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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskrisi data 

Perilaku verbal bullying adalah kekerasan yang dilakukan oleh individu 

dengan melontarkan ucapan atau kata-kata yang bertujuan untuk menyakiti hati 

orang lain. Perilaku ini dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang kali untuk 

kesenangan pribadi pelaku. Pelaku akan memilih orang yang lebih lemah dari 

mereka untuk dijadikan sasaran bullying. Mereka juga menghasut teman-teman 

yang lainnya agar tidak berteman dengan korban. Hal ini tentu berdampak 

negatif bagi kedua belah pihak. 

Data subjek penelitian yang menunjukkan perilaku verbal bullying 

dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan instrument observasi 

perilaku verbal bullying. Deskripsi data yang dipaparkan terdiri dari deskripsi 

data persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian serta penyajian data perilaku 

verbal bullying. Adapun penjelasan rangkaian kegiatan tersebut yaitu: 

a. Deskripsi Persiapan Penelitian 

1) Orientasi Persiapan Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Efektivitas teknik kontrak perilaku 

untuk mengurangi perilaku verbal bullying pada siswa kelas VIII SMP 

N 14 Surakarta tahun ajaran 2018/2019” mengambil tempat penelitian 

di SMP Negeri 14 Surakarta yang beralamat di Jl. Prof. W. Z. Yohannes 

No. 54, RT 3 RW 7, Purwodiningratan, Jebres, Surakarta. Adapun 

alasannya dipilihnya SMP tersebut sebagai tempat penelitian didasarkan 

pada beberapa pertimbangan berikut: 

a) Berdasarakan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru 

Bimbingan dan Konseling SMP Negeri 14 Surakarta tanggal 23 

Oktober 2018 menunjukkan adanya tindak verbal bullying. Maka 

berdasar pada hasil tersebut perlu dilakukan treatment agar perilaku 
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verbal bullying dapat dikurangi sehingga peserta didik dapat 

terhindar dari dampak membahayakan dari perilaku verbal bullying. 

b) Berdasarkan kuesioner yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 19 

September 2018. Hasil  kuisioner tersebut menunjukkan bahwa 

terdapat 46% atau 99 peserta didik dari 212 peserta didik kelas VIII 

yang membutuhkan pengembangan tentang cara merespon verbal 

bullying. Pada umumnya perilaku verbal bullying yang dilakukan 

dianggap sebagai candaan seperti memberi julukan yang memiliki 

arti tidak baik, mengejek/menghina, mengancam, membentak, 

menyindir, dan menyoraki orang lain 

c) Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMP Negeri 14 Surakarta, 

terdapat peserta didik yang melakukan tindak verbal bullying. 

Ketika jam istirahat sedang berlangsung peserta didik mengucapkan 

kata-kata kotor, mengejek, mengancam, membentak, menyindir dan 

menyoraki orang lain. 

2) Persiapan Administrasi 

Administrasi yang dipersiapkan untuk penelitian adalah surat 

izin penelitian yang akan diserahkan kepada pihak SMP Negeri 14 

Surakrta. Surat izin yang diberikan adalah surat izin penelitian dari 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 

dengan nomor surat 6198/UN27.02/DP/19 tertanggal 16 April 2019. 

3) Pemilihan Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik 

purposive sampling yaitu pertimbangan dan rekomendasi dari pihak lain 

yang mengetahui lebih dalam mengenai keadaan subjek yang akan diteliti. 

Subjek yang dipilih adalah peserta didik kelas VIII SMP Negeri 14 Surakarta 

yang menunjukkan perilaku verbal bullying tinggi.  Penentuan subjek 

penelitian didasarkan pada hasil wawancara dengan guru bimbingan 

konseling SMP Negeri 14 Surakarta yaitu Ibu Unik Murniyati, S. Pd. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 17 April 2019 itu 
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guru BK merekomendasikan dua nama peserta didik. Adapun dua 

subjek penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Subjek 1 

Nama : EF 

Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 21 Februari 2004 

Umur : 15 

Agama : Islam 

Karakteristik Subjek :  

EF merupakan ketua di kelas VIII B SMP Negeri 14 Surakarta. Dia 

termasuk anak yang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan OSIS. 

Meskipun ketua kelas, EF hanya berteman dengan beberapa orang 

saja. Bahkan berdasarkan hasil sosiometri, EF salah satu anak yang 

tidak disukai oleh teman-temannya. Di kelas, EF terlihat 

mendominasi teman-temannya yang lain dan memaksakan 

kehendaknya. EF sering berkata kasar dan kotor kepada teman-

temannya, terlebih apabila ada yang menentang pendapatnya. Dia 

juga sering menunjukkan perilaku mengejek, menyindir dan 

menghasut teman-temannya. EF juga memanggil teman-temannya 

dengan sebutan yang memiliki arti jelek. Ketika temannya 

melakukan kesalahan, EF menjadi pelopor untuk menyoraki 

temannya itu. 

b) Subjek 2 

Nama : YP 

Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 25 Maret 2004 

Umur : 14 

Agama : Islam 

Karakteristik Subjek :  

YP merupakan peserta didik kelas VIII G SMP Negeri 14 Surakarta. 

Dia tidak aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi. 

Berdasarkan hasil sosiometri, YP menjadi salah satu yang tidak 

disukai di kelas. YP sering menunjukkan perilaku mengejek fisik, 
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membentak dan menyindir temannya. Dia juga sering melontarkan 

kata-kata kotor kepada teman-temannya. YP tidak memanggil 

temannya dengan nama aslinya, dia memanggil dengan nama orang 

tua dan menggunakan sebutan yang jelek. YP juga kerap membentak 

dan berbicara dengan nada tinggi kepada teman-temannya. Apabila 

temannya ada yang melakukan kesalahan, YP menjadi provokator 

untuk menyoraki dan menertawai temannya yang melakukan 

kesalahan tersebut. 

4) Penetapan Alat Observasi 

Instrument observasi perilaku verbal bullying digunakan untuk 

mengumpulkan data baseline. Instrumen tersebut dibuat dengan 

berdasar kepada  definisi konseptual dan operasional dari perilaku 

verbal bullying, yang kemudian disesuaikan dengan perilaku yang 

muncul pada subjek.  

Instrumen pedoman observasi yang sudah dibuat kemudian diuji 

validitas oleh ahli di bidang bimbingan dan konseling. Ahli yang 

bertindak sebagai validator yaitu Dr. Wagimin, M.Pd (Dosen BK FKIP 

UNS) dan Rian Rokhmad Hidayat, M.Pd (Dosen BK FKIP UNS). 

Setelah diuji validitas oleh ahli, observasi dapat digunakan sebagai alat 

untuk mengumpulkan data baseline. Adapun pedoman observasi 

perilaku verbal bullying adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Instrumen Observasi Perilaku Verbal Bullying Peserta Didik 

No Perilaku yang Nampak 

1.  Memanggil teman sebaya dengan sebutan yang jelek 

2.  Memanggil  teman sebaya dengan nama orang tuanya 

3.  Mengeluarkan kata-kata yang merendahkan  teman sebaya 

4.  Mengucapkan kata-kata kotor kepada  teman sebaya 

5.  Mengucapkan kata-kata ancaman kepada  teman sebaya 

6.  Berbicara dengan suara tinggi kepada  teman sebaya 

7.  Mengeluarkan kata-kata sindiran kepada  teman sebaya 

8.  Mengucapkan kata-kata fitnah kepada  teman sebaya 

9.  Bersorak ketika teman sebaya melakukan kesalahan 

10.  Tertawa ketika teman sebaya melakukan kesalahan 
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Butir pernyataan diatas kemudian diberi skor oleh ahli sesuai 

dengan rentang nilai yang ditentukan. Berikut hasil penilaian dari kedua 

ahli: 

Tabel 4.2 Hasil Penilaian Kesesuaian Butir Perilaku secara Konseptual 

dari Dua Ahli sebagai Validator 

Butir Validator 1 Validator 2 

1 3 4 

2 4 4 

3 4 4 
4 4 4 

5 4 4 

6 3 4 

7 4 4 

8 4 4 

9 3 4 

10 4 4 

Hasil penilaian dari kedua ahli tersebut kemudian dihitung 

mengguakan rumus Aiken (Retnawati, 2016:18). 

𝑉 =
∑𝑆

𝑛(𝑐 − 1)
 

Keterangan: 

V = indeks kesepakatan rater mengenai validitas butir 

S = skor yang ditetapkan setiap rater dikurangi skor terendah dalam 

kategori yang dipakai 

n = banyaknya rater  

c = banyaknya kategori yang dapat dipilih rater 

Hasil perhitungan selanjutnya dikategorikan. Jika indeksnya 

kurang atau sama dengan 0,4 dikatakan validitasnya rendah, jika indeks 

0,4-0,8 dikatakan memiliki validitas sedang (mediocare), dan jika lebih 

dari 0,8 maka dikatakan memiliki validitas tinggi. 

Tabel 4.3 Hasil Penilaian Validitas Kesesuaian Butir Perilaku secara 

Konseptual. 

Butir Rater 1 Rater 2 s1 s2 ∑s V Kategori 

1 3 4 2 3 5 0,83 Tinggi 

2 4 4 3 3 6 1 Tinggi 

3 4 4 3 3 6 1 Tinggi 
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4 4 4 3 3 6 1 Tinggi 

5 4 4 3 3 6 1 Tinggi 

6 3 4 2 3 5 0,83 Tinggi 

7 4 4 3 3 6 1 Tinggi 
8 4 4 3 3 6 1 Tinggi 
9 3 4 2 3 5 0,83 Tinggi 

10 4 4 3 3 6 1 Tinggi 

Berdasarkan hasil penilaian validitas kesesuaian butir perilaku 

dengan konsep, dapat disimpulkan bahwa bentuk perilaku 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 dikategorikan  memiliki validitas tinggi. 

Tabel 4.4 Hasil Penilaian Kesesuaian Butir Perilaku secara Operasional 

dari Dua Ahli sebagai Validator 

Butir Validator 1 Validator 2 

1 4 3 

2 4 3 

3 3 3 

4 4 4 

5 4 3 

6 4 3 

7 3 3 

8 3 3 
9 4 3 

10 4 3 

Hasil penilaian dari ahli kemudian dihitung menggunakan rumus 

Aiken (Retnawati, 2016:18). 

𝑉 =
∑𝑆

𝑛(𝑐 − 1)
 

Keterangan: 

V = indeks kesepakatan rater mengenai validitas butir 

S = skor yang ditetapkan setiap rater dikurangi skor terendah dalam 

kategori yang dipakai 

n = banyaknya rater  

c = banyaknya kategori yang dapat dipilih rater 

Hasil perhitungan selanjutnya dikategorikan. Jika indeksnya 

kurang atau sama dengan 0,4 dikatakan validitasnya rendah, jika indeks 
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0,4-0,8 dikatakan memiliki validitas sedang (mediocare), dan jika lebih 

dari 0,8 maka dikatakan memiliki validitas tinggi. 

Tabel 4.5 Hasil Penilaian Validitas Kesesuaian Butir Perilaku secara 

Operasional 

Butir Rater 1 Rater 2 s1 s2 ∑s V Kategori 

1 4 3 3 2 5 0,83 Tinggi 

2 4 3 3 2 5 0,83 Tinggi 

3 3 3 2 2 4 0,66 Sedang 

4 4 4 3 3 6 1 Tinggi 

5 4 3 3 2 5 0,83 Tinggi 

6 4 3 3 2 5 0,83 Tinggi 

7 3 3 2 2 4 0,66 Sedang 

8 3 3 2 2 4 0,66 Sedang 

9 4 3 3 2 5 0,83 Tinggi 

10 4 3 3 2 5 0,83 Tinggi 

Berdasarkan hasil penilaian validitas diatas, dapat disimpulkan 

bahwa bentuk perilaku 1,2,4,5,6,9,10 dikategorikan memiliki validitas 

tinggi dan bentuk perilaku 3,7,8 memiliki validitas sedang. 

5) Pemilihan Observer 

Pelaksanaan observasi dalam penelitian ini dilaksanakan oleh 2 

orang observer yang merupakan mahasiswa Program Studi Biimbingan 

dan Konseling, yaitu Annisa Puji Rahayu sebagai observer 1 dan Lantib 

Grahita sebagai observer 2. Kedua observer bertugas mengumpulkan 

data pada saat fase baseline dan intervensi. Observer mengamati 

perilaku subjek dalam rentang waktu yang telah ditentukan dan 

memberikan tanda tally/thurus ( ||||| ) pada observasi ketika perilaku 

verbal bullying muncul pada subjek. 

Sebelum mengumpulkan data, observer 2 diberikan pelatihan 

oleh observer 1 terkait cara dalam mengumpulkan data dengan 

observasi. Pertama, dilakukan uji kesepahaman butir item dalam 

observasi, yang bertujuan agar observer 2 memahami bentuk perilaku 

verbal bullying yang mungkin ditunjukkan oleh sunjek. Langkah 

selanjutnya adalah observer 1 memberikan penjelasan tentang cara 

pengisian observasi. Setelah observasi dipahami oleh kedua observer, 

maka pengumpulan data dilapangan siap dilakukan. 
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6) Penetapan Agenda/Jadwal Observasi 

Koordinasi dengan pihak sekolah yaitu Guru BK dilakukan 

untuk menetapkan agenda atau jadwal observasi. Peneliti juga 

memberikan penjelasan kepada Guru BK terkait pelaksanaan observasi, 

agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Setelah ada kesepakatan 

dalam penentuan jadwal antara peneliti dan Guru BK, observasi dapat 

langsung dilaksanakan. Observasi dilaksanakan pada saat jam istirahat 

pertama selama 15 menit, dan istirahat kedua selama 30 menit. 

b. Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu tahap 

pengumpulan data fase baseline, fase intervensi dan pasca intervensi. 

Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut: 

1) Pengumpulan Data Fase Baseline 

Dalam fase baseline, data dikumpulkan dengan melaksanakan 

observasi kepada subjek penelitian oleh kedua observer dengan berdasar 

pada pedoman observasi perilaku verbal bullying. Observasi ini 

dilaksanakan 2 kali dalam sehari, yaitu pada waktu istirahat selama 15 

menit, dan satu jam pelajaran selama 30 menit, jadi observasi 

dilaksanakan selama 45 menit dalam sehari. Pengumpulan data ini 

dilaksanakan sebanyak 5 kali pada masing-masing subjek hingga 

diperoleh data dengan trend yang stabil. Berikut ini hasil pengumpulan 

data fase baseline: 

a) Fase Baseline 1 

(1) Subjek EF 

Pengambilan data fase baseline subjek EF dilaksanakan 

pada tanggal 22 April 2019. Hasil observasi pada subjek EF 

menunjukkan tingkat perilaku verbal bullying yang dilakukan 

EF adalah sebesar 60% dengan frekuensi sebanyak 15 kali. 

Berikut adalah table perilaku verbal bullying subjek EF  pada 

pengumpulan data baseline 1: 

Tabel 4.6 Perilaku Verbal Bullying Subjek EF Fase Baseline 1 
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Subjek Sasaran Perilaku Verbal Bullying Skor Presentasi 

EF 2, 3,4, 6, 7, 9 60% 

Keterangan: 

2, 3, 4, 6, 7, 9 = Bentuk perilaku verbal bullying yang muncul 

pada subjek. 

Bentuk perilaku verbal bullying yang muncul pada 

subjek EF adalah memanggil teman sebayanya dengan nama 

orang tuanya, mengeluarkan kata-kata  yang merendahkan 

teman sebayanya, mengucapkan kata-kata kotor kepada teman 

sebayanya, berbicara dengan suara tinggi kepada teman 

sebayanya, mengeluarkan kata-kata sindiran kepada teman 

sebayanya, dan bersorak sorai ketika teman sebayanya 

melakukan kesalahan. 

Pengumpulan data baseline 1 ini kemudian digunakan 

untuk mengukur reliabilitas observasi dengan menggunakan 

rumus presentase kesepakatan total (total precent agreement). 

Berikut ini hasil observasi dari observer 1 dan observer 2 pada 

fase baseline pertama subjek EF. 

Tabel 4.7 Hasil Observasi Fase Baseline 1 Subjek EF 

Interval 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Observer 1 - + + + - + + - + - 

Observer 2 - + + + - + + - + - 

Keterangan: 

( + ) = Perilaku verbal bullying yang muncul saat observasi 

( - ) = Perilaku verbal bullying yang tidak muncul saat observasi 

Perhitungan reliabilitas observasi perilaku verbal 

bullying dengan menggunakan rumus presentase kesepakatan 

total (total precent agreement) adalah: 
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𝑂 +𝑁

𝑇
× 100 = ⋯% 

Keterangan: 

O = Occurrence Agreement adalah interval di mana target 

behavior terjadi dan terjadi persamaan antara observer 1 dan 

observer 2 

N = Nonoccurrence Agreement adalah interval di mana target 

behavior tidak terjadi menurut kedua observer 

T = Banyaknya interval yang digunakan  

Hasil perhitungan reliabilitas adalah sebagai berikut: 

𝑂 + 𝑁

𝑇
× 100 = ⋯% 

6 + 4

10
× 100 = ⋯% 

10

10
× 100 = 100% 

Hasil perhitungan reliabilitas adalah 100%, hal ini 

menunjukkan bahwa observasi perilaku verbal bullying 

memiliki tingkat reliabilitas yang baik. 

(2) Subjek YP 

Pengambilan data fase baseline subjek YP dilaksanakan 

pada tanggal 23 April 2019. Hasil observasi pada subjek YP 

menunjukkan tingkat verbal bullying yang dilakukan oleh YP 

adalah sebesar 60% dengan frekuensi sebanyak 14 kali.  

Berikut ini adalah tabel perilaku verbal bullying yang dilakukan 

subjek YP pada fase baseline 1: 

Tabel 4.8 Perilaku Verbal Bullying Subjek YP fase baseline 1 

Subjek Sasaran Perilaku Verbal Bullying Skor Presentasi 

YP 1, 2, 4, 6, 9, 10 60% 

 

Keterangan: 
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1, 2, 4, 6, 9, 10 = Bentuk perilaku verbal bullying yang muncul 

pada subjek YP. 

Bentuk perilaku verbal bullying yang muncul pada 

subjek YP dalam fase baseline 1 adalah memanggil teman 

dengan sebutan yang jelek, memanggil teman sebayanya dengan 

nama orangtuanya, mengucapkan kata-kata kotor kepada teman 

sebayanya, berbicara dengan suara tinggi kepada teman 

sebayanya, bersorak sorai ketika teman sebayanya melakukan 

kesalahan, dan tertawa ketika teman sebayanya melakukan 

kesalahan. 

Hasil pengumpulan data fase baseline 1 ini digunakan 

untuk mengukur reliabilitas observasi dengan menggunakan 

rumus presentase kesepakatan total (total percent agreement). 

Tabel 4.9 Hasil Observasi Fase Baseline 1 Subjek YP 

Interval 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Observer 1 + + - + - + - - + + 

Observer 2 + + - + - + - - + + 

Keterangan: 

( + ) = Perilaku verbal bullying yang muncul saat observasi 

( - ) = Perilaku verbal bullying yang tidak muncul saat observasi 

Perhitungan reliabilitas observasi perilaku verbal 

bullying dengan rumus presentase kesepakatan total (total 

percent agreement) adalah: 

𝑂 +𝑁

𝑇
× 100 = ⋯% 

Keterangan: 

O = Occurrence Agreement adalah interval di mana target 

behavior terjadi dan terjadi persamaan antara observer 1 dan 

observer 2 
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N = Nonoccurrence Agreement adalah interval di mana target 

behavior tidak terjadi menurut kedua observer 

T = Banyaknya interval yang digunakan 

Hasil perhitungan reliabilitas adalah sebagai berikut: 

𝑂 + 𝑁

𝑇
× 100 = ⋯% 

6 + 4

10
× 100 = ⋯% 

10

10
× 100 = 100% 

Hasil perhitungan reliabilitas adalah 100%, hal ini 

menunjukkan bahwa observasi perilaku verbal bullying 

memiliki tingkat reliabilitas yang baik. 

b) Fase Baseline 2 

(1) Subjek EF 

Pengambilan data fase baseline 2 subjek EF dilakukan 

pada tanggal 24 April 2019. Hasil obserbasi subjek EF 

menunjukkan tingkaat verbal bullying yang dilakukan subjek EF 

sebesar 60% dengan frekuensi 13 kali. Berikut adalah tabel 

perilaku verbal bullying subjek EF pada pengumpulan data fase 

baseline 2. 

Tabel 4.10 Perilaku Verbal Bullying Subjek EF pada Fase 

Baseline 2 

Subjek Sasaran Perilaku Verbal Bullying Skor Presentasi 

EF 3, 4, 6, 7, 9, 10 60% 

Keterangan: 

3, 4, 6, 7, 9, 10 = Bentuk perilaku verbal bullying yang muncul 

pada saat observasi 

Bentuk perilaku verbal bullying yang muncul pada 

subjek EF saat observasi adalah mengeluarkan kata-kata yang 
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merendahkan teman sebayanya, mengeluarkan kata-kata kotor 

kepada teman sebayanya, berbicara dengan suara tinggi kepada 

teman sebayanya, mengeluarkan kata-kata sindiran kepada 

teman sebayanya, bersorak sorai ketika teman sebayanya 

melakukan kesalahan dan tertawa ketika teman sebayanya 

melakukan kesalahan. 

(2) Subjek YP 

Pengambilan data fase baseline 2 subjek YP dilakukan 

pada tanggal 25 April 2019. Hasil observasi menunjukkan 

tingkat verbal bullying sebesar 60% dengan frekuensi sebanyak 

16 kali. Berikut adalah tabel perilaku verbal bullying subjek YP 

pada pengumpulan data baseline 2. 

Tabel 4.11 Perilaku Verbal Bullying Subjek YP pada Fase 

Baseline 2 

Subjek Sasaran Perilaku Verbal Bullying Skor Presentasi 

YP 1, 2, 3, 6, 9, 10 60% 

Keterangan: 

1, 2, 3, 6, 9, 10 = Bentuk perilaku verbal bullying yang muncul 

pada subjek 

Bentuk perilaku verbal bullying yang dilakukan oleh YP 

adalah memanggil teman sebayanya dengan sebutan yang jelek, 

memanggil teman sebayanya dengan nama orang tuanya, 

mengeluarkan kata-kata yang merendahkan teman sebayanya, 

berbicara dengan suara tinggi kepada teman sebayanya, bersorak 

sorai ketika teman sebayanya melakukan kesalahan, dan tertawa 

ketika teman sebayanya melakukan kesalahan. 

c) Fase Baseline 3 

(1) Subjek EF 
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Pengambilan data fase baseline 3 subjek EF dilakukan 

pada tanggal 26 April 2019. Hasil observasi menunjukkan 

tingkat verbal bullying sebesar 50% dengan frekuensi sebanyak 

14 kali. Berikut tabel perilaku verbal bullying subjek EF pada 

pengumpulan data baseline 3. 

Tabel 4.12 Perilaku Verbal Bullying Subjek EF pada Fase 

Baseline 3 

Subjek Sasaran Perilaku Verbal Bullying Skor Presentasi 

EF 1, 2, 3, 4, 6 50% 

Keterangan: 

1, 2, 3, 4, 6 = Bentuk perilaku verbal bullying yang muncul pada 

subjek EF 

Bentuk perilaku verbal bullying yang muncul pada 

subjek EF saat observasi adalah memanggil teman sebayanya 

dengan sebutan yang jelek, memanggil teman sebayanya dengan 

nama orang tuanya, mengeluarkan kata-kata yang merendahkan 

teman sebayanya, mengucapkan kata-kata kotor kepada teman 

sebayanya, dan berbicara dengan suara tinggi kepada teman 

sebayanya. 

(2) Subjek YP 

Pengambilan data fase baseline subjek YP dilakukan 

tanggal 29 April 2019. Hasil observasi menunjukkan tingkat 

verbal bullying sebesar 60% dengan frekuensi sebanyak 14 kali. 

Berikut tabel perilaku verbal bullying subjek YP pada 

pengumpulan data baseline 3. 

Tabel 4.13 Perilaku Verbal Bullying Subjek YP pada Fase 

Baseline 3 

Subjek Sasaran Perilaku Verbal Bullying Skor Presentasi 

YP 1, 2, 3, 4, 6, 7 60% 
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Keterangan: 

1, 2, 3, 4, 6, 7 = Bentuk perilaku verbal bullying yang muncul 

pada subjek YP 

Bentuk perilaku verbal bullying yang muncul pada 

subjek YP saat observasi adalah memanggil teman sebayanya 

dengan sebutan yang jelek, memanggil teman sebayanya dengan 

nama orang tuanya, mengucapkan kata-kata yang merendahkan 

teman sebayanya, mengucapkan kata-kata kotor kepada teman 

sebayanya, berbicara dengan suara tinggi kepada teman 

sebayanya dan mengucapkan kata-kata sindiran kepada teman 

sebayanya. 

d) Fase Baseline 4 

(1) Subjek EF 

Pengambilan data fase baseline 4 subjek EF dilakukan 

pada tanggal 30 April 2019. Hasil observasi menunjukkan 

tingkat verbal bullying yang dilakukan subjek EF sebesar 60% 

dengan frekuensi sebanyak 13 kali. Berikut ini perilaku verbal 

bullying yang dilakukan oleh subjek EF. 

Tabel 4.14 Perilaku Verbal Bullying Subjek EF pada Fase 

Baseline 4 

Subjek Sasaran Perilaku Verbal Bullying Skor Presentasi 

EF 1, 2, 3, 4, 6, 8 60% 

Keterangan: 

1, 2, 3, 4, 6, 8 = Bentuk perilaku verbal bullying yang muncul 

pada subjek EF 

Bentuk perilaku verbal bullying yang muncul pada EF 

saat observasi adalah memanggil teman sebayanya dengan 

sebutan yang jelek, memanggil teman sebayanya dengan nama 

orang tuanya, mengeluarkan kata-kata yang merendahkan teman 

sebayanya, mengucapkan kata-kata kotor kepada teman 
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sebayanya, berbicara dengan suara tinggi kepada teman 

sebayanya, dan mengeluarkan kata-kata fitnah kepada teman 

sebayanya. 

(2) Subjek YP 

Pengambilan data fase baseline 4 subjek YP dilakukan 

pada tanggal 1 Mei 2019. Hasil observasi menunjukkan tingkat 

verbal bullying yang dilakukan subjek YP sebesar 70% dengan 

frekuensi sebanyak 15 kali. Berikut tabel perilaku verbal 

bullying subjek YP pada fase baseline 4. 

Tabel 4.15 Perilaku Verbal Bullying Subjek YP pada Fase 

Baseline  4. 

Subjek Sasaran Perilaku Verbal Bullying Skor Presentasi 

YP 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 70% 

Keterangan: 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 = Bentuk perilaku verbal bullying yang muncul 

pada subjek YP 

Bentuk perilaku verbal bullying yang muncul pada 

subjek YP saat observasi adalah memanggil teman sebayanya 

dengan sebutan yang jelek, memanggil teman sebayanya dengan 

nama orang tua, mengucapkan kata-kata yang merendahkan 

teman sebayanya, mengucapkan kata-kata kotor kepada teman 

sebayanya, mengucapkan kata-kata ancaman kepada teman 

sebayanya, mengeluarkan kata-kata sindiran kepada teman 

sebayanya dan mengucapkan kata-kata fitnah kepada teman 

sebayanya. 

e) Fase Baseline 5 

(1) Subjek EF 

Pengambilan data fase baseline 5 subjek EF dilakukan 

pada tanggal 3 Mei 2019. Hasil observasi menunjukkan tingkat 

verbal bullying sebesar 70% dengan frekuensi sebanyak 14 kali. 
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Berikut ini adalah tabel perilaku verbal bullying subjek EF pada 

fase baseline 5. 

Tabel 4.16 Perilaku Verbal Bullying Subjek EF pada Fase 

Baseline 5 

Subjek Sasaran Perilaku Verbal Bullying Skor Presentasi 

EF 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 70% 

Keterangan: 

1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 = Bentuk perilaku verbal bullying yang muncul 

pada subjek EF 

Bentuk perilaku verbal bullying yang muncul pada 

subjek EF saat observasi adalah memanggil teman sebayanya 

dengan sebutan yang jelek, memanggil teman sebayanya dengan 

nama orang tua, mengucapkan kata-kata yang merendahkan 

teman sebayanya, mengucapkan kata-kata kotor kepada teman 

sebayanya, mengucapkan kata-kata fitnah kepada teman 

sebayanya, bersorak sorai ketika teman sebayanya melakukan 

kesalahan, dan tertawa ketika teman sebayanya melakukan 

kesalahan. 

(2) Subjek YP 

Pengambilan data fase baseline 5 subjek YP dilakukan 

pada tanggal 8 Mei 2019. Hasil observasi menunjukkan tingkat 

verbal bullying sebesar 60% dengan frekuensi sebanyak 15 kali. 

Berikut ini adalah tabel perilaku verbal bullying subjek EF pada 

fase baseline 5. 

Tabel 4.17 Perilaku Verbal Bullying Subjek YP pada Fase 

Baseline 5 

Subjek Sasaran Perilaku Verbal Bullying Skor Presentasi 

YP 1, 2, 3, 4, 6, 9 60% 

Keterangan: 
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1, 2, 3, 4, 6, 9= Bentuk perilaku verbal bullying yang muncul 

pada subjek YP 

Perilaku verbal bullying yang muncul pada subjek YP 

saat observasi adalah memanggil teman sebayanya dengan 

sebutan yang jelek, memanggil teman sebayanya dengan nama 

orang tuanya, mengeluarkan kata-kata yang merendahkan teman 

sebayanya, mengucapkan kata-kata kotor kepada teman 

sebayanya, berbicara dengan suara tinggi kepada teman 

sebayanya, dan bersorak sorai ketika temannya melakukan 

kesalahan. 

Berdasarkan hasil observasi fase baseline diatas, dapat diketahui 

bahwa kedua subjek menunjukkan perilaku verbal bullying yang 

dijadikan sebagai target behavior. Berikut ini adalah hasil pengamatan 

perilaku yang muncul pada kedua subjek saat fase baseline kesatu 

hingga baseline kelima:  

Tabel 4.18 Tabulasi Pengumpulan Data Baseline Perilaku Verbal 

Bullying 

No Subjek 

Skor Fase Baseline  
Rata-rata Skor 

Baseline 1 2 3 4 5 

1. EF 60% 60% 50% 60% 70% 60% 

2. YP 60% 60% 60% 70% 60% 62% 

 

Hasil pengamatan baseline kesatu hingga kelima disajikan dalam 

tabel frekuensi sebagai berikut: 

Tabel 4.19 Frekuensi Perilaku Verbal Bullying Subjek pada Fase 

Baseline 

No Sesi 
Subjek 

EF YP 

1 Baseline 1 15 kali 14 kali 

2 Baseline 2 13 kali 16 kali 

3 Baseline 3 14 kali 14 kali 

4 Baseline 4 13 kali 15 kali 

5 Baseline 5 14 kali 15 kali 
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Rata-rata Skor Frekuensi Fase 

Baseline 
14 kali 15 kali 

 

Dari hasil pengukuran perilaku verbal bullying yang dijadikan 

sebagai target behavior, diketahui bahwa rata-rata frekuensi perilaku 

verbal bullying yang muncul pada subjek EF adalah ±14 kali dan rata-

rata frekuensi perilaku verbal bullying yang muncul pada subjek YP 

adalah ±15 kali.  

Berdasarkan hasil data baseline kesatu sampai kelima yang 

menunjukkan data keadaan awal pada kedua subjek, dapat disajikan 

dengan grafik frekuensi sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1 Grafik Frekuensi Perilaku Verbal Bullying Fase Baseline 

Berdasarkan dari tabel 4.19 dan gambar 4.1 dapat diketahui 

bahwa frekuensi perilaku verbal bullying pada subjek EF dan YP 

tergolong tinggi. 

2) Fase Intervensi 

Kegiatan intervensi pada kedua subjek penelitian diberikan 

setelah pengumpulan data pada fase baseline selama lima hari yang 

menunjukkan data dengan trend yang stabil. Kegiatan intervensi 

dilakukan pada jam pulang sekolah di ruang kelas VIII B. Pemberian 

intervensi dilakukan sebanyak lima kali pertemuan selama 5 hari 

masing-masing subjek. Intervensi penelitian ini menerapkan teknik 

kontrak perilaku.  Tujuan pemberian intervensi dengan teknik kontrak 

perilaku adalah agar kedua subjek dapat mereduksi perilaku verbal 
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bullying. Adapun uraian pelaksanaan pemberian intervensi adalah 

sebagai berikut: 

a) Fase intervensi pertama 

Pemberian intervensi pertama kepada kedua subjek tidak 

dilakukan pada hari yang sama. Subjek EF diberikan intervensi yang 

pertama pada hari Rabu, tanggal 8 mei 2019 dan untuk subjek YP 

dilaksanakan pada hari Kamis, 9 Mei 2019. Kegiatan yang dilakukan 

pada pertemuan pertama konseling adalah mengidentifikasi perilaku 

verbal bullying dan memberikan pemahaman tentang perilaku dan 

dampak negative dari verbal bullying. 

Pertemuan konseling diawali dengan membangun good 

rapport antara peneliti dengan subjek penelitian, perkenalan diri, 

menjelaskan tujuan dari konseling yang dilakukan dan subjek 

penelitian mengisi lembar kesediaan. Selanjutnya peneliti mengajak 

subjek penelitian untuk mengeksplorasi masalah berdasarkan gejala 

awal yang didapat dari observasi. Setelah itu kegiatan dilanjutkan 

dengan mengarahkan pembicaraan pada perilaku verbal bullying 

yang sesuai dengan hasil observasi. Selanjutnya peneliti mengajak 

subjek penelitian untuk mengeksplorasi masalah berdasarkan gejala 

awal yang didapat dari observasi. Setelah mendapatkan gambaran 

masalah, peneliti melakukan summary bagian dan melanjutkan 

tahapan identifikasi ABC. Peneliti mengajak subjek untuk 

menetapkan perilaku target. Setelah itu, peneliti memperkenalkan 

dan menjelaskan tentang teknik kontrak perilaku secara umum. 

Pengenalan teknik kontrak perilaku bertujuan agar subjek penelitian 

memiliki gambaran tentang teknik kontrak perilaku yang akan 

dilakukan pada pertemuan selanjutnya. 

Pada akhir pertemuan, peneliti memberikan tugas kepada 

subjek untuk mengisi lembar identifikasi perilaku dan subjek 

penelitian menyimpulkan hasil pertemuan pada hari pertama. Selain 
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itu, peneliti mengajak subjek penelitian untuk menentukan hari 

untuk pertemuan selanjutnya. 

b) Fase intervensi kedua 

Pemberian intervensi kedua pada subjek EF dilaksankan pada 

hari Jum’at tanggal 10 Mei 2019, dan pada subjek YP dilaksanakan 

pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019. Kegiatan pada pertemuan ini 

adalah memberikan pemahaman tentang teknik kontrak perilaku 

kepada subjek. Awal kegiatan intervensi dengan membuka 

pertemuan, mengecek kesiapan subjek penelitian dan dilanjutkan 

dengan mengingat kembali apa yang dibahas pada pertemuan 

sebelumnya.  

Setelah itu, peneliti memperkenalkan dan menjelaskan 

tentang teknik kontrak perilaku secara umum. Pengenalan teknik 

kontrak perilaku bertujuan agar subjek penelitian memiliki 

gambaran tentang teknik kontrak perilaku yang akan dilakukan pada 

pertemuan selanjutnya. Lembar identifikasi perilaku yang sudah 

diisi di pertemuan kemarin diberikan dan peneliti kembali 

meyakinkan subjek untuk menetapkan perilaku yang ingin diubah. 

Kemudian, dan mengajak subjek penelitian untuk bersama-sama 

mengisi lembar kontrak perilaku. 

Pada akhir pertemuan, peneliti dan subjek penelitian 

menyimpulkan hasil pertemuan pada hari kedua dan mengajak 

konseli untuk merencanakan pertemuan selanjutnya. 

c) Fase intervensi ketiga 

Pemberian intervensi ketiga pada subjek EF dilaksanakan 

pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 dan subjek YP dilaksanakan 

pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019. Kegiatan intervensi pertemuan 

ketiga yaitu menentukan reinforcement dan punishment. 

Kegiatan intervensi diawali dengan membuka pertemuan, 

mengecek kesiapan subjek penelitian dan dilanjutkan dengan 
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mengingat kembali apa yang dibahas pada pertemuan sebelumnya 

mengenai kontrak perilaku dan perilaku yang ingin diubah. 

Selanjutnya peneliti melanjutkan ke tahap menentukan 

reinforcement dan punishment, peneliti juga memberikan sedikit 

penjelasan mengenai bagaimana cara menentukan reinforcement 

dan punishment.  

Setelah menentukan reinforcement dan punishment, subjek 

penelitian diberikan tugas untuk mengisi lembar kontrak perilaku 

sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Pada akhir  pertemuan, 

peneliti dan subjek penelitian menyimpulkan hasil pertemuan pada 

pertemuan ketiga dan merencanakan pertemuan selanjutnya. 

d) Fase intervensi keempat 

Pemberian intervensi keempat pada subjek EF dilaksanakan 

pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 dn pada subjek YP 

dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2019. Kegiatan 

intervensi pertemuan keempat berupa mengevaluasi perubahan 

perilaku. Kegiatan intervensi keempat diawali dengan membuka 

pertemuan, mengecek kesiapan subjek penelitian dan dilanjutkan 

dengan mengingat kembali apa yang dibahas pada pertemuan 

sebelumnya. 

Langkah selanjutnya, peneliti juga mengarahkan pembicaraan 

mengenai berjalannya kontrak perilaku dan melaksanakan 

reinforcement dan punishment sesuai dengan keberhasilan konseli 

dalam mematuhi kontrak. Peneliti mengajak subjek untuk 

mengungkapkan perasaan yang masih mengganjal dalam proses 

konseling. Setelah itu peneliti juga memberikan lembar refleksi 

untuk menilai kemajuan, hambatan, perubahan, dan target yang 

ingin dicapai selama proses kontrak perilaku. 

Pada sesi akhir intervensi peneliti dan subjek penelitian 

bersama-sama menyimpulkan hasil dari proses konseling serta 
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membuat kesepakatan untuk menentukan pertemuan konseling 

berikutnya. Setelah itu peneliti mengakhiri proses konseling. 

e) Fase intervensi kelima 

Pemberian intervensi kelima pada subjek EF dilaksanakan 

pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 dan pada subjek YP 

dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019. Kegiatan 

intervensi pertemuan kelima berupa melaksanakan penguatan agar 

setiap perilaku yang ditampilkan menetap dan mengevaluasi 

perubahan perilaku. 

Kegiatan intervensi kelima diawali dengan membuka 

pertemuan, mengecek kesiapan subjek penelitian dan dilanjutkan 

dengan mengingat kembali apa yang dibahas pada pertemuan 

sebelumnya. Langkah selanjutnya, peneliti juga mengarahkan 

pembicaraan mengenai progress kontrak perilaku dan memberikan 

reward sesuai dengan keberhasilan konseli dalam mematuhi 

kontrak. Setelah itu peneliti mengajak konseli untuk mengevaluasi 

kontrak perilaku yang telah dilakukan dengan  memberikan lembar 

refleksi 2 untuk menilai kemajuan, hambatan, perubahan, dan hal 

yang sudah dicapai selama proses kontrak perilaku. 

Pada sesi akhir intervensi peneliti dan subjek penelitian 

bersama-sama menyimpulkan hasil dari proses konseling. Peneliti 

meyakinkan subjek agar terus mengurangi perilaku verbal bullying 

secara mandiri. Setelah itu peneliti mengakhiri proses konseling. 

3) Pengumpulan data pasca intervensi 

Data intervensi dikumpulkan dengan observasi kedua subjek 

penelitian yang berdasar pada pedoman observasi perilaku verbal 

bullying. Observasi dilakukan oleh dua observer yaitu Annisa Puji 

Rahayu sebagai observer 1 dan Lantib Grahita sebagai observer 2. 

Observasi fase intervensi dilaksanakan 2 x 15 menit pada jam istirahat 

pertama dan jam istirahat kedua. Pengumpulan data ini dilaksanakan 

sebanyak 5 kali hingga diperoleh data yang stabil. 
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Pengumpulan data intervensi bertujuan untuk membandingkan 

data hasil pengumpulan fase baseline dan setelah pemberian intervensi. 

Pengumpulan data intervensi dilakukan pada kedua subjek penelitian 

sebanyak lima kali. Berikut disajikan hasil pengumpulan data pasca 

intervensi adalah: 

a) Pengumpulan data fase intervensi pertama 

(1) Subjek EF 

Pengumpulan data intervensi subjek EF yang pertama 

dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2019. Hasil observasi 

menunjukkan bahwa tingkat perilaku verbal bullying sebesar 

40% dengan frekuensi 8 kali. Berikut tabel perilaku verbal 

bullying pada pengumpulan data intervensi pertama: 

Tabel 4.20 Perilaku Verbal Bullying Subjek EF pada Fase 

Intervensi Pertama 

Subjek Sasaran Perilaku Verbal Bullying Skor Presentasi 

EF 1, 2, 3, 6 40% 

Keterangan:  

1, 2, 3, 6 = Bentuk perilaku verbal bullying yang muncul pada 

subjek saat observasi. 

Hasil pengumpulan data pasca intervensi pertama subjek 

EF yang dilakukan oleh kedua observer kemudian diukur 

reliabilitasnya. Perhitungan reliabilitas penelitian menggunakan 

rumus (total percent agreement) persentase kesepakatan total. 

Berikut hasil observasi observer 1 dan observer 2 pada fase 

intervensi pertama. 

Tabel 4.21 Hasil Observasi Subjek EF Fase Intervensi 

Interval 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Observer 1 + + + - - + - - - - 

Observer 2 + + + - - + - - - - 

Keterangan: 

( + ) = Perilaku verbal bullying yang muncul saat observasi 
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( - ) = Perilaku verbal bullying yang tidak muncul saat observasi 
 

Perhitungan reliabilitas observasi perilaku verbal 

bullying dengan menggunakan rumus presentase kesepakatan 

total (total precent agreement) adalah: 

𝑂 +𝑁

𝑇
× 100 = ⋯% 

Keterangan: 

O = Occurrence Agreement adalah interval di mana target 

behavior terjadi dan terjadi persamaan antara observer 1 dan 

observer 2 

N = Nonoccurrence Agreement adalah interval di mana target 

behavior tidak terjadi menurut kedua observer 

T = Banyaknya interval yang digunakan  

Hasil perhitungan reliabilitas adalah sebagai berikut: 

𝑂 + 𝑁

𝑇
× 100 = ⋯% 

4 + 6

10
× 100 = ⋯% 

10

10
× 100 = 100% 

Hasil perhitungan reliabilitas adalah 100%, hal ini 

menunjukkan bahwa observasi perilaku verbal bullying 

memiliki tingkat reliabilitas yang baik. 

(2) Subjek YP 

Pengumpulan data intervensi subjek YP yang pertama 

dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2019. Hasil observasi 

menunjukkan bahwa tingkat perilaku verbal bullying sebesar 

40% dengan frekuensi sebanyak 10 kali. Berikut tabel perilaku 

verbal bullying pada pengumpulan data intervensi pertama: 

Tabel 4.22 Perilaku Verbal Bullying Subjek YP pada Fase 

Intervensi Pertama 
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Subjek Sasaran Perilaku Verbal Bullying Skor Presentasi 

YP 1, 2, 3, 4 40% 

Keterangan:  

1, 2, 3, 4 = Bentuk perilaku verbal bullying yang muncul pada 

subjek saat observasi. 

Hasil pengumpulan data pasca intervensi pertama subjek 

YP yang dilakukan oleh kedua observer kemudian diukur 

reliabilitasnya. Perhitungan reliabilitas penelitian menggunakan 

rumus (total percent agreement) persentase kesepakatan total. 

Berikut hasil observasi observer 1 dan observer 2 pada fase 

intervensi pertama. 

Tabel 4.23 Hasil Observasi Subjek YP Fase Intervensi Pertama 

Interval 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Observer 1 + + + + - - - - - - 

Observer 2 + + + + - - - - - - 

Keterangan: 

( + ) = Perilaku verbal bullying yang muncul saat observasi 

( - ) = Perilaku verbal bullying yang tidak muncul saat observasi 

Perhitungan reliabilitas observasi perilaku verbal 

bullying dengan menggunakan rumus presentase kesepakatan 

total (total precent agreement) adalah: 

𝑂 +𝑁

𝑇
× 100 = ⋯% 

Keterangan: 

O = Occurrence Agreement adalah interval di mana target 

behavior terjadi dan terjadi persamaan antara observer 1 dan 

observer 2 

N = Nonoccurrence Agreement adalah interval di mana target 

behavior tidak terjadi menurut kedua observer 

T = Banyaknya interval yang digunakan  

Hasil perhitungan reliabilitas adalah sebagai berikut: 
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𝑂 + 𝑁

𝑇
× 100 = ⋯% 

4 + 6

10
× 100 = ⋯% 

10

10
× 100 = 100% 

Hasil perhitungan reliabilitas adalah 100%, hal ini 

menunjukkan bahwa observasi perilaku verbal bullying 

memiliki tingkat reliabilitas yang baik. 

b) Pengumpulan data fase intervensi kedua 

(1) Subjek EF 

Pengumpulan data intervensi subjek EF yang kedua 

dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2019. Hasil observasi 

menunjukkan bahwa tingkat perilaku verbal bullying sebesar 

50% dengan frekuensi sebanyak 7 kali. Berikut tabel perilaku 

verbal bullying pada pengumpulan data intervensi pertama: 

Tabel 4.24 Perilaku Verbal Bullying Subjek EF pada Fase 

Intervensi Kedua 

Subjek Sasaran Perilaku Verbal Bullying Skor Presentasi 

EF 2, 4, 6, 9, 10 50% 

Keterangan:  

2, 4, 6, 9, 10 = Bentuk perilaku verbal bullying yang muncul 

pada subjek saat observasi. 

(2) Subjek YP 

Pengumpulan data intervensi subjek YP yang kedua 

dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2019. Hasil observasi 

menunjukkan bahwa tingkat perilaku verbal bullying sebesar 

50% dengan frekuensi 9 kali. Berikut tabel perilaku verbal 

bullying pada pengumpulan data intervensi kedua: 

Tabel 4.25 Perilaku Verbal Bullying Subjek YP pada Fase 

Intervensi Kedua 
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Subjek Sasaran Perilaku Verbal Bullying Skor Presentasi 

YP 1, 2, 3, 4, 6 50% 

Keterangan:  

1, 2, 3, 4, 6 = Bentuk perilaku verbal bullying yang muncul pada 

subjek saat observasi. 

c) Pengumpulan data fase intervensi ketiga 

(1) Subjek EF 

Pengumpulan data intervensi subjek EF yang ketiga 

dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2019. Hasil observasi 

menunjukkan bahwa tingkat perilaku verbal bullying sebesar 

40% dengan frekuensi sebanyak 8 kali. Berikut tabel perilaku 

verbal bullying pada pengumpulan data intervensi ketiga: 

Tabel 4.26 Perilaku Verbal Bullying Subjek EF pada Fase 

Intervensi Ketiga 

Subjek Sasaran Perilaku Verbal Bullying Skor Presentasi 

EF 1, 2, 6, 7 40% 

Keterangan:  

1, 2, 6, 7 = Bentuk perilaku verbal bullying yang muncul pada 

subjek saat observasi. 

(2) Subjek YP 

Pengumpulan data intervensi subjek YP yang ketiga 

dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2019. Hasil observasi 

menunjukkan bahwa tingkat perilaku verbal bullying sebesar 

50% dengan frekuensi 9 kali. Berikut tabel perilaku verbal 

bullying pada pengumpulan data intervensi ketiga: 

Tabel 4.27 Perilaku Verbal Bullying Subjek YP pada Fase 

Intervensi Ketiga 

Subjek Sasaran Perilaku Verbal Bullying Skor Presentasi 

YP 2, 3, 4, 6, 7 50% 

Keterangan:  
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2, 3, 4, 7 = Bentuk perilaku verbal bullying yang muncul pada 

subjek saat observasi. 

 

d) Pengumpulan data fase intervensi keempat 

(1) Subjek EF 

Pengumpulan data intervensi subjek EF yang keempat 

dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2019. Hasil observasi 

menunjukkan bahwa tingkat perilaku verbal bullying sebesar 

40% dengan frekuensi sebanyak 7 kali. Berikut tabel perilaku 

verbal bullying pada pengumpulan data intervensi keempat: 

Tabel 4.28 Perilaku Verbal Bullying Subjek EF pada Fase 

Intervensi Keempat 

Subjek Sasaran Perilaku Verbal Bullying Skor Presentasi 

EF 1, 3, 6, 9 40% 

Keterangan:  

1, 3, 6, 9 = Bentuk perilaku verbal bullying yang muncul pada 

subjek saat observasi. 

(2) Subjek YP 

Pengumpulan data intervensi subjek YP yang keempat 

dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2019. Hasil observasi 

menunjukkan bahwa tingkat perilaku verbal bullying sebesar 

40% dengan frekuensi 8 kali. Berikut tabel perilaku verbal 

bullying pada pengumpulan data intervensi keempat: 

Tabel 4.29 Perilaku Verbal Bullying Subjek YP pada Fase 

Intervensi Keempat 

Subjek Sasaran Perilaku Verbal Bullying Skor Presentasi 

YP 4, 6, 9, 10 40% 

Keterangan:  

4, 6, 9,10 = Bentuk perilaku verbal bullying yang muncul pada 

subjek saat observasi. 

e) Pengumpulan data fase intervensi kelima 
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(1) Subjek EF 

Pengumpulan data intervensi subjek EF yang kelima 

dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2019. Hasil observasi 

menunjukkan bahwa tingkat perilaku verbal bullying sebesar 

30% dengan frekuensi sebanyak 6 kali. Berikut tabel perilaku 

verbal bullying pada pengumpulan data intervensi kelima: 

Tabel 4.30 Perilaku Verbal Bullying Subjek EF pada Fase 

Intervensi Kelima 

Subjek Sasaran Perilaku Verbal Bullying Skor Presentasi 

EF 1, 9, 10 30% 

Keterangan:  

1, 9, 10 = Bentuk perilaku verbal bullying yang muncul pada 

subjek saat observasi. 

(2) Subjek YP 

Pengumpulan data intervensi subjek YP yang kelima 

dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2019. Hasil observasi 

menunjukkan bahwa tingkat perilaku verbal bullying sebesar 

30% dengan frekuensi sebanyak 8 kali. Berikut tabel perilaku 

verbal bullying pada pengumpulan data intervensi kelima: 

Tabel 4.31 Perilaku Verbal Bullying Subjek YP pada Fase 

Intervensi Kelima 

Subjek Sasaran Perilaku Verbal Bullying Skor Presentasi 

YP 6, 9, 10 30 % 

Keterangan:  

6, 9, 10 = Bentuk perilaku verbal bullying yang muncul pada 

subjek saat observasi. 

Berdasarkan uraian data intervensi diatas dapat diketahui bahwa 

masih terdapat perilaku verbal bullying yang muncul pada kedua subjek. 

Perilaku tersebut muncul dengan frekuensi yang lebih rendah 

dibandingkan dengan sebelum dilakukannya intervensi. Berikut ini hasil 
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pengumpulan data fase intervensi pertama hingga intervensi kelima dari 

kedua subjek: 

 Tabel 4.32 Tabulasi Pengumpulan Data Intervensi Perilaku Verbal 

Bullying 

No Subjek 

Skor Fase Intervensi  
Rata-rata Skor 

Intervensi 1 2 3 4 5 

1. EF 40% 50% 40% 40% 30% 40% 

2. YP 40% 50% 50% 40% 30% 42% 

 

Hasil pengamatan intervensi pertama hingga kelima disajikan 

dalam tabel frekuensi sebagai berikut: 

Tabel 4.33 Frekuensi Perilaku Verbal Bullying Subjek pada Fase 

Intervensi 

No Sesi 
Subjek 

EF YP 

1 Intervensi1 8 kali 10 kali 

2 Intervensi 2 7 kali 9 kali 

3 Intervensi 3 8 kali 9 kali 

4 Intervensi 4 7 kali 8 kali 

5 Intervensi 5 6 kali 8 kali 

Rata-rata Skor Frekuensi Fase 

Intevensi 
7 kali 9 kali 

 

Dari hasil pengukuran perilaku verbal bullying yang dijadikan 

sebagai target behavior, diketahui bahwa rata-rata frekuensi perilaku 

verbal bullying yang muncul pada subjek EF adalah 7 kali dan rata-rata 

frekuensi perilaku verbal bullying yang muncul pada subjek YP adalah 

9 kali. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data intervensi pertama sampai 

kelima yang menunjukkan data keadaan pada kedua subjek pasca 

intervensi, dapat disajikan dengan grafik frekuensi sebagai berikut: 
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Gambar 4.2 Grafik Frekuensi Perilaku Verbal Bullying Data Fase 

Intervensi 

 

Berdasarkan tabel 4.32, tabel 4.33 dan gambar 4.2, menunjukkan 

bahwa frekuensi perilaku verbal bullying pada subjek EF dan YP 

terdapat penurunan setelah dilakukan intervensi. 

2. Hasil Uji Analisis 

a. Analisis Data Split Middle Technique 

Data dalam penelitian Data dalam penelitian ini dianalisis 

menggunakan deskriptif dengan menggunakan analisis grafik. Analisis data 

dalam penelitian didasarkan pada data individu. Tujuan dilakukannya 

analisis data yaitu untuk mengetahui pengaruh intervensi terhadap perilaku 

yang ingin dirubah. Perkembangan dari seluruh hasil penelitian dari fase 

baseline dan intervensi dari masing-masing subjek dapat disajikan sebagai 

berikut: 

Tabel 4.34 Data Fase Baseline dan Data Fase Intervensi 

No Subjek 
Skor Data Fase Baseline 

Rata-

rata 
Skor Data Fase Intervensi 

Rata-

rata 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  

1 EF 15 13 14 13 14 14 8 7 8 7 6 7 

2 YP 14 16 14 15 15 15 10 9 9 8 8 9 

  

Berdasarkan data pada Tabel 4.34 maka dapat dibuat grafik perubahan 

perilaku verbal bullying pada fase baseline dan fase intervensi sesuai 

dengan desain penelitian yaitu desain A-B adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.3 Perbandingan Frekuensi Fase Baseline dan Intervensi 

 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis split middle 

technique, yang bertujuan untuk mengetahui perubahan slope dan 

perubahan level pada fase baseline (A) dan intervensi (B). Tujuan 

penggunaan slope untuk mengetahui perubahan rata-rata penurunan skor 

perilaku verbal bullying subjek penelitian, sedangkan penggunaan level 

bertujuan untuk menunjukkan tingkat perubahan penurunan frekuensi 

antara fase baseline dengan intervensi. Berikut disajikan tabel analisis data 

menggunakan split middle technique pada masing-masing subjek: 

Tabel 4.35 Perbandingan Slope dan Level pada Fase Baseline dan Fase 

Intervensi  

No Subjek Baseline Intervensi Slope Level 

Xr Xt Xr Xt Base 

line 

Inter 

vensi 

Base 

line 

Inter 

vensi 

1.  EF 13 15 6 8 1,5 1,3 13 7 

2. YP 14 16 8 10 1,1 1,2 15 9 

Keterangan: 

Xr : Skor terendah 

Xt : Skor tertinggi 

Berdasarkan data pada tabel 4.35 dapat digambarkan mengenai 

analisis data menggunakan split middle technique pada masing-masing 

subjek penelitian. Untuk mengetahui slope yaitu dengan cara membagi skor 
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tertinggi dengan skor terendah dari fase baseline maupun intervensi. 

Sedangkan mengetahui level dengan cara mencari median dari skor data 

fase baseline maupun intervensi. Berikut disajikan data mengenai 

perubahan slope dan level pada masing-masing subjek. 

Tabel 4.36 Perubahan Slope dan Perubahan Level  

No Subjek Perubahan Slope Perubahan Level 

1 EF 1,15 1,86 

2 YP 1,09 1,67 

Rata-rata 1,12 1,76 

 

Analisis data menggunakan split middle technique pada masing-

masing subjek digambarkan pada pada tabel 4.36 diatas, menunjukkan 

perubahan slope dengan cara membagi membagi slope tinggi dibagi dengan 

slope rendah, sedangkan perubahan level yaitu dengan cara level tinggi 

dibagi dengan level rendah.  

Analisi data dengan split middle technique tidak hanya dilakukan 

dengan cara perhitungan sistematis saja, tetapi juga menggunakan visual 

inspection. Visual inspection ini digunakan untuk melihat kecenderungan 

arah garis pada grafik data fase baseline  dan intervensi. Berikut disajikan 

grafik visual inspection dari masing-masing subjek penelitian: 

1) Subjek EF 

Data perilaku verbal bullying subjek EF selama fase baseline dan 

fase intervensi digambarkan dalam grafik visual inspection sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.4 Visual Inspection Subjek EF 

2) Subjek YP 

Data perilaku verbal bullying subjek YP selama fase baseline dan 

intervensi digambarkan dalam grafik visual inspection sebagai berikut: 

 

Gambar 4.5 Visual Inspection Subjek YP 

b. Analisis Klinis 

Selain menggunakan analisis split middle technique, peneliti juga 

menggunakan analisis klinis agar diperoleh hasil penelitian yang lebih kuat. 

Perolehan data analisis ini adalah dengan menggunakan wawancara dengan 

guru BK, korban verbal bullying dan teman-teman disekitar subjek. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Unik Murniyati, selaku guru 

BK SMP Negeri 14 Surakarta diperoleh informasi bahwa kedua subjek 
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penelitian saat ini sudah mengalami perubahan. Subjek yang tadinya agresif 

berubah menjadi lebih tenang. Hal ini terbukti dengan berkurangnya jumlah 

siswa yang melapor terkait kasus verbal bullying yang biasa dilakukan 

keduanya. Kedua subjek juga jarang berbicara dengan nada tinggi, tetapi 

ketika kumpul dengan teman-temannya mereka sesekali melontarkan kata-

kata kotor. Guru BK menyampaikan bahwa teknik kontrak perilaku efektif 

untuk mengurangi perilaku verbal bullying, hanya saja dibutuhkan waktu 

yang lebih lama untuk menghilangkan sepenuhnya perilaku tersebut dari 

kedua subjek. 

Peneliti juga mewawancarai teman sekelas dari kedua subjek. Dari 

wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa kedua subjek jarang 

mengejek, jarang berkata kasar. Kedua subjek terlihat lebih tenang dan lebih 

simpati dari biasanya. Kedua subjek juga jarang berbicara dengan nada 

tinggi, yang mengakibatkan teman-teman sekelasnya menjadi lebih nyaman 

ketika berbincang dengan mereka. Sesekali mereka masih menertawakan 

temannya apabila temannya melakukan kesalahan, namun tidak diiringi 

dengan kata-kata yang memiliki arti buruk. Selain itu, kedua subjek juga 

tidak memprovokasi teman-temannya untuk membenci beberapa temannya. 

Mereka justru berusaha membina hubungan baik dengan korban verbal 

bullying. 

Dari wawancara dengan korban terbully, didapat informasi bahwa 

kedua subjek telah meminta maaf, dan mereka berusaha untuk membina 

hubungan pertemanan kembali. Kedua subjek juga jarang mengejek, 

mencemooh, memanggil selain nama, dan jarang berkata kasar. Kedua 

subjek juga jarang membentak korban sehingga korban tidak merasa takut 

dan canggung lagi kepada mereka. 

3. Hasil Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan secara dekriptif yaitu dengan cara 

menganalisis hasil observasi pada saat baseline dan intervesi serta dengan 

menganalis hasil wawancara perilaku verbal bullying pada subjek penelitian. 

Hipotesis diterima jika terdapat perubahan perilaku pada subjek penelitian 
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cenderung menurun. Hal ini diperkuat oleh pendapat Sunanto (2005) yang 

menyatakan bahwa hipotesis dinyatakan diterima apabila terdapat perubahan 

perilaku terhadap subjek penelitian yang lebih baik atau kecenderungan arah 

menurun. 

Berdasarkan hasil analisis data dengan split middle technique perilaku 

verbal bullying pada subjek EF dan YP mengalami tingkat penurunan atau 

cenderung kea rah perilaku yang lebih baik. Hasil analisis data perilaku verbal 

bullying subjek EF yang diperoleh dengan menggunakan split middle technique 

menunjukkan perubahan slope 1,15 dan perubahan level 1.86. Hal tersebut juga 

diperkuat dengan adanya perubahan pada jumlah frekuensi yaitu rata-rata 

jumlah frekuensi saat baseline adalah ±14 kali menjadi ±7 kali pada intervensi. 

Sedangkan perubahan subjek YP ditunjukkan dengan berdasar pada hasil 

analisis data split middle technique yang menunjukkan perubahan slope 1,09 

dan perubahan level 1.67. Hal ini diperkuat dengan adanya perubahan pada 

jumlah frekuensi yaitu rata-rata jumlah frekuensi saat baseline adalah ±15 kali 

menjadi ±9 kali pada intervensi.  

Dari hasil analisis klinis dengan wawancara kepada guru Bimbingan dan 

Konseling, teman-teman di sekitar subjek, dan korban verbal bullying 

didapatkan informasi bahwa kedua subjek mengalami perubahan perilaku 

menjadi lebih baik. Semenjak diberikan treatment kedua subjek tidak sering 

melakukan perilaku verbal bullying lagi. Berdasarkan hasil analisis diatas maka 

dapat dinyatakan bahwa hipotesis diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

teknik kontrak perilaku dapat mengurangi perilaku verbal bullying pada subjek.  

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Kontrak perilaku merupakan salah satu teknik modifikasi perilaku dari 

konseling behavioral. Soeharto, dkk (20019: 52) mengemukakan bahwa kontrak 

perilaku adalah teknik untuk mengubah perilaku yang ingin diubah oleh seseorang 

dengan tujuan untuk melatihnya agar mampu mengendalikan dan mengarahkan 

perilaku yang dianggap kurang baik. Pernyataan tersebut sesuai dengan Fauzan 

(Wahyuni, 2016:272) yang menyatakan kontrak perilaku merupakan kesepakatan 
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secara lisan atau tertulis antara guru BK dengan peserta didik yang bermasalah 

untuk berperilaku sesuai yang disepakati. Pemberian hadiah dan hukuman pada 

teknik ini dinilai penting untuk meningkatkan motivasi dorongan untuk merubah 

tigkah laku. Dalam penelitian ini, kontrak perilaku diterapkan untuk mengurangi 

perilaku verbal bullying di sekolah. 

Sebelum dilaksanakan treatment dengan kontrak perilaku, subjek penelitian 

mengemukakan penyebab dirinya melakukan verbal bullying dan memahami 

dampak yang ditimbulkan. Hal ini selaras dengan pernyataan Komalasari (2011: 

175) yang menyatakan bahwa analisis ABC dapat dilakukan sebagai tahap awal 

konseling untuk menentukan perilaku yang ingin dirubah. Faktor dari dalam pribadi 

dan faktor subjek menjadi pemicu perilaku muncul (A). Karena adanya faktor 

tersebut menjadikan subjek untuk melakukan verbal bullying kepada teman 

sebayanya. Sedangkan dampak yang muncul dari perilaku tersebut (C) adalah 

dijauhi dan dibenci oleh teman-temannya. Dengan analisis ini dapat disimpulkan 

bahwa verbal bullying menjadi perilaku target yang perlu dikurangi dengan 

menerapkan teknik kontrak perilaku. 

Penerapan teknik kontrak perilaku untuk mengurangi perilaku verbal 

bullying pada penelitian ini terbukti memberi pengaruh yang baik. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya perubahan perilaku verbal bullying pada subjek pada 

saat fase baseline (sebelum pemberian treatment) dan fase intervensi (setelah 

dilaksanakan treatment menggunakan teknik kontrak perilaku). 

Penelitian ini dilaksanakan kepada dua subjek yang dinilai paling 

membutuhkan bantuan, yaitu EF dan YP. Sebelum diberikannya treatment atau 

pada fase baseline subjek EF menunjukkan perilaku dengan frekuensi rata-rata 14 

kali, dan berubah menjadi rata-rata 7 kali pada fase intervensi atau setelah diberikan 

treatment menggunakan teknik kontrak perilaku. Sedangkan pada hasil analisis 

dengan split middle technique dapat diketahui perubahan slope subjek EF sebesar 

1,15 dan perubahan levelnya sebesar 1,86. Hal ini menunjukkan adanya penurunan 

tingkat verbal bullying yang dilakukan oleh subjek EF. Begitu juga dengan subjek 

YP yang menunjukkan perilaku dengan frekuensi rata-rata 7 kali pada fase baseline 

dan berubah menjadi rata-rata 9 kali pada fase intervensi. Sedangkan berdasar hasil 
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analisis split middle technique dapat diketahui perubahan slope subjek YP adalah 

sebesar 1,09 dan perubahan levelnya 1,67. 

Analisis klinis juga dilakukan untuk memperkuat hasil penelitian. Peneliti 

mewawancarai guru BK, teman sekelas dan korban bullying untuk mendapatkan 

informasi terkait perilaku kedua subjek pasca intervensi. Dari hasil wawancara 

tersebut dapat diketahui bahwa kedua subjek telah berubah. Keduanya menjadi 

lebih tenang dari biasanya dan jarang melontarkan kata-kata kasar. Berdasarkan 

pengakuan dari korban verbal bullying dapat diketahui baahwa subjek EF dan YP 

meminta maaf dan berjanji untukberusaha menjadi teman yang baik. Hasil 

wawancara dengan guru BK dapat diperoleh informasi bahwa adanya penurunan 

kasus verbal bullying yang dilakukan oleh subjek EF dan YP. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan 

teknik kontrak perilaku ini berhasil membuat subjek mengurangi frekuensi perilaku 

verbal bullying. Pelaku juga berhasil memunculkan perilaku target yaitu menjadi 

lebih tenang dan tidak agresif. Hal ini sesuai dengan tujuan teknik kontrak perilaku 

yang dikemukakan oleh Sarafino (2012: 352) yaitu untuk memperoleh perilaku 

baru, serta untuk mengeliminasi perilaku yang dianggap kurang baik dan 

memperkuat perilaku baru yang diinginkan. Pemberian reward dan punishment 

dalam penelitian ini juga berpengaruh pada perubahan perilaku. Adanya reward 

dan punishment ini membuat subjek lebih termotivasi untuk merubah tingkah 

lakunya. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Erford (2016: 405) yang 

mengungkapkan adanya reinforcement dapat menjadi motivasi peserta didik untuk 

meningkatkan prestasinya.  

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Sukarti, dkk (2018) yang meneliti penerapan konseling kelompok 

dengan teknik kontrak perilaku untuk mengurangi tingkat verbal bullying di SMP 

Negeri 37 Semarang. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa teknik kontrak 

perilaku secara signifikan efektif untuk mengurangi perilaku verbal bullying. Hal 

ini dilihat dari adanya penurunan perilaku dari sebelum pemberian treatment dan 

setelah pemberian treatment. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Wibowo 

(2017) yang meneliti penerapan teknik kontrak perilaku untuk mengurangi perilaku 
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membolos juga relevan dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian Wibowo, dapat 

diketahui bahwa teknik kontrak perilaku efektif untuk mereduksi perilaku 

membolos pada peserta didik. 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, dapat dismpulkan bahwa teknik 

kontrak perilaku efektif untuk merubah perilaku individu sesuai dengan perilaku 

yang disepakati. Namun, meskipun dinilai efektif pemberian teknik ini tidak dapat 

100% untuk menghilangkan perilaku verbal bullying. Hal ini dikarenakan adanya 

keterbatasan waktu sehingga keterampilan yang diajarkan belum sepenuhnya 

dikuasai oleh peserta didik. Hal ini sesuai dengan penyataan Kelly (1982: 8) yang 

menyatakan salah satu penyebab seseorang gagal melaksanakan suatu keterampilan 

adalah kurangnya waktu untuk memperoleh keterampilan tersebut. Akibatnya, 

keterampilan yang sebelumnya telah dipelajari sulit untuk ditampilkan kembali. 

Oleh karena itu, subjek membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membiasakan 

diri tidak melakukan perilaku verbal bullying.  
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