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Abstrak 

 

Yudiana Tri Aryati, 2018. Konseling Terapi Yang Dilakukan Guru 

Bimbingan Dan Konseling Guna Mengatasi Perilaku Agresif Siswa Yapemda 1 

Sleman. Tesis. Program Studi Interdisiplinary Islamic Studies Konsentrasi 

Bimbingan Konseling Islam. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pembimbing: Dr. Nurjannah, M.Si. 

Latar belakang dari penelitian ini karena banyak perilaku agresif yang 

ditunjukan oleh siswa SMK Yapemda 1 Sleman kelas X berbentuk perilaku 

agresif fisik dan verbal, seperti:  mudah emosi lalu melukai diri sendiri, benda 

yang ada disekitar maupun orang lain, tidak peduli terhadap orang lain, masa 

bodoh, menghina, tutur kata yang kasar terhadap guru maupun temannya, dan 

sering melanggar tata tertib di sekolah. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni bentuk penelitian 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Subyek dalam 

penelitian ini adalah 5 siswa kelas X dengan kriteria memiliki perilaku agresif 

ringan, sedang dan berat, 2 guru bimbingan dan konseling, guru mata pelajaran. 

Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Metode analisis data melalui reduksi data, model data dan verifikasi 

kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dan 

teknik serta mengkombinasikan dengan teori. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konseling terapi yang dilakukan guru 

bimbingan dan konseling guna mengatasi perilaku agresif siswa SMK Yapemda 1 

Sleman dinyatakan berhasil mengatasi perilaku agresif siswa terbukti dengan 

perilaku agresif fisik siswa telah mengalami penurunan, bahkan sudah teratasi dan 

perilaku agresif verbal masih ditunjukan tidak sesering sebelum mendapatkan 

konseling perilaku tersebut seperti menghina teman, bersorak-sorak dikelas, dan 

berbicara kasar. 

Kata Kunci : Konseling terapi, perilaku agresif 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 

Januari 1988.  

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba‟ B De ة

 ta‟ T De ت

 sa‟ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Ke ج

 ha‟    ha (dengan titik di bawah) ح

 kha‟ Kh ka dan ha خ

 Sal D Ed د

 Zāl Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra‟ R Re ر

 Zai Z Jet ز

 Sin S Es ش

 Shin Sy es dan ye ش

 Sad    es (dengan titik di bawah) ص

 Cad    de (dengan titik di bawah) ض

 ta‟ Ţ te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z  zet (dengan titik di bawah) ظ
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 ain „ koma terbalik di atas„ ع

 gain G Ke غ

 fa‟ F Ed ف

 Qaf Q Ii ق

 Kaf K Ia ك

 Lam L „el ل

 Mim M „em و

ٌ Nun N „en 

 wawu W W و

ِ ha‟ H Ha 

 hamzah „ Apostrof ء

ً ya‟ Y Ya 

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis Muta’addidah يتعدّدة

 Ditulis ‘iddah عّدة

 

C. Ta’ Marbūtah  

 1. Bila dimatikan tulis h 

 Ditulis Hikmah حكًة

 Ditulis Jizyah جسية

 

            (Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya)  
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Bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 

dengan h 

 ’Ditulis Karāmah al-auliyā كراية األونيبء

 

 2. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah 

ditulis t. 

 Ditulis Zakāh al-fitri زكبة انفطر

 

D. Vokal Tunggal 

Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 

----َ-- Fathah A A 

----ِ-- Kasrah I I 

----ُ-- Dammah U U 

 

E. Vokal Panjang 

1. 
Fathah + alif 

 جبههية

ditulis 

ditulis 

a 

jāhiliyyah 

2. 
Fathah + ya‟ mati 

 تُسي
ditulis 

ditulis 

ā 

tansā 

3. 
Kasrah + yā‟ mati 

 كريى
ditulis 

ditulis 

ī 

karīm 

4. 
 ammah + wāwu mati 

 فروض
ditulis 

ditulis 

ū 

furūḍ 

 

F. Vokal Rangkap 

1. 
Fathah + yā‟ mati 

 بيُكى
ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

2. 
Fathah + wāwu mati 

 قول
ditulis 

ditulis 

au 

qaul 

 

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 

 Ditulis a’antum أأَتى

 Ditulis u’iddat أعدت
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شكرتىنئٍ   Ditulis la’in syakartum 

 

H. Kata sandang Alif+Lam 

a. Bila diikuti huruf al Qamariyyah ditulis dengan huruf “I”.  

 Ditulis al-Qur’ân انقرأٌ

 Ditulis al-Qiyâs انقيبش

 

b. Bila diikuti huruf al Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya  

 ’Ditulis as-Samâ انسًبء

 Ditulis asy-Syams انشًص

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat  

            Ditulis menurut penulisannya 

 Ditulis zawi al-furūḍ ذوى انفروض

 Ditulis ahl as-Sunnah اهم انسُة
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MOTTO 

 

 

 

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 

mengubah keadaan diri mereka sendiri.” 

(Q.S. Ar-Rad’ad:  11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah merupakan tempat untuk belajar. Bukan hanya belajar 

materi pelajaran tetapi juga belajar tentang kehidupan sosial. Lingkungan 

sekolah adalah tempat strategis dalam menerapkan nilai dan norma dalam 

keseharian siswa. Sekolah juga sebagai tempat siswa untuk 

mengembangkan minat, bakat dan potensi yang dimiliki siswa, oleh 

karenanya tanggungjawab dan peran guru sangat dibutuhkan untuk 

keberhasilan siswa.  

Berbagai masalah di era globalisasi sekarang ini menuntut pihak 

sekolah untuk meningkatkan professional konselor, sehingga mampu 

memecahkan masalah yang dialami siswa, baik pribadi maupun sosial. 

Kompleksnya masalah di era globalisasi memang sulit dikendalikan. 

Globalisasi maju dengan kecepatan dasyat dan menimbulkan masalah 

psikologis, moral, mental, pemikiran, maka disinilah salah satu fungsi 

bimbingan dan konseling dalam membantu siswa agar mampu menjaga 

diri dari berbagai godaan dan peyimpangan.
1
 

Menurut Surdarsono, terdapat pengaruh negative dan positif yang 

timbul di sekolah, anak-anak yang memasuki sekolah tidak semua 

berwatak baik, dalam sisi lain anak-anak yang masuk sekolah ada yang 

                                                           
1
 Jamal Ma’mur Asmari, Bimbingan dan Konseling di Sekolah (Jakarta: Diva Press, 2010), 

17. 
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berasal dari keluarga yang kurang memperhatikan kepentingan anak dalam 

belajar yang kerap kali berpengaruh pada teman lain. Sesuai dengan ini 

sekolah-sekolah sebagai tempat pendidikan anak-anak dapat menjadi 

sumber konflik psikologis yang menjadikan anak frustasi dan berperilaku 

agresif. Perilaku agresif dapat dipengaruhi oleh sifat egosentris, yaitu 

masih sulit memahami apa yang dirasakan dan dipikirkan orang lain atau 

masih sulit berempati. Jadi individu tidak dapat memahami jika ia 

memukul atau menghina orang lain, orang tersebut akan merasa sakit, 

individu juga mudah menjadi agresif jika kondisi fisiknya sedang tidak 

nyaman, lelah, lapar, kantuk, atau sakit.
2
  

Menurut Myres dalam Sarwono perbuatan agresif adalah perilaku 

fisik atau lisan yang disengaja dengan maksud untuk melukai atau 

merugikan orang lain.
3
 Agresifitas yang dilakukan oleh anak-anak dengan 

latar belakang sekolah disebabkan adanya nurani yang kurang berkembang 

pada anak, kurangnya kontrol terhadap impuls dan kurangnya sensitivitas 

terhadap nilai moral. Salah satu faktor utama adalah pengaruh lingkungan 

yang tidak menunjang terbentuknya nilai moral yang positif. Sumber-

sumber nilai moral yang diperoleh anak dari lingkungan adalah televisi, 

film, surat kabar, sekolah, teman sebaya dan institusi kemasyarakatan 

                                                           
2
 Sudarsono, kenakalanRemaja ( Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 130. 

3
 Sarwono Sarlito, Psikologi Social (Jakarta: BalaiPustaka, 2002), 297. 
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lainnya. Transmisi moral dimulai dari keluarga khususnya orang tua 

sebelum anak beranjak ke luar rumah.
4
 

Siswa kelas X dengan umur 16 tahun yang menjadi subyek dalam 

penelitian ini masih termasuk pada usia remaja. Remaja diartikan sebagai 

masa transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup 

perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional.
5
 Masa remaja ini 

secara psikologis adalah usia di mana individu berintregasi dengan 

masyarakat.
6
 

 Pada masa remaja, siswa tidak banyak bergantung pada orangtua 

siswa lebih mengendalikan diri sendiri dalam menyelesaikan masalah yang 

dihadapi, lebih senang bergaul dengan teman sebaya dan senang mencoba 

hal-hal yang baru dimana perilaku yang sering siswa lakukan terinspirasi, 

meniru orangtua dan pengaruh-pengaruh lain disekitarnya dalam 

kehidupan siswa tersebut. pengaruh dari luar yang menyebabkan siswa 

terpengaruh oleh lingkungan tersebut, oleh karenanya siswa tidak bisa 

menyesuaikan diri dengan lingkungan yang selalu berubah-ubah 

menimbulkan perilaku maladaptif seperti perilaku agresif. 

Perilaku agresif dilakukan sebagai bentuk mengungkapkan 

perasaan dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan seperti 

mencelakaan orang lain, perkelahian dan peristiwa-peristiwa agresif 

                                                           
4
 Dwi Astuti dan Latifa Nur Ahyani,” Pengaruh CBT (Cognitive Behavior Therapy) 

Terhadap Nurani Pada Remaja Dengan Perilaku Agresif,” Intuisi jurnal psikologi ilmiah. 8 (1) 
(2016), 2. 

5
 Jhon W. Shantrock, Perkembangan Remaja, terj. Shinto B. Adelar, edisi keenam 

(Jakarta: Erlangga, 2003), 26. 
6
 Elizabeth B. Hurlock, Psikologi perkembangan, terj. Istiwidayanti, edisi kelima (Jakarta: 

Erlangga, 1980), 206. 
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lainnya yang peneliti amati dari berita-berita disurat kabar yang beredar 

akhir-akhir ini. 

Berdasakan fenomena data awal yang didapatkan dari hasil 

wawancara dengan guru bimbingan dan konseling di SMK Yapemda 1 

Sleman diketahui bahwa siswa mengalami masalah perilaku agresif secara 

verbal aktif langsung  seperti menghina, memaki, marah dan mengumpat, 

agresif verbal aktif tidak langsung seperti menfitnah, mengadu domba, dan 

agresif fisik aktif langsung seperti memukul dan mendorong. Hal tersebut 

termasuk kedalam bentuk-bentuk perilaku agresif. 

Perilaku agresif terjadi di SMK Yapemda 1 Sleman Ketika peneliti 

mengamati secara langsung selama melakukan penelitian di sekolah 

tersebut.  SMK Yapemda 1 Sleman Yogyakarta merupakan sekolahan 

swasta pinggiran terletak di Tanjungtirto, kali tirto kecamatan Berbah 

Kabupaten Sleman dengan mayoritas siswanya adalah perempuan. Seperti 

yang peneliti lihat ketika melakukan observasi di sana, jumlah siswa di 

SMK Yapemda 1 Sleman tahun ajaran 2017-2018 tercatat kelas X 

sebanyak 132 siswa, kelas XI 116 siswa, kelas XII 111 siswa.
7
 

 Peneliti melakukan pengamatan kepada siswa kelas X yang 

melakuakn perilaku agresif. Berdasarkan hasil pengamatan ditemukan 

siswa kelas X memiliki perilaku agresif seperti memukul meja sambil 

marah-marah didepan kelas, berteriak membuat kegaduhan didalam kelas 

ketika proses belajar mengajar, memaki-maki, menghina temannya, 

                                                           
7
 Observasi di SMK Yapemda 1 Sleman di Ruang Tata Usaha Pada tanggal 12 Maret 2018. 
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melawan guru. pada saat itu peneliti melihat siswa kelas X sedang 

berkumpul dengan teman-temannya kemudian terjadi pertengkaran adu 

mulut yang menyebabkan siswa mendorong salah satu temannya dan 

hampir terjadi perkelahian. Selain itu saat pelajaran berlangsung ada siswa 

yang melontarkan kata-kata kasar ketika diberikan tugas oleh guru yang 

saat itu sedang mengajar. Menurut peneliti kebanyakan siswa kelas X 

memiliki perilaku agresif baik secara fisik maupun verbal.
8
 

Agresivitas yang dilakuakn oleh siswa perlu ditekan dan 

dikendalikan bersama. Permasalahan ini tidak boleh dibiarkan begitu saja 

karena agresif merupakan perilaku yang salah dan mempunyai dampak 

pada perkembangan pribadi siswa maka sekolah melalui perantara guru 

bimbingan dan konseling diharapkan dapat membantu mengatasi perilaku 

agresif tersebut. Upaya pemberian bantuan dapat ditempuh dengan 

memberikan layanan konseling agar perilaku agresif siswa dapat diatasi 

sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain serta dapat tercipta 

lingkungan sekolah yang nyaman dan tenang, sehingga siswa dapat 

mengembangkan diri mencapai realisasi diri yang optimal.  

Sejalan dengan definisi konseling yang antisipatif sesuai tantangan 

pembangunan yaitu konseling adalah upaya bantuan yang diberikan 

seorang pembimbing yang terlatih dan berpengalaman, terhadap individu-

individu yang membutuhkannya agar individu tersebut berkembang 

                                                           
8
 Observasi di SMK Yapemda 1 Sleman di kelas X  Pada tanggal 14 Maret 2018. 
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potensinya secara optimal, mampu mengatasi masalahnya, dan mampu 

menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah.
9
 

Dari uraian di atas maka peneliti ingin meneliti konseling terapi 

yang dilakukan guru bimbingan dan konseling guna mengatasi perilaku 

agresif siswa di SMK Yapemda 1 Sleman. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan judul penelitian ini yaitu Konseling Terapi Yang 

Dilakukan Guru Bimbingan dan Konseling Dalam Mengatasi Perilaku 

Agresif Siswa SMK Yapemda 1 Sleman, maka dirumuskanlah masalah 

penelitian yaitu:  

1. Apa saja bentuk perilaku agresif siswa SMK Yapemda 1 Sleman?  

2. Bagaimana Konseling terapi yang dilakukan guru bimbingan dan 

konseling guna mengatasi perilaku agresif siswa SMK Yapemda 1 

Sleman? 

3. Bagaimana hasil konseling terapi yang dilakukan guru bimbingan dan 

konseling guna mengatasi perilaku agresif siswa SMK Yapemda 1 

Sleman? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1) Tujuan  Penelitian 

a. Untuk mengetahui apa saja bentuk perilaku agresif siswa SMK 

Yapemda 1 Sleman. 

                                                           
9
 Sofyan S. Willis, Konseling Individual Teori dan Praktek (Bandung: Alfabrta, 2010), 18. 
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b. Untuk mengetahui bagaimana konseling terapi yang dilakukan 

guru bimbingan dan konseling guna mengatasi perilaku agresif 

siswa SMK Yapemda 1 Sleman. 

c. Untuk mengetahui hasil konseling terapi yang dilakukan guru 

bimbingan dan konseling guna mengatasi perilaku agresif siswa 

SMK Yapemda 1 Sleman? 

2) Kegunaan Penelitian  

a) Secara Teoritis 

Secara teoritis, dapat menjadi bahan rujukan dan informasi serta 

perbandingan bagi penelitian selanjutnya yaitu bagi yang ingin 

mengembangkan lebih lanjut tentang konseling terapi guna 

mengatasi perilaku agresif, termasuk dalam menggunakan 

konseling individual dengan reality therapy, terapi behavioral, dan 

cognitive behavioral therapy. 

b) Secara praktis 

Secara praktis, diharapkan memberi kontribusi kepada para 

konselor/guru bimbingan konseling dalam mengatasi perilaku 

agresif siswa, sehingga dapat menggunakan metode, teknik serta 

pendekatan konseling terapi yang tepat dan teruji karena telah 

dilaksanakan oleh konselor / guru bimbingan konseling di SMK 

Yapemda 1 Sleman.  
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D. Kajian Pustaka 

Penelitian ini menggunkan berbagai macam literature yang 

berfungsi sebagai acuhan untuk memperkuat teori-teori yang dipakai. 

Penelitian yang pertama jurnal karya Rika Damayanti, Tri Aeni, dari 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Raden Intan Lampung yang 

berjudul “Efektivitas Konseling Behavioral Dengan Teknik Modeling 

Untuk Mengatasi Perilaku Agresif Pada Peserta Didik SMP NEGERI 07 

BANDAR LAMPUNG” penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  

menurunya perilaku agresif peserta didik  dengan konseling behavioral 

dengan teknik modeling. Metode penelitianyang digunakan adalah 

kuantitatif dengan metode design one group pretes-postes. Hasil penelitian 

dalam jurnal ini didapatkan adanya penurunan perilaku agresif setelah 

mengikut konseling behavior dengan teknik modeling.
10

 

Persamaan dalam penelitian diatas dengan penelitian ini adalah 

sama-sama mengatasi perilaku agresif salah satu pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini juga menggunakan konseling behavioral. 

Perbedaanya terletak pada teknik yang digunakan, jika dalam penelitian 

diatas menggunakan konseling behavioral dengan teknik modeling untuk 

mengatasi perilaku agresif maka dalam penelitian ini menggunakan teknik 

hukuman dan penguatan positif untuk mengatasi perilaku agresif. 

Penelitian yang kedua jurnal karya Yahya AD dan Megalia dari 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Raden Intan Lampung, yang 
                                                           

10
 Rika Damayanti dan Tri Aeni, “Efektivitas Konseling Behavioral Dengan Teknik 

Modeling Untuk Mengatasi Perilaku Agresif Pada Peserta Didik SMP NEGERI 07 Bandar 
Lampung,” Konseli: Jurnal Bimbingan dan Konseling 03 (1) (2016) 1-10. Juni 2016 
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berjudul,”Pengaruh Konseling Cognitive Behavioral Therapy (CBT) 

Dengan Teknik Self Control Untuk Mengurangi Perilaku Agresif Kelas 

VIII di SMP N 9 Bandar Lampung.” Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menguji secara empiris pengaruh Cognitive Behavioral Therapy 

(CBT) dalam mengurangi perilaku agresif. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah desain eksperimen Pretest-Posttest one Group 

Design. Dalam penelitian ini analisis data menggunakan analisis data 

statistic (kuantitatif). Hasil perhitungan rata-rata skor perilaku agresif 

sebelum mendapatkan konseling Cognitive Behavioral Therapy (CBT) 

dengan teknik Self Control adalah 115,5 dan setelah mengikuti pelatihan 

konseling Cognitive Behavioral Therapy (CBT) dengan teknik Self 

Control adalah 68,5. Dari hasil uji Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini 

berarti ada pengaruh dalam pelaksanaan konseling Cognitive Behavioral 

Therapy (CBT) dengan teknik Self Control dalam mengurangi perilaku 

agresif kelas VIII di SMP N 9 Bandar Lampung.
11

 

Persamaan dalam penelitian diatas dengan penelitian ini adalah 

sama-sama menangani perilaku agresif, salah satu pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini juga menggunakan konseling Cognitive 

Behavioral Therapy (CBT). Perbedaanya terletak pada teknik yang 

digunakan, jika dalam penelitian diatas menggunakan konseling cognitive 

behavior therapy dengan teknik self control untuk mengurangi perilaku 

                                                           
11

 Yahya AD dan Megalia, “Pengaruh Konseling Cognitif Behavior Therapy (CBT) Dengan 
Teknik Self Control Untuk Mengurangi Perilaku Agresif Kelas VIII di SMP N 9 Bandar Lampung.” 
Konseli: Jurnal Bimbingan dan Konseling 03 (2) (2016) 187-200. 
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agresif maka dalam penelitian ini menggunakan teknik self-talk untuk 

mengatasi perilaku agresif. 

Penelitian ketiga jurnal karya Hanif Kurniawati dan Titin Indah 

Pratiwi dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya yang 

berjudul “Penerapan Konseling Kelompok Kognitif Perilaku Untuk 

Mengurangi Perilaku Agresif Verbal Siswa Kelas VII-F SMPN 1 Ngunut 

Tulungagung. Penelitian ini bertujuan untuk menguji penerapan konseling 

kelompok kognitif  perilaku  untuk mengurangi perilaku  agresif  siswa  di  

SMPN 1  Ngunut Tulungagung. Jenis penelitian ini adalah penelitian pre-

eksperimenttal designe dengan jenis pre-test post-test one group design. 

Berdasarkan mean pre-test 96,33 dan mean post-test 70,7. Hal ini 

membuktikan bahwa pemberian konseling kelompok kognitif perilaku 

dapat menurunkan perilaku agresif siswa di kelas VII-F SMPN 1 Ngunut 

Tulungagung. 
12

 

Persamaan dalam penelitian diatas dengan penelitian ini adalah 

sama-sama menangani perilaku agresif. Perbedaanya terletak pada 

konseling yang digunakan, jika dalam penelitian diatas menggunakan 

konseling kelompok dengan teknik kognitif untuk mengurangi perilaku 

agresif maka dalam penelitian ini menggunakan konseling individu untuk 

mengatasi perilaku agresif. 

 

                                                           
12

 Hanif Kurniawati dan Titin Indah,” Penerapan Konseling Kelompok Kognitif Perilaku 
Untuk Mengurangi Perilaku Agresif Verbal Siswa Kelas VII-F SMPN 1 Ngunut Tulungagung,” Jurnal 
BK UNESA 
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Penelitian yang keempat jurnal karya Kadek Pigura Wiladantika, I 

Ketut Dharsana, Kadek Suranata, dari Jurusan Bimbingan Konseling, FIP 

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia. Yang berjudul 

“Penerapan Konseling Behavioral Dengan Teknik Modeling Untuk 

Meminimalisir Perilaku Agresif Siswa Kelas XI Bahasa SMA NEGERI 2 

Singaraja. Penelitian ini adalah jenis  Penelitian  Tindakan  Bimbingan 

Konseling  (Action  Research  In  Counseling) yang  dilaksanakan  dalam 

dua  siklus.  Dari hasil penelitian siklus I siswa yang mengalami perilaku 

agresif dari kategori tinggi menjadi sedang.  Kemudian setelah pemberian 

layanan pada siklus II siswa yang memiliki perilaku agresif dari kategori 

sedang menjadi rendah dan sangat rendah. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan konseling behavioral dengan 

teknik modeling dapat meminimalisir perilaku agresif siswa kelas XI 

Bahasa SMA Negeri 2 Singaraja. 
13

 

Persamaan dalam penelitian diatas dengan penelitian ini adalah 

sama-sama menangani perilaku agresif salah satu pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini juga menggunakan konseling behavioral. 

Perbedaanya terletak pada teknik yang digunakan dalam, jika dalam 

penelitian diatas menggunakan konseling behavioral dengan teknik 

modeling untuk meminimalisir perilaku agresif maka dalam penelitian ini 

                                                           
13

 Kadek Pigura Wiladantika, I Ketut Dharsana, Kadek Suranata,” Penerapan Konseling 
Behavioral Dengan Teknik Modeling Untuk Meminimalisir  Perilaku Agresif Siswa Kelas XI Bahasa 
SMA NEGERI 2 Singaraja,” e-journal Undiksa Jurusan Bimbingan Konseling Volume: 2 No 1, Tahun 
2014  
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menggunakan teknik hukuman dan penguatan positif untuk mengatasi 

perilaku agresif. 

Penelitian kelima jurnal karya Septiana Yunika Sari, Denok 

Setiawati, Moch. Nursalim, dan Titin Indah Pratiwi. Dari Prodi Bimbingan 

dan konseling, FIP, UNESA, yang berjudul “Penggunaan Konseling 

Kelompok Realita Untuk Menurunkan Perilaku Agresif Siswa Di SMP 

PGRI 1 Karang Empat Surabaya”. Penelitian ini  bertujuan untuk menguji  

penggunaan konseling kelompok realita  untuk menurunkan perilaku 

agresif  siswa  di  SMP PGRI 1 Karang Empat  Surabaya. Pentingya  

perilaku agresif di  SMP PGRI 1 Karang Empat Surabaya untuk diteliti. 

Instrument pengumpulan data yang digunakan adalah angket perilaku 

agresif. Subyek penelitian ini adalah 10 siswa kelas VIII SMP PGRI1 

Karang Empat yang memiliki agresif tinggi, sedangkan pengambilan 

sampel dilakukan dengan tehnik purposive sampling. Analisis data yang 

digunakan adalah statistic non parametrik dengan uji tanda. Dari hasil 

analisis ini diperoleh 0,001 < 0,05. Hal ini memunjukkan, Ho ditolak dan 

Ha diterima. Dengan demikian ada perbedaan yang signifikan antara skor 

pre-test dengan post-test. Dengan hasil perhitungan  juga  dikatakkan 

bahwa rata-rata  pre-test.  Hal  ini  menunjukan bahwa  penggunaan 

konseling kelompok realita  dapat  menurunkan perilaku agresif siswa  di  

SMP PGRI1 Karang Empat  Surabaya  tahun ajaran 2012-2013. Artinya 
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terjadi penurunan skor perilaku agresif yang signifikan pada tingkat 

perilaku agresif siswa sesudahnya diberikan konseling kelompok realita.
14

 

Persamaan dalam penelitian diatas dengan penelitian ini adalah 

sama-sama mengatasi perilaku agresif salah satu pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini juga menggunakan konseling realita. 

Perbedaanya, jika dalam penelitian diatas menggunakan konseling 

kelompok dengan pendekatan realita untuk menurunkan perilaku agresif 

maka dalam penelitian ini menggunakan konseling individu dengan 

pendekatan realita untuk mengatasi perilaku agresif. 

Penelitian yang keenam jurnal karya Dwi Astuti dan Latifa Nur 

Ahyani, dari Universitas Muria Kudus, Indonesia. Yang berjudul 

“Pengaruh CBT (Cognitive Behavioral Therapy) Terhadap Nurani Pada 

Remaja Dengan Perilaku Agresif “. Penelitian ini adalah Desain eksperi-

men dalam penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan model The 

Untreated Control Group Design with Pretest and Posttest. Metode 

analisis data yang digunakan secara statistik melalui uji beda (t). Hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Ada perbedaan 

tingkat pencapaian nurani remaja dan perilaku agresif sebelum 

mendapatkan Cognitive Behavioral Therapy dan setelah mendapatkan 

penyampaian nilai-nilai nurani melalui CBT. Hasil penelitian ini 

menunjukkan (a) CBT sebagai stimulasi berperan dalam menurunkan 

perilaku agresif dan meningkatkan empati pada remaja yang menjadi siswa 
                                                           

14
 Septiana Yunika Sari, Denok Setiawati, Moch. Nursalim, dan Titin Indah Pratiwi,” 

Penggunaan Konseling Kelompok Realita Untuk Menurunkan Perilaku Agresif Siswa Di SMP PGRI 
1 Karang Empat Surabaya,” Jurnal BK UNESA. Volume 03 Nomor 01 Tahun 2013, 217 - 222 
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di sekolah dengan fasilitas terbatas dan bukan sekolah favorit. Tingkat 

agresifitas setelah mendapatkan CBT lebih rendah dibandingkan tingkat 

agresifitas sebelum mendapatkan CBT. Tahapan pelaksanan terapi CBT 

kurang lebih 6 sesi pertemuan selama 2 bulan. Berdasarkan hasil analisis 

data maka hipotesis dalam penelitian ini diterima. CBT dapat 

meningkatkan nurani dan menurunkan tingkat agresifitas pada remaja.
15

 

Persamaan penelitian penelitian diatas  dengan penelitian ini adalah 

Cognitive Behavioral Therapy (CBT) juga digunakan dalam penelitian ini, 

perbedaanya terletak pada kegunaan Cognitive Behavioral Therapy (CBT) 

yang digunakan jika dalam penelitian di atas yang ingin diketahui adalah 

pengaruh Cognitive Behavioral Therapy (CBT) terhadap nurani pada 

remaja dengan perilaku agresif  maka penelitian ini menggunakan 

konseling dengan pendekatan Cognitive Behavioral Therapy (CBT) untuk 

mengatasi perilaku agresif. 

Penelitian yang ketujuh jurnal karya Rizma Try Sakti, dari Dinas 

Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Yang berjudul“ 

Pengembangan Model Cognitive Behavioral Therapy Dalam Mengatasi 

Perilaku Agresif Penyandang Disabilitas Netra Di Panti Sosial Bina Netra 

Wyata Guna Bandung”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan rancangan penelitian action research. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa CBT yang digunakan mampu mengurangi bentuk 

perilaku agresif subyek khususnya perilaku agresif yang muncul karena 
                                                           

15
 Dwi Astuti dan Latifa Nur Ahyani,” Pengaruh CBT (Cognitive Behavior Therapy) 

Terhadap Nurani Pada Remaja Dengan Perilaku Agresif,” Intuisi jurnal psikologi ilmiah. 8 (1) 
(2016), 1-5. 
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adanya kesalahan berpikir. Perilaku yang ditampilkan sebelum pemberian 

tindakan adalah agresi fisik aktif langsung, agresi verbal aktif, pasif, serta 

perilaku menyerang obyek. Setelah pemberian tindakan perilaku agresif 

yang masih sering tampak adalah agresi verbal aktif langsung berupa 

penggunaan kata-kata kasar secara spontan dan  agresi  verbal  aktif  tidak  

langsung berupa melabel teman dengan sebutan yang tidak mengenakkan. 

Kedua bentuk perilaku tersebut merupakan perilaku yang muncul karena 

kebiasaan sehingga sulit diubah dengan CBT.
16

 

Persamaan penelitian penelitian di atas dengan penelitian ini adalah 

pendekatan Cognitive Behavioral Therapy (CBT) juga digunakan dalam 

penelitian ini dan sama-sama mengatasi perilaku agresif, perbedaanya 

adalah didalam penelitian di atas mengembangkan model CBT untuk 

mengatasi perilaku agresif sedangkan penelitian ini mengunakan konseling 

individu dengan pendekatan CBT untuk mengatasi perilaku agresif, 

perbedaanya juga terdapat pada subyek, dalam penelitian di atas 

subyeknya adalah disabilitas netra sedangkan dalam penelitian ini adalah 

siswa SMK kelas X. 
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 Rizma Try Sakti,” Pengembangan Model Cognitive Behavior Therapy Dalam Mengatasi 
Perilaku Agresif Penyandang Disabilitas Netra Di Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna Bandung”, 
Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial. Vol.15 No.1, Juni 2016, 98-111. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni bentuk 

penelitian sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati.
17

 Penelitian kualitatif, juga memiliki arti yakni mendeskripsikan 

suatu peristiwa atau perilaku tertentu yang ada dalam waktu tertentu, yaitu 

hanya semata-mata melukiskan.
18

 Data akan disajikan dalam bentuk narasi. 

Data-data tersebut berusaha diinterpretasikan dengan rujukan, acuan, atau 

referensi secara ilmiah. Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama, 

yaitu pertama, menggambarkan dan mengungkapkan (to describe and 

explore), kedua menggambarkan dan menjelaskan(to describe and explain 

). 
19

 

2. Subjek dan Objek Penelitian  

a. Subjek Penelitian  

Subyek dalam penelitian adalah orang-orang yang menjadi sumber 

informasi yang dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah 

yang sedang diteliti. 
20

 

                                                           
17

 Moh. Karisam, metode penelitian kuantitatif-kualitatif (Malang: UIN-Miliki Pers, 

2010), 175. 
18

 Sutrisno Hadi, Metode Resear ch I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002),  3. 

 
19

 M.Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian kualitatif, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 29. 

 
20

 Tantang Amirin, Menyusun Rencana Penelitian (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

1998), 135. 
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Yang dimaksud dengan subyek penelitian disini adalah sumber 

data yang diperlukan dalam rangka penelitian. Dalam hal ini yang 

menjadi sumber data atau subyek dalam penelitian adalah: 

1) Sumber Data  

a) Kepala sekolah SMK YAPEMDA 1 SLEMAN  

Kepala sekolah yang menjadi subyek penelitian ini adalah Bapak 

Singgih Wiratma. Untuk memperoleh data mengenai profil SMK 

Yapemda 1 Sleman. 

b) Guru BK 

Guru bimbingan dan konseling yang menjadi subyek penelitian 

ini adalah  SY dan FHW. Untuk memperoleh data konseling 

terapi yang dilakukan dalam mengatasi perilaku agresif siswa 

SMK Yapemda 1 Sleman. 

c) Siswa 

Siswa yang menjadi subjek penelitian ini adalah 5 siswa yang 

memiliki perilaku agresif di SMK Yapemda, untuk menentukan 

subyek ada beberapa kriteria diantaranya: 

(1) Siswa perempuan kelas X yang berumur 16 tahun 

(2) Siswa yang memiliki perilaku agresif ringan  

(3) Siswa yang memiliki perilaku agresif sedang 

(4) Siswa yang memiliki perilaku agresif berat 
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d) Guru mata pelajaran  

Guru mata pelajaran yang menjadi subyek penelitian ini adalah 

SM, BB, EE, EL, VV, SH, EN, dan UU untuk memperoleh data 

siswa yang melakukan perilaku agresif. 

b. Objek Penelitian 

Obyek penelitian adalah sesuatu yang hendak diteliti dalam 

sebuah tesis.
21

 Dalam penelitian ini yang dijadikan obyek adalah 

Konseling Terapi yang dilakukan guru bimbingan dan konseling dalam 

mengatasi perilaku agresif siswa SMK Yapemda 1 Sleman. 

3. Instrumen Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara                 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara                

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
22

Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin, 

artinya wawancara dengan menggunakan kerangka pertanyaan pokok 

yang telah disusun dengan baik, tetapi dalam pelaksanaannya dapat 

dikembangkan oleh pewawancara, asal tidak meyimpang dari 

permasalahan.
23
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 Khusaini Usman dan Punama Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: 

Bumi Aksara, 1996), 96. 
22

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2012), 186. 
23

 Sutrisno Hadi, Metodoligi Research 2 (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 206. 
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Teknik ini digunakan dengan maksud mendapatkan informasi 

dari guru bimbingan dan konseling untuk mengetahui bagaimana 

Konseling terapi yang dilakukan guru bimbingan dan konseling guna 

mengatasi perilaku agresif siswa SMK Yapemda 1 Sleman. 

b. Observasi 

Metode observasi (Pengamatan) merupakan sebuah teknik 

pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan 

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, 

kegiatan benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Metode 

observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku 

subyek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu 

dan keadaan tertentu.24 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data melalui 

benda-benda tertulis, seperti majalah, buku-buku, dokumen, peraturan-

peraturan, notulen, rapat, catatan harian dan sebagainya.25. 

d. Teknik analisis data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

diskriptif-kualitiatif, yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan 

menerangkan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil 

                                                           
24

 Ida Bagoes Mantra, Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2008), 79. 

 
25

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Proses (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1991), 131. 
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penelitian lapangan. Analisis data dapat dilakukan setelah selesai 

dikumpulkan, data yang terkumpul lalu diolah. Pertama data diselaksi 

atas dasar reliabilitas dan validitasnya, data yang rendah reliabilitasnya 

dan validitasnya yang kurang lengkap digugurkan atau dilengkapi 

dengan subsitusi.
26

 

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan beberapa 

tahapan yang dikemukakan oleh J. Moleong yaitu sebagai berikut : 

1) Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari 

wawancara dan observasi. 

2) Mengadakan reduksi (pemilihan data secara keseluruhan) 

3) Meyusun dalam satuan-satuan dan kemudian dikatagorikan pada  

     langkah berikutnya. 

4) Mengadakan keabsahan data.
27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

Sumadi Suryabarata, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 

8. 
27

 Lexy J. Moleong, Metode penelitia,103. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini memberikan gambaran tentang perilaku agresif SMK 

Yapemda 1 Sleman. Dari penelitian yang penulis lakukan, ditemukan bentuk-

bentuk perilaku agresif di SMK Yapemda 1 Sleman yaitu perilaku agresif fisik 

langsung terdiri dari memukul meja, memukul dinding, membanting pintu, 

memukul dengan pengaris, merusak buku, serta mendorong teman dan perilaku 

agresif verbal aktif langsung terdiri dari menyerang dengan kata-kata, mencela 

orang lain, tidak menaati perintah, serta bersorak-sorak atau berbicara keras 

pada saat yang tidak pantas.  

Konseling Terapi yang dilakukan guru bimbingan dan konseling guna 

mengatasi perilaku agresif siswa tersebut melalui konseling individual 

diantaranya dengan  konseling individu dengan teknik behavioral therapy , 

realitas therapy, Cognitive behavioral therapy, dan therapy amarah. 

 Dari berbagai konseling yang dilakukan guru bimbingan dan konselor 

SMK Yapemda 1 Sleman tersebut didapatkan hasil bahwa konseling yang 

dilakukan dapat mengatasi perilaku agresif hanya sebatas mengatasi sementara, 

tidak bisa menghilangan secara permanen perilaku agresif siswa SMK 

Yapemda 1 Sleman.  

B. Saran 

Saran untuk guru bimbingan dan konseling SMK Yapemda 1 Sleman 

Perlunya adanya penanganan  lebih  lanjut terhadap  perilaku  agresif  verbal  

aktif terhadap siswa guru BK perlu memberikan penanganan lanjutan sehingga 
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subyek secara bertahap dapat menghilangan kebiasaan penggunaan kata-kata 

kasar dan kebiasaan perilaku agresif verbal aktif langsung lainnya. 

Penanganan lebih lanjut bertujuan agar subyek tidak hanya bisa mengurangi 

perilaku agresif verbal aktif langsung berupa kata-kata kasar yang sering 

sekali diucapkan spontan dengan teman maupun guru karena kebiasaan 

tersebut akan menghambat subyek dalam pergaulan sosial dengan siswa-siswa 

lain dan mempengaruhi keberhasilan pendidikan di SMK Yapemda 1 Sleman. 

Saran untuk guru mata pelajaran kelas X untuk lebih memberikan 

perhatianya terhadap siswa-siswa yang memiliki perilaku agresif. Guru yang 

masuk ke kelas harus mampu mengarahkan siswa yang memiliki perilaku 

agresif sehingga siswa menyadari perilakunya yang salah dan mau 

memperbaiki perilakunya. Selain itu guru juga harus lebih tegas dalam 

menghadapi siswa yang memiliki perilaku agresif agar siswa menghargai, 

menghormati guru, mendengarkan ketika dijelaskan dan tidak lagi bersikap 

atau berkata tidak sopan.  

Saran untuk peneliti lanjutan, peneliti yang menginginkan penelitian ini 

bisa mencoba dengan mengunakan konseling dengan pendekatan Cognitive 

Behavioral Therapy (CBT) dengan menggunakan teknik modifikasi perilaku 

karena bisa saja perilaku agresif siswa tidak hanya bersumber pada pikiran 

yang negatif akan tetapi bisa jadi dari kebiasaan, dengan modifikasi perilaku 

bisa mengubah perilaku agresif yang sudah menjadi suatu kebiasaan. 
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Pedoman Wawancara  

 

Wawancara dengan guru BK 

1. Keagresifan siswa yang sering muncul di SMK Yapemda 1 Sleman? 

2. Konseling terapi yang diberikan dalam mengatasi siswa yang berperilaku agresif? 

3. Apa faktor yang menyebabkan siswa berperilaku agresif? 

4. Apakah ada metode atau trik khusus yang anda gunakan untuk mengatasi siswa yang 

berperilaku agresif? 

5. Melihat perilaku agresif siswa yang cenderung mudah emosi, marah, berkata kasar 

apakah ada terapi-terapi islam yang bapak lakukan ? 

6. Apa saja konseling terapi yang bapak berikan guna mengatasi perilaku agresif siswa?  

7. Bagaimana proses konseling terapi yang dilakukan untuk menangani keagresifan siswa? 

8. Dalam proses konseling, ada beberapa tahap seperti identifikasi masalah, pengumpulan 

data, analisis data, diagnosis, prognosis, terapi, follow up. Bagaimana bapak melakukan 

langkah-langkah tersebut?  

9. Apakah bapak mengunakan konseling individu dan konseling kelompok untuk mengatasi 

perilaku agresif siswa? 

10. Apa yang bapak lakukan agar proses konseling berjalan efektif? 

11. Apa yang bapak lakukan agar proses konselor merasa nyaman? 

12. Apa bapak melakukan kerjasama denganwali kelas untuk mengatasi perilaku agresif 

siswa? 

13. Menurut anda apa konseling terapi yang dilakukan selama ini berhasil? 



Wawancara dengan guru mata pelajaran  

1. Bagaimana kondisi siswa (subjek) dalam keseharian di kelas pada saat mengikuti 

pelajaran? 

2. Faktor apa saja yang menjadi penyebab perilaku agresif siswa? 

3. Bagaimana perilaku siswa (subjek) sebelum di berikan konseling terapi oleh guru BK? 

4. Bagaimana perilaku siswa (subjek) setelah diberikan konseling trapi oleh guru Bk? 

5. Apa hasil dari konseling terapi yang dilakukan guru BK? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wawancara dengan siswa (subjek) 

1. Bagaiaman perilaku agresif yang sering kalian tunjukan disekolah?  

2. Apa yang guru BK lakukan untuk mengatasi perilaku tersebut? 

3. Apa anda bisa mengikuti konseling terapi yang diberikan oleh guru BK? 

4. Bagaimana yang anda rasakan setelah mendapatkan konseling terapi? 

5. Apa ada perbedaan sebelum dan sesudah mendapatkan konseling terapi? 

6. Setelah beberapa kali pertemuan dengan guru BK apakah anda bersedia menerapkan apa 

yang anda dapatkan dari konseling terapi yang diberikan? 
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