi konseling kelompok. 

Menjawab pertanyaan. 

 

   10. Mengucapkan terima kasih. Menjawab. 

   11. Memimpin doa. Berdoa. 

   12. Mengucapkan salam. Menjawab salam. 

   13. Perpisahan. Saling berjabat tangan. 



232 
  

 
 

  

 

     

 

E.  Alat dan Media : - 

F.  Rencana Penilaian dan 

Tindak Lanjut 

:  

 

 1. Penilaian Proses : Mengamati perhatian, respon, partisipasi dan aktivitas 

Mahasiswa saat kegiatan layanan berlangsung. 

 2. Penilaian Hasil 

- Laiseg  

: 

: 

 

Menyebarkan laiseg yang menanyakan tentang pemahaman, 

perasaan, tindakan dan pesan/kesan siswa setelah mengikuti 

layanan. 

 - Laijapen : Memantau sejauh mana siswa dapat memahami dan menjaga 

diri dari pergaulan bebas dengan melakukan observasi dan 

interview terhadap siswa dalam jangka waktu 1minggu-1bulan 

pasca layanan. 

 - Laijapan : Melakukan observasi dan interview pada siswa dalam jangka 

waktu 1bulan-1semester pasca layanan. 

 

   Bagi siswa yang masih memiliki masalah  maka akan ditindak 

lanjuti dengan: layanan kelompok (konseling kelompok) 

maupun layanan individual. 

 

 Kudus,     2019 

             Konselor  
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Telp./ Fax: (024)8440516/8449017 Laman: http:/pps.unnes.ac.id 

 

SATUAN KEGIATAN LAYANAN KONSELING  

 

Sekolas /Kelas  : MTs NU TBS Kudus / 8 (Delapan) 

Semester/ Tahun : 1/ 2019 

Alokasi Waktu : 1 x 60 menit 

Tempat : Ruang Konseling Kelompok / Menyesuaikan 

Layanan/Bidang  : Konseling Kelompok/ Pribadi, Sosial dan Belajar 

Judul /Spesifikasi Layanan : Mereduksi Perilaku agresifverbal / berlatih menerapkan 

kontrak perilaku sebagai proses belajar 

Fungsi Layanan : Kuratif, Prefentif 

   

A.  Tujuan Layanan : 1. Anggota kelompok memahami berbagai hal untuk 

mereduksi perilaku agresif verbal 

   2. Kelompok merancang berbagai hal yang akan menjadi 

solusi untuk mereduksi perilaku agresif verbal 

   3. Anggota kelompok memulai untuk melakukan solusi yang 

telah disepakati 

PERTEMUAN 3 
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B.  Metode  : Dinamika kelompok, behavior contract, diskusi 

C.    Sasaran Layanan : 7 orang siswa yang memiliki perilaku agresif verbal rendah 

D.  Kegiatan :  

 

 

 No. Tahapan Pemimpin Kelompok Anggota Kelompok 

 1.  Pembentukan 

 

4. Menerima kehadiran anggota 

kelompok secara terbuka dan 

mengucapkan terima kasih. 

Merespon dengan membalas 

ucapan kembali kasih. 

 

 

 

5. Memimpin berdoa. Berdo’a. 

 

 

 

 2.  Peralihan 

 

6. Pemimpin kelompok 

mengamati suasana kelompok 

apakah anggota kelompok 

sudah siap pada tahap 

selanjutnya 

- 

 

   7. Pemimpin kelompok 

menanyakan kesiapan dan 

ketersediaan anggota 

kelompok untuk mengikuti 

kegiatan 

Mengutarakan kesiapannya 

 3.  Kegiatan 

 

8. Pemimpin kelompok 

merefleksikan hasil pertemuan 

sebelumnya 

Masing-masing anggota 

memberikan tanggapan 
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9. pemimpin kelompok 

menjelaskan berbagai hal yang 

dapat mereduksi perilaku 

agresif verbal secara 

umum/teori 

Memperhatikan dan memberi 

tanggapan 

 

  

10. Pemimpin memfasilitasi 

anggotanya berkaitan dengan 

kartu kontrak perilaku dan 

membimbing dalam pengisian 

kontrak perilaku yang 

diinginkan sebagai bukti 

bentuk komitmen dalam diri 

konseli dalam mengubah 

perilakunya. 

Semua anggota kelompok 

aktif dalam pengisian kontrak 

perilaku 

 

  

11. Mendiskusikan isi kontrak 

perilaku yang diinginkan 

untuk melakukan perubahan 

agar dapat mereduksi perilaku 

agresif verbal 

Siswa mengutarakan 

pendapatnya 

 

  

12. Anggota kelompok 

mengungkapkan prilaku baru 

dan pemikiran-pemikiran baru 

terkait beberapa tidakan untuk 

mereduksi agresif verbal 

Siswa aktif berdialog dan 

memperaktekkan rencana 

perubahan. 
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13. pemimpin kelompok 

memberikan penekanan untuk 

benar-benar mempraktekkan 

prilaku-prilaku baru yang 

telah didiskusikan daan 

dicantumkan kedalam kontrak 

perilaku yang kemudian 

disepakati bersama antara 

konseli dan konselor 

Siswa menyatakan 

kesanggupan dan keberatan 

dengan alasannya 

 
 

14. Games Semua anggota kelompok 

mengikuti 

 4.  Pengakhiran 

 

15. Menjelaskan bahwa kegiatan 

konseling kelompok akan 

segera di akhiri. 

Memperhatikan, 

mendengarkan. 

 

   16. Pemimpin kelompok 

mempersilahkan anggota 

kelompok untuk 

mengungkapkan hal-hal yang 

diperoleh selama sesi layanan 

atau hal-hal yang perlu 

didiskusikan terkait kelompok. 

Mendengarkan, 

menyimpulkan. 

 

   17. Mengevaluasi kegiatan yang 

telah dilakukan: 

- Pemahaman yang sudah 

diperoleh oleh anggota 

kelompok. 

Menjawab pertanyaan. 
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- Perasaan yang dialami 

selama kegiatan 

berlangsung. 

- Rencana yang akan 

dilakukan setelah mengikuti 

kegiatan. 

- Kesan yang diperoleh 

selama kegiatan. 

   18. Membahas dan menanyakan 

waktu pertemuan berikutnya 

sesi konseling kelompok. 

Menjawab pertanyaan. 

 

   19. Mengucapkan terima kasih. Menjawab. 

   20. Memimpin doa. Berdoa. 

   21. Mengucapkan salam. Menjawab salam. 

   22. Perpisahan. Saling berjabat tangan. 

E.  Alat dan Media : - 

F.  Rencana Penilaian dan 

Tindak Lanjut 

:  

 

 3. Penilaian Proses : Mengamati perhatian, respon, partisipasi dan aktivitas 

Mahasiswa saat kegiatan layanan berlangsung. 

 4. Penilaian Hasil 

- Laiseg  

: 

: 

 

Menyebarkan laiseg yang menanyakan tentang pemahaman, 

perasaan, tindakan dan pesan/kesan siswa setelah mengikuti 

layanan. 

 - Laijapen : Memantau sejauh mana siswa dapat memahami dan menjaga 

diri dari pergaulan bebas dengan melakukan observasi dan 

interview terhadap siswa dalam jangka waktu 1minggu-1bulan 

pasca layanan. 
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 - Laijapan : Melakukan observasi dan interview pada siswa dalam jangka 

waktu 1bulan-1semester pasca layanan. 

   Bagi siswa yang masih memiliki masalah  maka akan ditindak 

lanjuti dengan: layanan kelompok (konseling kelompok) 

maupun layanan individual. 

 

 Kudus,     2019 

             Konselor 
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 NIM  

0105516058 

 

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 

PROGRAM PASCASARJANA BIMBINGAN KONSELING 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
Gedung B Kampus Pascasarjana. Jalan Kelud Utara III Semarang, 50237,  

Telp./ Fax: (024)8440516/8449017 Laman: http:/pps.unnes.ac.id 

 

SATUAN KEGIATAN LAYANAN KONSELING  

 

Sekolas /Kelas  : MTs NU TBS Kudus / 8 (Delapan) 

Semester/ Tahun : 1/ 2019 

Alokasi Waktu : 1 x 60 menit 

Tempat : Ruang Konseling Kelompok / Menyesuaikan 

Layanan/Bidang  : Konseling Kelompok/ Pribadi, Sosial dan Belajar 

Judul /Spesifikasi Layanan : Mereduski perilaku agresif verbal / menerapkan kontrak 

perilaku sebagai proses belajar 

Fungsi Layanan : Kuratif, Prefentif 

   

A.  Tujuan Layanan : 1. Memberikan anggota model agresif verbal sehingga dapat 

direduksi 

   2. Anggota memiliki gambaran baru untuk mereduksi perilaku 

agresif verbal 

PERTEMUAN 4 



240 
  

 
 

  

 

   3. Anggota kelompok dapat mempraktikkan beberapa model 

baru untuk mereduksi perilaku agresif verbal 

    

B.  Metode  : Dinamika kelompok, behavior contract, diskusi 

C.    Sasaran Layanan : 7 orang siswa yang memiliki perilaku agresif verbal 

D.  Kegiatan :  

 

 

 No. Tahapan Pemimpin Kelompok Anggota Kelompok 

 5.  Pembentukan 

 

1. Menerima kehadiran 

anggota kelompok secara 

terbuka dan mengucapkan 

terima kasih. 

Merespon dengan membalas 

ucapan kembali kasih. 

 

 

 

2. Memimpin berdoa. Berdo’a. 

 

 

 

 6.  Peralihan 

 

3. Pemimpin kelompok 

mengamati suasana 

kelompok apakah anggota 

kelompok sudah siap pada 

tahap selanjutnya 

- 

 

   4. Pemimpin kelompok 

menanyakan kesiapan dan 

ketersediaan anggota 

kelompok untuk mengikuti 

kegiatan 

Mengutarakan kesiapannya 
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 7.  Kegiatan 

 

5. Pemimpin kelompok 

merefleksikan hasil 

pertemuan sebelumnya 

Masing-masing anggota 

memberikan tanggapan 

 

 

6. Konselor memberikan 

contoh sebagai gambaran 

perilaku agresif verbal yang 

rendah agar anggota dapat 

bertindak dan memiliki 

minset mereduksi perilaku 

agresif verbal  

Memperhatikan dan 

mendengarkan serta 

memberikan tanggapan 

 

  

7. Anggota kelompok 

mendiskusikan beberapa 

contoh yang telah dilakukan 

oleh konselor 

Anggota kelompok aktif 

berdiskusi dan menyampaikan 

pendapat 

   8. Anggota kelompok 

berdiskusi untuk mencoba 

mempraktekkan contoh 

yang telah diberikan di 

lingkungan kesehariannya 

Anggota kelompok menyatakan 

kesanggupannya   

 

 
 

 
 

9. Games Semua anggota kelompok 

mengikuti 

 8.  Pengakhiran 

 

10. Menjelaskan bahwa 

kegiatan konseling 

kelompok akan segera di 

akhiri. 

Memperhatikan, mendengarkan. 

 

   11. Pemimpin kelompok 

mempersilahkan anggota 

Mendengarkan, menyimpulkan. 
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kelompok untuk 

mengungkapkan hal-hal 

yang diperoleh selama sesi 

layanan atau hal-hal yang 

perlu didiskusikan terkait 

kelompok. 

   12. Mengevaluasi kegiatan yang 

telah dilakukan: 

- Pemahaman yang sudah 

diperoleh oleh anggota 

kelompok. 

- Perasaan yang dialami 

selama kegiatan 

berlangsung. 

- Rencana yang akan 

dilakukan setelah 

mengikuti kegiatan. 

- Kesan yang diperoleh 

selama kegiatan. 

Menjawab pertanyaan. 

 

   13. Membahas dan menanyakan 

waktu pertemuan berikutnya 

sesi konseling kelompok. 

Menjawab pertanyaan. 

 

   14. Mengucapkan terima kasih. Menjawab. 

   15. Memimpin doa. Berdoa. 

   16. Mengucapkan salam. Menjawab salam. 

   17. Perpisahan. Saling berjabat tangan. 
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E.  Alat dan Media : - 

F.  Rencana Penilaian dan 

Tindak Lanjut 

:  

 

 1. Penilaian Proses : Mengamati perhatian, respon, partisipasi dan aktivitas 

Mahasiswa saat kegiatan layanan berlangsung. 

 2. Penilaian Hasil 

- Laiseg  

: 

: 

 

Menyebarkan laiseg yang menanyakan tentang pemahaman, 

perasaan, tindakan dan pesan/kesan siswa setelah mengikuti 

layanan. 

 - Laijapen : Memantau sejauh mana siswa dapat memahami dan menjaga 

diri dari pergaulan bebas dengan melakukan observasi dan 

interview terhadap siswa dalam jangka waktu 1minggu-1bulan 

pasca layanan. 

 - Laijapan : Melakukan observasi dan interview pada siswa dalam jangka 

waktu 1bulan-1semester pasca layanan. 

 

   Bagi siswa yang masih memiliki masalah  maka akan ditindak 

lanjuti dengan: layanan kelompok (konseling kelompok) 

maupun layanan individual. 

 

 Kudus,     2019 

             Konselor  
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SATUAN KEGIATAN LAYANAN KONSELING  

 

Sekolas /Kelas  : MTs NU TBS Kudus / 8 (Delapan) 

Semester/ Tahun : 1/ 2019 

Alokasi Waktu : 1 x 60 menit 

Tempat : Ruang Konseling Kelompok / Menyesuaikan 

Layanan/Bidang  : Konseling Kelompok/ Pribadi, Sosial dan Belajar 

Judul /Spesifikasi Layanan : Mereduksi perilaku agresif verbal / meningkatkan ketrampilan 

menerapkan kontrak perilaku sebagai proses belajar 

Fungsi Layanan : Kuratif, Prefentif 

   

PERTEMUAN 5 
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A.  Tujuan Layanan : 1. Anggota kelompok menyampaikan permasalahan-

permasalahan yang muncul selama mengaplikasikan 

pengalaman dalam mereduksi perilaku agresif verbal 

   2. Anggota kelompok sudah memiliki agresif verbal yang 

rendah dibandingkan sebelumnya 

  

    

B.  Metode  : Dinamika kelompok, behavior contract, diskusi 

C.    Sasaran Layanan : 7 orang siswa yang memiliki perilaku agresif verbal 

D.  Kegiatan :  

 

 

 No. Tahapan Pemimpin Kelompok Anggota Kelompok 

 9.  Pembentukan 

 

1. Menerima kehadiran 

anggota kelompok secara 

terbuka dan mengucapkan 

terima kasih. 

Merespon dengan membalas 

ucapan kembali kasih. 

 

 

 

2. Memimpin berdoa. Berdo’a. 

 

 

 

 10.  Peralihan 

 

3. Pemimpin kelompok 

mengamati suasana 

kelompok apakah anggota 

kelompok sudah siap pada 

tahap selanjutnya 

- 

 

   4. Pemimpin kelompok 

menanyakan kesiapan dan 

ketersediaan anggota 

Mengutarakan kesiapannya 
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kelompok untuk mengikuti 

kegiatan 

 11.  Kegiatan 

 

5. Pemimpin kelompok 

merefleksikan hasil 

pertemuan sebelumnya 

Masing-masing anggota 

memberikan tanggapan 

 

 

6. Pemimpin kelompok 

memfasilitasi untuk 

berdiskusi mengenai 

perubahan-perubahan baru 

yang terjadi dilingkungan 

anggota berada 

Mengungkapkan kejadian-

kejadian yang dialami 

 

  

7. Mendiskusikan 

permasalahan baru yang 

mungkin muncul dan 

anggota lain memberikan 

tanggapan dan penguatan 

Aktif dalam diskusi 

   8. Pemimpin kelompok 

memberikan pujian kepada 

anggota kelompok yang 

telah melaksanakan layanan 

kelompok dengan baik dan 

memberikan selamat atas 

pencapaian yang telah 

dilakukan 

Mendengarkan dan berkomentar 

  

 

 

 

 
 

9. Games Semua anggota kelompok 

mengikuti 
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 12.  Pengakhiran 

 

10. Menjelaskan bahwa 

kegiatan konseling 

kelompok akan segera di 

akhiri. 

Memperhatikan, mendengarkan. 

 

   11. Pemimpin kelompok 

mempersilahkan anggota 

kelompok untuk 

mengungkapkan hal-hal 

yang diperoleh selama sesi 

layanan atau hal-hal yang 

perlu didiskusikan terkait 

kelompok. 

Mendengarkan, menyimpulkan. 

 

   12. Mengevaluasi kegiatan yang 

telah dilakukan: 

- Pemahaman yang sudah 

diperoleh oleh anggota 

kelompok. 

- Perasaan yang dialami 

selama kegiatan 

berlangsung. 

- Rencana yang akan 

dilakukan setelah 

mengikuti kegiatan. 

- Kesan yang diperoleh 

selama kegiatan. 

Menjawab pertanyaan. 

 

   13. Pemimpin kelompok 

mengahiri seluruh 

Memberikan tanggapan 
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sesikonseling dan 

memberikan persuasi verbal 

   14. Mengucapkan terima kasih. Menjawab. 

   15. Memimpin doa. Berdoa. 

   16. Mengucapkan salam. Menjawab salam. 

   17. Perpisahan. Saling berjabat tangan. 

E.  Alat dan Media : - 

F.  Rencana Penilaian dan 

Tindak Lanjut 

:  

 

 3. Penilaian Proses : Mengamati perhatian, respon, partisipasi dan aktivitas 

Mahasiswa saat kegiatan layanan berlangsung. 

 4. Penilaian Hasil 

- Laiseg  

: 

: 

 

Menyebarkan laiseg yang menanyakan tentang pemahaman, 

perasaan, tindakan dan pesan/kesan siswa setelah mengikuti 

layanan. 

 - Laijapen : Memantau sejauh mana siswa dapat memahami dan menjaga 

diri dari pergaulan bebas dengan melakukan observasi dan 

interview terhadap siswa dalam jangka waktu 1minggu-1bulan 

pasca layanan. 

 - Laijapan : Melakukan observasi dan interview pada siswa dalam jangka 

waktu 1bulan-1semester pasca layanan. 

 

   Bagi siswa yang masih memiliki masalah  maka akan ditindak 

lanjuti dengan: layanan kelompok (konseling kelompok) 

maupun layanan individual. 

  Kudus,     2019 

  Konselor 
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DOKUMENTASI 

 

 

Dokumentasi penelitian di MTs N 2 Kudus 
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Dokumentasi penelitian di MTs N 1 Kudus 

 

Dokumentasi penelitian di MTs NU TBS Kudus 
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Dokumentasi Saat Pelaksanaan Konseling Kelompok 

 

Dokumentasi Saat Pelaksanaan Konseling Kelompok 

 

Dokumentasi Saat Pelaksanaan Konseling Kelompok 
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Dokumentasi Saat Pelaksanaan Konseling Kelompok 

 

 

 

 

 

 


