
BAB II

KERANGKA TEORETIS

A. Kerangka Teoretis

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya target sesuai dengan realisasi,

tepat guna dan berhasil guna. Sedangkan efektivitas adalah akibat, penagaruh, kesan atau

dapat membawa hasil.1 Efektivitas yang dimaksud oleh penulis adalah seberapa besar

pengaruh layanan konseling kelompok terhadap permasalahan  tentang kekerasan

psikologis pada siswa dalam pergaulan teman sebaya apakah layanan konseling kelompok

tersebut efektif atau tidaknya.

2. Layanan Konseling Kelompok

a. Pengertian Layanan Konseling Kelompok
Konseling kelompok terdiri dari dua kata yaitu “konseling” dan “kelompok”,

sebelum dibahas pegertian layanan konseling kelompok secara keseluruhan, adapun

hakekat konseling yaitu dijelaskan sebagai berikut:

“Menurut Bernard dan Fullmer konseling meliputi pemahaman dan hubungan
individu untuk mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan, motivasi dan potensi-
potensi yang unik dari individu dan membantu individu yang bersangkutan
untuk menginterpretasikannya. Adapun membantu individu menyadair diri
sendiri dan membersihkan reaksi tehadap pengaruh-pengaruh lingkungan yang
diterimanya, selanjutnya membantu individu tersebut menentukan bebrapa
makna pribadi untuk tingakah laku tersebut dan mengembangkan kejelasan
tujuan dan nilai-nilai untuk perilaku yang akan datang. Sedangkan menurut
Tolbert, konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka
antara dua orang dimana konselor memulai hubungan itu dan kemampuan-
kemampuan yang dimilikinya, menyediakan situasi belajar untuk konseli dalam
memahami diri dan keadaannya, baik untuk masa sekarang atau yang akan
datang yang dapat ia ciptakan dengan menggunakan potensi-potensi yang
dimilikinya demi kesejahteraan pribadi atau masyarakat dan lebih jauh lagi

1EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja,. Op,. Cit., h. 269.



dapat belajar bagaimana memecahkan masalah dan menemukan kebutuhan-
kebutuhan yang akan datang”.2

Konseling juga dapat di artikan sebagai suatu upaya yang dapat membantu

individu maupun kelompok melalui proses interaksi yang bersifat pribadi pribadi

antara konselor dan konseli (individu dan kelompok) agar konseli memahami diri dan

lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai

yang di yakininya sehinga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya.3

Dari defenisi di atas dapat dipahami bahwa konseling adalah suatu proses

pemberian bantuan yang dilaksanakan melalui wawancara konseling antara dengan

klien yang sedang mengalami permasalahan yang bermuara pada terentaskannya

masalah yang dihadapi oleh klien tersebut.

Kelompok pada hakekatnya adalah berkumpulnya sejumlah orang yang saling

berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.4 Kumpulan orang-orang dapat yang

membentuk kerumunan dapat berubah menjadi kelompok apabiala muncul dan

berkembang faktor-faktor sebagai berikut:

1) Interaksi antara orang-orang yang ada di dalam kumpulan atau kerumunan.
2) Ikatan emosional sebagai ikatan kebersamaan.
3) Tujuan atau kepentingan bersama yang ingin dicapai.
4) Kepemimpinan yang dipatuhi dalam rangka mencapai tujuan atau

kepentingan bersama.
5) Norma yang diakui dan diikuti oleh mereka yang terlibat di dalamnya.

Menurut Prayitno, konseling kelompok yaitu :

“Layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik (klien)
memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan masalah yang
dialaminya melalui dinamika kelompok, masalah yang dibahas itu adalah

2Prayitno dan Erman Amti, 2004. Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling. Jakarta : Rineka Cipta. h. 101.
3Achmad Juntika Nurihsan, 2007. Bimbingan dan Konseling. Bandung: Refika Aditama. h. 10.
4Prayitno, 1995. Layanan Bimbingan dan Konseling Kelompok (Dasar dan Profil). Jakarta: Ghalia

Indonesia. h. 14.



masalah-masalah pribadi yang dialami oleh massing- masing anggota
kelompok”.5

Menurut Suhertina, konseling kelompok yaitu:

“Proses konseling yang diselenggarakan dalam kelompok dengan
memanfaatkan dinamika kelompok. masalah yang dibahas dalam layanan
konseling kelompok adalah masalah pribadi siswa yang terlibat dalam kegiatan
itu. Setiap anggota kelompok dapat menampilkan masalah yang dirasakannya.
Pembahasan masalah dari anggota kelompok dibicarakan oleh seluruh anggota
kelompok”.6

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud

dengan layanan konseling kelompok adalah layanan yang dilaksanakan dalam bentuk

wawancara konseling antara konselor sebagai pimpinan kelompok dengan sejumlah

siswa selaku anggota kelompok untuk memecahkan masalah dan pengembangan

pribadi atau masalah yang dialami oleh anggota kelompok yang diselesaikan dengan

memanfaatkan dinamika kelompok.

b. Pase Layanan Konseling Kelompok

Secara umum, tujuan layanan konseling kelompok adalah untuk

mengembangkan kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi

peserta layanan. Banyak ditemukan bahwa yang menjadi kenyataan kemampuan

bersosialisasi atau berkomunikasi seseorang sering tergagu perasaan, pikiran, persepsi,

wawasan dan sikap yang tidak objektif, sempit, dan terkungkung serta tidak efektif.7

Dengan tujuan yang secara umum dicapai melalui proses konseling, yaitu

pengembangan pribadi, pembahasan dan pemecahan masalah pribadi yang dialami

5Prayitno, 2001. Panduan Kegiatan Pengawasan Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Bandung : Rineka
Cipta. h. 89.

6Suhertina, 2008. Pengantar Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Pekanbaru: Suska Press, h. 61-62.
7Prayitno, 2004. Seri Lyanan Konseling (L1-L9), Layanan Bimbingan Kelompok dan Konseling Kelompok

(L6-L7). Padang : FKIP UNP. h. 2.



oleh masing-masing anggota kelompok agar masalah terselesaikan dengan cepat

melalui bantuan anggota kelompok yang lain (fungsi pemahaman, fungsi

pengembangan, fungsi pencegahan dan fungsi pemecahan masalah).

Sedangkan tujuan khusus terfokus pada pembahasan masalah pribadi individu

peserta kegiatan layanan.peserta didik mendapatkan dua tujuan sekaligus yaitu:

pertama, berkembangnya perasaan, pikiran, persepsi, wawasan dan sikap terarah

kepada tingkah laku khususnya dan bersosialisasi dan berkomunikasi. Kedua,

terpecahnya masalah individu yang bersangkutan dan diperolehnya imbasan

pemecahan masalah tersebut bagi individu-individu lain yang menjadi peserta

layanan.8

c. Komponen-Komponen Layanan Konseling Kelompok

1) Pimpinan Kelompok

Pimpinan kelompok adalah konselor yang terlatih dan berwenang

menyelenggarakan praktek konseling profesional. Dalam konseling kelompok,

pimpinan kelompok bertugas untuk memimpin kelompok yang bernuansa

konseling melalui “bahasa” konseling untuk mencapai tujuan-tujuan konseling.

kewajiban pimpinan kelompok menghidupkan dinamika kelompok yaitu:

a) Pimpinan kelompok dapat memberi bantuan, penghargaan ataupun campur
tangan terhadap kegiatan kelompok.

b) Pemimpin kelompok memusatkan perhatian pada suasana perasaan yang
berkembang dalamkelompok itu baik perasaan anggota tertentu atau
keseluruhan anggotanya.

c) Jika anggota kurang menjurus kearanh yang dimaksudkan maka pimpinan
kelompok pelu memberikan arah yang dimaksudkan

d) Pimpinan kelompok juga memberikan umpan balik tentang berbagi hal yang
terjadi dalam kelompok baik yang bersifat isi maupun yang bersifat proses
kegiatan kelompok.

8Tohirin, 2007. Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. h.
181-182.



e) Pemimpin kelompok diharapkan mampu mengatur jalanya ‘lalu lintas’
kegiatan kelompok.

f) Sifat kerahasiaan dan kegiatan kelompok itu dengan segenap isi dan kajian-
kajian yang timbul di dalamnya juga menjadi tanggung jawab pimpinan
kelompok.9

2) Anggota Kelompok
Tanpa andanya anggota kelompok, maka kegitan layanan konseling

kelompok tidak bisa terlaksanan. Kehidupan kelompok sebagian besar didasari

atas peran anggota kelompok itu sendiri. Agar dinamika kelompok itu seperti yang

idharapkan, maka harus :

a) Mencurahkan segenap perasaan dalam melibatkan diri dalam kegiatan
kelompok.

b) Berusaha agar yang dilakukan itu membantu tercapainya tujuan bersama.
c) Membantu tersusunnya aturan kelompok dan berusaha mematuhinya dengan

baik.
d) Benar-benar secara efektif ikut serta dalam seluruh kegiatan kelompok.
e) Mampu mengkomunikasikan secara terbuka.
f) Berusaha memebantu anggota lain.
g) Memberikan pada anggota lain untuk juga menjalani perannya.
h) Menyadari pentingnya kegiatan  kelompok tersebut.10

Dalam kegiatan kelomok, maka setiap anggota kelompok diharapkan

memeberikan sumbangan dengan memegang peranan-peranan yang telah

ditetapkan.

3) Dinamika Kelompok

Dalam kegiatan konseling kelompok, dinamika kelompok sangat perlu

demi kesuksan kegiatan konseling kelompok, karena hubungan interpersonal yang

ditandai denagn semangat yang hidup, kerjasam antara anggota kelompok, saling

berbagi pengetahuan, peragualan dan mencapai tujuan kelompok. dengan

9Prayitno, Op. Cit., h. 35-36.
10Ibid, h. 32.



demikian dinamika kelompok merupakn jiwa yang menghidupkan suasana

kelompok.

Dalam pelaksanaan layanan konseling kelompok, ada beberapa faktor

yang mempengaruhi kualitas kelompok, yaitu:

1. Tujuan dan kegiatan kelompok.

2. Jumlah anggota.

3. Kualitas pribadi masing-masing anggota kelompok.

4. Kedudukan kelompok.

5. Kemampuan kelompok dalam memenuhi kebutuhan anggota untuk saling
berhubungan sebagi kawan, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan akan rasa
aman, kebutuhan akan bantuan moral dan sebagainya.11

Dinamika kelompok akan muncul dalam kegiatan layanan konseling

kelompok jika keseluruh faktor-faktor tesebut tetap pada koridor kegiatan dan

begitu juga sebaliknya, dinamika kelompok tidak akan terbentuk apa bila cacat

pada faktor-faktor di atas.

d. Materi Umum Layanan Konseling Kelompok

Materi yang dikaji dalam dalam layanan kionseling kelompok yang

berkaitan dengan kekeransan psikologis pada pergaulan teman sebaya dalam

bimbingan pribadi yaitu:

1) Kebiasaan dan sikap dalam beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha
Esa.

2) Pengenalan dan penerimaan perubahan, pertumbuhan, perkembangan fisik dan
psikis yang terjadi pada diri sendiri

3) Pengenalan tentangkekuatan diri sendiri, bakat dan minat sertapenyaluran dan
pengembangannya.

4) Pengenalan tentang kelemahan diri sendiri, bakat dan minat serta penyaluran
dan pengembangan.

11Ibid, h. 22.



5) Kemampuan mengambil keputusan dan upaya penanggulangannya.

6) Pperencanaan dan penyelenggaraan hidup sehat.12

Dalam pelaksanaan layanan konseling kelompok, masalah atau topik yang

menjadi kajian adalah masalah yang dialaami oleh anggota kelompok itu sendiri

dalam artian masalah itu bukan topik umum melainkan persoalan yang ada dalam

diri tiap-tiap anggota kelompok. dan dalam layanan konseling kelompok ini, tiap

anggota diminta memaparkan masalah pribadinya dengan ketentuan berdasarkan

asas-asas yang menjadi pegangan dalam pelaksanaan layanan konseling kelompok

dan masalah itu akan dibahas satu persatu sesuai dengan kadar berat ringannya

permasalahan tersebut.

e. Azas-Azas Layanan Konseling Kelompok

Untuk meyakinkan anggota kelompok ikut serta dalam dinamika

kelompok ;layanan konseling kelompok, maka perlu adamya penguatan berupa

asas-asas dalam pelaksanaan layanan konseling kelompok, asas-asas yang

terkandung dalam pelaksanaan layanan konseling kelompok yaitu:

1) Asas Kerahasiaan

Apapun yang dibahas dalam kegiatan konseling kelompok, hendaknya

menjadi rahasia dalam kelompok tersebut dan masalah tersebut tidak bocor

atau tersebar di luar dari anggota kelompok. PK hendaknya memberikan

penguatan dalam asas ini, agar anggota kelompok memiliki komitmen dalam

pelaksanaan konseling kelompok

12Prayitno, 1997. Buku III Pelayanan Bimbingan dan Konseling di SMU. Padang: FKIP UNP. h. 85.



2) Asas Kesukarelaan

Hendaknya dari awal kegiatan, kesukarelaan anggota kelompok mulai

dibentuk, sehingga dalam kegiatan konseling kelompok muncul kesukarelaan

dari anggota kelompok untuk berpartisipasi dalam mengungkapkan

masalahnya. Dengan adanya kesukarelaan, anggota kelompok dapat

mewujutkan peran mereka masing-masing demi tercapainya tujuan layanan.

3) Asas Kegiatan dan Keterbukaan

Dalam kegiatan ini setiap anggota kelompok diharapkan aktif  agar

kegiatan ini verlangsung sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan ketika proses

kegiatan berlangsung dari awal hingga akhir, anggota kelompok hendaknya

memiliki rasa terbuka dalam menyampaikan masalah yang menyangkut pribadi

baik dalam memberikan tanggapan maupun meyampaikan pendapat. Namun

semua ini tidak terlepas dari pengontrolan PK untuk menyempurnahkan

kegiatan.

4) Asas Kemandirian

Asas kemandirian merupakan asas dimana tujuan yang ingin dicapai

dalam konseling kelompok adalah agar anggota kelompok bisa mandiri baik

dalam memecahkan masalah maupun dalam mengambil keputusan dalam

perkembangannya.

5) Asas Kenormatifan

Asas kenormatifan adalah asas yang membahas tentang tatacara

berkomunikasi, bertatakramah dalam kegiatana kelompok yang berlangsung

serta mengemas isi pembicaraan dalam konseling kelompok



6) Asas Keahlian

Asas keahlian harus diperlihatkan oleh PK dalam mengelolah kegiatan

kelompok dalam mengembangkan proses serta isi tentang apa yang

dibicarakan secara menyeluruh.13

f. Pelaksanaan Layanan Konseling Kelompok

Agar tercapainya tujuan layanan konseling kelompok dengan sempurna,

maka pelaksanaan layanan dilaksanakan melalui tahapan-tahapan, yaitu:

1) Tahap pembentukan, yaitu tahap untuk membentuk kerumunan individu
menjadi satu kelompok yang siap mengembangkan dinamika kelompok
dalam mencapai tujuan besama.

2) Tahap peralihan, yaitu tahap untuk mengalihakan kegiatan awal kelompok ke
kegiatan berikutnya yang lebih terarah pada pencapaian kelompok.

3) Tahap kegiatan, yaitu tahap kegiatan inti untuk membahas topik-yopik
tertentu (BKp) mengentaskan masalah pribadi anggota kelompok (KKp).

4) Tahap pengahiran, yaitu tahap akhir kegiatan unutk melihat kembali apa yang
sudah dilakukan dan dicapai oleh kelompok, serta merencanakan kegiatan
selanjutnya.14

Agar layanan konseling kelompok terlaksana dengan sukses, maka dalam

pelaksanaanya harus berjalan dengan ketentuan yang ada dengan cara

melaksanakan tahapan-tahapan di atas sesuai denagan prosedur sistematis.

g. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konseling Kelompok

Agar tercapainya keberhasilan tujuan dalam konseling kelompok, maka

konselor perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses

konseling ksebagai berikut:

1) Membina harapan
2) Universalitas

13Prayitno, Op. Cit., h. 13-15.
14Prayitno, Op. Cit., h.40.



3) Pemberian informasi
4) Altruisme
5) Pengulangan kokorektif keluarga primer
6) Pengembangan teknik sosialisasi
7) Peniruan tingkah laku
8) Belajar menjalin hubungan interpersonal
9) Kohesivitas kelompok
10) Katarsis
11) Dan faktor eksistensial15

h. Struktur Konseling Kelompok

Dalam melaksanakan konseling kelompok, harus memperhatiakan struktur

yang tepat dan sesuai dengan kondisi klien, agar proses konseling kelompok

berjalan dengan baik:

1) Jumlah anggota kelompok
2) Homogenitas kelomok
3) Sifat kelompok
4) Waktu pelaksanaan konseling kelompok16

3. Kekerasan Psikologis

a. Pengertian Kekerasan Psikologis

Kekerasan merupakan suatu perilaku atau tindakan yang berdampak pada fisik

dan psikis. Kekerasan merupakan bagian yang terjadi dalam kehidupan manusia yang

selalu menjadi permasalahan menarik yang selalu dikaji. Kekerasan mempunyai

rentang ruang yang sangat luas mulai dari sekedar membahas reaksi sampai kepada

kekerasan terencana, baik yang melibatkan satu orang korban maupun sekelompok

orang baik yang dilakukan orang yang normal maupun orang yang menderita

gangguan psikologis akut.17

15Namora Lumongga Lubis, 2011. Memahami Dasar-Dasar Konseling. Jakarta: Kencana. h. 207.
16Ibid., h. 210.
17Rifah Hidayah, 2009. Psikologi Pengasuhan Anak. Malang: Malang Press. h. 85.



Kekerasan dalam konteks umum yaitu tindakan yang berulang-ulang secara

fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan , melalui desakan hasrat,

hukuman badan yang tak terkendali degradasi dan cemoohan, kekerasan seksual yang

bisa dilakukan oleh siapa saja. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi seperti kekerasan

fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual dan kekerasan sosial.18

Sedangkan kekerasan menurut teori lain adalah operasionalisasi dari pola asuh

otoriter.19 Terkadang kekerasan juga diartikan sebagai bullying. Bullying adalah

perilaku negatif yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat

merugikan orang lain.20

Kekerasan yang terjadi dalam pergaulan teman sebaya, terkadang dalam

bentuk kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis adalah salah satu bentuk dari

perilaku menyimpang yang dilakukan para remaja yang termasuk kedalam bentuk

pergaulan teman sebaya yang disebabkan oleh berbagai faktor yang ada.

Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan yang dilakukan oleh teman sebaya

berdampak pada keadaan psikologis. psikologis merupakan bagian dari struktur tubuh

manusia yang berupa bentuk rohani manusia.

Selain itu, kekerasan juga dapat diartikan sebagai penindasan. Penindasan

adalah menciptakan sebuah iklim ketakutan yang membuat anak –anak merasa tidak

aman.21

Kekerasan psikologis adalah suatu tindakan yang dapat mereduksi keadaan

otak dan mental yang melukai hati atau kekerasan yang dapat mengguncangkan

18Abu Huraerah, 2007. Child Abuse. Bandung: Nuansa. h. 47.
19Novan Ardy Wiyani,. Op. Cit., h. 41.
20Ibid.,  h. 12.
21Barbara Coloroso, 2007. Stop Bulling ( Memutus Rantai Kekerasan Anak Dari Prasekolah Hingga SMU).

Jakarta: Serambi. h. 141.



kejiwaan seseorang yang berupa kerohanian. Kekerasan psikologis menurut teori

adalah  tekanan yang dimaksudkan untuk mereduksi kemampuan mental tau otak.22

Dari beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan

kekerasan psikologis adalah kekerasan atau tindakan yang mereduksi atau

mengganggu keadaan mental dan otak seseorang sehingga menimbulkan tekanan

psikis pada dirinya atau rohani seseorang.

b. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis yang terjadi pada siswa dalam pergaulan teman sebaya

tentu tidak terjadi begitu saja namun sesuai juga dengan istilah kekerasan psikologis

yaitu kekerasan tidak langsung. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan

psikologis pada siswa dalam pergaulan teman sebaya ada lima faktor yang

menyebabkannya, yaitu :

1) Siswa baru di sekolah yang belum saling mengenal.
2) Latar belakang sosial ekonomi yang berbeda.
3) Latar belakang budaya dan agama.
4) Warna kulit dan warna rambut.
5) Faktor intelektual.23

Kekerasan psikologis yang terjadi dalam pergaualan teman sebaya merupakan

bentuk dari perilaku menyimpang yang dilakaukan oleh para remaja diantara faktor

penyebabnya yaitu:

1) Faktor lingkungan
a) Malnutrisi
b) Kemiskinan di kota-kota besar
c) Gangguan lingkungan
d) migrasi

2) Faktor sekolah (kesalahan mendidik, faktor kurikulum
dan lain-lain)

3) Faktor keluarga yang bercerai

22Novan Ardy Wiyani, Loc. Cit.,  h. 29.
23Novan Ardy Wiyani, Op. Cit., h. 58.



4) Gangguan dalam pengasuhan oleh keluarga
a) Kematian orang tua
b) Orang tua sakit berat atau cacat
c) Keluarga tidak harmonis
d) Orang tua sakit jiwa
e) Kesulitan keuangan

5) Faktor pribadi.
a) Faktor bakat
b) Cacat tubuh
c) Tidak mampu menyesuaikan diri.24

Selain faktor-faktor yang di atas yang menyebabkan terjadinya kekerasn

psikologis pada pergaulan teman sebaya, juga ada faktor lain yang menyebabkannya

seperti pola asuh yang salah, kurang penanaman akhlak baik dalam diri anak,

kurangnya perhatian, kurangnya didikan agama, kurangnya pembekalan moral dan

kurangnya kesadaran dari dir individu yang bersangkutan.

c. Penangkal Kekerasan Psikologis (Penindasan)

Untuk membentengi diri dari segala bentuk penindasan ada empat cara untuk

mengatasinya yaitu:

1) Memiliki kesadaran diri yang kuat.
2) Menjadi seorang teman.
3) Memiliki teman yang baik dalam masa susah maupun senang.
4) Melebur dalam sebuah kelompok.25

d. Bentuk-Bentuk Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis adalah tindakan kejahatan yang dapat merugikan

mental, otak, rohani korban yng menjadi sasaran kekerasan psikologis. Bentuk-bentuk

kekerasan psikologis yaitu :

1) Memaki
2) Menghina
3) Memarahi
4) Mengancam

24Sarlito Wirawan Sarwono, 2007. Psikologi Remaja. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. h. 208-209.
25 Barbara Coloroso, Op. Cit., h.260.



5) Mengatain
6) Membentak
7) Melecehkan
8) Menggertak
9) Menyumpahi.26

e. Dampak Kekerasan Psikologis

Dampak  yang dapat ditimbulkan terhadap korban yang mengalami kekerasan

psikologis antara laian:

1) Menarik diri
2) Pemilu
3) Menangis kalau didekati
4) Takut keluar rumah
5) Takut bertemu orang lain.27

f. Para Pelaku Kekerasan Psikologis di Sekolah

Kekerasan psikologis banayak subjek yang menjadi pelakunya, diantara pelaku

kekerasan psikologis antara lain:

1) Konteks perorangan
2) Konteks pribadi
3) Konteks komunitas
4) Konteks masyarakat luas.28

i. Pergaulan Teman Sebaya

a. Pengertian Pergaulan Teman Sebaya

Sebelum mengkaji defenisi pergaulan teman sebaya secara mendetail, maka

perlu mengetahui makna pergaulan terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan

pergaulan adalah bercampur, perbauran dan masyarakat.29

Teman sebaya diartikan sebagai sumber status, persahabatan dan rasa saling

memiliki yang penting dalam situasi sekolah. Di samping itu, kelompok teman

26Novan Ardy Wiyani, Op. Cit., h. 53.
27Ibid., h. 48.
28Helen Cowie dan Dawn Jennifer, 2009. Penanganan Kekerasan di Sekolah. Jakarta: Indeks .h. 15-16.
29EM Zul Fajri dan Ratu  Aprilia Senja. Op., Cit., h. 311.



sebaya merupakan komunitas belajar dimana peran-peran sosial dan standar yang

berkaitan dengan kerja dan prestasi dibentuk. Di sekolah remaja menghabiskan

waktu bersama-sama paling sedikit 6 jam setiap harinya.30

Teman sebaya sama dengan kawan-kawan sebaya, menurut Jhon W.

Santrock, kawan-kawan sebaya adalah anak-anak atau remaja yang memiliki usia

atau tingkat kematangan yang kurang lebih sama.31

Pergaulan teman sebaya adalah pergaulan yang berlangsung atau yang

dilakukan oleh anak-anak (remaja) dengan tingkat usia dan kedewasaan yang sama.32

Sedangkan pergaulan teman sebaya menurut konsep dasar psikologis yaitu pergaulan

yang dilakukan dalam kelompok sejenis mereka belajar untuk bertingkah laku

selayaknya orang dewasa.33

Berdasarkan defenisi-defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang

dimaksud dengan pergaulan teman sebaya adalah pergaulan yang berlangsung pada

kehidupan remaja yang memiliki usia dan kemantangan yang hampir sama dan

bertingkah laku selayaknya orang dewasa.

b. Status Teman Atau Kawan Sebaya

Menurut Wentzel dan Asher, status teman atau kawan sebaya dibedakan

menjadi lima, yaitu:

1) Anak-anak populer (populer children) sering kali dipilih sebgai teman terbaik
dan jarang tidak disukai oleh kawan-kawannya.

2) Anak rata-rata (average children) memperoleh angka rata-rata untuk dipilih
secara positif maupun negatif oleh kawan-kawannya.

3) Anak-anak yang diabaikan (neglected children) jarang dipilih sebagi kawan
terbaik namun tidak ditolak oleh kawan-kawannya.

30Daniel E. Papalia, dkk, 2008. Human Development (Psikologi Perkembangan). Jakarta: Kencana. h. 617.
31Jhon W. Santrock, 2007. Remaja jilid 2. Jakarta : Erlangga. h. 55.
32Jhon W. Santrock, Loc. Cit.
33Jhon W. Santrock, 2003. Adolescene (Perkembangan Remaja). Jakarta : Erlangga. h. 219.



4) Anak-anak yang ditolak (rejected children) jarang dipilih sebagai kawan terbaik
seseorang dan secara aktif tidak disukai oleh kawan-kawannya.

5) Anak-anak kontroversial (controversial children) mungkin dipilih sebgai kawan
terbaik seseorang dan mungkin pula tidak di sukai oleh kawan-kawannya.34

c. Fungsi Kelompok Teman atau Kawan Sebaya

Munculnya teman sebaya tentu bukan tidak memiliki arti penting bagi

orang lain, melainkan teman sebaya memiliki fungsi bagi individu tertentu.

Bentuk dari fungsi kelompok teman sebaya adalah sebagi sarana informasi

mengenai hal-hal yang berada diluar keluaraga.35

Dalam pergaulan teman sebaya, remaja memperoleh umpan balik

mengenai kemampuannya ketika bergaul dengan sesamanya. Remaja cenderung

mempelajarai bahwa mereka cenderung mengatakan apa yang mereka lakukan itu

lebih baik, sama baik dan kurang baik dibandingkan apa yang dilakukan oleh

remajaa yang lainnya.

Menurut Brown ada tujuh aspek budaya remaja dalam kelompok kawan

sebaya, yaitu :

1) Keanggotaan dalam kerumunan
2) Lingkungan tempat tinggal
3) Kerumunan rujukan
4) Kerumunan gereja
5) Tim olahraga
6) Kelompok persahabatan
7) sahabat36

d. Strategi Untuk Meningkatkan Keterampilan Sosial Pergaulan Teman sebaya.

Dalam meningkatkan keterampilan sosial pergaulan teman saebaya, maka

diperlukan strategi khusus yang disebut dengan strategi konglomerasi. Strategi

34Jhon W. Santrock, Op. Cit., h. 62.
35Ibid, h. 55.
36Ibid, h. 56.



konglomerasi adalah suatu strategi ytang menekankan peranan dari relasi antara

orang tua dan anak dimasa dini guna untuk membangun cara dalam menjalin

relasi dengan orang lain sepanjang hidup.37

Strategi ini dikembangkan dengan cara melibatkan demonstrasi, modeling,

keterampilan sosial yang baik diskusi maupun penalaran tentang keterampilan

sosial. Peran guru memberikan model dan para siswa mempraktikan enam

langkah berangkai, yaitu:

1) Berhenti, tenang dan berhenti sebelum bertindak.
2) Tinjaulah kembali masalah tersebut dan nyatakan perasaan anda.
3) Tentukan tujuan yang positif.
4) Pikirkan berbagai solusinya.
5) Antisipasi berbagai konsekuennya.
6) Teruskan dan cobakan rencana terbaik.38

e. Kepribadian yang Harus Ada dalam Pergaulan Teman Sebaya

Dalam pergaulan teman sebaya ada beberapa kepribadian yang harus di

miliki individu dalam menjalin suatu pergaulan:

1) Type
2) Trait
3) Habitul response
4) Specific response.39

B. Penelitian Yang Relevan

1. Mei Lany Indrawati yang judulnya “Efektivitas Layanan Konseling Kelompok Dalam

Mengurangi Tingkat Perilaku Agresif Siswa Kelas 1di SMP Muhammadiyah Sapuran”.

Penelitian yang dilakukan oleh Mei Lany Indrawati pada dasarnya sama dengan penelitian

yang penulis lakukan, tapi disisi lain berbeda. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti

37John W. Santrock, Op. Cit., h. 66.
38Ibid, h. 66.
39Agus Sujanto. dkk, 2009. Psikologi Kepribadian. Jakarta: Bumi Aksara. h. 113.



tentang efektivitas layanan konseling kelompok, sedangkan perbedaannya yaitu Mei Lany

Indrawati meneliti tentang tingkat perilaku agresif siswa sedangkan punulis meneliti

tentang kekerasan psikologis pada siswa dalam pergaulan teman sebaya. Perilaku agresif

sifatnya umum yang menyangkut kekerasan fisik dan psikologis, namun penulis hanya

memfokuskan pada kekerasan psikologis.

2. Eko Sudjadi yang judulnya: Korelasi antara Keaktifan Mengikuti Layanan Konseling

Kelompok dengan Efektifitas Komunikasi Antar Pribadi Siswa Kelas VIII3Sekolah

Menengah Pertama Negeri 34 Pekanbaru. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Sudjadi

pada dasarnya sama dengan penelitian yang penulis lakukan, tapi disisi lain berbeda.

Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang layanan konseling kelompok, sedangkan

perbedaannya yaitu Eko Sudjadi meneliti tentang korelasi antara keaktifan dengan

keefektifaan komunikasi antar pribadi sedangkan punulis meneliti tentang kekerasan

psikologis pada siswa dalam pergaulan teman sebaya.

3. Kursin dengan judul: “Keefektifan Layanan Konseling Kelompok dalam Mengurangi

Perilaku Agresif Siswa Panti Pamardi Putra Mandiri Semarang”. Adapun rumusan yang

disajikan penulis adalah: “Apakah layanan konseling kelompok efektif untuk mengurangi

perilaku agresif pada siswa Panti Pamardi Putra Mandiri Semarang tahun 2004/2005”.

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan menggunakan one group pretes-

postest. Hasil penelitian yang diperolehbahwa layanan konseling kelompok sangat efektif

dalam mengurangi perilaku agresif siswa Panti pamardi putra mandiri Semarang.

Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti layanan konseling kelompok, sedangkan

perbedaannya peneliti meneliti tentang kekerasan psikologis sedangkan Kursin meneliti

perilaku agresif, kekerasan psikologis merupakan bagian terkecil dari perilaku agresif.



4. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan suatu konsep yang digunakan untuk memberi

batasan terhadap konsep teoretis. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam

penafsiran penulisan penelitian ini. Adapun yang menjadi indikator efektivitas layanan

konseling kelompok mengatasi kekerasan psikologis pada siswa dalam pergaulan teman

sebaya adalah sebagai berikut:

1. Siswa yang telah mengikuti layanan konseling kelompok mengatasi kekerasan

psikologis cenderung berbuat baik kepada teman sebaya.

2. Siswa yang telah mengikuti layanan konseling kelompok mengatasi kekerasan

psikologis selalu menumbuhkan kebersamaan dengan teman sebaya.

3. Siswa yang telah mengikuti layanan konseling kelompok mengatasi kekerasan

psikologis dapat mengatsai masalah yang terkait dengan kekerasan psikologis.

4. Siswa yang telah mengikuti layanan konseling kelompok mengatasi kekerasan

psikologis selalu mempererat hubungan silaturrahmi dengan teman sebaya.

5. Siswa yang telah mengikuti layanan konseling kelompok mengatasi kekerasan

psikologis merasa teratasi masalahnya dalam pergaulan teman sebaya.

6. Siswa yang telah mengikuti layanan konseling kelompok mengatasi kekerasan

psikologis merasa berkurang beban psikologis dalam pergaulan teman sebaya.

7. Siswa yang telah mengikuti layanan konseling kelompok mengatsi kekerasan

psikologis selalu meningkatkan rasa peduli terhadap teman sebaya

Sedangkan yang menjadi indikator faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas

layanan konseling kelompok mengatasi kekerasan psikologis pada siswa dalam pergaulan

teman sebaya adalah sebagai berikut:



2. Kepribadian guru pembimbing

3. Latar belakang pendidikan guru pembimbing

4. Pengalaman guru pembimbing

5. Keterampilan guru pembimbing

6. Sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah


