
 

111 

 

PENGARUH LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

DENGAN TEKNIK TALKING CHIPS UNTUK MENINGKATKAN 

KONTROL DIRI PADA SISWA KELAS X MIPA SMA N 2 PATI 

 

Revelia Putri Harumiyati 

Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling, Universitas PGRI Semarang 

Dini Rakhmawati 

Desi Maulia 

Dosen Universitas PGRI Semarang 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

talking chips efektif untuk membantu siswa dalam meningkatkan kontrol diri secara baik. Metode 

dalam penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan pendekatan quasi experimental, dan desain 

penelitian bentuk nonequivalent control group design. Pengumpulan data menggunakan skala 

psikologis kontrol diri, wawancara, dan observasi. Populasi penelitian ini berjumlah 216 siswa kelas 

X MIPA yang dipilih 20 siswa untuk dijadikan sampel dengan mengunakan salah satu teknik 

sampling probabilitas, yaitu purposive sampling berdasarkan kriiteria siswa kelas X MIPA yang 

memiliki kontrol diri rendah. Hasil analisis penelitian menunjukkan jumlah thitung =4,281 > ttabel 

=2. 100, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

ada pengaruh layanan bimbingan kelompok dengan teknik talking chips untuk meningkatkan 

kontrol diri siswa kelas X MIPA SMA N 2 Pati pada taraf signifikansi 5%.  

Kata kunci: Bimbingan Kelompok; Talking Chips; Kontrol Diri.  

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia dalam kehidupannya tidak pernah terlepas dari masalah. Seringkali 

masalah muncul karena ketidakmampuan manusia dalam mengontrol diri. Menurut Berk 

(dalam Risnawati, 2010:25), suatu kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu untuk 

menyusun, membimbing, mengatur, serta mengarahkan bentuk perilaku kearah yang positif 

dalam bertindak dan mengambil suatu keputusan agar dapat menahan diri dari perbuatan 

yang menyimpang.  

Kontrol diri sangat diperlukan bagi manusia dalam segala usia, khususnya usia 

remaja. Mengingat masa remaja merupakan masa peralihan dimana masa-masa ini 

seringkali mengalami adanya kebimbangan dalam penyesuaian diri dari masa anak-anak ke 

dewasa. Remaja yang tidak dapat melalui masa peralihan ini akan cenderung melakukan 

hal-hal yang negitif, yaitu mereka kurang mampu mengontrol diri dan akan berperilaku 

menyimpang dari norma-norma yang ada (Kartono dalam Monica, 2019:34).  

Penyimpangan norma akibat rendahnya kontrol diri pada remaja menjadi perhatian 

dari banyak pihak, seperti orangtua, masyarakat, guru, tak terkecuali dari KPAI. Hal tesebut 

nampak dari fakta yang dilansir oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (Komnas 

PAI), yakni pelaku kriminal dari kalangan remaja dan anak-anak yang berada didunia 

pendidikan mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2018 terdapat 
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51,20% soal kekerasan, kemudian sebanyak 32,35% kasus menyoal pada tawuran antar 

pelajar. Pelaku rata-rata berusia 13 hingga 17 tahun (Liputan6, 2018). Dalam penelitian 

(Serpianing, 2012:3) mengatakan bahwa Perilaku yang disebabkan oleh rendahnya kontrol 

diri siswa tidak hanya mencangkup pada perilaku kriminal saja, akan tetapi ada perilaku 

lainnya seperti lari dari rumah, membolos sekolah, minum minuman keras dibawah umur, 

perkelahian antar siswa, perilaku melawan guru, serta agresi kepada sesama teman banyak 

terjadi.  

Menurut Logue (dalam Mulyani, 2016:12) faktor-faktor yang mempengaruhi 

perkembangan kontrol diri yakni faktor lingkungan dan faktor genetik. Salah satunya adalah 

pola asuh orang tua dan usia dari remaja itu sendiri. Remaja bergaul dalam berbagai situasi, 

dengan orang yang dapat mengendalikan diri secara baik, dan juga dengan orang yang 

pengendalian dirinya rendah, setiap perilaku akan memberikan efek tertentu pada remaja, 

mereka bisa belajar dari semua itu termasuk dari efek yang ditimbulkan akibat suatu 

perilaku.  

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada bulan September 2020 yang dilakukan di 

kelas X MIPA SMAN 2 Pati, mencatat bahwa adanya kasus yang terjadi pada siswa yang 

dimana mereka seringkali melakukan perilaku negatif seperti siswa mematikan mic teman 

lain ketika mengikuti pembelajaran online melalui microsoft teams, siswa sering terlambat 

join kelas daring, siswa menyambi pembelajaran dengan membuka sosial media dan 

bermain game.  

Fenomena lain yang terjadi pada siswa menurut hasil wawancara peneliti dengan 

guru BK yaitu banyak siswa kurang responsif terhadap penerimaan layanan yang diberikan 

oleh guru, misalnya saja ketika guru memberikan informasi maupun melakukan layanan 

secara online melalui grup WhatsApp, hanya 1-3 anak saja yang membalas pesan dari guru 

tersebut, demikian pula ketika siswa diminta untuk presensi secara online, siswa tidak 

menjalankannya, dan siswa cenderung pasif juga mengabaikan perintah. Fenomena ini 

menjelaskan bahwa remaja cenderung melakukan tindakan spontan dan reaktif. Sehingga 

remaja kurang mampu dalam mengelola kontrol diri dengan baik.  

Pemberian pendidikan tentang kontrol diri sangat dibutuhkan oleh siswa agar siswa 

kedepannya mampu menahan diri dan tahu kapan harus bertindak yang positif sesuai 

dengan norma yang berlaku, oleh karena itu salah satu cara yang dapat mengatasi masalah 

tersebut adalah dengan memberikan teknik yang dapat melatih siswa untuk dapat 

menghargai satu sama lain, teknik tersebut adalah talking chips. Teknik talking chips dapat 

membuat siswa fokus terhadap kegiatan yang sedang diikuti, bersikap aktif, masing-masing 

anggota kelompok mendapat kesempatan yang sama untuk memberikan kontruksi mereka, 

mereka dapat mendengarkan pandangan dan pemikiran anggota yang lain, dapat mengikuti 

aturan yang ada, serta bersikap sportif. Hal ini perkuat dengan penelitian Lie (dalam Yacob, 

2015:1001) yang menyatakan bahwa teknik talking chips adalah salah satu tipe model 

pembelajaran kooperatif yang dimana masing-masing dari anggota kelompok mendapat 

kesempatan yang sama antar satu dengan yang lain untuk memberikan kontribusi dalam 

kegiatan layanan dan dapat mendengarkan pandangan serta pemikiran anggota kelompok 

lain.  

Untuk mengoptimalkan pemberian teknik talking chips dalam pembelajaran, maka 

Pelaksanaan teknik talking chips dapat diterapkan melalui layanan bimbingan dan konseling, 
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salah satunya adalah layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok dipilih karena 

dalam layanan tersebut pelaksanaan pemberian pendidikan mengenai kontrol diri diharapkan 

akan lebih mudah diterima oleh siswa, lalu layanan ini dapat untuk mendorong individu agar 

lebih baik dalam hubungan sosial dan lebih baik sifat-sifat pribadinya. Keunggulan lain dari 

layanan bimbingan kelompok adalah membahas sebuah topik yang bersifat umum, kekinian, 

dan menjadi perhatian bagi para anggota kelompok (Tohirin, 2015:166). Teknik Talking 

chips dan bimbingan kelompok memiliki beberapa hal yang saling keterkaitan. Secara garis 

besar keterkaitan teknik talking chips dalam bimbingan kelompok adalah untuk menciptakan 

suasana kegiatan menjadi nyaman, rileks dan menyenangkan bagi siswa. Poin lain yang 

berkaitan antara bimbingan kelompok dengan teknik talking chips adalah untuk melatih 

siswa dalam mengontrol diri atas perbedaan respon individu. Kontrol diri adalah topik yang 

dapat diangkat dalam bimbingan kelompok untuk dibahas bersama, karena sangat 

diperlukan bagi siswa, khususnya siswa yang berusia remaja.  

Dengan diterapkan layanan bimbingan kelompok dengan teknik talking chips diharap 

siswa dapat lebih paham cara mengontrol diri kearah yang lebih positif, tidak berperilaku 

menyimpang, serta dapat meningkatkan kontrol dirinya agar dapat menemukan jati dirinya 

sendiri, dan menjadi tauladan dilingkungan masyarakat. Dari uraian tersebut maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok 

dengan Teknik Talking Chips Untuk Meningkatkan Kontrol Diri pada Siswa kelas X SMAN 2 

Pati”.  

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut, maka dapat 

diidentifikasi masalah yang dialami oleh siswa kelas X IPA di SMAN 2 Pati adalah rendahnya 

kontrol diri yang meliputi: a) Siswa belum mampu mengontrol diri dengan baik ketika jam 

pembelajaran berlangsung. Sehingga hal tersebut mengganggu relasi disekolah dengan 

teman sebaya dan guru, b) Siswa cenderung pasif dalam mengikuti pembelajaran secara 

daring. Sehingga siswa terkesan mengabaikan perintah dari guru, c) Siswa belum mampu 

kapan harus melakukan kontrol diri. Sehingga siswa belum dapat mengendalikan perasaan, 

tingkah laku, dan mengambil keputusan dengan tepat.  

Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang tertera di atas, 

maka peneliti fokus pada permasalahan yaitu meningkatkan kontrol diri siswa.  

Perumusan Masalah  

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik talking chips efektif untuk membantu siswa dalam meningkatkan kontrol diri? 

Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik talking chips efektif untuk membantu siswa dalam meningkatkan 

kontrol diri secara baik.  
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Manfaat Penelitian  

Manfaat Teoritis 

Temuan-temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan dalam perkembangan teori tentang kontrol diri.  

Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah, mampu memberikan kesempatan kepada Guru Bimbingan dan 

Konseling dalam pelaksanaan bimbingan konseling.  

b. Bagi Guru BK, mampu memberikan peningkatan pengetahuan tentang layanan BK.  

c. Bagi Siswa, dapat menambah pemahaman dan meningkatkan kontrol diri.  

KAJIAN TEORI 

Kemandirian Belajar 

Kontrol diri merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu untuk 

menyusun, membimbing, mengatur, serta mengarahkan bentuk perilaku kearah yang positif 

dalam bertindak dan mengambil suatu keputusan agar dapat menahan diri dari perbuatan 

yang menyimpang.  

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Waluwandja (2018: 110) yang 

menjelaskan secara singkat bahwa kontrol diri merupakan suatu kemampuan seseorang 

untuk mengatur dirinya ke arah yang lebih baik. Oleh karena kontrol diri ini sangat 

diperlukan bagi setiap individu untuk menjadi pribadi yang mampu bertindak kearah yang 

lebih positif.  

Layanan Bimbingan Kelompok dengan teknik Talking Chips 

Gazda (dalam Prayitno, 2015) mengemukakan bahwa bimbingan kelompok 

disekolah merupakan kegiatan informasi kepada sekelompok siswa untuk membantu mereka 

menyusun rencana dan keputusan yang tepat.  

Menurut Barkley (dalam Desma, 2019:51) teknik talking chips merupakan model 

pembelajaran yang menuntut partisipasi peserta didik di dalam kelompok diskusi dan 

peserta didik wajib memberikan chips yang mereka dapatkan setiap kali berbicara atau 

mengemukakan pendapat. Dengan begitu peserta didik akan terlihat lebih aktif dalam 

berargumen dan lebih berantusias dalam mengikuti kegiatan.  

Dari dua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok dengan 

menggunakan teknik talking chips merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling 

yang dapat membantu siswa dalam memberikan informasi dengan memanfaatkan dinamika 

kelompok yang dimana setiap kali siswa akan mengemukakan pendapat, siswa dapat 

memberikan chipsnya.  

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan Quasi 

Experimental. Desain yang digunakan merupakan bentuk Nonequivalent Control Group 

Design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang diberi pretest untuk mengetahui 
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keadaan awal kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, akan tetapi tidak dipilih secara 

random (Sugiyono, 2018:79). Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X MIPA SMAN 

2 Pati yang terdiri dari 6 kelas, dimana satu kelas digunakan sebagai try out dengan jumlah 

siswa 36. Kemudian untuk 5 kelas lain dengan jumlah siswa keseluruhan terdapat 180 siswa. 

Jadi jumlah populasi sebanyak 216 siswa. Kelas lain yang belum diberikan try out akan 

diberika pre test dan post test.  

Dalam penelitian ini menggunakan salah satu teknik sampling probabilitas, yaitu 

adalah purposive sampling. Menurut Sugiyono (2018:85) puposive sampling merupakan 

teknik penentuan sampel dengan kriteria khusus dan pertimbangan tertentu. Pertimbangan 

yang dimaksud peneliti disini adalah siswa kelas X MIPA yang memiliki kontrol diri rendah. 

Sampel pada penelitian ini yaitu 20 siswa kelas X MIPA yang dipilih berdasarkan perolehan 

hasil skala, dimana siswa yang masuk ke dalam kategori kontrol diri rendah yang dibagi 

menjadi dua secara imbang, yakni menjadi 10 siswa kelompok kontrol dan 10 siswa 

kelompok eksperimen.  

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala psikologis kontrol diri 

dengan model likert. Skala model likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yang telah diterapkan 

secara spesifik oleh peneliti disebut variabel penelitian (Sugiyono, 2018:93). Skala likert 

sendiri berisi pernyataan yang sistematis untuk menunjukkan sikap responden terhadap 

pernyataan tersebut, Prasetyo (2012:110).  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Uji Homogenitas 

Fhitung Ftabel Kesimpulan 

1,94 3,84 Homogen 

Dengan db (10:10) taraf signifikan 5% = 3,84, maka = 1,94 <  = 

3,84, maka  diterima dan  ditolak.  

Uji Normalitas 

 Lo Lt Kesimpulan 

Awal 0,254 0,258 Berdistribusi Normal 

Akhir 0,207 0,258 Berdistribusi Normal 

 

Dalam perhitungan uji normalitas akhir yang menggunakan MS Excel dan 

menggunakan uji lilliefors, sampel pada kelompok eksperimen mendapatkan = 0,254 

<  = 0,258 jadi data berdistribusi normal, begitu pula pada kelompok kontrol yang 

memperoleh hasil = 0,207 <  = 0,258, dimana hasil tersebut dikatakan berdistribusi 

normal.  

Uji t Test 
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Berdasarkan perhitungan Uji-t, maka diperoleh hasil  = 4,281, sementara 

 dengan db  (n1 n2)  2  (10 10)  2  18, kemudian untuk taraf signifikansi 

5% (0,05) sebesar 2,100. Karena jumlah  = 4,281 >  = 2,100, maka  

ditolak dan  diterima.  

Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian siswa yang telah mendapatkan layanan bimbingan 

kelompok dengan menggunakan teknik Talking Chips mengalami peningkatan terhadap 

kemampuan kontrol dirinya. Hal ini dapat dilihat dari hasil pre test dan post test mereka 

pada setiap indikator maupun secara keseluruhan, yaitu pada indikator “kontrol perilaku” 

yang sebelumnya kontrol diri siswa berada di angka 51% meningkat menjadi 70%, pada 

indikator “kontrol kognitif” awalnya 42,5% meningkat menjadi 69,5%, kemudian pada 

indikator “kontrol kepuasan” sebelumnya berada pada persentase 37% meningkat menjadi 

71,25%, serta pada hasil rekapitulasi secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa kontrol 

diri siswa yang semula berada pada persentase 42,8% masuk dalam kategori “Rendah” 

mengalami peningkatan menjadi 70,3%, angka tersebut masuk dalam kategori “Tinggi”. Jadi 

dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan kelompok dengan 

menggunakan teknik Talking Chips terbukti efektif dalam meningkatkan kontrol diri siswa 

kelas X MIPA SMAN 2 Pati. Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Fitriana, (2015:9) bahwa layanan bimbingan kelompok dapat menumbuhkan 

kebermanfaatan siswa dalam mengendalikan diri dan menampilkan perilaku yang positif.  

SIMPULAN 

Pelaksanaan penelitian dengan menggunakan bimbingan kelompok dengan teknik 

talking chips telah dilakukan sejumlah delapan kali pertemuan secara daring melalui aplikasi 

zoom meeting, dimana pada setiap pertemuan diikuti oleh 10 siswa yang masuk dalam 

kelompok eksperimen. Siswa kelas X MIPA disini dapat dikatakan sudah mampu 

meningkatkan kontrol diri sesuai yang diharapkan pada penelitian ini. Hal itu dibuktikan dari 

meningkatnya perolehan hasil post test siswa sesudah diberikannya treatment berupa 

layanan bimbingan dan konseling dengan teknik talking chips. Yang awalnya dalam pre test 

siswa memperoleh skor rata-rata 42,8 masuk dalam kategori “Rendah”, meningkat menjadi 

70,3 yang dimana angka tersebut masuk dalam kategori “Tinggi”.  
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