
BAB II  

KERANGKA TEORITIS  

A. Konsep Teoritis   

1. Konseling Kelompok 

a. Pengertian Konseling kelompok   

Istilah konseling dari bahasa latin yaitu consilium yang berarti 

“dengar” atau “bersama” yang dirangkai dengan “menerima” atau 

“memahami”.
6
 Konseling adalah kegiatan di mana semua fakta 

dikumpulkan dan semua masalah siswa difokuskan pada masalah 

tertentu untuk diatasi oleh yang bersangkutan, dimana ia diberi 

bantuan pribadi dan langsung dalam pemecahan masalah tersebut.
7
 

Menurut Tohirin, layanan konseling kelompok dapat dimaknai 

sebagai upaya pembimbing atau konselor membantu memecahkan 

masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota 

kelompok melalui kegiatan kelompok agar tercapai perkembangan 

yang optimal.
8
Melalui konseling kelompok, klien akan memperoleh 

umpan balik berupa tanggapan dan pengalaman klien lain ketika 

mengatasi masalahnya. Klien yang awalnya memiliki ketakutan untuk 

                                                     
6
Prayitno, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2004) h. 99 

7
Hibana S. Rahman, Bimbingan dan Konseling Pola 17, (Yogyakarta: UCY Press, 2003)  
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mengekspresikan dirinya menghadapi kenyataan akan lebih aktif 

dalam berinteraksi.
9
 

Menurut George M. Gazda dalam buku Winkel, 

mengemukakan konseling kelompok adalah suatu proses antar pribadi 

yang dinamis, yang terpusat pada pemikiran dan perilaku yang 

disadari.
10

 Sedangkan menurut  Prayitno, konseling kelompok adalah 

layanan yang mengikuti sejumlah peserta dalam bentuk kelompok 

dengan konselor sebagai pemimpin kegiatan kelompok dengan 

mengaktifkan dinamika kelompok guna membahas bebagai hal yang 

berguna bagi pengembangan, pribadi atau pemecahan masalah 

individu yang sifatnya pribadi yang menjadi peserta kegiatan 

kelompok.
11

 

Dari berbagai pengertian di atas dapat dipahami bahwa layanan 

konseling kelompok adalah sebuah layanan bimbingan dan konseling 

yang memungkinkan siswa memperoleh kesempatan untuk membahas 

dan memecahkan masalah yang dialami masing-masing anggota 

kelompok melalui dinamika kelompok dengan suasana yang hangat, 

terbuka, persimitif, dan penuh keakraban agar terentaskannya masalah-

                                                     
9
Namora Lumongga Lubis, Memahami Dasar-dasar Konseling (dalam Teori dan Praktik), 

(Jakarta: Kencana, 2011) h. 198 
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Winkel dan Sri Hastuti, Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan, 

(Yogyakarta:Media Abadi, 2004) h. 590  
11
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masalah yang sedang dihadapi sehingga pada akhirnya bisa meraih 

perkembangan yang optimal. Dengan demikian, para siswa yang 

terlibat konflik, dapat diberikan layanan konseling kelompok agar para 

anggota kelompok yang memiliki permasalahan yang serupa dapat 

membahas, mengkomunikasikan serta merumuskan solusi pemecahan 

dengan cara yang baik dan terarah, sehingga diharapkan dapat terjalin 

kembali pola intraksi atau hubungan sosial yang harmonis baik pada 

siswa yang sebelumnya memiliki perseteruan maupun siswa lain pada 

umumnya. 

b. Tujuan layanan konseling kelompok 

Penerapan konseling kelompok untuk membantu klien tentu 

saja dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan khusus yang 

membedakannya dari konseling individual. Adapun tujuan konseling 

kelompok dalam buku Dewa Ketut Sukardi yaitu:  

1) Melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan orang 

banyak. 

2) Melatih anggota kelompok dapat bertenggang rasa terhadap teman 

sebayanya. 

3) Dapat mengembangkan bakat dan minat masing-masing anggota 

kelompok. 
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4) Mengentaskan permasalahan-permasalahan kelompok.
12

 

Sedangkan menurut Prayitno dalam buku Tohirin, menjelaskan 

secara umum tujuan layanan konseling kelompok adalah 

berkembangnya kemampuan bersosialisasi peserta didik, khususnya 

kemampuan berkomunikasinya. Melalui layanan konseling kelompok,  

hal-hal yang dapat menghambat atau  menganggu sosialisasi dan 

komunikasi peserta didik diungkap dan didinamikakan melalui 

berbagai teknik, sehingga kemampuan sosialisasi dan berkomunikasi 

peserta didik berkembang secara optimal. Melalui layanan konseling 

kelompok juga dapat dientaskan masalah klien (peserta didik) dengan 

memanfaatkan dinamika kelompok.
13

 

c. Asas-asas Konseling Kelompok  

Menurut prayitno dalam konseling kelompok, asas yang 

dipakai yaitu :  

1) Kerahasian, karena membahas masalah pribadi anggota (masalah 

yang dirasakan tidak menyenangkan, mengganggu perasaan, 

kemauan aktifitas kesehariannya) 

2) Kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan 

kerelaan peserta didik mengikuti atau menjalani layanan atau 

kegiatan yang diperuntukkan baginya. Guru pembimbing 

berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan seperti 

itu 

3) Keterbukaan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik yang 

menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersifat terbuka dan tidak 

berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya 

sendiri maupun dalam menerima. Berbagai informasi dan materi 

dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Guru 
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Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di 

Sekolah, (Jakarta: Renika Cipta, 2008), h. 68  
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pembimbing berkewajiban mengembangkan keterbukaan peserta 

didik. Agar peserta didik mau terbuka, guru pembimbing terlebih 

dahulu bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. Asas keterbukaan 

ini erat dengan asas kerahasiaan dan kesurelaan 

4) Kegiatan yaitu, asas yang menghendaki agar peserta didik yang 

menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasiaktif didalam 

penyelenggaraan konseling kelompok. Guru pembimbing perlu 

mendorong dan memotivasi peserta didik untuk dapat aktif dalam 

setiap layanan/ kegiatan yang diberikan kepadanya. 
14

 

 

d. Tahapan dalam Konseling Kelompok 

Layanan konseling kelompok memiliki beberapa tahapan. Para 

ahli pada umumnya menggunakan istilah yang berbeda untuk tahapan-

tahapan dalam layanan konseling kelompok namun itinya tetap sama. 

Tahapan dalam konseling kelompok ada empat yakni: 

1) Tahap Pembentukan  

Tahap pembentukan merupakan tahap pengenalan dan 

tahap perlibatan awal dalam kelompok, tahapan ini sangat perlu 

sebagai dasar pembentukan dinamika kelompok. Dalam tahapan 

ini pemimpin kelompok harus menjelaskan pengertian layanan 

konseling kelompok, tujuan, tata cara dan asas-asas konseling 

kelompok. Selain itu pengenalan antar sesama anggota kelompok 

maupun pengenalan anggota kelompok dengan pemimpin 

kelompok juga dilakukan pada tahapan ini. 
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2) Tahap Peralihan 

Pada tahapan ini pemimpin kelompok perlu kembali 

mengalihkan perhatian anggota kelompok tentang kegiatan apa 

yang akan dilakukan selanjutnya, menjelaskan jenis kelompok 

(kelompok  tugas apa bebas), menawarkan atau mengamati apakah 

para anggota sudah siap menjalani kegiatan pada tahap selajutnya, 

membahas suasana yang terjadi dan meningkatkan kemampuan 

keikutsertaan anggota. 

3) Tahap Kegiatan  

Tahap kegiatan merupakan tahap inti dari konseling 

kelompok, dalam tahap ketiga ini hubungan antara anggota 

kelompok tumbuh dengan baik. Saling tukar pengalaman dalam 

bidang suasana perasaan yang terjadi, pengutaraan, penyajian dan 

pembukaan diri berlangsung dengan bebas. Konseling kelompok 

dengan teknik role playing adalah setelah pengungkapan masalah, 

kemudian; 

a) Menentukan rangkaian situasi yang menimbulkan 

permasalahan. 

b) Konseli bersama anggota kelompok lain memainkan peran 

dengan arahan guru pembimbing masing-masing anggota 

kelompok secara bebas mengemukakan masalah yang akan 

dibahas, menetapkan masalah yang akan  dibahas terlebih 
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dahulu, kemudian anggota membahas masing-masing masalah 

secara mendalam dan tuntas, akhir tahapan ini adalah 

dihasilkan solusi atau penyelesaiaan masalah atas 

permasalahan yang telah dibahas. 

c) Konseli membaca mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-

hari. 

d) Mendiskusikan kembali hasil penerapan role playing pada 

pertemuan selanjutnya. 

4) Tahap Pengakhiran 

Pada tahapan ini pemimpin kelompok mengemukakan 

bahwa kegiatan akan segera diakhiri, meminta kepada para 

anggota kelompok untuk mengemukakan perasaan tentang 

kegiatan yang telah dijalani, serta membahas kegiatan lanjutan. 

Dalam tahapan ini pemimpin kelompok tetap mengusahakan 

suasana hangat, bebas dan terbuka, memberikan pernyataan dan 

menguccapkan terimakasih atas keikutsertaan anggota, 

memberikan semangat untuk kegiatan lebih lanjut dan penuh rasa 

persahabatan.
15
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2. Role Playing (Bermain Peran) 

a. Pengertian Role Playing  

Role playing merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris  

yang terdiri atas dua kata yaitu: “Role” yang berarti peran,
16

 sedangkan 

“playing”yang berarti bermain,
17

 jadi Role Playing berarti bermain 

peran. George Shaftel mengatakan bahwa Role Playing (bermain 

peran) dapat mendorong siswa mengekspresikan perasaannya dan 

bahkan melepaskan.
18

 

Jadi dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan teknik Role 

Playing (bermain peran) adalah siswa dapat melepaskan suatu 

permasalahannya dengan bermain, berlakon, bersandiwara dalam 

suatu kelompok. 

b. Karakteristik Role Playing 

Bermain merupakan bagian terbesar dalam kehidupan anak-

anak untuk dapat belajar mengenal dan mengembangkan katerampilan 

sosial dan fisik, mengatasi situasi dalam kondisi sedang terjadi 

konflik. Secara umum bermain sering dikaitkan dengan kegiatan anak-

anak yang dilakukan secara spontan dan dalam suasana riang gembira. 

Dengan bermain berkelompok anak akan mempunyai penilaian 

terhadap dirinya tentang kelebihan yang dimilikinya sehingga dapat 
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Yan Tirtobisono, Kamus Tiga Bahasa, (Surabaya: Apollo Lestar, 2004) h. 167 
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membantu pembentukan konsep diri yang positif, pengelolaan emosi 

yang baik, memiliki rasa empati yang tinggi, memiliki kendali diri 

yang bagus, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. 

Role Playing (bermain peran) merupakan sebuah permainan di 

mana para pemain memainkan peran tokoh-tokoh khayalan dan 

berkolaborasi untuk merajut sebuah cerita bersama. Para pemain 

memilih aksi tokoh-tokoh mereka berdasarkan karakteristik tokoh 

tersebut, dan keberhasilan aksi mereka tergantung dari sistem 

peraturan permainan yang telah ditetapkan dan ditentutakan, asalkan 

tetap mengikuti peraturan yang ditetapkan, para pemain bisa 

berimprovisasi membentuk arah dan hasil akhir permainan. 

Terdapat lima karakteristik Role Playing (bermain peran), 

yaitu:  

1) Merupakan sesuatu yang menyenangkan dan memiliki nilai yang 
positif bagi anak. 

2) Didasari motivasi yang muncul dari dalam diri, jadi anak 
melakukan kegiatan itu atas kemauan dirinya sendiri. 

3) Sifatnya spontan dan sukarela, bukan merupakan kewajiban. Anak 
merasa bebas memilih apa saja yang ingin dijadikan alternatif bagi 

kegiatan bermainnya. 

4) Senantiasa melibatkan peran aktif dari anak, baik secara fisik 
maupun mental. 

5) Memiliki hubungan sistematik yang khususnya dengan sesuatu 
yang bukan bermain, seperti kemampuan kreatif, memecahkan 

masalah, kemampuan bahasa, kemampuan memperoleh teman 

sebanyak mungkin dan sebagainya.
19
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c. Tujuan Role Playing (bermain peran) 

Tujuan Role Playing adalah menggambarkan suatu peristiwa 

masa lampau atau dapat pula cerita dimulai dengan bebagai 

kemungkinan yang terjadi baik kini maupun yang akan datang 

kemudian ditunjuk beberapa siswa untuk melakukan peran sesuai 

dengan tujuan cerita. Pemeran melakukan sendiri peranannya sesuai 

dengan daya imajinasi tentang pokok yang diperankannya.  

Mengutip pendapat dari Subari yang menjelaskan tujuan 

bermain peran adalah: 

a. Memahami peran orang lain; 

b. Membagi tanggung jawab dan melaksanakannya; 

c. Menghargai penghayatan orang lain; dan 

d. Terlatih mengambil keputusan.
20

 

 

d. Tahapan Role Playing  

Agar dapat menjadi menjadi model pembelajaran dalam 

interaksi sosial yang benar-benar efektif, terdapat tiga hal yang perlu 

diperhatikan oleh konselor dalam aplikasi role playing, yaitu: (1) 

kualitas pemeranan, (2) analisis yang mengiringi peranan, dan (3) 

persepsi peserta didik mengenai kesamaan permainan peranan dengan 

kehidupan nyata.  

Untuk itu, Shaftels dalam Paul Arjanto membagi langkah-

langkah melaksanakan role playing menjadi sembilan: 
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1) Tahap I: Pemanasan 

a. Mengindentifikasi dan mengenalkan masalah 

b. Memperjelas masalah 

c. Menafsirkan masalah 

d. Menjelaskan role playing 

2) Tahap II: Memilih Partisipan 

a. Menganalisis peran 

b. Memilih permainan yang akan melakukan peran 

3) Tahap III: Mengatur Setting Tempat Kejadian 

a. Mengatur sesi-sesi atau batas-batas tindakan  

b.  Menegaskan kembali peran  

c. Lebih mendekat pada situasi yang bermasalah 

4) Tahap IV: Menyiapkan Observer  

a. Memutuskan apa yang akan dicari atau dialami  

b. Memberikan tugas pengamatan  

5) Tahap V: Pemeranan  

a. Memulai role playing 

b. Mengukuhkan role playing 

c. Mengakhiri role playing 

6) Tahap VI: Diskusi dan Evaluasi 

a. Mereviuw pemeranan (kejadian, posisi, kenyataan) 

b. Mendiskusikan fokus-fokus utama 

c. Mengembangkan pemeranan selanjutnya 

7) Tahap VII: Pemeranan Kembali 

a. Memainkan peran yang telah direvisi 

b. Memberi masukan atau alternatif perilaku dalam langkah 

selanjutnya 

8) Tahap VII: Diskusi dan Evaluasi 

Sama dengan fase enam 

9) Tahap IX: Berbagai pengalaman dan melakukan generalisasi  

Menghubungkan situasi yang bermasalah dengan 

kehidupan sehari-hari serta masalah-masalah aktual. Menjelaskan 

prinsip-prinsip umum dalam tingkah laku.
21
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e. Kelebihan dan Kelemahan Role Playing 

a. Adapun Kelebihan/ Keunggulan Teknik Role Playing  

1) Dengan teknik role playing peserta didik tidak bosan ketika 

mengikuti pembelajaran. 

2) Sangat menarik bagi peserta didik, sehingga memungkinkan 

kelas menjadi dinamis dan penuh antusias   

3) Dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan 

peserta didik, di samping merupakan pengalaman belajar yang 

menyenangkan yang sulit untuk dilupakan 

4) Dapat menghayati peristiwa yang berlangsung dengan mudah, 

dan dapat memitik butir-butir hikmah yang terkandung 

didalamnya dengan penghayatannya sendiri 

5) Metode role playing dapat meningkatkan nilai karakter peserta 

didik seperti kemampuan berkreativitas, kemampuan 

berkomunikasi, disiplin dan keras 

6) Dengan bermain berkelompok paserta didik akan mempunyai 

penilaian terhadap dirinya tetntang kelebihan yang dimilikinya 

sehingga dapat membantu pembentukan konsep diri yang 

positif, pengelolaan emosi yang baik, memiliki rasa empati 

yang tinggi, memiliki kendali diri yang bagus, dan memiliki 

rasa tanggung jawab yang tinggi 
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b. Kelemahan/ Kekurangan Teknik Role Playing 

1) Terlalu banyak memfokuskan pada pengekspresian perasaan-

perasaan daripada perubahan perilaku. 

2) Kebanyakan peserta didik hanya bergembira ketika ada yang 

lucu, kurang memperhatikan substansi materi yang sedang 

diperankan. 

3) Masih ada yang memainkan peran dengan asal jadi, tidak 

kreatif dan menggunakan aksesoris yang tidak sesuai dengan 

apa yang diperankan. 

4) Adanya keterbatasan waktu sehingga penyampaian materi 

kurang maksimal memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang 

tinggi dari pihak pendidikan maupun peserta didik. 

5) Apabila pelaksanaan bermain peran mengalami kegagalan, 

bukan saja dapat memberikan kesan kurang baik, tetapi 

sekaligus berarti tujuan pembelajaran tidak tercapai. 

6) Tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui metode 

ini.
22
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3. Perilaku Bullying  

a. Pengertian bullying 

Dilihat dari segi bahasa, kata bullying sendiri sulit dicari 

persamaan kata atau sinonimnya dalam bahasa Indonesia. Ada yang 

menyamakan bullying dengan kekerasan, namun sebenarnya keduanya 

berbeda. Bullying dan kekerasan merupakan salah satu bentuk agresif, 

namun bullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan seseorang 

atau sekelompok orang secara berulang-ulang (terjadi dari waktu ke 

waktu) dan melibatkan kekuatan dan kekerasan yang tidak seimbang 

dengan tujuan menyakiti korban secara mental atau secara fisik 

sehingga  korban dalam keadaan tidak mampu mempertahankan diri 

secara efektif untu melawan tindakan negatif yang diterimanya. 

Coloroso menyatakan bahwa sinonim atau persamaan kata bullying 

adalah penindasan. Selanjutnya Menurut Coloroso, bullying atau 

penindasan adalah tindakan intimidasi yang dilakukan pihak yang 

lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah.
23

 

Kata bullying  berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata bull 

yang berarti banteng yang senang menyeruduk kesana kemari. Istilah 

ini akhirnya diambil untuk menguraikan suatu tindakan destruktif. 

Berbeda dengan negara lain seperti Norwegia, Denmark dan Finlandia 
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Barbara Coloroso, Stop Bullying (Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Pra Sekolah 

Hingga SMU. (Jakarta: Serambi, 2007), h.  12-13  
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yang menyebut bullying dengan sebutan mobbing atau mobbning.  

Istilah aslinya berasal dari bahasa Inggris, yaitu  mob  yang 

menekankan  adalah kelompok orang yang anonim dan berjumlah 

banyak serta terlibat kekerasan. Dalam bahasa Indonesia, kata bully 

berarti penggertak, orang yang mengganggu orang yang lemah.
24

 Jelas 

kata asing ini belum familiar ditelinga kita, namun sesungguhnya telah 

terjadi sejak lama dilingkungan kita.
25

 

Bullying adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang 

dengan berulang kali dan sengaja kepada orang lain. Dalam bukunya 

Novan Ardy mengungkapkan bahwa bullying adalah perilaku negatif 

yang menyebabkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman atau 

terluka dan biasanya terjadi berulang-ulang.
26

 

Coloroso mengartikan bahwa bullying sebagai suatu 

penindasan. Ia berpendapat bahwa bullying  akan selalu melibatkan 

keempat unsur berikut: 

1) Ketidakseimbangan kekuatan (imbalance power). Bullying bukan 

persaingan antara saudara kandung, bukan pula perkelahian yang 

melibatkan dua pihak yang setara. Pelaku bullying bisa saja orang 

yang lebih tua, lebih besar, lebih kuat, lebih mahir secara verbal, 

lebih tinggi secara status sosial, atau berasal dari ras yang berbeda. 

2) Keinginan untuk mencederai (desire to hurt). Dalam  bullying  

tidak ada kecelakaan atau kekeliruan, tidak ada ketidaksengajaan 
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 Novan Ardy Wiyani, Op. Cit h. 12 
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Amirah Diniaty, Keterampilan Empati dalam Penyelenggaraan Konseling  Pasca 

Traumatik untuk Korban Bullying di Sekolah Menengah.  (Prosiding Internasional Seminar & 

Workshop Post Traumatic Counseling, 2012), h. 38 
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dalam pengucilan korban. Bullying  berarti menyebabkan 

kepedihan emosional atau luka fisik, melibatkan tindakan yang 

dapat melukai dan menimbulkan rasa senang di hati sang pelaku 

saat menyaksikan penderitaan korbannya. 

3) Ancaman agresi lebih lanjut. Bullying tidak dimaksudkan sebagai 

peristiwa yang hanya terjadi sekali saja, tapi juga repetitif atau 

cenderung diulangi. 

4) Teror, Unsur keempat ini muncul ketika bullying  semakin 

meningkat. Bullying adalah kekerasan sistematik yang digunakan 

untuk mengintimidasi dan memelihara dominasi. Teror bukan 

hanya sebuah cara untuk mencapai bullying  tapi juga sebagai 

tujuan bullying.
27

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwasanya 

bullying adalah perilaku negatif yang dilakukan seseorang yang 

memiliki kekuasaan yang lebih kuat kepada orang lain yang lebih 

lemah dan perilaku tersebut terjadi secara berulang-ulang. 

b. Bentuk-bentuk Bullying 

Bullying  bisa berbentuk langsung maupun tidak langsung, 

bentuk-bentuk langsungnya seperti fisik dan verbal. Sedangkan 

bentuk-bentuk tidak langsungnya seperti menyebarkan fitnah atau 

merusak barang kepunyaan orang lain. Jenis bullying  yang paling 

mutakhir saat ini yaitu bullying yang menggunakan telepon selular 

atau melalui internet.
28

 

Bullying secara verbal merupakan bentuk penindasan yang 

paling umum dilakukan oleh anak laki-laki maupun perempuan. Kata-

kata adalah alat yang kuat dan dapat mematahkan semangat anak yang 
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menerimanya. Bullying dalam bentuk verbal dapat berupa julukan 

nama, celaan, fitnah, kritik tajam, penghinaan dan pernyataan-

pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual.
29

 

Bullying secara fisik dapat dilakukan dengan cara memukuli, 

mencekik, menyikut, meninju, menendang, mengigit,mencakar serta 

meludahi anak yang ditindas. Selain itu pelaku menekuk anggotatubuh 

anak yang menjadi korban, merusak serta menghancurkan pakaian 

serta barang-barang anak yang ditindas.
30

 

Selanjutnya bullying relasional merupakan jenis yang paling 

sulit dideteksi. Penindasan relasional adalah pelemahan harga diri 

korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian 

atau penghindaran. Jenis bullying  ini dapat digunakan untuk 

mengasingkan atau menolak seorang teman dalam pergaulan. Perilaku 

ini dapat mencakup sikap-sikap tersembunyi seperti pandangan yang 

agresif, lirikan mata, helaan nafas, bahu yang bergidik, cibiran dan 

tawa mengejek.
31

 

Dari beberepa pendapat di atas dapat dipahami bahwa yang 

termasuk bentuk tindakan bullying adalah: 

1) Bullying secara fisik. 

2) Bullying dalam bentuk relasional. 
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3) Menceritakan kebohongan dan menyebarkan rumor palsu. 

4) Menghilangkan uang atau hal-hal lain atau merusak milik 

seseorang. 

5) Mengancam atau memaksa orang lain untuk melakukan hal-hal 

yang mereka ingin lakukan. 

6) Mem-bully ras tertentu. 

7) Bullying seksual. 

8) Cyber-bullying (melalui telepon atau internet). 

c. Dampak Bullying 

Secara perilaku agresif, apapun bentuknya pasti memiliki 

dampak buruk bagi korbannya. Para ahli menyatakan bahwa bullying  

mungkin merupakan bentuk agresifitas antar siswa yang memiliki 

dampak paling negatif bagi korbannya. Hal ini dikarenakan adanya 

ketidakseimbangan kekuasaan dimana pelaku yang berasal dari 

kalangan siswa/siswi yang lebih senior melakukan tindakan tertentu 

kepada korbannya. Dimana korban yang tak berdaya tidak mampu 

melakukan perlawanan.
32

 

Dampak lain yang dialami oleh korban bullying  adalah 

mengalami berbagai macam gangguan meliputi kesejahteraan 

psikologis yang rendah dimana korban akan merasa tidak nyaman, 

takut, rendah diri, tidak berharga, penyesuaian sosial yang buruk 
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dimana korban merasa takut kesekolah bahkan tidak mau sekolah, 

menarik diri dari pergaulan, prestasi akademik yang menurun akibat 

hilangnya konsentrasi belajar, bahkan yang lebih parah berkeinginan 

untuk bunuh diri daripada harus menghadapi tekanan-tekanan berupa 

hinaan dan hukuman.
33

 

d. Faktor penyebab terjadinya bullying 

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku bullying, 

mulai dari pribadi anak itu sendiri, keluarga, lingkungan, bahkan 

sekolah. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

1) Faktor keluarga: 

a) Kurangnya kehangatan dan tingkat kepedulian orang tua yang 

rendah terhadap anaknya. 

b) Pola asuh orang tua yang terlalu permisif sehingga anak bebas 

melakukan tindakan apapun yang diinginkan atau sebaliknya. 

c) Pola asuh orang tua yang terlalu keras sehingga anak menjadi 

akrab dengan suasana yang mengancam. 

d) Kurangnya pengawasan dari orang tua. 

e) Pengaruh dari perilaku saudara-saudara kandung di rumah 

2) Faktor pergaulan: 

a) Bergaul dengan anak yang terbiasa melakukan bullying. 
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b) Anak agresif yang berasal dari status sosial tinggi dapat 

menjadi palku bullying demi mendapatkan penghargaan dari 

kawan-kawan sepergaulannya. 

3) Faktor penyebab lainnya: 

a) Bullying akan tumbuh subur di sekolah jika pihak sekolah 

tidak menaruh perhatian pada tindakan tersebut. 

b) Banyaknya contoh perilaku bullying dari berbagai media 

seperti televisi, film ataupun video game. 

c) Pada sebagian anak remaja putri, bullying terkadang dijadikan 

alat untuk menghibur diri. Terkadang juga digunakan sebagai 

alat untuk mencari perhatian dari teman-teman yang dianggap 

saingan. 

 

B. Penelitian yang Relavan 

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai 

perbandingan yang menghindari dari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah 

dan menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum 

pernah diteliti oleh orang lain. Apapun penelitian yang relevan dengan 

penelitian yang penulis lakukan adalah: 

1. Nissa Ardilla 2009, dari departement Kriminolgi FISIP Universitas 

Indonesia meneliti dengan judul: Pengaruh Kontrol Sosial terhadap 

Perilaku Bullying Pelajar di Sekolah Menegah Pertama. Berdasarkan dari 
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hasil penelitian Nissa Ardilla dapat disimpulkan bahwa dari hasil uji 

korelasi dan regresi pada penelitian ini menunjukkan hubungan yang kuat, 

signifikan, positif dan berpengaruh antara variabel kontrol sosial dan 

variabel perilaku Bullying.  

2. Dewi  Hidayati 2014, dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan meneliti 

dengan judul:  Strategi  Guru Pembimbing dalam Mencegah terjadinya 

Tindakan Bullying antar Siswa di SMP Negeri 20 Pekanbaru Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa bentuk-bentuk perilaku yang mengarah 

pada tindakan bullying  adalah (1) Siswa korban bullying dipanggil 

dengan ejekan fisik seperti sigendut,sigaek,sipendek dan mengolok olok 

nama orangtua. (2) perlakuan tersebut dilakukan oleh teman sekelas dan 

senior. (3) didorong, dipukul dan ditendang. (4) dipermalukan didepan 

umum dan dituduh melakukan sesuatu yang tidak dilakukan. (5) merusak 

dan  menghilangkan barang orang lain. (6) diancam. Sedangkan strategi 

Guru pembimbing dalam mencegah tindakan bullying adalah (1) Guru 

Pembimbing menanamkan bahwa rasa aman adalah milik semua orang. 

(2) Guru Pembimbing Membekali Siswa dalam Menghadapi Pelaku 

Bullying. (3) Guru Pembimbing membangkitkan  rasa kerja sama antar 

individu. (4) Guru Pembimbing menyadarkan siswa bahwa setiap individu 

berbeda-beda latar belakang, cita-cita, pendapat,  agama, dan ras. (5) Guru 

Pembimbing membangkitkan rasa cinta lingkungan. 
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3. Tendik Dwi Suharto 2014, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Kristen Satwa Wacana Sataga pada meneliti dengan judul: 

pemanfaatan bimbingan kelompok teknik role playing untuk mengurangi 

tindakan bullying pada siswa kelas VII A SMP Kristen 2 Salatiga Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa ada perbedaan yang signifikan perilaku 

bullying siswa kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Hasil 

menunukkan skor mean rank post test kelompok eksperimen sebesar 3,00 

menurun 5,00 dari skor pretest 8,00. Hasil uji beda pre test dan post test 

kelompok eksperimen diperoleh nilai p = Asymp.Sig 0,009 <0,01 artinya 

ada perbedaan yang signifikan. Dengan demikian, layanan bimbingan 

kelompok teknik role playing telah menurunkan secara signifikan perilaku 

bullying siswa kelas VII A SMP Kristen 2 Salatiga. Diakses pada tanggal 

03 Februari 2017. 

 

A. Konsep Operasional 

Konsep operasional ini merupakan suatu konsep yang digunakan 

untuk memberi batasan terhadap kerangka teoritis. Hal ini diperlukan agar 

tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran ini. 

Konsep kajian ini berkenaan dengan proses konseling kelompok 

dengan teknik role playing agar siswa dapat mencegah perilaku bullying. 

1. Prosedur penggunaan role playing pada layanan konseling kelompok 

untuk mencegah perilaku bullying siswa  apabila:  
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a. Pemanasan, seperti mengidentifikasi dan mengenalkan masalah 

b. Memilih partisipan, seperti memilih permainan yang akan dilakukan 

peran 

c. Mengatur setting tempat kejadian, seperti mengatur sesi-sesi atau 

batas-batas tindakan 

d. Menyiapkan observer, seperti memberikan tugas mengamatan, 

memutuskan apa yang akan dicari atau dialami 

e. Pemeranan, seperti memulai role playing, mengukuhkan role 

playing, mengakhiri role playing 

f. Pemeranan kembali, seperti memberikan masukan atau alternatif 

perilaku dalam langkah selanjutnya 

g. Diskusi dan Evaluasi 

h. Berbagi pengalaman dan melakukan generalisasi 

2. Indikator perilaku bullying siswa 

a. Siswa menyisihkan seorang teman dari pergaulan. 

b. Siswa membuat julukan yang bersifat ejekan. 

c. Siswa meminta uang dengan paksa 

d. Memaksa kehendak untuk kepentingan pelaku, seperti mengambilkan 

surat izin keluar dari guru piket  

e. Siswa tidak segan-segan melakukan pemukulan menggunakan tangan 

kosong maupun alat-alat yang di sekitarnya 
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B.  Hipotesis  

Hipotesis adalah keterangan sementara dari hubungan fenomena-

fenomena yang kompleks.
34

 Hipotesis menyatakan hubungan antara dua 

variabel atau lebih variabel. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ha: Ada perbedaan yang signifikan antara perilaku bullying siswa sebelum 

(pre-test) dan setelah diberikan layanan konseling kelompok dengan teknik 

role playing (post-test) bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Taruna 

Pekanbaru. 

Ho: Tidak ada perbedaan yang signifikan antara perilaku bullying siswa 

sebelum (pre-test) dan setelah diberikan layanan konseling kelompok dengan 

teknik role playing (post-test) bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan 

Taruna Pekanbaru. 
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