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ABSTRAK

PENGGUNAAN LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK UNTUK
MENINGKATKAN KECERDASAN EMOSI SISWA KELAS VIII

SMP NEGERI 01 TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Oleh
DESI SUSILOWATI

Masalah dalam penelitian ini adalah kecerdasan emosi siswa yang rendah.
Permasalahan penelitian ini “apakah layanan bimbingan kelompok dapat
dipergunakan untuk meningkatkan kecerdasan emosi siswa yang rendah?”.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui layanan bimbingan kelompok dapat
dipergunakan untuk meningkatkan kecerdasan emosi siswa yang rendah. Metode
penelitian ini adalah menggunakan metode quasi-eksperimental dengan desain
one group pretest-posttest dan dianalisis dengan statistik non-parametrik
menggunakan uji Wilcoxon. Subjek penelitian sebanyak sepuluh siswa. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala kecerdasan emosi
model Likert. Hasil penelitian menunjukan bahwa layanan bimbingan kelompok
dapat dipergunakan untuk meningkatkan kecerdasan emosi siswa. Hal ini
ditunjukan dari jumlah hasil pretest dan posttest kecerdasan emosi siswa diperoleh
Z-hitung = -2,803 < Z-tabel 0,05 = 1,645 maka Ho ditolak dan Ha diterima.
Kesimpulan penelitian ini adalah layanan bimbingan kelompok dapat
dipergunakan untuk meningkatkan kecerdasan emosi pada siswa kelas VIII SMP
Negeri 01 Tanjung Sari Tahun Pelajaran 2015/2016.

Kata kunci : Bimbingan Kelompok, Kecerdasan Emosi, Bimbingan Konseling.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

1. Latar Belakang

Situasi global membuat kehidupan semakin sejahtera dan membuka

peluang-peluang bagi setiap individu untuk mencapai status dan tingkat

kehidupan yang lebih baik. Remaja sebagai generasi penerus dipersiapkan

untuk dapat mengikuti kompetisi tersebut agar kehidupanya saat dewasa

menjadi lebih baik. Dalam memperoleh kehidupan yang baik maka

diperlukanya Sumber Daya Manusia berkualitas yang akan didapat melalui

suatu pendidikan.

Pendidikan merupakan usaha dalam mencerdaskan kehidupan bangsa atau

manusia Indonesia seutuhnya, dimana pada prosesnya dilakukan secara

sadar, teratur dan terencana. Suatu pendidikan diselenggarakan untuk

membantu siswa dalam mengembangkan segala bentuk potensi yang

dimilikinya, tidak hanya mengembangkan segi intelektual saja tetapi juga

membangun perilaku yang positif dengan memanfaatkan dan mengelola

kecerdasan emosional dengan baik.



2

Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah salah satu jalur pendidikan

formal yang akan ditempuh oleh siswa setelah menyelesaikan pendidikanya

ditingkat Sekolah Dasar (SD). Secara psikologis siswa SMP yang rata-rata

baru berusia 12 tahun sampai dengan 14 tahun berada pada fase

perkembangan remaja awal yang merupakan masa transisi dari anak-anak

ke-masa remaja yang akan melibatkan sejumlah perubahan biologis,

perkembangan kognitif dan perkembangan sosio-emosional.

Menurut Erickson (Santrock, 2011:299) masa remaja adalah masa terjadinya

krisis identitas atau pencarian identitas diri. Karakteristik remaja yang

sedang berproses untuk mencari identitas diri ini juga sering menimbulkan

masalah pada diri remaja. Masalah-masalah terjadi karena individu

dihadapkan oleh peran baru dan status dewasa. Remaja diharuskan

mengeksplorasi peran-peran yang berbeda. Jika remaja mampu

mengeksplorasi peran tersebut secara sehat maka identitas yang terbentuk

bersifat positif. Dan sebaliknya jika kurang mengeksplorasi peran dengan

baik maka terjadi kekacauan identitas.

Usia remaja adalah masa saat terjadinya perubahan-perubahan yang cepat,

termasuk perubahan dalam aspek kognitif, emosi, sosial dan pencapaian.

Sebagian remaja mampu mengatasi transisi ini dengan baik, namun

beberapa remaja bisa jadi mengalami penurunan pada kondisi psikis,

fisiologis, dan sosial-emosi. Beberapa permasalahan remaja yang muncul

banyak berhubungan dengan karakteristik yang ada pada diri remaja. Dalam

menjalin hubungan dengan orang lain maka setidaknya memiliki sikap
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empati terhadap teman, bertanggung jawab dan mampu mengendalikan

emosi dengan baik. Kenyataanya bahwa beranjak dari masa anak-anak ke

masa remaja sangat sulit dijalani, apalagi dalam mengendalikan diri.

Berbeda dengan IQ atau kecerdasan intelektual yang relatif tetap,

kecerdasan emosi atau EQ dapat terus ditingkatkan dipelajari sepanjang

kehidupan seseorang. Sehingga EQ perlu diasah terus menerus agar kita

mampu mengendalikan dan mengelola emosi dengan baik. Tidak peduli

apakah seseorang itu peka atau tidak, pemarah atau sulit bergaul dengan

yang lain, dengan berusaha dan adanya motivasi untuk berubah jadi lebih

baik seseorang akan dapat mempelajari dan menguasai emosinya dengan

baik.

Menurut Goleman (Sunar, 2010:51) menyatakan bahwa “kecerdasan
intelektual (IQ) hanya menyumbangkan 20 % bagi kesuksesan,
sedangkan 80 % adalah sumbangan faktor kekuatan-kekuatan lain,
diantaranya adalah kecerdasan emosional (EQ) yakni kemampuan
memotivasi diri sendiri, mengatasi frustasi, mengontrol desakan hati,
mengatur suasana hati, berempati dan mampu bekerjasama.

Dalam ruang lingkup pendidikan formal, kecerdasan emosi kurang

dikembangkan dan juga diarahkan oleh guru. Siswa diharuskan untuk bisa

mengasah dan mempelajari hal ini dengan sendiri untuk menjadi pribadi

yang berpotensial. Lingkungan yang ada akan membentuk individu untuk

mengasah kecerdasan emosi mereka. Untuk mencapai puncak prestasi,

kecerdasan emosional berperan penting dalam kesuksesan individu.

Apabila seseorang memiliki tingkat kecerdasan intelektual tinggi namun

kecerdasan emosional rendah maka cenderung akan terlihat sebagai orang
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yang keras kepala, sulit bergaul, mudah frustasi, tidak mudah percaya

dengan orang lain, dan tidak peka dengan sekitar. Hal ini akan

menyebabkan individu sulit dalam bekerjasama dengan orang lain karena

mereka sendiri sulit untuk mengontrol emosi mereka.

Mayer (Alder,2001:49) mendefinisikan “kecerdasan emosional
sebagai sekelompok kemampuan mental yang membantu anda
mengenali dan memahami perasaan-perasaan anda dan perasaan orang
lain, yang menuntun kepada kemampuan untuk mengatur perasaan-
perasaan anda”.

Kecerdasan emosional dapat juga mengasah mental kita dalam menjalankan

kegiatan sehari-hari, bagaimana kita bergaul juga cukup melibatkan

kecerdasan emosional. Selain itu dengan memanfaatkan kecerdasan

emosional kita bisa bersikap tepat dalam mengenali dan mengatur perasaan

kita.

Menurut Goleman (2000:15) emosi berpotensi untuk merusak dan

membangun kekuatan untuk melukai orang lain, melukai diri sendiri, dan

merusak hubungan dengan orang lain yang sudah terjalin dengan baik.

Emosi juga memiliki daya positif apabila dipakai dengan cara yang cerdas,

untuk menjalin hubungan dengan orang lain dan untuk mengetahui dirinya

sendiri. Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa hidup sendiri sehingga

memerlukan bantuan orang lain, maka dari itu mengasah kecerdasan

emosional sangat penting dalam hubungan dengan orang lain.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di SMP Negeri 01 Tanjung Sari

Kabupaten Lampung Selatan diketahui beberapa siswa mengalami
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kecerdasan emosional yang rendah yaitu ada siswa yang tidak bisa

mengontrol amarahnya terlihat dari ketika temanya menolak untuk

membelikanya makanan ringan dan ia membentak temanya dengan nada

keras; terdapat siswa yang tidak memperdulikan temanya yang sedang

bercerita; ada siswa yang tertawa terbahak-bahak dengan suara keras; ada

siswa yang berbicara tidak sepantasnya dengan temanya menggunakan kata

“bodoh”; terdapat siswa yang membicarakan keburukan siswa lain.

Dengan adanya bimbingan dan konseling di sekolah akan membantu siswa

dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi baik masalah pribadi maupun

sosial. Dari identifikasi masalah yang tengah dialami siswa maka peneliti

akan menggunakan salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling

dalam membantu siswa menyelesaikan permasalahannya yaitu layanan

bimbingan kelompok.

Bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang

memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama, melalui

dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu

(terutama dari guru pembimbing) dan atau membahas secara bersama-sama

pokok bahasan (topik) tertentu yang berguna untuk menunjang pemahaman

dan kehidupanya sehari-hari dan atau untuk perkembangan dirinya, baik

sebagai individu, pelajar, dan untuk pertimbangan dalam pengambilan

keputusan dan atau tindakan pelajar (Hartinah, 2009:104).

Dalam kegiatan bimbingan kelompok terdapat dinamika kelompok, dimana

mencakup interaksi dari beberapa orang sekaligus dalam kegiatan tersebut.
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Didalam kegiatan bimbingan kelompok semua anggota harus memberikan

pendapat dan pengetahuan mereka tentang topik yang tengah dibahas.

Topik dalam kegiatan penelitian ini adalah topik tugas, artinya pemimpin

kelompok atau peneliti telah menentukan topik sebelumnya layanan

bimbingan kelompok diberikan. Topik yang dapat disampaikan dapat

bermacam-macam, salah satunya topik-topik berkenaan dengan pengasahan

dan pengetahuan tentang kecerdasan emosi. Dalam kegiatan seluruh anggota

akan berkomentar mengenai topik, dari sini akan terbentuknya interaksi dan

komunikasi antar anggota. Sehingga bimbingan kelompok dirasa efektif

digunakan untuk meningkatkan kecerdasan emosi siswa yang rendah.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih

mendalam mengenai “Penggunaan Layanan Bimbingan Kelompok Untuk

Meningkatkan Kecerdasan Emosi Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 01

Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan tahun pelajaran 2015/2016”.

2. Identifikasi masalah

a. Ada siswa yang tidak bisa mengontrol amarahnya terlihat dari ia

membentak temanya dengan nada keras ketika diminta untuk piket

kelas.

b. Terdapat siswa yang tidak memperdulikan temanya yang sedang

bercerita.

c. Ada siswa yang tertawa terbahak-bahak dengan suara keras.
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d. Ada siswa yang berbicara tidak sepantasnya dengan temanya

menggunakan kata “bodoh”.

e. Terdapat siswa yang membicarakan keburukan siswa lain.

3. Batasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini, maka

permasalahan dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji tentang

penggunaan layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan kecerdasan

emosi siswa kelas VIII SMP Negeri 01 Tanjung Sari Kabupaten Lampung

Selatan tahun pelajaran 2015/2016.

4. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah di atas,

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah layanan bimbingan

kelompok dapat dipergunakan untuk meningkatkan kecerdasan emos siswa

yang rendah kelas VIII SMP Negeri 01 Tanjung Sari tahun pelajaran

2015/2016?”.

B. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa layanan

bimbingan kelompok dapat dipergunakan untuk meningkatkan kecerdasan

emosi siswa yang rendah.
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2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bidang

bimbingan dan konseling, khususnya mengenai peningkatan kecerdasan

emosi siswa dengan menggunakan layanan bimbingan kelompok.

b. Keguanan secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi

bagi siswa dalam mengelola dan memanfaatkan kecerdasarn emosi

dengan baik. Selain itu dapat menambah pengetahuan guru pembimbing

dalam melaksanakan bimbingan kelompok disekolah

C. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini membatasi ruang lingkup agar lebih jelas dan tidak

menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan antara lain :

a. Ruang lingkup ilmu

Penelitian termasuk dalam ruang lingkup ilmu bimbingan dan konseling

layanan bimbingan kelompok.

b. Ruang lingkup subjek

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 01 Tanjung

Sari Kabupaten Lampung Selatan tahun pelajaran 2015/2016.

c. Ruang lingkup wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian adalah SMA Negeri 01 Tanjung

Sari Kabupaten Lampung Selatan tahun pelajaran 2015/2016.
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d. Ruang lingkup waktu

Ruang lingkup waktu dalam penelitian ini dilakukan pada tahun pelajaran

2015/2016.

D. Kerangka pikir

Remaja dikenal juga dengan masa “mencari jati diri” atau masa “krisis

identitas”. Artinya, mereka belum mengetahui tentang diri sendiri dan potensi-

potensi yang mereka miliki. Peralihan dari masa anak-anak ke remaja akan

membawa perubahan dalam biologis, perkembangan kognitif dan

perkembangan sosio-emosional  yang berbeda dalam keseharian(Santrock,

2011:299). Sehingga remaja dituntut untuk bisa mengembangkan kecerdasan

emosi mereka baik dari segi mempergunakan dan mengelola macam-macam

emosinya dengan tepat.

Pada penelitian ini memilih remaja awal sebagai subjeknya, dimana masa

remaja awal masih tampak jelas pada perilaku dan ekspresi wajah untuk

mendeteksi emosi mereka. Hal ini dikarenakan orang yang masuk pada masa

remaja belum mampu untuk mengontrol dan menyembunyikan emosinya.

Menurut Monks (Ali & Asrori, 2006:45) remaja belum secara penuh atau

optimal menguasai dan memfungsikan fisik dan psikisnya. Namun pada masa

ini merupakan masa yang sangat potensial dalam mengembangkan aspek

kognitif, emosi ataupun fisik. Menurut Harlock salah satu tugas perkembangan

remaja yaitu mampu mencapai kematangan emosional. Secara logika dalam
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mencapai tingkat kematangan emosional yang baik maka diperlukanya

pengelolaan kecerdasan emosi yang baik pula.

Kecerdasan emosional atau yang dikenal dengan EQ adalah kemampuan

seseorang dalam mengelola emosi mereka secara tepat atas kejadian tertentu.

Menurut Goleman (2000:512) kecerdasan emosional atau emotional
intelligence diartikan sebagai kemampuan mengenali perasaan kita
sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri,
dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan
dalam hubungan dengan orang lain.

Setiap emosi yang ditampilkan oleh seseorang akan memberikan dampak bagi

orang lain. Jika emosi seseorang tidak digunakan dengan baik akan berdampak

negatif bagi kehidupanya begitu pula sebaliknya. Emosi yang positif akan

memberikan kebahagiaan dan kenyamanan dalam kehidupan. Tetapi jika emosi

yang negatif memiliki kekuatan untuk melukai orang lain, melukai diri sendiri,

merusak hubungan yang telah terjalin baik dengan orang lain. Hal ini yang

kemudian memunculkan permasalahan-permasalahan emosi. Individu yang

memiliki tingkat kesulitan dalam mengelola emosi mereka akan menunjukan

sikap-sikap seperti lebih merasa kesepian, lebih agresif, kurang sopan santun,

egois, keras kepala dan mudah cemas. Inilah permasalahan-permasalahan jika

mereka tidak dapat menggunakan dan mengelola kecerdasan emosi dengan

baik.

Individu yang memiliki EQ atau kecerdasan emosi yang tinggi akan berusaha

dalam menciptakan keseimbangan diri dan lingkunganya, mengusahakan

kebahagiaan dari dalam dirinya dan menyelesaikan masalahnya agar lebih
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membaik, serta mampu menjalin kerjasama dengan baik dengan orang lain

yang berbeda karakter dengan dirinya. Mengutip Goleman dalam buku Sunar

(2010:51) bahwa kecerdasan intelektual atau IQ hanya menyumbangkan 20%

dalam kehidupan dan 80% disumbangkan oleh kecerdasan emosional atau EQ.

Artinya bahwa kecerdasan emosional atau EQ memang sangat penting untuk

diasah dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. EQ dapat diasah sejak

kita lahir sampai kita tua, karena tidak ada batasan dalam mengasah kecerdasan

emosi kita.

Fenomena yang terjadi dilapangan menunjukan bahwa kecerdasan emosi yang

dimiliki siswa masih rendah. Permasalahan emosi yang dialami oleh siswa

antara lain adalah ada siswa yang tidak bisa mengontrol amarahnya terlihat dari

ketika temanya menolak untuk membelikanya makanan ringan dan ia

membentak temanya dengan nada keras; terdapat siswa yang tidak

memperdulikan temanya yang sedang bercerita; ada siswa yang tertawa

terbahak-bahak dengan suara keras; ada siswa yang berbicara tidak

sepantasnya dengan temanya menggunakan kata “bodoh”; terdapat siswa yang

membicarakan keburukan siswa lain.

Berpijak pada permasalahan yang tengah dihadapi siswa, peneliti mencoba

untuk meningkatkan kecerdasan emosi siswa yang rendah. Upaya yang

dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan memberikan layanan

bimbingan kelompok.

Layanan bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang

memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama, melalui dinamika



12

kelompok memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu (terutama dari

guru pembimbing) dan atau membahas secara bersama-sama pokok bahasan

(topik) tertentu yang berguna untuk menunjang pemahaman dan kehidupan

sehari-hari dan atau untuk perkembangan dirinya, baik sebagai individu

maupun sebagai pelajar, dan untuk pertimbangan dalam pengambilan

keputusan dan atau tindakan pelajar (Hartinah, 2009:104).

Melalui dinamika kelompok, seluruh anggota akan berinteraksi satu sama lain

dan juga mereka diharuskan untuk memberikan pendapat dan ide-ide yang

mereka pikirkan. Dalam kegiatan bimbingan kelompok akan membahas suatu

topik yang akan menjadi bahan pembicaraan. Topik dalam penelitian ini

menggunakan topik tugas yang dipilih oleh konselor atau pemimpin kelompok.

Materi-materi yang dapat disampaikan dalam kegiatan akan berhubungan

dengan emosi agar mereka bisa mengelola dan mengasah emosi dengan baik.

Tanggapan-tanggapan yang mereka dapat nantinya akan membantu mereka

dalam memahami tentang emosi yang mereka alami. Adanya interaksi dan

komunikasi antar anggota satu dengan yang lainnya dalam kegiatan ini yang

dapat membantu siswa dalam meningkatkan kecerdasan emosi atau EQ siswa

yang rendah.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa

bimbingan kelompok dapat meningkatkan kecerdasan emosional. Berikut dapat

digambarkan alur kerangka pikir dalam penelitian ini
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Gambar 1.1. Kerangka pikir penelitian

Dapat dijelaskan alur kerangka pikir dalam penelitian ini adalah peneliti akan

mengelompokan siswa yang memiliki tingkat kecerdasan emosi rendah akan

mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok, melalui dinamika kelompok

dengan topik berkenaan dengan emosi yang akan dibahas secara bersama-sama

untuk meningkatkan kecerdasan emosi siswa. Dalam kegiatan ini siswa

diharuskan untuk mengeluarkan pendapat, ide, pemahaman dan pengalaman

yang berkenaan dengan emosi. Sehingga layanan ini dapat dipergunakan secara

efektif untuk meningkatkan kecerdasan emosi mereka.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian,

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat

pernyataan (Sugiyono, 2014:64). Hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai

jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang

empirik.

Berdasarkan hipotesis penelitian tersebut maka penulis mengajukan hipotesis

statistik sebagai berikut :

kecerdasan emosi
siswa rendah

Layanan bimbingan
kelompok

kecerdasan emosi
siswa tinggi.
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Ha : Layanan bimbingan kelompok dapat dipergunakan untuk meningkatkan

kecerdasan emosi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 01 Tanjung Sari

Kabupaten Lampung Selatan tahun pelajaran 2015/2016.

Ho : Layanan bimbingan kelompok tidak dapat dipergunakan untuk

meningkatkan kecerdasan emosi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 01

Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan tahun pelajaran 2015/2016.
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II.TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini

maka dapat dijelaskan bahwa tinjauan pustaka adalah teori yang relevan yang

dapat digunakan untuk menjelaskan tentang objek yang akan diteliti. Dengan

demikian, dalam penelitian ini diperlukan teori-teori yang mendukung variabel

yang akan diteliti. Berikut akan dibahas mengenai kecerdasan emosi dan layanan

bimbingan kelompok.

A. Kecerdasan Emosi Dalam Bidang Bimbingan Sosial

1. Bidang Bimbingan Sosial

Bimbingan dan konseling pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun

1960-an. Istilah bimbingan dan konseling diartikan sebagai pelayanan

bantuan yang diberikan untuk membantu peserta didik, baik secara

perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara

optimal dalam bidang perkembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial,

kemampuan belajar dan perencanaan karier, melalui berbagai jenis layanan

dan kegiatan pendukung, berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam

masyarakat. Salah satu yang akan dijelaskan adalah bidang bimbingan

sosial. Bidang bimbingan sosial adalah bimbingan yang membantu siswa
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mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial yang dilandasi budi

pekerti luhur, tanggung jawab kemasyarakatan dan kenegaraan. Hal ini akan

membantu siswa dalam hidup rukun dengan orang lain, dapat memahami

orang lain, dapat mengelola perasaan dan emosi secara baik sehingga dapat

diterima dengan baik pula oleh masyarakat maupun orang-orang

terdekatnya. Bidang bimbingan sosial adalah layanan pengembangan

kemampuan dan mengatasi masalah sosial, dalam kehidupan keluarga,

sekolah dan masyarakat, dalam bekerja sama dan berinteraksi dengan teman

sebaya (peer group) dengan orang dewasa ataupun dengan peserta didik

yang lebih muda.

Menurut Sukardi (2008:35) bidang bimbingan sosial dapat dirincikan

menjadi pokok-pokok sebagai berikut.

a. Pemantapan kemampuan berkomunikasi baik melalui ragam lisan
maupun tulisan secara efektif.

b. Pemantapan kemampuan menerima dan menyampaikan pendapat
serta berargumentasi secara dinamis, kreatif, dan produktif.

c. Pemantapan kemampuan bertingkahlaku dan berhubungan sosial
baik dirumah, disekolah maupun dimasyarakat luas dengan
menjunjung tinggi tata krama, sopan santun, serta nilai-nilai agama,
adat, hukum, ilmu, kebiasaan yang berlaku.

d. Pemamtapan hubungan yang dinamis, harmonis, dan produktif,
dengan teman sebaya, baik disekolah yang sama, disekolah orang
lain, maupun dimasyarakat.

e. Pemantapan pemahaman  kondisi dan peraturan sekolah serta
upaya pelaksanaanya secara dinamis dan bertanggung jawab.

f. Orientasi tentang hidup berkeluarga.

Maka dapat disimpulkan bahwa bidang bimbingan sosial akan membantu

siswa dalam mengelola dengan baik kecerdasan emosi mereka dalam

bersikap dan berhubungan baik dengan orang lain. Sehingga nantinya
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individu akan menjadi pribadi yang bisa menghargai dan dihargai dalam

masyarakat.

2. Pengertian Kecerdasan Emosional

Istilah “kecerdasan emosi” pertama kali muncul pada tahun 1990-an oleh

Salovy dari Hardvard University of New Hampshire untuk menerangkan

emosi yang tampaknya penting bagi keberhasilan. Akar kata emosi adalah

movere, kata kerja bahasa latin yang berarti “menggerakan, bergerak”,

ditambah awalan “e” untuk memberi arti “bergerak menjauh”, yang

menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam

emosi. Istilah kecerdasan emosi tidak sepopuler dengan kecerdasan

intelektual yang telah dahulu dikenal oleh masyarakat luas.

Setiap individu yang memiliki tingkat IQ atau kecerdasan intelektual pasti

dianggap akan sukses kedepanya, sehingga bagi individu yang tingkat IQ

atau kecerdasan intelektualnya rendah sudah dipastikan sulit untuk maju

kedepan. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Goleman (2015:42) yang

menyatakan bahwa “Setinggi-tingginya IQ hanya menyumbangkan kira-kira

20% bagi faktor-faktor yang menetukan sukses dalam hidup, jadi yang 80%

diisi oleh kekuatan-kekuatan lain, yaitu EQ atau kecerdasan emosi

seseorang”. Meskipun begitu kecerdasan emosi memiliki cakupan yang

lebih luas yang mampu mengantarkan seseorang memiliki peluang besar

untuk bisa menuju puncak prestasi atau bintang kerja dibanding kecerdasan

intelektual yang hanya merujuk pada kemampuan kognitif saja.



18

EQ atau kecerdasan emosi merupakan kekuatan berfikir alam bawah sadar

yang berfungsi sebagai tali kendali atau pendorong. Dianjurkan untuk setiap

orang untuk melatih mengendalikan emosi mereka sehingga menjadi suatu

kebiasaan. Dengan melatih kebiasaan untuk mengendalikan emosi dan

mengungkapkan emosi secara tepat, seseorang akan lebih mudah untuk

mempelajari dan menguasai kecakapan emosi. Kecakapan emosi yang

dimaksud yaitu kemampuan mengelola emosi diri sendiri dan dalam

hubungan dengan orang lain.

Mengutip bahasan Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence

(2015:7), semua emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak,

rencana seketika untuk mengatasi masalah yang telah ditanam secara

berangsur-berangsur oleh evolusi. Artinya apapun tindakan yang kita

lakukan pastinya ada dampak dari hal itu, baik positif maupun negatif. Sama

dengan pepatah yang mengatakan bahwa apa yang ditanam maka itulah

buah yang akan dipetik. Emosi sangat berbahaya apabila telah menguasai

pikiran, pikiran akan bereaksi untuk mengatur diri untuk bertindak tidak

logis dan tidak secara rasional. Itulah mengapa dilingkungan kita banyak

kasus kekerasan, pembunuhan, bunuh diri, dan lain sebagainya. Individu

tersebut dipastikan tidak memiliki pengelalolaan emosi yang baik sehingga

perasaan menguasai diri mereka.

Salovey dan Mayer (Goleman, 2000:513) memberikan ringkasan pendek

tentang kecerdasan emosi yaitu kecerdasan emosi sebagai kemampuan
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memantau dan mengendalikan perasaan sendiri dan orang lain serta

menggunakan perasaan-perasaan itu untuk memandu pikiran dan tindakan.

Menurut Goleman (2000:513) memberikan ringkasan pendek tentang

kecerdasan emosional, yang akan diuraikan sebagai berikut.

“Kecerdasan emosi merupakan kemampua mengenali perasaan kita
sendiri, dan mengenali perasaan orang lain (empati), kemampuan
memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan
baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain”.

Sedangkan Goleman (2015:43) mengatakan bahwa.

“Kecerdasan emsoi merupakan kemampuan yang meliputi
kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan
menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak
melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga
agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berfikir,
berempati dan berdoa”

Pengelolaan kecerdasan emosi yang baik dapat menempatkan seseorang

pada porsi yang tepat memilih kepuasan dan mengatur susana hati. Kondisi

ini akan sangat menguntungkan bagi mereka dalam berhubungan baik

dengan orang lain. Kondisi dari suasana hati adalah inti dari hubungan

sosial yang baik. Apabila seseorang pandai menyesuaikan diri dengan

suasana hati orang lain atau dapat berempati dengan baik, maka orang

tersebut akan memiliki tingkat emosionalitas yang baik dan akan lebih

mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya.

Seseorang yang mampu memahami emosi orang lain, dapat bersikap dan

mengambil keputusan dengan tepat tanpa menimbulkan dampak yang

merugikan kedua belah pihak. Emosi dapat timbul setiap kali individu

mendapat rangsangan yang dapat mempengaruhi kondisi jiwa dan
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menimbulkan gejolak dari dalam. Emosi yang dikelola dengan baik dapat

dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan dalam berbagai bidang karena

saat emosi muncul, individu memiliki energi lebih dan mampu

menpengaruhi individu lain.

Menurut Agustin (2001:9) bahwa EQ atau kecerdasan emosional adalah

kemampuan untuk merasa. Kunci kecerdasan emosi adalah pada kejujuran

anda pada suara hati. Tidak hanya untuk bisa bersosialisasi, mengatur dan

mengelola emosi dengan baik, ketenangan hati atas kejujuran diri sendiri

maupun terhadap orang lain dapat memberikan efek yang baik atau positif

bagi diri sendiri terutama dalam mengontrol diri dan mengambil keputusan

dengan baik. Pernah kita merasakan apabila kita tidak jujur atau menutupi

suatu kejadian, perasaan akan mengatakan “kamu berbohong” sehingga

gelisah dan pikiran akan mencari alasan untuk menutupi dan menenangkan

hati atau bisa juga kita akan mudah sekali tersinggung dengan ucapan atau

tindakan orang lain.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa

kecerdasan emosi adalah kemampuan individu dalam memanfaatkan emosi

mereka dengan baik dan tepat sehingga mampu memberikan timbal balik

yang baik dalam masyarakat dan bisa bekerjasama dengan orang lain.

3. Ciri-Ciri Kecerdasan Emosi

Ada beberapa ciri-ciri anak yang memiliki kecerdasan emosi menurut

Goleman (Mashar, 2011:61) yaitu sebagai berikut.



21

a. Anak mampu memotivasi diri sendiri.
b. Anak mampu bertahan menghadapi frustasi.
c. Anak lebih cakap untuk menjalankan jaringan informal/non-verbal

(memiliki 3 variasi yaitu jaringan komunikasi, jaringan keahlian,
dan jaringan kepercayaan).

d. Anak mampu mengendalikan dorongan lain dari luar.
e. Anak cukup luwes untuk menemukan cara/alternatif agar sasaran

tetap tercapai untuk mengubah sasaran jika sasaran semula sulit
dijangkau.

f. Tetap memiliki kepercayaan yang tinggi bahwa segala sesuatu akan
beres ketika menghadapi tahap sulit.

g. Anak memiliki empati yang tinggi.
h. Anak mempunyai keberanian untuk memecahkan tugas yang berat

menjadi tugas yang kecil yang mudah ditangani.
i. Merasa cukup banyak akal untuk menemukan cara dalam meraih

tujuan.

4. Aspek-aspek kecerdasan emosi

Daniel Goleman mengutip Salovey dan Mayer (2000:513) menempatkan

adaptasi kecerdasan emosi kedalam 5 kecakapan emosi dan sosial yaitu

sebagai berikut.

a. Mengenali emosi diri (kesadaran diri)

mengenali emosi diri atau kesadaran diri yaitu mengenali perasaan

sewaktu perasaan itu terjadi, hal ini merupakan dasar bagi kecerdasan

emosional. Mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat, dan

menggunakan untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri;

memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri dan

kepercayaan diri yang kuat.

b. Mengelola emosi (pengaturan diri)

Menangani emosi kita sedemikian sehingga berdampak positif kepada

pelaksanaan tugas; peka terhadap kata hati dan sanggup menunda
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kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran; mampu pulih kembali

dari tekanan emosi. Kemampuan untuk menegelola emosi

berhubungan dengan menangani perasaan agar perasaan dapat

terungkap dengan tepat dimana kecakapan ini bergantung pada

kecakapan kesadaran diri. Individu dengan pengelolaan emosi yang

rendah akan terus-menerus bertarung melawan perasaan murung,

sedangkan individu dengan pengelolaan emosi yang tinggi dapat

kembali bangkit dari keterpurukan kehidupannya.

c. Memotivasi diri sendiri

Menggunakan kemauan yang paling dalam untuk menggerakkan dan

menuntun kita menuju sasaran, membantu mengambil inisiatif dan

bertindak sangat efektif, dan untuk bertahan menghadapi kegagalan

dan frustasi.

d. Mengenali emosi orang lain (Empati)

Merasakan yang dirasakan oleh orang lain, mampu memahami

perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya dan

menyelaraskan diri dengan bermacam-macam orang.

e. Membina hubungan (keterampilan sosial)

Menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain

dan dengan cermat membaca situasi dan jaringan sosial; berinteraksi

dengan lancar, menggunakan keterampilan-keterampilan ini untuk

mempengaruhi dan memimpin, bermusyawarah dan menyelesaikan

perselisihan, dan untuk bekerja sama dan bekerja dalam tim.
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B. Bimbingan Kelompok

1. Pengertian Bimbingan Kelompok

Dalam bimbingan dan konseling terdapat beberapa layanan yang disediakan

untuk membantu siswa dalam menyelesaikan masalah dan

mengembangankan potensi yang dimiliki. Salah satu layananya adalah

bimbingan kelompok.

Prayitno (1995:61) mengartikan bimbingan kelompok sebagai upaya
untuk membimbing kelompok-kelompok siswa agar kelompok itu
menjadi besar, kuat dan mendiri, dengan memanfaatkan dinamika
kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan dalam bimbingan dan
konseling.

Bimbingan kelompok dapat diartikan suatu upaya untuk membina sejumlah

siswa untuk menjadi kelompok besar, kuat dan mandiri. Kegiatan dilakukan

secara bersama-sama oleh peserta didik melalui kelompok dengan

memanfaatkan dinamika kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan dalam

bimbingan dan konseling.

Menurut Prayitno (2001:86)

Layanan bimbingan kelompok yaitu layanan bimbingan dan konseling
yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama
melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dari
narasumber tertentu (terutama dari guru pembimbing) dan/ atau
membahas secara bersama-sama pokok bahasan (topik) tertentu yang
berguna untuk menunjang pemahaman dan kehidupanya sehari-hari
dan/atau untuk perkembangan dirinya baik sebagai individu maupun
sebagai pelajar, dan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan
dan atau tindakan tertentu.

Semua peserta didik akan mendapatkan bimbingan dari pemimpin

kelompok atau konselor sekolah yang berperan sebagai narasumber. Pada
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pelaksanaan kegiatan narasumber/pemimpin kelompok akan membahas

suatu tema atau topik tertentu yang telah disepakati bersama yang akan

berguna untuk penunjang pemahaman mereka dalam kehidupan sehari-hari

dan untuk perkembangan diri peserta didik.

Menurut Prayitno (1995:17) bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan

yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika

kelompok. Artinya semua peserta didik akan saling berinteraksi, bebas

mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberikan saran dan lainya,

sehingga apa yang dibicarakan itu semua bermanfaat untuk pribadi dan

lainya.

Menurut Gazda (Prayitno, 2004:309) bimbingan kelompok disekolah

merupakan kegiatan informasi kepada sekelompok siswa untuk membantu

mereka menyusun rencana dan keputusan yang tepat. Dari informasi yang

telah diberikan oleh pemimpin kelompok dan juga berbagai pendapat yang

telah disampaikan oleh semua peserta didik dapat menjadi suatu

pertimbangan dalam perencanaan apa yang akan dilakukan sehingga dapat

membuat keputusan yang tepat.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bimbingan kelompok

adalah layanan bimbingan dan konseling yang membahas tentang topik

tertentu secara bersama-sama dengan dipandu oleh pemimpin kelompok

melalui dinamika kelompok yang  digunakan untuk membantu siswa dalam

mengembangkan dirinya termasuk dalam merencanakan dan mengambil

keputusan yang tepat.
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2. Tujuan Bimbingan Kelompok

Bimbingan dan konseling telah mengalami banyak perubahan dari awal

masuknya di Indonesia hingga saat ini, mulai dari yang sederhana hingga

tahap yang paling komprehensif. Ada beberapa tujuan bimbingan kelompok

yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu sebagai berikut :

Menurut Prayitno (1995) tujuan bimbingan kelompok adalah :

a. Mampu berbicara didepan orang banyak
b. Mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tangggapan, perasaan

dan lainya kepada orang banyak.
c. Belajar menghargai pendapat orang lain.
d. Bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakanya.
e. Mampu mengendalikan diri dan menahan emosi.

Menurut Prayitno (1995) secara umum bimbingan kelompok bertujuan

untuk membantu para siswa yang mengalami maslah prosedur kelompok

untuk :

a. Melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat dihadapan
teman-temanya.

b. Melatih siswa dapat bersikap terbuka didalam kelompok.
c. Melatih siswa untuk dapat membina keakraban bersama teman-

teman dalam kelompok khususnya dan teman diluar kelompok
pada umumnya.

d. Melatih siswa untuk dapat mengendalikan diri dalam kegiatan
kelompok.

e. Melatih siswa memperoleh keterampilan sosial.

Menurut Bennet (Romlah, 2006:14-15) tujuan bimbingan kelompok yaitu :

1. Memberikan kesempatan pada siswa belajar hal-hal penting yang
berguna begi pengarahan dirinya yang berkaitan dengan masalah
pendidikan, pekerjaan, pribadi dan sosial.

2. Memberikan layanan-layanan penyembuhan melalui kegiatan
kelompok dengan :
a. Mempelajari masalah-masalah manusia pada umumnya.
b. Menghilangkan ketegangan emosi, menambah pengertian

mengenai dinamika kepribadian, dan mengarahkan kembali
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energi yang terpakai untuk memecahkan masalah tersebut dalam
suasana yang pemisif.

3. Untuk mencapai tujuan bimbingan secara ekonomis dan efektif
daripada melalui kehiatan bimbingan individual.

4. Untuk melaksanakan layanan konseling individual secara lebih
efektif.

Maka dapat disimpulkan bahwa Bimbingan kelompok juga bertujuan untuk

menemukan dirinya sendiri, mengarahkan diri dan dapat menyesuaikan diri

dengan lingkungan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa hal yang paling

penting dalam kegiatan bimbingan kelompok merupakan proses belajar dan

manfaat dalam kegiatan tersebut, baik bagi petugas bimbingan atau bagi

individu yang dibimbing.

3. Komponen Bimbingan Kelompok

Prayitno (2004:4) menjelaskan bahwa dalam bimbingan kelompok terdapat

pihak yang berperan, yaitu :

a. Pemimpin kelompok

Dalam bimbingan kelompok seorang pemimpin kelompok mempunyai

peran yaitu sebagai pemberi bantuan melalui pengarahan kepada seluruh

anggota kelompok agar kegiatan dalam bimbingan dapat mencapai tujuan

yang telah disepakati bersama-sama. Agar kegiatan berjalan dengan

lancar seorang pemimpin harus merencanakan dan mengelola kelompok

dengan kondusif dan aktif, sehingga diperlukanya aturan yang jelas

dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu pemimpin kelompok juga

mempunya peran sebagai berikut.
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1) Pemimpin kelompok dapat memberikan bantuan, pengarahan

ataupun campur tangan langsung terhadap kegiatan kelompok, baik

hal-hal yang bersifat isi dari yang dibicarakan maupun yang

mengenai proses kegiatan itu sendiri.

2) Pemimpin kelompok memusatkan perhatian pada suasana yang

berkembang dalam kelompok itu, baik perasaan anggota-anggota

tertentu maupun keseluruhan kelompok.

3) Jika kelompok itu tampaknya kurang menjurus kearah yang

dimaksudkan maka pemimpin kelompok perlu memberikan arahan

yang dimaksudkan itu.

4) Pemimpin kelompok juga memberikan tanggapan (umpan balik)

tentang berbagai hal yang terjadi didalam kelompok.

5) Lebih jauh lagi pemimpin kelompom juga diharapkan mampu

mengatur “lalu lintas” kegiatan kelompok, pemegang aturan

permainan (menjadi wasit), pendamai dan pendorong kerja sama

serta suasana kebersamaan.

6) Sifat kerahasiaan dari kegiatan kelompok itu dengan segenap isi

dan kejadian yang timbul didalamnya, juga menjadi tanggung

jawab pemimpin kelompok.

b. Anggota kelompok

Seorang pemimpin kelompok akan membentuk kumpulan individu

menjadi sebuah kelompok yang memiliki tujuan yang sama. Bimbingan

kelompok dikatakan hidup apabila didalam kegiatan anggota kelompok

aktif dalam interaksi dengan yang lainya, terdapat kerjasama yang baik,



28

peduli dengan sesama anggota, adanya rasa percaya satu sama lainya,

saling mengerti dan menghargai antara anggota lainya. Pada umumnya

menurut Nurihsan (2009:23) bimbingan kelompok dilaksanakan dalam 3

kelompok, yaitu kelompok kecil (2-6 orang), kelompok sedang (7-12

orang), dan kelompok besar (13-20 orang) ataupun kelas (20-40 orang).

Kegiatan layanan bimbingan kelompok sebagian besar juga didasarkan

atas peranan anggotanya, maka peran yang dimainkan yaitu :

1) Membantu terbinanya suasana keakraban dalam hubungan antar

anggota kelompok.

2) Mencurahkan segenap perasaan dalam melibatkan diri dalam

kegiatan kelompok.

3) Berusaha agar yang dilakukanya itu membantu tercapainya tujuan

bersama.

4) Membantu tersusunya aturan kelompok dan berusaha mematuhinya

dengan baik.

5) Benar-benar berusaha untuk secara aktif ikut serta dalam

keseluruhan kegiatan kelompok.

6) Mampu berkomunikasi secara terbuka

7) Berusaha membantu anggota lain.

8) Membari kesempatan anggota lain untuk juga menjalankan

perananya

9) Menyadari pentingnya kegiatan kelompok itu.
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Anggota kelompok menurut Hartinah (2009:113) dibetuk dalam dua jenis

yaitu kelompok bebas dan kelompok tugas. Anggota-anggota kelompok

bebas memasuki kegiatan kelompok tanpa ada persiapan tertentu dan

dalam prosesnya sama sekali tidak dipersiapkan sebelumnya.

Perkembangan yang terjadi dalam kegiaatan yang akan menjadi isi dan

mewarnai proses kegiatan. Dalam hal ini pemimpin kelompok

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para anggota untuk

menentukan arah dan isi kegiatan kelompok tersebut. Pemimpin

kelompok hanya menjadi pengarah dalam kegiatan. Sedangkan kelompok

tugas memiliki arah dan isi kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada dasarnya kelompok tugas diberikan tugas untuk menyelesaikan

suatu pekerjaan, baik yang telah diberikan dari luar kelompok maupun

tumbuh dari kelompok itu sendiri yang nantinya sebagai hasil dari

kegiatan kelompok tersebut. Dalam kelompok tugas, perhatian diarahkan

kepada satu titik pusat yaitu penyelesaian tugas. Seluruh anggota

kelompok hendaknya mencurahkan perhatian untuk tugas. Semua

pendapat, tanggapan, reaksi dan saling hubungan antar semua anggota

hendaknya menjurus kepada penyelesaian tugas tersebut setuntas

mungkin.

Pada intinya pemimpin kelompok merupakan orang yang memandu dan

mengelola pelaksanaan bimbingan kelompok yang dijalankan oleh

anggota kelompok. Agar kegiatan berlangsung secara kondusif, aktif dan

mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Topik yang akan dibahas
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disesuaikan dari bentukan anggota kelompok sebelum dilaksanakanya

kegiatan. Baik itu anggota kelompok bebas yang tidak terikat topik yang

akan dibahas dalam kegiatan sehingga menentukanya sendiri atau

anggota kelompok tugas yang telah memiliki topik yang telah ditugaskan

baik dari pihak luar kelompok maupun dari kelompok itu sendiri.

4. Dinamika kelompok

Dinamika kelompok sangat penting dalam berjalanya kegiatan bimbingan

kelompok., karena setiap anggota kelompok ikut berpartisipasi aktif dalam

kegiatan (sesuai dengan asas kegiatan), bersikap terbuka dan sukarela dalam

mengemukakan pendapat (sesuai dengan asas keterbukaan dan

kesukarelaan), menjunjung tinggi kerahasiaan tentang apa yang dibahas dan

terjadi selama kegiatan berlangsung (sesuai asas kerahasiaan), dan bertindak

sesuai dengan aturan-atauran dalam kegiatan yang telah disepakati

sebelumnya secara bersama-sama (sesuai dengan asas kenormatifan).

“Dinamika kelompok merupakan sinergi dari semua faktor yang
ada dalam suatu kelompok, artinya merupakan pengarahan secara
serentak semua faktor yang dapat digerakan dalam kelompok itu.
Dengan demikian dinamika kelompok merupakan jiwa yang
menghidupkan dan menghidupi seatu kelompok (Prayitno,
1995:23)”.

Dinamika kelompok dimaksudkan untuk menentukan gerak dan arah

pencapaian tujuan kelompok. Bimbingan kelompok memanfaatkan

dinamika kelompok sebagai media dalam upaya membimbing anggota

kelompok dalam mencapai tujuan. Dinamika kelompok yang baik terdapat
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dalam kelompok yang benar-benar hidup. Kelompok seperti ini merupakan

kelompok yang dinamis, bergerak dan aktif berfungsi untuk memenuhi

suatu kebutuhan dan mencapai suatu tujuan.

Manfaat yang didapat oleh anggota kelompok dalam dinamika kelompok

seperti dapat mengembangkan diri, yaitu mengembangkan kemampuan

sosial dengan baik, keterampilan berkomunikasi secara efektif, punya sikap

tenggang rasa, memberi dan menerima toleransi, mementingkan

musyawarah untuk mencapai mufakat dengan sikap demokratis, dan

memiliki rasa tanggung jawab dan lainya.

Dalam dinamika kelompok diharapkan mampu mengembangkan dirinya

secara optimal. Dinamika kelompok akan terwujud dengan baik apabila

kelompok tersebut benar-benar hidup, mengarah pada tujuan dan memiliki

manfaat bagi setiap anggota.

5. Asas-asas dalam bimbingan kelompok

Asas merupakan ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam

penyelenggaraan pelayanan bimbingan kelompok (Prayitno, 2001).

Penggunaan asas-asas ini akan mengarah pada pencapaian tujuan yang

optimal dalam pelaksanaanya. Asas-asas tersebut yaitu:

a. Asas kesukarelaan

Asas kesukarelaan yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan

kerelaan anggota untuk mengikuti/ menjalani layanan/ kegiatan yang
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diperuntukan baginya. Dalam  asas ini setiap anggota dalam

melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok harus berdasarkan

kesukarelaan dalam diri, baik dari pemimpin kelompok yang secara

sukarela meluangkan waktu untuk memberikan informasi bagi

anggota kelompok maupun dari setiap anggota kelompok yang dengan

sukarela mengikuti kegiatan ini. Tidak ada unsur paksaan dari pihak

manapun, sehingga akan lebih leluasa dalam menyampaikan pendapat

atau masalah yang sedang dialaminya.

b. Asas kenormatifan

Asas kenormatifan yaitu asas yang menghendaki agar segenap layanan

dan kegiatan bimbingan didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan

dengan nilai dan norma-norma yang ada, yaitu norma-norma agama,

hukum dan peraturan adat istiadat, ilmu pengetahuan dan kebiasaan

yang berlaku. Tidak hanya dalam pelaksanaan kegiatan yang

mengindahkan asas ini tetapi juga materi yang akan diinformasikan

juga harus berdasarkan norma-norma yang berlangsung. Dalam

kegiatan layanan bimbingan kelompok harus dapat meningkatkan dan

menerapkan kemampuan anggota dalam memahami dan

mengamalkan norma-norma tersebut.

c. Asas kegiatan

Asas kegiatan yaitu asas yang menghendaki agar anggota yang

menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif didalam

penyelenggaraan layanan/ kegiatan bimbingan. Untuk pencapaian



33

tujuan dalam kegiatan bimbingan kelompok maka pemimpin

kelompok harus mendorong anggota kelompok untuk aktif dalam

melakukan tindakan atau penerapan hasil-hasil dari terselesaikanya

kegiatan bimbingan kelompok.

d. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan yaitu asas yang menghendaki agar anggota yang

menjadi sasaran layanan/kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-

pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri

maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang

berguna bagi pengembangan dirinya. Didalam kegiatan bimbingan

kelompok sangat diperlukanya suasana keterbukaan baik dari konselor

(pemimpin kelompok) maupun dari anggota kelompok. Keterbukaan

konselor berarti mau menjawab atau menanggapi permasalahan atau

saran yang diungkapkan oleh anggota kelompok atau konseli,

sedangkan keterbukaan oleh seorang anggota kelompok berarti berani

jujur dalam mengungkapkan masalahnya didalam dinamika

kelompok.

e. Asas kerahasiaan

Asas kerahasiaan yaitu asaa yang menghendaki setiap anggota

kelompok dan juga pemimpin kelompok mampu menjaga segala

kegiatan yang dilaksanakan saat bimbingan berlangsung. Sehingga

kepercayaan antar anggota dan juga pemimpin kelompok tetap terjalin

dengan baik.
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Dapat disimpulkan bahwa asas merupakan ketentuan yang harus diterapkan

oleh individu dalam kegiatan bimbingan dan konseling, dan juga

berdasarkan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Asas-asas yang menjadi

pedoman konselor dalam kegiatan bimbingan kelompok sama halnya

dengan asas-asas yang digunakan pada kegiatan bimbingan dan konseling

lainya.

6. Materi dalam layanan bimbingan kelompok

Dalam layanan bimbingan kelompok terdapat materi-maeteri yang

memungkinkan untuk di berikan atau disampaikan pada anggota kelompok.

Menurut Sukardi (2008) materi-materi tersebut yaitu :

a. Pengenalan sikap dan kebiasaan, bakat dan minat dan cita-cita serta
penyaluranya.

b. Pengenalan kelemahan diri dan penanggulanganya, kekuatan diri
dan pengembanganya.

c. Pengembangan kemampuan berkomunikasi, menerima/
menyampaikan pendapat, bertingkah laku dan hubungan sosial,
baik dirumah, sekolah maupun dimasyarakat, teman sebaya
disekolah dan luar sekolah dan kondisi/ peraturan sekolah.

d. Pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik disekolah
dan dirumah sesuai dengan kemampuan pribadi siswa.

e. Pengembangan tekhnik-tekhnik penguasaan ilmu pengetahuan,
tekhnologi dan kesenian sesuai dengan kondisi fisik, sosial dan
budaya.

f. Orientasi dan informasi karier, dunia kerja, dan upaya memperoleh
penghasilan.

g. Orientasi dan informasi, perguruan tinggi sesuai dengan karier
yang hendak dikembangkan.

h. Pengambilan keputusan dan perencanaan masa depan

Sedangkan menurut Prayitno (1995) materi layanan bimbingan konseling

kelompok dalam bidang-bidang bimbingan antara lain :
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a. Layanan bimbingan konseling kelompok dalam bidang pribadi
1. Kebiasaan dan sikap dalam beriman dan bertakwa terhadap Tuhan

Yang Maha Esa.
2. Pengenalan dan penerimaan perubahan, pertumbuhan dan

perkembangan fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri.
3. Pengenalan tentang kekuatan diri, bakat dan minat serta penyaluran

dan pengembanganya.
4. Kemampuan mengambil keputusan dan pengarahan diri sendiri.
5. Perencanaan dan penyelenggaraan hidup sehat.

b. Layanan bimbingan konseling kelompok dalam bidang sosial
1. Kemampuan berkomunikasi, serta menerima dan menyampaikan

pendapat secara logis, efektif dan produktif.
2. Kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial dengan

menjunjung tinggi tata krama, norma dan nilai-nilai agama, dan
adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku.

3. Hubungan dengan teman sebaya.
4. Pemahaman dan pelaksanaan disiplin dan peraturan lembaga

pendidikan.
5. Pengenalan dan pengamalam pola hidup sederhana yang sehat.

c. Layanan bimbingan konseling kelompok dalam bidang belajar
1. Motivasi, tujuan belajar dan latihan.
2. Sikap dan kebiasaan belajar.
3. Kegiatan dan disiplin belajar serta berlatih secara efektif, efesien,

dan produktif.
4. Penguasaan materi pelajaran dan latihan/keterampilan.
5. Keterampilan tekhnis belajar.
6. Pengenalan dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial dan budaya

disekolah dan lingkungan sekitar.
7. Orientasi belajar disekolah yang lebih tinggi.

d. Layanan bimbingan konseling kelompok dalam bidang karier
1. Pilihan dan latuhan keterampilan.
2. Orientasi dan informasi lembaga-lebmaga keterampilan sosial

dengan pilihan pekerjaan dan arah pengembangan karier.
3. Orientasi dan informasi lembaga-lembaga keterampilan sesuai

dengan pilihan pekerjaan dan arah pengembangan karier.
4. Pilihan, orientasi dan informasi perguruan/sekolah yang lebih

tinggi sesuai dengan arah pengembangan karier.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan layanan bimbingan

kelompok materi sangat penting diberikan guna pencapaian optimal dari

tujuan kegiatan ini diberlangsungkan.
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7. Kegiatan Layanan Bimbingan Kelompok

Sebelum kegiatan layanan bimbingan kelompok dimulai hendaknya seorang

pemimpin kelompok mengusai dengan benar-benar pelaksanaan kegiatan ini

akan berlangsung. Prayitno (1995) menyatakan bahwa dalam kegiatan

kelompok (baik layanan bimbingan kelompok maupun kenseling kelompok)

terdapat hal yang harus mampu dilakukan oleh anggota kelompok dengan

baik seperti mampu membina keakraban dengan yang lain, bersama-sama

mencapai tujuan kelompok, mematuhi aturan yang telah disepakati bersama,

ikut serta dalam kegiatan secara aktif, menanggapi dan memberi

kesempatan dalam berpendapat, dan menyadari pentingnya kegiatan

kelompok ini.

Dengan adanya dinamika kelompok semua anggota ikut aktif dalam

membicarakan topik yang telah disepakati atau yang telah diberikan.

Sebagai fasilitator oleh anggota kelompok, seorang pemimpin harus mampu

menciptakan suasana kondusif, menarik, dan menyenangkan sehingga

mendorong seluruh anggota untuk berinteraksi penuh dan menanggapi

segala yang diungkapkan oleh anggota lainya. Dalam berinteraksi, anggota

memiliki hak untuk mengeluarkan pendapatnya secara pribadi.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kegiatan layanan bimbingan dan

konseling baik pemimpin maupun anggota kelompok untuk dapat

melibatkan diri secara sukarela sehingga bimbingan kelompok dapat

terlaksana dengan baik.
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8. Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok

Dalam penyelenggaraan bimbingan kelompok memerlukan persiapan dan

praktik pelaksanaan kegiatan yang memadai, dari langkah awal sampai

dengan evaluasi dan tindak lanjut (Nurihsan, 2007).

a. Langkah awal

Langkah atau tahapan awal diselenggarakanya dalam rangka

pembentukan kelompok sampai dengan mengumpulkan para peserta

yang siap melaksanakan kegiatan kelompok. Langkah awal ini

dimulai dengan penjelasan tentang adanya layanan bimbingan

kelompok bagi para siswa, pengertian, tujuan, dan kegunaan

bimbingan kelompok. Setelah itu, merencanakan waktu dan tempat

penyelenggaraan kegiatan bimbingan kelompok.

b. Perencanaan kegiatan

1) Materi layanan

2) Tujuan yang ingin dicapai

3) Sasaran kegiatan

4) Bahan atau sumber bahan untuk bimbingan kelompok

5) Rencana penilaian

6) Waktu dan tempat

c. Pelaksanaan kegiatan

1) Tahap pertama pembentukan

Tahap ini merupakan tahap pengenalan, tahap pelibatan diri atau

tahap memasukkan diri kedalam kehidupan suatu kelompok. Pada
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tahap ini pada umumnya para anggota saling memperkenalkan diri

dan juga mengungkapkan tujuan ataupun harapan-harapan masing-

masing anggota. Pemimpin kelompok menjelaskan cara-cara dan

asas-asas kegiatan bimbingan kelompok. Selanjutnya pemimpin

kelompok mengadakan permainan untuk mengakrabkan masing-

masing anggota sehingga menunjukkan sikap hangat, tulus, dan

penuh empati.

2) Tahap kedua: peralihan

Sebelum melangkah lebih lanjut ke tahap kegiatan kelompok yang

sebenarnya, Pemimpin kelompok menjelaskan apa yang akan

dilakukan oleh anggota kelompok pada tahap kegiatan lebih lanjut

dalam kegiatan kelompok. Pemimpin kelompok menjelaskan

peranan anggota kelompok dalam kegiatan, kemudian menawarkan

atau mengamati apakah para anggota sudah siap menjalani kegiatan

pada tahap selanjutnya. Pada tahap ini pemimpin kelompok mampu

menerima suasana yang ada secara sabar dan terbuka. Tahap kedua

merupakan “jembatan” antara tahap pertama dan ketiga. Dalam hal

ini pemimpin kelompok membawa para anggota meniti jembatan

tersebut dengan selamat. Bila perlu, beberapa hal pokok yang telah

diuraikan pada tahap pertama seperti tujuan dan asas-asas kegiatan

kelompok ditegaskan dan dimantapkan kembali, sehingga anggota

kelompok telah siap melaksankan tahap bimbingan kelompok

selanjutnya.
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3) Tahap ketiga : kegiatan

Tahap kegiatan ini merupakan tahap inti dimana masing-masing

anggota kelompok saling berinteraksi memberikan tanggapan dan

lain sebagainya yang menunjukkan hidupnya kegiatan bimbingan

kelompok yang pada akhirnya membawa kearah bimbingan

kelompok sesuai tujuan yang diharapkan.

4) Tahap keempat: pengakhiran.

Tahap pengakhiran yaitu tahap akhir kegiatan untuk melihat

kembali apa yang sudah dilakukan, dicapai oleh kelompok, dan

merencanakan kegiatan selanjutnya. Dalam setiap tahapan

kegiatan, pemimpin kelompok harus melaksanakan tahapan

dimulai dari tahap pertama yang ditandai adanya pengenalan dari

masing- masing peserta kelompok sehingga tahap terakhir yang

ditandai dengan pembahasan mengenai keberhasilan kelompok

dalam menyelesaikan permasalahan. Jika terdapat tahapan yang

tidak dilalui, maka akan terjadi ketidakseimbangan yang

menyebabkan kegiatan menjadi tidak efektif. Oleh karena itu,

semua tahapan haruslah dilalui secara teratur, terencana, dan

bertahap. Keteraturan dalam pelaksanaan tahapan ini nantinya akan

turut menentukan keberhasilan itu sendiri.

5) Evaluasi kegiatan

Penilaian atau evaluasi kegiatan layanan bimbingan kelompok

diorientasikan kepada perkembangan kemandirian siswa dan hal-
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hal yang dirasakan oleh anggota berguna. Penilaian kegiatan

bimbingan kelompok dapat dilakukan secara tertulis, baik melalui

essai, daftar cek, maupun daftar isian sederhana (Prayitno, 1995).

Setiap pertemuan, pada akhir kegiatan pemimpin kelompok

meminta anggota kelompok untuk mengungkapkan perasaannya,

pendapatnya, minat, dan sikapnya tentang sesuatu yang telah

dilakukan selama kegiatan kelompok (yang menyangkut isi

maupun proses). Selain itu anggota kelompok juga diminta

mengemukakan tentang hal-hal yang paling berharga dan sesuatu

yang kurang di senangi selama kegiatan berlangsung. Penilaian

atau evaluasi dan hasil dari kegiatan layanan bimbingan kelompok

ini bertitik tolak bukan pada kriteria “benar atau salah”, tetapi

berorientasi pada perkembangan, yakni mengenali kemajuan atau

perkembangan positif yang terjadi pada diri anggota kelompok.

Prayitno (1995) mengemukakan bahwa penilaian  terhadap layanan

bimbingan kelompok lebih bersifat dalam proses, hal ini dapat

dilakukan melalui:

a) Mengamati partisipasi dan aktivitas peserta selama kegiatan
berlangsung.

b) Mengungkapkan pemahaman peserta atas materi yang
dibahas.

c) Mengungkapkan kegunaan layanan bagi anggota kelompok,
dan perolehan anggota sebagai hasil dari keikutsertaan
mereka.

d) Mengungkapkan minat dan sikap anggota kelompok tentang
kemungkinan kegiatan lanjutan

e) Mengungkapkan tentang kelancaran proses dan suasana
penyelenggaraan layanan.
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Evaluasi kegiatan dalam bimbingan kelompok, dilaksanakan setiap

akhir pertemuan. Hal ini dilakukan  dengan cara meminta

tanggapan anggota kelompok mengenai bagaimana berlangsungnya

kegiatan bimbingan kelompok tersebut baik mengenai proses

maupun isinya.

Berdasarkan uraian diatas dalam pelaksanaan bimbingan kelompok harus

mengikuti tahap-tahap yang ada dari keseluruhan urutan kegiatan.

Tahapan ini merupak kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga

harus dilalui secara teratur dan berurutan dalam pelaksanaan kegiatan

bimbingan kelompok.

9. Tekhnik dalam Bimbingan Kelompok.

Penggunaan teknik dalam kegiatan bimbingan kelompok mempunyai

banyak fungsi selain dapat lebih memfokuskan kegaiatan bimbingan

kelompok terhadap tujuan yang ingin dicapai tetapi juga dapat membuat

suasana yang terbangun dalam kegiatan bimbingan kelompok agar lebih

bergairah dan tidak cepat membuat siswa jenuh mengikutinya, seperti yang

dikemukakan oleh Romlah (2006:86) “Bahwa teknik bukan merupakan

tujuan tetapi sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Beberapa teknik yang biasa digunakan dalam pelaksanaan bimbingan

kelompok menurut Romlah (2006:87-125) antara lain : teknik pemberian

informasi (ekspositori techniques), diskusi kelompok, teknik pemecahan

masalah (problem-solving techniques), permainan peran (roleplaying),
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karyawisata (field trip), dan teknik penciptaan suasana keluarga

(homeroom).

a. Tekhnik pemberian informasi

Teknik pemberian informasi disebut juga dengan metode ceramah,

yaitu pemberian penjelasan oleh seorang pembicara kepada

sekelompok pendengar. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa

didalam kegiatan anggota kelompok bisa saling memberikan

informasi satu sama lain dengan optimalkan dinamika kelompok.

Menurut Romlah (2006:87) teknik pemberian informasi memiliki

keuntungan-keuntungan dan kelemahan-kelemahan antara lain sebagai

berikut.

Keuntungan teknik pemberian informasi adalah :

a) Dapat melayani banyak orang.
b) Tidak membutuhkan banyak waktu sehingga efisien.
c) Tidak terlalu banyak memerlukan fasilitas.
d) Mudah dilaksanakan disebanding dengan teknik lain.

Kelemahan dari teknik pemberian informasi antara lain adalah :

a) Sering dilaksanakan secara menolog, sehingga membosankan.
b) Individu yang mendengarkan kurang aktif.
c) Memerlukan ketrampilan berbicara, supaya penejelasan menjadi

menarik.

Berbagai kelemahan dalam teknik pemberian informasi tersebut

hendaknya konselor dapat mensiasati hal ini. tentunya akan berguna

untuk optimalisasi layanan bimbingan kelompok yang akan dilakukan

sehingga berjalan sesuai dengan tujuan awal.
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Menurut Romlah (2006:87) untuk mengatasi kelemahan-kelemahan

tersebut, pada waktu memberikan informasi, ada beberapa hal yang

harus diperhatikan, yaitu:

a) Sebelum memilih teknik pemberian informasi, perlu
dipertimbangkan apakah cara tersebut merupakan cara yang
paling tepat untuk memenuhi kebutuhan individu yang
dibimbing.

b) Mempersiapkan bahan informasi dengan sebaik-baiknya.
c) Usahakan untuk menyiapkan bahan yang dapat dipelajari sendiri

oleh pendengar atau siswa.
d) Usahakan berbagai variasi penyampaian agar pendengar

menjadi lebih aktif .
e) Gunakan alat bantu yang dapat memperjelas pengertian

pendengar terhadap layanan yang disampaikan.

b. Diskusi kelompok

Diskusi kelompok adalah percakapan yang telah direncanakan antara

tiga orang atau lebih dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau

untuk memperjelas suatu persoalan. Diskusi kelompok merupakan

salah satu teknik bimbingan kelompok yang sangat penting karena

dalam setiap kegiatan akan menggunakan diskusi. Dinkmeyer dan

Muno (Romlah, 2006: 89) menyebutkan tiga macam tujuan diskusi

kelompok yaitu : untuk mengembangkan terhadap diri sendiri, untuk

mengembangkan kesadaran tentang diri, dan untuk mengembangkan

pandangan baru mengenai hubungan antar manusia.

Menurut Romlah (2006:88) penggunaan diskusi kelompok adalah

bimbingan kelompok memiliki berbagai kelebihan, diantaranya adalah

sebagai berikut :
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1) Membuat anggota kelompok lebih aktif karena setiap anggota
mendapatkan kesempatan untuk berbicara.

2) Anggota kelompok dapat saling bertukar pengalaman, pikiran,
perasaan, dan nilai-nilai yang akan membuat persoalan yang
dibicarakan menjadi jelas.

3) Memberi kesempatan para anggota untuk belajar menjadi
pemimpin, baik menjadi pemimpin kelompok maupun megamati
perilaku pemimpin kelompok.

c. Tekhnik pemecahan masalah (problem solving).

Teknik pemecahan masalah (problem solving techniques) merupakan

suatu proses yang kreatif dimana individu-individu menilai

perubahan-perubahan yang ada pada dirinya dan lingkunganya, dan

membuat pilihan-pilihan baru, keputusan-keputusan atau penyesuaian

yang selaras dengan tujuan-tujuan dan nilai-nilai kehidupanya. Teknik

pemecahan masalah mengajarkan pada individu bagaimana

pemecahan masalah secara sistematis.

Langkah-langkah pemecahan masalah secara sistematis menurut

Zastrouw (Romlah, 2006:89) adalah :

1) Mengidentifikasi dan merumuskan masalah
2) Mencari sumber dan memperkirakan sebab-sebab masalah
3) Mencari alternatif pemecahan masalah
4) Menguji masing-masing alternatif
5) Memilih dan melaksanakan alternatif yang paling

menguntungkan
6) Mengadakan penilaian terhadap hasil yang dicapai

d. Permainan peran (roleplaying)

Permainan peranan adalah suatu alat belajar yang menggambarkan

ketrampilan-ketrampilan dan pengertian-pengertian mengenai

hubungan antar manusia dengan jalan memerankan situasi-situasi

yang paralel denga yang terjadi dalam kehidupan yang sebenarnya.
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Ada dua macam permainan peranan, yaitu pertama, sosiodrama

adalah permainan peranan yang ditujukan untuk memecahkan masalah

sosial yang timbul dalam hubungan antar manusia. Kedua, psikodrama

adalah permainan yang dimaksudkan agar individu yang bersangkutan

dapat memperoleh pengertian yang lebih baik tentang dirinya, dapat

menemukan konsep dirinya, menyatakan kebutuhan-kebutuhannya,

dan menyatakan reaksi terhadap tekanan-tekanan terhadap dirinya.

e. Teknik penciptaan kekeluargaan (homeroom)

Teknik penciptaan kekeluargaan adalah teknik untuk mengadakan

pertemuan dengan sekelompok siswa diluar jam-jam pelajaran dalam

suasana kekeluargaan, dan dipimpin oleh guru atau konselor. Yang

ditekankan dalam pertemuan homeroom adalah terciptanya suasana

yang penuh kekeluargaan seperti suasana rumah yang menyenangkan.

Dengan suasana yang menyenangkan dan akrab, siswa merasa aman

dan diharapkan dapat mengungkapkan masalah-masalah yang tidak

dapat dibicarakan dalam kelas.

f. Karyawisata (field trip)

Karyawisata adalah kegiatan yang diprogramkan oleh sekolah untuk

mengunjungi objek-objek yang akan ada kaitanya dengan bidang

study yang dipelajari siswa, dan dilaksanakan untuk tujuan belajar

secara khusus. Memimpin karyawisata mempunyai tujuan yang sama

dengan memimpin diskusi kelompok yang mana diharapkan siswa
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mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dan wawasan-wawasan

baru terhadap situasi tertentu.

Dari penjelasan teknik bimbingan kelompok diatas dapat ditarik kesimpulan

bahwa dalam peniliti akan menggunakan teknik pemberian informasi.

Karena untuk meningkatkan kecerdasan emosi, banyak siswa yang paham

masalah ini, sehingga teknik ini dirasa cocok diberikan agar nantinya

informasi-informasi yang didapatkan akan bermanfaat.

C. Penggunaan Layanan Bimbingan Kelompok dengan Kecerdasan Emosi.

Setiap individu memiliki tingkat perkembangan kecerdasan yang berbeda-beda.

Seperti EQ atau kecerdasan emosi yang bisa dikembangkan kapanpun,

dimanapun dan dengan siapapun. Tidak ada batasan waktu dan ruang lingkup

dalam mengasah dan mengelola kecerdasan emosi dengan baik.

Menurut Goleman (Sunar, 2010:51) bahwa kecerdasan intelaktual atau
kognitif (IQ) hanya menyumbangkan 20% bagi kehidupan sehari-hari,
dan 80% disumbangkan oleh kecerdasan emosi individu dalam
menjalankan kehidupan sehari-hari.

Pernyataan ini yang membuat kecerdasan emosi sangat penting untuk

dikembangkan lebih dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tingginya tingkat

kecerdasan emosi seseorang akan sangat membantu individu dalam mengjalin

dan berinteraksi dengan baik pada orang lain. Emosi memiliki tingkat kekuatan

yang berpengaruh besar dalam diri, yang jika digunakan secara positif akan

membawa pada kebahagiaan tetapi jika digunakan tidak sesuai akan

berdampak buruk hingga merugikan diri sendiri.
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Menurut Goleman (Mashar,2011) kecerdasan emosi diindikasikan
dengan adanya kesadaran diri, kemampuan mengelola emosi,
kemampuan memanfaatkan emosi, kemampuan berempati, dan
kemampuan membina hubungan dengan orang lain.

Ketika seorang individu belum sepenuhnya memiliki kemampuan seperti yang

dipaparkan diatas, maka perlu bagi individu tersebut untuk meningkatkan

kecerdasan emosionalnya melalui berbagai upaya. Orang yang memiliki

kecerdasan emosi yang rendah akan terlihat bentuk perilakunya yang egois,

keras kepala, tidak perduli dengan orang lain, tidak mau mendengarkan orang

lain, tidak peka dengan keadaan lingkungan, putus asa, mudah stres, banyak

musuh dan lain-lainya. Untuk itu diperlukanya upaya pencegahan dalam

menyikapi permasalahan ini, yaitu peneliti akan menggunakan layanan

bimbingan kelompok sebagai solusi pencegahanya.

Menurut Yusuf dan Nurihsan (2006) bimbingan kelompok dimaksudkan untuk

mencegah berkembangnya berbagai permasalahan atau kesulitan pada diri

konseli. Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk

mencegah berkembangnya berbagai masalah konseli maka setiap individu

harus mampu melatih kecerdasan emosional dengan baik. layanan bimbingan

kelompok dirasa efektif untuk dapat digunakan karena mampu menjangkau

beberapa orang sekaligus secara tepat dan cepat.

Melalui bimbingan kelompok setiap anggota akan diberikan informasi

berkenaan dengan emosi untuk kemudian dibicarakan bersama-sama anggota

lainya untuk mencari solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan pendapat

Prayitno (1995) yang menyatakan isi dari materi kegiatan bimbingan kelompok
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terdiri atas informasi yang berkaitan dengan masalah pribadi, sosial, belajar

dan karir yang tidak disajikan dalam bentuk pelajaran.

Melalui dinamika kelompok sebagai media dalam kegiatan bimbingan

kelompok diharapkan setiap anggota dapat menyumbangkan pendapat, gagasan

dan masukan serta pengalamanya secara terbuka mengenai bagaimana

seharusnya bersikap ketika emosi tertentu muncul, mengelola dan

memanfaatkan secara efektif.

Peneliti memiliki alasan mengapa bimbingan kelompok dapat meningkatkan

kecerdasan emosi yang rendah, karena dalam kegiatan layanan bimbingan

kelompok memiliki berbagai macam topik yang bisa dibahas dalam kegiatan,

adanya dinamika kelompok dalam kegiatan dan didalam kegiatan akan ada

beberapa orang sekaligus yang memiliki permasalahn yang sama. Sehingga

dapat secara bersama-sama memahami dan mempelajari tentang emosi

sehingga dapat meningkatkan kecerdasan emosi mereka yang rendah. Jadi

dapat ditarik kesimpulan bahwa bimbingan kelompok efekti digunakan untuk

meningkatkan kecerdasan emosi siswa yang rendah.
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III.METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 01 Tanjung Sari di desa Kertosari

Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian dilaksanakan pada tahun ajaran

2015/2016.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan

menguji suatu kebenaran pengetahuan dengan menggunakan cara-cara ilmiah.

Penggunaan mtode penelitian harus tepat dan mengarah pada tujuan penelitian

serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah Quasi-eksperimental yaitu metode

penelitian yang mengamati satu kelompok utama dan melakukan intervensi

didalamnya sepanjang penelitian, tanpa menggunakan kelompok kontrol untuk

dibandingkan dengan kelompok eksperimen (Creswell, 2012:238).

Jenis desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah One Group Pretest-

Posttest Design yaitu desain tanpa menggunakan kelompok kontrol dimana

peneliti melakukan pengukuran sebanyak dua kali. Pengukuran yang pertama
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dilakukan sebelum layanan bimbingan kelompok diberikan dan pengukuran

kedua dilakukan setelah layanan bimbingan kelompok diberikan kepada

subyek penelitian. Hasil dari penjaringan subjek maka akan dijadikan skor

awal pretest untuk mengumpulkan data, kemudian setelah diberikanya

treatment atau layanan bimbingan kelompok akan diadakan pengambilan skor

posttest untuk melihat ada atau tidaknya peningkatan disetiap pertemuan.

Desain penelitian yang digunakan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1. Pola One Group Pretest-Posttest Design (Creswell, 2012)

Keterangan :

O1 :pengukuran awal kecerdasan emosi siswa kelas VIII SMP Negeri 01

Tanjung Sari, sebelum mendapat perlakuan (layanan bimbingan

kelompok).

X : pemberian perlakuan dengan memberikan layanan bimbingan kelompok

kepada subjek penelitian

O2 : pengukuran kecerdasan emosi siswa kelas VIII SMP N 01 Tanjung Sari

setelah pemberian perlakuan (Layanan bimbingan kelompok).

C. Subjek Penelitian.

Subjek penelitian adalah sumber data untuk menjawab masalah. Dalam

menentukan subjek penelitian, peneliti mengambil beberapa subjek dari siswa

kelas VIII dengan teknik sampling purposive adalah teknik penentuan subjek

dengan pertimbangan tertentu.

O1 X O2
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Untuk menjaring subjek dalam penelitian ini, peneliti menyamakan persepsi

terlebih dahulu dengan guru BK untuk mendapatkan rekomendasi kelas yang

bisa digunakan untuk pengambilan subjek penelitian. Setelah mendapatkan

kelas tersebut, peneliti menyebarkan skala kecerdasan emosi untuk

mendapatkan subjek dengan skor penilaian skala terendah. Skala disebarkan

kepada 33 orang siswa, dan didapatkan 10 orang siswa yang mendapatkan skor

rendah sehingga ditetapkan sebagai subjek dalam penelitian. Adapun alasan

peneliti menggunakan subjek penelitian dengan katagori rendah adalah untuk

mengetahui keefektifan layanan bimbingan kelompok dalam meningkatkan

kecerdasan emosi siswa yang rendah.

Dari hasil data awal sebelum diberikanya layanan bimbingan kelompok akan

dijadikan nilai pretes, kemudian subjek diberikan perlakuan berupa layanan

bimbingan kelompok sebanyak 5 kali pertemuan. Setelah diberikan perlakuan

atau layanan bimbingan kelompok disetiap akhir pertemuan diberikan skala

kembali untuk pengambilan skor posttest. Hal ini dilakukan untuk melihat

peningkatan yang terjadi pada siswa setelah mendapatkan layanan bimbingan

kelompok.

D. Variabel penelitian dan definis operasional

1. Variabel penelitian

variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek

pengamatan dalam suatu penelitian. Menurut Arikunto (2006:118) variabel

penelitian adalah suatu objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian

dalam suatu penelitian.
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Berdasarkan judul yang telah ditetapkan yaitu “penggunaan layanan

bimbingan kelompok untuk meningkatkan kecerdasan emosi pada siswa

kelas VIII SMP Negri 01 Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan tahun

pelajaran 2015/2016” maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini

adalah :

a. Variabel bebas (independen) adalah variabel yang mempengaruhi atau

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat).

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan layanan

bimbingan kelompok.

b. Variabel terikat (dependen) adalah variabel yang dipengaruhi atau

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam

penelitian ini adalah kecerdasaan emosi siswa rendah.

2. Definisi operasional

a. Kecerdasan emosi

Kecerdasan emosi merupakan sikap seseorang dalam merespon emosi

diri, mengelola emosi dengan baik, memotivasi diri, mengenali emosi

orang lain (empati) atas kejadian-kejadian tertentu untuk bisa membina

hubungan baik dengan orang lain.

b. Bimbingan kelompok

Bimbingan kelompok adalah layanan yang digunakan dalam membantu

siswa untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang ada

dalam dirinya melalui dinamika kelompok yang akan membahas tentang

topik secara bersama-sama dengan dipandu oleh pemimpin kelompok.
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E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ada dua hal yang mempengaruhi data hasil penelitian yaitu,

kualitas instrumen penelitian, dan kualitas pengumpulan data. Untuk

mengumpulkan data penelitian, tentunya peneliti harus menentukan teknik

pengumpulan data apa yang sesuai untuk digunakan dengan penelitan yang

akan dilakukan.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

dengan menggunakan skala kecerdasan emosi model Likert. Skala Likert

merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono,

2014). Alasan peneliti menggunakan skala Likert adalah skala ini akan

membantu dalam menilai perkembangan sikap siswa mengenai tingkat

kecerdasan emosi mereka.

Nazir (2005) mengemukakan bahwa prosedur dalam pembuatan skala model

Likert adalah sebagai berikut.

a. Peneliti mengumpulkan item-item yang cukup banyak dan relevan
dengan masalah yang sedang diteliti.

b. Item-item tersebut diujikan kepada sekelompok responden yang
cukup representatif dari populasi yang ingin diteliti

c. Responden kemudian diminta untuk mengisi item pernyataan
sesuai dengan keadaan yang paling mewakili dirinya. Alternatif
jawaban berupa sangat setuju (SS), setuju (S), ragu-ragu (J) tidak
setuju (TS), sangat tidak setuju (STS)

d. Total skor dari masing-masing responden adalah penjumlahan dari
skor masing-masing item responden tersebut

e. Respon dianalisa untuk mengetahui item-item mana yang sangat
nyata batasan antara skor tinggi dan skor rendah dalam skala total
untuk respon upper dan lower dianalisa untuk melihat sampai
berapa jauh tiap item ini berbeda.
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f. Item-item yang tidak menunjukkan korelasi dengan skor total di
buang atau tidak dipakai.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa dalam skala model Likert memiliki

lima alternatif respon pernyataan yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), ragu-ragu

(RR), tidak setuju (ST), dan sangat tidak setuju (STS). Skala ini juga terdiri

dari pernyataan yang menyenangkan (favorable) dan tidak menyenangkan

(unfavorable). Bobot nilai untuk kelima respon pernyataan memiliki nilai yang

berbeda antara pernyataan favorable dengan unfavorable yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.1. Kriteria bobot nilai

Favorable Unfavorable
SS 5 SS 1
S 4 S 2

RR 3 RR 3
ST 2 ST 4

STS 1 STS 5

Data pretest didapat dari subjek yang belum diberikan perlakuan (layanan

bimbingan kelompok) dan setelah diberikanya perlakuan akan dilakukanya

penilaian kembali sebagai hasil posttest.

F. Pengujian Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas Instrumen

Validitas merupakan kepercayaan terhadap instrumen penelitian. Menurut

Azwar (2012) validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti

sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran (tes)

dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes yang menghasilkan data yang
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V = ∑s / [n(c-1)]

tidak relevan dengan tujuan diadakannya pengukuran dikatakan sebagai tes

yang memiliki validitas rendah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan validitas isi atau content

validity. Menurut Azwar (2012), validitas isi merupakan validitas yang

diestimasi lewat pengujian terhadap isi tes dengan analisis rasional atau

lewat judgement expert (pendapat para ahli).

Uji validitas akan dilakukan terhadap skala kecerdasan emosi dalam

pengembangan aspek-aspek kecerdasan emosi. Item-item pernyataan yang

terdapat dalam skala diujikan (judgement exspert) dengan 3 dosen

bimbingan dan konseling di Universitas Lampung untuk mendapatkan

ketepatan item yang dapat digunakan. Ahli yang menguji instrumen yaitu

Citra Abriani Maharani, S.Pd., M.Pd., Kons. , Yohana Oktariana, M.Pd. dan

Drs. Syaifuddin Latif, M.Pd. Hasil uji ahli menunjukan bahwa pernyataan

tepat namun ada beberapa item yang perlu diperbaiki ejaan bahasa yang

benar dan memperjelas kalimat yang ambigu. (lampiran 3).

Untuk menghitung koefesien validitas isi, penulis menggunakan formula

Aiken’s V yang didasarkan pada hasil penilaian panel ahli sebanyak n orang

terhadap suatu aitem. Penilaian di lakukan dengan cara memberikan angka

antara 1 (yaitu sangat tidak mewakili atau sangat tidak relevan) sampai

dengan 4 (yaitu sangat mewakili atau sangat relevan). Rumus dari Aiken’s

V adalah sebagai berikut:
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Keterangan :

∑s = jumlah total
n   = jumlah ahli
c   = angka penilain validitas yang tertinggi
s   = r – lo
r   = angka yang diberikan oleh seorang penilai
lo  = angka penilaian validitas yang terendah (dalam hal ini = 1)
c   = Angka penilaian validitas yang tertinggi (dalam hal ini = 4

Berikut ini contoh perhitungan Aiken’s V :

1. S1 (Penilaian dosen 1) = 3 – 1 = 2

2. S2 (Penilaian dosen 2) = 3 – 1 = 2

3. S3 (Penilaian dosen 3) = 3 – 1 = 2

∑s= 2+2+2=6

V = 6/{3(4-1)}=0,66

Semakin mendekati angka 1,00 perhitungan dengan rumus Aiken’s V

diinterpretasikan memiliki validitas yang tinggi. Berdasarkan hasil

penghitungan dengan rumus Aiken’s V diatas maka dapat disimpulkan

bahwa instrumen valid dan instrumen dapat digunakan.

Selanjutnya untuk skala kecerdasan emosi dilakukan uji coba di SMP Negri

01 Tanjung Sari, dan dianalisis item-itemnya. Analisis item dilakukan

dengan menggunakan program SPSS (Statistical Package For Social

Science ) 21. Setelah dilakukan uji coba dan analisis, hasil yang diperoleh

yaitu dari 68 butir item yang dinyatakan valid 50 item dan sisanya 18 item

dinyatakan tidak valid. Item yang tidak valid yaitu item nomor 5, 9, 12, 13,

15, 20, 22, 28, 31, 37, 38, 39, 44, 61, 62, 63, 64 dan 66, hal ini dikarenakan r
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hitung < r tabel . Item yang tidak valid akan dihilangkan karena sudah terdapat

item yang mewakili untuk mengungkapkan aspek kecerdasan emosi.

Tabel 3.2. Hasil Validitas Item Yang Tidak Valid

No
Item tidak

valid

r

hitung

r

tabel
No

Item tidak

valid

r

hitung

r

tabel

1 5 0,235 0,36 10 37 0,1803 0,36

2 9 0,31 0,36 11 38 0,222 0,36

3 12 0,225 0,36 12 39 0,2464 0,36

4 13 0,0869 0,36 13 44 0,2964 0,36

5 15 0,2617 0,36 14 61 0,2302 0,36

6 20 0,3019 0,36 15 62 0,2094 0,36

7 22 0,3316 0,36 16 63 0,3302 0,36

8 28 0,263 0,36 17 64 0,1935 0,36

9 31 0,1085 0,36 18 66 0,1637 0,36

2. Uji Reliabilitas

Menurut Nurgiyanto (2012:341) reliabilitas merupakan sebuah instrumen

dapat mengukur suatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu.

Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan

data yang dapat di percaya pula. Uji reliabilitas dihitung dan dianalisis

dengan menggunakan rumus Alpha dari Cronbach dalam program SPSS

(Statistical Package for Social Science) 21.
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Keterangan :

11r : Reliabilitas instrumen
k : Jumlah butir pernyataan

2
b : Jumlah varians butir

2
t : Varians total

Menurut Koestoro dan Basrowi (2006:244) untuk mengetahui tinggi

rendahnya reliabilitas menggunakan kriteria reliabilitas sebagai berikut.

Tabel 3.3 Kriteria Reliabilitas

0,8000-1,000 sangat tinggi
0,6000-0,7999 tinggi
0,4000-0,6999 cukup tinggi
0,2000-0,3999 rendah
0,0000-0,1999 sangat rendah

Hasil perhitungan reliabilitas skala kecerdasan emosi menggunakan SPSS

21,0 menunjukan bahwa skala yang digunakan memiliki reliabilitas sebesar

0,961 dan berdasarkan tabel 3.3 kriteria reliabilitas termasuk dalam kriteria

yang sangat tinggi (lampiran 5). Dengan demikian, dapat disimpulkan

bahwa instrumen ini telah memenuhi kriteria reliabilitas dan dapat

digunakan dalam penelitian.

G Teknik Analisis Data

Setelah semua data-data yang berkaitan dengan penelitian diperoleh, maka

langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah pengolahan data dan analisa

data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan rumus uji

wilcoxon. Alasan peneliti menggunakan uji Wilcoxon karena subjek penelitian
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kurang dari 25, distribusi datanya dianggap tidak normal. maka statistik yang

digunakan adalah nonparametrik dengan menggunakan Wilcoxon Matched

Pairs Test. Arikunto (2006) menyatakan bahwa penelitian eksperiment

bertujuan untuk mengetahui dampak dari suatu perlakuan, yaitu mencoba

sesuatu lalu dicermati akibat dari perlakuan tersebut. Maka untuk menganalisis

data dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon

yang digunakan adalah melalui komputerisasi dengan program SPSS

(Statistical Package for Social Science) 21 menggunakan rumus Wilcoxon.

Sudjana (2001:450) mengemukakan cara dalam uji Wilcoxon sebagai berikut;

1) Beri nomor urut untuk setiap harga mutlak selisih (X1-Y1). Harga mutlak
yang terkecil diberi nomor urut atau peringkat 1, harga mutlak selisih
berikutnya diberi nomor urut 2, dan akhirnya nomor urut terbesar di beri
nomor urut n. jika terdapat selisih yang harga mutlaknya sama besar,
untuk nomor urut di ambil rata-ratanya.

2) Untuk tiap nomor urut berikan pula tanda yang didapat dari selisih (X-Y)
3) Hitunglah jumlah nomor urut yang bertanda positif dan juga jumlah

nomor urut yang bertanda negatif.
4) Untuk jumlah nomor urut yang didapat di point 3), ambillah jumlah yang

harga mutlaknya paling kecil. Sebutlah jumlah ini sama dengan Z. Jumlah
Z inilah yang dipakai untuk menguji hipotesis.

5) Jika Z dari perhitungan lebih kecil atau sama dengan Z dari daftar
berdasarkan taraf nyata yang dipilih maka Ho ditolak, dan dalam hal
lainnya Ha diterima.

Adapun rumus uji Wilcoxon ini menurut Sugiyono (2010: 242-243) adalah

sebagai berikut :

z = T-µT /σT

Keterangan
T = jumlah rank dengan tanda paling kecil
µT = n(n+1)/4 dan
σT = √n(n+1)(2n+1)/24
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Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari 10 subyek, tidak ada data yang

mempunyai beda negatif, dan ada 10 data bernilai positif dan tidak ada yang

sama. Dalam uji wilcoxon, yang dipakai adalah jumlah beda yang paling kecil,

karena itu dalam kasus ini diambil beda negatif, yaitu 0.

T   = 0

µT = 10(10+1)/4 = 110/4 = 27,5

σT = √ 10(10+1)(2.10+1)/24 = √110x21 / 24 = √2310/24 = √96,25 =9,81

Z= (0 – 27,5) / 9,81 = –27,5 / 9,81 = –2,803

Dari perhitungan tersebut diketahui Z hitung adalah –2,803
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V.KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 01 Tanjung Sari maka

dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Kesimpulan Statistik

berdasarkan dari hasil penelitian diperoleh, dapat diketahui bahwa hasil

penelitian menunjukan bahwa layanan bimbingan kelompok dapat

meningkatkan kecerdasan emosi siswa yang rendah. Hal ini terbukti dari hasil

pretest dan posttest yang diperoleh dari analisis dengan menggunakan uji

wilcoxon sehingga diperoleh hasil Z-hitung = -2,803 < Z-tabel = 1,645 maka Ho

ditolak dan Ha diterima.

2. Kesimpulan Penelitian

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu layanan bimbingan kelompok dapat

dipergunakan untuk meningkatkan kecerdasan emosi siswa kelas VIII SMP

Negeri 01 Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan tahun pelajaran 2015/2016. Hal



109

ini ditunjukan dari skor pretest dan setiap hasil posttest yang menunjukan

adanya peningkatan dari sebelumnya.

B. Saran

Saran yang dapat dikemukakan dari penelitian yang telah dilakukan di SMP Negeri

01 Tanjung Sari adalah:

1. Kepada Siswa

Hendaknya siswa mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok yang

diadakan oleh guru bimbingan dan konseling disekolah untuk mengasah

kecerdasan emosi mereka.

2. Kepada Guru Bimbingan dan Konseling

Kepada guru bimbingan dan konseling dapat menggunakan layanan bimbingan

kelompok sebagai layanan unggulan untuk mengembangkan tingkat kecerdasan

emosi agar siswa memiliki pribadi yang baik dan diterima dilingkungan dengan

baik.

3. Kepada Para Peneliti

Kepada peneliti lain dapat melakukan kegiatan layanan bimbingan kelompok

meningkatkan kecerdasan emosi siswa dengan memberikan materi dan cara

penyampaian didalam kegiatan lebih kreatif dan menarik.
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