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ABSTRAK 

Rahmadi Tarmizi, 2019. Keefektifan Konseling Kelompok Dengan Teknik Self-

Management Untuk Mengurangi Perilaku Agresif Siswa SMK LPI 

Semarang. Tesis. Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pascasarjana. 

Universitas Negeri Semarang, Pembimbing I Prof. Dr. Dwi Yuwono Puji 

Sugiharto, M.Pd., Kons. Pembimbing II Dr. Anwar Sutoyo, M.Pd. 

 

Kata Kunci: konseling kelompok, teknik self-management, cognitive 

restructuring, perilaku agresif. 

 

Perilaku agresif dikalangan remaja saat ini menjadi marak terjadi di 

berbagai daerah, banyak fenoma yang bermunculan di berbagai media seperti media 

cetak, televisi dan media sosial memberitakan tentang perilaku agresif remaja 

disekolah, sehingga ini menghambat perkembangan siswa sendiri karena itu 

konselor sekolah perlu melakukan penanganan khusus untuk mengatasi itu. 

Intervensi konseling kelompok dengan menyisipkan teknik di dalamnya dapat 

membantu konselor untuk mengurangi perilaku agrsif tersebut diantaranya teknik 

dari CBT self-management dan cognitive restructuring. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk menguji keefektifan konseling kelompok dengan teknik self-

management dan teknik cognitive restructuring untuk mengurangi perilaku agresif 

siswa SMK LPI Semarang, kemudian di analisis tingkat perbedaan keefektifan dari 

masing-masing teknik. 

Penelitian ini menggunakan desain eksperimen Randomized Pretest-

posttest Comparison Group Design. Melibatkan subyek sebanyak 18 siswa kelas 

XI dan XII SMK LPI Semarang yang dipilih secara purposive sampling dari total 

populasi 65 siswa, subjek dibagi menjadi tiga kelompok yang masing-masing diberi 

intervensi teknik self-management kelompok A teknik cognitive restructuring 

kelompok B dan kelompok kombinasi teknik self-management dan teknik cognitive 

restructuring kelompok C masing-masing 5 sesi pertemuan. Instrument utama yang 

digunakan adalah Aggression Questionnaire dengan koefisien alpha sebesar 0,909. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknik self-management, teknik 

cognitive restructuring dan kombinasi teknik self-management dan cognitive 

restructuring efektif untuk mengurangi perilaku agresif siswa SMK LPI Semarang. 

Masing-masing teknik memberikan tingkat keefektifan yang sama sehingga tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan tingkat keefektifan teknik self-management, 

teknik cognitive restructuring dan kombinasi teknik self-management dan cognitive 

restructuring untuk mengurangi perilaku agresif siswa. 

Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa siswa SMK LPI Semarang sangat 

membutuhkan intervensi konseling kelompok dengan teknik self-management dan 

teknik cognitive restructuring untuk mengurangi perilaku agresif telah terbukti 

efektif dan dapat digunakan untuk mengurangi perilaku agresif siswa. Disarankan 

bagi konselor sekolah agar dapat menggunakan intervensi ini sebagai solusi 

alternatif dalam melakukan penanganan bagi siswa yang cenderung melakukan 

perilaku agresif di sekolah.  

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Rahmadi Tarmizi, 2019. The Effectiveness of Group Counseling with Self-

Management Techniques to Reduce the Aggressive Behavior of Vocational 

School LPI Students in Semarang. Thesis. Guidance and Counseling Study 

Program. Postgraduate. Semarang State University, Supervisor I Prof. Dr. 

Dwi Yuwono Puji Sugiharto, M.Pd., Kons. Advisor II Dr. Anwar Sutoyo, 

M.Pd. 

 

Keywords: group counseling, self-management techniques, cognitive 

restructuring, aggressive behavior. 

 

Aggressive behavior among adolescents is now rife in various regions, 

many phenomena that appear in various media such as print media, television and 

social media tell about the aggressive behavior of adolescents in schools, so this 

hinders the development of students themselves because of that school counselors 

need to take special care to overcome that. Group counseling interventions by 

inserting techniques in it can help counselors to reduce aggressive behavior 

including techniques from CBT self-management and cognitive restructuring. The 

purpose of this study was to examine the effectiveness of group counseling with 

self-management techniques and cognitive restructuring techniques to reduce the 

aggressive behavior of SMK LPI Semarang students, then analyze the difference in 

the effectiveness levels of each technique. 

This research uses the Randomized Pretest-posttest Comparison Group 

Design experimental design. Involving subjects as many as 18 students of class XI 

and XII of SMK LPI Semarang selected by purposive sampling from a total 

population of 65 students, subjects were divided into three groups, each given the 

intervention of self-management technique group A group cognitive restructuring 

technique group B and group combination technique self-management and 

cognitive restructuring techniques for group C each 5 sessions. The main instrument 

used was the Aggression Questionnaire with an alpha coefficient of 0.909. 

The results of this study indicate that self-management techniques, 

cognitive restructuring techniques and a combination of self-management and 

cognitive restructuring techniques are effective in reducing the aggressive behavior 

of vocational high school students at LPI Semarang. Each technique provides the 

same level of effectiveness so that there is no significant difference in the level of 

effectiveness of self-management techniques, cognitive restructuring techniques 

and a combination of self-management and cognitive restructuring techniques to 

reduce student aggressive behavior. 

The conclusion of this study is that vocational high school students at LPI 

Semarang really need group counseling intervention with self-management 

techniques and cognitive restructuring techniques to reduce aggressive behavior has 

been proven effective and can be used to reduce student aggressive behavior. It is 

recommended for school counselors to be able to use this intervention as an 

alternative solution in handling treatments for students who tend to engage in 

aggressive behavior at school. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Masa remaja merupakan masa dimana individu mencari jati diri. Pada masa ini 

remaja ingin menunjukkan siapa dirinya agar mendapatkan pengakuan dari teman 

dan lingkungan sosialnya. Masa remaja juga dikenal dengan gejolak emosional 

yang besar, karena perkembangannya sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah 

satunya lingkungan sosial. Apabila remaja berada dalam lingkungan yang salah, 

maka berdampak pada perilakunya. Pada periode ini yang sering sekali terjadi 

adalah kenakalan remaja, seperti perilaku agresif dapat dilihat dari berbagai 

fenomena yang terjadi akhir-akhir ini di media massa seperti televisi, surat kabar 

dan media sosial Facebook dan Instagram mulai dari tawuran, menghina dan 

mengejek sehingga menimbulkan perkelahian, bahkan menyerang gurunya sendiri.  

Agil (dalam Merdeka.com, 13 November 2018) melaporkan telah terjadi video 

viral murid menyerang guru di SMK 3 NU Kendal sehingga dari informasi yang 

diterima Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pihak sekolah sudah 

memanggil dan membina para siswa yang terlibat dalam video yang viral tersebut 

pada sabtu (10/11) dan siswa tersebut diminta untuk tidak mengulanginya. 

Kemudian Zahrotustianah dan Aria (dalam VIVA.co.id, 10 Februari 2019) 

melaporkan bahwa video viral Siswa Bully guru diduga terjadi disalah satu sekolah 

di Kabupaten Gresik Jawa Timur dalam video berdurasi 22 detik tersebut tampak 

suasana kelas seorang guru terlihat menghampiri siswanya seperti menegur, tapi 



 
 

siswa yang ditegur malah melawan dan cenderung bertindak agresif seperti 

menantang sang guru berkelahi, ada 2 siswa yang tampak berdiri seperti hendak 

menyerang guru. 

Dryfoos (dalam Santrock, 2003) menyatakan kenakalan remaja merupakan 

tingkah laku yang tidak dapat diterima secara sosial, pelanggaran status, dan juga 

sampai kepada perilaku agresif bahkan sampai dengan kriminal. Biasanya mereka 

mengalami kesulitan-kesulitan dalam mencapai tugas perkembangan menyebabkan 

terhambatnya perkembangan emosi dan perilaku sosial yang diwujudkan kedalam 

perilaku agresif (Septiana, dkk., 2013) sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh John Dollard dan Neal Miller (dalam Sarwono & Meinarno, 2009) 

menunjukkan bahwa tidak tercapainya keinginan menyebabkan ketidak nyamanan 

yang menimbulkan adanya kemarahan kemudian berubah menjadi perilaku agresif. 

Kemudian disamping itu juga tingkat agresif lebih tinggi pada remaja terkait dengan 

rendahnya prestasi akademik (Joshi, 2015) semakin tinggi kematangan emosi maka 

akan semakin tinggi perilaku agresif, sebaliknya semakin rendah kematangan emosi 

maka akan semakin tinggi perilaku agresif (Guswani, 2011).  

Individu dengan tingkat kematangan emosional tinggi mampu meredam 

dorongan agresif dan mengendalikan emosinya, pandai membaca perasaan orang 

lain, serta dapat memelihara hubungan baik dengan lingkungannya sehingga 

individu tersebut mampu mengendalikan perilaku agresifnya (Winarling, 2016) 

fenomena perilaku agresif yang terjadi belakangan sangat membuat resah dan miris, 

sehingga sangat dibutuhkan penanganan yang serius karena itu diperlukan adanya 

bimbingan pihak sekolah terutama guru bimbingan dan konseling untuk membekali 



 
 

tentang pendidikan karakter, agar siswa tidak mencontoh yang dilihat dari perilaku 

agresif tersebut. 

Agresivitas atau agresif merupakan suatu perilaku individu menyerang, 

menggancam secara fisik maupun verbal, melecehkan orang lain, mengejek, 

berkata kasar, dan memaksa orang lain mendapatkan barang yang bukan miliknya, 

perilaku ini sangat menggangu dan merugikan perkembangan dirinya dan orang 

lain. Menurut Myers (2012) Perilaku agresif merupakan suatu perilaku fisik 

maupun verbal yang bertujuan menyakiti orang lain. Sullivan (dalam 

Purnaningrum, 2013 dan Arinata, 2017) perilaku agresif dan kekerasan dapat 

dilakukan kepada siapapun dan apapun yang dapat menyebabkan ia marah, berbeda 

dengan perilaku bullying yang hanya dilakukan kepada orang memiliki kekuatan 

yang lebih rendah dari pada perilaku tindak bullying. Agresif merupakan perilaku 

yang dimaksudkan menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis, jika 

menyakiti orang lain karena unsur ketidak sengajaan, maka perilaku tersebut bukan 

di kategorikan perilaku agresif rasa sakit akibat tindakan medis misalnya, walaupun 

sengaja dilakukan bukan termasuk agresif. Sebaliknya, niat menyakiti orang lain 

tetapi tidak berhasil, hal ini dapat dikatakan sebagai perilaku agresif (Tentama, 

2012). 

Agresivitas remaja merupakan kesalahan dalam penyesuain diri disuatu 

lingkungan yang berbentuk kenakalan, kekerasan dan kemarahan. Anantasari 

(2006) berpendapat perilaku agresif merupakan segala bentuk perilaku yang 

disegaja terhadap orang lain maupun objek lain dengan tujuan merugikan, 



 
 

menganggu, melukai ataupun mencelakakan korban baik secara fisik maupun 

psikis, langsung maupun tidak langsung.  

Murray (dalam Chaplin, 2004) mengatakan bahwa agresif adalah perilaku yang 

menyerang, melukai oranglain, untuk meremehkan, merugikan, mengganggu, 

membahayakan, merusak, menjahit, mengejek, mencemoohkan, atau menuduh 

secara jahat menghukum berat, atau melakukan tindakan sadistis lainnya. Sehingga 

dari perilaku agresif ini dapat mengakibatkan remaja bertindak kasar kepada teman-

temannya jika ada keinginan yang tidak terpenuhi dan mengaggu ketentraman 

sekolah menyebabkan siswa cenderung untuk beradaptasi dengan kebiasaan buruk, 

meta-analisis lain mendukung teori bahwa pengaruh sikap yang membenarkan 

agresif dan meminimalkan kerusakan pada korban sehingga menghasilkan dampak 

moral yang mengarah keperilaku agresif remaja dan perilaku intimidasi (Gini, 

Pozzoli, & Hymel, 2013). 

Ada banyak faktor yang menyebabkan perilaku agresif ini terjadi seperti faktor 

biologis, tempramen yang sulit, pengaruh pergaulan yang negatif, penggunaan 

narkoba, pengaruh tayangan kekerasan dan lain sebagainya. Dalam penelitian 

Logitudinal terhadap remaja, Elliott (dalam Tremblay & Cairns, 2000) menemukan 

bahwa terdapat peningkatan tindakan kekerasan pada anak laki-laki maupun 

perempuan pada usia 12 sampai dengan 17 tahun, hal ini menunjukkan bahwa pada 

tahap perkembangannya remaja tergolong rentan berperilaku agresif terutama jika 

terdapat faktor resiko yang menyertainnya, remaja yang agresif memiliki toleransi 

yang rendah terhadap frustasi dan kurang mampu menunda kesenangan (Myers, 

2002) cenderung reaksi dengan cepat terhadap dorongan agresif kurang dapat 



 
 

melakukan repleksi diri (Currie, 2004) dan kurang dapat bertanggung jawab atas 

akibat perbuatannya (Knorth, Klomp, Van der Bergh & Noom, 2007).  

Menurut Baron & Byrner (2005) faktor yang menyebabkan perilaku agresif 

adalah faktor internal dan eksternal dimana faktor internal itu kepribadian, 

kemampuan, dan hubungan interpersonal sedangkan faktor eksternal yaitu frustasi, 

hubungan dengan teman sebaya ada penolakan sehingga akan mengakibatkan 

perilaku agresif selanjutnya. Semakin individu berperilaku agresif kuat maka 

semakin kuat pula penolakan dari teman sebanyanya dan semakin kuat terisolasi 

sosial (Krahe, 2005) remaja yang memiliki kencenderungan untuk melakukan 

agresif yang tinggi akan berdampak pada penolakan dan isolasi secara internal dan 

eksternal dan orang-orang disekitar mereka, Weltres (dalam Annisavitry & 

Indiriyati 2007). 

Dari beberapa hasil penelitian dan menurut para ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa perilaku agresif adalah perilaku maladaptif yang merugikan orang lain dan 

dirinya sendiri karena perilaku agresif merupakan perilaku yang bertujuan untuk 

menyakiti orang lain baik secara fisik maupun verbal karena itu perilaku agresif ini 

merupakan kesalahan penyesuain diri dalam suatu lingkungan serta pengaruh 

pergaulan negatif dan kurang mampu mengontrol emosional yang tinggi. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di SMK LPI Semarang peneliti 

mendapatkan data dari hasil instrumen agresivitas menunjukkan dari 65 siswa yang 

mengisi instrumen menunjukkan ada 18 siswa memiliki tingkat angresivitas tinggi, 

agresivitas sedang 27 siswa, rendah 19 siswa dan sangat rendah 1 siswa. Peneliti 

juga melakukan observasi hasilnya menunjukkan bahwa terdapat siswa saling 



 
 

mengejek, bertengkar, menjahili, menyerang secara fisik, bahkan melawan guru. 

Studi pendahuluan diatas diperkuat dengan hasil wawancara dengan guru 

bimbingan dan konseling di SMK LPI Semarang terdapat siswa yang berperilaku 

agresif seperti bullying, melawan guru, saling menyindir melalui media sosial 

sehingga terbawa kelingkungan sekolah dan terjadi perkelahian, selain itu guru 

bimbingan dan konseling mengungkapkan selama ini belum ada memberikan 

treatment terkait dengan perilku agresif siswa.  

Teknik self-management melibatkan pemantauan diri, reinforcement yang 

positif kontrak atau perjanjian dengan diri sendiri dan penguasaan terhadap 

rangsangan self-management merupakan suatu strategi pengubahan perilaku yang 

bertujuan untuk mengarahkan perilaku individu dengan suatu teknik kombinasi 

terapeutik. Menurut Skinner (2013) self-management melibatkan adanya perilaku 

pengendali dan perilaku yang terkendali dimana dalam perilaku pengendali 

melibatkan penerapan strategi self-management dimana anteseden dan konsekuensi 

dari perilaku target atau perilaku alternatif yang akan dimodifikasi.  

Menurut Sukadji (dalam Gantina, 2011) masalah-masalah yang dapat ditangani 

dengan menggunakan teknik self-management diantaranya : 1) perilaku yang 

berkaitan dengan orang lain tetapi mengganggu orang lain dan dirinya sendiri, 2) 

perilaku yang muncul tanpa diprediksi waktu pemunculannya sehingga self-

management kurang efektif, 3) perilaku bentuk sasaran verbal dan berkaitan dengan 

evaluasi diri dan self-management, 4) tanggung jawab atas perubahan atau 

pemeliharaan tingkah laku konseli.  



 
 

Ada beberapa program yang dinilai efektif untuk mengurangi perilaku agresif 

baik sebagai pencegahan maupun penanganan, diantaranya adalah menggunakan 

pendekatan kognitif-perilaku yaitu teknik Self-Management dan Cognitive 

Restructuring (Deffenbancher, Oetting, & DiGuseppe, 2002; Knorth et al., 2007; 

Blake & Hamrin, 2007) karena tidak hanya fokus pada aspek kognitif saja, namun 

juga memperhitungkan fungsi individu pada aspek afektif dan perilaku. Perubahan 

pada salah satu aspek akan diikuti oleh perubahan pada aspek yang lainnya (Martin 

& Sandra, 2005) yang seringkali disebut sebagai penanganan multikomponen atau 

multimodal (Sukholdosky, et al., dalam Blake & Hamrin, 2007) Herman & 

McWhirter (2003) melalui program SCARE (Student Created Aggression 

Replancement Education) sebanyak 15 sesi, menemukan bahwa remaja berisiko 

yang telah mengikuti program tersebut memiliki tingkat perilau agresif yang 

signifikan lebih rendah dan memiliki tingkat control Self-Management yang lebih 

tinggi pada akhir perlakuan dan setelah satu tahun program berlangsung.  

Pelaksanaan Program self-management untuk mengurangi perilaku agresif 

yang hanya berlangsung selama 8 sesi tampaknya masih belum mampu mengubah 

kencenderungan perilaku agresif siswa yang sudah terbentuk cukup lama 

sebelumnya, mengigat siswa adalah remaja yang berisiko terhadap perilaku agresif, 

lamanya program atau jumlah sesi yang diikuti tampaknya mempengaruhi kekuatan 

hasil yang dicapai karena perubahan perilaku yang diharapkan merupakan hasil dari 

pembiasan yaitu mengurangi kencenderungan spontan menjadi agresif dan 

meningkatkan kemampuan self-management (Wilkowski & Robinson, 2008) yang 

perlu diperaktekkan dalam kehidupannya sehari-hari dan dirasakan manfaatnya 



 
 

oleh siswa. Hasil jangka panjang dari program self-management terhadap 

agresivitas dilaporkan bahwa setelah 3 tahun program berkahir siswa yang agresif 

menunjukkan penurunan dalam keterlibatannya menggunakan obat-obatan dan 

alkohol, dan rasa percaya diri mereka tampak meningkat, meskipun dalam perilaku 

agresifnya tampak tidak ada perubahan (Skiba & Mckelvey, 2013).  

Untuk itu saran di penelitian selanjutnya diperlukan sesi tambahan setelah 

program berakhir untuk dapat mempertahankan kemampuan dan ketrampilan 

perilaku siswa (Hermann & Mcwhirter, 2003) atau memberikan intervensi serta 

materi lain yang sifatnya melangkapi dan meningkatkan manfaat self-management 

siswa misalnya pendidikan moral dan keterampilan sosial. Dalam Penelitian Currie 

(2004) self-management dengan program Doing Anger Differently (DAD) terbukti 

efektif menurunkan perilaku agresif siswa yang berisiko dengan memberikan 

ekspresi amarah dan melatih siswa melambangkan perasaan negatifnya hingga 

mampu menyadari dan mencari alternative respon terhadap perilaku agresif. 

Penelitian Syahadat (2013) pelatihan self-management dapat menurunkan perilaku 

agresif (menendang, memukul, merebut paksa, mengganggu atau usil dan 

mendorong) serta agresif verbal (mengejek, berteriak-teriak, membentak dan 

berkata kotor/ kasar). 

Berbeda dengan penelitian Siddiqah (2010) dengan partisipan hanya 

mendapatkan 8 sesi dan tanpa sesi tambahan atau materi pelengkap lain, mengingat 

keterbatasan waktu yang ada dilapangan, sehingga dapat dikatakan efektivitas 

program pengelolaan self-management belum optimal sehingga dalam menagani 

agresivitas siswa baik jangka pendek maupun jangka Panjang perlu dilakukan 



 
 

penelitian kembali dengan tetap mempergunakan modul yang telah disusun dan 

memperbaiki kelemahan yang ada yaitu dengan menambah jumlah sesi, 

meningkatkan jumlah partisipan, menambahkan instrument pengukuran, dan 

melakukan follow up. 

Hasil dari penelitian Siddiqah diatas merupakan alasan peneliti menggunakan 

konseling kelompok dengan teknik self-management dan cognitive restructuring 

untuk mengurangi perilaku agresif dalam penelitian ini, dikarenakan sebelumnya 

sudah menggunakan teknik self-management berbasis kelompok untuk mereduksi 

perilaku agresif siswa tetapi belum optimal, karena itu peniliti menggunakan 

kombinasi teknik atau penggabungan dua teknik self-management dan cognitive 

restructuring untuk mengurangi perilaku agresif siswa dalalm setting konseling 

kelompok. Indarayana dan Nursalim (2015) dalam penelitiannya mengatakan 

penerapan konseling kelompok dengan teknik self-management efektif dalam 

meningkatkan penyesuaian diri siswa.  

Konseling kelompok akan diberikan menggunakan dua teknik yaitu teknik self-

management dan teknik cognitive restructuring dimana, teknik cognitive 

restructuring diharapkan mampu untuk melengkapi teknik self-management dalam 

mengurangi perilaku agresif siswa. Erford (2016) menjelaskan bahwa teknik 

cognitive restructuring digunakan untuk memberikan treatment kepada individu 

yang pikirannya tidak terkontrol, sehingga akan menimbulkan perilaku agresif 

karena ketidak mampuan pikirannya mengontrol situasi tertentu yang berpengaruh 

terhadap tindakannya. Teknik cognitive restructuring ini memiliki keunggulan 

yang dapat dilihat pada kajian dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan 



 
 

sebelumnya. Ekennia, dkk (2013) menggunakan cognitive restructuring untuk 

mengelola nocturnal enuresis kalangan remaja SMP.  

Teknik cognitive restructuring dianjurkan untuk tidak hanya digunakan dalam 

menangani siswa enuresis akan tetapi siswa dengan masalah perilaku, seperti 

perilaku agresif juga efektif digunakan, hal ini divalidasi temuan (Otta, 2000; dan 

Oko, 2007) menemukan bahwa cognitive restructuring efektif dalam menangani 

masalah perilaku agresif. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Olivia (2015) 

membuktikan bahwa teknik konseling rekontruksi kognitif (CR) efektif untuk 

mereduksi perilaku agresif siswa peneliti menggunakan desain penelitian quasi 

eksperimen dengan sampling totally sampling yakni seluruh siswa kelas XI SMA 

yang berjumlah 118, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan teknik 

rekontruksi kognitif terbukti efektif untuk mengurangi perilaku agresif siswa. 

Teknik cognitive restructuring pernah digunakan untuk mengatasi perilaku 

kenakalan pada remaja (juvenile delinquent), fobia, depresi serta perilaku agresif. 

Penelitian yang telah dilakukan Meichenbaum (dalam Dobson, 2010) menunjukan 

efektif dari program keterampilan menangani sesuatu dengan cognitive 

restructuring manakala diaplikasikan pada problema kecemasan untuk berbicara, 

kecemasan mengikuti tes, fobi, perilaku agresif, dan ketidak mampuan 

bersosialisasi, serta kecanduan bagi anak-anak yang menarik diri dari 

lingkungannya. McKay dan Fanning (dalam Donald Maichenbaum, 2010) 

menjelaskan teknik cognitive restructuring membantu individu untuk memahami 

distorsi kognitif yang membuat individu tersebut mengkritik diri dengan penilaian 



 
 

negative dengan cognitive restructuring, individu dapat memperbaiki pikiran yang 

irasional menjadi rasional. 

Menurut Stallard (2005) mengungkapkan bahwa anak dan remaja perlu 

meningkatkan kesadaran akan kesalahan berfikirnya sehingga mereka akan 

memahami efek pikiran tersebut terhadap perilaku dan perasaannya. Cognitive 

restructuring individu juga memerlukan koreksi pada defisit perilaku adaptif 

dengan cara melatih keterampilan yang sebelumnya belum dimiliki (Donald 

Maichenbaum, 2010) dimana keterampilan tersebut dapat dilakukan dengan cara 

memberi modifikasi perilaku sesuai dengan kebutuhan individu. 

Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam implementasi teknik cognitive 

restructuring oleh para praktisi konseling (Dobson & Dobson, 2009) yaitu (1) 

identifikasi pikiran-pikiran negatif konseling, (2) metode pengumpulan pikiran-

pikiran negatif (3) intervensi pikiran-pikiran negatif konseli. Cognitive 

restructuring menitikberatkan pada upaya mengidentifikasi dan mengubah 

kesalahan kognisi atau persepsi klien tentang diri dan lingkungan. Intervensi 

diarahkan kepada mendesain cara berpikir siswa yang memandang tuntutan 

perilaku agresif. Tahapan implementasi restrukturisasi kognitif dalam mengatasi 

perilaku agresif siswa adalah sebagai berikut: (1) Asesmen dan diagnosa (2) 

Mengidentifikasi pikiran negatif siswa (3) Melakukan pengumpulan pikiran-

pikiran siswa melalui thought record (4) Memberikan umpan balik kepada siswa 

dan memberikan motivasi untuk mengikuti terapi sampai akhir (5) Memodifikasi 

pikiran negatif siswa menjadi pikiran positif.  



 
 

Menurut Sharf (2012) konseling yang mampu memahami hakikat dari 

peristiwa emosional, gangguan perilaku, dan fokus pada isi kognitif dari reaksi 

individu adalah konseling dengan pendekatan kognitif perilaku. Kedua teknik yang 

telah dipaparkan sebelumnya bertujuan untuk mengajak konseli untuk menentang 

pikiran dan emosi yang salah dengan menampilkan bukti-bukti yang bertentangan 

dengan kenyakinan masalah yang mereka hadapi teknik ini dapat digunakan 

menggunakan format individu maupun kelompok (Myrick, 2011) dalam penelitian 

kali ini peneliti menggunakan konseling kelompok merupakan salah satu dari 

layanan bimbingan dan konseling dimana diharapkan pencapain tujuan yang sama 

dengan konseling individu dalam kaitannya dengan pengentasan masalah.  

Pemberian konseling kelompok dengan tujuan permasalahan yang dialami oleh 

konseli dapat terselesaikan secara efektif serta diharapkan dapat memfasilitasi 

sejumlah siswa secara bersama-sama dalam membahas pokok bahasan tertentu 

yang berguna untuk mengentaskan permasalahan dan mencengah berkembangnya 

perilaku agresif dikalangan siswa dengan memanfaatkan dinamika kelompok. 

Gladding (2012) menyatakan bahwa konseling dengan pendekatan cognitive 

behavior berguna dalam menangani perilaku agresif, stres dan kepercayaan diri 

dengan bertujuan mengubah atau menghapuskan pikiran-pikiran yang irasional 

menjadi pikiran yang rasional. Konseling kelompok self-management sebagai 

proses pertalian pribadi (interpersonal relationship) antara seorang atau beberapa 

konselor dengan sekelompok konseli yang dalam proses pertalian itu konselor 

berupaya membantu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan konseli untuk 

menghadapi dan mengatasi persoalan atau hal-hal yang menjadi kepedulian 



 
 

masing-masing konseli melalui pengembangan pemahaman, sikap, keyakinan, dan 

perilaku konseli yang tepat dengan cara memanfaatkan susasana kelompok 

(Abdullah dkk, 2016). 

Konseling kelompok diharapkan dapat menurunkan perilaku agresif karena 

dalam konseling kelompok masalah-masalah yang dibahas merupakan masalah 

perseseorangan. Farichah dkk (2019) dalam penelitiannya menjelaskan konseling 

kelompok efektif meningkatkan self-management. Berdasarkan uraian diatas maka 

peneliti hendak melakukan penelitian mengenai “Keefektifan Konseling 

Kelompok Dengan Teknik Self-Management dan Teknik Cognitive 

Restructuring Untuk Mengurangi Perilaku Agresif Siswa SMK LPI 

Semarang”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas ada beberapa masalah yang muncul sebagai 

berikut: 

1.2.1 Terdapat Siswa SMK LPI Semarang menunjukkan perilaku agresif, 

yaitu: mengganggu, mencela, menyerang dengan kata-kata tidak sopan, 

menyerang secara fisik, bahkan tidak menghormati guru seperti 

menyerang guru dengan verbal. 

1.2.2 Pelaksanaan konseling kelompok selama ini belum menggunakan teknik. 

1.2.3 Perlu melakukan suatu strategi yang cocok untuk mengatasi perilaku 

agresif siswa. 



 
 

1.2.4 Perlu pelaksanaan konseling kelompok dengan teknik self-management 

dan cognitive restructuring terhadap siswa berperilaku agresif untuk 

melihat dan menguji keefektifan kedua teknik tersebut. 

1.3 Cakupan Masalah  

Konseling kelompok dengan teknik self-management dan cognitive 

restructuring untuk mengurangi perilaku agresif siswa SMK LPI Semarang. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan cakupan masalah di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1.4.1 Sejauhmanakah konseling kelompok dengan teknik self-management    

efektif untuk mengurangi perilaku agresif? 

1.4.2 Sejauhmanakah konseling kelompok dengan teknik cognitive 

restructuring efektif untuk mengurangi perilaku agresif? 

1.4.3 Apakah terdapat perbedaan tingkat keefektifan konseling kelompok 

dengan teknik self-management dengan cognitive restructuring untuk 

mengurangi perilaku agresif?  

1.5 Tujuan Penelitian 

Melihat rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang: 

1.5.1 Menganalisis keefektifan konseling kelompok dengan teknik self-

management untuk mengurangi perilaku agresif. 

1.5.2 Menganalisis keefektifan konseling kelompok dengan teknik cognitive 

restructuring untuk mengurangi perilaku agresif. 



 
 

1.5.3 Menganalisis perbedaan tingkat keefektifan konseling kelompok dengan 

teknik self-management dengan cognitive restructuring untuk 

mengurangi perilaku agresif. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat informasi tentang 

mengurangi perilaku agresif siswa secara teoretis maupaun praktis: 

1.6.1 Manfaat Teoretis  

Hasil penelitian konseling kelompok dengan teknik self-management 

dan cognitive restructuring ini dapat dijadikan rujukan ilmu pengetahuan 

dan pengembangan wawasan bimbingan konseling dengan 

menggunakan teknik. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada guru 

bimbingan dan konseling di sekolah, para siswa dan peneliti berikutnya. 

1.6.3 Bagi Peneliti berikutnya 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi awal dalam 

pengembangan konseling tentang cara mengurangi perilaku agresif siswa 

dengan menggunakan teknik self-management dan cognitive 

restructuring. 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, KERANGKA BERFIKIR 

DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian terdahulu bertujuan untuk memberikan gambaran dari hasil 

penelitian sebelumnya yang dapat mendukung pada penelitian ini, penelitian terkait 

dengan keefektifan konseling kelompok dengan teknik self-management dan 

cognitive restructuring untuk mengurangi perilaku agresif siswa adapun penelitian 

tersebut: 

Rika & Tri (2016) dalam penelitiannya tentang efektivitas konseling Behavior 

dengan teknik modeling untuk mengatasi perilaku agresif pada peserta didik. 

Pelaksanaannya menggunakan konseling kelompok dengan pendekatan behavior 

dan teknik modeling sehingga memperoleh hasil penelitian ini perilaku agresif 

sebelum mengikuti konseling kelompok sangatlah tinggi sehingga setelah 

mengikuti konseling kelompok dengan pendekatan behavioral dan teknik modeling 

efektif menurunkan perilaku agresif siswa. 

Wisner (2013) dalam penelitiannya mengungkapkan siswa sekolah menengah 

atas berisiko terhadap perilaku bermasalah, emosional, dan akademik yang negatif 

sehingga konseling kelompok berbasis sekolah sering dilaksanakan oleh para 

professional untuk meredam itu, temuannya menunjukkan bahwa penerapan 

meditasi kesadaran dalam kelompok konseling berbasis sekolah memiliki potensi 

untuk membantu siswa meningkatkan kekuatan kontrol diri. 

 



 
 

Rasalasari & Sukmawati (2019) dalm penelitian mereka konseling kelompok 

untuk kenakalan remaja, dalam penelitian ini menggunakan analisis data nalisis 

regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil klasik (OrdinaryLeast Square) 

untuk mengetahui aspek dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi karakter 

remaja dengan hasil penelitian konseling kelompok untuk mengatasi kenakalan 

remaja efektif untuk meredam perilaku kenakalan yang digolongkan terhadap 

kenakalan yang menyebabkan korban fisik, materi, melawan status, dan melukai 

orang lain/menimbulkan korban.   

Murphy dkk (2017) dalam penelitian mereka mengatakan  strategi wawancara 

motivasi dengan terapi perilaku-kognitif (ICBT) lebih efektif daripada pendekatan 

kognitif-perilaku kelompok standar (GCBT) untuk konseli yang berperilaku 

agresif, Namun, bertentangan dengan hipotesis penelitian GCBT menghasilkan 

manfaat yang setara atau lebih besar secara konsisten daripada ICBT hasilnya 

menunjukkan bahwa dukungan timbal balik dan pengaruh sosial positif yang 

tersedia dalam intervensi kelompok sangat membantu bagi konseli. 

Kharisma dan Astuti (2019) dalam penelitian mereka Efektivitas Metode 

Problem Solving Melalui Konseling Kelompok Untuk Meningkatkan Regulasi Diri 

Siswa SMA N 1 Jatinom, penelitian ini menggunakan dua kelompok yaitu 

kelompok eksperimen sejumlah enam siswa dan kelompok kontrol sejumlah enam 

siswa, populasi penelitian ini adalah siswa SMA N 1 Jatinom tahun ajaran 

2017/2018 dan hasil penelitian menunjukan bahwa metode problem solving melalui 

konseling kelompok efektif terhadap regulasi diri siswa. 



 
 

Maba (2017) dalam penelitiannya dengan judul pengembangan model 

konseling kelompok dengan teknik paradoxical intention untuk mengurangi 

perilaku agresif verbal siswa. Tujuan penelitiannya adalah (1) Mendeskripsikan dan 

menganalisis pelaksanaan layanan konseling kelompok, (2) Memperoleh gambaran 

tingkat agresi verbal siswa, (3) Menghasilkan model layanan konseling kelompok 

dengan teknik paradoxical intention untuk mengurangi perilaku agresi verbal 

siswa, (4) Mengetahui keefektifan model layanan konseling kelompok dengan 

teknik paradoxical intention untuk mengurangi perilaku agresi verbal siswa. 

Sehingga memberikan hasil 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. 

Karyanti & Setiawan (2018) dalam penelitian mereka model konseling 

kelompok teknik expresif writing berlandaskan falsafah dandang tingang untuk 

meningkatkan perilaku respect, hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan 

aplikasi SPSS 19.00 diperoleh data sebagai berikut: T hitung (23,703) > T tabel 

(2,120) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

konseling kelompok dengan teknik expresif writing berlandaskan falasafah 

dandang tingang efektif untuk meningkatkan perilaku respect. 

Perusse, Goodnough & Lee (2009) dalam penelitiannya mengatakan intervensi 

konseling kelompok efektif dilakukan di lingkungan sekolah dengan kolaborasi 

antara pihak yang memiliki wewenang disekolah untuk membuat kebijakan yang 

mendukung kegiatan layanan konseling kelompok dan konseling kelompok juga 



 
 

memberikan pengetahuan dan keterampilah bagi siswa mengadvokasi diri dari 

perubahan perilaku. 

Dewi dkk (2017) dalam penelitiannya tentang efektivitas konseling kelompok 

behavioral dalam mengurangi perilaku agresif verbal siswa dimana tujuan utama 

penelitian ini menjelaskan efektivitas konseling kelompok behavioral dalam 

mengurangi perilaku agresif verbal siswa dan memperoleh hasil analisis deskriptif 

menunjukkan bahwa sebelum mengikuti layanan konseling kelompok behavioral 

siswa yang bersangkutan memiliki perilaku agresif yang tinggi sehingga setelah 

mengikuti konseling kelompok behavior efektif dalam menurunkan perilaku agresif 

verbal siswa.  

Green dkk (2018) dalam penelitiannya mengatakan model adaptasi dari 

kurikulum kelompok kecil pembelajaran perilaku sosial-emosional berbasis bukti, 

pelatihan kelompok kecil bertahun terhadap anak yang kredibel (Webster-Stratton, 

2004), diimplementasikan dan dievaluasi dalam lingkungan sekolah dan hasilnya 

penelitian menunjukkan penurunan yang signifikan melalui penanganan berbasis 

kelompok secara statistik dalam perilaku yang bermasalah dan intensitas perilaku 

yang masalah. 

Salmiati & Astuti (2018) dalam penelitiannya berjudul penerapan teknik self-

management dalam mengurangi tingkat perilaku agresif siswa, penelitian ini 

bertujuan mengetahui penerapan teknik self-management untuk mengurangi 

perilaku agresif siswa dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknik 

self-management dapat mengurangi tingkat perilaku agresif siswa. 



 
 

Carr (2016) dalam penelitiannya mengatakan bahwa intervensi self-

management yang secara spesifik menargetkan pengurangan dalam perilaku agresif 

serta studi yang secara spesifik menargetkan perolehan keterampilan dan 

menggambarkan peningkatan perilaku agresif sebagai efek jaminan dari intervensi 

tersebut, hasilnya menunjukkan bahwa intervensi self-management efektif dalam 

mengurangi perilaku agresif untuk anak-anak berusia empat hingga 18 tahun yang 

dapat digambarkan sebagai fungsi yang tinggi atau rendah sehingga dapat 

disimpulkan self-management dari perilaku agresif diidentifikasi sebagai 

pengobatan yang muncul dimasukkan dalam kerangka dukungan perilaku positif. 

Sa’diyah dkk (2016) dalam penelitian berjudul penerapan teknik self-

management untuk mereduksi agresifitas remaja, penelitian ini menggunakan 

metode eksperimen, dengan desain penelitian One- Group Pretest- Posttest Design, 

dengan populasi dan sampel yang berjumlah sama (10 orang) yang memiliki 

kecenderungan berprilaku agresif hasil analisis data menunjukkan bahwa 

penerapan teknik self-management dapat mereduksi agresifitas remaja. 

Dubois dkk (2017) mengatakan dalam penelitiannya intervensi self-

management telah diadaptasi untuk melayani sebagai intervensi yang ditargetkan 

untuk meningkatkan perilaku siswa dalam akademik tapi yang menjadi pertanyaan 

seberapa layak intervensi ini dilakukan dalam kelompok intervensi teoritis. 

Sehingga dari hasil penelitiannya mengatakan seluruh siswa setelah melakukan 

intervensi self-managemet sedikit ada peningkatan dalam perilaku akademik siswa, 

dan siswa juga dapat menerima dengan baik, dimengerti dan layak. 



 
 

Selvia dkk (2017) dalam penelitiannya yang berjudul teknik cognitive 

restructuring dan thought stopping dalam konseling kelompok untuk mengurangi 

perilaku bullying siswa dimana tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji 

keefektifan konseling kelompok teknik cognitive restructuring dan thought 

stopping dalam mengurangi perilaku bullying siswa di SMP Ibu Kartini Semarang. 

Menunjukkan hasil adanya perbedaan rata-rata secara signifikan apabila konseling 

kelompok dilakukan intervensi berupa cognitive restructuring dan thought stopping 

dibandingkan dengan yang tidak dilakukan intervensi. 

Asikhia an Olubusayo (2014) melakukan penelitian untuk menlihat keefektifan 

teknik cognitive restructuring untuk mengurangi kecemasan pada pelajaran 

matematika di sekolah menengah atas di nigeria, dari penelitian tersebut ditemukan 

bahwa teknik cognitive restructuring efektif untuk mengurangi kecemasan pada 

pelajaran matematika pada siswa. penelitian ini juga mengungkapkan bahwa jenis 

kelamin mempengaruhi kecemasan siswa pada pelajaran matematika secara 

signifikan dengan siswa laki-laki memiliki lebih banyak pengurangan kecemasan 

pelajaran matematika daripada siswa perempuan. 

Hasanah (2018) dalam penelitiannya tentang efektivitas konseling kelompok 

dengan teknik cognitive restructuring (CR) untuk menurunkan perilaku bullying 

pada siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas 

konseling kelompok dengan menggunakan teknik cognitive restructuring untuk 

mengurangi kebiasaan bullying pada siswa-siswa dengan hasil dapat disimpulkan 

bahwa konseling kelompok dengan teknik cognitive restructuring efektif untuk 

menurunkan perilaku bullying pada siswa. 



 
 

Saputra dkk (2017) dalam penelitian tentang konseling kelompok teknik self-

instruction dan cognitive restructuring untuk mengurangi prokrastinasi akademik, 

tujuan penelitiannya mengidentifikasi keefektifan konseling kelompok dengan 

teknik self-instruction dan cognitive restructuring untuk mengurangi perilaku 

prokratinasi akademik siswa, sehingga memperolah hasil penelitian menunjukkan 

konseling kelompok teknik self-instruction dan cognitive restructuring efektif 

mengurangi perilaku prokrastinasi akademik  siswa. 

Zarei dkk (2010) dalam penelitian mereka perbandingan efek metode konseling 

kelompok, perilaku, kognitif dan kognitif-perilaku untuk mengurangi kecemasan 

tes siswa di universitas hormozgan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mensurvei pengaruh metode konseling kelompok perilaku, kognitif dan perilaku-

kognitif pada pengurangan tes kecemasan mahasiswa universitas hormozgan di 

Iran. Metodologi ini adalah eksperimental lapangan sampel terdiri dari 120 subjek 

yang dipilih secara acak yaitu tiga kelompok eksperimen dan satu kelompok kontrol 

dan ketiga kondisi percobaan secara signifikan lebih efektif daripada kondisi 

kontrol dalam mengurangi kecemasan tes. 

Mulkiyah (2017) melakukan penelitian mengatasi masalah kepercayaan diri 

siswa melalui konseling kelompok, tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui 

penerapan konseling kelompok dalam mengatasi masalah kepercayaan diri siswa 

jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif, adapun 

yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 1 guru bimbingan konseling dan 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tahap-tahap pelaksanaan 

konseling kelompok dalam mengatasi rasa kepercayaan diri siswa.  



 
 

Topuz & Arasan (2014) konseling kelompok grup kesadaran diri untuk calon 

konselor, konseling kelompok kesadaran diri bertujuan untuk mempromosikan 

kesadaran intrapersonal dan interpersonal siswa konseling. Karena kesadaran diri 

dianggap sebagai salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam memengaruhi 

profesi konselor dan temuan awal menunjukkan bahwa siswa konseling kelompok 

mendapat manfaat dari pengalaman kelompok dalam hal pemahaman diri. 

Sari (2017) penerapan layanan konseling kelompok teknik modeling langsung 

dalam meningkatkan frekuensi kehadiran siswa, tujuan penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh penerapan konseling kelompok dengan teknik 

modeling langsung dalam membantu siswa yang memiliki frekuensi kehadiran 

rendah di SMP Negeri 2 Bungoro Kabupaten Pangkep populasi penelitian adalah 

Siswa kelas IX sebanyak 70 orang dengan sampel 13 orang dan hasil konseling 

kelompok dengan teknik modeling langsung dapat meningkatkan frekuensi 

kehadiran siswa. 

Gulteken dkk (2011) penelitian mereka efek dari praktik konseling kelompok 

pada pembangunan kepercayaan di antara peserta pelatihan konseling: dari 

perspektif analisis jejaring sosial, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh praktik konseling kelompok pada pola kepercayaan di antara peserta 

pelatihan konseling sarjana empat puluh lima mahasiswa konseling sarjana di 

universitas Uluda ÷ di Bursa, Turki, berpartisipasi dalam penelitian ini dan hasilnya 

menemukan bahwa tingkat kepercayaan anggota kelompok meningkat melalui 

proses konseling kelompok. 

 



 
 

Nasrizulhaidi dkk (2015) dalam penelitian mereka efektivitas anger 

management training untuk menurunkan agresivitas pada remaja disruptive 

behavior disorders, penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas anger 

management training untuk menurunkan agresivitas pada remaja disruptive 

behavior disorders subjek penelitian dipilih melalui screening dengan skala CPRS 

(Conduct Problem Risk Screen) dan pengukuran agresivitas dengan skala Buss-

Perry Aggression Questionnaire (BAQ) dan hasilnya dapat disimpulkan anger 

management efektif untuk menurunkan agresivitas. 

Larsen dkk (2011) penelitian mereka menjauhkan kognitif, restrukturisasi 

kognitif, dan pemulihan kardiovaskular dari stress, meninjau studi-studi ini, serta 

kognisi dan perilaku yang telah ditemukan untuk pulih dari pemulihan 

menyarankan bahwa ada perbedaan besar yang menggunakan pembantuan untuk 

mengakui pengeluaran sementara yang lain tampaknya didasarkan pada 

restrukturisasi kognitif. 

Nurchayani dan Fauzan (2016) dalm penelitiannya efektivitas teknik relaksasi 

dalam konseling kelompok behavioral untuk menurunkan stress belajar siswa, 

penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas teknik relaksasi dalam konseling 

kelompok behavioral untuk menurunkan stres belajar siswa SMA subjek sebanyak 

5 siswa yang dipilih berdasarkan skor tinggi skala stres belajar dan hasil analisis 

menunjukkan nilai Z hitung -2,032 dengan taraf signifikansi 0.042 < 0.05 yang 

dapat disimpulkan bahwa teknik relaksasi efektif untuk menurunkan stres belajar 

siswa SMA . 



 
 

Khumaerah (2015) dalam penelitiannya penerapan konseling kelompok 

realitas untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa smk negeri 3 makassar, 

penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui  gambaran kemandirian belajar siswa 

sebelum penerapan konseling kelompok realitas di SMK Negeri 3 Makassar (2) 

mengetahui gambaran kemandirian belajar siswa sesudah penerapan konseling 

kelompok realitas di SMK Negeri 3 Makassar (3) mengetahui apakah ada pengaruh 

positif terhadap  penerapan konseling kelompok realitas untuk meningkatkan  

kemandirian belajar siswa di SMK Negeri 3 Makassar dan hasilnya penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) kemandirian belajar siswa di SMK Negeri 3 Makassar 

sebelum diberi teknik konseling kelompok realitas berada pada kategori sedang, 

sedangkan tingkat kemandirian belajar siswa di SMK Negeri 3 Makassar sesudah 

diberi teknik konseling kelompok realitas mengalami peningkatan atau berada pada 

kategori tinggi. 

Dudi Josef (2017) dalam penelitiannya pengungkapan diri siswa mengikuti 

layanan konseling kelompok (studi kasus di Man Model palangkaraya), subjek 

dalam penelitian ini adalah guru bimbingan dan konseling 2 (dua) orang dan siswa 

7 (tujuh) orang, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengungkapan diri 

siswa dalam mengikuti layanan konseling kelompok dan hasil penelitian 

menunjukan bahwa keterbukaan diri mengacu pada perilaku komunikasi dimana 

seseorang mengungkapkan aspek dirinya sendiri mengenai informasi pribadi, 

pengalaman, pemikiran pribadi, dan perasaan pribadi. 

Dari uraian beberapa hasil penelitian diatas dapat dipahami bahwa perilaku 

agresif merupakan perilaku yang sangat membahayakan tidak hanya 



 
 

membahayakan diri pelaku sendiri tetapi juga berbahaya untuk orang lain dan 

lingkungan disekitarnya oleh karena itu, dari penelitian yang berkaitan diatas. 

Teknik self-management dan teknik cognitive restructuring kedua teknik tersebut 

pernah di terapkan pada beberapa penanganan perilaku seperti, agresif, bullying, 

regulasi diri, depresi, dan kecemasan, tetapi belum menemukan bahwa kolaborasi 

antara dua teknik tersebut digunakan untuk mengurangi perilaku agresif siswa, dari 

itu penelitian ini akan dilakukan dengan teknik self-management dan cognitive 

restructuring untuk menangani perilaku agresif siswa dengan cara memberikan 

intervensi penelitian diatas sebuah karya original dari penelitian yang dilakukan. 

Penelitian ini akan menguji keefektifan dari dua teknik yang berbeda self-

management dan cognitive restructuring dimana subyek yang akan diteliti adalah 

siswa dan mengkolaborasikan dari hasil penelitian sebelumnya yang telah 

dipaparkan. 

2.2 Kerangka Teoretis 

2.2.1 Perilaku Agresif 

2.2.1.1 Pengertian Perilaku Agresif 

Agresif adalah perilu fisik maupun verbal melukai objek sasaran merupakan 

sebuah perilaku dapat dikategorikan sebagai perilaku yang menyimpang. Agresif 

seringkali berhubungan erat dengan marah, ketika seseorang marah, biasanya ada 

perasaan ingin menyerang, meninju, menghancurkan atau melempar sesuatu dan 

biasanya timbul pikiran yang kejam. Agresif sering terjadi pada masa 

perkembangan (Wahyuningsih, 2014) dalam pandangan aliran behavioristic seperti 

yang dikemukakan oleh Bandura bahwa tingkah laku agresif merupakan perilaku 



 
 

yang diperoleh dari hasil proses belajar yang keliru, teori belajar dari Bandura juga 

dapat menjelaskan bagaimana agresif sebagai tingkah laku yang dipelajari 

(Sarwono, 2015). 

Martin (2015: 3) menjelaskan perilaku adalah segala hal yang dikatakan 

atau dilakukan individu. Penjelasan tersebut memberikan pengertian bahwa 

perilaku tersebut mengacu pada perbuatan fisik maupun verbal sehingga perilaku 

individu dapat bersifat positif maupun negatif seperti perilaku agresif. Perilaku 

agresif merupakan salah satu perilaku sosial karena perilaku agresif tidak hanya 

berbentuk kekerasan fisik malainkan juga berbentuk kekerasan verbal, agresif 

merupakan tingkah laku yang diarahkan kepada orang lain dengan tujuan untuk 

menyakiti makhluk hidup lainnya (Baron & Byrne 2005: 137). 

Perilaku agresif dapat dikategorikan sebagai bentuk ekspresi emosional, 

biasanya timbul karena ketidak mampuan individu mengelola emosi dan 

menyesuaikan diri dengan lingkunganya, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku 

agresif atau penarikan diri. Agresivitas seseorang merupakan kesalahan dalam 

penyesuaian diri berbentuk kenakalan, kebrutalan, kekerasan, dan kemarahan pada 

dasarnya perilaku agresif manusia adalah tindakan yang bersifat kekerasan, yang 

dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya. Dalam perilaku agresif terkandung 

maksud untuk membahayakan atau mencederai orang lain. Perilaku agresif muncul 

karena terhalangnya individu dalam mencapai tujuan, kebutuhan, keinginan, 

pengharapan atau tindakan tertentu (Hanurawan, 2012). 

Anantasari (2006) menyatakan bahwa sikap agresif adalah sebuah tingkah 

laku melawan dengan sangat kuat, berkelahi, melukai, menyerang, membunuh, atau 



 
 

menghukum orang lain secara singkatnya agresif adalah tindakan yang 

dimaksudkan untuk melukai orang lain atau merusak milik orang lain. Perilaku 

agresif juga dapat dikategorikan sebagai bentuk gangguan emosional, biasanya 

timbul karena ketidak mampuan individu menyesuaikan diri dengan lingkunganya, 

yang diwujudkan dalam bentuk perilaku agresif atau pengecilan dan penarikan diri. 

Salah satu perilaku menyimpang yang sering muncul dikalangan remaja adalah 

kurang bisa mengontrol emosinya dan mudah untuk mengungkapkan dengan 

kekesalan/ kemarahan melalui kata-kata yang kurang pantas. Reaksi agresif ini 

disebut gangguan perilaku asosial dan mirip dengan kasus kepribadian psikopati 

pada orang dewasa (Sofyan S Willis, 2010). 

Menurut Krahe (2005) perilaku agresif merupakan sebuah respons yang 

mengantarkan stimulus beracun kepada makhluk hidup dimana perilaku itu 

dilakukan dengan niat yang menimbulkan akibat negatif terhadap targetnya dan 

sebaliknya harapan dari tindakan itu akan menghasilkan sesuatu untuk menyakiti 

atau melukai orang lain yang terdorong untuk menghindari perlakuan tersebut. 

 

Tabel 2.1 Aspek-Aspek Tipologi Perilaku Agresif (Krahe, 2005) 
Modalitas respon Verbal vs Fisik 

Kualitas respons Bertindak vs kegagalan untuk bertindak  

Kesegeraan  Langsung vs tidak langsung 

Visibilitas  Tampak vs tidak tampak 

Hasutan  Tidak terprovokasi vs tindakan balasan/retaliatif 

Arah sasaran  Permusuhan vs instrumental  

Tipe kerusakan  Fisik vs psikologis  

Durasi akibat  Sementara vs jangka Panjang 

Unit-unit sosial yang terlibat  Individu vs kelompok 

 

Menurut ahli di atas dapat dipahami bahwa perilaku Agresivitas tidak akan 

bisa muncul dengan sendirinya tanpa ada stimulus yang mendahuluinya walaupun 



 
 

memang perilaku agresif memang sudah ada dalam diri individu sejak usia dini, 

tetapi keberadaanya didorong oleh beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya 

baik itu faktor dari internal individu maupun dari eksternal individu. Sehingga dari 

beberapa definisi menurut para ahli diatas dapat dipahami bahwa perilaku agresif 

adalah perilaku sosial yang menyimpang dan membahayakan korban dilakukan 

baik secara fisik maupun verbal dimana perilaku agresif akan terjadi bila ada 

stimulus ataupun dorongan dari luar dan dalam diri individu sehingga individu 

tersebut kurang bisa mengontrol dorongan stimulus tersebut sehingga terjadi 

perilaku agresif fisik maupun verbal. 

2.2.1.2 Ciri-ciri Perilaku Agresif 

Menurut Sumatri (2006) menyebutkan bahwa perilaku agresif ditandai 

dengan ciri-ciri pada anak adalah seperti bertengkar, mengejek, dan menggangu. 

Sedangkan Menurut Yusuf dan Kusumawati (2004) menyatakan bahwa perilaku 

agresif terwujud dalam perilaku menyerang, seperti memukul, mencubit, 

menendang, menggigit, marah-marah dan mencaci maki. Bertengkar merupakan 

ungkapan rasa marah yang dibuat dengan menyerang orang lain atau objek lain 

kemudian mengejek diartikan sebagai serangan yang bersifat verbal pada orang lain 

dengan tujuan membuat subyek yang diejek menjadi marah kemudian menganggu 

diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan rasa sakit dalam fisik dan orang yang 

melakukannya memperoleh kesenangan dengan melihat korban dalam menderita 

kesakitan. 

Sukmadinata (2007) menjelaskan perilaku agresif merupukan perilaku yang 

terwujud sehingga dapat diamati oleh orang lain, karena itu untuk menilai siswa 



 
 

yang memiliki kecenderungan perilaku agresif maka konselor atau guru bimbingan 

dan konseling dapat melihatnya berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Siswa seringkali berbohong, walaupun ia seharusnya jujur 

2) Menyontek, meskipun seharusnya tidak perlu menyontek 

3) Suka mencuri, atau mengatakan ia kecurian bila barangnya tidak ada 

4) Suka merusak barang orang lain atau barangnya sendiri 

5) Melakukan kekejaman, menyakiti orang lain, berbicara kasar dan 

meyinggung perasaan orang lain 

6) Berbicara kasar, menyinggung perasaan orang lain 

7) Tidak peduli pada orang lain yang membutuhkan pertolongan  

8) Suka mengganggu siswa lain yang lebih kecil atau lebih lemah 

9) Suka berlaku sombong, menentang kepada guru atau orang tua. 

Dari pendapat beberapa ahli di atas dapat di mengerti bahwa ciri-ciri 

perilaku agresif muncul pada siswa ditandai dengan perilaku yang bersifat fisik 

seperti menyerang secara langsung, mendorong dan memukul, dan juga bersifat 

verbal seperti mengejek, berbicara kasar dan menyinggung perasaan orang lain 

sehingga dari tindakannya tersebut pelaku merasa senang atau puas ketika melihat 

korbannya merasa kesakitan dan menderita, karena itu konselor sekolah perlu 

melihat dan mengamati secara seksama tanda-tanda siswa yang berperilaku agresif 

sehingga dapat meminimalisir sebelum terjadi dan berkembang perilaku agresif. 

2.2.1.3 Faktor-Faktor Perilaku Agresif 

Menurut Dayakisni (2012: 182) menjelaskan faktor dan pencetus perilaku 

agresif adalah sebagai berikut: 

1) Deindividuasi  

Menurut Lorenz (dalam Dayakisni 2012: 182) deindividuasi dapat 

mengarahkan individu kepada keleluasaan dalam melakukan perilaku 

agresif yang dilakukannya menjadi lebih aktif, khususnya Lorez mengamati 



 
 

efek dari penggunaan teknik-teknik dan senjata modern yang dilakukannya 

menjadi lebih bergantian. 

2) Kekuasaan dan kepatuhan 

Peranan dan kekuasaan sebagai pengarah kemunculan perilaku agresif 

tidak dapat dipisahkan dari salah satu aspek penunjang kekuasaan itu yakni 

kepatuhan bahkan kepatuhan itu sendiri diduga memiliki pengaruh kuat 

terhadap kecenderungan dan intensitas perilaku agresif individu 

3) Provokasi  

Wolfgang (dalam Dayakisni, 2012: 184) mengemukakan bahwa tiga per-

empat dari 600 pembunuhan yang diselidiki terjadi karena provokasi dari 

korban sedang Beck (dalam Dayakisni, 2012: 184) mencatat bahwa 

sebagian besar pembunuhan dilakukan oleh individu yang mengenal 

korbannya dan itu terjadi dengan didahului adanya argument atau 

perselisihan antara pelaku dan korbannya dalam menghadapi provokasi 

yang mengancam para pelaku agresif agaknya cenderung berpegang pada 

prinsip bahwa dari pada diserang lebih baik mendahului menyerang atau 

dari pada dibunuh lebih baik membunuh. 

4) Pengaruh Obat-obatan terlarang  

Banyak terjadi perilaku agresif dikaitkan pada mereka yang 

mengkomsumsi alkohol menurut hasil penelitian Phil dan Ross (dalam 

Dayakisni, 2012: 184) mengkomsumsi alkohol dalam dosis yang tinggi 

dapat meningkatkan kemungkinan respon perilaku agresif dimana ketika 

individu itu diprovokasi. Sementara Lang dkk (dalam Dayakisni, 2012) 



 
 

menjelaskan bahwa pengaruh alkohol terhadap perilaku agresif tidak 

semata-mata karena proses farmakologi karena tidak terprovokasi untuk 

meningkatkan agresif bahkan dalam kondisi mengkomsumsi alkohol 

dengan dosis tinggi harapan-harapan dari beberapa peminum tentang 

pengaruh alkohol mugkin menjadikan suatu isyarat bagi perilaku agresif 

namun ternyata proses itu tak terjadi pada setiap orang karena ada perbedaan 

individual pada harapan orang tentang apakah alkohol akan mendorong 

perilaku agresif. Lazimnya gangguan perilaku agresif berosilasi antara 2 

sampai 16% dari remaja mengalami gangguan perilaku agresif sering terjadi 

dari penyalah gunaan alkohol, ketergantungan obat, ketidak stabilan 

emosional, tindakan bunuh diri, gangguan komunikasi, kemampuan bahasa 

rendah, kegagalan sekolah, pengangguran, dan kontak dengan kesehatan 

mental atau sistem peradilan pidana (Shubina, 2016) 

Krahe (2005) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi perilaku agresif adalah: 

1) Stimulus Agresif 

Rangsangan-rangsangan yang dapat menimbulkan perilaku agresif 

muncul jika stimulus yang dilakukan seperti menerobos antrian diloket, 

menghalagi jalannya mobil saat lampu hijau, merebut barang dari tangan 

orang lain dan tontonan televisi dengan adengan kekerasan, bukti 

empirisnya dilakukan oleh beberapa ahli dengan menggunakan tiga 

pendekatan yang difokuskan pada efek farmakologi, pendekatan kedua 

berhubungan dengan mekanisme psikologis dan pendekatan yang ketiga 



 
 

menghubungkan dengan gangguan pemrosesan informasi kognitif. 

Temperatur hawa dingin atau panas pun ternyata berpengaruh terhadap 

tingkat agresif seseorang, individu yang sedang kedinginan akan kecil 

kemungkinan melakukan agresif dibandingkan dengan orang yang sedang 

kepanasan. Sebagian besar studi telah meneliti sikap agresif dengan fokus 

pada individu (misalnya, siswa atau guru) namun, ada alasan yang baik 

untuk percaya bahwa perilaku ini juga beroperasi pada tingkat kelompok 

normatif, termasuk dalam penilaian sikap agresif seorang pemuda adalah 

keyakinan bahwa sikap-sikap ini dipengaruhi oleh rekan-rekan mereka 

(Burton, Florell, & Wygant, 2013; Salmivalli, 2010). 

2) Stressor Lingkungan lain 

Selain faktor-faktor tersebut masih ada tiga aspek yang diduga dapat 

memicu timbulnya atau meningkatkanya agresifitas yaitu keadaan 

berdesakan, kebisingan dan populasi udara. Disamping itu kehidupan 

sekolah dan berdasarkan pola dari pengalaman hidup masyarakat sekolah 

yang mencerminkan norma-norma, tujuan, nilai-nilai, hubungan 

interpersonal, pengajaran dan praktik pembelajaran, dan struktur organisasi 

(Cohen, McCabe, Michelli, & Pickeral, 2009) perspektif ini, sikap bersama 

mengenai nilai perilaku agresif bisa menjadi aspek iklim sekolah yang 

mempengaruhi keterlibatan siswa dalam perilau agresif (Huang, dkk, 2014). 

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa perilaku agresif 

dapat dipicu oleh banyak faktor baik itu internal maupun eksternal hal ini 

dikarenakan setiap individu memiliki karakteristik kepribadian yang berbeda-beda 



 
 

dalam menyelesaikan tugas perkembangannya seperti faktor menurut krahe 

stimulus agresif dan stressor lingkungan dimana stimulus agresif merupakan 

rangsangan yang ditimbulkan dari lingkungan sekitar individu seperti pengaruh 

teman-teman dekat yang memancing individu untuk berprilaku agresif sedangkan 

stressor lingkungan pengaruh dari pola pengalaman hidup individu seperti 

berdesakan, kebisingan diarea publik dan lingkungan sekolah sehingga dari faktor 

penyebab itu individu tidak dapat mengontrol dirinya sehingga dari stimulus itu 

mereka terpancing untuk berperilaku agresif. 

2.2.1.4 Aspek-aspek Perilaku Agresif 

Menurut Buss dan Perry (dalam Reyna dkk, 2011) terdapat empat faktor 

agresivitas yang didasari dari tiga dimensi dasar yaitu motorik, afektif, dan kognitif 

empat faktor agresivitas yang dimaksud yaitu: 

a) Agresif fisik 

Agresif fisik merupakan adanya keinginan untuk melakukan perilaku 

negatif dengan tindakan menyerang secara langsung ke individu yang 

bertujuan untuk menyakiti, menganggu, memukul atau membahayakan 

orang lain melalui respon motorik dalam bentuk fisik. 

b) Agresif verbal  

Yaitu tindakan agresif dengan kata-kata yang bertujuan untuk menyakiti 

perasaan, menganggu, menghina, memaki, mengejek dan melakukan 

gerakan yang mengancam orang lain dalam bentuk ancaman melalui respon 

vokal dalam bentuk verbal. 

 



 
 

c) Kemarahan  

Kemarahan merupakan emosi negatif yang disebabkan oleh harapan 

yang tidak terpenuhi dan bentuk ekspresinya dapat menyakiti orang lain 

serta dirinya sendiri beberapa bentuk kemarahan adalah perasaan marah, 

kesal, sebal dan bagaimana mengontrol hal tersebut termasuk didalamnya 

irritability mengenai temperamental, kecenderungan untuk cepat marah dan 

kesulitan mengendalikan amarah. Semakin rendah kemampuan untuk 

mengatur emosi individu, semakin tinggi kemungkinan individu itu marah, 

yang mungkin menghasilkan perilaku agresif (Stefanile, dkk, 2017). 

d) Permusuhan  

Yaitu tindakan yang mengekspresikan kebencian, permusuhan, 

antagonis ataupun kemarahan yang sangat tinggi kepada orang lain. 

Permusuhan adalah bentuk suatu agresif yang tergolong covert tidak 

keliatan yang mewakili komponen kognitif yang terdiri dari kebencian 

seperti cemburu dan iri terhadap orang lain dan kecuringaan seperti adanya 

ketidak percayaan dan kekhawatiran. 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menggunakan aspek-aspek perilaku 

agresif yang dikemukan oleh Buss dan Perry (1992) yang nantinya akan digunakan 

sebagai acuan dalam pembentukan alat ukur dalam penelitian ini adapun aspek-

aspek perilaku agresif yang telah dikemukakan oleh Buss dan Perry yaitu agresif 

fisik, agresi verbal, kemarahan dan permusahan.  

 

 



 
 

2.2.2 Konseling Kelompok 

2.2.2.1 Pengertian Konseling Kelompok 

Konseling kelompok adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling 

yang diberikan ke sejumlah individu baik itu siswa, mahasiswa, dan masyarakat 

untuk mengentaskan permasalah anggota kelompok dengan memanfaatkan 

dinamika kelompok serta konseling kelompok juga dapat mengembangkan potensi, 

bakat dan minat siswa.  

Menurut Prayitno (dalam Vitalis, 2008) Layanan konseling kelompok 

adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa memperoleh 

kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya 

melalui dinamika kelompok, dinamika kelompok ialah suasana yang hidup, yang 

berdenyut, yang bergerak, yang ditandai dengan adanya interaksi antar sesama 

anggota kelompok. 

Menurut Wibowo (2019: 56) Konseling Kelompok merupakan salah satu 

bentuk konseling dengan memanfaatkan kelompok untuk membantu, memberi 

umpan balik dan pengalaman belajar dalam konseling kelompok prosesnya 

menggunakan prinsip-prinsip dinamika kelompok dan konseling kelompok 

merupakan kelompok trapeutik yang dilaksanakan untuk membantu konseli 

mengatasi masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dimana dalam 

prosesnya konselor dan konseli berfokus pada pemikiran dan tingkah laku yang 

disadari untuk membantu konseli dalam melakukan modifikasi perilaku, 

pengembangan keterampilan hubungan personal, nilai, sikap, dan membuat 

keputusan karir. 



 
 

Menurut Nata Widjaja (2009: 7) konseling kelompok sebagai suatu proses 

pertalian pribadi antara seseorang atau beberapa konselor dengan kelompok konseli 

yang dalam proses pertalian itu konselor berupaya membantu menumbuhkan dan 

meningkatkan kemampuan konseli untuk menghadapi dan mengatasi persoalan 

atau hal-hal yang menjadi kepedulian masing-masing konseli melalui 

pengembangan pemahaman, sikap, keyakinan dan perilaku konseli yang tepat 

degan cara memanfaatkan suasanan kelompok. 

Menurut Winkel (dalam Srihastuti, 2012) konseling kelompok merupakan 

bentuk khusus dari layanan konseling yaitu wawancara konselor professional 

dengan beberapa sekaligus yang tergabung dalam kelompok kecil, didalam 

konseling kelompok terdapat dua aspek pokok yaitu aspek proses dan aspek 

pertemuan tatap muka karena yang berhadapan muka adalah sejumlah orang yang 

tergabung dalam satu kelompok yang saling memberikan bantuan psikologis. 

Konseling kelompok mempunyai unsur terapeutik yaitu terdapat hal-hal yang 

melekat pada interaksi antar pribadi dalam kelompok dan membantu untuk 

memahami diri dengan lebih baik serta menemukan penyelesaian atas berbagai 

kesulitan yang dihadapi. 

Menurut Latipun (2011: 118) konseling kelompok merupakan salah satu 

bentuk konseling dengan memanfaatkan kelompok untuk membantu memberi 

umpan balik (feedback) dan pengalaman belajar konseling kelompok dalam 

prosesnya menggunakan prinsip-prinsip dinamika kelompok (group dynamic) 

konseling kelompok merupakan kelompok terapeutik yang dilaksanakan untuk 



 
 

membantu konseli mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan 

sehari-hari. 

Corey (2012:4) Group cunseling has preventive as well as remedial aims, 

generally, the counseling group has a specific focus which may be 

educational, career, social, or personal. Counseling groups are often 

problem oriented, and the members largely determine their content and 

aims group members typically do not require extensive personality 

reconstruction and their concerns generally relate to the developmental 

tasks of the life span group counseling tends to be growth oriented in that 

the emphasis is on discovering internal resources of strength. 

Konseling kelompok dari pengerian diatas bahwa konseling kelompok 

memiliki tujuan pencengahan serta perbaikan pada umumnya konseling kelompok 

memiliki fokus tertentu seperti bidang pendidikan, karir, sosial dan pribadi. 

Konseling kelompok berorientasi pada masalah dan anggota kelompok sangat 

menentukan konten atau isi dan tujuan mereka, anggota kelompok biasanya tidak 

memerlukan rekonstruksi kepribadian secara luas dan keprihatinan mereka pada 

umumnya berhubungan dengan tugas-tugas perkembangan rentang hidup, 

konseling kelompok cenderung berorientasi pada pertumbuhan dalam menekankan 

dan menentukan sumber daya kekuatan internal. 

Jacob (2012:19) Group counseling is better because members need the 

input from others, plus they learn more from listening than talking in many 

instances with teenagers group counseling is better than individual 

counseling because teenagers often will talk more readily to other teenagers 

than with adults for those stuck in the grief process groups have been found 

to be very valuable. 

Konseling kelompok lebih baik karena anggota menumbuhkan masukan-

masukan dari anggota lain ditambah konseli belajar lebih banyak mendengarkan 

dari pada berbicara dalam banyak contoh pada remaja konseling kelompok lebih 

dari pada konseling individu karena remaja akan lebih mudah berbicara sering 

kepada remaja lain dari pada dengan orang yang sudah dewasa, bagi mereka yang 



 
 

mengalami kesedihan konseling kelompok yang dilakukan akan menjadi sangat 

berharga bagi mereka. 

Dari beberapa kutipan menurut para ahli di atas dapat dipahami bahwa 

Konseling kelompok merupakan suatu proses intervensi dalam setting kelompok 

yang melibatkan konselor sebagai tenaga ahli didalamnya dengan sejumlah konseli 

serta memanfaatkan dinamika kelompok, memberikan umpan balik, dan didalam 

konseling kelompok terdapat suatu proses yang terfokus pada kesadaran berpikir 

dan tingkah laku, melibatkan fungsi terapeutik, berorientasi pada kenyataan adanya 

rasa saling mempercayai, penerimaan, pengentasan, pengembangan potensi diri 

baik bakat dan minat serta merubah perilaku yang menghambat kehidupan sehari-

hari individu.  

2.2.2.2 Tujuan dan Asas Konseling Kelompok 

Keberhasilan konseling kelompok sangat dipengaruhi oleh sejauh mana 

tujuan yang hendak akan dicapai sehingga sangat penting sekali capaian tujuan 

konseling kelompok itu dapat terpenuhi sesuai dengan harapan dari awal baik itu 

pengentasan dan pengembangan individu.  

Menurut Wibowo (2019: 61) tujuan yang ingin dicapai dalam konseling 

kelompok, yaitu pengembangan pribadi, pembahasan dan pemecahan masalah 

pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok agar terhindar dari 

masalah dan masalah tersebut terselesaikan dengan cepat melalui bantuan anggota 

kelompok yang lain. Kemudian peranan anggota kelompok, yaitu aktif mebahas 

permasalahan tertentu dalam membantu memecahkan masalah teman sekelompok: 

a) Berpartisipasi aktif dalam dinamika interaksi kelompok 

b) Menyumbangkan bagi pemecahan masalah pribadi teman kelompok 



 
 

c) Menyerap berbagai informasi saran dan berbagai alternative untuk 

memecahkan masalah dan pemenuhan kebutuhan sendiri. 

Suasana interaksi dalam konseling kelompok yaitu multiarah, mendalam 

dan tuntas dengan melibatkan aspek kognitif, afektif, dan aspek-aspek kepribadian 

lainnya dan dalam koseling kelompok sifat pembicaraannya bersifat pribadi dan 

rahasia kegiatan berkembang sesuai dengan tingkat pendalaman dan penuntasan 

atau pemecahan masalah 

Jacob dkk (2012: 57) menjelaskan bahwa ketika seseorang pemimpin 

kelompok belum jelas tentang tujuan kelompok yang dipimpinnya maka ada 

kecenderungan kelompok tersebut akan sering membigungkan, membosankan, atau 

tidak produktif atau pemimpin kelompok tidak mengikuti tujuan yang dinyatakan 

selain itu tujuan kelompok dapat berubah sebagainana perkembangan yang terjadi 

pada kelompok jika konselor menguasai proses klarifikasi tujuan yang penting dari 

aspek kepemimpinan kelompok yang efektif adalah perencanaan (Suhendri dkk, 

2012). 

Menurut Winkel (2014: 544) konseling kelompok dilakukan dengan 

beberapa tujuan, yaitu: 

1) Masing-masing anggota kelompok memahami dirinya dengan baik dan 

menemukan dirinya sendiri, berdasarkan pemahaman diri itu dia lebih 

rela menerima dirinya sendiri dan lebih terbuka terhadap aspek-aspek 

positif dalam kepribadiannya. 

2) Para anggota kelompok mengembangkan kemampuan berkomunikasi 

satu sama lain sehingga mereka dapat saling memberikan bantuan dalam 



 
 

menyelesaikan tugas-tugas perkembangan yang khas pada fase 

perkembangan mereka. 

3) Para anggota kelompok memperoleh kemampuan mengatur dirinya 

sendiri dan mengarahkan hidupnya sendiri, mula-mula dalam kontra 

antar pribadi di dalam kelompok dan kemudian juga dalam kehidupan 

sehari-hari di luar kehidupan kelompoknya. 

4) Para anggota kelompok menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang 

lain dan lebih mampu menghayati perasaan orang lain, kepekaan dan 

penghayatan ini akan lebih membuat mereka lebih sensitive juga 

terhadap kebutuhan-kebutuhan dan perasaan-perasaan sendiri. 

5) Masing-masing anggota kelompok menetapkan suatu sasaran yang ingin 

mereka capai, yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang lebih 

konstruktif. 

6) Anggota kelompok lebih berani melangkah maju dan menerima resiko 

yang wajar dalam bertindak dari pada tinggal diam dan tidak berbuat apa-

apa. 

7) Anggota kelompok lebih menyadari dan menghayati makna dan 

kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama, yang mengandung 

tuntutan menerima orang lain dan harapan akan diterima orang lain. 

8) Masing-masing anggota kelompok semakin menyadari bahwa hal-hal 

yang memprihatinkan bagi dirinya sendiri kerap juga menimbulkan rasa 

prihatin dalam hati orang lain dengan demikian dia tidak merasa terisolir 

atau seolah-olah hanya dialah yang mengalami ini dan itu. 



 
 

9) Para anggota kelompok belajar berkomunikasi dengan anggota-anggota 

yang lain secara terbuka, dengan saling menghargai dan menaruh 

perhatian pengalaman bahwa komunikasi demikian dimungkinkan akan 

membawa dampak positif dalam kehidupan dengan orang-orang yang 

dekat dikemudian hari. 

Dengan demikian konseling kelompok mempunyai tujuan yang praktis dan 

dinamis dalam membantu mengembangkan potensi peserta didik untuk memahami 

diri, menerima diri, mengarahkan diri, mengambil keputusan diri, merealisasikan 

keputusannya secara bertanggung jawab baik itu dibidang pribadi, sosial, belajar, 

karir secara mandiri untuk menjadi insan produktif, inovatif, mandiri, kreatif dan 

efektif. Memperbaiki dan merubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan serta 

pandangan-pandangan konseli yang irasional dan tidak logis menjadi pandangan 

yang rasional dan logis agar konseli dapat mengembangkan diri, meningkatkan sel 

actualization secara optimal mungkin melalui tingkah laku kognitif dan afektif 

yang positif (Sarandria, 2012; Sutisna, 2016; Sholikhah, 2017). 

Adapun salah satu strategi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam 

konseling kelompok adalah dengan memperhatikan asas-asas didalamnya asas-asas 

konseling kelompok Menurut Prayitno (2004:43) diantaranya adalah: 

1) Asas Kerahasiaan: Kerahasiaan merupakan persoalan pokok yang paling 

penting dalam konseling kelompok. Hal ini bukan hanya berarti bahwa 

konselor harus memelihara tentang apa yang terjadi, melainkan sebagai 

pemimpin kelompok harus menekankan kepada semua peserta 



 
 

pentingnya pemeliharaan terhadap sesuatu yang dianggap rahasia yang 

harus dijaga atau kerahasiaan dalam kelompok tersebut.  

2) Asas Kesukarelaan: setiap anggota kelompok sudah dimulai sejak awal 

rencana pembentukan kelompok oleh konselor dimana kesukarelaan 

selalu secara berlanjut dibina serta dikembangkan melalui upaya 

pimpinan kelompok mengembangkan syarat-syarat kelompok yang 

efektif dan penstrukturan tentang layanan konseling kelompok. Melalui 

kesukarelaan setiap anggota kelompok dapat mewujudkan peran aktif 

tampa ada unsur keterpaksaan dari diri mereka masing-masing untuk 

tercapainya tujuan layanan nantinya. 

3) Asas keterbukaan: setiap anggota kelompok diharapkan untuk secara 

terbuka memberikan pengakuan dan informasi tentang dirinya terhadap 

kelompok tidak ada ditutupi secara benar dan nyata tanpa dibuat buat 

olehnya sediri. 

4) Asas Kegiatan: Usaha pelayanan tidak akan menghasilkan hasil yang 

berarti bila anggota kelompok tidak melakukan sendiri kegiatan dalam 

mencapai tujuan kelompok. Hasil usaha akan tercapai melainkan dengan 

kerja keras dari sesama anggota kelompok dengan berperan aktif 

bersama-sama. 

5) Asas Kenormatifan: Kenormatifan dipraktekkan berkenaan dengan cara- 

cara berkomunikasi dan bertata krama dalam kegiatan kelompok dan 

dalam mengelola isi bahasan berdasarkan yang telah disepakati bersama-

sama dari awal pembentukan kelompok. 



 
 

Beberapa menurut ahli di atas dapat dimengerti bahwa adapun tujuan 

konseling kelompok pada dasarnya terletak pada pembahasan masalah pribadi 

individu, melalui layanan konseling kelompok yang intensif dalam upaya 

pemecahan masalah dan pengembangan pribadi individu sehingga para anggota 

kelompok memiliki tujuan sekaligus, yaitu: 

a) Berkembangkannya pribadi seperti: perasaan, potensi, pikiran, persepsi, 

wawasan dan sikap terarah kepada tingkah laku khususnya dalam 

komunikasi dan perkembangan pribadi individu.  

b) Terpecahkannya permasalahan individu yang bersangkutan dan 

diperolehnya solusi dari pemecahan masalah tersebut dan bagi individu 

lain memperoleh informasi tentang cara pemecahan masalah untuk 

memenuhi kemandirian dan kehidupan yang efektif dalam sehari-hari. 

Kemudian tercapainya konseling kelompok ini didukung dengan asas 

konseling kelompok yang dapat membantu keberhasilan tujuan akhir dari kegiatan 

yaitu mengembangkan potensi pribadi individu dan menuntaskan permasalahan 

individu dengan asas kerahisaan, kesukarelaan, keterbukaan, kenormatifan, dan 

kegiatan. 

2.2.2.3 Tahap-Tahap Konseling Kelompok 

Maher (dalam Myrick, 2011: 229) memberikan tahapan pelaksanaan 

konseling kelompok menjadi empat tahap, yaitu: 

1) Tahap Involvement (Pembuka) 

2) Tahap Transition (Transisi) 

3) Tahap Working (Kegiatan) 

4) Tahap Ending (Pengakhiran) 



 
 

Pada tahap involvement, atau disebut juga tahap pembukaan, konselor 

bertujuan untuk membantu anggota kelompok mengklarifikasi alasan mereka 

bergabung dalam kelompok, memperkenalkan dan membangun kepercayaan serta 

penerimaan terhadap anggota kelompok. 

Dalam tahap selanjutnya, yaitu tahap transisi setiap anggota kelompok 

melanjutkan belajar bagaimana membagikan ide dan perasaan mereka pada tingkat 

terdalam, menyatukan pola perilaku dan pemahaman perilaku yang mulai 

meningkat, bagian terpenting dari bagian adalah memberikan perhatian terhadap 

resistensi yang muncul pada diri anggota kelompok mengenai kecemasan dan 

defense (pertahan diri) dan belajar untuk saling memfasilitasi antara anggota 

kelompok, kemudian akan melanjutkan untuk membangun kohesi dan sense saling 

memiliki bagaimana kelompok bekerja dan peraturan-peraturan yang berlaku 

dalam kelompok, dimana setiap anggota kelompok memiliki kepercayaan dalam 

kelompok dan mampu berupaya untuk belajar lebih serta membantu anggota 

kelompok lainnya dalam menemukan beberapa cara untuk mengambil tindakan 

bertanggung jawab pada situasi dan permasalahan di kehidupannya. 

Dukungan dan kepedulian antara anggota kelompok menjadi tinggi dan 

mereka mampu belajar dari masing-masing tentang diri sendiri dan orang lain 

hingga tahap ending konseling kelompok, anggota kelompok mulai berfikir 

bagaimana mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dalam kelompok ke dalam 

kehidupan nyata mereka.  

Menurut Wibowo (2019: 289-356) mengungkapkan tahapan konseling 

kelompok meliputi lima tahap yaitu: 



 
 

1) Tahap Sebelum Kelompok (The Pregroup Stage) 

Tahap sebelum memasuki kegiatan konseling kelompok yang harus 

dilakukan oleh konselor yaitu konselor menyaring calon peserta konseling 

kelompok. Semua peserta dalam kelompok ini memiliki pengalaman 

kelompok sebelumnya membuat keputusan untuk menjadi bagian dari 

kelompok ini, para anggota kelompok berpartisipasi dalam pertemuan pra-

kelompok ini di mana mereka bertemu satu sama lain dan konselor sebagai 

pemimpin kelompok. Pada saat ini mereka memiliki kesempatan untuk 

berkenalan satu sama lain dan untuk menentukan apakah mereka ingin 

berpartisipasi dalam jenis pengalaman kelompok khusus ini, yaitu konseling 

kelompok. 

Ini sangat ideal untuk mengatur pertemuan kelompok sebelum anggota 

kelompok disaring dan dipilih pertemuan ini adalah sesi orientasi di mana 

pemimpin kelompok dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai 

kelompok untuk membantu anggota memutuskan apakah kelompok ini 

cocok untuk mereka. Jika pertemuan pra-kelompok tidak praktis, maka 

pertemuan kelompok pertama dapat digunakan untuk mengarahkan dan 

mempersiapkan anggota untuk pengalaman kelompok yang sukses. 

Membangun persiapan pra-kelompok ke dalam desain suatu kelompok 

membutuhkan banyak upaya, waktu yang terlibat membuahkan hasil ketika 

kelompok berevolusi banyak hambatan potensial terhadap kemajuan 

kelompok dapat dihindari dengan perencanaan dan persiapan yang cermat 

dapat mensukseskan konseling kelompok. 



 
 

2) Permulaan (Beginning Satage) 

Salah satu pertimbangan terpenting untuk sesi pertama adalah bagaimana 

melalui kelompok, bagaimana pemimpin kelompok membuka sesi akan 

memiliki pengaruh penting pada proses konseling kelompok pemimpin 

kelompok harus menyampaikan kehangatan, kepercayaan, bantuan, 

pengertian, dan hal positif. Pemimpin kelompok perlu mempersiapkan 

terbentuknya kelompok yang kohesif dengan membangun iklim pemberian 

kebebasan dan kekompakan yang berfungsi sebagai dasar kepercayaan yang 

memungkinkan peningkatan persyaratan perilaku di tahap kelompok 

selanjutnya ketika fokus utama bergerak dari pembentukan perasaan 

nyaman awal terhadap orientasi pemecahan masalah. 

Proses kelompok mengacu pada interaksi dan pertukaran energi antara 

anggota dan pemimpin, bagaimana pemimpin kelompok bereaksi terhadap 

anggota kelompok dan bagaimana para anggota berbicara satu sama lain dan 

pemimpin salah satu dinamika kelompok yang paling penting untuk 

diamanti adalah siapa yang berbicara kepada siapa dan beberapa sering 

setiap anggota berbicara ini bukan hal yang tidak bisa di tahap awal 

kelompok untuk beberapa anggota mencoba mendominasi. Jika ini terjadi, 

pemimpin harus mengubah pola dengan menggunakan keterampilan 

memotong dan menggambar kadang-kadang anggota menjadi terbiasa 

berbicara hanya kepada pemimpin atau anggota kelompok terpilih dari pada 

ke seluruh kelompok. 



 
 

Pemimpin biasanya akan ingin mengubah dinamika ini dan meminta 

anggota untuk menangani seluruh anggota kelompok karena hanya 

berbicara kepada pemimpin atau beberapa anggota lain tidak akan mengarah 

pada kohesi kelompok anggota kelompok diam dapat atau tidak dapat 

menciptakan dinamika kelompok negatif. Dalam kebanyakan kelompok, 

partisipasi semua anggota diinginkan ketika seorang anggota hampir benar-

benar diam beberapa yang lain biasanya menjadi tidak nyaman, terutama 

jika pola ini berlanjut selama beberapa minggu dan kelompok tersebut 

adalah konseling, terapi, atau kelompok pendukung dalam kelompok 

pendidikan, diskusi, dan tugas-tugas tertentu, anggota yang diam tidak dapat 

menghasilkan dinamika negatif karena dalam kelompok ini anggota 

kelompok biasanya tidak sensitif terhadap keheningan. 

3) Tahap Transisi (Transition Stage) 

Tahap transisi merupakan masa setelah proses pembentukan dan 

sebelum masa bekerja (kegiatan), sebelum suatu kelompok maju ke tahap 

bekerja yaitu melakukan pekerjaan yang lebih dalam mereka biasanya 

melewati tahap transisi yang agak menantang yang ditandai dengan 

kegelisahan, pertahanan, perlawanan, perjuangan untuk kontrol dan konflik 

antar anggota. Selama tahap transisi adalah tugas anggota untuk memantau 

pikiran, perasaan, dan tindakan mereka dan belajar untuk 

mengekspresikannya secara lisan pemimpin dapat membantu anggota 

kelompok untuk mengenali dan menerima keengganan mereka dan pada 

saat yang sama mendorong anggota untuk menantang kecenderungan 



 
 

mereka menuju penghindaran agar anggota dapat maju ke tingkat eksplorasi 

yang lebih dalam, mereka harus berbicara tentang kecemasan dan 

pertahanan yang mungkin mereka alami di atas semua itu perjuangan 

anggota perlu dihormati, dipahami, dan dieksplorasi. 

Tahap transisi berkaitan dengan masalah kegelisahan, kekuasaan dan 

kekuatan, dan kepercayaan antara anggota kelompok merupakan masalah 

yang berkaitan dengan interaksi verbal komentar-komentar negatif, 

penilaian dan kritik, sering muncul pada tahap ini, saat anggota kelompok 

menghadapi masalah kontrol dan sejenisnya, selama masa ini anggota 

kelompok berfokus pada masalah isi pesan. Pemimpin kelompok yang 

memiliki ekspektasi tinggi yang tidak realitis bagi kelompok dapat menjadi 

frustasi dengan kurangya kemajuan dan karenanya kehilangan objektivitas 

sehingga pada tahap ini dapat memecahkan kebuntuan itu dan mencairkan 

suasana. 

4) Tahap Kerja (Working Stage) 

Tahap kegiatan sering juga disebut sebagai tahap kerja pada tahap ini 

merupakan tahap kehidupan yang sebenarnya dari konseling kelompok 

yaitu para anggota memusatkan perhatian terhadap tujuan yang akan 

dicapai, mempelajari materi-materi baru, mendiskusikan berbagai topik, 

menyelesaikan tugas dan mempraktekkan perilaku-perilaku baru tahap ini 

seringkali dianggap sebagai tahap yang paling produktif dan pencapaian 

hasil. Para anggota kelompok memperoleh keuntungan atau pengaruh-



 
 

pengaruh positif dari kelompok dan merupakan saatnya kelompok 

memutuskan seberapa besar mereka mau terlibat dalam kegiatan kelompok. 

Pada tahap kegiatan ini kehidupan kelompok sehat dengan terwujudnya 

dan berkembangnya kohesi kelompok sehingga memudahkan untuk 

mencapai tujuan kohesi kelompok adalah rasa kebersamaan, atau 

komunitas, dalam kelompok. Kelompok yang kohesif adalah satu di mana 

anggota memiliki insentif untuk tetap tinggal dalam kelompok dan berbagi 

perasaan memiliki keterkaitan, pada tahap awal sebuah kelompok para 

anggota kelompok tidak saling mengenal dengan cukup baik agar bisa 

terbentuk komunitas nyata biasanya ada beberapa kecanggungan saat 

anggota berkenalan meskipun peserta berbicara tentang diri mereka sendiri, 

kemungkinan mereka menampilkan lebih banyak citra diri mereka dari pada 

aspek yang lebih dalam dari diri pribadi mereka. Kohesi sejati biasanya 

berbagi rasa sakit dan telah berkomitmen untuk mengambil risiko yang 

signifikan tapi fondasi kohesi bisa mulai terbentuk pada tahap awal. 

Tahap kerja merupakan tahapan kelompok kohesi berkaitan dengna 

kepastian kelompok untuk membentuk ikatan sebagai kelompok dan 

menggunakan ikatan itu sebagai kekuatan untuk menahan kelompok 

bersama-sama karena mulai menangani isu-isu yang semakin menegangkan. 

Pemimpin kelompok memiliki kesempatan selama tahap awal untuk 

mengamati dan mempengaruhi bagaimana anggota kelompok mulai 

terhubung sebagai kelompok dan satu sama lain sebagai individu. Sasaran 

kelompok pada tahap kerja menjadi kohesi yaitu anggota kelompok 



 
 

mengembangkan dan memperkuat kohesi di dalam kelompok dan antar 

kelompok, kelompok bersama-sama mencoba menetapkan tujuan mereka 

sendiri, anggota bersama-sama mencoba menetapkan tujuan mereka sendiri, 

anggota individu yang mengindifikasi dengan kelompok, membangun 

metode komunikasi kelompok, kegiatan kelompok yang sesungguhnya ini 

ditandai oleh tingkat moral yang tinggi dan rasa memiliki kelompok pula 

yang tinggi anggota kelompok mulai memenuhi agenda yang 

dikemukakannya. 

5) Tahap Pengakhiran (Termination Stage) 

Kegiatan suatu konseling kelompok tidak mungkin berlangsung terus 

menerus tanpa berhenti setelah kegiatan kelompok memuncak pada tahap 

kegiatan, kegiatan kelompok ini kemudian menurun dan selanjutnya 

kelompok akan mengakhiri kegiatan pada saat yang dianggap tepat karena 

tujuan utama dari setiap pengalaman kelompok terapeutik pada akhirnya 

membubarkan kelompok tersebut dengan menyelesaikan masalah di bahas 

kelompok yang di organisir tahap penutupan berfungsi sebagai fungsi 

peralihan yang berharga hal ini di tandai oleh anggota yang aktif mengejar 

perubahan dalam kehidupan mereka di luar kelompok sambil tetap 

mendapat dukungan, dorongan dan pertanggung jawaban kelompok 

tersebut. Begitu individu mulai mengalami kesuksesan, baik melalui cara 

eksternal maupun internal, dan mulai mendapatkan pujian atas perubahan 

tersebut, penghentiannya tepat penutupan membawa pengalaman kelompok 

berakhir dengan memungkinkan anggota bertanggung jawab atas diri 



 
 

mereka sendiri, memperkuat perubahan yang telah terjadi dan memberikan 

anggota membantu untuk bergerak dengan lancer kembali ke arus utama 

kehidupan mereka. 

Tujuan akhir dari tugas pemimpin kelompok pada tahap akhir konseling 

kelompok adalah membantu anggota secara efektif menyelesaikan 

pengalaman kelompok mereka. Dalam tahap akhir ini konseling kelompok 

ditandai oleh pencapaian tujuan dimana kelompok tersebut dibentuk baik 

memicu pembubaran kelompok atau mendorongnya untuk merumuskan visi 

atau tujuan baru dalam konteks organisasi dimana itu ada kontinuitas 

difasilitasi melalui proses penutupan sebagai transisi ke papan loncatan 

kegiatan berikutnya, prosedur untuk mengakhiri serangkaian kelompok 

memungkinkan anggota memutuskan bagaimana mereka akan berakhir 

kepada konselor yang memulai diskusi tentang persaan yang terkait dengan 

akhir dari kelompok, sehingga latihan isu-isu spesifik yang terkait dengan 

penghentian. 

Prosedur untuk mengakhiri serangkaian kelompok memungkinkan 

anggota memutuskan bagaimana mereka akan berakhir, kepada konselor 

yang memulai diskusi tentang perasaan yang terkait dengan akhir dari 

kelompok, hingga latihan terstruktur yang berfokus pada isu-isu spesifik 

yang terkait dengan penghentian dengan menyepakati kegiatan lanjutan 

apabila tujuan belum tercapai sesuai yang di rencakan, ada empat tugas 

ditagani selama penhentian: 

a) Agenda atau tujuan yang belum selesai. 



 
 

b) Tetapkan tujuan untuk apa yang harus dilakukan setelah konseling 

kelompok berakhir. 

c) Pertimbangkan alternative rencana tindakan seperti konseling 

lanjutan. 

d) Jelajahi makna pribadi akhir kelompok untuk setiap anggota. 

Dapat dipahami dari kutipan ahli di atas tentang tahapan-tahapan dalam 

konseling kelompok mempunyai lima tahapan mulai dari pra-kelompok, 

permulaan, transisi, kerja, dan pengakhiran serta dilanjutkan dengan evaluasi 

apabila telah selesai dilaksanakan konseling kelompok. Dimulai dari pra-kelompok 

setiap anggota kelompok yang nanti hendak memasuki konseling kelompok melalui 

proses pra-kelompok dimana konselor mengumpulkan terlebih dahulu anggota 

kelompok yang mempunyai permasalahan yang sama dan menyatukan kesepakatan 

bersama, berkenalan satu sama lain, menentukan kesiapan mereka ingin 

berpartisipasi dalam satu kelompok bersama. 

Pada tahap pembukaan dilakukan upaya untuk menumbuhkan minat bagi 

terbentuknya kelompok yang meliputi pemberian penjelasan tentang adanya 

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 dimana pada pertemuan awal adalah hal yang sangat penting bagi 

konselor untuk membentuk kelompok dan menjelaskan tujuan dari konseling 

kelompok dengan istilah-istilah yang mudah dipahami oleh siswa yang tergabung 

dalam kelompok, membangun hubungan yang baik dan kepercayaan.  



 
 

Kegiatan awal ini membuahkan suasana yang memungkinkan siswa untuk 

memasuki kegiatan kelompok, tahap permulaan kelompok secara konseptual 

dimulai dari ide konselor dan berakhir setelah ide-ide baru yang lain diungkapkan 

dan selanjutnya para anggota kelompok mulai bekerja setelah itu isu-isu yang lebih 

produktif dapat dihadapkan secara individual maupun secara kolektif. 

Pada tahap transisi merupakan perpindahan antara tahap pembentukan 

dengan tahap kegiatan dimana pada tahap ini konselor atau pemimpin kelompok 

sekali lagi harus jeli dalam melihat dan membaca situasi apabila masih terlihat 

gejala-gejala penolakan, rasa enggan, salah paham, kurang bersemangat dalam 

melaksanakan kegiatan maka konselor atau pemimpin kelompok tidak boleh 

bingung apalagi berputus asa. Menghadapi keadaan seperti diatas konselor atau 

pemimpin kelompok hendaknya memiliki kepekaan yang tinggi melalui 

penghayatan indera dan rasa tugas konselor atau pemimpin kelompok menghadapi 

situasi seperti itu mendorong anggota kelompok secara sukarela membuka diri 

untuk mengikuti kegiatan kelompok, penampilan konselor atau pemimpin 

kelompok menggambarkan sikap yang tulus, wajar, hormat, hangat dan empati akan 

sangat membantu mencairkan suasana menuju tahap kegiatan dan perlu beberapa 

hal pokok yang sudah dibahas pada tahap pertama dapat dibahas kembali seperti 

pengertian, tujuan, dan asas konseling kelompok. 

Tahap kegiatan merupakan tahap inti dari proses konseling kelompok dan 

merupakan kehidupan yang sebenarnya dari kelompok, tahapan kegiatan selalu 

dianggap sebagai tahapan yang selalu produktif dalam perkembangan konseling 

kelompok yang bersifat membangun dan dengan pencapaian hasil yang baik  



 
 

selama tahapan kerja hubungan anggota kelompok lebih bebas dan lebih 

menyenangkan hubungan antara anggota kelompok berkembang dengan baik saling 

tukar pengalaman, membuka diri secara bebas, saling tanggap dan tukar pendapat 

dan saling membantu. Dalam perkembangan konseling kelompok tahapan kegiatan 

merupakan kekuatan terapeutik seperti keterbukaan terhadap diri sendiri dan orang 

lain dan munculnya ide-ide baru yang membangun apapun yang menjadi tujuan, 

suatu kelompok yang sehat akan menampilkan keakraban, keterbukaan, umpan 

balik, kerja kelompok, konfrontasi dan humor perilaku-perilaku positif yang 

dinyatakan dalam hubungan interpersonal antara anggota akan muncul dalam 

hubungan sebaya tahap ini sangat menentukan keberhasilan kegiatan konseling 

kelompok. 

Tahap pengakhiran secara keseluruhan merupakan akhir dari serangkaian 

pertemuan kelompok keseluruhan pengalaman yang diperoleh anggota selama 

proses kegiatan konseling kelompok ini memerlukan perhatian khusus dari 

pemimpin kelompok terutama ketika kelompok hendak dibubarkan, pembubaran 

kelompok secara keseluruhan idealnya dilakukan setelah tujuan kelompok tercapai 

tetapi ada kalanya terjadi lebih cepat dari yang direncanakan atau yang disebut 

pembubaran dini. Sesungguhnya pembubaran kelompok dalam proses konseling 

kelompok adalah proses alamiah yang harus disadari oleh konselor atau pemimpin 

kelompok dan anggota-anggotanya dan mereka diharapkan dapat mempersiapkan 

diri dengan sebaik mungkin untuk menghadapi pembubaran itu dengan konselor 

sebagai pemimpin kelompok membahas kesan dan pesan kepada setiap anggota 



 
 

kelompok kemudian membahas kegiatan lanjutan dan menyepakati bersama 

sesama anggota kelompok. 

2.2.2.4 Evaluasi Konseling Kelompok 

Keberhasilan suatu kegiatan adanya suatu evaluasi untuk melihat tingkat 

keberhasilan yang dicapai melalui konseling kelompok yang telah dilaksanakan, 

evaluasi juga merupakan aspek dasar dari setiap pengalaman kelompok yang bisa 

bermanfaat bagi anggota kelompok dan pemimpin kelompok untuk memberi kesan 

yang bagus bagaimana masing-masing anggota kelompok mengalami dan 

mengevaluasi kelompok tersebut. 

Menurut Corey (2012:116) menjelaskan bahwa pada konseling kelompok 

dilakukan evaluasi proses dan hasil dari kegiatan konseling kelompok serta 

kesepakatan anggota kelompok dalam menindaklanjuti hasil yang telah diperoleh 

secara kongkrit dan evaluasi yang dilakukan tersebut adalah: 

1) Evaluasi Proses  

Evaluasi proses merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap proses 

kegiatan konseling kelompok yang dilaksanakan, evaluasi ini meliputi 

observasi keaktifan anggota kelompok suasana dalam konseling 

kelompok serta peran dari pemimpin kelompok. 

2) Evaluasi hasil  

Evaluasi hasil merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap hasil 

kegiatan konseling kelompok yang telah dilakukan evaluasi ini meliputi 

pemahaman yang diperoleh anggota kelompok perasaan yang dimiliki 



 
 

anggota kelompok setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok serta 

rencana tindakan yang akan dilakukan pasca konseling kelompok. 

Menurut Wibowo (2019: 372-377) menjelaskan bahwa pemimpin 

kelompok harus mengembangkan prosedur evaluasi yang relevan dengan jenis 

kelompok yang mereka pimpin dan uraikan dalam proses kelompok yang melekat 

dalam kelompok, evaluasi disebut evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi 

proses merupakan program mengukur proses, yaitu: fungsi program, kekuatan, 

kelemahan, dan sejauh mana program memenuhi harapan dan melayani populasi 

target, evaluasi proses juga dikenal sebagai evaluasi formatif berguna untuk 

pengambilan keputusan program program dan perbaikan program. Evaluasi hasil 

evaluasi program yang mengukur hasil, yaitu: efektivitas program dalam mencapai 

tujuan yang dimaksudkan penting untuk membangun hubungan kausal antara 

program konseling sekolah dan perubahan siswa, terutama prestasi akademik dan 

evaluasi hasil juga disebut sebagai evaluasi sumatif berusaha menjawab pertanyaan 

yang penting. 

Uraian dari ahli di atas dapat di pahami bahwa evaluasi dalam konseling 

kelompok ada dua, yaitu: evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses 

dilakukan melalui observasi selama penyelenggaraan kegiatan konseling kelompok 

berlangsung biasanya dilakukan oleh rekan konselor yang profesional untuk 

mengamati proses konseling kelompok tersebut melihat bagaimana prosesnya 

berjalan dan hasil dari pengamatan itu nantinya akan menjadi catatan bagi konselor 

atau pemimpin kelompok untuk pengembangan konseling kelompok selanjutnya. 

Kemudian evaluasi hasil dilakukan melalui pengisian lembar penilaian segara yang 



 
 

berisi pemahan dan pengalaman setiap anggota kelompok yang diperoleh mereka, 

perasaan yang dimiliki anggota kelompok setelah mengikuti kegiatan konseling 

kelompok serta rencana tindakan yang akan dilakukan setelah konseling kelompok 

apakah perlu dilakukan konseling individu setelah konseling kelompok jika 

perlukan untuk masalah yang tidak bias diselesaikan. 

2.2.2.5 Pemimpin Kelompok 

Pemimpin kelompok dapat memperoleh pengetahuan teoretis dan praktis 

yang luas tentang dinamika kelompok dan terampil dalam prosedur diagnostik dan 

teknis, namun masih tidak efektif dalam merangsang pertumbuhan dan perubahan 

dalam dalam kelompok mereka, pemimpin kelompok membawa kepada setiap 

anggota kelompok kualitas pribadi, nilai-nilai, dan pengalaman hidup serta asumsi 

dan bias mereka. 

Menurut Gale & Austin (dalam Wibowo, 2019: 406) menjelaskan pemimpin 

kelompok adalah konselor profesional yang memiliki tanda pengenal organisasi 

profesi, penggunaan kode etik dan standar etik, serta pengakuan dari badan 

akreditasi yang mengatur pelatihan, sertifikasi, dan izin praktik. Salah satu cara bagi 

profesi konselor untuk memperoleh nilai identitas profesional adalah dengan 

menjadi anggota dari sebuah organisasi profesional (American Counseling 

Association-ACA), di Indonesia ada Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia 

(ABKIN). Perbedaan konselor yang profesional dan yang tidak dapat dilihat 

berdasarkan visi dan misi profesi mereka, yaitu janji publik yang menjadi arti dari 

kata profesi untuk bertindak demi kebaikan masyarakat (Ponton & Duba, 

2009:117). 



 
 

Menurut Wibowo (2019:408) menjelaskan konselor sebagai pemimpin 

kelompok merupakan salah satu komponen penting dalam konseling kelompok, 

konselor sebagai pemimpinan kelompok dalam pelaksanaan konseling kelompok 

sangat penting mempunyai pengaruh yang kuat dalam proses konseling kelompok, 

bukan saja harus mengarahkan perilaku anggota kelompok sesuai dengan 

kebutuhan, melainkan harus tanggap akibat dari perkembangan kegiatan kelompok 

itu. Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan tugas peranan dan fungsinya sebagai 

pemimpin kelompok, kepribadian dan keterampilan konselor sebagai pemimpin 

kelompok adalah sentral dalam proses terapeutik maka semua model teoretis 

mencurahkan banyak perhatian pada pemimpin kelompok. 

Peranan pemimpin kelompok menurut Prayitno (2004: 35) adalah sebagai 

berikut: 

1) Pemimpin kelompok dapat memberi bantuan, pengarhan, ataupun 

campur tangan terhadap kegiatan konseling kelompok. 

2) Pemimpin kelompok memusatkan perhatian pada suasana perasaan yang 

berkembang dalam konseling kelompok itu, baik perasaan anggota 

tertentu atau keseluruhan anggota. 

3) Jika anggota kelompok kurang mengikuti kearah yang dimaksudkan 

maka pemimpin kelompok perlu memberikan arahan yang dimaksudkan. 

4) Pemimpin kelompok juga memberikan tanggapan umpan balik tentang 

hal yang teradisi dalam konseling kelompok baik yang bersifat isi 

maupun proses kegiatan. 



 
 

5) Pemimpin kelompok diharapkan mampu mengatur jalannya lalu lintas 

kegiatan konseling kelompok. 

6) Sifat kerahasiaan dari konseling kelompok itu dengan segenap isi dan 

kejadian-kejadian yang timbul didalamnya juga menjadi tanggung jawab 

pemimpin kelompok. 

Uraian menurut ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pemimpin kelompok 

merupakan salah satu komponen penting dan sentral dalam konseling kelompok 

dimana pemimpin kelompok merupakan fasilitator bukan hanya memberikan 

perlakuan dan campur tangan kesetiap aggota kelompok sesuai dengan kebutuhan 

melainkan harus tanggap terhadap segala perubahan yang muncul dalam kelompok, 

pemimpin kelompok diharapkan memiliki keterampilan dalam melaksanakan 

konseling kelompok keterampilan yang harus dimiliki pemimpin kelompok seperti 

mendegar secara aktif, mengucapkan kembali pengakuan dari anggota kelompok, 

meringkas kembali yang disampaikan anggota kelompok, bertanya terbuka 

maupaun tertutup, menginterpretasikan, merepleksikan, memberikan dukunga, 

empati, menetapkan tujuan, mengevaluasi, memberi umpan balik dan menekankan 

kerahasiaan setiap anggota kelompok. 

2.2.2.6 Kelebihan dan Keterbatasan Konseling Kelompok 

Menurut Winkel (2012: 594-595) menunjukkan beberapa kelebihan 

konseling kelompok sebagai berikut: 

1) Terpenuhinya beberapa kebutuhan, antara lain kebutuhan untuk 

menyesuaikan diri dengan teman-teman sebaya dan dapat diterima oleh 

mereka, kebutuhan untuk bertukar pikiran dan berbagai perasaan, 



 
 

kebutuhan menemukan nilai-nilai kehidupan sebagai pegangan dan 

kebutuhan untuk menjadi lebih independent serta lebih mandiri dalam 

suasana konseling kelompok mereka mungkin merasa lebih mudah 

membicarakan persoalan mendesak yang mereka hadapi dari pada dalam 

konseling individual lebih rela menerima sumbangan pikiran dari 

seseorang rekan konseli atau dari konselor yang memimpin kelompok itu 

dari pada mereka berbicara dengan seorang konselor dalam konseling 

individual lebih bersedia membuka isi hatinya bila menyaksikan bahwa 

banyak rekannya tidak malu-malu untuk berbicara secara jujur dan 

terbuka lebih terbuka terhadap tuntutan mengatur tingkah lakunya 

supaya terbina hubungan sosial yang lebih baik dan merasa lebih 

bergembira dalam hidup karena menghayati suasana kebersamaan dan 

persatuan yang lebih memuaskan bagi mereka dari pada kemunikasi 

dengan anggota keluarganya sendiri. 

2) Bagi konselor manfaat dari konseling kelompok antara lain kesempatan 

untuk mengobservasi perilaku para konseli yang sedang berinteraksi satu 

sama lain membuktikan dirinya sebagai orang yang bersedia melibatkan 

diri dalam seluk beluk kehidupan orang muda dengan ikut berbicara 

sebagai partisipan dalam diskusi dan bukan sebagai orang yang ingin 

berkuasa menyakinkan para konseli akan kegunaan konseling kelompok 

sehingga diantara para konseli ada yang ingin melanjutkan hubungan 

dengan konselor dalam wawancara konseling individual dapat malayani 

lebih banyak orang dari pada bila hanya tersedia kesempatan untuk 



 
 

berkonseling secara individual didalam kelompok konseli dapat 

menemukan kesulitan yang dihadapi temannya (Mastur dkk, 2012; 

Habiba dkk, 2017). 

Kelebihan konseling kelompok menurut Prayitno (2004:111) meliputi: 

1) Dengan adanya konseling kelompok akan semakin banyak orang yang 

dibantu, membutuhkan relatif waktu yang lebih cepat. 

2) Adanya interaksi yang itensif dan dinamis, sehingga diharapkan tujuan 

konseling dapat tercapai secara lebih mantap. 

3) Dinamika yang terjadi dalam kelompok mencerminkan suasana 

kehidupan nyata yang dapat dijumpai di masyarakat, karena tiap-tiap 

pribadi yang terlibat di dalam interaksi akan membawa kondisi 

pribadinya masing-masing. 

Disamping konseling kelompok memiliki kelebihan, konseling kelompok 

juga memiliki kelemahan. Menurut Latipun (2005: 154-155) menunjukkan 

kelemahan konseling kelompok adalah: 

1) Setiap konseli perlu berpengalaman dalam konseling individual baru 

bersedia memasuki konseling kelompok. 

2) Konselor akan menghadapi masalah lebih kompleks pada konseling 

kelompok dan konselor secara spontan harus dapat memberi perhatian 

kepada setiap konseli. 

3) Kelompok dapat berhenti karena masalah proses kelompok. 



 
 

4) Kekurangan informasi individu yang mana yang lebih ditangani dengan 

konseling kelompok dan yang aman yang sebaiknya ditangani dengan 

konseling individual. 

5) Seseorang sulit percaya kepada anggota kelompok akhirnya perasaan, 

sikap, nilai dan tingkah laku tidak dapat dibawa kesituasi kelompok. 

Disamping itu kelemahan konseling kelompok juga ditunjukkan 

kelamahannya oleh, Winkel (2012: 593-595) yaitu kelemahan konseling kelompok: 

1) Suasana dalam kelompok boleh jadi dirasakan oleh satu dua anggota 

kelompok sebagai paksaan moral untuk membuka isi hatinya seperti 

banyak teman yang lain padahal mereka belum siap atau belum bersedia 

untuk begitu terbuka dan jujur lebih-lebih bila hal-hal yang akan 

dikatakan terasa memalukan bagi dirinya sendiri. 

2) Persoalan pribadi satu dua anggota kelompok mungkin kurang mendapat 

perhatian dan tanggapan sebagaimana mestinya, karena perhatian 

kelompok terfokus pada suatu masalah umum. Firtri dkk (2017) 

perhatian kelompok terpusat pada persoalan pribadi konseli yang lain 

sebagai akibatnya satu dua konseli tidak merasa puas. 

3) Bagi konselor sendiri lebih sulit memberikan perhatian penuh pada 

masing-masing konseli dalam kelompok, karena perhatiannya mau tak 

mau berbagi atas beberapa orang yang semuanya menuntut diberi porsi 

perhatian yang wajar. 



 
 

4) Khusus di Indonesia konselor dapat menghadapi kendala budaya yang 

mempersulit kedudukannya sebagai partisipan dalam diskusi kelompok 

(Sitiawan dkk, 2016; Dwistia dkk, 2016). 

5) Ada siswa yang selalu mengalami kesulitan untuk mengungkapkan 

perasaan dan pikirannya secara terbuka bila hadir seseorang yang secara 

spontan dipandang sebagai pemegang otoritas. 

Uraian dari beberapa ahli di atas dapat di simpulkan bahwa kelebihan dan 

kekurang konseling kelompok tentu ada, oleh karena itu dari kelebihan dan 

kekurangan ini konselor dapat melihat untuk di jadikan rujukan pengembangan 

konseling kelompok berikutnya. Untuk kelebihan konseling kelompok selain untuk 

membantu konseli dalam mengentaskan permasalahannya dalam konseling 

kelompok juga setiap anggota kelompok dapat belajar menyusaikan diri dengan 

suasana baru dengan anggota lain yang mempunyai masalah, kemudian konseling 

kelompok juga menekankan pentingnya dinamika dalam kelompok dari dinamiki 

kelompok tersebut akan menyatukan berbagai macam pribadi setiap anggota 

kelompok sehingga terjadi interaksi teratur dan saling menghargai satu sama lain 

tanpa harus takut.  

Kelemehan konseling kelompok diantarnya adalah masalah budaya karena 

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam etnik budaya sehingga 

pemahaman konselor tentang budaya satu dengan lain sangat terbatas, disamping 

itu beberapa individu terkadang hanya menggunakan konseling kelompok sebagai 

tempat untuk bersembunyi dan menolak hubungan emosional yang menghasilkan 

keterbukaan sehingga ketika mereka memberikan saran maupun tanggapan akan 



 
 

terbatas dan cenderung lebih mendegarkan dari pada berbicara dan menanggapi hal-

hal yang dibahas didalam kelompok. 

2.2.3 Teknik Self-Management 

2.2.3.1 Pengertian Teknik Self-Management 

Briesch & Chafouleas (2009) self-management adalah salah satu strategi 

dengan menunjukkan efficacy sebagai intervensi untuk penargetan perilaku yang 

mengganggu, efek positif dari intervensi manajemen diri individu untuk 

meningkatkan perhatian, meningkatkan produktivitas akademik, dan mengurangi 

perilaku mengganggu telah dibuktikan dalam beberapa studi selama dua dekade 

terakhir.  

Menurut Skinner (dalam Carr, 2016) self-management sebagai aplikasi 

individu sendiri dari prinsip-prinsip perubahan perilaku untuk menghasilkan 

perubahan yang diinginkan ke dalam perilaku individu dimana Intervensi self-

management menawarkan alternatif untuk strategi yang dikelola oleh guru, dan 

telah lama digunakan dalam penelitian dan praktik pendidikan.  

Menurut Jones (2011) menyebutkan bahwa self-management adalah 

merupakan strategi yang dapat melibatkan membantu konseli untuk mengamati 

perilakunya, menetapkan tujuan bagi dirinya sendiri, mengidentifikasi penguat 

yang cocok, merencanakan graded step (langkah-langkah yang diberi nilai) untuk 

mencapai tujuannya dan menetapkan kapan menerapkan konsekuensi. Dalam 

penerapan teknik self-management tanggung jawab keberhasilam konseling berada 

di tangan konseli sendiri karena konselor berperan sebagai pencetus gagasan, 

fasilitator yang membantu merancang progam serta motivator bagi konseli, dalam 



 
 

pelaksanaan self-management biasanya diikuti dengan pengaturan lingkungan 

untuk mempermudah terlaksananya self-management pengaturan lingkungan 

dimaksudkan untuk menghilangkan dan mengontrol faktor penyebabnya 

(antecedent) dan dukungan untuk perilaku yang akan dikurangi (Gantina, 2011). 

Cormier & Cormier (dalam Alamri, 2015) Self-management adalah suatu 

strategi pengubahan perilaku dimana dalam prosesnya konseli perubahan 

perilakunya sendiri dengan suatu teknik atau kombinasi teknik terapeutik. Sejalan 

dengan itu Menurut Nusalim (2013) bahwa self-management adalah suatu proses di 

mana konseli mengarahkan perubahan tingkah laku mereka sendiri dengan 

menggunakan satu strategi atau kombinasi strategi, terkait dengan kasus perilaku 

agresif siswa, dalam penerapan teknik self-management konselor berperan 

membantu siswa agar mereka dapat mengembangkan potensi dan memecahkan 

setiap masalahnya dengan mengimplementasikan seperangkat prinsip atau teknik 

tersebut. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat dipahami bahwa self-

management merupakan salah satu dari penerapan teori modifikasi perilaku dan 

merupakan gabungan teori behavioristic dan teori kognitif sosial hal ini merupakan 

hal yang baru dalam membantu konseli dalam menyelesaikan masalah karena 

teknik ini menekankan pada konseli untuk mengubah perilaku agresif, adapun 

tujuan dari teknik self-management agar individu secara teliti dapat menempatkan 

diri dalam situasi-situasi yang menghambat tingkah laku yang mereka ingin 

hilangkan dan belajar untuk mencegah timbulnya perilaku atau masalah yang tidak 

dikehendaki terutama perilaku agresif, dalam arti individu dapat mengelola pikiran, 



 
 

perasaan dan perbuatan mereka sehingga mendorong pada penginderaan terhadap 

hal-hal yang tidak baik dan peningkatan hal-hal yang baik dan benar. Sehingga 

dalam kaitannya self-management terhadap manfaat pribadi individu, Menurut 

Amin (2017) yaitu: 

1) Membantu individu untuk dapat mengontrol baik pikiran, perasaan dan 

perbuatan sehingga dapat berkembang secara optimal. 

2) Dengan melibatkan individu secara aktif maka akan menimbulkan 

perasaan bebas dari kontrol orang lain. 

3) Dengan meletakkan tanggung jawab perubahan sepenuhnya kepada 

individu maka akan menganggap bahwa perubahan yang terjadi karena 

usahanya sendiri dan lebih tahan lama 

4) Individu dapat semakin mampu untuk menjalani hidup yang diarahkan 

sendiri dan tidak tergantung lagi pada konselor untuk berurusan dengan 

masalah mereka. 

2.2.3.2 Prosedur Teknik Self-Management 

Thompson (2003) mengemukakan beberapa tahapan dalam penerapan 

teknik self-management, yaitu:  

1) Menentukan target behavior yang akan ditingkatkan/diturunkan. 

2) Mengidentifikasi data baseline perilaku (frekuensi, latensi, interval, 

ratio). 

3) Mengidentifikasi seting terjadinya perilaku, antecedent yang mengawali 

perilaku, dan consekuensi dari perilaku tersebut.  



 
 

4) Dengan menggunakan self-monitoring, konseli mengidentifikasi 

perilaku yang akan ditingkatkan/diturunkan, waktu pencapapaian goal 

behavior, dan menentukan reinforce yang mengikuti munculnya target 

behavior. 

5) Mengubah seting dan antecedent untuk mencapai target behavior.  

6) Mengubah consequensi dan memberikan reinforce pada diri sendir untuk 

memunculkan kembali target behavior.  

7) Evaluasi penerapan self-management di akhir kontrak periode, membuat 

rencana baru untuk memunculkan perilaku yang lain. 

Menurut Sukadji (dalam Purwanta, 2012) mengemukakan ada empat 

tahapan dalam self-management, yaitu:  

1) Tahap monitor diri atau observasi diri  

Pada tahap ini konseli dengan sengaja mengamati tingkah lakunya 

sendiri serta mencatat dengan teliti. Catatan ini dapat menggunakan 

daftar cek atau catatan observasi kualitatif. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan oleh konseli dalam mencatat tingkah laku adalah frekuensi, 

intensitas, dan durasi tingkah laku. 

2) Tahap evaluasi diri  

Pada tahap ini konseli membandingkan hasil catatan tingkah laku dengan 

target perilaku yang telah dibuat oleh konseli perbandingan ini bertujuan 

untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi program bila program 

tersebut tidak berhasil, maka perlu ditinjau kembali program tersebut, 

apakah target tingkah laku yang ditetapkan memiliki ekspektasi yang 



 
 

terlalu tinggi, perilaku yang ditargetkan tidak cocok, atau penguatan yang 

diberikan tidak sesuai.  

3) Tahap pemberian penguatan, penghapusan, atau reward  

Pada tahap ini konseli mengatur dirinya sendiri, memberikan penguatan, 

menghapus dan memberikan hukuman pada diri sendiri tahap ini 

merupakan tahap yang paling sulit karena membutuhkan kemampuan 

yang kuat dari konseli untuk melakukan program yang telah dibuat secara 

bergantian. 

Beberapa prosedur self-management dalam konseling kelompok di atas 

yang dapat dilakukan pertama, melakukan pemantau diri dalam pemantau diri ini 

individu akan melihat dan mendeskripsikan dirinya sendiri kedalam sebuah catatan 

berupa pilihan ganda maupun dalam bentuk kalimat pertanyaan yang diberikan oleh 

konselor yang nantinya akan di isi oleh anggota kelompok, kemudian evaluasi diri 

evaluasi ini konseli akan melihat dan membandingkan dari catatan pemantauan diri 

mereka yang telah mereka catat dengan target perilaku yang ingin mereka capai 

sehingga tujuannya adalah untuk melihat keefektifan tingkatan hasilnya, kemudian 

yang terakhir adalah memberikan penguatan, penghapusan perilaku agresif dan 

memberikan reward jika berhasil pada tahap ini konseli akan dituntut untuk 

merubah secara permanen perilaku agresif mereka menjadi perilaku yang positif 

pada tahap akhir ini merupakan tahap yang cukup sulit karena memang harus betul-

betul untuk melakakukan program yang sudah mereka buat dari tahap pertama 

sehingga kekonsistenan individu dan ini semua supanya menjadi lebih efektif siswa 

perlu mempraktikkannya di rumah.    



 
 

2.2.3.3 Kelebihan dan Kekurangan Teknik Self-Management 

Kelebihan self-management:  

1) Konseli secara bertanggung jawab mampu mengatur perilakunya sendiri. 

2) Konseli mampu mengevaluasi perilakunya sendiri tanpa perlu 

membandingkan dengan perilaku orang lain. 

3) Pengaturan paling baik adalah pengaturan dari diri sendiri. 

4) Tidak perlu menekankan pada intensitasn pemantuan dari konselor. 

Sedangkan Kelemahan self-management: 

1) Karena minimnya peran dan pengawasan konselor, konseli bebas sesuja 

hati menentukan perilaku dan reinfor yang mengikutinya. 

2) Diterapkan hanya cocok untuk konseli yang mempunyai niat dan 

kemauan yang tinggi untuk mengubah perilakunya.  

Beberapa kelebihan dan kekuranga dari teknik self-management di atas 

adalah konseli sepenuhnya bertanggung jawab atas dirinya, konseli mampu 

mengevaluasi dirinya dan tidak bergantung pada orang lain apalagi konselor, 

sementara kekurangannya adalah minimnya pengawasan dari konselor di luar dari 

kegiatan konseling kelompok sehingga tidak mengetahui perilaku mereka. 

2.2.4 Teknik Cognitive Restructuring  

2.2.4.1 Pengertian Teknik Cognitive Restructuring 

Cognitive restructuring merupakan salah satu dari teknik cognitive behavior 

therapy. CBT adalah model linear yang menggambarkan situasi, pikiran, perasaan, 

dan perilaku sebagai yang terhubung fikiran yang menyimpang secara alami akan 

menghasilkan respon emosional yang irasional dan reaksi perilaku berlebihan, 



 
 

identifikasi persepsi dan keyakinan yang menyimpang tergantung pada usia dan 

fleksibilitas kognitif anak, itu bermanfaat untuk menggunakan skema dan pikiran-

pikiran otomatis ketika mempertimbangkan tingkat kognisi dari anak atau remaja 

(Christner et al., 2007).  

Menurut Martin & Pear (2015) Cognitive Restructuring adalah strategi 

untuk mengenali pikiran maladaptif dan menggantinya dengan pikiran yang adaptif, 

cognitive restructuring dilakukan untuk meresturkturisasi ulang pikiran-pikiran 

konseli dimana memusatkan perhatian pada upaya mengidentifikasi dan mengubah 

pikiran-pikiran atau pernyataan diri negative dan keyakinan-keyakinan konseli 

yang tidak rasional, cognitive restructuring menggunakan asumsi bahwa respon-

respon perilaku dan emosional yang tidak adaptif dipengaruhi oleh keyaninan, sikap 

dan persepsi kognitif konseli. Cormier dan Cormier (Nursalin, 2014) strategi 

cognitive restructuring ini membantu konseli untuk menetapkan hubungan antara 

persepsi dan kognisinya dengan emosi dna perilakunya, dan untuk mengidentifikasi 

persepsi atau kognisi yang salah atau merusak diri dan mengganti persepsi dan 

kognisi tersebut dengan persepsi yang lebih meningkatkan diri. 

Restrukrisasi kognitif merupakan penyusunan ulang pikiran-pikiran 

individu yang dianggap merugikan dan tidak bermanfaat untuk dirinya. Cormier et 

al (2009) menyatakan bahwa kadang-kadang restrukrisasi kognitif disebut sebagai 

mengganti pikiran, melibatkan perubahan kognitif mendasar namun integral 

termasuk faktor-faktor seperti emosi, motivasi, tujuan dan nilai-nilai yang 

mencerminkan integrase temuan dari area seperti fisiologi dan antar budaya. Clark 

(2014) menyatakan cognitive restructuring menekankan individu memodifikasi, 



 
 

mengevaluasi keyakinan yang salah dan menganggu fikirannya. Menurut Corey 

(2012) restrukturisasi proses kognitif seorang individu memiliki implikasi untuk 

perubahan perilaku dimana cognitive restructuring adalah dasar dari komponen 

prosedur perilaku yang paling kognitif (Cormier, Nurius & Obsorn, 2009). 

Comier et al (2009) mengatakan bahwa ada tiga tingkat kognitif yang 

diyakini memiliki peran penting dalam pembentukan emosional dan perilaku 

seseoarng, yaitu: 

1) Pikiran-pikiran otomatis 

2) Skema mendasari asumsi 

3) Distorsi kognitif 

Kemudian restrukturisasi kognitif juga memiliki enam komponen yang 

dirumuskan oleh Cormier, et al (2009), yaitu: 

1) Pengobatan pemikiran, tujuan dan gambaran prosedur. 

2) Identifikasi pengalaman konseli dalam situasi masalah. 

3) Pengenalan dan praktek mengatasi pikiran 

4) Pergeseran dari diri sendiri untuk mengatasi pikiran 

5) Pengenalan dan praktek memperkuat pernyataan diri 

6) Pekerjaan rumah dan tindak lanjut. 

Amin (2018) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa semua perasaan 

negatif itu merupakan hasil dari olah pikir rasa khawatir muncul dari pikiran yang 

menyatakan bahwa sesuatu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, rasa cemas 

merupakan hasil dari pikiran yang menyatakan bahwa hasil kerja sekarang belum 

maksimal sehingga memiliki celah untuk dikritik, rasa takut timbul karena pikiran 

difokuskan pada hal yang tidak diinginkan bukannya pada hal yang diinginkan dan 



 
 

rasa tidak aman adalah hasil pikiran logis normatif bahwa setiap kesalahan pasti 

ada hukumannya. 

Beberapa menurut ahli di atas dapat dipahami bahwa cognitive restructuring 

adalah penstrukturan atau menata ulang pikiran-pikiran negatif menjadi positif 

dengan menghasilkan tindakan dan emosional yang rasional, kemudian terlalu 

berlebih dalam kecemasan juga dapat membuat fikiran menjadi negatif sehingga 

berimplikasi kedalam perubahan perilaku individu yang merugikan dirinya dan 

orang lain karena kaintannya cognitive restructuring langsung dengan perilaku, 

semakin besar gangguan yang mengganggu kognitif individu akan semakin besar 

juga pengaruhnya terhadap perilaku individu tersebut.  

2.2.4.2 Prosedur Teknik Cognitve Restructuring 

Pelaksanaan teknik cognitive restructuring akan dilaksanakan sesuai 

dengan tahapan-tahapan dalam konseling kelompok sedangkan tahapan-tahapan 

prosedur cognitive restructuring yang rangkum oleh Cormier dan Cormier (dalam 

Nursalim, 2014) ada enam langkah yaitu: 

1) Rasional, tujuan dan tinjauan singkat prosedur 

2) Indentifikasi pikiran konseli dalam situasi problem 

3) Pengenalan dan latihan cognitive restructuring  

4) Pindah dari pikiran-pikiran negative ke cognitive restructuring  

5) Pengenalan dan latihan penguat positif 

6) Tugas rumah dan terminasi. 

Adapun penjelasan yang lebih jelas sebagai berikut: 

1. Rasional, tujuan dan tinjuan singkat prosedur  



 
 

Rasional digunakan untuk memperkuat keyakinan konseli bahwa 

pernyataan diri dapat mempengaruhi perilaku, dan khususnya pernyataan-

pernyataan diri negatif atau pikiran-pikiran menyalahkan diri dapat 

menyebabkan tekanan emosional setelah diberikan, konseli diminta 

persetujuannya untuk bersedia mencoba melakukan strategi ini. 

2. Identifikasi pikiran konseli dalam situasi problem 

Setelah konseli menerima rasional yang diberikan, langkah berikutnya 

adalah melakukan suatu analisis terhadap pikiran-pikiran konseli dalam 

situasi yang mengandung tekanan atau situasi yang menimbulkan 

kecemasan, tahap ini berisikan tiga kegiatan sebagai berikut: 

a) Mendeskripsikan pikiran-pikiran konseli dalam situasi permasalah 

yang mereka alami. 

b) Memodelkan hubungan antara peristiwa kejadia dan emosi 

c) Permodelan pikiran oleh konseli. 

3. Pengenalan dan latihan cognitive restructuring  

Pada tahap ini terjadi perpindahan fokus dari pikiran-pikiran konseli 

yang merusak diri mengalahkan diri menuju ke bentuk pikiran lain yang 

lebih kontruktif teratur pikiran yang yang lebih positif dan melupakan 

fikiran yang merugikan diri sendiri dan orang lain. 

4. Pindah dari pikiran-pikiran negative ke cognitive restructuring  

Setelah konseli mengidentifikasi alternatif, konselor selanjutnya melatih 

konseli untuk pindah dari pikiran-pikiran negative ke cognitive 

restructuring 

 

 



 
 

5. Pengenalan dan latihan penguat positif 

Pada bagian ini berisikan kegiatan mengajarkan konseli tentang cara-cara 

memberikan penguat bagi dirinya sendiri untuk setiap keberhasilan yang 

dicapainya, hal ini dilakukan dengan cara konselor memodelkan dan konseli 

mepraktikkan pernyataan-pernyataan diri yang positif. 

6. Tugas rumah dan terminasi 

Tugas rumah ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada 

konseli untuk mempraktikkan keterampilan yang diperoleh dalam 

menggunakan cognitive restructuring diharapkan mampu untuk 

mengurangi perilaku agresif siswa. Nursalim (2014) mengungkapkan 

bahwa teknik cognitive restructuring tidak hanya membantu konseli belajar 

mengenal dan menghentikan pikiran-pikiran negative merusak diri tetapi 

juga mengganti pikiran-pikiran tersebut dengan pikiran yang lebih positif. 

Oleh karena itu, teknik cognitive restructuring diharapkan dapat membantu 

untuk mengurangi perilaku agresif siswa dengan cara membatasi pikiran-

pikiran yang dapat menjadi dorongan dari luar prasaan dan pikiran individu 

yang membuat mereka menjadi terganggu dan khawatir yang berlebihan 

sehingga dapat diharapkan menjadi lebih berfikir positif.  

Beberapa langakah cognitive restructuring yang dilakukan dalam konseling 

kelompok di atas dimulai dari memperkuat kenyakinan konseli dan mempengaruhi 

fikiran rasional mereka, kemudian mendeskripsikan yang menganggu fikiran 

mereka mencari keterkaitan dari peristiwa yang menganggu fikiran konseli dengan 

emosi pribadi yang mereka rasakan, kemudian konselor memberikan pengenalan 



 
 

tentang teknik cognitive restructuring dan melakukan latihan menata ulang pikiran 

yang merugikan diri konseli menuju fikiran yang positif, setelah melakukan latihan 

cognitive restructuring konselor selanjutnya melatih konseli untuk memindahkan 

atau membuang secara permanen pikiran negatif tersebut, selanjutnya konselor 

memberikan penguatan positif dengan cara memodelkan komitmen konseli dalam 

meninggalkan fikiran negatif dan terakhir adalah memberikan tugas rumah kepada 

konseli dengan mempraktekkan langkah-langkah diatas secara sendiri diluar dari 

kegiatan konseling kelompok dan nantinya dapat dilihat konselor pengaruh dari 

pemberian tugas tersebut apakah memang betu-betul dilakukan diluar dari 

kelompok. 

2.3 Kerangka berpikir 

Masa remaja merupakan periode dimana remaja mencari indentitas diri di masa 

ini remaja belum matang sepenuhnya karena dipengaruhi oleh banyak faktor salah 

satu diantaranya adalah lingkungan sosial mereka sendiri. Jika seorang remaja 

berada dalam ruang lingkup pergaulan yang salah maka akan berdampak terhadap 

perilaku yang menyinpang yaitu perilaku agresif misalnya, perilaku agresif remaja 

atau siswa merupakan pola komunikasi yang mengganggu orang lain serta tidak 

sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat dan lingkungan sekolah dan 

perilaku agresif diperoleh dari hasil belajar yang keliru bisa jadi karena pengaruh 

teman sebaya, lingkungan keluarga, bahkan media sosial dan elektronik. 

Argesif merupakan perilaku menyerang baik secara fisik (non-verbal) maupun 

dengan kata-kata (verbal) perilaku ini merupakan reaksi yang diberikan sebagai 

respons teradap stimulus baik internal maupun eksternal dimana perilaku baru 



 
 

terwujud bila ada dorongan (Rusmana, 2008; Sari, 2017) penangan dapat dilakukan 

dengan memberikan treatment konseling dimana dalam konseling kognitif 

behavioral ada beberapa teknik yang dapat digunakan, dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik self-management dan cognitive restructuring kedua teknik ini 

digunakan untuk mengurangi perilaku agresif siswa dengan menggunakan desain 

konseling kelompok ini memungkinkan siswa berinteraksi secara sehat dengan 

teman sebaya dan dapat mengubah situasi negative dan menyajikan perspektif 

positif. 

Teknik self-management merupakan turunan dari cognitive behavioral 

modification yang juga cognitive behaviorisme theraphy teknik ini merupakan 

rumpun yang berakar dari perluasan teori pengkondisiona operan dengan teknik 

sosial kognitif dan cognitive restructuring (Anita, 2009:301), secara umum 

membuat siswa terlibat dalam langkah-langkah dasar dalam program perubahan 

tingkah laku seperti perilaku agresif. Teknik cognitive restructuring merupakan 

kekeliruan berfikir pada akhirnya akan menyebabkan masalah emosi dan perilaku 

diman asumsi dari teori kognitif yakni: (1) individu menginterpretasi dan bereaksi 

terhadap kejadian-kejadian dengan membentuk kognisi-kognisi, keyakinan, 

harapan, sikap, berdasarkan pemahaman tentang kejadian-kejadian tersebut dan (2) 

kognisi yang cacat atau maladaptif dapat menyebabkan gangguan emosi dan 

perilaku dalam hal ini perilau agresif (Martin & Pear, 2015). 

Teknik konseling kelompok dipandang efektif dalam membantu meningkatkan 

keterbukaan diri siswa hal ini didasarkan pada asumsi bahwa penggunaan teknik 

untuk menuntaskan masalah konseli seperti pernyataan Prayitno (2014) 



 
 

menyatakan bahwa tujuan dan fungsi dari konseling kelompok adalah agar setiap 

anggota kelompok mampu berbicara didepan orang banyak, mengeluarkan 

pendapat, ide, saran dan tanggapan kepada orang lain, belajar menghargai pendapat 

orang, bertanggungg jawab atas pendapat yang dikemukakan, menjaga kerahasian 

dari pembahasan didalam kelompok serta mampu mengendalikan diri dan menahan 

emosi dimana dapat bertenggang rasa menjadi akrab satu sama lainnya.  

Memanfaatkan konseling kelompok dengan teknik self-managemet dan 

cognitive restructuring konselor sekolah dapat mengurangi perilaku agresif siswa 

yang disesuaikan dengan karakteristik remaja sehingga dapat terwujud salah satu 

satu tujuan akhir konseling kelompok yaitu terentaskan masalah konseli dan 

individu yang berkembang potensinya baik bakat, minat, dan karirnya secara 

optimal sehingga dapat mandiri, konseling kelompok bersifat pencegahan, 

pengembangan, penyembuhan, dan pengentasan dimana setiap anggota kelompok 

secara aktif dan terbuka menampilkan diri tanpa rasa takut, malu ataupun ragu.  

Merujuk dari landasan teori diatas maka peneliti melihat adanya keterkaitan yang 

tinggi secara teoretik antara variabel yang diangkat dalam judul keefektifan 

konseling kelompok dengan teknik self-management dan cognitive restructuring 

untuk mengurangi perilaku agresif siswa sehingga dalam kerangka penelitian ini 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka berfikir mengurangi perilaku agresif 
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2.4 Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian dimana 

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan 

(Sugioyono:96) berdasarkan pada kajian teori dan kerangka berpikir diatas maka 

dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:  

2.4.1 Konseling kelompok dengan teknik self-management efektif untuk 

mengurangi perilaku agresif siswa SMK LPI Semarang. 

2.4.2  Konseling kelompok dengan teknik cognitive restructuring efektif untuk 

mengurangi perilaku agresif siswa SMK LPI Semarang. 

2.4.3 Terdapat perbedaan tingkat efektifitas teknik self-management dengan 

cognitive restructuring untuk mengurangi perilaku agresif siswa SMK 

LPI Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang diperoleh dari pelaksanaan 

penelitian pada siswa SMK LPI Semarang mulai dari tahap pedahuluan sampai 

pelaksanaan kegiatan konseling kelompok teknik self-management, teknik 

cognitive restructuring dan teknik kombinasi self-managemnet dan cognitive 

restructuring untuk mengurangi perilaku agresif siswa, maka dapat disumpulkan 

sebagai berikut: 

1. Konseling kelompok teknik self-management efektif untuk mengurangi 

perilaku agresif siswa SMK LPI Semarang. 

2. Konseling kelompok teknik cognitive restructuring efektif untuk 

mengurangi perilaku agresif siswa SMK LPI Semarang. 

3. Tidak ada perbedaan tingkat keefektifan konseling kelompok teknik self-

management dan cognitive restructuring untuk mengurangi perilaku 

agresif siswa SMK LPI Semarang. 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahsan hasil dan simpulan penelitian, maka saran utama 

penelitian konseling kelompok dengan teknik self-management dan teknik 

cognitive restructuring untuk mengurangi perilaku agresif siswa di rekomendasikan 

kepada berbagai pihak terkait, yaitu: 



 
 

1. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling agar menerapkan konseling 

kelompok dengan teknik self-management dan teknik cognitive 

restructuring untuk mengurangi perilaku agresif siswa di sekolah. 

2. Bagi Kepala Sekolah agar memfasilitasi pelaksanaan konseling kelompok 

dengan teknik self-management dan teknik cognitive restructuring untuk 

mengurangi perilaku agresif siswa yang dilakukan oleh guru bimbingan 

dan konseling sekolah. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya Hasil Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi yaitu sebagai pengembangan keilmuan konsep dan 

praktik konseling yang dapat dijadikan salah satu referensi oleh peneliti 

dimasa mendatang. Penelitian ini juga diharapkan dapat menyempurnakan 

berbagai keterbatasan yang telah dilakukan sebelumnya.   
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