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ABSTRAK 

 

Widayanti. 2020.  Efektivitas Konseling Kelompok SFBC dengan Teknik 

Exception dan Miracle Question untuk Meningkatkan Self Control Pada Siswa 

Pelaku Tawuran di SMK Nasional Cirebon. Tesis. Program Studi Bimbingan dan 

Konseling, Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: 

Prof. Dr. Sugiyo, M.Si., II: Dr. Ali Murtadho, M.Pd. 

 

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis tingkat keefektifan 

konseling kelompok SFBC dengan teknik exception dalam meningkatkan self 

control pada siswa pelaku tawuran di SMK Nasional Cirebon. (2) Untuk 

menganalisis tingkat keefektifan konseling kelompok SFBC dengan  teknik 

miracle question dalam meningkatkan self control pada siswa pelaku tawuran di 

SMK Nasional Cirebon. (3) Untuk menganalisis tingkat keefektifan konseling 

kelompok SFBC dengan menggabungkan teknik exception dan teknik miracle 

question dalam meningkatkan self control pada siswa pelaku tawuran di SMK 

Nasional Cirebon 

Metode penelitian menggunakan metode true eksperimental dengan desain 

pretes-post control group. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, dan 

dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif, dan statistik 

inferensial dengan uji beda rata-rata. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Terdapat keefektifan konseling 

kelompok SFBC dengan teknik exception terhadap peningkatkan self-control pada 

kelompok A pada hasil uji hipotesis dengan analisis paired sample test, artinya 

bahwa konseling kelompok SFBC dengan teknik exception berhasil meningkatkan 

self-control  pada siswa pelaku tawuran di SMK Nasional Cirebon. (2) Terdapat 

keefektifan konseling kelompok SFBC dengan teknik miracle question terhadap 

peningkatan self-control pada kelompok B, pada hasil uji hipotesis dengan analisis 

uji wilcoxon, artinya bahwa konseling kelompok SFBC dengan teknik miracle 

question berhasil meningkatkan self-control  pada siswa pelaku tawuran di SMK 

Nasional Cirebon. (3) Terdapat keefektifan konseling kelompok SFBC dengan 

gabungan teknik exception dan teknik miracle question terhadap peningkatan self-

control pada kelompok C pada hasil uji hipotesis dengan analisis paired sample 

test, artinya bahwa konseling kelompok SFBC dengan gabungan teknik exception 

dan teknik miracle question berhasil meningkatkan self-control  pada siswa 

pelaku tawuran di SMK Nasional Cirebon. 

 

Kata Kunci : Konseling kelompok, SFBC, exception, miracle question, self 

             control 
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ABTSRACT 

 

Widayanti. 2020. The Effectiveness of SFBC Group Counseling with Exception 

and Miracle Question Techniques for Improving Self Control of Students in 

Brawls at SMK National Cirebon. Thesis. Guidance and Counseling Study 

Program, Postgraduate Program. Semarang State University. Advisor I: Prof. Dr. 

Sugiyo, M.Si., II: Dr. Ali Murtadho, M.Pd. 

 

The purpose of this study was (1) To analyze the effectiveness of SFBC 

group counseling with exception techniques in increasing self control of students 

who fight in the National SMK Cirebon. (2) To analyze the effectiveness of SFBC 

group counseling with miracle question techniques in improving self control of 

students who fight in the National Vocational School of Cirebon. (3) To analyze 

the effectiveness of SFBC group counseling by combining exception techniques 

and miracle question techniques in improving self control of student brawlers at 

SMK National Cirebon 

The research method used true experimental method with pretest-post 

control group design. Data collection techniques using questionnaires, and 

documentation. Data analysis techniques using descriptive statistics, and 

inferential statistics with the average difference test. 

The results of the study concluded that (1) There is effectiveness of SFBC 

group counseling with exception techniques to improve self-control in group A on 

the results of hypothesis testing with paired sample test analysis, meaning that 

SFBC group counseling with exception techniques succeeded in increasing self-

control in students fighting at the Cirebon National Vocational School. (2) There 

is effectiveness of SFBC group counseling with miracle question technique on 

increasing self-control in group B, on the results of hypothesis testing with 

Wilcoxon test analysis, meaning that SFBC group counseling with miracle 

question technique has succeeded in increasing self-control in students fighting in 

SMK Cirebon National. (3) There is effectiveness of SFBC group counseling with 

a combination of exception techniques and miracle question techniques to 

increase self-control in group C on the results of hypothesis testing with paired 

sample test analysis, meaning that SFBC group counseling with a combination of 

exception techniques and miracle question techniques succeeded in increasing self 

-control on students who fight in the Cirebon National Vocational School. 

 

Keywords: Group counseling, SFBC, exception, miracle question, self control 

 

 

 

 

 

 



x 

 

DAFTAR ISI 

                                   Halaman 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................................................... ii 

PERNYATAAN ................................................................................................. iii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..................................................................... iv 

KATA PENGANTAR ........................................................................................ v 

ABSTRAK ........................................................................................................ vii 

ABSTRACT ..................................................................................................... viii 

DAFTAR ISI ...................................................................................................... ix 

DAFTAR TABEL .............................................................................................. xi 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ xii 

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xiii 

BAB  I  PENDAHULUAN ................................................................................. 1 

1.1  LatarBelakangMasalah ................................................................................. 1 

1.2  Identifikasi Masalah ................................................................................... 14 

1.3  Batasan Masalah......................................................................................... 15 

 1.4 Rumusan Masalah ...................................................................................... 16 

1.5  Tujuan Penelitian ....................................................................................... 17 

1.6  Manfaat Penelitian ..................................................................................... 17 

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR, HIPOTESIS .......... 19 

2.1  Kajian Pustaka ............................................................................................ 19 

2.2. Kerangka Teori  ....................................................................................... 24 

2.2.1  Konsep Self Control ................................................................................ 24 

2.2.1.1 Aspek-aspek Self Control ...................................................................... 25 

2.2.1.2 Faktor yang mempengaruhi Self Control .............................................. 26 

2.2.1.3 Self Control  pada Remaja .................................................................... 26 

2.2.2  Konsep Konseling Kelompok ................................................................. 28 

            2.2.2.1 Tujuan Konseling Kelompok .................................................... 28 

            2.2.2.2 Tahapan Konseling Kelompok .................................................. 29 

2.2.3    Konsep Solution Focused Brief Counseling ......................................... 33 

            2.2.3.1 Prinsip-prinsip Solution Focused Brief Counseling .................. 35 

            2.2.3.2 Tujuan Terapi Solution Focused Brief Counseling ................... 36 



xi 

 

            2.2.3.3 Tahapan-tahapan Solution Focused Brief Counseling .............. 38 

            2.2.3.4 Teknik Solution Focused Brief Counseling .............................. 43  

2.3    Kerangka Berpikir .................................................................................... 48 

2.4    Hipotesis  ....................................................................................... 53 

BAB III  METODE PENELITIAN..................................................................55 

3.1. Desain Penelitian ........................................................................................ 55 

3.2  Prosedur Penelitian..................................................................................... 57 

3.3  Subjek Penelitian ........................................................................................ 59 

3.4  Variabel Penelitian ..................................................................................... 59 

3.5  Definisi Operasional................................................................................... 61 

3.6  Lokasi Penelitian ........................................................................................ 62 

3.7 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .................................................. 63 

3.8  Uji Instrumen Penelitian ............................................................................ 66 

3.9  Teknik Analisis Data .................................................................................. 70 

BAB  IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................. 76 

4.1. Hasil Penelitian .......................................................................................... 76 

4.1.1 Tingkat Self Control Siswa SMK Nasional Cirebon ............................... 76 

4.1.2 Hasil Uji Hipotesis Kelompok A, B, dan C ............................................. 79 

4.1.3 Hasil Uji Beda Kelompok A, B, dan C .................................................... 84 

4.2    Pembahasan  ............................................................................................. 87 

4.2.1 Kategori Self Control Siswa SMK Nasional Cirebon .............................. 87 

4.2.2 Efektivitas SFBC dengan Teknik Exception ........................................... 90 

4.2.3 Efektivitas SFBC dengan Miracle Question ............................................ 91 

4.2.4 Efektivitas SFBC dengan teknik Gabungan ............................................. 91 

4.3   Keterbatasan Penelitian ............................................................................. 94 

BAB V  PENUTUP ........................................................................................... 95 

5.1. Simpulan .................................................................................................... 95 

5.2. Saran ........................................................................................................... 96 

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 98 

LAMPIRAN 



xii 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 

      Halaman 

3.1 Desain Randomized pretest-posttest Comparison Group Design ............... 57 

3.2 Kriteria Penetapan Self Control .................................................................. 58 

3.3 Sampel Penelitian ........................................................................................ 59 

3.4 Kisi-kisi Instrumen Self Control ................................................................. 64 

3.5 Rancangan Pedoman Perlakuan .................................................................. 65 

3.6 Hasil Uji Validitas Skala Self Control ........................................................ 68 

3.7 Hasil Uji Reliabiliats Skala Self Control ..................................................... 70 

4.1 Kategori Self Control Siswa Pretes ............................................................. 77 

4.2 kategori Self Control  Postes ....................................................................... 78 

4.3 Tingkat Self Control Kelompok A, B, dan C  ............................................. 80 

4.4 Hasil Uji Paired Sample t test Kelompok A................................................ 81 

4.5 Hasil Uji Wilcoxon Kelompok B  ............................................................... 82 

4.6 Hasil Uji Paired Sample t test Kelompok C ................................................ 83 

4.7 Perbedaan tingkat Self Control Kelompok A, B, dan C .............................. 85 

 

 

 

 

 



xiii 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar        Halaman 

2.1 Skema Kerangka Berpikir .......................................................................... 53 

3.1 Hubungan antar variabel ............................................................................ 61 

 



 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Komponen utama dari self-control adalah suatu kemampuan untuk 

mengesampingkan atau mengubah respon di dalam diri seseorang, serta 

menghilangkan kecenderungan perilaku yang tidak diinginkan dan menahan 

diri dari suatu tindakan yang dilakukan (Tangney et al., 2004: 271). Dengan 

demikian, self control secara garis besar melibatkan suatu kemampuan untuk 

berubah dan beradaptasi yang baik antara diri sendiri dan dunia. Self-control 

juga memiliki peran penting dalam aspek lain dari penyesuaian psikologis, 

seperti kecemasan, depresi, perilaku obsesif-kompulsif, dan keluhan somatik 

(Tangney et al, 2004). Ghufron & Risnawati (2014) menyatakan bahwa self 

control merupakan kemampuan untuk mengendalikan perilaku, keinginan 

mengubah perilaku agar sesuai untuk orang lain dan selalu konform dengan 

orang lain.  

Faktor yang mempengaruhi self control menurut Ghufron & Risnawati 

(2014) adalah faktor internal yaitu usia dan faktor ekternal yaitu lingkungan 

keluarga. Menurut Papalia (2014) faktor-faktor yang mempengaruhi kontrol 

diri adalah faktor proses perhatian dan faktor kesadaran terhadap emosi-emosi 

negatif. Semakin seseorang mampu menyadari emosi negatif yang muncul 

dalam dirinya dan semakin seseorang mampu mengendalikan perhatiannya 

1 
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pada sesuatu (Attentional process) maka ia semakin mampu menahan 

dorongan-dorongan dan mengendalikan tingkah lakunya. Untuk mengukur 

kontrol diri aspek-aspek yang digunakan menurut Tangney (2004), ada 5 aspek 

selfcontrol yang dapat diukur, yaitu: Self-Discipline (kedisiplinan diri), 

Deliberate/Non-Impulsive (Pengendalian Tindakan Impulsif), Healthy Habits 

(kebiasaan baik), Work Ethic (etos kerja), Reliability (keandalan diri). 

Dari kutipan teori para ahli, Self control menjadi penting untuk dimiliki 

oleh setiap individu agar jauh dari perilaku impulsif yang melanggar standar 

perilaku, agar membuat individu menampilkan perilaku yang sesuai dengan 

tuntutan lingkungannya sehingga tidak akan menimbulkan keresahan dalam 

berhubungan dengan dirinya sendiri dan orang lain. Individu biasanya memiliki 

kesulitan untuk menolak kesenangan yang menghampirinya, meskipun 

kesenangan akan memberikan dampak atau konsekuensi negatif di masa yang 

akan datang.  

Individu dengan self control yang baik akan mampu mengambil pilihan 

yang dapat memberikan dampak positif yang lebih besar di masa yang akan 

datang meskipun perlu mengesampingkan kesenangan sesaat. Sedangkan 

individu dengan self control yang rendah memliki karakteristik untuk 

melakukan tindakan-tindakan pidana atau tindakan yang menyimpang lainnya 

dalam kehidupan bersosial Gottfredson & Hirschi (dalam Titisari, 2018).  

Self control yang rendah atau tinggi dipandang sebagai suatu upaya 

individu untuk mereduksi ketegangan dan untuk memelihara keseimbangan, 

dengan demikian self control memiliki hubungan pada perilaku individu dalam 
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memperkuat dari pengaruh perilaku yang tidak sesuai dengan harapan 

lingkungan sosial yang ada di sekitarnya. 

Self control sebagai salah satu karakter positif diharapkan dapat 

mengatasi masalah penyesuaian diri pada siswa remaja pelaku tawuran. Sesuai 

dengan hasil penelitian Ghufron & Risnawati 2014 menyebutkan salah satu 

faktor kepribadian yang memengaruhi munculnya perilaku agresivitas yaitu 

self control. Juga sesuai dengan pendapat Myrseth & Fishback (2009) 

mengatakan bahwa identifikasi konflik tergantung pada apakah individu 

membingkai godaan sebagai peluang tunggal untuk bertindak sebagai isolasi 

atau sebagai salah satu dari banyak peluang. 

Bandura (1997) menyatakan bahwa Individu belajar banyak perilaku 

melalui peniruan, bahkan tanpa adanya penguatan (reinforcement) sekalipun 

yang individu terima. Individu dapat meniru beberapa perilaku hanya melalui 

pengamatan terhadap perilaku model, dan akibat yang ditimbulkannya atas 

model tersebut, termasuk self control. Adanya hubungan antara self-control 

dan agresi atau tawuran juga diungkapkan oleh Dewall, Finkel & Denson 

(2011) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa kegagalan self-control 

dapat memberikan kontribusi untuk tindakan agresif bahkan yang menyertakan 

kekerasan. Hal ini juga turut diungkapkan oleh Moyer & Susetyo 1999 (dalam 

Zahri & Savira, 2016) bahwa agresivitas berkaitan dengan kurangnya kontrol 

terhadap emosi dalam diri individu.  Remaja dengan tingkat self control yang 

tinggi akan mampu untuk mempertimbangkan konsekuensi dari perbuatan 

mereka dan dapat menghindari berperilaku agresif (Sentana & Kumala, 2017). 
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Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, self control menjadi sorotan 

penting sebagai salah satu kompetensi pribadi individu yang perlu ditingkatkan 

karena dapat mempengaruhi kompetensi pribadi lain dalam diri individu, 

terutama bagi remaja karena masa remaja, salah satu tugas masa 

perkembangannya adalah mengembangkan ketrampilan konsep intelektual 

yang penting untuk kompetensi dalam diri individu. Self control sangat 

berperan dalam kecenderungan perilaku tawuran pada remaja, karena 

merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki. Salah satu tugas 

perkembangan remaja ialah bertanggung jawab sebagai warga negara, 

mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab sosial, serta berkembang 

dalam pemaknaan nilai-nilai yang ada di masyarakat (Monks, 2009). 

Kay (dalam Yusuf, 2006) mengungkapkan bahwa salah satu tugas 

perkembangan remaja yaitu memperkuat self control (kemampuan 

mengendalikan diri) atas dasar skala nilai, prinsip-prinsip atau falsafah hidup. 

Erikson mengungkapkan (dalam Papalia &Feldman, 2014) tujuan utama 

remaja yaitu untuk melawan krisis identitas, melawan kebingungan identitas 

sehingga menjadi dewasa yang unik dengan rasa diri yang koheren dan nilai 

peran dalam kelompok sosial. Remaja yang memiliki mental sehat dapat 

menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam 

menghadapi tantangan hidup serta menjalani hubungan positif dengan orang 

lain. Sebaliknya remaja yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami 

gangguan suasana hati, kemampuan berfikir, serta kendali emosi yang pada 

akhirnya bisa mengarah pada perilaku agresif yang mampu merugikan dirinya 
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maupun orang lain, baik dilingkungan sekolah maupun lingkungan luar 

sekolah. 

Tawuran antar pelajar hampir setiap hari ditemukan di media, Komnas 

PA mencatat sepanjang tahun 2013 ada 255 kasus tawuran antar pelajar di 

Indonesia. Angka ini meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya, yang 

hanya 147 kasus. Dari jumlah  tersebut, 20 pelajar meninggal dunia saat terlibat 

atau usai aksi tawuran, sisanya mengalami luka berat dan ringan. 

(tribunnews.com, 2017).  

Elly & Kolip (2011) mengungkapkan bahwa perkelahian atau tawuran 

antar pelajar kebanyakan dipicu oleh persoalan sepele, seperti perasaan tidak 

enak atau tidak nyaman karena diledek oleh pelajar dari sekolah lain. Remaja 

yang mudah emosi adalah remaja yang gampang terprovokasi oleh sesuatu hal 

yang menyulut pertengkaran atau bertindak kasar atau agresi (Ali, 2005). Hal 

ini berarti bahwa remaja yang melakukan tawuran di SMK Nasional Cirebon 

belum mampu untuk mengendalikan dirinya, berpikir, merasa dan berperilaku 

sesuai dengan norma-norma yang berlaku dilingkungan sosialnya. 

Sebagaimana study awal di SMK Nasional di kota Cirebon, dari 

informasi yang didapat dalam beberapa sumber berita daring dan hasil 

wawancara, siswa disekolah tersebut sering terlibat kasus tawuran yang 

melibatkan kepolisian, diantaranya sebagaimana dilansir oleh pemberitaan: 

oleh Radar cirebon, tanggal 30 juli 2018 kasus tawuran tersebut berstatus 

penyelidikan kepolisian; Sindo news 08 agustus 2018 kasus selesai di 

kepolisian; Radar cirebon 06 september 2018 status pembubaran; Jawa Pos 17 
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september 2018 selesai pihak sekolah; Radar cirebon 06 desember 2018 tanpa 

penyelesaian; Sindo news, 10 desember 2018 diselidiki; Jawa Pos 27 november 

2018 hanya dibubarkan; pojok Jabar 01 januari 2019 tanpa penyelesaian; 

iNews 07 februari 2019 selesai pihak sekolah; Radar cirebon 07 februari 2019 

dalam proses penyelidikan kepolisian.  

Dan dari hasil wawancara yang dilakukan pada salah satu guru di SMK 

Nasional, diketahui bahwa remaja yang terlibat dalam tawuran rata-rata 

merupakan remaja yang bermasalah di sekolah, mereka cepat mengalami emosi 

marah, dan kurang dapat mengendalikan luapan emosinya itu. Namun 

diungkapkan pula bahwa beberapa remaja lain yang turut terlibat dalam 

tawuran memiliki prestasi akademik yang baik, berperilaku sopan, dan tidak 

pernah memiliki masalah di sekolah, namun mereka tetap memiliki rasa 

solidaritas pertemanan yang tinggit dengan kelompok remaja lain di sekolah.  

Menurut Aprilia & Indrijati (2014) bahwa ada dua faktor yang 

mempengaruhi tawuran yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal meliputi: frustasi negatif, gangguan pengamatan, tanggapan pada diri 

remaja, dan  gangguan emosional. Tawuran biasanya terjadi dikarenakan para 

siswa tidak dapat mengontrol emosi diri mereka sendiri. Sedangkan untuk 

faktor eksternal meliputi, keluarga, lingkungan sekolah yang tidak 

menguntungkan dan lingkungan sosial. Jika kedua faktor tersebut ada dalam 

diri para siswa maka akan berdampak timbulnya agresivitas fisik siswa seperti 

tawuran. 
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Pada berbagai konsekuensi inilah, konseling bisa sangat berguna dalam 

mengatasi permasalahan self control siswa pelaku tawuran. Sebagaimana hasil 

penelitian Arumsari (2016) yang membuktikan bahwa konseling mampu 

mengembangkan self control siswa. Peran konselor adalah membimbing siswa 

menemukan cara-cara baru untuk beradaptasi di sepanjang perjalanan 

perkembangan diri yang harus dilaluinya termasuk cara mengendalikan diri 

sehingga diharapkan mampu mengatasi kebiasaan tawuran yang dapat 

berdampak terhadap perkembangan pribadi siswa tersebut.Tujuan adanya  

konseling merupakan bersifat membantu. Upaya untuk membantu orang lain 

agar siswa mampu tumbuh kearah yang dia pilih sendiri, mampu memecahkan 

masalah yang dihadapinya dan mampu menghadapi krisis-krisis yang dialami 

dalam kehidupannya. Pada pelaksanaannya dalam lingkup sekolah, salah satu 

layanan bimbingan dan konseling yang kerap dilaksanakan adalah layanan 

konseling kelompok. 

Konseling kelompok sebagai layanan dasar dalam konseling 

perkembangan dipandang memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan 

konseling individual. Menurut Mahfiroh, Chanum, & Hidayat, (2014) bahwa 

konseling kelompok merupakan proses pemberian bantuan kepada siswa yang 

membutuhkandengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk mencapai 

tujuan-tujuan dalam bimbingan dan konseling.Dalam perkembangannya, 

pelaksanaan konseling kelompok dipandang lebih efektif apabila 

dipadupadankan dengan pendekatan-pendekatan terapi, penggunaan beberapa 

pendekatan pada konseling kelompok dapat mendorong keefektifan kinerja 
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konseling, terutama dalam pengentasan gangguan-gangguan behavior dan 

kognitif pada siswa. 

Dalam konseling ada banyak alternatif pendekatan dan teknik yang 

telah terbukti efektif untuk digunakan sebagai therapy bagi siswa yang 

memiliki self control yang rendah diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh Arumsari (2016) membuktikan bahwa konseling individu dengan teknik 

modeling simbolis efektif mengembangkan kontrol diri tiga siswa subjek 

penelitian pada semua sapek self control yaitu perasaan dan tingkah laku, 

disiplin, emosi dan nafsu. Penelitian oleh Ariningsun & Pratiwi (2014) 

membuktikan bahwa pemberian konseling kelompok rasional emotif perilaku 

dapat meningkatkan self control siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Panggul 

Trenggalek. Sehingga asusmsi peneliti bahwa konseling dengan pendekatan 

SFBC juga efektif untuk meningkatkan self control siswa. 

Adapun perbedaan dengan penelitian yang ingin peneliti lakukan yaitu 

ada pada pendekatan dan teknik yang digunakan, penelitian ini menggunakan 

konselingkelompok solutionfocused brief counseling (SFBC) dimana 

pendekatan ini menekankan pada asumsi bahwa individu memiliki kekuatan 

diri, asumsi dasar ini sejalan dan sesuai untuk meningkatkan self control. 

Pendekatan SFBC dikembangkan oleh Steve De Shazer & Insoo Kinm Berg 

(Palmer, 2011). Solution focused brief counseling (SFBC) merupakan 

konseling yang dilakukan singkat dan fokusnya pada solusi, bukan pada 

masalah yang dialami. Pendekatan ini menekankan pada asumsi bahwa 

individu memiliki kekuatan diri (clients strength). Pendekatan ini meyakini 
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bahwa setiap individu mampu membangun kekuatan didalam dirinya sehingga 

dapat mengatasi permasalahannya.SFBC mengasumsikan bahwa setiap orang 

memiliki kemampuan untuk berhasil mengatasi kesulitan mereka, namun 

mereka hanya kehilangan kepercayaan, arah, atau sumber kesadaran 

(Seligman, 2006). 

Solution-Focused Brief Therapy adalah salah satu intervensi konseling 

pendekatan postmodern, yang berorientasi pada penyelesaian masalah (solusi) 

bukan pada masalah apa yang terjadi. Konseling yang berfokus pada solusi 

pada prinsipnya memfokuskan pada masa depan dan mengarah pada tujuan 

(Rusandi & Rachman, 2014). Terapi ini hanya menaruh sedikit perhatian pada 

akar atau penyebab problem yang dihadapi konseli. Konselor berfokus solusi 

hanya melakukan intervensi minimal dalam kehidupan konseli. Tugas 

konseloradalah memunculkan pemicu perubahan yang akan dilanjutkan setelah 

konseling. Konselor bernegoisasi dengan konseli untuk mengidentifikasi 

problem prioritas yang tujuannya bisa dicapai (Pratiwi, 2014).  

Menurut Walter & Pelter, 1992 (dalam Corey, 2013), solution focused 

brief counseling (SFBC) merupakan sebuah model konseling yang menjelaskan 

bagaimana individu dapat berubah dan mampu mencapai tujuannya dengan 

memanfaatkan kekuatan dan sumber dayayang dimiliki. Solution focused brief 

counseling (SFBC) memiliki daya tarik sendiri dalam pelaksanaannya, sebab 

pada zaman modern sekarang ini banyak orang yang menginginkan segalanya 

berlangsung dengan efektif  dan efisien, sehingga dirasakan sangat tepat bila 
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dilakukan di setting sekolah dengan mempertimbangkan konteks waktu dan 

aplikatif.  

Scott D.Miller (1992) merangkum tiga prinsip dasar untuk konseling 

SFBC, yaitu: (1) “if it ain’t broken, don’t fix it” (kalau tidak rusak jangan 

diperbaiki); (2) “Once you know what works, do more of it” (setelah tau mana 

yang bekerja, fokuslah pada itu); dan (3) “if  it doesn’t work, don’t do it again” 

(kalau tidak bekerja, jangan dilakukan lagi).  

Tujuan terapi Solution-Focused Brief Counseling (SFBC) adalah 

menghargai kemampuan konseli dalam menghadapi masalah dengan 

menanyakan kepada mereka apakah mereka telah mendapatkan apa yang 

mereka inginkan, atau mengajak mereka untuk menyatakan apa yang harus 

terjadi pada diri mereka untuk mengetahui kesiapan  mereka dalam mengakhiri 

terapi. Karena Solution-Focused Brief Counseling (SFBT) dibangun atas dasar 

asumsi optimis bahwa setiap manusia adalah sehat dan kompeten serta 

memiliki kemampuan dalam membuat solusi yang dapat meningkatkan kualitas 

hidupnya dengan optimal walaupun terkadang kita kehilangan arah atau tidak 

sadar tentang kemampuan yang kita miliki (McLeod J, 2010:167).  

Hal ini diperkuat oleh Mulawarman (2014) bahwa SFBC menawarkan 

kontribusi unik untuk menegaskan kekuatan klien. SFBC lebih berorientasi 

pada masa depan dan berfokus pada solusi daripada berfokus pada masalah 

untuk menyelesaikan masalah saat ini daripada mencari penyebab masalah. 

SFBC dianggap lebih efisien waktu dan lebih realistis untuk pengaturan 

sekolah daripada pendekatan intensif waktu lainnya. 

10 
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Penelitian terdahulu yang telah membuktikan kelebihan SFBC sebagai 

pendekatan konseling diantaranya oleh penelitian Hick et al,. (2014) 

menyatakan SFBT dapat membantu siswa mengatasi perasaan tidak berdaya, 

putus asa, dan turunnya harga diri. Penelitian oleh Rusandi & Rachman (2014) 

menyatakan bahwa SFBTefektif untuk Meningkatkan Self Esteem. Penelitian 

Pratiwi & Anggar(2014) menyatakanSFBT efektif untuk meningkatkan harga 

dirisiswa. Nugroho, Ahmad & Mulawarman (2018) menyatakan bahwa SFBC 

efektif diterapkan  untuk meningkatkan konsep diri akademik siswa.Karli& 

Irwanto (2017) membuktikan bahwa konseling SFBT efektif untuk mengatasi 

stress kerja terhadap perawat gerontik di panti soaial. Penelitian oleh 

Richmond, et al,. (2014) menunjukkan bahwa prosedur teknik pertanyaan 

berbasis kekuatan pada SFBC memiliki keunggulan pengumpulan informasi 

netral dan dapat mengubah informasi yang disediakan konseli dan bahkan 

mengarah pada perubahan pra-perawatan. 

Adapun teknik terapi Solution-Focused Brief Counseling, antara lain: 

Fokus pada perubahan (focusing of change), percakapan bebas masalah 

(problem free talk), menemukan pengecualian (exception), pertanyaan ajaib 

(miracle question), pertanyaan berskala (scalling question), tugas rumah 

(mengeksplorasi sumber daya), Memberikan pujian (Compliments counts), 

mengatasi pertanyaan (copingquestions), membentuk hubungan kolaboratif 

(forming a collaborative relationship). Dan dalam penelitian ini, konselor 

menggunakan dua teknik dari sepuluh teknik yang ada pada terapi SFBC, 

yaitupengecualian (exception) dan pertanyaan ajaib (miracle question). 



12 

 

 

Teknik exception(pengecualian) dianggap esensial bagi pendekatan 

SFBC karena teknik ini memberikan solusi pada “masalah”.  exception 

berasumsi bahwa semua masalah memiliki pengecualian yang dapat digunakan 

untuk memfasilitasi solusi. Dengan cara ini, konseli mempunyai harapan dan 

diberdayakan oleh kemampuannya untuk mempengaruhi lingkungannya 

(Erford, 2016).  

Terapi SFBC menanyakan pertanyaan-pertanyaan exception untuk 

mengarahkan konseli pada waktu ketikamasalah tersebut tidak ada atau ketika 

masalah tidak begitu intens. Exception merupakan pengalaman - 

pengalamanmasa lalu dalam kehidupan konseli ketika pantas mempunyai 

beberapa harapan masalah tersebut terjadi, tetapi bagaimanapun juga tetap 

tidak terjadi (de Shazer dalam Corey 2009). Eksplorasi ini mengingatkan 

konseli bahwa masalah-masalah tidak semua kuat dan tidak selamanya ada, 

tetapi jugamemberikan kesempatan untuk membangkitkan sumber daya, 

menggunakan kekuatan kekuatan danmenempatkan solusi-solusi yang 

mungkin. Dalam kosa kata fokus solusi, ini disebut change-talk (Corey, 2009). 

Sedangkan teknik miracle question (pertanyaan ajaib) memaksa konseli 

untuk mempertimbangkan apa yang betul-betul mereka inginkan, bukan 

sekedar apa yang tidak mereka inginkan sehingga konseli menemukan 

kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya tidak disadari. Dengan kata lain, 

jika konseli tidak pernah mempertimbangkan yang “lebih baik” itu seperti apa, 

bagaimana konseli akan mengenalinya begitu hal itu tercapai?, dan dalam 

prosesnya mencapai jalur fokus solusi, menekankan harapan akan masa depan 
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yang lebih baik sebagai upaya untuk menetapkan apa yang diinginkannya 

(Erford, 2016). 

Miracle question merupakan teknik utama SFBC. Konselor meminta 

konseli untuk mempertimbangkan bahwasuatu keajaiban membuka berbagai 

kemungkinan masa depan. Konseli didorong untuk membiarkan 

dirinyabermimpi sebagai cara untuk mengidentifikasi jenis perubahan yang 

paling mereka inginkan. Pertanyaan inimemiliki fokus masa depan di mana 

konseli dapat mulai untuk mempertimbangkan kehidupan yang berbedayang 

tidak didominasi oleh masalah-masalah masa lalu. Konselor dapat bertanya, 

“Jika keajaiban terjadi dan masalah Anda terpecahkan dalam semalam, 

bagaimanakau tahu itu dipecahkan, dan apa yang akan menjadi berbeda?” 

Konseli kemudian didorong untukmemberlakukan “apa yang akan menjadi 

berbeda” meskipun masalah yang dirasakan. Jika konseli menyatakanbahwa 

dia ingin merasa lebih rahasia dan aman, konselor mungkin mengatakan: 

“Biarkan diri Andamembayangkan bahwa Anda meninggalkan kantor hari ini 

dan bahwa Anda berada di jalur untuk bertindaklebih percaya diri dan aman. 

Apa yang akan Anda lakukan secara berbeda?” 

Penelitian tentang efektifitas teknik exception pada pendekatan SFBC 

diantaranya yaitu Qualitative research and narrative case studie soleh Henson 

(2014) menunjukkan bagaimana teknik exception dapat membawa perubahan 

bagi siswa dan mereka dapat pengalaman aplikasi kreatif dari teknik ini. 

Penelitian oleh Bond et al., (2013) telah memberikan bukti bahwa penerapan 
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SFBT dengan teknik miracle question efektif dipergunakan dalam praktik 

klinis dengan anak-anak dan keluarga. 

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, dan 

pentingnya meningkatkan self control serta kelebihan dari pendekatan 

konseling berfokus solusi oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menguji 

cobakan tentang efektivitas konseling kelompok SFBC dengan teknik 

exception dan teknik miracle question untuk meningkatkan self control pada 

siswa pelaku tawuran di SMK Nasional Cirebon. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1.2.1 Kuantitas pelaku tawuran pada siswa cenderung meningkat dari tahun 

ketahun. 

1.2.2 Melihat realita di lapangan pemahaman siswa tentang tawuran 

cenderung meningkat. 

1.2.3 Lemahnya self control siswa berdampak pada prilaku siswa yang 

anarkis. 

1.2.4 Gagalnya proses sosialisasi atau penyelesaian masalah sosial siswa 

selalu menggunakan tindak kekerasan. 

1.2.5 Siswa belum maksimal dalam menghadapi tantangan hidup serta 

menjalani hubungan positif dengan orang lain. 

1.2.6 Ketidak sanggupan siswa menyerap norma yang ada. 
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1.2.7 Siswa salah memilih teman bergaul dan sebagian siswa dibesarkan 

dilingkungan yang kurang baik. 

1.2.8 Siswa terbiasa membesar - besarkan masalah dan merasa dirinya paling 

kuat. 

1.2.9 Pemberian bantuan layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan 

oleh guru BK di SMK Nasional masih belum optimal. 

1.2.10 Pendekatan yang dipergunakan guru BK membutuhkan proses panjang 

dan lama sehingga membuat siswa kurang tertarik mengikuti proses 

konseling. 

1.2.11  Pemilihan teknik konseling selama ini belum memperlihatkan hasil 

yang maksimal. 

1.2.12 Pemberian layanan bimbingan dan konseling belum berfokus pada 

peningkatan self control siswa pelaku tawuran. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Masalah tawuran yang terjadi pada siswa SMK Nasional merupakan 

salah satu tantangan perkembangan yang harus dilalui dengan sehat, 

berdasarkan identifikasi masalah, penulis akan membatasi masalah hanya 

untuk upaya meningkatkan self control dengan penerapan konseling 

kelompok dengan memakai pendekatan SFBC melalui teknik exception dan 

miracle question. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini meliputi 

beberapa hal, sebagai berikut : 

14 
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1.3.1  Penelitian ini berfokus pada siswa kelas X SMK Nasional Cirebon 

dengan perilaku tawuran kategori sedang dan tinggi serta kemampuan 

self control yang rendah. 

1.3.2 Penelitian ini menggunakan kerangka teori konseling kelompok SFBC 

dengan teknik exception dan miracle question sebagai intervensi untuk 

membantu siswa dengan perilaku tawuran dalam meningkatkan self 

control. 

 

1.4  Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini 

adalah: 

1.4.1 Bagaimana kondisi self control pada siswa di SMK Nasional Cirebon? 

1.4.2 Bagaimanakah tingkat keefektifan teknik exception untuk 

meningkatkan self control pada siswa pelaku tawuran di SMK 

Nasional Cirebon? 

1.4.3 Bagaimanakah tingkat keefektifan teknik miracle question untuk 

meningkatkan pada siswa pelaku tawuran di SMK Nasional Cirebon? 

1.4.4 Bagaimanakah tingkat keefektifan konseling kelompok SFBC dengan 

menggabungkan teknik exception dan teknik miracle question dalam 

meningkatkan self control pada siswa pelaku tawuran di SMK 

Nasional Cirebon? 

1.4.5 Bagaimanakah perbedaan tingkat kefektifan konseling kelompok 

SFBC pada kelompok A, kelompok B dan kelompok C? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.5.1 Untuk menganalisis kondisi self control pada siswa di SMK Nasional 

Cirebon. 

1.5.2 Untuk menganalisis tingkat keefektifan konseling kelompok SFBC 

dengan teknik exception dalam meningkatkan self control pada siswa 

pelaku tawuran di SMK Nasional Cirebon. 

1.5.3 Untuk menganalisis tingkat keefektifan konseling kelompok SFBC 

dengan  teknik miracle questiondalam meningkatkan self control pada 

siswa pelaku tawuran di SMK Nasional Cirebon. 

1.5.4 Untuk menganalisis tingkat keefektifan konseling kelompok SFBC 

dengan menggabungkan teknik exception dan teknik miracle question 

dalam meningkatkan self control pada siswa pelaku tawuran di SMK 

Nasional Cirebon. 

1.5.5 Untuk menganalisis perbedaan tingkat kefektifan konseling kelompok 

SFBC pada kelompok A, kelompok B dan kelompok C 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.6.1  Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan bagi para pembaca, khususnya para mahasiswa 

Bimbingan Konseling dalam mengembangkan keilmunnya, terutama 
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pengkajian tentang penggunaan terapi Solution-Focused Brief 

Counseling untuk meningkatkan self control pada siswa pelaku 

tawuran. 

1.6.2  Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

yang bermanfaat bagi: 

1) Guru BK disekolah, penelitian ini dapat menambah wawasan tentang 

cara meningkatkan self control dengan menggunakan terapi 

Solution-Focused Brief Counseling.  

2) Peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan topik yang sama, 

agar penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA,  KERANGKA BERFIKIR DAN 

HIPOTESIS 

 

 
2.1 Kajian Pustaka  

Berbagai penelitian telah mengungkap pentingnya self control dalam 

mempengaruhi pengembangan pribadi individu dalam berbagai aspek 

kehidupannya. Penelitian Badriyah (2013) mengungkap aspek behavioral 

control dan decisional control berpengaruh signifikan terhadap agresivitas 

seseorang. Semakin tinggi kedua aspek tersebut maka perilaku agresi akan 

dapat dikendalikan. Self control telah menjadi variabel yang berpengaruh 

signifikan bagi variabel lain dalam diri individu. Self control menjadi sangat 

penting untuk dikembangkan agar individu terutama remaja mampu 

berperilaku sebagaimana mestinya tanpa melanggar aturan diri dan 

lingkungannya. Salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan 

self control individu adalah strategi bimbingan kelompok dengan teknik 

modeling. Dalam banyak penelitian, bimbingan kelompok dengan teknik 

modeling menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan berbagai 

kompetensi pribadi individu. Berikut beberapa hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Sedangkan penelitian yang hendak peneliti lakukan menggunakan 

konseling kelompok bukan bimbingan kelompok, serta pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan SFBC untuk 
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meningkatkan self control. Sedangkan penelitian Badriyah (2013) 

menggunakan pendekatan behavior. 

Supriyati (2013) meneliti tentang efektifitas bimbingan kelompok 

untuk meningkatkan self management siswa dalam belajar pada kelas VIII D 

SMPN 1 Jakenan Pati Tahun Ajaran 2012/2013. Supriyati (2013) Hasil 

penelitiannya menunjukkan adanya peningkatan self management siswa 

dalam belajar setelah diberikan treatment bimbingan kelompok pada 

kelompok eksperimen yakni dari kategori sedang (64,2%) menjadi kategori 

tinggi (72,32%). Perbedaan dengan penelitian yang hendak peneliticlakukan 

ada pada jenis layanan yaitu konseling kelompok menggunakan pendekatan 

dan teknik khusus untuk meningkatkan self control sedangkan penelitian 

Supriyati (2013)  diatas menggunakan layanan bimbingan kelompok untuk 

meningkatkan self managementsiswa. 

Penelitian yang dilakukan Gumelar (2014) pada siswa-siswi kelas VIII 

SMPN 4 Purwadadi Tahun Ajaran 2013/2014 menunjukkan bahwa 

bimbingan kelompok efektif untuk meningkatkan kompetensi intrapersonal 

siswa meliputi aspek pengetahuan diri (self knowledge), aspek pengarahan 

diri (self direction), dan aspek harga diri (self esteem). Perbedaan dengan 

penelitian yang hendak penelitilakukan ada pada jenis layanan, variabel 

terikat dan metode penelitian yang digunakan, dimana penelitian tersebut 

menggunakan layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan kompetensi 

intrapersonal siswa dengan metode penelitian kualitatif - study kasus, 

sedangkan penelitian yang hendak peneliti lakukan menggunakan layanan 
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konseling kelompok untuk meningkatkan self control dengan metode 

penelitian kuantitatif - eksprimen. 

Oktarini (2014) telah menerapkan teknik modeling untuk 

meningkatkan self control siswa kelas VIII SMPN 2 Batusangkar Tahun 

Ajaran 2014/2015. Pada kelompok eksperimen diketahui Oktarini (2014) 

teknik modeling efektif meningkatkan pengendalian diri siswa dengan 

signifikansi sebesar 0,001.Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2016) 

bimbingan kelompok teknik modeling efektif untuk meningkatkan self 

controlpada peserta didik. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu ada pada 

pendekatan dan teknik yang digunakan dimana penelitian Oktarini (2014) dan 

Mulyani (2016) hampir sama, menggunakan pendekatan behavior dengan 

satu teknik saja yaitu teknik modeling sedangkan sedangkan penelitian yang 

hendak peneliti uji cobakan yaitu menggunakan pendekatan SFBC dengan 

dua teknik yaitu exception dan miracle quastion. 

Penelitian terdahulu yang telah membuktikan kelebihan SFBC sebagai 

pendekatan konseling diantaranya oleh penelitian Hick et al., (2014) 

menyatakan SFBT dapat membantu siswa mengatasi perasaan tidak berdaya, 

putus asa, dan turunnya harga diri. Serta penelitian Reddy et al., (2015) 

bahwa SFBT efektif untuk menurunkan depresi pada remaja.Ada persamaan 

penelitian Hick et al., (2014) dan Reddy et al., (2015) dengan penelitian yang 

hendak peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan pendekatan SFBC 

akan tetapi berbeda pada perilaku yang ingin ditingkatkan dimana penelitian 

ini untuk meningkatkan self control.Penelitian oleh Rusandi& Rachman 
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(2014) menyatakan bahwa SFBT efektif untuk meningkatkan Self Esteem. 

Persamaan penelitian Rusandi& Rachman (2014) dengan penelitian yang 

hendak peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan pendekatan SFBC 

akan tetapi berbeda pada perilaku yang ingin ditingkatkan dimana penelitian 

tersebut diatas untuk meningkatkan self esteem. Penelitian Pratiwi & Anggar 

(2014) menyatakanSFBT efektif untuk meningkatkan harga dirisiswa. 

Persamaan penelitian Anggar (2014) dengan penelitian yang hendak peneliti 

lakukan yaitu sama-sama menggunakan pendekatan SFBC akan tetapi 

berbeda pada perilaku yang ingin ditingkatkan dimana penelitian tersebut 

diatas untuk meningkatkan harga diri siswa. Nugroho, Ahmad & 

Mulawarman (2018) menyatakan bahwa SFBC efektif diterapkan  untuk 

meningkatkan konsep diri akademik siswa. Persamaan dengan penelitian 

tersebutdengan penelitian yang hendak peneliti lakukan yaitu sama-sama 

menggunakan pendekatan SFBC akan tetapi berbeda pada perilaku yang ingin 

ditingkatkan dimana penelitian tersebut diatas untuk meningkatkan konsep 

diri akademik siswa. Karli& Irwanto (2017) membuktikan bahwa konseling 

SFBT efektif untuk mengatasi stress kerja terhadap perawat gerontik di panti 

soaial. Persamaan dengan penelitian tersebut dengan penelitian yang hendak 

peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan pendekatan SFBC akan 

tetapi berbeda pada perilaku yang ingin dirubah dimana penelitian tersebut 

diatas untuk mengatasi stress kerja. Penelitian oleh Richmond, et al,. 

(2014)menunjukkan bahwa prosedur teknik pertanyaan berbasis kekuatan 

pada SFBC memiliki keunggulan pengumpulan informasi netral dan dapat 
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mengubah informasi yang disediakan konseli dan bahkan mengarah pada 

perubahan pra-perawatan.Persamaan dengan penelitian tersebut dengan 

penelitian yang hendak peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan 

pendekatan SFBC akan tetapi dengan teknik yang berbeda dimana penelitian 

ini untuk menguji dua teknik yaitu axception dan miracle question. 

Penelitian tentang efektifitas teknik exception pada pendekatan SFBC 

diantaranya yaitu Qualitative research and narrative case studiesoleh Henson 

(2014) menunjukkan bagaimana teknik exception dapat membawa perubahan 

bagi siswa dan mereka dapat pengalaman aplikasi kreatif dari teknik ini. 

Penelitian oleh Bond et al., (2013)telah memberikan bukti bahwa penerapan 

SFBT dengan teknik miracle questionefektif dipergunakan dalam praktik 

klinis dengan anak-anak dan keluarga. 

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini secara 

signifikan yaitu ada pada teknik pengumpulan data dimana penelitian ini 

menggunakan desain penelitian Randomized Pretest-Posttest Comparasion 

Group Design serta terletak pada penggunaan pendekatan konseling dengan 

menguji cobakan dua teknik, dimana penelitian ini menggunakan pendekatan 

Solution-Focused Brief Counseling (SFBC) dengan dua teknik yaitu 

exception dan miracle question. 
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2.2 Kerangka Teori 

2.2.1 Konsep Self control 

Self control atau kontrol diri merupakan salah satu kompetensi 

pribadi yang perlu dimiliki oleh setiap individu. Perilaku yang baik, 

konstruktif, serta keharmonisan dengan orang lain dipengaruhi oleh 

kemampuan individu untuk mengendalikan dirinya. Self control yang 

berkembang dengan baik pada diri individu akan membantu individu untuk 

menahan perilaku yang bertentangan dengan norma sosial. 

Chaplin (2002) mendefinisikan self control sebagai kemampuan 

untuk membimbing tingkah laku sendiri, kemampuan untuk menekan atau 

merintangi impuls-impuls atau tingkah laku impulsif  Self control memiliki 

peran untuk mencegah individu berperilaku impulsif agar tidak melanggar 

standar perilaku. Self control dapat membuat individu menampilkan 

perilaku yang sesuai dengan tuntutan lingkungannya sehingga tidak akan 

menimbulkan keresahan dalam berhubungan dengan dirinya sendiri dan 

orang lain. 

Tangney, dkk (2004: 271) menyatakan bahwa pusat dari konsep self 

control adalah kemampuan untuk mengesampingkan atau mengubah 

tanggapan batin, serta untuk menekan kecenderungan perilaku yang tidak 

diinginkan dan menahan diri dari tindakan menyimpang. Tingkah laku 

individu ditentukan oleh dua variabel yakni variabel internal dan variabel 

eksternal. Santrock (1998) menyebut beberapa perilaku yang melanggar 

norma yang memerlukan self control kuat meliputi dua jenis pelanggaran, 
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yaitu tipe tindakan pelanggaran ringan (status-offenses) dan pelanggaran 

berat (index-offenses). Pelanggaran norma secara rinci meliputi: 

1) Tindakan yang tidak diterima masyarakat sekitar karena bertentangan 

dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, seperti bicara kasar 

dengan orang tua dan guru. 

2) Pelanggaran ringan yaitu; melarikan diri dari rumah dan membolos. 

3) Pelanggaran berat merupakan tindakan kriminal seperti merampok, 

menodong, membunuh, menggunakan obat terlarang(Santrock, 1998). 

Pelanggaran norma sudah sangat sering dijumpai terutama dalam 

kehidupan remaja. Dengan demikian, self control perlu dikembangkan 

agar individu mampu menampilkan perilaku konstruktif dalam 

kehidupannya. 

2.2.1.1  Aspek-Aspek Self Control 

Menurut Tangney et al., (2004), terdapat 5 aspek self control yang 

dapat diukur, yaitu: 

1) Self-Discipline (kedisiplin diri) 

Menilai tentang kedisiplinan diri dalam individu saat melakukan suatu. 

Hal iniberarti individu memfokuskan dalam tugas. Individu yang 

memiliki self discipline mampu menahan dirinya dari hal-hal lain yang 

dapat mengganggukonsentrasinya. 

2) Deliberate/Non-Impulsive(Pengendalian tindakan  impulsif)  

Menilai kecenderungan individu dalam melakukan suatu tindakan yang 
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impulsive dengan pertimbangan yang baik, bersifat hati-hati, dan 

tidaktergesa-gesa dalam pengambilan keputusan atau bertindak. 

3) Healthy Habits(Kebiasaan hidup sehat) 

Mengatur tentang kebiasaan atau pola hidup sehat bagi individu. 

Individucenderung dengan healthy habits akan mampu menolak sesuatu 

yang dapatmenimbulkan dampak buruk bagi dirinya meskipun hal 

tersebutmenyenangkan bagi dirinya. Individu dengan healthy habits 

akanmengutamakan hal-hal yang memberikan dampak positif bagi 

dirinya meskidampak tersebut tidak diterima secara langsung. 

4) Work Ethic(etos kerja) 

Menilai tentang regulasi diri dari etika individu dalam melakukan 

suatuaktivitas sehari-hari. Individu yang memili work ethics akan 

mampumenyelesaikan tugasnya tanpa dipengaruhi hal-hal yang ada 

diluar tugasnya. 

5) Reliability(keandalan diri) 

Menilai kemampuan di dalam individu sendiri dalam pelaksanaan 

rencanajangka panjang dalam pencapaian tertentu. 

2.2.1.2  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Self Control 

Faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan self control 

terutama dipengaruhi oleh orang tua. Orang tua menjadi pembentuk pertama 

self control pada anak. Cara orang tua menegakkan disiplin, cara orang tua 

merespon kegagalan anak, gaya berkomunikasi, cara orang tua 

mengekspresikan kemarahan (penuh emosi atau mampu menahan diri) 
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merupakan awal anak belajar tentang self control. Gaya pengasuhan orang 

tua mempengaruhi pengembangan kompetensi anak (Samerojf et al,.2014). 

2.2.1.3 Self Control pada Remaja  

Pelanggaran norma yang seringkali dilakukan oleh remaja, 

merupakan cerminan kegagalan remaja dalam mengembangkan self control. 

Seiring perkembangan usianya, remaja seharusnya mampu mengendalikan 

diri dengan baik. Remaja dengan tingkat kontrol diri tinggi semestinya 

mampu mengontrol stimulus eksternal yang dapat mempengaruhi tingkah 

laku. Self control pada remaja merupakan kapasitas dalam diri yang dapat 

digunakan untuk mengontrol variabel-variabel luar yang menentukan 

tingkah laku. Genetic mengacu pada pertumbuhan developmental bukan 

warisan biologis (keturunan). (Hergenhahn &Olson, 2010: 325). Sedangkan 

Piaget (dalam Ibda, F. (2015) menyatakan bahwa kemampuan kognitif pada 

remaja telah mencapai tahap pelaksanaan operasional formal. Pada tahap 

operasional formal remaja mampu memutuskan, menyelesaikan masalah 

yang dihadapinya dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. 

Kemampuan pengendalian diri pada remaja berkembang seiring dengan 

kematangan emosi yang dimiliki oleh remaja. Remaja dikatakan matang 

emosinya ketika remaja tidak meledakkan emosinya dihadapan orang lain, 

melainkan menunggu pada saat dan tempat yang lebih tepat untuk 

mengungkapkan emosi dengan cara-cara yang dapat diterima Hurlock, 1997 

(dalam Fellasari, 2017). Remaja memerlukan kemampuan mengontrol diri 
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yang kuat dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya agar perilaku 

yang ditampilkan dapat diterima secara positif.  

 

2.2.2 Konsep Konseling Kelompok 

Konseling Kelompok adalah  profesi yang bermanfaat, mulia, 

altruistik dan menantang. Karena, konseling kelompok sebagai profesi 

bantuan (helping profession) yang dilakukan oleh konselor diabdikan bagi 

peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan dengan cara memfasilitasi 

perkembangan individu atau kelompok individu sesuai dengan kekuatan, 

kemampuan potensial dan aktual serta peluang-peluang yang dimiliki 

seseorang dan membantu mengatasi masalah kelemahan dan hambatan serta 

kendala yang dihadapi dalam perkembangan dirinya. 

Konseling kelompok perkembangan merupakan upaya bantuan 

kepada individu yang bersifat pencegahan, pengentasan masalah dan 

diarahkan kepada pemberian kemudahan dalam rangka perkembangan dan 

pertumbuhannya (Wibowo, 2019). 

2.2.2.1  Tujuan konseling kelompok 

Wibowo (2005) menjelaskan bahwa yang menjadi tujuan konseling 

kelompok adalah individu mampu meningkatkan kemapuan pribadi, 

mengatasi masalah pribadi, terampil dalam mengambil keputuasan, terampil 

dalam memecahkan masalah serta memberikan kemudahan dalam 

pertumbuhan dan perkembangan individu untuk melakukan tindakan yang 

selaras dengan kemampuannya. 

http://wadahgurubk.com/tag/konseling/
http://wadahgurubk.com/tag/konseling/
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Menurut Winkel (2004:592) tujuan konseling kelompok 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 dan kepribadiannya. 

2) Para anggota kelompok mengembangkan kemampuan komunikasi satu 

sama lain sehingga mereka dapat saling memberikan bantuan dalam 

menyesuaikan tugas-tugas perkembangan yang khas untuk fase 

perkembangan mereka. 

3) Para anggota kelompok memperoleh kemampuan mengatur dirinya 

sendiri dan mengarahkan hidupnya sendiri. 

4) Para anggota kelompok menjadi lewbih peka terhadap kebutuhan orang 

lain dan lebih mampu menghayati perasaan orang lain. 

5) Masing-masing anggota kelompok menetapkan suatu sasaran yang 

ingin mereka capai yang diwujudkan dalam sikap dan prilaku yang 

lebih konstruktif. 

6) Para anggota kelompok lebih berani melangkah lebih maju dan 

menerima resiko yang wajar dalam bertindak, dari pada tinggal dian 

dan tidak berbuat apa-apa. 

7) Para anggota kelompok lebih menghayati dan menyadari kehidupan 

manusia sebagai kehidupan yang sesama, dan mengandung tuntutan 

menerima orang lain dan harapan akan diterima orang lain. 

 



30 

 

 

2.2.2.2 Tahapan–Tahapan Konseling Kelompok 

Proses pelaksanaan konseling kelompok dilaksanakan melalui tahap-

tahap berikut:  

1)  Tahap Permulaan (Beginning Stage) 

Wibowo (2005:86) menjelaskan bahwa pada tahap permulaan 

konselor perlu mempersiapkan terbentuknya kelompok. Pada tahap ini 

dilakukan upaya untuk menumbuhkan minat bagi terbentuknya 

kelompok yang meliputi pemberian penjelasan tentang adanya layanan 

konseling kelompok bagi para siswa, penjelasan pengertian, tujuan dan 

kegunaan konseling kelompok, ajakan untuk memasuki dan mengikuti 

kegiatan, serta kemungkinan adanya kesempatan dan kemudahan bagi 

penyelenggaraan konseling kelompok. 

Pada pertemuan awal adalah penting bagi konselor untuk 

membentuk kelompok dan menjelaskan tujuan konseling kelompok 

dengan istilah-istilah yang mudah dipahami oleh siswa yang ada dalam 

kelompok (Johnson & Johnson, Siepker & Kandaras, dalam Mungin 

Eddy Wibowo, 2005:86). Kegiatan awal ini akan membuahkan suasana 

yang memungkinkan siswa untuk memasuki kegiatan kelompok. 

2) Tahap Transisi (Transition Stage) 

Tahap transisi merupakan masa setelah proses pembentukan dan 

sebelum masa bekerja (kegiatan). Dalam suatu kelompok, tahap transisi 

membutuhkan 5% sampai 20% dari keseluruhan waktu kelompok 

(Gladding, dalam Wibowo, 2005:89). Tahap ini yang merupakan proses 
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dua bagian, yang ditandai dengan ekspresi sejumlah emosi dan interaksi 

anggota. 

Transisi mulai dengan masa badai, yang mana anggota mulai 

bersaing dengan yang lain dalam kelompok untuk mendapatkan tempat, 

kekuasaan dalam kelompok. Aspek yang bersifat tidak tentu dari 

kelompok tersebut meliputi perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan 

dan kontrol baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat (Carroll dalam 

Wibowo, 2005:89). Masa badai adalah masa munculnya perasaan-

perasaan kecemasan, pertentangan, pertahanan, ketegangan, konflik, 

konfrontasi, transferensi. Selama masa ini, kelompok berada diambang 

ketegangan dan mencapai keseimbangan antara terlalu banyak dan 

terlalu sedikitnya ketegangan. Dalam keadaan seperti itu banyak 

anggota yang merasa tertekan ataupun resah yang menyebabkan tingkah 

laku mereka menjadi tidak sebagaimana biasanya. Keengganan atau 

penolakan (resistensi) yang muncul dalam suasana seperti itu dapat 

berkembang menjadi bentuk-bentuk penyerangan (dengan kata-kata) 

terhadap anggota lain, atau kelompok secara keseluruhan atau bahkan 

terhadap konselor. Bentuk-bentuk lain dari keengganan itu dapat berupa 

salah paham terhadap tujuan dan cara-cara kerja yang di kehendaki, 

menolak untuk melakukan sesuatu, dan menginginkan pengarahan yang 

lebih banyak dari pemimpin. Begitu diketahui dengan jelas apa yang 

diharapkan oleh konselor maupun anggota lain, seseorang menjadi 
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ambivalen tentang keanggotaannya dalam kelompok, dan merasa 

enggan bila harus membuka diri. 

3) Tahap Kegiatan (Working Stage) 

Tahap pertengahan merupakan inti kegiatan konseling kelompok, 

sehingga memerlukan alokasi waktu yang terbesar dalam keseluruhan 

kegiatan konseling kelompok. (Wibowo, 2019:94). 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 

dalam perkembangan kelompok dan ditandai dengan konstruktif dan 

pencapaian hasil. Para anggota kelompok memperoleh keuntungan atau 

pengaruh-pengaruh positif dari kelompok, dan merupakan saatnya 

anggota kelompok memutuskan seberapa besar mereka mau terlibat 

dalam kegiatan kelompok. 

Gladding (2012:309) menyatakan bahwa pada tahap pelaksanaan, 

anggota kelompok saling terlibat satu dengan yang lain dan dengan 

tujuan individu maupun kolektif. 

4) Tahap Pengakhiran  

Menurut Corey dalam Wibowo (2019:97), tahap penghentian 

atau pengakhiran sama pentingnya seperti tahap permulaan pada sebuah 

kelompok. Selama pembentukan awal pada sebuah kelompok, anggota 
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datang untuk saling mengenali satu sama lain dengan baik. Selama 

masa penghentian, para anggota kelompok memahami diri mereka 

sendiri pada tingkat yang lebih mendalam. Jika dapat dipahami dan 

diatasi dengan baik, pengehentian dapat menjadi sebuah dukungan 

penting dalam menawarkan perubahan dalam diri individu. Penghentian 

memberi kesempatan pada anggota kelompok untuk memperjelas arti 

dari pengalaman mereka, untuk mengkonsolidasi hasil yang mereka 

buat, dan untuk membuat keputusan mengenai tingkah laku mereka 

yang ingin dilakukan di luar kelompok dan dilakukan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

2.2.3 Konsep Solution-Focused Brief Counseling 

Salah satu pendekatan konseling yang dipengaruhi oleh pemikiran 

post-modern adalah pendekatan Solution-Focused Brief Therapy (SFBT). 

Dalam beberapa literature pendekatan SFBT juga disebut sebagai Terapi 

Konstruktivis, dan ada pula yang menyebutnya dengan Terapi Berfokus 

Solusi. Selain itu SFBT juga disebut Solution-Focused Brief Counseling 

(SFBC) yang dalam bahasa Indonesia disebut Konseling Singkat Berfokus 

Solusi. Semua sebutan untuk SFBC sejatinya semuanya merupakan 

pendekatan yang didasari oleh filosofi postmodern sebagai landasan 

konseptual pendekatan-pendekatan tersebut. (Sumarwiyah, Zamroni & 

Hidayati, 2015). 

Tokoh dari SFBC yaitu Steve de Shazer (dalam McLeod, 2010:171). 

mengemukan bahwa dalam SFBC, intervensi dapat bersifat singkat dan 
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strategis, penghargaan terhadap penggunaan pertanyaan untuk mengajak 

konseli mempertimbangkan alternatif tindakan, dan penggunaan tim 

pengamat yang memberikan masukan kepada konselor. Dengan 

membicarakan masalah yang dimiliki berarti individu mempertahankan 

masalah dalam kehidupannya dan menghalangi usahanya untuk 

menyelesaikan masalah tersebut, dengan demikian konselor akan terlibat 

dalam pembicaraan mengenai solusi. Sesi fokus solusi adalah hal yang 

paling sesuai jika dibayangkan sebagai percakapan yang melibatkan 

permainan bahasa yang terfokus pada aktivitas yang saling bersinambungan. 

SFBC berfokus pada pencarian solusi untuk mengatasi masalah dan 

melakukan perubahan supaya individu bisa menjadi pribadi yang 

berkembang. Seperti yang dikemukakan oleh de Shazer, bahwa konseli 

memiliki kemampuan untuk berubah (Nugroho, Puspita &Mulawarman, 

2018). 

Dalam konseling berfokus solusi ini, konseli dipandang sebagai ahli 

dalam menyelesaikan masalah mereka sendiri. Dengan bantuan dan arahan 

konselor melalui serangkaian pertanyaan, sehingga memunculkan kekuatan 

konseli dan pada akhirnya konseli dapat menemukan solusi mereka sendiri 

(Kelly, Kim &Franklin, 2008:9). Karena yang mempunyai kemampuan 

untuk merubah konseli menjadi lebih baik adalah diri konseli itu sendiri. 

Pendekatan terapi singkat yang berfokus pada solusi 

menekankanbahwa konselor tidak perlu tahu apapun tentang mengapa atau 

bagaimanamasalah konseli berasal dan tidak perlu tahu tentang bagaimana 
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masalahkonseli berkembang, serta konselor dan kosenli hanya perlu tahu 

sedikittentang masalah itu sendiri. Dan pendekatan ini berfokus pada 

membantukonseli untuk menghasilkan solusi supaya konseli mampu 

mencapai tujuan yang diinginkan (Flanagan & Flanagan, 2004: 369). 

2.2.3.1 Prinsip – Prinsip Terapi Solution-Focused Brief Counseling 

Ada beberapa prinsip yang dapat diterapkan dalam terapi 

SFBC,tentang bagaimana konseli sebaiknya mendekati problem dan 

bagaimana sebaiknya melakukan konseling (Palmer, 2011:559): 

1) Jika tidak rusak jangan diperbaiki SFBC menekankan bahwa individu 

memiliki masalah, bukanindividu adalah masalah. FSBC menghindari 

pandangan bahwa konseliitu sakit atau rusak, dan justru mencari hal 

yang sehat atau yang bisaberfungsi di dalam kehidupan mereka. 

2) Perubahan kecil bisa mengakibatkan perubahan besarPerubahan 

dianggap sebagai suatu hal yang konstan dan tidakbisa dihindari. Berani 

mengambil langkah awal untuk suatu perubahanadalah hal yang sangat 

penting, karena dengan hal itu, konseli akanmendapat perubahan yang 

lebih dari titik awalnya. Dengan hal itu,konselor dapat mendorong 

konseli untuk melakukan upaya agarmengalami perubahan yang lebih 

besar. 

3) Jika bisa berfungsi, terus lakukanKonseli terus didorong untuk 

melakukan hal yang telah bisadilakukannya dan konseli terus 

melanjutkan perilaku baru sebelum iamerasa yakin untuk bisa 

mempertahankannya. Apabila peilaku tersebutsudah berfungsi, maka 
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langkah selanjutnya adalah mempertahankandan melanjutkan tindakan 

tersebut. 

4) Jika tidak berfungsi, jangan diteruskanKonseli didorong untuk 

melakukan suatu perilaku yang berbedadari perilaku awal guna 

menghindari suatu kegagalan. Itu mungkinberlawanan dengan aturan 

yang biasa kita kenal, “jika awalnya gagal,coba, coba, dan coba lagi.” 

5) Lakukan konseling sesederhana mungkinJika konselor menuntut untuk 

menemukan penjelasan-penjelasantersembunyi, seperti masalah yang 

telah lama terjadi, maka hal tersebutakan mempersulit dan 

memperlambat relasi dan proses konseling.  

Adapun prinsip dasar dari pendekatan terapi SFBC menurutBarry 

(1999:297), diantaranya adalah:  

1) Berfokus pada kemampuan yang dimiliki konseli daripada masalahnya 

2) Menemukan solusi yang unik untuk setiap orang 

3) Menggunakan pengecualian untuk masalah konseli, sehingga 

dapatmembuka potensi dan rasa optimis konseli. 

4) Menggunakan keberhasilan di masa lalu untuk menumbuhkan 

kepercayaan diri. 

5) Melihat konseli sebagai ahli dalam menyelesaikan masalah. 

6) Menetapkan tujuan untuk menggapai perubahan. 

7) Bekerjasama dengan konseli dalam perubahan dengan konseli 

2.2.3.1  Tujuan Terapi Solution-Focused Brief Counseling 

Tujuan dari terapi SFBC, menurut Palmer (2011: 556), antara lain: 
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1) Mengidentifikasi dan memanfaatkan sepenuhnya kekuatan dan 

kompetensi yang dimiliki oleh konseli. 

2) Konseli didorong untuk terlibat dalam perubahan atau “solution 

talk”,dari pada “problem talk” dengan asumsi bahwa apa yang 

dibicarakanadalah sebagian besar apa yang akan dihasilkan. 

3) Konseli menyadari pengecualian di dalam dirinya pada saat 

iabermasalah. 

4) Mengarahkan konseli pada solusi terhadap situasi pengecualiantersebut, 

sehingga konseli dalam situasi tertentu dapat menemukansolusi untuk 

meningkatkan konsep dirinya. 

5) Membantu konseli berfokus pada hal-hal yang jelas dan spesifik 

untukmeningkatkan konsep dirinya. 

Selain tujuan terapi yang telah disebutkan di atas, ada 

beberapatujuan SFBC menurut Gerald Corey (2013: 381),diantaranya 

adalah: 

1) Mengidentifikasi keunikan tujuan yang di pilih dan di bangun oleh 

konseli dari pilihan-pilihan konseli untuk mencapai masa depannya. 

2) Membantu dan mengarahkan konseli mengenai prioritas tujuan danhasil 

yang diinginkan. 

3) Memfasilitasi perubahan yang terjadi dan mendorong konseli 

untukberpikir dalam berbagai kemungkinan perubahan yang akan 

terjadi. 
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4) Membantu konseli dalam menciptakan tujuan yang jelas yang 

(1)dinyatakan secara positif dalam bahasa konseli, (2) berorientasi 

padaproses atau tindakan, (3) terstruktur di sini dan sekarang, (4) 

dapatdicapai, konkret, dan spesifik, dan (5) dikendalikan oleh konseli. 

Menurut (Conte, 2009:42) tujuan dari terapi SFBC adalah 

membantukonseli untuk menetapkan tujuan, baik tujuan proksimal 

maupun tujuandistal. Tujuan proksimal adalah tujuan jangka pendek, 

sedangkan tujuandistal adalah tujuan jangka panjang. Selain itu, tujuan 

yang lain adalahmengomunikasikan secara cukup efektif untuk 

memperoleh perubahandalam diri konseli. Dalam hal ini tujuan distal 

digunakan sebagai tujuanspesifik dalam menggapai keinginan, sedangkan 

tujuan proksimal bergunauntuk cara atau proses untuk menuju tujuan 

distal. 

2.2.3.2  Tahapan – tahapan SFBC 

Menurut de Shazer (Seligman 2006) SFBC bisanya berlangsung 

dalam tujuh tahap: 

1) Identifying a solvable complaint.  

Mengidentifikasi keluhan yang bisa dipecahkan merupakan langkah 

awal yang penting dalam konseling. Tidakhanya memfasilitasi 

pengembangan tujuan dan intervensi, tetapi mempromosikan 

perubahan. Konseli dankonselor berkolaborasi untuk membuat gambar 

dari keluhan yang menempatkan solusi mereka di tangankonseli. 

Pertanyaan frase konselor sehingga mereka berkomunikasi secara 
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optimis dan harapan untukperubahan. Kesulitan manusia dipandang 

sebagai normal dan dapat diubah. Konselor mungkin bertanya, 

“Apayang menyebabkan Anda untuk membuat janji sekarang?” bukan 

“Apa masalah yang mengganggu Anda?” ataubertanya, “Apa yang 

ingin Anda ubah?” bukan “Bagaimana saya bantu?”.Konselor 

menggunakan empati, ringkasan, mengartikan, pertanyaan terbuka, dan 

keterampilan mendengarkanaktif untuk memahami situasi konseli 

dengan jelas dan spesifik. Konselor mungkin bertanya, “Bagaimana 

Andamengalami kecemasan?” “Apa yang akan membantu saya untuk 

benar-benar memahami situasi ini?” dan“Bagaimana hal ini 

menciptakan masalah bagi Anda?”. 

2) Establishing goals.  

Menetapkan tujuan melanjutkan proses konseling. Konselor 

berkolaborasi dengan konseli untuk menentukantujuan yang spesifik, 

dapat diamati, diukur, dan konkret Tujuan biasanya mengambil salah 

satu dari tiga bentuk: (1) mengubah dari situasi problematis; (2) 

mengubah tampilan situasi atau kerangka acuan, dan (3) mengakses 

sumber daya, solusi, dan kekuatan (Davis, 1989 dalam Seligman 2006). 

Pertanyaanmengandaikan sukses: “Apa yang akan menjadi tanda 

pertama dari perubahan”, Bagaimana Anda akan tahukapan terapi ini 

berguna bagi Anda”, Bagaimana saya bisa tahu?” Diskusi rinci 

perubahan positif didorong untukmemperoleh pandangan yang jelas 

dari apa yang terlihat seperti solusi ke konseli. Salah satu cara yang 
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palingberguna untuk solusi yang berfokus pada klinisi untuk 

menetapkan tujuan terapi adalah dengan menggunakanpertanyaan 

keajaiban (miracle question). 

3) Designing an intervention.  

Ketika merancang intervensi, konselor menggambar pada pemahaman 

mereka tentang konseli danpenggunaan kreativitas strategi terapi untuk 

mendorong perubahan, tidak peduli seberapa kecil. Pertanyaankhas 

selama tahap ini termasuk “Perubahan apa yang telah terjadi?”, “Apa 

yang berhasil di masa lalu ketikaAnda berurusan dengan situasi yang 

sama?”, “Bagaimana Anda membuat hal itu terjadi?”, dan “Apa yang 

akanAnda lakukan untuk memiliki itu terjadi lagi? “. 

4) Strategic task that promote change. 

Tugas strategis kemudian mempromosikan perubahan. Biasanya ini 

ditulis sehingga konseli dapat memahamidan menyetujuinya. Tugas 

secara hati-hati direncanakan untuk memaksimalkan kerja sama konseli 

dan sukses.Orang dipuji atas upaya keberhasilan dan kekuatan mereka 

untuk menggambar di dalam menyelesaikan tugas. 

5) Identifying dan emphazing new behavior and changes. 

Perilaku baru yang positif dan perubahan diidentifikasi serta ditekankan 

ketika konseli kembali setelah diberitugas. Pertanyaan fokus pada 

perubahan, kemajuan, dan kemungkinan dan mungkin termasuk 

“Bagaimana Anda membuat hal itu terjadi?”, “Siapa yang melihat 

perubahan?”, dan “Bagaimana sesuatu yang berbeda ketika Anda 
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melakukan itu?” Masalahnya dipandang sebagai “itu” atau “itu” dan 

sebagai eksternal untuk konseli; ini membantu orang melihat 

keprihatinan mereka sebagai setuju untuk berubah, bukan sebagai 

bagian integral dari diri mereka sendiri. 

6) Stabilization.  

Stabilisasi adalah penting dalam membantu orang mengkonsolidasikan 

keuntungan dan secara bertahapberalih perspektif ke arah yang lebih 

efektif dan penuh harapan. Selama tahap ini, konselor mungkin benar-

benarmenahan kemajuan dan kemunduran konseli. Ini memberikan 

orang waktu untuk menyesuaikan diridengan perubahan mereka, 

mempromosikan keberhasilan lebih lanjut, dan mencegah berkecil hati 

jikaperubahan tidak terjadi secepat yang mereka inginkan. 

7) Termination. 

Pengakhiran konseling terjadi, sering diprakarsai oleh konseli yang kini 

telah mencapai tujuan mereka. KarenaSFBC berfokus pada penyajian 

keluhan bukan resolusi masalah masa kecil atau perubahan kepribadian 

yangsignifikan, ia mengakui bahwa orang dapat kembali untuk terapi 

tambahan, dan konseli diingatkan pilihan itu.Pada saat yang sama, 

SFBT tidak hanya berusaha untuk membantu orang menyelesaikan 

masalah segera.Melalui proses mengembangkan rasa percaya diri, 

merasa mendengar dan memuji bukan menyalahkan, danmenemukan 

kekuatan dan sumber daya, orang yang diterapi melalui SFBT dapat 
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menjadi lebih mandiri danmampu mengatasi kesulitan di masa depan 

mereka sendiri. 

Menurut Corey (2009) secara umum prosedur atau tahapan 

pelaksanaan SFBT adalah: 

1) Para konseli diberikan kesempatan untuk memaparkan masalah-

masalah mereka. Konselor mendengarkandengan penuh perhatian dan 

cermat jawaban-jawaban konseli terhadap pertanyaan dari 

konselor“Bagaimana saya dapat membantu Anda?”. 

2) Konselor bekerja dengan konseli dalam membangun tujuan-tujuan yang 

dibentuk secara spesifik denganbaik secepat mungkin. Pertanyaannya 

adalah “Apa yang menjadi berbeda dalam hidupmu ketika 

masalahmasalahAnda terselesaikan?” 

3) Konselor menanyakan konseli tentang kapan dan dimana masalah-

masalah tersebut terasa tidakmengganggu atau saat masalah-masalah 

terasa agak ringan. Konseli dibantu untuk mengeksplor pengecualian-

pengecualian ini, dengan penekanan yang khusus pada apa yang mereka 

lakukan untukmembuat keadaan/ peristiwa-peristiwa tersebut terjadi. 

4) Diakhir setiap sesi konseli membangun solusi-solusi (solution 

building), sementara konselor memberikanumpan balik (feedback), 

memberikan dorongan-dorongan, dan menyarankan apa yang konseli 

dapat amatiatau lakukan sebelum sesi berikutnya untuk menyelesaikan 

masalah mereka. 
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5) Bersama-sama dengan konseli, konselor mengevaluasi kemajuan yang 

telah didapat dalam mencapaisolusi-solusi yang telah direncanakan. 

Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan rating scale. 

2.2.3.3  Teknik – teknik Terapi Solution-Focused Brief Counseling. 

Terapi pendekatan SFBC didasarkan pada serangkaian strategiyang 

didesain untuk memungkinkan para konseli mengartikulasikan 

danbertindak berdasarkan cakupan solusi paling luas terhadap 

masalahmereka. Diantara strategi tersebut menurut McLeod (2010: 171), 

diantaranya adalah: 

1) Fokus pada perubahan (focusing on change). Fokus pada perubahan 

adalah suatu hal yang penting dalamkonseling berfokus solusi. Karena 

itu, konselor berfokus pada solusiberasumsi bahwa perubahan tersebut 

tidak hanya bersifat mungkin,tetapi tidak dapat dihindari. 

2) Percakapan bebas masalah (problem free talk). Pada awal sesi, 

konselor akan mengajak konseli untukmembicarakan hal-hal yang 

tidak berkaitan dengan masalah maupunsolusi. Seperti, membicarakan 

aktivitas keseharian konseli sebagai carauntuk memberikan 

penghargaan atau menghargai kemampuan dankualitas positif yang ada 

pada diri konseli.  

3) Menemukan pengecualian (exception finding). Memberikan pertanyaan 

atau pernyataan tentang waktu ataukeadaan yang bisa membuat konseli 

merasakan terbebas darimasalahnya, dengan demikian bisa 
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membangun pengecualian yangdilakukan konseli untuk melakukan 

perubahan. Pertanyaan yangdiucapkan seperti "Hal apa yang berbeda 

ketika masalah tidak terjadi?". 

4) Pertanyaan ajaib (miracle question). Di awal sesi proses konseling, 

konselor mendorong konseliuntuk memikirkan masa depan. Hal ini 

dapat dilakukan melaluipertanyaan yang mengarahkan ke arah harapan 

masa depan atau lebihspesifik dengan menanyakan kepada mereka 

"pertanyaan ajaib". Untukpertanyaan ajaib, konseli diminta untuk 

membayangkan bahwa ketikamereka tidur, keajaiban itu terjadi dan 

ketika mereka bangun, masalahmereka terselesaikan, sehingga mereka 

merasa lebih baik dan memilikiharapan untuk menjalani hidupnya. 

Kemudian konselor menanyakantentang keajaiban itu, "Apa hal 

pertama yang akan Anda perhatikantentang situasi baru Anda bahwa 

keajaiban telah terjadi?" Ini membukakemungkinan bahwa konseli 

dapat melihat perubahan yang terjadidalam kehidupan mereka. Dan 

kenali langkah pertama untuk mencapailebih banyak perubahan yang 

mereka inginkan. 

5) Pertanyaan berskala (scalling question). Pertanyaan berskala berfungsi 

untuk memberikan ukuran dasar,menunjukkan tingkat motivasi untuk 

perubahan, dan menilai tingkat  kepercayaan bahwa perubahan akan 

dipertahankan. Hal yang sangat penting, konseli dapat membuat 

peringkat numerik (misalnya, pada skala nol hingga sepuluh) dari "di 

mana saya sekarang." Ketika peringkat konseli menunjukkan bahwa 
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masalah itu berat (misalnya, peringkat nol), pertanyaan mungkin 

bertanya tentang menemukan "hanya perbedaan yang nyata." Sebagai 

contoh, konselor mungkin bertanya apa yang akan berbeda ketika 

konseli telah pindah ke satu.Solusi yang berfokus pada pertanyaan 

sering ditujukan konselor untuk menerjemahkan jawaban pertanyaan 

ajaib ke dalam “sasaran yang terbentuk dengan baik.”  

6) Tugas rumah (mengeksplorasi sumber daya). Pendekatan ini 

menekankan bahwa sebagian besar “proseskonseling” paling baik 

dihabiskan diluar sesi. Konseli di dorong untukmenerapkan apa yang 

telah disepakati dalam sesi dan secara terusmenerus menerapkannya 

dalam kehidupan sehari-hari (Kelly, Kim &Franklin, 2008:18). Tugas 

tindaklanjut "Action" adalah penekanan utama konseling.  

Tindak lanjut tugasyang berorientasi aksi berbagi empat 

karakteristik penting: 

1) Konsistensi. Tugas ini konsisten dengan pekerjaan yang 

dilakukanselama sesi. Tugas harus mengikuti alur dari tema utama 

sesi. 

2) Kekhususan. Penugasan diberikan dengan gambaran yang detaildan 

cukup serta langkah-langkah yang jelas untuk diterapkan.  

3) Langkah Kecil. Seperti halnya tujuan untuk konseling,kemungkinan 

keberhasilan meningkat jika langkahnya cukup kecildan dapat dicapai. 
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4) Keseriusan. Ketika menangani tugas tindak lanjut, penting 

untukmelakukannya dengan cara yang serius, kepatuhan konseli 

(Huber & Backlund,1990:75). 

Menurut Kelly, Kim & Franklin (2008: 19), ada beberapa teknik 

yang bisa digunakan pada pendekatan SFBT, sebagai berikut:  

1) Memberikan pujian (compliments count). Pada teknik ini konselor 

memberikan suatu pujian kepada konseli tentang kemajuan dan 

perubahan-perubahan kecil yang telah dilakukan oleh konseli yang 

sesuai dengan tujuan yang telah disepakatipada sesi awal konseling, 

sehingga konseli akan lebih bersemangatuntuk melakukan suatu 

perubahan-perubahan kembali. Seperti “wah sekarang kamu tambah 

hebat, ternyata kamu sudah mau mencoba untuk bisa berpakaian 

sendiri”. 

2) Mengatasi pertanyaan (coping questions). Pada teknik ini konselor 

bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada konseli untuk 

berkolaborasi, sehingga konseli bisa mengeksplorasi serta bisa 

mengubah situasi mereka. Dengan ini pula akan memberikan 

intensitas emosional pada konseli, dengan demikian bisa membantu 

konseli untuk menemukan solusinya sendiri. Seperti“nah, nak mari 

kita bersama-sama untuk menemukan solusi sehingga kamu bisa 

mngatur dirimu sendiri dalam kegiatan sehari-hari, nah untuk itu 

sekiranya hal kecil apa yang bisa kamu lakukan? ” Menurut Sharf 

(2012:459), ada beberapa teknik dalam terapi SFBC, diantaranya 
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adalah:  (1) Membentuk hubungan kolaboratif (forming a 

collaborative relationship). Konselor mendengarkan dengan seksama 

apa yang ingin diubah konseli. Kemudian bertanya tentang perubahan 

yang terjadi antara waktu sesi awal konseling dan ketika perubahan itu 

mulai terjadi, halitu merupakan cara untuk memberi apresiasi terhadap 

kekuatan yang dimiliki konseli untuk merubah dirinya dan 

memfokuskan sesi pada perubahan. Dalam terapi ini, konselor 

menjadi lebih empatik dan menghormati konseli melalui pendengaran 

aktif, merefleksikan perasaan, penetapan tujuan, fokus pada saat ini, 

dan mengajukan pertanyaan. (2) Perubahan Pra-terapi Konseling yang 

fokus pada solusi memeriksa perubahan yangtelah terjadi bahkan 

sebelum konseli memulai proses konseling. Tindakan membuat janji 

adalah indikator positif untuk perubahan. Bertanya "Apa yang telah 

Anda lakukan sejak Anda menelepon untuk janji yang telah membuat 

perbedaan dalam masalah Anda?". Dengan cara ini, konselor berfokus 

pada kemampuan konseli sendiri untukmembawa perubahan. Dengan 

mengambil jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan konselor dan 

memperkuatnya serta mengembangkannya, sehingga konselor 

memiliki bahan yang digunakan untuk membantu konseli dalam 

mencari solusi. 
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2.3 Kerangka Berfikir 

Permasalahan seputar perilaku peserta didik terutama pada remaja 

menjadi sorotan penting, karena tidak sedikit perilaku yang ditunjukkan 

mengarah pada tindakan melanggar aturan dan norma keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. Perilaku seperti ini muncul sebagai manifestasi dari 

ketidakmampuan peserta didik dalam mengendalikan dirinya pada setiap 

situasi yang mereka hadapi. Individu yang dapat mengendalikan diri salah 

satunya ditandai dengan berperilaku sesuai aturan meskipun sebenarnya ingin 

melanggar.  

2.3.1 Konseling Kelompok SFBC dengan Teknik Exceptions untuk 

meningkatkan Self Control 

Dalam upaya pemecahan masalah peserta didik, sejauh ini Guru BK di 

sekolah lebih fokus untuk melaksanakan upaya kuratif dari pada upaya 

preventif. Self control dapat dikembangkan melalui upaya preventif yang 

dilaksanakan melalui bimbingan kelompok dengan tujuan membantu peserta 

didik agar mampu berperilaku ke arah yang konstruktif. Konseling kelompok 

dinilai tepat, mengingat kebutuhan peserta didik akan pengembangan self 

control tidak hanya dirasakan oleh satu orang saja, namun oleh seluruh 

peserta didik sebagai kompetensi pribadi yang sangat penting. Lebih khusus, 

rancangan konseling kelompok perlu dilengkapi dengan penggunaan teknik 

yang tepat untuk memfokuskan pelaksanaan layanan. Bimbingan kelompok 

SFBC dapat digunakan untuk mengembangkan self control siswa. 
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Menurut Walter & Pelter, 1992 (dalam Corey, 2013), solution focused 

brief counseling (SFBC) merupakan sebuah model konseling yang 

menjelaskan bagaimana individu dapat berubah dan mampu mencapai 

tujuannya dengan memanfaatkan kekuatan dan sumber dayayang dimiliki. 

Solution focused brief counseling (SFBC) memiliki daya tarik sendiri dalam 

pelaksanaannya, sebab pada zaman modern sekarang ini banyak orang yang 

menginginkan segalanya berlangsung dengan efektif  dan efesien, sehingga 

dirasakan sangat tepat bila dilakukan di setting sekolah dengan 

mempertimbangkan konteks waktu dan aplikatif dengan pertanyaan-

pertanyaan exception (pengecualian) dan miracle (keajaiban). Kefektifan 

pendekatan SFBC hubungannya dengan perilaku siswa telah dibuktikan. 

Penelitian Fitriyah (2017) tentang Efektifitas Konseling Singkat 

Berfokus Solusi (KSBS) Untuk Mereduksi Perilaku Agresif Siswa (Penelitian 

Subjek Tunggal Pada 6 Siswa SMA) yang menyimpulkan bahwa konseling 

kelompok solution focused brief counseling (SFBC) dengan teknik exception 

dapat mereduksi perilaku agresif siswa di SMA. Dalam hal ini, tingkatan self 

control individu mempengaruhi perilaku yang ditunjukkannya. Fenomena 

perilaku peserta didik yang cenderung mengarah ke arah destruktif menjadi 

salah satu gambaran rendahnya self control pada diri peserta didik. 

Rendahnya self control pada siswa pelaku tawuran dinyatakan dalam 

penelitian Sentana, M. A., & Kumala, I. D. (2017). 
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2.3.2 Konseling Kelompok SFBC dengan Teknik Miracle Question untuk 

meningkatkan Self Control 

Aspek-aspek self control menurut Tangney (2004), ada 5 aspek yaitu: 

(1) Self-Discipline: menilai tentang kedisiplinan diri dalam individu saat 

melakukan suatu. Hal ini berarti individu memfokuskan dalam tugas. 

Individu yang memiliki selfdiscipline mampu menahan dirinya dari hal-hal 

lain yang dapat mengganggukonsentrasinya. (2) Deliberate/Non-Impulsive: 

menilai kecenderungan individu dalam melakukan suatu tindakan yang 

impulsive dengan pertimbangan yang baik, bersifat hati-hati, dan 

tidaktergesa-gesa dalam pengambilan keputusan atau bertindak. (3) Healthy 

Habits: mengatur tentang kebiasaan atau pola hidup sehat bagi individu. 

Individucenderung dengan healthy habits akan mampu menolak sesuatu yang 

dapat menimbulkan dampak buruk bagi dirinya meskipun hal tersebut 

menyenangkan bagi dirinya. Individu dengan healthy habits akan 

mengutamakan hal-hal yang memberikan dampak positif bagi dirinya 

meskidampak tersebut tidak diterima secara langsung. (4) Work Ethic: 

menilai tentang regulasi diri dari etika individu dalam melakukan 

suatuaktivitas sehari-hari. Individu yang memili work ethics akan 

mampumenyelesaikan tugasnya tanpa dipengaruhi hal-hal yang ada diluar 

tugasnya. (5) Reliability: menilai kemampuan di dalam individu sendiri 

dalam pelaksanaan rencana jangka panjang dalam pencapaian tertentu.  

Penggunaan konseling kelompok SFBC menggunakan teknik Miracle 

Question berdasarkan teori Seligman (2006), Corey (2009) dimana ruang 
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lingkup penerapan SFBT meliputi siswa dari jenjang sekolah dasar hingga 

perguruan tinggi baik di sekolah dalam dan luar negeri yang mengalami 

masalah yakni bullying, self esteem rendah, rendahnya motivasi belajar, 

perasaan frustasi, terlibat masalah dengan keluarga, konsep diri yang rendah, 

masalah emosional, harga diri, perilaku agresif, interaksi sosial, stres 

kademik, kecanduan internet, hingga gejala depresi (Fitriyah, 2017). 

2.3.3 Konseling Kelompok SFBC dengan Teknik gabungan Exception dan 

Miracle Question untuk meningkatkan Self Control 

Menurut Hurlock bahwa remaja memerlukan kemampuan mengontrol 

diri yang kuat dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya agar perilaku 

yang ditampilkan dapat diterima secara positif. Berdasarkan teori dikatakan 

bahwa faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan self control 

terutama dipengaruhi oleh orang tua. Orang tua menjadi pembentuk pertama 

self control pada anak. Cara orang tua menegakkan disiplin, cara orang tua 

merespon kegagalan anak, gaya berkomunikasi, cara orang tua 

mengekspresikan kemarahan (penuh emosi atau mampu menahan diri) 

merupakan awal anak belajar tentang self control. 

Rendahnya self control pada siswa pelaku tawuran dapat dipengaruhi 

oleh faktor internal dan eksternal yang membutuhkan peran guru pembimbing 

(konselor) untuk meningkatkan self-control siswa. Guru dapat melaksanakan 

SFBT melalui berbagai teknik yang telah dilakukan oleh para peneliti. 

Penggunaan teknik gabungan exception dan miracle question merupakan 
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salah satu pilihan yang dapat digunakan untuk meningkatkan self control 

siswa pelaku tawuran. 

2.3.4 Perbedaan Tingkat Keefektifan Konseling Kelompok SFBC Pada 

         Kelompok A, B, dan C 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian rancangan Pretes-postes 

comparison Group dimana kelompok A melalui penerapan SFBC dengan 

teknik exception, kelompok B diberikan perlakuan SFBC dengan teknik 

miracle question, dan kelompok C menggunakan teknik gabungan 

(exception dan miracle question). 

Pemberian perlakuan yang berbeda diharapkan memberikan pengaruh 

yang berbeda dari self control siswa melalui pretes dan postes. Berdasarkan 

teori Seligman (2006), Corey (2009), dan Ates (2016) bahwa  konseling 

SFBT dapat diimplementasikan menggunakan bahasa dan pertanyaan-

pertanyaan kreatif. Selain itu perlu adanya kombinasi teknik antara 

konseling SFBT dengan teknik konseling lainnya.  Oleh karena itu peneliti 

memiliki asumsi bahwa pemberian perlakuan yang berbeda dapat 

berpengaruh terhadap peningkatan self control siswa yang berbeda pula. 

Berdasarkan uraian di atas kerangka penelitian dalam penelitian ini 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 



53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berfikir 

 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk pernyataan (Sugiyono, 2015:96). Berdasarkan pada kajian teori dan 

kerangka berfikir di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut: 

2.4.1 Konseling kelompok SFBC dengan teknik exception efektif untuk 

meningkatkan self control siswa pelaku tawuran di SMK Nasional 

Cirebon. 

2.4.2 Konseling kelompok SFBC dengan teknik miracle quetion efektif 

untuk meningkatkan self control siswa pelaku tawuran di SMK 

Nasional Cirebon. 
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2.4.3 Konseling kelompok SFBC dengan menggabungkan teknik 

exception dan teknik miracle quetion efektif untuk meningkatkan 

self control siswa pelaku tawuran di SMK Nasional Cirebon. 

2.4.4 Terdapat perbedaan tingkat self control siswa pelaku tawuran antara 

kelompok A, kelompok B dan kelompok C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Dalam simpulan akan dipaparkan mengenai hasil penelitian efektifitas 

konseling kelompok dengan teknik exception dan miracle question terhadap 

peningkatan self-control pada siswa pelaku tawuran di SMK Nasional 

Cirebon, sebagai berikut: 

1) Tingkat self-control siswa pelaku tawuran di SMK Nasional Cirebon pada 

hasil pre-test baik yang menjadi kelompok A, B ataupun kelompok C 

menunjukkan nilai rata-rata pada kategori rendah pada kelompok A, dan 

nilai rata-rata kategori sedang pada kelompok B dan C. 

2)  Konseling kelompok SFBC dengan teknik exception efektif untuk 

meningkatkan self-control pada responden kelompok A dari adanya 

perbedaan yang signifikan dari self control responden kelompok A yang 

dibuktikan dengan nilai probabilitas 0,000 < 0,05. Dengan demikian 

hipotesis penelitian pertama terbukti. 

3)  Konseling kelompok SFBC dengan teknik miracle question efektif untuk 

meningkatkan self-control pada responden kelompok B dari adanya 

perbedaan yang signifikan dari self control responden kelompok B yang 

dibuktikan dengan nilai probabilitas 0,034 < 0,05. Dengan demikian 

hipotesis penelitian kedua terbukti.  
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4)  Konseling kelompok SFBC dengan teknik gabungan exception dan 

miracle question efektif untuk meningkatkan self-control pada responden 

kelompok C dari adanya perbedaan yang signifikan dari self control 

responden kelompok C yang dibuktikan dengan nilai probabilitas 0,000 < 

0,05. Dengan demikian hipotesis penelitian ketiga terbukti.  

5)  Terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok A, B dan kelompok 

C dari pre-test ke post-test, pada hasil uji perbedaan dengan analisis uji 

kruskal-wallis, dimana nilai mean ranks tingkat self-control antara 

kelompok A, B dan kelompok C sesudah diberikan perlakuan 

menunjukkan paling rendah pada kelompok B dan paling tinggi pada 

kelompok C. Dengan demikian hipotesis penelitian ke empat terbukti. 

 

5.2  Saran  

Berdasarkan hasil simpulan diatas peneliti menyimpulkan beberapa 

saran untuk menjadi masukan kepada pihak-pihak terkait penelitian, saran 

yang diajukan adalah sebagai berikut: 

1) Kepada Guru BK 

Diharapkan bahwa dengan telah diadakannya penelitian ini bisa 

memperkaya khasanah keilmuan di bidang bimbingan dan konseling yang 

bisamenjadikan treatment atau intervensi dalam menangani kasus serupa. 
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2) Kepada peneliti selanjutnya 

Peneliti berharap dengan telah dilakukannya penelitian ini bisa 

dijadikan acuan dasar dalam pengembangan penelitian selanjutnya. 

Sehingga penyusunan penelitian yang lebih lanjut bisa mencapai tingkatan 

yang lebih sempurna.  
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Lampiran 1 

 

PANDUAN PERLAKUAN 

KONSELING KELOMPOK SFBC 

 
 

Pertemuan I : Pengisian skala (Pre-test) 

Tujuan  : Untuk memperoleh data hasil pengukuran tentang 

      tingkat self control siswa 

Pelaksanaan : 2 X 45 menit. 

  
Sesi Waktu Prosedur  Kegiatan  Tujuan 

1 

 

15” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5” 

 

 

 

 

20” 

Tahapan 

Awal  
1. Peneliti mengumpulkan partisipan 

pada suatu tempat. 

2. Melakukan doa bersama untuk 

mengawali kegiatan. 

3. Peneliti  memperkenalkan diri 

4. Peneliti mengabsen responden 

5. Penelitimenyampaikan secara detail 

tujuan dan manfaat kegiatan yang 

akan dilakukan. 

6. Peneliti menjelaskan cara pengerjaan 

tugas yang akan diberikan. 

7. Peneliti menjelaskan waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikannya. 

8. Menjelaskan tentang asas 

kerahasiaan dalam kegiatan. 

 

1. Agar peneliti dapat melakukan 

pengamatan disaat partisipan 

sedang melakukan pengisian 

skala pretest 

2. Membuka kegiatan dengan 

hikmat. 

3. Agar terbinanya keakraban 

antara peneliti dengan 

partisipan. 

4. Partisipan memahami tujuan 

dan manfaat kegiatan. 

5. Agar partisipan dapat 

memahami cara menyelesaikan 

tugas dari kegiatan. 

6. Agar terselesainya kegiatan 

sesuai dengan kontrak waktu 

7. Agar partisipan dapat percaya 

diri menyelesaikan kegiatan 

dengan jujur, terbuka, apa 

adanya dan tanpa keraguan.  

Tahapan 

Transisi 
1. Peneliti menanyakan pemahaman 

tentang cara pengerjaankan tugas 

kegiatan. 

2. Peneliti menanyakan kesiapan 

partisipan untuk melanjutkan 

kegiatan.  

1. Agar hasil kegiatan sesuai 

dengan tujuan yang ingin 

dicapai. 

2. Makin mantapnya minat 

partisipan untuk mengikuti 

kegiatan 

 

Tahapan Inti 

 

1. Peneliti membagikan alat yang akan 

digunakan. 

2. Siswa diminta untuk menulis 

identitas diri pada bagian atas lembar 

skala. 

3. Peneliti mempersilahkan partisipan 

untuk melakukan kegiatan. 

4. Setelah partisipan mulai bekerja,  

peneliti menjelaskan bagaimana 

hasil kegiatan nantinya akan 

dipergunakan pada kegiatan 

1. Agar kegiatan segera dimulai 

2. Agar mempermudah 

pengadministrasian instrumen.  

3. Agar peserta merasa lebih 

nyaman dan siap untuk 

mengikuti tiap sesi. 

4. Agar partisipan melakukan 

kegiatan dengan baik dan 

serius. 

5. Agarpartisipan semakin yakin 

dan percaya pada peneliti atau 
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berikutnya. 

5. Peneliti kembali menegaskan bahwa 

kegiatan ini dijamin kerahasiaannya. 

 

konselor. 

 5” Tahapan 

Pengakhiran 
1. Peneliti mengumpulkan hasil 

kegiatan partisipan. 

2. Peneliti menjelaskan bagaimana 

tindak lanjut dari hasil kegiatan hari 

ini. 

3. Peneliti mengakhiri kegiatan dengan 

ucapan terimakasih. 

4. Melakukan doa penutup. 

1. Terselesaikannya kegiatan 

pertemuan pertama. 

2. Terumuskannya tujuan untuk 

kegiatan selanjutnya 

3. Tetap terjalinnya hubungan 

yang baik dan kebersamaan 

untuk tujuan selanjutnya. 

4. Mengakhiri dengan rasa syukur. 
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Pertemuan II : Konseling Kelompok SFBC Tahap Establishing 

Relationship 

Tujuan : untuk membangun hubungan dan kolaborasi yang 

baik antara konselor dan konseli untuk mencapai 

perubahan yang diharapkan  

Pelaksanaan : 45 menit. 

 
Sesi Waktu Prosedur  Kegiatan  Tujuan 

2 

 

15” 

 

 

 

 

 

 

 

 

5” 

 

 

 

 

 

 

 

20” 

Tahapan 

Awal  

1. Melakukan doa bersama untuk 

mengawali kegiatan. 

2. Mengungkapkan tujuan kegiatan 

pelatihan kelompok. 

3. Saling memperkenalan diri dan 

mengungkapkan diri. 

4. Teknik khusus. 

5. Permainan penghangatan/ 

pengakraban 

1. Membuka kegiatan dengan 

hikmat. 

2. Anggota kelompok memahami 

tujuan kegiatan. 

3. Lebih mengenal satu sama lain 

serta kebersamaan dalam 

pelatihan dapat terjalin. 

4. Agar tercipta dinamika 

kelompok. 

5. Tumbuhnya minat anggota 

mengikuti kegiatan. 

Tahapan 

Transisi 

1. Menjelaskan kegiatan yang 

akan ditempuh pada tahap berikutnya. 

2. Menawarkan sambil 

mengamati apakah AK (anggota 

kelompok) sudah siap melanjutkan 

kegiatan. 

3. Membahas suasana yang 

terjadi 

4. Meningkatkan kemampuan 

keikut sertaan anggota. 

3. Terbebasnya anggota dari 

perasaan atau sikap enggan, 

ragu, malu untuk memasuki 

tahap berikutnya. 

4. Makin mantapnya suasana 

kelompok dan kebersamaan 

dan; 

5. Makin mantapnya minat untuk 

ikut serta dalam kegiatan 

kelompok. 

 

Tahapan Inti 

 

1. Mengidentifikasi problem yang terkait 

rendahnya resiliensi pada siswa 

tunarungu.  

2. Konselor menjeleskan materi 

Resiliensi 

3. Tanya jawab antara AK dan Konselor 

tentang materi pembahasan.  

4. AK diberi tugas menyimpulkan materi 

bahasan. 

5. Ice breaking 

1. Terbahasanya dasar pemikiran 

self control 

2. Ikut sertanya AK secara aktif 

dan dinamis dalam 

pembahasan, baik dalam 

kegiatan tanya jawab ataupun 

dalam keterlibatan 

menyimpulkan pembahasan. 

3. Agar peserta merasa lebih 

nyaman dan siap untuk 

mengikuti tiap sesi. 

 5” Tahapan 

Pengakhiran 

1. Membahas rencana kegiatan lanjutan 

2. Kelompok mengakhiri kegiatan  

3. Melakukan doa syukur. 

1. Terumuskannya kegiatan 

lanjutan, dan; 

2. Tetap terjalinnya hubungan 

kelompok dan kebersamaan 

yang akrab meskipun kegiatan 

diakhiri.  
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Pertemuan III  : Konseling Kelompok SFBC tahap Identifying a Solvable 

Complaint 

Tujuan             :  untuk perubahan dan memberdayakan konseli. 

Pelaksanaan     : 45 menit. 

Sesi Waktu Prosedur  Kegiatan  Tujuan 

3 

 

15” 

 

 

 

 

 

15” 

 

 

 

 

 

 

45” 

Tahapan 

Awal  

1. Melakukan doa bersama untuk 

mengawali kegiatan. 

2. Review kegiatan pada pertemuan 

sebelumnya. 

3. Menjelaskan tahapan konseling 

kelompok SFBC dan tujuannya. 

1. Membuka kegiatan dengan 

hikmat. 

2. AK diajak untuk mengingat 

kembali kegiatan pada 

pertemuan sebelumnya. 

3. Agar AK mengetahui manfaat 

dari kegiatan selanjutnya. 

Tahapan 

Transisi 

1. Menjelaskan kegiatan 

yang akan dilakukan pada tahap 

berikutnya. 

2. Menawarkan sambil 

mengamati apakah AK sudah siap 

melanjutkan kegiatan. 

3. Membahas suasana yang 

terjadi. 

4. Ice breaking 

1. Terbebasnya anggota dari 

perasaan atau sikap enggan, 

ragu, malu untuk memasuki 

tahap berikutnya. 

2. Makin mantapnya suasana 

kelompok dan kebersamaan 

dan; 

3. Makin mantapnya minat untuk 

ikut serta dalam kegiatan 

kelompok.  

Tahapan Inti 

 

1. Memfasilitasi identifikasi 

permasalahan AK. 

2. Konselor mengomunikasikan 

optimisme dan harapan untuk 

perubahan dan memberdayakan 

AK.  

3. Konselor menjelaskan pada AK 

bahwa masalah yang dialami AK 

sebagai sesuatu yang normal dan 

dapat diubah.  

4. Konselor menetapkan kondisi dasar 

konseli.  

1. Agar konselor mengetahui inti 

masalah AK. 

2. Meyakinkan AK akan tujuan 

yang dicapai dalam proses 

konseling. 

3. Memotivasi AK agar mau 

membuka diri atas 

permasalahan yang 

dihadapinya. 

4. Agar konselor dapat memilih 

teknik yang tepat untuk 

menangani permasalahan AK. 

 15” Tahapan 

Pengakhiran 

1. Konselor mengajak AK untuk 

penyimpulan kegiatan. 

2. Konselor mengingatkan bahwa 

akan ada pertemuan kembali untuk 

melakukan konseling selanjutnya. 

3. Konselor mengajak berdoa 

bersama. 

 

1. AK mengetahui kesimpulan 

dari sesi dengan cara saling 

mengungkapkan kesimpulan 

yang sudah dibuat oleh masing-

masing peserta. 

2. Terumuskannya kegiatan 

lanjutan, dan; 
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Pertemuan IV : Konseling tahap Establishing Goals 

Tujuan   : Untuk menentukan tujuan konseling yang spesifik, dapat 

diamati, diukur dan konkret. 

Pelaksanaan   : 45 menit. 
Sesi Waktu Prosedur  Kegiatan  Tujuan 

IV 

 

5” 

 

 

 

 

 

5” 

 

 

 

 

 

 

30” 

Tahapan 

Awal  

1. Melakukan doa bersama untuk 

mengawali kegiatan. 

2. Review kegiatan pada pertemuan 

sebelumnya. 

3. Menjelaskan tahapan konseling 

dan tujuannya. 

1. Membuka kegiatan 

dengan hikmat. 

2. AK diajak untuk 

mengingat kembali 

kegiatan pada pertemuan 

sebelumnya. 

3. Agar AK mengetahui 

manfaat dari kegiatan 

selanjutnya. 

Tahapan 

Transisi 

1. Menjelaskan kegiatan yang akan 

dilakukan pada tahap berikutnya. 

2. Menawarkan sambil mengamati 

apakah AK sudah siap melanjutkan 

kegiatan 

3. Membahas suasana yang terjadi. 

4. Ice breaking 

1. Terbebasnya anggota dari 

perasaan atau sikap 

enggan, ragu, malu untuk 

memasuki tahap 

berikutnya. 

2. Makin mantapnya suasana 

kelompok dan 

kebersamaan dan; 

3. Makin mantapnya minat 

untuk ikut serta dalam 

kegiatan kelompok.  

Tahapan Inti 

 

1. Konselor dan AK berkolaborasi 

untuk menentukan tujuan. 

2. Konser membantu AK mengubah 

apa yang dilakukan dalam situasi 

yang bermasalah. 

3. Konser membantu AK mengubah 

pandangan atau kerangka pikiran 

tentang situasi masalah yang 

dihadapi. 

4. Konser membantu AK mengubah 

menilai sumber yang retak, solusi, 

dan kelebihan-kelebihan dari AK. 

1. Agar tujuan konseling 

kelompok SFBC dapat 

tercapai dengan maksimal. 

2. Agar memberi 

pemahaman baru pada 

AK. 

3. Agar AK mengubah cara 

pandangnya terhadap 

permasalahan yang 

dirubah ke arah positif.  

4. Agar AK dapat mengenali 

nilai sumber positif yang 

ada dirinya sebagai 

potensi untuk perubahan. 

 5” Tahapan 

Pengakhiran 

1. Konselor mengajak AK untuk 

penyimpulan kegiatan. 

2. Konselor mengingatkan bahwa 

akan ada pertemuan kembali untuk 

melakukan konseling selanjutnya. 

3. Konselor mengingatkan AK agar 

kegiatan hari ini dipraktekkan 

dirumah. 

4. Konselor mengajak berdoa 

bersama. 

 

1. AK mengetahui 

kesimpulan dari sesi 

dengan cara saling 

mengungkapkan 

kesimpulan yang sudah 

dibuat oleh masing-

masing peserta. 

2. Terumuskannya kegiatan 

lanjutan. 

3. Menutup kegiatan dengan 

hikmat. 
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Pertemuan     : Konseling Kelompok SFBC tahap Designing and 

     Implementing Intervention 

Tujuan :Untuk mencegah pola perilaku masalah dengan menunjukkan 

     cara alternatif untuk bereaksi terhadap masalah. 

Pelaksanaan   : 45 menit. 
Sesi Waktu Prosedur  Kegiatan  Tujuan 

V 

 

15” 

 

 

 

 

 

15” 

 

 

 

 

 

 

45” 

Tahapan 

Awal  

1. Melakukan doa bersama untuk 

mengawali kegiatan. 

2. Review kegiatan pada pertemuan 

sebelumnya. 

3. Menjelaskan tahapan konseling 

dan tujuannya. 

1. Membuka kegiatan dengan 

hikmat. 

2. AK diajak untuk mengingat 

kembali kegiatan pada 

pertemuan sebelumnya. 

3. Agar AK mengetahui 

manfaat dari kegiatan 

selanjutnya. 

Tahapan 

Transisi 

1. Menjelaskan kegiatan 

yang akan dilakukan pada tahap 

berikutnya. 

2. Menawarkan sambil 

mengamati apakah AK sudah siap 

melanjutkan kegiatan. 

3. Membahas suasana yang 

terjadi. 

4. Ice breaking 

1. Terbebasnya anggota dari 

perasaan atau sikap enggan, 

ragu, malu untuk memasuki 

tahap berikutnya. 

2. Makin mantapnya suasana 

kelompok dan kebersamaan 

dan; 

3. Makin mantapnya minat 

untuk ikut serta dalam 

kegiatan kelompok.  

Tahapan Inti 

 

1. Konselor merancang intervensi 

untuk mencegah pola perilaku 

masalah dengan menunjukkan cara 

alternatif untuk bereaksi terhadap 

masalah. 

2. Konselor mengintegrasikan 

pemahaman dan kreativitas dalam 

penggunaan strategi konseling 

untuk mendorong sedikit 

perubahan.  

3. Konselor menjelaskan tentang 

pendekatan dan teknik yang akan 

digunakan. 

4. Konselor menjelaskan fungsi dari 

pendekatan dan teknik ysng akan 

digunakan. 

1. Agar AK mengetahui 

alternatif solusi dalam 

menghadapi masalahnya. 

2. Agar sasaran penyelesaian 

masalah  sasaran sehingga 

tujuan konseling tercapai 

dengan baik. 

3. Agar AK dapat mengetahui 

penjelasan tentang 

pendekatan dan teknik yang 

akan digunakan sebagai 

intervensi.  

4. Agar AK memahami 

kegunaan pemilihan 

pendekatan dan teknik yang 

akan digunakan. 

 15” Tahapan 

Pengakhiran 

1. Konselor mengajak AK untuk 

penyimpulan kegiatan. 

2. Konselor mengingatkan bahwa 

akan ada pertemuan terakhir untuk 

melakukan pelatihan total 

sekaligus penutupan kegiatan. 

3. Konselor mengingatkan AK agar 

kegiatan hari ini dipraktekkan 

dirumah. 

4. Konselor mengajak berdoa 

bersama. 

 

1. AK mengetahui kesimpulan 

dari sesi dengan cara saling 

mengungkapkan 

kesimpulan yang sudah 

dibuat oleh masing-masing 

peserta. 

2. Terumuskannya kegiatan 

lanjutan, dan; 

3. AK dapat menerapkan hasil 

praktek baik dalam 

pelatihan maupun diluar 

pelatihan relaksasi.  
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Pertemuan VI    : Konseling Kelompok SFBC dengan Teknik Exception 

Tujuan       : Untuk untuk mendorong sedikit perubahan dengan  

pertanyaan pengecualiaan 

Pelaksanaan      : 45 menit. 

 
Sesi Waktu Prosedur  Kegiatan  Tujuan 

VI 

 

10” 

 

 

 

 

 

5” 

 

 

 

 

 

 

25” 

Tahapan Awal  1. Melakukan doa bersama untuk 

mengawali kegiatan. 

2. Review kegiatan pada pertemuan 

sebelumnya. 

3. Menjelaskan tahapan konseling 

dan tujuannya. 

1. Membuka kegiatan 

dengan hikmat. 

2. AK diajak untuk 

mengingat kembali 

kegiatan pada 

pertemuan sebelumnya. 

3. Agar AK mengetahui 

manfaat dari kegiatan 

selanjutnya. 

Tahapan 

Transisi 

1. Menjelaskan kegiatan 

yang akan dilakukan pada tahap 

berikutnya. 

2. Menawarkan sambil 

mengamati apakah AK sudah siap 

melanjutkan kegiatan. 

3. Membahas suasana 

yang terjadi. 

4. Ice breaking 

1. Terbebasnya anggota 

dari perasaan atau sikap 

enggan, ragu, malu 

untuk memasuki tahap 

berikutnya. 

2. Makin mantapnya 

suasana kelompok dan 

kebersamaan dan; 

3. Makin mantapnya minat 

untuk ikut serta dalam 

kegiatan kelompok.  

Tahapan Inti 

 

1. Konselor mendengarkan secara 

konstan suatu contoh ketika 

masalah AK membaik. 

2. Konselor mencari pengecualian 

dan memanfaatkannya secara 

efektif. 

3. Konselor melontarkan 

pertanyaan-pertanyaan 

pengecualian. 

4. Konselor mendengarkan detail-

detail permasalahan. 

5. Konselor mendengarkan berbagai 

solusi potensial, sumber 

kekuatan, dan sumber daya 

potensial. 

 

1. Agar AK dapat 

menemukan 

pengecualian yang bisa 

membuat masalahnya 

menjadi bukanlah 

sebuah masalah yang 

berarti. 

2. Agar AK 

mengidentifikasi apa 

yang berbeda dengannya 

saat itu. 

3. Agar AK dapat 

menemukan potensi 

pada dirinya untuk 

penyelesaian 

masalahnya. 

4. Agar AK dapat lebih 

bebas mengeluarkan 

semua unek-uneknya. 

5. Agar AK dapat 

menemukan solusi, 

potensial, sumber 

kekuatan dan sumber 

daya potensial pada 

dirinya. 
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 5” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahapan 

Pengakhiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Konselor mengajak AK untuk 

penyimpulan kegiatan. 

2. Konselor mengingatkan bahwa 

kegiatan akan segera diakhiri. 

3. Konselor memberi kesempatan 

pada AK untuk mengungkapkan 

kesan-kesan selama mengikuti 

rangkaian kegiatan. 

4. Konselor mengajak berdoa 

bersama. 

5. Menyanyikan lagu sayonara. 

 

 

1. AK mengetahui 

kesimpulan dari sesi 

dengan cara saling 

mengungkapkan 

kesimpulan yang sudah 

dibuat oleh masing-

masing peserta. 

2. AK dapat menerapkan 

hasil konseling. 

3. AK dapat 

mengungkapkan semua 

unek-uneknya selama 

mengikuti kegiatan. 

4. AK dan konselor 

mengakhiri kegiatan dan 

perpisahan dengan 

berkesan. 

5. Untuk mengetahui 

tingkat self- control AK 

setelah mengikuti 

kegiatan. 
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Pertemuan VII      :   Konseling Kelompok SFBC dengan Teknik Miracle 

                Question 

Tujuan         : Untuk untuk mendorong sedikit perubahan dengan 

pertanyaan ajaib 

Pelaksanaan       :   45 menit. 

 
Sesi Waktu Prosedur  Kegiatan  Tujuan 

VII 

 

10” 

 

 

 

 

 

5” 

 

 

 

 

 

 

25” 

Tahapan Awal  1. Melakukan doa bersama untuk 

mengawali kegiatan. 

2. Review kegiatan pada pertemuan 

sebelumnya. 

3. Menjelaskan tahapan konseling dan 

tujuannya. 

1. Membuka kegiatan dengan 

hikmat. 

2. AK diajak untuk mengingat 

kembali kegiatan pada 

pertemuan sebelumnya. 

3. Agar AK mengetahui 

manfaat dari kegiatan 

selanjutnya. 

Tahapan 

Transisi 

1. Menjelaskan kegiatan yang 

akan dilakukan pada tahap 

berikutnya. 

2. Menawarkan sambil 

mengamati apakah AK sudah siap 

melanjutkan kegiatan. 

3. Membahas suasana yang 

terjadi. 

4. Ice breaking 

1. Terbebasnya anggota dari 

perasaan atau sikap enggan, 

ragu, malu untuk memasuki 

tahap berikutnya. 

2. Makin mantapnya suasana 

kelompok dan kebersamaan 

dan; 

3. Makin mantapnya minat 

untuk ikut serta dalam 

kegiatan kelompok.  

Tahapan Inti 

 

1. Konselor menggunakan siklus 

pendengaran tanpa menghakini. 

2. Konselor memahami masalah AK 

kemudian membangun jembatan dari 

sudut pandang AK. 

3. Konselor menegakkan jembatan 

sampai perubahan dalam perspektif 

berkembang. 

1. Agar masalah AK dapat 

dipahami dengan lengkap.  

2. Agar AK mengetahui 

perspektif baru untuk 

masalahnya. 

3. Agar AK dapat melihat 

masalahnya dengan cara 

baru. 

 5” 

 

 

 

 

 

 

Tahapan 

Pengakhiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Konselor mengajak AK untuk 

penyimpulan kegiatan. 

2. Konselor mengingatkan bahwa 

kegiatan akan segera diakhiri. 

3. Konselor memberi kesempatan pada 

AK untuk mengungkapkan kesan-

kesan selama mengikuti rangkaian 

kegiatan. 

4. Konselor mengajak berdoa bersama. 

5. Menyanyikan lagu sayonara  

1. AK mengetahui kesimpulan 

dari sesi dengan cara saling 

mengungkapkan kesimpulan 

yang sudah dibuat oleh 

masing-masing peserta. 

2. AK dapat mengungkapkan 

semua unek-uneknya selama 

mengikuti kegiatan. 

3. AK dan konselor mengakhiri 

kegiatan dan perpisahan 

dengan berkesan. 
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Pertemuan VIII : Konseling Kelompok SFBC dengan Teknik Exception dan 

          Teknik Miracle Question 

Tujuan      : Untuk mendorong sedikit perubahan dengan gabungan 

pertanyaan pengecualiaan dan pertanyaan ajaib 

Pelaksanaan      : 45 menit. 

 
Sesi Waktu Prosedur  Kegiatan  Tujuan 

VIII 
 

10” 
 

 

 
 

 

5” 
 

 

 
 

 

 
25” 

Tahapan Awal  1. Melakukan doa bersama untuk mengawali 
kegiatan. 

2. Review kegiatan pada pertemuan 

sebelumnya. 
3. Menjelaskan tahapan pelatihan dan 

tujuannya. 

1. Membuka kegiatan dengan hikmat. 
2. AK diajak untuk mengingat kembali 

kegiatan pada pertemuan sebelumnya. 

3. Agar AK mengetahui manfaat dari kegiatan 
selanjutnya. 

Tahapan 
Transisi 

1. Menjelaskan kegiatan yang 
akan dilakukan pada tahap berikutnya. 

2. Menawarkan sambil 

mengamati apakah AK sudah siap 
melanjutkan kegiatan. 

3. Membahas suasana yang 

terjadi. 
4. Ice breaking 

1. Terbebasnya anggota dari perasaan atau 
sikap enggan, ragu, malu untuk memasuki 

tahap berikutnya. 

2. Makin mantapnya suasana kelompok dan 
kebersamaan dan; 

3. Makin mantapnya minat untuk ikut serta 

dalam kegiatan kelompok.  

Tahapan Inti 

 

1. Konselor mendengarkan secara konstan 

suatu contoh ketika masalah AK membaik. 
2. Konselor mencari pengecualian dan 

memanfaatkannya secara efektif. 

3. Konselor melontarkan pertanyaan-
pertanyaan pengecualian. 

4. Konselor mendengarkan detail-detail 

permasalahan. 
5. Konselor mendengarkan berbagai solusi 

potensial, sumber kekuatan, dan sumber 

daya potensial. 

6. Konselor menggunakan siklus pendengaran 

tanpa menghakini. 

7. Konselor memahami masalah AK kemudian 
membangun jembatan dari sudut pandang 

AK. 

8. Konselor menegakkan jembatan sampai 
perubahan dalam perspektif berkembang. 

 

1. Agar AK dapat menemukan pengecualian 

yang bisa membuat masalahnya menjadi 
bukanlah sebuah masalah yang berarti. 

2. Agar AK mengidentifikasi apa yang berbeda 

dengannya saat itu. 
3. Agar AK dapat menemukan potensi pada 

dirinya untuk penyelesaian masalahnya. 

4. Agar AK dapat lebih bebas mengeluarkan 
semua unek-uneknya. 

5. Agar AK dapat menemukan solusi, 

potensial, sumber kekuatan dan sumber daya 

potensial pada dirinya. 

4. Agar masalah AK dapat dipahami dengan 

lengkap.  
5. Agar AK mengetahui perspektif baru untuk 

masalahnya. 

6. Agar AK dapat melihat masalahnya dengan 
cara baru. 

 5” Tahapan 

Pengakhiran 
 

 

 
 

 

 
 

1. Konselor mengajak AK untuk penyimpulan 

kegiatan. 
2. Konselor mengingatkan bahwa kegiatan 

akan segera diakhiri. 

3. Konselor memberi kesempatan pada AK 
untuk mengungkapkan kesan-kesan selama 

mengikuti rangkaian kegiatan. 

4. Konselor mengajak berdoa bersama. 
5. Menyanyikan lagu sayonara  

 
 

 

 

1. AK mengetahui kesimpulan dari sesi dengan 

cara saling mengungkapkan kesimpulan 
yang sudah dibuat oleh masing-masing 

peserta. 

2. AK dapat mengungkapkan semua unek-
uneknya selama mengikuti kegiatan. 

3. AK dan konselor mengakhiri kegiatan dan 

perpisahan dengan berkesan. 
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Pertemuan 1X : Konseling Kelompok SFBC Tahap Termination, Evaluation 

       and Follow-up 

Tujuan         : Untuk melihat dan membandingkan perubahan dari proses 

konseling yang telah dilalui. 

Pelaksanaan    : 45 menit. 

 
Sesi Waktu Prosedur  Kegiatan  Tujuan 

IX 
 

10” 
 

 

 
 

 

5” 
 

 

 
 

 

 
25” 

Tahapan Awal  1. Melakukan doa bersama untuk mengawali 
kegiatan. 

2. Review kegiatan pada pertemuan sebelumnya. 

3. Menjelaskan tahapan pelatihan dan tujuannya. 

1. Membuka kegiatan dengan hikmat. 
2. AK diajak untuk mengingat 

kembali kegiatan pada pertemuan 

sebelumnya. 
3. Agar AK mengetahui manfaat dari 

kegiatan selanjutnya. 

Tahapan Transisi 1. Menjelaskan kegiatan yang akan 
dilakukan pada tahap berikutnya. 

2. Menawarkan sambil mengamati 

apakah AK sudah siap melanjutkan kegiatan. 
3. Membahas suasana yang terjadi. 

4. Ice breaking 

4. Terbebasnya anggota dari perasaan 
atau sikap enggan, ragu, malu 

untuk memasuki tahap berikutnya. 

5. Makin mantapnya suasana 
kelompok dan kebersamaan dan; 

6. Makin mantapnya minat untuk ikut 

serta dalam kegiatan kelompok.  

Tahapan Inti 
 

1. Pengakhiran, Evaluasi, dan Tindak Lanjut. 
2. Konselor menggunakan instrumen pertanyaan 

untuk menentukan perubahan dibandingkan 
dengan konseling konseling perubahan awal.  

3. Setelah masalah konseli diselesaikan dengan 

memuaskan maka mereka dapat menghentikan 
proses konseling. 

4. Konselor mendorong konseli untuk menjadi 

penasihat bagi dirinya sendiri dan menerapkan 
keterampilan pemecahan masalah untuk masalah 

baru yang dihadapinya.  

5. Konselor melakukan layanan konseling lanjutan 

untuk mengikuti perubahan dalam konseli. 

AK dapat merasakan perasaan lebih 
baik, lebih nyaman, lebih tenang, lebih 

damai dan merasa bahagia. 
6. AK mampu memiliki sikap 

penerimaan terhadap seluruh 

adversitydalam kehidupannya. 
7. AK lebih memiliki resilensi yang 

tinggi. 

8. Mengevaluasi sesi yang sudah 
dilakukan. 

 5” 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
45” 

Tahapan 

Pengakhiran 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Post test 

1. Konselor mengajak AK untuk penyimpulan 

kegiatan. 

2. Konselor mengingatkan bahwa kegiatan akan 
segera diakhiri. 

3. Konselor memberi kesempatan pada AK untuk 

mengungkapkan kesan-kesan selama mengikuti 
rangkaian kegiatan. 

4. Konselor mengajak berdoa bersama. 

5. Menyanyikan lagu sayonara. 
 

 

 
1. Konselor menjelaskan kegiatan terakhir 

2. Konselor menjelaskan tujuan  

3. Konselor membagikan lembar instrumen 

1. AK mengetahui kesimpulan dari 

sesi dengan cara saling 

mengungkapkan kesimpulan yang 
sudah dibuat oleh masing-masing 

peserta. 

2. AK dapat mengungkapkan semua 
unek-uneknya selama mengikuti 

kegiatan. 

3. AK dan konselor mengakhiri 
kegiatan dan perpisahan dengan 

berkesan. 

 
 

Untuk mengetahui hasil dari proses 

konseling secara menyeluruh terhadap 
pengaruh self-control. 
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Lampiran 2 

Kisi-Kisi Skala Self-Control 

 
 

Kisi-kisi Instrumen Self-Control  

No Komponen Indikator  Diskriptor  

1. Kedisiplinan 

Diri  

3. Tanggung jawab 

 

4. Taat pada peraturan 

1. Sadar akan perbuatan dan tingkah 

laku 

2. Menerima konsekuensi dari 

perbuatan  

1. Mengikuti peraturan dengan ikhlas 

2. Menaati dan melaksanakan 

kewajiban 

2. Pengendalian 

Tindakan 

Impulsif  

3. Berpikir matang 

 

4. Penuh 

pertimbangan 

1. Tidak mudah emosi  

2. Menghormati perbedaan 

1. Bersikap hati-hati  

2. Berfikir panjang sebelum bertindak 

3. Kebiasaan baik 3. Mengatur pola 

perilaku 

 

4. Bersikap positif 

1. Berinteraksi baik dengan orang lain 

2. Mampu bersosialisasi dengan baik 

1. Mampu memotivasi diri 

2. Selalu merasa bersyukur 

4. Etos Kerja  3. Memperhatikan 

pekerjaan 

4. Memperhatikan 

etika kerja 

1. Menjalankan kewajiban dengan loyal 

2. Menyelesaikan tugas dengan baik 

1. Menyelesaikan tugas tepat waktu  

2. Bisa diandalkan dalam tugas 

5. Keandalan Diri 

 

3. Kemampuan  

merancang 

4. Perilaku 

konsisten 

1. Tahu apa yang harus dilakukan 

2. Perencanaan yang matang 

1.  Sikap dan perilaku sesuai 

2.  Tegas dalam mengambil keputusan 
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Lampiran 3 

Skala Self-Control 

 
Sebelum mengisi angket ini, isilah identitas diri di bawah ini 

Nama  : ..................................... 

Usia  : ..................................... 

Kelas  : ..................................... 

Jenis kelamin : ..................................... 

 

Petunjuk Pengisian Angket 

1. Berilah tanda cek (v) pada kolom yang tersedia pada salah sau alternatif 

jawaban yang menunjukkan kesesuaian dengan diri saudara. 

2. Alternatif jawaban yang tersedia memiliki 4 (empat) kemungkinan dengan 

skala: 

SS  = bila pernyataan tersebut sangat sesuai nilainya adalah 76 – 100. 

S  = bila pernyataan tersebut sesuai nilainya adalah 51 – 75. 

TS  = bila pernyataan tersebut tidak sesuai nilainya adalah 26 – 50. 

STS = bila pernyataan tersebut sangat tidak sesuai nilainya 01 – 25. 

 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya sadar dengan apa yang saya lakukan     

2 Saya tidak bisa menerima hukuman dari Guru 

atas perbuatan yang saya lakukan 

    

3 Saya sering berubah fikiran setelah mengambil 

keputusan untuk mendisiplinkan diri 

    

4 Saya tidak menyukai peraturan sekolah     

5 Saya siap mentaati aturan dan melaksanakan 

kewajiban saya sebagai siswa 

    

6 Saya memilih menghindar dari teman yang 

terlibat masalah 

    

7 Saya masih bisa menguasai diri     

8 Saya bisa berteman dengan siapapun     

9 Saya tidak mudah terpengaruh oleh ajakan teman     

10 Saya ceroboh dalam bertindak     

11 Saya suka mengambil keputusan dengan 

mendadak 

    

12 Saya tidak tanggap dalam menghadapi masalah     

13 Saya mampu bergaul dengan siswa dari sekolah 

manapun 

    

14 Saya mampu bersosialisasi dengan baik     
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15 Saya mempunyai sifat temperamen saat tidak 

menyetujui sesuatu 

    

16 Saya mudah menyerah pada situasi sulit     

17 Saya selalu merasa cukup dengan apa yang 

sudah dimiliki 

    

18 Saya menuruti kemauan teman meskipun 

dianggap salah oleh orang lain 

    

19 Saya tidak mampu menjalankan kewajiban 

dengan tepat waktu 

    

20 Saya sanggup menyelesaikan tugas-tugas 

sekolah dengan baik 

    

21 Saya tidak bergairah dalam mengikuti kegiatan-

kegiatn yang ada di sekolah 

    

22 Saya selalu terlambat ke sekolah     

23 Saya bisa belajar dengan rajin untuk meraih cita-

cita 

    

24 Semangat dalam mengikuti proses belajar di 

dalam kelas 

    

25 Saya tahu apa yang harus dilakukan saat 

menghadapi konflik 

    

26 Saya mampu membuat perencanaan yang 

matang sebelum bertindak 

    

27 Saya mampu mengikuti proses belajar sesuai 

dengan jadwal yang sudah ditetapkan 

    

28 Saya belum mampu bersikap dan berperilaku 

sesuai dengan aturan di sekolah 

    

29 Saya tidak mampu mengambil keputusan 

denghan tegas 

    

30 Saya mudah terpengaruh oleh ajakan teman 

untuk tawuran 
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Lampiran 4 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

 
Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.916 30 

 

Kriteria Analisis 

Instrumen skala Self Control reliable jika nilai output reliabilitas alpha Cronbach 

> 0,7. Tabel reliability statististics menunjukkan nilai alpha Cronbach 0,916 > 0,7. 

Maka disimpulkan bahwa instrumen skala self control adalah reliable atau 

mempunyai reliabilitas yang sangat tinggi. 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

b1 3.76667 .678911 30 
b2 3.33333 1.061337 30 
b3 3.90000 .803012 30 
b4 3.86667 .730297 30 
b5 3.96667 .668675 30 
b6 3.86667 .730297 30 
b7 3.66667 .758098 30 
b8 4.10000 .661764 30 
b9 4.20000 .550861 30 
b10 3.90000 .661764 30 
b11 3.93333 .784915 30 
b12 4.23333 .626062 30 
b13 3.66667 .758098 30 
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b14 4.03333 1.033352 30 
b15 4.36667 .614948 30 
b16 4.36667 .718395 30 
b17 4.23333 .626062 30 
b18 4.36667 .668675 30 
b19 4.36667 .556053 30 
b20 4.13333 .507416 30 
b21 4.03333 1.033352 30 
b22 4.36667 .614948 30 
b23 4.36667 .718395 30 
b24 4.23333 .626062 30 
b25 4.36667 .668675 30 
b26 4.36667 .556053 30 
b27 4.16667 .592093 30 
b28 3.96667 .718395 30 
b29 3.86667 .730297 30 
b30 3.60000 .723974 30 

 

Uji Validitas Skala Self Control 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

b1 117.83333 130.282 .320 .916 

b2 118.26667 125.857 .366 .918 

b3 117.70000 124.355 .597 .912 

b4 117.73333 126.271 .542 .913 

b5 117.63333 125.137 .676 .911 

b6 117.73333 123.720 .704 .911 

b7 117.93333 130.064 .292 .917 

b8 117.50000 124.397 .736 .910 

b9 117.40000 129.697 .454 .914 

b10 117.70000 129.734 .366 .916 

b11 117.66667 127.954 .401 .915 

b12 117.36667 127.757 .533 .913 

b13 117.93333 134.616 .029 .921 

b14 117.56667 124.944 .419 .916 

b15 117.23333 126.116 .666 .912 

b16 117.23333 126.461 .540 .913 

b17 117.36667 127.757 .533 .913 

b18 117.23333 127.357 .523 .913 

b19 117.23333 126.185 .737 .911 

b20 117.46667 129.844 .484 .914 

b21 117.56667 124.944 .419 .916 

b22 117.23333 126.116 .666 .912 

b23 117.23333 126.461 .540 .913 

b24 117.36667 127.757 .533 .913 

b25 117.23333 127.357 .523 .913 
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b26 117.23333 126.185 .737 .911 

b27 117.43333 127.978 .550 .913 

b28 117.63333 124.999 .634 .912 

b29 117.73333 125.237 .607 .912 

b30 118.00000 129.448 .347 .916 

 

Kriteria Analisis 

Butir inatrumen valid jika nilai output validitas (Corrected Item-Total 

Correlation) > rtabel 30 responden (0,360). Tabel item-total statistics menunjukkan 

bahwa butir ke 1, 7, 13, dan 30 tidak valid karena nilai outputnya < 0,360. Maka 

ke-4 butir skala self control tersebut dihapus atau tidak digunakan dalam 

penelitian.  

 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

121.60000 135.697 11.648886 30 
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Lampiran 5 

Informed Consent Konseli 

 

 
KETENTUAN-KETENTUAN DALAM 

PELAYANAN KONSELING 

 

Berikut beberapa hal yang berkaitan dengan informasi proses konseling: 

 

1. Dalam proses konseling ini ahli yang memberikan bantuan disebut sebagai 

konselor dan bagi individu yang dibantu disebut sebagai konseli/klien.  

2. Sebagai informasi singkat terkait dengan identitas profesional konselor 

adalah sebagai berikut:  

a. Nama Konselor/Peneliti:Widayanti 

b. Pekerjaan  : Mahasiswa 

c. Keahlian   : Konselor 

d. Alamat Kerja  : Pascasarjana Unnes 

e. Email/cp   :  

3. Tujuan Konseling adalah membantu konseli dalam memberikan alternatif 

pemecahan masalah (masalah bersifat psikis) yang dihadapinya agar 

sehingga dapat memahami diri, mengembangkan diri dan mampu 

beradaptasi dengan lingkungannya secara layak  sesuai kemampuan/potensi 

yang konseli miliki. 

4. Konselor bertanggung jawab memberikan bantuan kepada konseli sesuai 

dengan kewenangan profesionalnya dan kode etik profesi yang berlaku. 

5. Dalam memberikan bantuan konselor bersama-bersama dengan konseli 

menyusun alternatif-alternatif pemecahan masalah yang dihadapi konseli 

dan pada akhirnya konseli sendiri yang membuat keputusan pemecahan 

masalahnya atas hasil proses konseling yang dilakukannya bersama 

konselor. 

6. Tanggung jawab konseli adalah secara pro-aktif dan kolaboratif dalam 

mengikuti proses konseling dan tidak melakukan tindakan yang bersifat 

membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain serta bertentangan 

dengan norma-norma yang berlaku. 

7. Hubungan yang dibangun antara konselor dan konseli dalam proses 

konseling semata-semata bersifat hubungan bantuan (helping relationship) 

yang dilandasi asas-asas kesejajaran, kerahasiaan dan profesionalitas.  

8. Baik konselor maupun konseli dilarang melakukan kontak/hubungan yang 

bertentangan dengan norma agama, susila, hukum. 

9. Proses konseling berlangsung dalam beberapa sesi didasarkan pada 

kebutuhan dan urgensi  yang telah disepakati antara konselor dan konseli. 

Untuk satu sesi konseling berlangsung  selama 2x45 menit.   



125 

 

 

10.  Jika dalam proses konseling konseli merasa tidak memiliki keuntungan 

yang diperoleh dari proses tersebut, konseli diperbolehkan untuk 

menghentikan proses konseling sewaktu-waktu. 

11. Pada situasi tertentu dan dengan ijin konseli maka atas pertimbangan etik, 

konselor dapat memberikan rujukan (referal) kepada ahli yang lebih 

berwenang untuk memberikan bantuan spesifik kepada konseli. 
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LEMBAR PERSETUJUAN PASCA PENJELASAN 

( Informed Consent ) 

 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama     : .............................................................................. 

Tempat/Tanggal lahir  : ............................................................................. 

Alamat   : ........................................................................... 

Pekerjaan   : ............................................................................. 

Bersedia/menyetujui mengikuti proses konseling sesuai dengan penjelasan yang 

telah saya pahami sebelum proses konseling tersebut berlangsung yang diberikan 

oleh Widayanti. 

Saya akan bertanggungjawab terhadap semua keputusan yang saya buat sendiri 

sebagai hasil dari proses konseling ini. Jika ternyata dalam suatu sesi konseling 

terdapat alasan pribadi yang saya pandang perlu untuk berhenti dari proses 

konseling/terapi ini maka saya berhak tidak melanjutkan proses tersebut.  

Demikian persetujuan ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. 

Semarang,1 Desember 2019 

             Konseli,     Konselor, 

  

 

(_____________________)   (Widayanti) 

      

 NIM. 0106517020 
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LEMBAR PERSETUJUAN PASCA PENJELASAN 

( Informed Consent ) 

 

Saya,....................................................., telah mendapatkan penjelasan yang dapat 

saya mengerti tentang kemungkinan keikutsertaan saya sebagai konseli dalam 

proses konseling yang diberikan oleh Widayanti. 

Melalui penjelasan tersebut saya memahami bahwa: 

1. Konseling tersebut bertujuan untuk membantu individu (konseli) dalam 

memecahkan masalahnya sehingga individu dapat menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya sesuai potensi atau kemampuan yang ada pada 

dirinya. 

2. Jika saya mendapatkan konseling, aktivitas konseling yang saya jalani 

bersama konselor sekolah direkam dan saya mengerti bahwa perekam 

tersebut dijaga ketat kerahasiaannya serta bertujuan baik.  

3. Jika ternyata dalam suatu sesi konseling terdapat alasan pribadi yang saya 

pandang perlu untuk berhenti dari proses konseling/terapi ini, maka saya 

berhak tidak melanjutkan proses tersebut. 

Setelah saya mempertimbangkan semua uraian tersebut, saya memutuskan 

untuk bersedia/tidak bersedia* menjalani proses konseling tanpa paksaan dari 

pihak manapun.  

Semarang,1 Desember 2019 

             Konseli,     Konselor, 

  

 

(_____________________)   (Widayanti) 

      

 NIM. 0106517020 
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SURAT PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

(INFORMED CONSENT) 

 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : 

Jenis Kelamin : Lk/Pr * 

No. Telepon  : 

Alamat   : 

Nama Anak  : 

Kelas   : 

Dengan ini Saya secara sukarela dan tanpa paksaan menyatakan pemberian 

izinkepada anak Saya untuk dijadikan responden dalam penelitian yang berjudul 

“Efektifitas konseling kelompok SFBC dengan taknik exception dan miracle 

question untuk meningkatkan self-control pada siswa pelaku tawuran di SMK 

Nasional Cirebon” yang dilakukan oleh Widayanti,mahasiswi Bimbingan dan 

Konseling Universitas Negeri Semarang. 

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat 

dipergunakanseperlunya. 

Semarang,1 Desember 2019 

             Konseli,     Konselor, 

  

 

(_____________________)   (Widayanti) 

      

 NIM. 0106517020 
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*Coret yang tidak perlu 

PERNYATAAN KLIEN TELAH MENGIKUTI KONSELING 

Dengan ini saya menyatakan bahwa, 

Nama :  

Jenis Kelamin :  

Kelas/Semester : 

Alamat :  

 

Dengan sesungguhnya telah melakukan proses pelatihan dalam konseling 

dengan konselor, 

Nama : Widayanti 

NIM : 0106517020 

Program Studi / Semester : BK/ V 

Alamat : Jalan Kintelan Baru. Gajahmungkur. 

pada tanggal ………………….…….. s.d tanggal ………………………. 

 

Demikian pernyataan ini dibuat secara jujur demi pengembangan 

akademik. 

Semarang,    Agustus 2019 

             Konseli,      Konselor, 

  

 

(_____________________)    (Widayanti) 

        NIM. 0106517020 
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Lampiran 6 

Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) 

Kelompok Pelatihan 

 
RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN 

TEKNIK EXCEPTION (KELOMPOK A) PERTEMUAN I 

 

 

A Komponen Layanan Layanan Dasar 

B Bidang Layanan Pribadi 

C Fungsi Layanan Pengembangan 

D Tujuan Untuk memperoleh data hasil pengukuran tentang tingkat 

self-control 

E Kegiatan Pengadministrasian Instrumen 

F Sasaran Layanan Siswa Kelas X 

G Metode dan Teknik Observasi Kelas 

H Tempat SMK Nasional Cirebon 

I Waktu 2 x 45 menit 

J Penyelenggara Peneliti (konselor) 

K Pihak Yang Dilibatkan Guru BK 

L Media/Alat Instrumen Pre-Tes 

M Tanggal Pelaksanaan .............2019 

 N Uraian Kegiatan Sesuai dengan Panduan (Terlampir) 

 O Evaluasi 
 

1.      Evaluasi Proses a.   a.  Konselor terlibat dalam menumbuhkan antusiasme 

peserta dalam mengikuti kegiatan 

b.  Konselor membangun dinamika kelompok 

c.  Konselor memberikan penguatan dalam membuat 

langkah yang akan dilakukannya.  
2.      Evaluasi Hasil a.  Mengajukan pertanyaan untuk mengungkap pengalaman 

konseli. 

b.  Mengamati perubahan perilaku peserta setelah kegiatan 

dilakukan 

c.  Konseli mengisi instrumen penilaian dari konselor. 
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RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN 

TEKNIK MIRACLE QUESTION (KELOMPOK B) PERTEMUAN 2 

 

 

A Komponen Layanan Layanan Dasar 

B Bidang Layanan Pribadi 

C Fungsi Layanan Pengembangan 

D Tujuan Untuk memperoleh data hasil pengukuran tentang tingkat 

self-control 

E Kegiatan Pengadministrasian Instrumen 

F Sasaran Layanan Siswa Kelas X 

G Metode dan Teknik Observasi Kelas 

H Tempat SMK Nasional Cirebon 

I Waktu 2 x 45 menit 

J Penyelenggara Peneliti (konselor) 

K Pihak Yang Dilibatkan Guru BK 

L Media/Alat Instrumen Pre-Tes 

M Tanggal Pelaksanaan .............2019 

 N Uraian Kegiatan Sesuai dengan Panduan (Terlampir) 

 O Evaluasi 
 

1.      Evaluasi Proses a.   a.  Konselor terlibat dalam menumbuhkan antusiasme 

peserta dalam mengikuti kegiatan 

b.  Konselor membangun dinamika kelompok 

c.  Konselor memberikan penguatan dalam membuat 

langkah yang akan dilakukannya.  
2.      Evaluasi Hasil a.  Mengajukan pertanyaan untuk mengungkap pengalaman 

konseli. 

b.  Mengamati perubahan perilaku peserta setelah kegiatan 

dilakukan 

c.  Konseli mengisi instrumen penilaian dari konselor. 
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RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN 

GABUNGAN TEKNIK EXCEPTION DAN TEKNIK MIRACLE QUESTION 

(KELOMPOK C) PERTEMUAN I 

 

 

A Komponen Layanan Layanan Dasar 

B Bidang Layanan Pribadi 

C Fungsi Layanan Pengembangan 

D Tujuan Untuk memperoleh data hasil pengukuran tentang tingkat 

self-control 

E Kegiatan Pengadministrasian Instrumen 

F Sasaran Layanan Siswa Kelas X 

G Metode dan Teknik Observasi Kelas 

H Tempat SMK Nasional Cirebon 

I Waktu 2 x 45 menit 

J Penyelenggara Peneliti (konselor) 

K Pihak Yang Dilibatkan Guru BK 

L Media/Alat Instrumen Pre-Tes 

M Tanggal Pelaksanaan .............2019 

 N Uraian Kegiatan Sesuai dengan Panduan (Terlampir) 

 O Evaluasi 
 

1.      Evaluasi Proses a.   a.  Konselor terlibat dalam menumbuhkan antusiasme 

peserta dalam mengikuti kegiatan 

b.  Konselor membangun dinamika kelompok 

c.  Konselor memberikan penguatan dalam membuat 

langkah yang akan dilakukannya.  
2.      Evaluasi Hasil a.  Mengajukan pertanyaan untuk mengungkap pengalaman 

konseli. 

b.  Mengamati perubahan perilaku peserta setelah kegiatan 

dilakukan 

c.  Konseli mengisi instrumen penilaian dari konselor. 
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Lampiran 7 

Panduan Perlakuan Konseling Kelompok SFBC  

Dengan Teknik Exception dan Miracle Question 

 
PANDUAN PERLAKUAN 

 

I.  PENGNTAR 

Panduan perlakuan ini digunakan sebagai pedoman dalam 

memberikan intervensi pada subjek penelitian. Panduan perlakuan yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan layanan konseling individu 

pendekatan Solution-Focused Brief Couseling (SFBC). Pendekatan SFBC 

merupakan salah satu pendekatan yang dipengaruhi oleh pemikiran 

postmodern. Pendekatan ini biasa juga disebut dengan Terapi 

Konstruktivis (Constructivist Therapy), ada pula yang menyebutnya 

dengan Terapi Singkat Berfokus Solusi (Solution Focused Brief Therapy). 

Konseling sigkat berfokus solusi adalah sebuah intervensi yang diberikan 

untuk membangun kekuatan dengan didasarkan pada keyakinan bahwa 

individu tersebut memiliki sumber daya dan merupakan ahli terbaik dalam 

menemukan solusi dari masalah yang mereka miliki berdasarkan tujuan 

pribadi. Pendekatan SFBC ini digunakan peneliti untuk meingkatkan Self-

control pelaku tawuran dengan membangun kekuatan diri pada konseli.  

Didalam panduan ini terdapat beberapa pembahasan diantaranya 

terdapat: 

(1) Pengantar, yang berisi penjelasan mengenai panduan secara umum, 

keperluan riset, masaah yang dibahas, tujuan pembuatan panduan 

penelitian; (2) Petunjuk penggunaan panduan, yang didalamnya memuat 

sasaran, isi panduan, dan waktu pelaksanaan yang digunakan; (3) Konsep 

dasar, yang didalamnya memuat konsep dasar layanan konseling individu 

pendekatan SFBC dalam meningkatkan self-control pelaku tawuran, 

asumsi masalah, dan peran konselor; dan (4) Tahap dan Aplikasi, yang 

didalamnya memuat 4 sesi dan tahapan-tahapan dalam proses 

pengaplikasian intervensi secara detail. 

Pembentukan panduan perlakuan konselig individu pedekatan 

Solution-Focused Brief Counseling ini memiliki beberapa tujuan, 

diantaranya: 

a. Untuk memudahkan pelaksanaan konseling yang akan dilaksanakan 

dengan mejadikan panduan sebagai dasar pemberian intervensi. 

b. Untuk mengontrol validitas internal dalam penelitian. 



134 

 

 

c. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tahapan dalam 

pelaksanaan eksprimen. 

d. Untuk meningkatakan self-control pelaku tawuran denga cepat. 

 

II.  PETUNJUK PENGGUNAAN PANDUAN 

Konseling individu pendekatan SFBC akan berjalan sebagaimana 

mestinya apabila dilaksanakan dengan petunjuk yang jelas dan tertata. 

Dalam petunjuk penggunaan panduan akan dipaparkan beberapa hal yaitu 

terkait sasaran penelitian, isi panduan, dan waktu pelaksanaan. 

1. Sasaran 

Dalam penelitian yang dilakukan, tidak semua orang dapat 

dijadikan subjek penelitian. Penelitian memiliki kriteria khusus baik bagi 

eksprimentor maupun koseli yang akan dijadikan subjek peelitian. 

1.2  Eksprimentor 

Dalam penelitian ini, peneliti dibantu oleh co.eksprimentor 

(konselor) dengan kualifikasi sebagai berikut: 

1)  Memiliki kualifikasi akademik Magister Bimbingan dan 

Konseling. 

2)  Memiliki kualifikasi akademik Pendidikan Profesi Konselor 

(PPK). 

3)  Pernah melakukan praktek konseling pendekatan SFBC. 

1.3  Konseli 

Konseli yang akan diberikan intervensi dengan layanan 

konseling individu pendekatan SFBC harus di sesuaikan dengan 

karakteristik yng dibutuhkan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. 

Konseli yang akan diberikan intervensi dalam penelitian ini yaitu 

konseli yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1)Siswa kelas IX di SMK Nasional yang terdaftar di tahun 

pelajaran 2018/2019. 

2)  Siswa yang menjadi pelaku tawuran dengan kategori skor 20 

keatas (rata-rata frekuensi tawuran dalam sebulan tawuran 2 

kali) menggunakan angket agresifitas. 

3) Siswa yang memiliki kategori self-control rendah dari skor 0%-

60% dengan menggunakan skala self-control. 

4)  Siswa yang bersedia mengikuti konseling individual dengan 

menggunakan informed consent. 
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2. Isi Panduan 

Panduan perlakuan SFBC ini digunakan untuk memandu proses 

pelaksanaan itervensi yang dilakukan dalam 4 sesi pertemuan. Dalam 

panduan terdapat 4 sesi pelaksanaan konseling individu pendekatan SFBC, 

beberapa hal yang harus diperhatikan dalam panduan adalah sebagai 

berikut: 

1) Bacalah terlebih dahulu degan cermat mulai dari pengantar, 

petunjuk penggunaan, konsep dasar, tahap dan aplikasi. 

2) Pengantar akan menjelaskan secara umum mengenai tujuan 

panduan perlakuan, keperluan riset dan masalah yang akan 

diatasi menggunakan panduan. 

3)   Petunjuk penggunaan panduan membahas: (a) Sasaran, baik 

eksprimentor maupun konseli yang akan menjadi subjek 

penelitian. Di dalam sub sasaran dilengkapi dengan 

karakteristik eksprimentor dan konseli yang telah 

dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan penelitian; (b) Isi 

Panduan yang menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan 

dan menjadi isi dari panduan; (c) waktu yang digunakan 

didalam konseling di setiap sesinya. 

4)  Konsep dasar berisikan konsep SFBC yang akan digunakan 

terkait dengan self-control pada pelaku tawuran, serta hakekat 

masalah kaitannya dengan subjek dalam konteks penelitian. 

5)  Tahap dan aplikasi yang berisikan 4 sesi konseling individu 

pendekatan SFBC di setiap sesi nya dari sesi pertama hingga 

sesi ke empat, dalam setiap tahapan terdapat aktivitas, tujuan, 

waktu yang digunakan, serta lembar evaluasi. Tahapan bisa 

saja ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan, apabila tujuan 

yang hendak dicapai telah berhasil maka sesi bisa dihentikan 

meskipun belum mencapai 4 kali. Tahapan yang digunakan 

dalam panduan ini meliputi: 

a)  Membangun hubungan baik (rapport) 

b)  Mengidentifikasi masalah 

c)  Menetapkan tujuan yang akan dicapai 

d) Membangun solusi 

e)  Pemberian tugas 

f)  Identifikasi perubahan perilaku baru positif 

g)  Evaluasi dan pengakhiran. 
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3.Waktu Pelaksanaan 

Konseling dilakukan selama 4 sesi, namun dilakukan penyesuaian 

jika dibutuhkan tambahan atau jika sebelum 4 kli sesi tujuan terapeutik 

telah tercapai mak konseling dapat dikatakan telah selesai. Setiap sesi 

pertemuan dengan tatap muka minimal @30 menit/ menyesuaikan. 

Pelaksanaan konseling dilakukan 2 kali dalam satu minggu dengan total 

pelaksanaan 2 minggu 4 kali sesi. 

 

III. KONSEP DASAR 

1. Konsp Dasar Konseling Individu Pendekatan Solution-Focused 

Brief Counseling (SFBT) Untuk meningkatkan Self-Control Siswa 

Pelaku Tawuran. 

Koseling berfokus solusi berbeda dari konseling tradisional 

karena lebih memfokuskan pada masa sekarang dan masa yang akan 

datag. Konseling ini memberi penekanan yang besar pada kemugkinan 

sedikit atau tidak adanya ketertarikan untuk memperoleh pemahaman 

terhadap masalah. SFBC tidak melihat masa lalu kecuali hal tersebut 

berhubungan dengan masa kini dan solusi ke depannya. 

De Shazer (dalam Corey, 2013) mengungkapkan bahwa 

tidaklah perlu mengetahui sebab-sebab masalah dalam solusinya dan 

tidak perlu ada hubungan antara masalah dan solusinya. Pengumpulan 

informsi mengenai masalah tidaklah dibutuhkn untuk terjadi 

perubahan. Jika memahami dan mengetahui masalah itu tidak penting, 

maka yang penting adalah mencari solusi masalah yang benar. 

Mungkin banyak orang mempertimbangkan berbagai solusi, dan apa 

yang benar bagi seseorang belum tentu benar bagi orang lain. Dalam 

konseling singkat berfokus solusi konseli memilih tujuan yang mereka 

harapkan bisa tercapi di dalam konseling, dan hanya sedikit perhatian 

yang diberikan untuk diagnosis, pengungkapan riwayat atau eksplorasi 

masalah.  

Asumsi dasar SFBC adalah (1) semua orang memiliki 

kekuatan diri & kompetensi; (2) individu mampu menyelesaikan 

masalahnya sendiri; (3) perebuhan bersifat konstan dan bertahap; (4) 

tujuan yang ingin simple dan mampu di lakukan oleh konseli; (5) 

fleksibel dan berfokus pada solusi. Model ini menitik beratkan pada 

percakapan solusi yang ringkas dan singkat. Ada sejumlah prinsip 

yang digunakan dalam memandu pendekatan SFBC ini, prinsip-

prinsip tersebut diterapkan pada bagaimana konseli sebaiknya 

mendekati masalah, dan bagaimana konselor sebaiknya melakukan 
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konseling. Menurut Palmer (2011: 558-559) (1) jika tidak rusak 

jangan diperbaiki; (2) perubahan kecil bisa megakibatkan perubahan 

besar; (3) jika bisa berfungsi terus lakukan; (4) jika tak berfungsi, 

jangan teruskan; (5) lakukan konseling sesederhana mungkin. 

Palmer (2011: 549) mengungkapkan bahwa solution focused 

brief couseling merupakan bentuk konseling singkat yang dibangun di 

atas kekuatan konseli dengan membantunya memunculkan dan 

mengkostruksikan solusi pada problem yang di hadapinya. Asumsi 

dasar dari pendekatan ini dirasakan cocok sebagai intervensi bagi 

pelaku tawuran dalam menigkatkan self-control sebab self-control 

dapat di tingkatkan dengan cara membangun kekuatan dalam diri  

individu. 

Hal ini menujukkan bahwa manusia adalah makhluk yang 

sehat, kompeten, dan memiliki kapasitas untuk membangun, 

merancang, serta mengkonstruksikan solusi-solusi sehingga ia tidak 

terus menerus berkutat dalam masalah yang sedang ia hadapi. 

Manusia tidak perlu terpaku pada masalah, namun lebih baik berfokus 

pada solusi, bertindak dan mewujudkan solusi yang diingikan. Karena 

kekuatan yang melekat pada merekalah yang akhirnya akan digunakan 

dalam memecahkan masalah. Apalagi individu-individu yang bersedia 

untuk konseling, telah mampu berperilaku efektif, meskipun 

keefektifan tersebut mungkin untuk sementara terhambat oleh pikiran 

negatif. Sehingga sangat cocok sekali apabila konselig singkat 

berfokus solusi digunakan untuk meningkatkan self-control yang 

redah dari siswa pelaku tawuran. 

Tujuan konseling kelompok SFBC ini adalah untuk 

meningkatkan self-control siswa plaku tawuran. Tahapan yang 

digunakan daam konseling kelompok pendekatan SFBC ini dalah (1) 

membangun hubungan baik (rapport); (2) mengidentifikasi masalah; 

(3) merancang tujuan yang konkrit; (4) membangun solusi; (5) strategi 

tast (FFTS); (6) identifikasi dan perubahan perilaku baru; (7) tidak 

lanjut & evaluasi. Koseling di laksanakan sebanyak 8 kali pertemuan, 

dan setiap sesinya 45menit. 

2. Hakikat Masalah 

Perilaku tawuran sejak lama menjadi bagian dari dinamika 

sekolah serta merupakan salah satu dari isu pendidikan yang tidak 

kunjung reda penanganan masalahnya.  
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Self – control dapat ditingkatkan ketika siswa  

 

Salah satu pendekatan yang meekankan asumsi bahwa individu 

memiliki  

 

3.Peran Konselor 

 Peran konselor dalam konseling pendekatan SFBC didalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Membantu konseli untuk mengesksplorasi kekuatan yang ada di 

dalam dirinya dan membangun solusi. 

2) Dalam pelaksanaan konsseling, konselor SFBT menerapkan posisi 

“not knowing” yang berarti tidak mengetahui keadaan konseli 

sebelum konseli menceritakannya. 

3) Menciptakan suasana konseling yang nyaman, saling menghargai, 

sehingga konselor dapat menggali kisah-kisah yang konseli hayati 

dalam hidupnya. 

4) Konselor membantu konseli membayangkan keinginan mereka 

menjadi berubah dan tindakan yang dilakukan mencapai perubahan 

tersebut. 

5) Konselor merupakan pakar dalam proses dan struktur konseling 

dalam membantu konseli mencapai tujuan yang diinginkannya. 

4.  Tahap dan aplikasi SFBC 

Pelaksanaan konseling kelompok dilakukan dalam 4 sesi namun 

dilakukan penyesuaian jika dibutuhkan tambahan atau jika sebelum 4 

kali sesi tujuan terapeutik telah tercapai maka konseling dapat 

dikatakan telah selesai. Dalam pembahasan tahapan dan aplikasi 

berisikan 4 sesi pertemuan konseling. 
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Lampiran 8 

Lembar Evaluasi 

 
InstrumenEvaluasi I 

 

 

 

INSTRUMEN EVALUASI KEGIATAN I 

 

Berilah tanda () pada setiap pernyataan di setiap kolom skala jika : 

(1) Kurang Sesuai 

(2) Sesuai 

(3) Cukup Sesuai 

(4) Sangat Sesuai 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO PERNYATAAN SKALA 

1 2 3 4 

1 Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk saya     

2 Materi yang disampaikan sangat menarik dan 

bermanfaat 

    

3 Kegiatan ini sangat menyenangkan untuk diikuti     

4 Materi yang disampaikan sangat jelas     

5 Materi yang disampaikan sudah sesuai dengan 

apa yang saya butuhkan 

    

7 Konselor menyampaikan materi dengan baik     

8 Konselor menguasai materi dengan baik     
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Instrumen Evaluasi II 

 

 

 

INSTRUMEN SIKAP PERHATIAN DAN PENGHARGAAN 

 

Berilah tanda () pada setiap pernyataan di setiap kolom skala jika : 

(1) Kurang Sesuai 

(2) Sesuai 

(3) Cukup Sesuai 

(4) Sangat Sesuai 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

NO PERNYATAAN SKALA 

1 2 3 4 

1 Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk saya     

2 Saya dapat merasakan udara dingin masuk dan 

udara hangat keluar 

    

3 Saya dapat  merasakan dada naik dan turun     

4 Saya dapat merasakan perut mengembang dan 

berkontraksi 

    

5 Saya dapat berdafas pelan dan lambat     

6 Saya dapat mengabaikan suara bising diluar     
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Instrumen Evaluasi III 

 

 

 

INSTRUMEN SIKAP PENDITEKSIAN TUBUH  

 

 

Berilah tanda () pada setiap pernyataan di setiap kolom skala jika : 

(1) Kurang Sesuai 

(2) Sesuai 

(3) Cukup Sesuai 

(4) Sangat Sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO PERNYATAAN SKALA 

1 2 3 4 

1 Pelatihan ini sangat bermanfaat untuk saya     

2 Sekarang saya dapat menditeksi sensasi yang ada 

pada tubuh saya 

    

3 Saya dapat menemukan bagian tubuh yang tidak 

nyaman 

    

4 Sekarang saya dapat lebih tenang     
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Instrumen Evaluasi IV 

 

 

 

INSTRUMEN SIKAP KESADARAN DAN PENERIMAAN 

 

 

Berilah tanda () pada setiap pernyataan di setiap kolom skala jika : 

(1) Kurang Sesuai 

(2) Sesuai 

(3) Cukup Sesuai  

(4) Sangat Sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO PERNYATAAN SKALA 

1 2 3 4 

1 Pelatihan ini sangat bermanfaat untuk saya     

2 Saya dapat membuka seluruh kesadaran saya     

3 Sekarang saya dapat menyadari pikiran dan 

menerimanya 

    

4 Saya menyadari dan menerima kondisi saya saat 

ini 

    

5 Saya tidak merasakan kekhawatiran     
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Lampiran 9 

Lembar Refleksi Diri 

 

 
LEMBAR REFLEKSI DIRI 

 

 

 

Pilihlah dengan cara mencentang () jawaban “YA” apabila anda setuju dan 

jawaban “Tidak apabila anda tidak setuju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEKSI YA TIDAK 

 

Apakah kegiatan ini penting untuk anda? 

 

  

Apakah Anda mendapatkan pemahaman baru? 

 

  

Apakah Anda merasa lebih baik? 

 

  

Apakah Anda akan mempraktekkan hasil pelatihan ini? 

 

  

Apakah pelatihan ini sesuai dengan yang anda butuhkan? 
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Lampiran 10 

Hasil Analisis Data SPSS 

 
DESCRIPTIVES 

 

 

Kelompok A 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 Statistic Statistic Std. Error Statistic 

VAR00001 7 59.43 .719 1.902 

Valid N (listwise) 7    

 

 

Kelompok B 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 Statistic Statistic Std. Error Statistic 

VAR00001 7 67.71 .644 1.704 

Valid N (listwise) 7    

 

 

 

Kelompok C 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 Statistic Statistic Std. Error Statistic 

VAR00001 7 68.57 .612 1.618 

Valid N (listwise) 7    
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Uji Normalitas 
Case Processing Summary 

 

Kelomp
ok 

Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Pre_test KA 7 100.0% 0 .0% 7 100.0% 

KB 7 100.0% 0 .0% 7 100.0% 

KC 7 100.0% 0 .0% 7 100.0% 

 
Descriptives 

 Kelompok Statistic Std. Error 

Pre_test KA Mean 59.43 .719 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Lower Bound 57.67  

Upper Bound 61.19  

5% Trimmed Mean 59.48  

Median 59.00  

Variance 3.619  

Std. Deviation 1.902  

Minimum 56  

Maximum 62  

Range 6  

Interquartile Range 2  

Skewness -.660 .794 

Kurtosis 1.306 1.587 

KB Mean 67.71 .644 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Lower Bound 66.14  

Upper Bound 69.29  

5% Trimmed Mean 67.79  

Median 69.00  

Variance 2.905  

Std. Deviation 1.704  

Minimum 65  

Maximum 69  
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Range 4  

Interquartile Range 3  

Skewness -.796 .794 

Kurtosis -1.301 1.587 

KC Mean 68.57 .612 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Lower Bound 67.07  

Upper Bound 70.07  

5% Trimmed Mean 68.58  

Median 69.00  

Variance 2.619  

Std. Deviation 1.618  

Minimum 66  

Maximum 71  

Range 5  

Interquartile Range 2  

Skewness -.344 .794 

Kurtosis .365 1.587 

 

 

Tests of Normality 

 
Kelomp

ok 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Pre_test KA .268 7 .138 .927 7 .523 

KB .346 7 .011 .779 7 .025 

KC .319 7 .030 .881 7 .233 

a. Lilliefors Significance Correction     
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Pre_test 
 

Stem-and-Leaf Plots 
 

Pre_test Stem-and-Leaf Plot for 

Kelompok= KA 

 

 Frequency    Stem &  Leaf 

 

     1,00 Extremes    (=<56,0) 

     3,00       59 .  000 

     1,00       60 .  0 

     1,00       61 .  0 

     1,00       62 .  0 

 

 Stem width:         1 

 Each leaf:       1 case(s) 

 

 

 

Pre_test Stem-and-Leaf Plot for 

Kelompok= KB 

 

 Frequency    Stem &  Leaf 

 

      ,00        6 . 

     7,00        6 .  5679999 

 

 Stem width:        10 

 Each leaf:       1 case(s) 

 

 

 
 

Pre_test Stem-and-Leaf Plot for 

Kelompok= KC 

 

 Frequency    Stem &  Leaf 

 

     1,00 Extremes    (=<66,0) 

     1,00       67 .  0 

      ,00       68 . 

     4,00       69 .  0000 

     1,00 Extremes    (>=71,0) 

 

 Stem width:         1 

 Each leaf:       1 case(s) 
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Normal Q-Q Plots 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Detrended Normal Q-Q Plots 

 



149 
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UJI HOMOGENITAS 

 

 
Test of Homogeneity of Variances 

Kelompok    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.150 2 18 .862 

 

 

 
ANOVA 

Kelompok      

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 356.952 2 178.476 58.562 .000 

Within Groups 54.857 18 3.048   

Total 411.810 20    

 

 

 
UJI PAIRED SAMPLED T-TEST DAN UJI WILCOXON 

 

 

 

Kelompok A 

 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pre_test 59.43 7 1.902 .719 

Post_test 68.57 7 1.618 .612 

 

 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Pre_test & Post_test 7 .665 .103 
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Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Pre_test - 
Post_test 

-9.143 1.464 .553 -10.497 -7.789 -16.525 6 .000 

 

 

 

 

Kelompok B 

 

Uji Wilcoxon 
Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

Pos_Test - Pre_Test Negative Ranks 1a 1.50 1.50 

Positive Ranks 6b 4.42 26.50 

Ties 0c   

Total 7   

a. Pos_Test < Pre_Test    

b. Pos_Test > Pre_Test    

c. Pos_Test = Pre_Test    

 

 
Test Statisticsb 

 Pos_Test - 
Pre_Test 

Z -2.120a 

Asymp. Sig. (2-tailed) .034 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Kelompok C 

 

 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pre_test 68.57 7 1.618 .612 

Post_test 82.71 7 3.904 1.475 

 

 

 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 
 

Pre_test & Post_test 
7 .241 .602 

 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Pre_test - 

Post_test 
-14.143 3.848 1.455 -17.702 -10.584 -9.723 6 .000 
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Lampiran UJI KRUSKAL-WALLIS 

 

KELOMPOK PRE-TES 

Ranks 

 Kelomp

ok N Mean Rank 

Pre-Test KA 7 4.00 

KB 7 13.57 

KC 7 15.43 

Total 21  

 

Test Statisticsa,b 

 Kelompok 

Chi-Square 14.526 

df 2 

Asymp. Sig. .001 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 

Kelompok 

 

KELOMPOK POST-TES 

 

 

Ranks 

 Kelomp

ok N Mean Rank 

Post-test KA 7 5.07 

KB 7 12.43 

KC 7 15.50 

Total 21  
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Test Statisticsa,b 

 Post-test 

Chi-Square 10.553 

df 2 

Asymp. Sig. .005 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 

Kelompok 
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Lampiran 11 

Dokumentasi Penelitian 
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Lampiran 14 

Dokumentasi Foto Penelitian 

 

 
 

Foto 1. Orientasi awal sebelum konseling kelompok A dilakukan 

 

 

 

 
 

Foto 2. Konseling kelompok B dengan Miracle question 
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Foto 3. Konseling Kelompok C Gabungan Teknik Exception dan Miracle question 

 

 

 

 
 

 

Foto 4. Penjelasan sebelum pretes dilakukan 
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Foto 5. Peneliti bersama Observer saat Sebelum Pretes 

 

 

 
 

Foto 6. Konseling Kelompok Tahap 2 di Kelompok A 
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Foto 7. Konseling Kelompok Tahap 2 di Kelompok B 

 

 

 
 

Foto 8. Konseling Kelompok Tahap 3 Miracle Question 
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Foto 9. Konseling kelompok SFBC dengan teknik gabungan 
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