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ABSTRAK

PENGGUNAAN LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK UNTUK
MENINGKATKAN INTERAKSI SOSIAL PADA SISWA

KELAS VIII DI SMP NEGERI 4 NATAR
LAMPUNG SELATAN

Oleh

MERRY ANDANI

Masalah penelitian ini adalah interaksi sosial siswa masih rendah. Tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui bahwa bimbingan kelompok dapat dipergunakan untuk

meningkatkan interaksi sosial pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 4 Natar Lampung Selatan

Tahun Ajaran 2016/2017. Metode penelitian ini bersifat Quasi experimental dengan desain

one group pretest-posttest, dan dianalisis dengan menggunakan uji Wilcoxon. Subyek

penelitian 12 orang siswa yang memiliki interaksi sosial rendah. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa interaksi sosial siswa mengalami peningkatan setelah pemberian

layanan bimbingan kelompok. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji pretest dan posttest yang

diperoleh Zhitung = -3,06 < Ztabel =1,645. Karena Zhitung < Ztabel maka, Ho ditolak dan Ha

diterima. Kesimpulan penelitian ini adalah layanan bimbingan kelompok dapat dipergunakan

untuk meningkatkan interaksi sosial pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 4 Natar, Lampung

Selatan Tahun Ajaran 2016/2017.

Kata kunci : Bimbingan dan Konseling, Interaksi Sosial, Layanan Bimbingan Kelompok
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

1. Latar Belakang

Pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dijalankan dengan sengaja, teratur

dan berencana dengan maksud mengubah atau mengembangkan perilaku yang

diinginkan. Sasaran pendidikan adalah manusia. Pendidikan pada hakekatnya

merupakan suatu upaya menyiapkan manusia agar mampu mandiri, menjadi anggota

masyarakat yang berdaya guna dan ikut serta dalam pembangunan bangsa.

Pendidikan di Indonesia bertujuan bukan hanya untuk mentransfer ilmu

pengetahuan, tetapi juga meningkatkan kualitas manusia sehingga menjadi manusia

kreatif, terampil serta profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Penerapannya pada siswa di sekolah, salah satunya adalah dengan mengembangkan

potensi kebutuhan dirinya seoptimal mungkin. Kondisi ilmu pengetahuan yang

semakin maju membuat siswa harus dapat menyesuaikan dirinya sebaik mungkin,

agar tidak membuat kesulitan atau hambatan dalam pengembangan dirinya.

Aktivitas pendidikan siswa tidak terlepas dari interaksi sosial dengan seluruh warga

sekolah. Siswa dapat berkembang dengan baik jika interaksi sosial juga baik.

Terjalinnya hubungan yang baik dalam berinteraksi merupakan salah satu hal yang

dapat menunjang sikap siswa dalam berperilaku dan belajar.
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Interaksi sosial adalah penting, karena dalam proses belajar, seluruh warga di

lingkungan sekolah merupakan salah satu media dalam bertukar informasi dan

pengetahuan. Maka dari itu, diperlukan interaksi yang baik untuk memperlancar

proses belajar siswa sehingga dapat menghasilkan hasil belajar yang baik yang

didukung dengan perilaku yang baik.

Bonner (Ahmadi, 2009:49) merumuskan bahwa interaksi sosial adalah suatu

hubungan antara individu atau lebih, dimana kelakuan individu yang satu

mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau

sebaliknya.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat lebih diketahui bahwa interaksi sosial

siswa sangat penting untuk diperhatikan agar menjadi lebih baik sehingga siswa

tersebut dapat mengeksplorasi kemampuan dirinya kepada orang lain dapat lebih

mengembangkan kemampuan diri yang dimilikinya.

Interaksi sosial di sekolah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu

metode pembelajaran yang diajarkan guru. Slameto (2003:68) mengatakan bahwa

metode mengajar guru yang kurang berinteraksi dengan siswa secara akrab, akan

menyebabkan proses belajar-mengajar kurang lancar, siswa akan merasa jauh dari

guru, sehingga menyebabkan siswa enggan berpartisipasi secara aktif dalam proses

pembelajaran. Sikap siswa yang akhirnya kurang berpartisipasi aktif dalam kegiatan

belajar tersebut merupakan salah satu interaksi sosial yang rendah.
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Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan pada siswa diperoleh informasi

bahwa terdapat siswa yang memiliki kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan

sosialnya. Kesulitan dalam berinteraksi sosial pada siswa terlihat melalui

perilakunya yang tidak pernah berkumpul dengan temannya, lebih sering

mengerjakan tugas secara individu dibandingkan bekerja sama dengan temannya,

siswa yang tidak berani menatap mata lawan bicara saat diajak berbicara, siswa yang

kurang dapat mengungkapkan pendapatnya terutama di depan umum bahkan ada

yang mengucapkan kata-kata kasar untuk mengungkapkan perasaannya, serta siswa

yang sering memerintah temannya tidak peduli dengan kondisi teman yang lain

bahkan ada yang memilih berkelahi untuk menyelesaikan masalahnya.

Terjadinya kesulitan dalam hubungan sosial pada individu dengan orang lain

merupakan salah satu dampak dari kemampuan interaksi sosial yang rendah.

Sedangkan kemampuan interaksi sosial merupakan salah satu kemampuan yang

diharapakan dapat berkembang dengan baik pada setiap diri individu terutama pada

siswa agar dapat membantu proses belajar siswa.

Selain itu, apabila ketika siswa yang ingin bertanya namun guru memarahinya, maka

akan berdampak pada perilaku siswa yang dapat menyebabkan siswa untuk tidak

berani bertanya lagi, teman-teman yang lain juga akan ikut mengucilkannya karena

guru yang mengajar mereka menjadi marah di dalam kelas. Hal-hal seperti itu harus

diperhatikan dalam pola mengajar guru karena akan membawa dampak terhadap

perilaku siswa yang selanjutnya bisa saja berdampak terhadap prestasi belajar siswa.
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Untuk meningkatkan interaksi sosial siswa diperlukan dukungan dari semua pihak

yang terlibat, khususnya siswa itu sendiri. Selain itu, peran guru pembimbing juga

sangat penting untuk memberikan rancangan layanan bimbingan sosial bagi siswa

yang memerlukannya, baik layanan individual maupun kelompok, baik dalam

bentuk penyajian klasikal, kegiatan kelompok sosial, bimbingan/konseling

kelompok atau individual atau kegiatan lainnya. Salah satu teknik yang digunakan

dalam penelitian ini adalah layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan

kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada

sekelompok individu.

Menurut Tohirin (2009:179) layanan bimbingan kelompok mengikutkan sejumlah

peserta dalam bentuk kelompok dengan konselor sebagai pemimpin kegiatan

kelompok. Layanan bimbingan kelompok mengaktifkan dinamika kelompok untuk

membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan potensi dari dalam

individu (siswa) yang menjadi peserta layanan.

Gazda (Prayitno 2008:309) menyebutkan bahwa bimbingan kelompok

diselenggarakan untuk memberikan informasi yang bersifat personal, vokasional,

dan sosial. Siswa dapat mendapatkan informasi untuk mengembangkan potensi

kepribadian, karir, dan sosialnya melalui bimbingan kelompok.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

mengenai “Penggunaan layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan interaksi

sosial pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 4 Natar”.
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2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat

diidentifikasikan masalah sebagai berikut :

a. Adanya siswa yang tidak berani menatap lawan bicara

b. Adanya siswa yang tidak berpartisipasi dalam kelompok

c. Adanya siswa yang sering mengucapkan kata-kata kasar dan tidak sopan

d. Adanya siswa yang selalu menyendiri bahkan saat istirahat

e. Adanya siswa yang kurang dapat mengungkapkan pendapat

f. Adanya siswa yang sering memerintah temannya untuk melakukan hal yang

diinginkan

g. Adanya siswa yang menyelesaikan masalah dengan berkelahi

3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka batasan masalah

dalam penelitian ini adalah “Penggunaan layanan bimbingan kelompok untuk

meningkatkan interaksi sosial pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 4 Natar”.

4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah di atas

maka masalah dalam penelitian ini adalah: ”Interaksi sosial yang rendah pada

siswa”. Adapun permasalahannya adalah “Apakah layanan bimbingan kelompok

dapat meningkatkan interaksi sosial pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 4 Natar”.
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B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan

masalah dan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam

penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa layanan bimbingan kelompok dapat

dipergunakan untuk meningkatkan interaksi sosial yang rendah pada siswa kelas

VIII di SMP Negeri 4 Natar.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

a. Secara teoritis

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep-konsep ilmu tentang

bimbingan dan konseling khususnya layanan bimbingan kelompok.

b. Secara praktis

1. Siswa dapat memperoleh kemampuan berinteraksi sosial melalui kegiatan

layanan bimbingan kelompok.

2. Menambah pengetahuan guru bimbingan dan konseling dalam melaksanakan

layanan bimbingan kelompok di sekolah terkait dengan peningkatan interaksi

sosial siswa.

3. Bagi  peneliti sebagai  bekal  untuk  meningkatkan  pengetahuan  serta

menambah  wawasan  agar  nantinya  dapat melaksanakan tugas sebaik-

baiknya.
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C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan judul penelitian yang telah peneliti ajukan, maka dapat disusun kerangka

pemikiran yang diuraikan dibawah ini :

Interaksi sosial merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar

siswa, Slameto (2003:54) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi

prestasi belajar itu banyak jenisnya, namun dapat digolongkan menjadi dua, yaitu

internal dan eksternal. Salah satu faktor dari faktor eksternal adalah faktor sekolah yang

didalamnya termuat keterampilan interaksi sosial.

Pendapat diatas menjelaskan bahwa interaksi sosial dapat mempengaruhi prestasi belajar

yang diperoleh siswa. Hal ini dapat terjadi karena di dalam interaksi sosial terdapat

hubungan yang saling timbal balik yang mengarah pada pertukaran ilmu pengetahuan

dan informasi yang dapat menunjang proses dan aktivitas belajar siswa.

Kematangan individu yang diinginkan dalam bertingkah laku sosial ini yaitu ketika

siswa mampu bekerja sama dalam arti yang positif dengan temannya khususnya saat

belajar, siswa mampu aktif bertanya dan menanggapi dengan baik saat diskusi

kelompok, siswa berani menatap mata lawan bicara saat sedang diajak berbicara dan

tidak canggung saat berkumpul dengan teman-temannya terutama teman baru, siswa

dapat berkata dengan baik dan sopan, siswa berani mengajukan pendapatnya, siswa

mampu menghindari pertikaian serta siswa ikut terlibat dalam berbagai kegiatan

kelompok.

Hal-hal tersebut di atas merupakan interaksi sosial yang diinginkan ataupun diharapkan

terjadi dalam suatu situasi sosial, dalam hal ini di sekolah. Namun pada kenyataannya,
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interaksi sosial yang rendah masih banyak terjadi khususnya sesama siswa. Interaksi

sosial rendah yang dimaksud dalam hal ini adalah kurang terlibatnya siswa dalam

kegiatan kelompok ataupun situasi sosial di dalam dan di luar kelas dan juga siswa

kurang mampu untuk dapat berprilaku dengan baik saat berada di lingkungan sosial.

Layanan bimbingan kelompok merupakan layanan bimbingan dan konseling yang

memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk menambah wawasan,

mengembangkan potensi diri, dan berinteraksi secara sosial melalui dinamika kelompok.

Seperti yang dikemukakan oleh Djiwandono (2005:259) yaitu kelompok dapat

menciptakan dan membantu suasana saling percaya, memperhatikan, memahami,

menerima dan mendukung yang memungkinkan anak untuk mengungkapkan pendapat

mereka di depan teman-teman sebayanya dan konselor. Melihat fenomena diatas

bimbingan kelompok pengaruhnya sangat baik untuk mengembangkan potensi dan

interaksi sosial siswa.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti menggunakan layanan bimbingan

kelompok dengan memberikan bimbingan sosial kepada siswa.

Kegiatan yang dilakukan dalam bimbingan kelompok nantinya diharapkan siswa dapat

membahas dan juga mengemukakan pendapatnya masing-masing mengenai interaksi

sosial, sehingga diharapkan siswa mampu berkomunikasi secara baik dengan temannya

dan dapat memanfaatkan dinamika kelompok serta membicarakan topik yang dibahas

bersama, sehingga interaksi sosial siswa yang rendah dapat ditingkatkan menjadi tinggi.
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Berikut ini adalah bentuk kerangka pikir dari penelitian ini :

Gambar 1.1 Kerangka  Pikir Penelitian

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir yang telah dikemukakan di atas, hipotesis penelitian yang

diajukan dalam penelitian ini adalah

(Ha) : Layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan interaksi sosial pada siswa

kelas VIII di SMP Negeri 4 Natar.

(Ho) : Layanan bimbingan kelompok tidak dapat meningkatkan interaksi sosial pada

siswa kelas VIII di SMP Negeri 4 Natar.

Interaksi sosial
siswa rendah

Layanan
Bimbingan
Kelompok

Interaksi sosial
siswa meningkat



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kemampuan Interaksi Sosial dalam Bidang Bimbingan Sosial

1. Bidang Bimbingan Sosial

Bimbingan sosial merupakan suatu bimbingan atau bantuan dalam menghadapi

dan memecahkan masalah-masalah siswa yang berhubungan dengan bidang

sosial seperti pergaulan, penyelesaian masalah/konflik dengan teman,

penyesuaian diri dan sebagainya. Bimbingan sosial juga bermakna suatu

bimbingan atau bantuan dari pembimbing kepada individu agar dapat

mewujudkan pribadi yang mampu bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan

lingkungannya secara baik.

Aqib (2012:71) bimbingan sosial yaitu bimbingan yang diarahkan kepada

individu yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individu hingga yang

bersangkutan dapat memenuhi fungsinya sebagai makhluk sosial yang baik.

Bimbingan ini merupakan layanan yang mengarah pada pencapaian pribadi yang

seimbang antara dirinya dan lingkungan sosialnya. Menurut Sukardi (2008:55)

dalam bimbingan sosial, pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa

mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang dilandasi budi

pekerti luhur, tanggung jawab kemasyarakatan dan kenegaraan.
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Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa

bimbingan sosial merupakan bidang bimbingan yang berada dalam bimbingan

konseling yang digunakan untuk menangani siswa dalam bidang hubungan

sosialnya. Bimbingan sosial juga membantu siswa dalam mengembangkan

keterampilan dan kemampuan sosial sehingga dapat berkembang secara optimal.

Aqib (2012:71) mengemukakan bahwa terdapat beberapa aspek yang termasuk

dalam bimbingan sosial antara lain bimbingan dalam bidang:

a. Pergaulan sosial yang secara umum hingga menyangkut bimbingan dalam

bidang sikap yang diantaranya seperti sikap toleran, demokratis, kerjasama,

tolong menolong, dan sebagainya.

b. Tanggung jawab sosial yang pada umumnya, hingga menyangkut bimbingan

di dalam masalah keikhlasan berkorban, partisipasi di dalam kegiatan sosial

c. Bimbingan yang ditujukan kepada perorangan ataupun kelompok agar

memiliki sarana yang cukup bagi individu dalam melaksanakan fungsi

sosialnya.

Selain itu, dalam pemberian bimbingan sosial juga memiliki tujuan dalam

pelaksanaannya. Menurut Sukardi (2008:55) tujuan bimbingan sosial dapat

dirinci menjadi pokok-pokok berikut:

a. Pemantapan kemampuan berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan

secara efektif

b. Pemantapan kemampuan menerima dan menyampaikan pendapat serta

berargumentasi secara dinamis, kreatif, dan produktif



12

c. Pemantapan kemampuan bertingkah laku dan hubungan sosial baik di rumah,

sekolah, maupun di masyarakat luas dengan menjunjung tinggi tatat krama,

sopan santun, nilai agama, hukum, adat, kebiasaan yang berlaku.

d. Pemantapan kemampuan hubungan secara dinamis, harmonis, dan produktif

dengan teman sebaya

e. Pemantapan pemahaman kondisi dan peraturan sekolah serta upaya

pelaksanaanya secara dinamis dan bertanggung jawab

f. Orientasi tentang hidup berkeluarga

Secara garis besar tujuan utama pelayanan bimbingan sosial adalah agar individu

yang dibimbing mampu melakukan interaksi sosial secara baik dengan

lingkungannya. Selain itu juga untuk membantu individu dalam memecahkan dan

mengatasi kesulitan-kesulitan dalam masalah sosial, sehingga individu dapat

menyesuaikan diri secara baik dan wajar dalam lingkungan sosialnya.

Bimbingan sosial yang merupakan salah satu bidang yang terdapat dalam

bimbingan konseling memiliki peran yang penting dalam mengembangkan

interaksi sosial pada remaja. Fokus utama pelaksanaan bimbingan sosial pada

hubungan interaksi sosial remaja berada di lingkungan sekolah, sehingga dengan

adanya bimbingan sosial dapat membantu mengembangkan dan menyelesaikan

masalah bagi siswa yang memiliki kemampuan interaksi sosial yang rendah.

2. Pengertian Interaksi Sosial

Manusia tercipta sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial, sehingga

sebagai makhluk pribadi manusia akan berjuang untuk memenuhi kebutuhan agar
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dapat bertahan hidup. Untuk itu, manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia

memerlukan manusia lain untuk mencapai tujuannya. Adanya kebutuhan pada

manusia lain inilah yang dapat menimbulkan suatu bentuk interaksi yang terjadi

antar manusia.

Menurut Bonner (Ahmadi, 2009:49) interaksi sosial adalah suatu hubungan

antara dua individu atau lebih, dimana kelakuan individu yang satu

mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau

sebaliknya.

Pendapat tersebut didukung pula oleh Ahmadi (2009:48) menyatakan bahwa

dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari hubungan satu dengan yang

lain. Ia selalu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga karakter,

keahlian, ciri khas dapat benar-benar menjadi kepribadiannya jika telah

berhubungan dengan lingkungannya.

Adapun Homans (Ali & Asrori, 2006:87) mendefinisikan interaksi sebagai suatu

kejadian ketika suatu aktivitas atau sentimen yang dilakukan oleh seseorang

terhadap individu lain diberi ganjaran (reward) atau hukuman (punishment)

dengan menggunakan suatu aktivitas atau sentimen oleh individu lain yang

menjadi pasangannya.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Walgito (2010:57) yang menyatakan

bahwa interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan yang lain,
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individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, sehingga

terjadi hubungan yang saling timbal balik.

Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis.

Hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa hubungan antara individu yang

satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok

lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Interaksi juga terdapat

simbol, dimana simbol diartikan sebagai sesuatu yang memiliki nilai atau makna

yang diberikan kepada mereka yang menggunakannya.

Pengertian-pengertian tersebut menunjukkan bahwa setiap manusia berperan

aktif dalam kehidupannya sehingga memunculkan suatu interaksi di dalamnya

baik interaksi antara individu dengan alam, maupun antara individu dengan

individu. Interaksi yang terjadi antara individu dengan individu ini lah yang

disebut dengan interaksi sosial.

Menurut Muin (2013:53) interaksi sosial merupakan bentuk pelaksanaan

kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Artinya, berbagai bentuk pergaulan

sosial menjadi bukti betapa manusia membutuhkan kebersamaan dengan orang

lain. Kita baru menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial saat berdiskusi

dengan teman, ditegur orang tua, bertengkar dengan tetangga, dan bentuk

interaksi sosial lainya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan antara dua

individu atau lebih yang saling mempengaruhi satu sama lain. Seorang individu
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yang melakukan suatu tindakan sebagai rangsangan yang selanjutnya akan di

respon oleh orang lain yang sebelumnya telah melakukan kontak dan komunikasi

sosial.

3. Kemampuan interaksi sosial

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak yang akan

memasuki masa dewasa.  Pada masa ini seorang remaja akan mulai belajar untuk

mengenal dan memahami hal-hal yang harus mereka kuasai sebagai orang

dewasa. Hal tersebut menuntut agar remaja dapat mengembangkan berbagai

kemampuan yang mereka miliki seperti kemampuan intelek, kemampuan sosial

dan kemampuan bahasa (Sunarto dan Hartono, 2006:98).

Sedangkan menurut Walgito (2010:57) menyatakan bahwa interaksi sosial adalah

hubungan antara individu satu dengan yang lain, individu satu dapat

mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, sehingga terjadi hubungan

yang saling timbal balik.

Hubungan yang timbul karena adanya interaksi antar individu berkaitan dengan

adanya kontak dan komunikasi. Kedua hal tersebut merupakan syarat terjadinya

sebuah interaksi sosial. Terkait dengan syarat-syarat tersebut, seseorang dapat

melakukan kontak sosial yang baik dapat dilihat dari kemampuan individu dalam

melakukan percakapan dengan orang lain, dapat memahami keadaan orang lain,

dan mampu bekerja sama dengan orang lain.
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Individu juga perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan melihat

adanya rasa keterbukaan, empati, memberikan dukungan, dan adanya kesamaan

dengan orang lain. Memiliki komunikasi yang baik dapat menjadi cara dalam

mengembangkan kemampuan interaksi sosial bagi individu.

Ali dan Asrori (2006:3) mengemukakan aspek-aspek yang merupakan gejala-

gejala pada perkembangan diri individu terutama pada bidang sosial, sehingga

dapat terlihat jika seseorang telah mencapai perkembangan yang optimal atau

memiliki kemampuan sosial yang baik. Seperti berikut ini :

a. Semakin berkembangnya sifat toleran, empati, memahami, dan menerima

pendapat orang lain

b. Semakin santun dalam menyampaikan pendapat dan kritik kepada orang lain

c. Adanya keinginan untuk selalu bergaul dengan orang lain dan bekerja sama

dengan orang lain

d. Suka menolong kepada siapa yang membutuhkan pertolongan

e. Kesediaan menerima sesuatu yang dibutuhkan orang lain

f. Bersikap hormat, sopan, ramah dan menghargai orang lain

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan interaksi sosial adalah

kesanggupan individu untuk saling berhubungan dan bekerja sama dengan

individu lain maupun kelompok dimana perilaku individu yang satu dapat

mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki perilaku individu lain atau

sebaliknya, sehingga terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik.
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4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Interaksi Sosial

Kelangsungan interaksi sosial, sekalipun dalam bentuknya yang sederhana,

ternyata merupakan proses yang kompleks. Hal tersebut dapat dibedakan menjadi

beberapa faktor yang mendasarinya, baik secara tunggal maupun bergabung.

Menurut Ahmadi (2009:52) menyebutkan beberapa faktor yang mendasari

berlangsungnya interaksi sosial yaitu:

4.1 Faktor Imitasi

Menurut Tarde (Ahmadi, 2009:52) seluruh kehidupan sosial sebenarnya

berdasarkan faktor imitasi. Misalnya, bagaimana seorang anak belajar

berbicara. Mula-mula ia mengimitasi dirinya sendiri, mengulang-ulangi

bunyi kata-kata, melatih fungsi-fungsi lidah dan mulut untuk berbicara.

Kemudian ia mengimitasi kata-kata orang lain, Ia mengartikan kata-kata

juga karena mendengarnya dan mengimitasi penggunaannya dari orang

lain.

Selanjutnya, tidak hanya berbicara yang merupakan alat komunikasi yang

terpenting, tetapi juga cara-cara lainnya untuk menyatakan dirinya

dipelajarinya melalui proses imitasi. Misalnya, tingkah laku tertentu, cara

memberikan hormat, cara menyatakan terima kasih, cara-cara memberikan

isyarat tanpa bicara, dan lain-lain.

Selain itu, pada lapangan pendidikan dan perkembangan kepribadian

individu, imitasi mempunyai peranannya sendiri, karena jika seseorang

mengikuti suatu contoh yang baik, hal itu dapat merangsang perkembangan
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wataknya. Sehingga imitasi dapat mendorong individu atau kelompok

untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik.

Peranan imitasi dalam interaksi sosial juga mempunyai segi-segi yang

negatif. Yaitu, jika hal-hal yang diimitasi itu salah dan berefek negatif dapat

menimbulkan kesalahan secara kolektif yang meliputi manusia dalam

jumlah yang besar. Selain itu, adanya proses imitasi dalam interaksi sosial

dapat menimbulkan kebiasaan dimana orang mengimitasi sesuatu tanpa

kritik. Sehubungan dengan itu, adanya peranan imitasi dalam interaksi

sosial dapat memunculkan gejala-gejala kebiasaan malas berpikir kritis

pada individu.

4.2 Faktor Sugesti

Ahmadi (2009:53) menyatakan sugesti ialah pengaruh psikis, baik yang

datang diri dirinya sendiri maupun dari orang lain, yang pada umumnya

diterima tanpa adanya kritik. Sugesti dalam psikologi dapat dirumuskan

sebagai suatu proses di mana seorang individu menerima suatu cara

pandangan atau pedoman-pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik

terlebih dahulu. Sugesti dibedakan menjadi auto sugesti dan hetero sugesti.

Auto sugesti merupakan sugesti yang muncul terhadap diri yang datang dari

dirinya sendiri, sedangkan hetero sugesti yaitu sugesti yang datang dari

orang lain. Keduanya memiliki peranan yang cukup penting dalam

kehidupan. Misalnya, seseorang akan merasa dirinya sedang sakit, namun

secara objektif tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Pikiran seperti itu muncul
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tanpa diharapkan oleh individu, biasanya pikiran tersebut muncul karena

disebabkan oleh auto sugesti.

Hetero sugesti memiliki peran yang lebih menonjol, karena individu akan

menerima suatu cara, pedoman, pandangan atau norma dari orang lain tanpa

adanya kritik terlebih dahulu terhadap apa yang diterimanya. Misalnya

seorang pedagang yang berusaha menjual barang dagangannya, ia akan

menyampaikanya dengan cara mengatakan hal-hal yang sangat

meyakinkan, sehingga pembeli tanpa berpikir lebih lanjut akan tertarik dan

terpengaruh untuk membeli barang dagangannya.

Ahmadi (2009:53) sugesti dan imitasi memiliki arti yang hampir sama

dalam hubungannya dengan interaksi sosial. Perbedaannya adalah dalam

imitasi, individu mengikuti hal-hal yang terdapat dalam dirinya sendiri,

sedangkan dalam sugesti seseorang memberikan pandangan atau sikap dari

dirinya lalu diterima oleh orang lain.

4.3 Fakor Identifikasi

Menurut Soekanto (2010:57) identifikasi sebenarnya merupakan

kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri

seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Sehingga, manusia akan

melakukan identifikasi terhadap orang lain yang di anggap ideal bagi

dirinya.
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Identifikasi dalam psikologi berarti dorongan untuk menjadi identik (sama)

dengan seorang lain. Kecenderungan ini bersifat tidak sadar bagi anak dan

tidak hanya merupakan kecenderungan untuk menjadi seperti seseorang

secara lahiriah saja, tetapi juga secara batin. Artinya, anak itu secara tidak

sadar mengambil alih sikap-sikap orang tua yang diidentifikasinya dapat ia

pahami norma-norma dan pedoman-pedoman tingkah lakunya sejauh

kemampuan yang ada pada anak itu.

Ahmadi (2009:57) mengungkapkan proses terjadinya identifikasi pada diri

seorang anak yaitu: Pertama ia akan mengidentifikasi dirinya sendiri

dengan orang tuanya, ia mengikuti segala tingkah laku yang memiliki

tujuan terhadap hal-hal yang diinginkan dan mendapat hukuman jika

perilaku tersebut melanggar norma. Tetapi lambat laun setelah dewasa,

ditambah dengan adanya pergaulan disekolah maka identifikasi dapat

beralih dari orang tuanya kepada orang-orang yang berwatak luhur atau

memiliki kemampuan yang dianggap luar biasa. Anak tersebut juga akan

memperoleh pengetahuan mengenai apa yang disebut perbuatan yang baik

dan apa yang disebut perbuatan yang tidak baik.

Ikatan yang terjadi antara orang yang mengidentifikasi dan orang yang

diidentifikasi merupakan ikatan batin yang lebih mendalam daripada ikatan

antara orang yang saling mengimitasi tingkah lakunya. Di samping itu,

identifikasi tidak dapat berlangsung antara orang-orang yang tidak saling

kenal.
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4.4 Faktor Simpati

Menurut Soekanto (2010:58) beranggapan bahwa simpati merupakan suatu

proses dimana seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Pada proses ini

perasaan seseorang memegang peranan yang sangat penting walaupun

dorongan utama pada simpati adalah keinginan untuk memahami pihak lain

dan untuk kerja sama dengannya.

Ahmadi (2009:58) simpati timbul tidak atas dasar logis rasional, tetapi

berdasarkan penilaian perasaan seperti proses identifikasi. Akan tetapi,

berbeda dengan identifikasi, timbulnya simpati itu merupakan proses yang

sadar bagi manusia yang merasa simpati terhadap orang lain.

Simpati dapat berkembang perlahan-lahan dan ada juga simpati yang timbul

dengan tiba-tiba. Simpati yang berkembang secara perlahan dan sadar dapat

terjadi pada hubungan dua atau lebih orang. Misalnya, orang yang akan

membina hubungan asmara atau persahabatan akan didahului dengan

hubungan simpati. Simpati yang timbul secara tiba-tiba, kadang-kadang

berjalan tidak atas dasar pemikiran yang rasional, melainkan berdasarkan

penilaian perasaan. Misalnya, orang yang tiba-tiba tertarik dengan orang

lain yang muncul dengan sendirinya, karena melihat keseluruhan ciri pola

tingkah lakunya.

Identifikasi dan simpati itu sebenarnya hampir sama. Perbedaannya adalah

dalam simpati jika terjadi hubungan yang timbal-balik akan menghasilkan

hubungan kerja sama di mana seseorang ingin lebih mengerti orang lain



22

lebih jauh sehingga ia dapat merasa, berpikir dan bertingkah laku seakan-

akan ia adalah orang lain itu. Identifikasi memiliki suatu hubungan di mana

yang satu menghormati dan menjunjung tinggi yang lain, dan ingin belajar

karena dianggap sebagai contoh yang ideal. Jadi, dorongan utama dalam

simpati adalah ingin mengerti dan ingin bekerja sama dengan orang lain,

sedangkan pada identifikasi dorongan utamanya adalah ingin mengikuti

jejak, mencontoh dan ingin belajar.

5. Syarat-syarat Terjadinya Interaksi Sosial

Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi

dua syarat (Soekanto, 2010:58), yaitu: adanya kontak sosial dan adanya

komunikasi.

5.1 Kontak Sosial

Soekanto (2010:59) kontak sosial berasal dari bahasa latin con atau cum

yang berarti bersama-sama dan tango yang berarti menyentuh. Jadi, secara

harfiah kontak adalah bersama-sama menyentuh. Secara fisik, kontak baru

terjadi apabila terjadi hubungan badaniah. Sebagai gejala sosial itu tidak

perlu berarti suatu hubungan badaniah, karena orang dapat mengadakan

hubungan tanpa harus menyentuhnya, seperti misalnya dengan cara

berbicara dengan orang yang bersangkutan.

Berkembangnya teknologi dewasa ini, orang-orang dapat berhubungan satu

sama lain dengan melalui telepon, telegraf, radio, dan yang lainnya yang

tidak perlu memerlukan sentuhan badaniah. Selain itu, kontak sosial juga

memiliki sifat primer atau sekunder. Kontak primer terjadi apabila yang
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mengadakan hubungan langsung bertemu dan berhadapan muka, sebaliknya

kontak yang sekunder memerlukan suatu perantara.

Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk (Soekanto, 2010: 59)

yaitu sebagai berikut :

1. Interaksi antara Individu dan Individu.

Muin (2013:57) pada saat dua individu bertemu, interaksi sosial sudah

mulai terjadi. Walaupun kedua individu itu tidak melakukan kegiatan

apa-apa, namun sebenarnya interaksi sosial telah terjadi jika masing-

masing pihak sadar akan adanya pihak lain yang menyebabkan

perubahan dalam diri masing-masing. Hal ini sangat dimungkinkan oleh

faktor-faktor tertentu, seperti bau minyak wangi atau bau keringat yang

menyengat, bunyi sepatu ketika sedang berjalan dan hal lain yang bisa

mengundang reaksi orang lain.

2. Interaksi antara Kelompok dan Kelompok.

Interaksi jenis ini terjadi pada kelompok sebagai satu kesatuan bukan

sebagai pribadi-pribadi anggota kelompok yang bersangkutan.

Contohnya, permusuhan antara Indonesia dengan Belanda pada zaman

perang fisik.

3. Interaksi antara Individu dan Kelompok.

Bentuk interaksi di sini berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Interaksi

tersebut lebih mencolok manakala terjadi perbenturan antara

kepentingan perorangan dan kepentingan kelompok.
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5.2 Komunikasi

Soekanto (2010:60) komunikasi adalah seseorang yang menyampaikan dan

menerima pesan dari satu orang kepada orang lain (yang berwujud

pembicaraan, gerak-gerak badaniah atau sikap), perasaan-perasaan apa

yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan

kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan.

Adanya komunikasi sikap dan perasaan kelompok dapat diketahui oleh

kelompok lain atau orang lain.

Komunikasi dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran terhadap

tingkah laku orang lain. Seulas senyum misalnya, dapat ditafsirkan sebagai

keramah tamahan, sikap bersahabat atau bahkan sebagai sikap sinis dan

sikap ingin menunjukan kemenangan. Komunikasi memungkinkan kerja

sama antar perorangan atau antar kelompok. Tetapi disamping itu juga

komunikasi bisa menghasilkan pertikaian yang terjadi karena salah paham

yang masing-masing tidak mau mengalah.

6. Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial

Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga ia akan selalu melakukan interaksi

dengan orang lain dalam masyarakat. Interaksi yang dilakukan oleh seseorang

dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk. Gillin dan Gilin (Soekanto,

2010:65) telah mengelompokkan bentuk-bentuk interaksi seperti berikut:

6.1 Proses Asosiatif (Processes of Association)

Interaksi sosial dengan proses asosiatif bersifat positif, artinya mendukung

seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu.
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a. Kerja Sama (Cooperation)

Menurut Soekanto (2010:66) kerja sama merupakan usaha bersama

antarperorangan atau antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Kerja sama muncul ketika manusia berinteraksi dengan sesamanya, baik

dalam kehidupan keluarga maupun dalam kelompok sosial yang lebih

luas. Kerja sama berawal dari kesamaan orientasi dan akan semakin erat

bila mendapat ancaman dari luar.

Selanjutnya Soekanto (2010:65) mengungkapkan bahwa beberapa

sosiolog menganggap bahwa kerja sama merupakan bentuk interaksi

sosial yang pokok. Bentuk dan pola-pola kerja sama dapat dijumpai pada

semua kelompok manusia. Kebiasaan-kebiasaan dan sikap-sikap

demikian dimulai sejak masa kanak-kanak di dalam kehidupan keluarga

atau kelompok-kelompok kekerabatan. Bentuk kerja sama tersebut

berkembang apabila orang dapat digerakkan untuk mencapai suatu

tujuan bersama dan harus ada kesadaran bahwa tujuan tersebut di

kemudian hari mempunyai manfaat bagi semua.

Sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama, ada lima bentuk kerja sama

(Muin, 2013:64) yaitu:

1. Gotong royong adalah bentuk kerja sama yang dilakukan secara suka

rela untuk mengerjakan suatu pekerjaan

2. Bargaining, yaitu tawar menawar dalam suatu peristiwa atau

sengketa tertentu untuk mencapai kondisi yang seimbang.
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3. Kooptasi (Co-optation), yaitu suatu proses penerimaan unsur-unsur

baru dalam pelaksanaan kepemimpinan organisasi, sebagai salah satu

cara untuk menghindari terjadinya konflik.

4. Koalisi (Coalition), yaitu penyatuan antara dua kelompok atau lebih

yang mempunyai tujuan yang sama.

5. Joint-ventrue, yaitu kerja sama dalam pengelolaan atau

pembangunan tertentu

b. Akomodasi (Accomodation)

Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri individu atau kelompok

manusia yang semula saling bertentangan, atau salah satu cara untuk

menyelesaikan pertentangan baik dengan saling mendukung atau dengan

paksaan.

Menurut Gillin dan Gillin (Soekanto, 2010:69), akomodasi adalah suatu

pengertian yang digunakan oleh para sosiolog untuk menggambarkan

suatu proses dalam hubungan-hubungan sosial. Sama artinya dengan

pengertian adaptasi (adaptation) yang dipergunakan oleh ahli-ahli

biologi untuk menunjuk pada suatu proses dimana makhluk-makhluk

hidup menyesuaikan dirinya dengan alam sekitarnya. Pengertian tersebut

dimaksudkan sebagai suatu proses dimana orang perorangan atau

kelompok-kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan,

saling mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan-

ketegangan.
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Akomodasi sebagai suatu proses, dapat mempunyai beberapa bentuk

(Soekanto, 2010:70), yaitu:

1. Coercion, adalah suatu bentuk akomodasi yang perosesnya

dilaksanakan karena adanya paksaan

2. Compromise, adalah suatu bentuk akomodasi, dimana pihak-pihak

yang terlibat masing-masing mengurangi tuntutannya agar tercapai

penyelesaian dari suatu perselisihan

3. Arbitration, merupakan suatu cara untuk mencapai compromise jika

pihak-pihak yang berhadapan, masing-masing tidak sanggup untuk

mencapainya sendiri.

4. Mediation pada mediation diundanglah pihak ketiga yang netral

dalam soal perselisihan yang ada.

5. Conciliation, adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-

keinginan pihak-pihak yang berselisih, bagi tercapainya suatu

persetujuan bersama.

6. Toleration, merupakan suatu bentuk akomodasi tanpa persetujuan

dalam bentuk formal.

7. Stalemate, merupakan suatu akomodasi dimana pihak-pihak yang

bertentangan karena mempunyai kekuatan yang seimbang, kemudian

berhenti pada suatu titik tertentu.

8. Adjudication, yaitu penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan.

c. Asimilasi (Assimilation)

Soekanto (2010:73) asimilasi terjadi setelah melalui tahap kerja sama

dan akomodasi. Asimiliasi ditandai dengan adanya usaha-usaha
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mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang-perorangan

atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk

mempererat kesatuan tindakan, sikap dan perasaan untuk mencapai

tujuan-tujuan bersama.

Menurut Soekanto (2010:75), faktor-faktor yang dapat mempermudah
terjadinya suatu asimilasi antara lain:
1) Toleransi
2) Kesempatan-kesempatan dibidang ekonomi yang seimbang
3) Suatu sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya
4) Sikap yang terbuka drai golongan yang berkuasa dalam masyarakat
5) persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan
6) Perkawinan campuran
7) Adanya musuh bersama dari luar

d. Akulturasi

Soekanto (2010:80) akulturasi adalah proses penerimaan dan pengolahan

unsur-unsur kebudayaan asing menjadi bagian dari kebudayaan suatu

kelompok, tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan asli.

Akulturasi merupakan hasil perpaduan dua kebudayaan dalam waktu

yang lama.

6.2 Proses Disosiatif ( Opposition Process)

Muin (2013: 71) proses disosiatif disebut pula proses oposisi, yang dapat

diartikan bertentangan dengan seseorang ataupun kelompok untuk mencapai

tujuan tertentu.

Disosiatif dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Persaingan (competition)

Menurut Soekanto (2010:83) persaingan merupakan suatu proses sosial,

dimana orang perorang atau kelompok-kelompok manusia yang
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bersaing, mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang

pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian publik. Persaingan

mempunyai dua tipe umum yaitu bersifat pribadi dan tidak pribadi.

b. Kontravensi

Muin (2013: 72) kontravensi adalah suatu sikap menentang secara

tersembunyi agar tidak sampai terjadi perselisihan secara terbuka.

Kontravensi ditandai dengan adanya ketidakpastian, keraguan,

penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka.

Penyebab munculnya kontravensi antara lain adanya perbedaan

pendirian antara kalangan tertentu dan pendirian kalangan lainnya yang

ada dalam masyarakat.

c. Pertikaian

Muin (2013: 73) mengungkapkan bahwa pertikaian merupakan proses

sosial sebagai bentuk lanjut dari kontravensi. Disini perselisihan sudah

bersifat terbuka. Hal ini muncul karena disebabkan adanya perbedaan

yang semakin tajam dalam masyarakat. Pertikaian muncul jika individu

atau kelompok berusaha memenuhi kebutuhan atau tujuan dengan jalan

menentang pihak lain melalui ancaman atau kekerasan.

d. Konflik

Muin (2013:73) konflik dapat diartikan sebagai suatu proses sosial antara

dua pihak atau lebih, dimana pihak yang satu berusaha untuk

menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya
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tidak berdaya. Konflik biasanya dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan

yang sulit didamaikan yang terkadang akan menghasilkan pertentangan

fisik atau saling memukul.

B. Layanan Bimbingan Kelompok

Layanan bimbingan kelompok merupakan salah satu jenis layanan yang diberikan

dalam bimbingan dan konseling yang dapat digunakan dalam beberapa bidang

bimbingan dan disesuaikan dengan permasalahan yang ada.

1. Pengertian Layanan Bimbingan Kelompok

Gazda (Prayitno dan Amti, 2004:309) mengatakan bahwa bimbingan kelompok

adalah bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok.

Sukardi (2008:64) mengemukakan

“layanan bimbingan kelompok yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan
sejumlah peserta didik secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari
narasumber tertentu (terutama dari pembimbing/konselor) yang berguna untuk
menunjang kehidupannya sehari-hari baik sebagai individu maupun sebagai
pelajar, anggota keluarga dan masyarakat serta untuk pertimbangan dalam
pengambilan keputusan.”

Hal serupa juga dijelaskan oleh Amin (2010:291)

“layanan bimbingan kelompok dimaksudkan untuk memungkinkan peserta didik
memperoleh berbagai bahan atau informasi dari narasumber yang bermanfaat
untuk kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai anggota
keluarga dan masyarakat. Bahan atau informasi itu juga dapat dipergunakan
sebagai acuan untuk mengambil keputusan”.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa layanan

bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling

yang diberikan kepada individu untuk membantu individu tersebut mengatasi

masalah yang dibahas dalam kelompok, serta mencapai suatu keputusan-

keputusan yang disepakati dalam kelompok. Melalui layanan bimbingan
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kelompok, para peserta didik dapat diajak untuk bersama-sama mengemukakan

pendapat tentang sesuatu dan membicarakan topik-topik penting, mengembangkan

langkah-langkah bersama untuk menangani permasalahan yang dibahas di dalam

kelompok. Dengan demikian, selain dapat menumbuhkan hubungan yang baik

diantara anggota kelompok, kemampuan berkomunikasi antar individu,

pemahaman berbagai situasi dan kondisi lingkungan, juga dapat mengembangkan

sikap dan tindakan nyata untuk mencapai hal-hal yang diinginkan sebagaimana

terungkap di dalam kelompok.

2. Tujuan Bimbingan Kelompok

Ada dua tujuan bimbingan kelompok, yaitu:

a) Tujuan Umum

Prayitno (2004:2) mengatakan bahwa tujuan umum layanan bimbingan

kelompok adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya

kemampuan komunikasi peserta layanan. Suasana kelompok yang

berkembang dalam bimbingan kelompok itu dapat merupakan wahana

dimana masing-masing siswa dapat memanfaatkan semua informasi,

tanggapan dan berbagai reaksi teman-temannya untuk kepentingan

pemecahan masalah-masalah yang dihadapinya. Selain itu juga, layanan

bimbingan kelompok bertujuan untuk mengembangkan pribadi masing-

masing anggota kelompok. Pengembangan pribadi itu akan diperoleh anggota

kelompok melalui berbagai suasana yang muncul dalam kegiatan itu, baik

suasana yang menyenangkan ataupun suasana yang tidak menyenangkan.
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Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan umum bimbingan kelompok adalah

untuk mengembangkan kemampuan sosialisasi serta pribadi masing-masing

anggota kelompok melalui berbagai suasana yang terjadi dalam kelompok.

b) Tujuan Khusus

Prayitno (2004:3) mengemukakan bahwa tujuan khusus layanan bimbingan

kelompok bermaksud membahas topik-topik tertentu yang mengandung

permasalahan aktual dan menjadi perhatian peserta.

Melalui dinamika kelompok yang intensif, pembahasan topik-topik itu dapat

mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan dan sikap

yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif, yakni

peningkatan kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun nonverbal para

siswa.

Dengan memperhatikan tujuan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa

tujuan khusus dari layanan bimbingan kelompok dapat digunakan untuk

mengembangkan siswa agar memiliki sikap tepat dan lebih positif serta dapat

mengembangkan keterampilan dalam hal menghargai orang lain. Seperti;

tidak menang sendiri, menahan dan mengendalikan diri, tidak memaksakan

pendapat sendiri, mau mendengarkan pendapat orang lain, dan sebagainya.

3. Komponen dalam Layanan Bimbingan Kelompok

Prayitno (2004:4) mengemukakan bahwa dalam layanan bimbingan kelompok

berperan dua pihak, yaitu pemimpin kelompok dan anggota kelompok.
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a) Pemimpin Kelompok

Pemimpin kelompok adalah konselor yang terlatih dan berwenang

menyelenggarakan praktik konseling profesional.

Prayitno (2004:4) mengemukakan karakteristik pemimpin kelompok yaitu,
“Karakteristik pemimpin kelompok antara lain; mampu membentuk
kelompok dan mengarahkannya sehingga terjadi dinamika kelompok yang
baik, berwawasan luas dan tajam sehingga mampu mengisi, menjembatani,
meningkatkan, memperluas dan menghubungkan konten bahasan yang
tumbuh dalam aktifitas kelompok, serta memiliki kemampuan hubungan
antarpersonal yang baik”.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemimpin

kelompok memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan kelompok.

Pemimpin kelompok harus bisa menghidupkan dinamika kelompok di antara

semua peserta seintensif mungkin yang mengarah pada pencapaian tujuan-

tujuan umum dan khusus bimbingan kelompok.

b) Anggota Kelompok

Keanggotaan merupakan salah satu unsur pokok dalam proses kehidupan

kelompok. Prayitno (2004:4) menyebutkan bahwa aktifitas masing-masing

anggota kelompok dapat berupa:

1) Mendengar, memahami dan merespon dengan tepat dan positif
2) Berpikir dan berpendapat
3) Menganalisis, mengkritisi dan berargumentasi
4) Merasakan, berempati dan bersikap
5) Berpartisipasi dalam kegiatan bersama

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam bimbingan

kelompok terdapat dua komponen, yaitu pemimpin kelompok dan anggota

kelompok. Pada kegiatan ini diharapkan pemimpin kelompok dan anggota
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kelompok dapat menjalankan perannya dengan baik sehingga kegiatan

layanan bimbingan kelompok dapat berjalan dengan baik pula.

4. Dinamika Kelompok

Dinamika kelompok merupakan hal yang sangat penting dihidupkan dan

dikembangkan dalam kegiatan kelompok. Santoso (2004:5), mengemukakan

bahwa dinamika berarti tingkah laku individu yang satu secara langsung

mempengaruhi individu yang lain secara timbal balik. Jadi, dinamika berarti

adanya interaksi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok

yang lain secara timbal balik dan antara anggota kelompok secara keseluruhan.

Pada uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dinamika kelompok berarti suatu

kelompok yang teratur dari dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan

psikologis secara jelas antara anggota yang satu dengan yang lain. Dengan kata

lain, antar anggota kelompok mempunyai hubungan psikologis yang berlangsung

dalam situasi yang dialami secara bersama-sama.

Prayitno (2009:107-111) mengemukakan bahwa pelayanan bimbingan kelompok
memanfaatkan dinamika kelompok untuk mencapai tujuan pelayanan bimbingan.
Agar dinamika kelompok yang berlangsung dalam kelompok tersebut dapat secara
efektif bermanfaat bagi pembinaan para anggota kelompok, maka jumlah anggota
sebuah kelompok tidak boleh terlalu besar.

Pada layanan bimbingan kelompok, guru pembimbing secara langsung berada

dalam kelompok tersebut, dan bertindak sebagai fasilitator (pemimpin kelompok)

dalam dinamika kelompok yang terjadi, dengan menerapkan strategi

pengembangan dan teknik-teknik bimbingan kelompok.
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Sukardi (2008:67) mengatakan, melalui dinamika kelompok di bawah bimbingan
guru pembimbing, terdapat lima manfaat yang di dapat siswa, yaitu:
1) Diberi kesempatan yang luas untuk berpendapat dan membicarakan berbagai

hal yang terjadi disekitarnya.
2) Memiliki pemahaman yang objektif, tepat, dan cukup luas tentang berbagai

hal yang mereka bicarakan itu.
3) Menimbulkan sikap yang positif terhadap keadaan diri dan lingkungan

mereka yang bersangkut-paut dengan hal-hal yang mereka bicarakan dalam
kelompok.

4) Menyusun program-program kegiatan untuk mewujudkan “penolakan
terhadap yang buruk dan sokongan terhadap yang baik” itu.

5) Melaksanakan kegiatan-kegiatan nyata dan langsung untuk membuahkan
hasil sebagaimana mereka programkan semula.

Melalui dinamika kelompok setiap anggota kelompok diharapkan mampu tegak

sebagai perorangan yang sedang mengembangkan dirinya dalam hubungannya

dengan orang lain. Anggota kelompok diharapkan dapat mengemukakan

pendapat, tanggapan dan berbagai reaksi pun merupakan suatu peluang yang amat

berharga bagi individu lain yang bersangkutan.

5. Teknik dalam Kegiatan Bimbingan Kelompok

Bimbingan kelompok merupakan suatu kegiatan terarah, dimana selain terdapat

tahapan-tahapannya, juga terdapat teknik yang dapat dilakukan agar kegiatan

bimbingan kelompok dapat berjalan dengan lebih baik dan menyenangkan.

Prayitno (2004:27) mengemukakan ada dua teknik dalam kegiatan bimbingan

kelompok yaitu pengembangan dinamika kelompok dan permainan kelompok.

a) Teknik Umum : Pengembangan dinamika kelompok

Secara umum, teknik-teknik yang digunakan oleh pemimpin kelompok dalam

menyelenggarakan layanan bimbingan kelompok mengacu kepada

berkembangnya dinamika kelompok yang diikuti oleh seluruh anggota
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kelompok, dalam rangka mencapai tujuan layanan. Prayitno (2004:27)

menyatakan teknik-teknik ini secara garis besar meliputi:

1) Komunikasi multiarah secara efektif dinamis dan terbuka
2) Pemberian rangsangan untuk menimbulkan inisiatif dalam pembahasan,

diskusi, analisis, pengembangan argumentasi
3) Dorongan minimal untuk memantapkan respon dan aktivitas anggota

kelompok
4) Penjelasan, pendalaman, dan pemberian contoh untuk lebih

memantapkan analisis, argumentasi dan pembahasan
5) Pelatihan untuk membentuk pola tingkah laku (baru) yang dikehendaki

b) Permainan Kelompok

Pada penyelenggaraan bimbingan kelompok seringkali dilakukan permainan

kelompok, baik sebagai selingan maupun sebagai wahana yang memuat

materi pembinaan tertentu. Prayitno (2004:27) mengemukakan bahwa

permainan kelompok yang efektif bercirikan: (1) sederhana, (2)

menggembirakan, (3) menimbulkan suasana rileks dan tidak melelahkan, (4)

meningkatkan keakraban, dan (5) diikuti oleh semua anggota kelompok.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam bimbingan

kelompok terdapat dua teknik yang digunakan, yaitu pengembangan dinamika

kelompok, hal ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan anggota

kelompok dalam komunikasi dengan anggota kelompok lainnya, mampu

menempatkan diri dalam suasana kelompok, serta mampu menghargai anggota

kelompok lainnya, dan selanjutnya adalah permainan kelompok, dimana hal ini

bertujuan untuk memberikan suasana yang menggembirakan dalam kelompok

sehingga anggota kelompok dapat melakukan kegiatan kelompok dengan santai

dan senang.
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6. Materi Layanan Bimbingan Kelompok

Materi layanan bimbingan kelompok terdiri dari materi umum layanan bimbingan

kelompok dan materi layanan bimbingan kelompok dalam bidang-bidang

bimbingan.

Prayitno (2004:187) mengemukakan materi umum yang dapat dibahas dalam
bimbingan kelompok yaitu mencakup:
a) Pemahaman dan pemantapan kehidupan keberagaman, dan hidup sehat.
b) Pemahaman penerimaan diri sendiri dan orang lain sebagaimana adanya.
c) Pemahaman tentang emosi, prasangka, konflik, dan peristiwa yang terjadi di

masyarakat, serta pengendaliannya / pemecahannya.
d) Pengaturan dan penggunaan waktu secara efektif.
e) Pemahaman tentang adanya berbagai alternatif pengambilan keputusan dan

berbagai konsekuensinya.
f) Pengembangan sikap dan kebiasaan belajar
g) Pengembangan hubungan sosial yang efektif
h) Pemahaman tentang dunia kerja
i) Pemahaman tentang pilihan dan persiapan memasuki jurusan dan pendidikan

lanjut.
j) Pemahaman tentang hubungan muda-mudi dan kehidupan berkeluarga.

Prayitno (2004:189) mengungkapkan materi layanan bimbingan kelompok dalam
bidang sosial diantaranya :
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, adat, ilmu dan kebiasaan
yang berlaku.

3) Hubungan teman sebaya di sekolah dan di masyarakat.
4) Pengendalian emosi, penanggulangan konflik dan permasalahan yang timbul

di masyarakat.
5) Pemahaman dan pelaksanaan disiplin dan peraturan sekolah, di rumah, dan di

masyarakat.
6) Pengenalan, perencanaan dan pengalaman pola hidup sederhana yang sehat

dan bergotong royong.
7) Pengenalan muda-mudi dan hidup berkeluarga.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita lihat banyak sekali materi-materi yang dapat

disampaikan dalam kegiatan bimbingan kelompok. Materi yang digunakan dalam

bimbingan kelompok sebaiknya dipilih sesuai dengan permasalahan yang telah
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disepakati untuk di bahas dalam kegiatan bimbingan kelompok, agar nantinya

kegiatan bimbingan kelompok tidak melebar kepermasalahan yang lainnya.

7. Tahap – Tahap Kegiatan Kelompok dalam Layanan Bimbingan Kelompok

Kegiatan bimbingan kelompok merupakan kegiatan yang sistematis, dan memiliki

tahap-tahap dalam kegiatannya. Prayitno (2004:40) mengemukakan ada empat

tahap kegiatan layanan bimbingan kelompok, yaitu tahap pembentukan, tahap

peralihan, tahap kegiatan dan tahap pengakhiran.

a) Tahap Pembentukan

Tahap pembentukan yaitu tahapan untuk membentuk kerumunan sejumlah

individu menjadi satu kelompok yang siap mengembangkan dinamika

kelompok dalam mencapai tujuan bersama.

Prayitno (2004:40) mengemukakan kegiatan yang dilakukan pada tahap
pembentukan ini yaitu:
1) Pengenalan dan pengungkapan tujuan
2) Membangun kebersamaan
3) Keaktifan pemimpin kelompok
4) Beberapa Teknik yang dapat dilakukan pemimpin kelompok

(a) Teknik pertanyaan dan jawaban
(b) Teknik perasaan dan tanggapan
(c) Teknik permainan kelompok

Pada tahap ini dilakukannya pengenalan antar anggota kelompok dan

membangun keakraban sehingga dapat menciptakan suasana yang hangat dan

bersahabat sebelum memasuki kegiatan kelompok.
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Gambar 2.1 Tahap pembentukan kelompok

b) Tahap Peralihan

Ada beberapa hal yang dilakukan pada tahap ini, yaitu: (1) Penjelasan

kegiatan kelompok, (2) Pengenalan suasana, dan (3) Jembatan antara tahap I

dan tahap III.

Pada tahap ini, dijelaskan bahwa kegiatan kelompok yang dilakukan

merupakan kelompok bebas atau kelompok tugas, lalu pemimpin kelompok

kembali menekankan peraturan-peraturan kelompok yang telah disepakati

beserta asas-asas yang harus dipatuhi, dan meyakinkan serta menegaskan

anggota kelompok apakah siap melanjutkan ke tahap selanjutnya.

TAHAP 1

PEMBENTUKAN

Tema : 1. Pengenalan diri 2. Pelibatan diri
3. Pemasukan diri

Tujuan :
1. Anggota memahami pengertian dan

kegiatan kelompok dalam rangka
bimbingan dan konseling.

2. Tumbuhnya suasana kelompok
3. Tumbuhnya minat anggota dalam

mengikuti kegiatan kelompok
4. Tumbuhnya saling mengenal, percaya,

menerima, dan membantu di antara para
anggota

5. Tumbuhnya suasana bebas dan terbuka
6. Dimulainya pembahasan tingkah laku dan

perasaan dalam kelompok

Kegiatan :
1. Mengungkapkan pengertian dan tujuan

kegiatan kelompok dalam rangka
pelayanan bimbingan dan konseling

2. Menjelaskan cara-cara dan asas-asas
kegiatan kelompok

3. Saling memperkenalkan dan
mengungkapkan diri

4. Teknik khusus
5. Permainan penghangatan / pengakraban

PERANAN PEMIMPIN KELOMPOK

1. Menampilkan diri secara utuh dan terbuka
2. Menampilkan penghormatan kepada orang lain, hangat, tulus, bersedia membantu dan penuh

empati
3. Sebagai contoh
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TAHAP II

PERALIHAN

Gambar 2.2 Tahap peralihan bimbingan kelompok

c) Tahap Kegiatan

Tahap kegiatan yaitu tahapan kegiatan inti untuk membahas topik-topik

tertentu, sasaran yang ingin dicapai dalam tahap ini adalah terbahasnya secara

tuntas permasalahan yang dihadapi oleh anggota kelompok. Sasaran lain yang

penting adalah terciptanya suasana untuk mengembangkan diri anggota

kelompok, baik dalam menyangkut pengembangan kemampuan

berkomunikasi maupun yang menyangkut dengan pemecahan masalah yang

dikemukakan dalam kelompok.

Tema : Pembangunan jembatan antara tahap pertama dan
tahap ketiga

Tujuan :

1. Terbebaskannya anggota dari perasaan
atau sikap enggan, ragu, malu atau
saling tidak percaya untuk memasuki
tahap berikutnya

2. Makin mantapnya suasana kelompok
dan kebersamaan

3. Makin mantapnya minat untuk ikut
serta dalam kegiatan kelompok

Kegiatan :

1. Menjelaskan kegiatan yang akan di
tempuh pada tahap berikutnya

2. Menawarkan/ mengamati apakah
para anggota sudah siap menjalani
kegiatan pada tahap selanjutnya
(tahap ketiga)

3. Membahas suasana yang terjadi
4. Meningkatkan kemampuan

keikutsertaan anggota
5. Jika perlu kembali ke beberapa

aspek tahap pertama (tahap
pembentukan

PERANAN PEMIMPIN KELOMPOK
1. Menerima suasana yang ada secara sabar dan terbuka
2. Tidak mempergunakan cara-cara yang bersifat langsung atau

mengambil alih kekuasaannya
3. Mendorong dibahasnya suasana perasaan
4. Membuka diri, sebagai contoh dan penuh empati
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Pada tahap kegiatan ini, terdapat kelompok bebas dan kelompok tugas.

Dalam penelitian ini, yang akan digunakan adalah kelompok tugas, yaitu

dimana nantinya pemimpin kelompok akan mengemukakan suatu masalah

atau topik dan anggota kelompok akan menanggapi sesuai dengan kehidupan

masing-masing serta menyelesaikan bersama dalam kelompok untuk

mencapai kesepakatan yang baik dan bermanfaat untuk bersama.

TAHAP III
KEGIATAN

Kelompok Tugas

Gambar 2.3 Tahap kegiatan kelompok tugas bimbingan kelompok

d) Tahap Pengakhiran

Tahap pengakhiran yaitu tahap akhir kegiatan untuk melihat kembali apa

yang sudah dilakukan dan dicapai oleh kelompok, serta merencanakan

kegiatan selanjutnya.

Tema : kegiatan pencapaian tujuan (penyelesaian tugas)

Tujuan :
1. Terbahasnya suatu masalah atau topik

yang relevan dengan kehidupan anggota
secara mendalam dan tuntas.

2. Ikut sertanya seluruh anggota secara aktif
dan dinamis dalam pembahasan, baik yang
menyangkut unsur-unsur tingkah laku,
pemikiran maupun perasaan.

Kegiatan :
1. Pemimpin kelompok mengemukakan

topik.
2. Tanya jawab antara anggota dan

pimpinan kelompok tentang hal-hal
yang belum jelas yang menyangkut
topik yang dikemukakan pimpinan
kelompok.

3. Anggota membahas topik secara
mendalam dan tuntas.

4. Kegiatan selingan.
5. Melanjutkan kembali apabila masih

ada waktu.

PERANAN PEMIMPIN KELOMPOK
1. Sebagai pengatur lalu lintas yang sabar dan terbuka
2. Aktif tetapi tidak banyak bicara
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Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah:

(a) Penyampaian pengakhiran kegiatan

(b) Pengemukaan kesan-kesan

(c) Penyampaian tanggapan-tanggapan

(d) Pembahasan kegiatan lanjutan

(e) Penutup

TAHAP IV
PENGAKHIRAN

Gambar 2.4 Tahap Pengakhiran bimbingan kelompok

Tema : Penilaian dan tindak lanjut

Tujuan :
1. Terungkapkannya kesan-kesan

anggota kelompok tentang
pelaksanaan kegiatan.

2. Terungkapkannya hasil kegiatan
kelompok yang telah dicapai yang
dikemukakan secara mendalam dan
tuntas.

3. Terumuskannya rencana kegiatan
selanjutnya.

4. Tetap dirasakannya hubungan
kelompok dan rasa kebersamaan
meskipun kegiatan telah diakhiri.

Kegiatan :
1. Pemimpin kelompok

mengemukakan bahwa kegiatan
akan segera diakhiri.

2. Pemimpin dan anggota kelompok
mengemukakan kesan dan hasil-
hasil kegiatan.

3. Membahas kegiatan lanjutan.
4. Mengemukakan pesan dan harapan.

PERANAN PEMIMPIN KELOMPOK

1. Tetap mengusahakan suasana hangat, bebas, dan terbuka
2. Memberikan pernyataan dan mengucapkan terima kasih atas

keikutsertaan anggota
3. Memberikan semangat untuk kegiatan selanjutnya
4. Penuh rasa persahabatan dan empati
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C. Penggunaan Bimbingan Kelompok dalam Interaksi Sosial

Interaksi sosial menurut Sutherland (Santoso, 2010:164) adalah suatu hubungan yang

mempunyai pengaruh secara dinamis antara individu dengan individu dan antara

individu dengan kelompok dalam situasi sosial. Interaksi sosial diamati dari segi

proses, dimana interaksi sosial merupakan hubungan yang terjadi dalam situasi sosial

serta adanya aksi dan reaksi yang saling timbal balik dari individu yang ikut

berpartisipasi dalam situasi sosial itu sehingga menimbulkan pengaruh dalam suatu

kegiatan kelompok tersebut.

interaksi sosial siswa sangat penting untuk diperhatikan agar menjadi lebih baik,

sehingga siswa dapat mengeksplorasi kemampuan dirinya kepada orang lain yang

berada di lingkungan sekolah agar bermanfaat dan lebih dapat mengembangkan

kemampuan yang dimilikinya. Interaksi sosial siswa yang rendah merupakan salah

satu masalah yang dialami siswa di bidang sosial.

Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi tidak

akan mungkin ada kehidupan bersama-sama. Kehidupan sehari-hari manusia tidaklah

lepas dari hubungan satu dengan yang lain. Individu memerlukan hubungan dengan

lingkungannya, tanpa hubungan ini individu bukanlah individu lagi.

Interaksi sosial ini dapat terjadi dimana saja, baik di lingkungan keluarga, masyarakat

dan juga sekolah. dalam lingkup sekolah, kemampuan siswa dalam melakukan

interaksi sosial ini pasti berbeda-beda. Ada siswa yang mampu berinteraksi dengan

baik dan mudah bergaul serta menyesuaikan diri, sedangkan ada pula siswa yang

memiliki kemampuan interaksi sosial yang rendah sehingga siswa tersebut mengalami
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hambatan dalam berhubungan dengan orang lain. Salah satu bentuk bantuan yang

dapat diberikan kepada siswa yang memiliki kemampuan interaksi sosial rendah itu

adalah melalui layanan bimbingan kelompok.

Mengacu pada pendapat Ahmadi (Restyowati dan Najlatun, 2010:2) yang mengatakan

bahwa masalah sosial akan lebih efektif, lebih efisien dan relevan jika ditangani

melalui bentuk bimbingan kelompok. Masalah sosial tersebut misalnya adalah

prososial dan interaksi sosial. Perubahan siswa yang memiliki interaksi sosial rendah

agar menjadi meningkat merupakan perubahan positif yang menjadi bagian dari

tujuan bimbingan dan konseling dengan layanan bimbingan kelompok.

Prayitno (2004:2) mengatakan bahwa tujuan dari layanan bimbingan kelompok adalah

berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi

peserta layanan. Suasana kelompok yang berkembang dalam bimbingan kelompok itu

dapat merupakan wahana dimana masing-masing siswa dapat memanfaatkan semua

informasi, tanggapan dan berbagai reaksi teman-temannya untuk kepentingan

pemecahan masalah-masalah yang dihadapinya. Selain itu juga, layanan bimbingan

kelompok bertujuan untuk mengembangkan pribadi masing-masing anggota

kelompok.   Pengembangan   pribadi   itu   akan   diperoleh   anggota kelompok

melalui berbagai suasana yang muncul dalam kegiatan itu, baik suasana yang

menyenangkan ataupun suasana yang tidak menyenangkan. Maka dapat disimpulkan

bahwa tujuan bimbingan kelompok adalah untuk mengembangkan kemampuan

sosialisasi serta pribadi masing-masing anggota kelompok melalui berbagai suasana

yang terjadi dalam kelompok.
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Pelaksanaan bimbingan konseling dapat dilakukan melalui bimbingan/ konseling

individu maupun kelompok. Salah satu pelaksanaannya adalah melalui pelayanan

bimbingan kelompok, dimana melalui layanan bimbingan kelompok ini, individu

ataupun siswa akan mendapatkan bahan dan informasi baik dari pembimbing ataupun

teman sekelompoknya sesuai dengan permasalahan yang telah disepakati untuk

dibahas bersama sehingga mencapai suatu tujuan ataupun keputusan bersama. Maka

dari itu, peneliti menggunakan layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan

keterampilan interaksi sosial siswa.

Dengan demikian, kegiatan layanan bimbingan kelompok dianggap tepat untuk

membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan interaksi sosial. Setiap anggota

kelompok diharapkan mampu mengembangkan dirinya dalam hubungannya dengan

orang lain setelah diberikan layanan bimbingan kelompok.

Dengan interaksi yang terjadi di dalam kegiatan bimbingan kelompok tersebut

diharapkan dapat membantu anggota kelompok bimbingan yang memiliki

kemampuan interaksi sosial yang rendah agar memiliki pemahaman yang baik dalam

berinteraksi,bersosialisasi dengan lingkungannya, serta meningkatkan kepercayaan

diri. Dengan demikian pada akhirnya keterampilan interaksi sosial pada siswa atau

anggota kelompok bimbingan dapat ditingkatkan menjadi tinggi.



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 4 Natar yang berlokasi di Desa Branti

Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

B. Metode Penelitian

Setiyadi (2006:91) mengatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu

cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala

permasalahan.

Menurut Sugiyono (2010:6) metode penelitian dapat diartikan sebagai cara

ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan,

dikembangkan dan dibuktikan. Suatu pengetahuan tertentu sehingga pada

giliranya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan

mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Quasi

experimental. Desain penelitian yang digunakan adalah One-Group Pretest-

Posttest Design. Menurut Sugiyono (2010:110-111) Penelitian One-Group
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O1 X O2

Pretest-Postest Design adalah desain yang dilaksanakan dengan memberikan

pretest sebelum dan posttest sesudah perlakuan. Penelitian ini melibatkan satu

kelompok yang diberi pretest (O1) lalu diberi suatu perlakuan (X) dan

selanjutnya diberi postest (O2). Perlakuan yang dimaksud adalah layanan

bimbingan kelompok. Dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih

akurat, karena dapat membandingkan keadaan sebelum dan sesudah diberi

perlakuan. Desain ini dapat digambarkan seperti berikut:

Gambar 3.1 Desain Penelitian

Keterangan :

O1 : Pengukuran awal interaksi sosial siswa kelas VIII di SMP Negeri 4

Natar sebelum mendapat perlakuan (layanan bimbingan kelompok).

X : pemberian perlakuan dengan layanan bimbingan kelompok kepada

siswa kelas VIII di SMP Negeri 4 Natar yang memiliki interaksi sosial

yang rendah.

O2 : pengukuran interaksi sosial siswa kelas VIII di SMP Negeri 4 Natar

sesudah mendapat perlakuan (layanan bimbingan kelompok).

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sumber data untuk menjawab masalah. Subyek

penelitian ini disesuaikan dengan keberadaan masalah dan jenis data yang

ingin dikumpulkan. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas
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VIII SMP Negeri 4 Natar yang memiliki interaksi sosial yang rendah. Untuk

mengetahui interaksi sosial siswa yang rendah atau untuk mendapatkan

subyek penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data Observasi,

yaitu suatu metode untuk mengumpulkan data tentang pola dan struktur

hubungan antara individu-individu dalam kelompok.

Hasil dari observasi tersebut digunakan sebagai hasil pretest. Setelah

melakukan pretest terjaring 12 orang siswa sebagai subyek penelitian yaitu

siswa yang memiliki interaksi sosial yang rendah.

Table 3.1 Hasil Penjaringan Subyek
Hasil Pretest

No Nama Kelas

Hasil
pengamatan jumlah

skor Rata-
rata

Kriteria
Obser
ver 1

Obser
ver 2

1 APS VIII A 19 15 34 17 Rendah
2 IK VIII A 16 15 31 15,5 Rendah

3 PL VIII A 18 16 34 17 Rendah
4 TY VIII A 17 19 36 18 Rendah
5 NP VIII C 15 21 36 18 Rendah
6 NL VIII C 15 14 29 14,5 Rendah
7 RYA VIII C 16 16 32 16 Rendah
8 SP VIII C 16 17 33 16,5 Rendah
9 SL VIII C 17 16 33 16,5 Rendah
10 FH VIII D 15 20 35 17,5 Rendah
11 IM VIII D 17 17 34 17 Rendah
12 SOS VIII D 17 14 31 15,5 Rendah

Berdasarkan Tabel 3.1 terdapat 12 siswa yang memiliki interaksi sosial yang

rendah, 4 orang dari kelas VIII A, 5 orang dari kelas VIII B, dan 3 orang dari

kelas VIII D (data perhitungan pretest ada pada lampiran 6 halaman 117).
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D. Variabel Penelitian

Hadi (Arikunto, 2010:159) mendefinisikan variabel sebagai objek penelitian

yang bervariasi. Jadi yang dimaksud variabel adalah objek penelitian atau apa

yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian.

Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel bebas

(indpendent) dan variabel terikat (dependen), yaitu :

a. Variabel bebas (independent variabel) adalah variabel yang dalam sebuah

penelitian dijadikan penyebab atau berfungsi mempengaruhi variable

terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu layanan bimbingan

kelompok.

b. Variabel terikat (dependent variabel) adalah variabel utama dalam sebuah

penelitian. Variabel ini akan diukur setelah semua perlakuan dalam

penelitian selesai dilaksanakan. Variabel terikat dalam penelitian ini

adalah interaksi sosial.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada

suatu variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti atau

menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang

diperlukan untuk mengukur konstrak atau variabel tersebut (Nazir, 2011)

1. Interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu

lain, dimana individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau

sebaliknya dalam suatu situasi sosial, serta adanya aksi dan reaksi yang
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saling timbal balik antara individu atau kelompok yang ikut serta dalam

situasi sosial tersebut. Indikator yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

Proses Asosiatif : Interaksi sosial dengan proses asosiatif bersifat positif,

artinya mendukung seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan

tertentu.

2. Bimbingan kelompok merupakan layanan bimbingan yang diberikan

dalam suasana kelompok, dimana bimbingan kelompok dalam hal ini

merupakan perlakuan yang diberikan untuk meningkatkan keterampilan

interaksi sosial terhadap subyek penelitian yang telah ditentukan.

Terdapat empat tahapan yang dilaksanakan dalam bimbingan kelompok

dengan tahapan sebagai berikut: (1) Tahap pembentukan, (2) Tahap

peralihan, (3) Tahap kegiatan, (4) Tahap pengakhiran

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan untuk

memperoleh data atau informasi yang diperlukan, guna mencapai objektifitas

yang tinggi. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini teknik yang

digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi.

a. Observasi

Hadi (Sugiyono, 2010:203) mengemukakan bahwa observasi merupakan
suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan
psikologis, dan dua di antara yang terpenting adalah proses-proses
pengamatan dan ingatan.
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Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat diketahui bahwa observasi yaitu

suatu metode pengumpulan data yang diperlukan dengan melakukan

pengamatan terhadap obyek tertentu dalam penelitian. Observasi yang

digunakan adalah observasi terstruktur, yaitu observasi yang telah dirancang

secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana

tempatnya. Pada penelitian ini, peneliti akan mengamati keterampilan

interaksi sosial pada siswa.

Prosedur atau langkah-langkah observasi terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Pertemuan pendahuluan, yang sering disebut sebagai pertemuan

perencanaan dilakukan sebelum observasi berlangsung. Tujuan

pertemuan ini adalah untuk menyepakati berbagai hal yang berkaitan

dengan pelajaran yang akan diamati dan observasi yang akan dilakukan.

Langkah-langkah dan konteks pembelajaran, fokus observasi, kriteria

observasi, lama pengamatan, cara pengamatan, dan sebagainya dapat

disepakati pada pertemuan pendahuluan ini.

2. Pelaksanaan observasi, pengamat merekam atau menginterpretasikan data

sesuai dengan kesepakatan dan berusaha menciptakan suasana yang

mendukung berlangsungnya proses perbaikan.

3. Diskusi balikan, pertemuan balikan dilakukan segera setelah tindakan

perbaikan yang diamati berakhir. Makin cepat pertemuan ini dilakukan

makin baik, dan sebaiknya diusahakan agar pertemuan ini tidak ditunda

lebih dari 24 jam. Guru dan pengamat berbagi informasi yang

dikumpulkan selama pengamatan, mendiskusikan atau
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menginterpretasikan informasi tersebut, serta mengambil tindakan lebih

lanjut jika diperlukan.

Skor yang diberikan pada lembar observasi sebagai berikut :

Tabel 3.2 Skor Observasi

Jumlah skor Perilaku muncul

Skor 4 Perilaku muncul sebanyak 4 kali atau lebih

Skor 3 Perilaku muncul sebanyak 3 kali

Skor 2 Perilaku muncul sebanyak 2 kali

Skor 1 Perilaku muncul sebanyak 1 kali

Skor 0 Perilaku tidak muncul

Tabel 3.3 Kisi-kisi pengembangan pedoman observasi

perilaku interaksi sosial

Variabel Indikator Deskriptor No Item
1. Interaksi

Sosial
1. Proses
Asosiatif

1.1 Kerjasama 1,5,8

1.2 Siswa mampu
menyesuaikan diri

4,11,13

1.3 Siswa mampu
terbuka dengan
orang lain

3,6,7,12

1.4 Siswa mampu
menghargai orang
lain

2,9,10,14
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G. Uji Persyaratan Instrument

Untuk mendapatkan data yang lengkap, maka instrumen pengumpulan data

harus memenuhi persyaratan yang baik, instrumen yang baik dalam suatu

penelitian harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan reliabel.

1. Uji Validitas

Menurut Arikunto (2006:168) validitas adalah suatu ukuran yang

menunjukkan tingkat keandalan atau kesahihan suatu alat ukur. Sebuah

instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang

diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara

tepat.

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah judgements

experts (uji ahli). Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi

yang merupakan pengembangan dari pedoman observasi berisi rincian

dari aspek-aspek yang diobservasi.

Penulis menggunakan validitas isi (Content Validity) Azwar (2013:132)

berpendapat  bahwa  untuk  menguji  validitas  isi  dapat  digunakan

pendapat  para  ahli (judgment  experts). Dalam hal ini, para ahli yang

dimintai pendapatnya adalah tiga dosen program studi Bimbingan dan

Konseling di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Lampung yaitu; Bapak Drs. Syaefuddin Latief, M.Pd., Ibu Citra Abriani

Maharani, S.Pd., M.Pd., Kons., dan Ibu Yohana Oktarina, S.Pd., M.Pd.
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Untuk menghitung koefisien validitas isi, penulis menggunakan formula

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

orang terhadap suatu aitem. Penilaian dilakukan dengan cara

memberikan angka antara 1 (yaitu sangat tidak mewakili atau sangat

tidak relevan) sampai dengan 4 (yaitu sangat mewakili atau sangat

relevan). (Tabel Aiken’s V ada pada lampiran 4 halaman 112)

2. Uji Reliabilitas

Arikunto (2006:178) reliabilitas merujuk pada suatu pengertian bahwa

sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik.

Teknik mencari reliabilitas untuk reliabilitas lembar observasi dalam

penelitian ini yaitu menggunakan kesepakatan dua pengamat. Hal ini

dikarenakan penelitian ini menggunakan dua orang pengamat (peneliti

sebagai pengamat 1 dan pengamat 2).

Menurut Arikunto (2010:243) jika pengamatannya lebih dari dua orang,

perlu diadakan penyamaan pengamat sampai dicapai persamaan persepsi

dari semua pengamat yang akan bekerja mengumpulkan data.

Untuk menentukan toleransi perbedaan hasil pengamatan, digunakan

pengetesan reliabilitas pengamatan.
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2 S

Rumus yang digunakan yaitu:

KK =
N1 + N2

Keterangan:
KK =  Koefisien kesepakatan
S =  Sepakat, jumlah kode yang sama untuk objek yang sama
N1 =  Jumlah kode yang dibuat pengamat I
N2 =  Jumlah kode yang dibuat oleh pengamat II

Menurut Koestoro dan Basrowi (Kurniawan, 2010) Untuk mengetahui

tinggi rendahnya reliabilitas menggunakan kriteria reliabilitas sebagai

berikut :

Tabel 3.4 Rentang Koefisien Reliabilitas Observasi

Koefisien Reliabilitas Kategori

0,80 - 1,00

0,60 - 0,799

0,40 – 0,599

0,20 – 0,399

0,00 – 0,199

Derajat keterandalan sangat tinggi

Derajat keterandalan tinggi

Derajat keterandalan sedang

Derajat keterandalan rendah

Derajat keterandalan sangat rendah

Berdasarkan hasil yang diperoleh menggunakan rumus KK (koefisien

kesepakatan) di atas hasil rata-rata yang diperoleh adalah 0,80 masuk dalam

kategori sangat tinggi, maka lembar observasi ini dapat digunakan untuk
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mengobservasi perilaku kemampuan interaksi sosial (hasil penghitungan uji

reliabilitas ada pada lampiran 5 halaman 116).

H. Teknik Analisis Data

Penelitian eksperimen bertujuan untuk mengetahui hasil dari suatu perlakuan

yaitu mencobakan sesuatu, lalu dicermati hasil dari perlakuan tersebut.

Arikunto (2010: 349) mengatakan bahwa untuk mengetahui efektifitas

treatment maka rumus yang digunakan adalah uji perbedaan. Maka untuk

menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji Wilcoxon.

Dengan menggunakan rumus Wilcoxon. Menurut santoso (2010: 143), uji

Wilcoxon merupakan uji sampel berpasangan, yaitu subyek yang diukur sama

namun diberi dua macam perlakuan (pretest dan psottest). Sudjana (2002)

menyatakan bahwa data dianggap tidak normal jika subyek penelitian <25,

sehingga dapat menggunakan uji beda Wilcoxon, pendapat tersebut didukung

oleh pendapat santoso (2012) yang melalui uji Wilcoxon ini akan diketahui

signifikan perbedaan pretest dan posttest. Untuk menguji hipotesis, menerima

atau menolak Ho, Z akan dibandingkan dengan Zα dengan melihat taraf nyata

α =0,01 atau α = 0,05. Jika Z  ≤ Zα maka Ho ditolak, sedangkan jika Jika Z

≥ Zα maka Ho diterima (Sudjana, 2002). Hasil yang diperoleh dari analisis

data yang dilakukan seperti diatas, dapat menunjukan apakah perlakuan yang

diberikan atau layanan bimbingan kelompok dapat atau tidak dapat

meningkatkan kemampuan interaksi sosial pada siswa. Pada penelitian ini,

pengujian hipotesis menggunakan rumus uji Wilcoxon dengan hipotesis

statistik adalah:
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Hipotesis Alternatif (Ha) : Layanan bimbingan kelompok dapat

meningkatkan interaksi sosial

Hipotesis Nihil (Ho) : Layanan bimbingan kelompok tidak dapat

meningkatkan interaksi sosial

Kriteria pengujian :

Ho ditolak, jika Zhitung ≤  Ztabel

Ho diterima, jika Zhitung ≥ Ztabel

Berdasarkan perhitungan uji Wilcoxon, diperoleh Z hitung < Z tabel yaitu

-3,06 < 1,645 maka Ha diterima dan Ho ditolak. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa terdapat peningkatan interaksi sosial yang signifikan

setelah diberi bimbingan kelompok.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 4 Natar, maka

dapat diambil kesimpulan yaitu;

1. Kesimpulan Statistik

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh, dapat diketahui bahwa

hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemampuan interaksi sosial siswa

dapat ditingkatkan menggunakan layanan bimbingan kelompok. Hal ini

terbukti dari hasil pretest dan posttest yang diperoleh yang dianalisis

dengan menggunakan uji Wilcoxon diperoleh hasil Z hitung = -3,06 dan Z

tabel = 1,645. Karena Z hitung ≤ Z tabel, maka Ho ditolak dan Ha

diterima, artinya terdapat peningkatan signifikan dengan taraf signifikansi

5% antara skor kemampuan interaksi sosial siswa sebelum diberikan

layanan bimbingan kelompok dan setelah diberikan layanan bimbingan

kelompok.
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2. Kesimpulan Penelitian

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu kesimpulan interaksi sosial dapat

ditingkatkan menggunakan layanan bimbingan kelompok pada siswa

kelas VIII di SMP Negeri 4 Natar. Hal ini ditunjukkan dari perubahan

perilaku siswa dalam setiap pertemuan pada kegiatan bimbingan

kelompok, juga perilaku siswa dalam kegiatan sekolah sehari-hari yang

semakin aktif dan terlibat dalam kelompok serta berkurangnya perilaku

siswa yang kurang baik dan suka mengganggu temannya. Hal tersebut

merupakan perilaku siswa yang mengarah pada peningkatan interaksi

sosial.

B. Saran

Saran yang dapat dikemukakan dari penelitian yang telah dilakukan di SMP

Negeri 4 Natar adalah:

1. Kepada siswa

Siswa hendaknya mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok yang

diadakan oleh guru pembimbing untuk dapat meningkatkan interaksi

sosial terutama dilingkungan sekolah.

2. Kepada guru bimbingan dan konseling

Guru pembimbing hendaknya mengadakan kegiatan layanan bimbingan

kelompok secara agar siswa yang memiliki interaksi sosial yang rendah

dapat meningkatkan interaksi sosialnya terutama di lingkungan sekolah.
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3. Kepada Guru Mata Pelajaran

Guru mata pelajaran hendaknya memberikan tugas secara berkelompok

agar siswa berinteraksi dengan siswa lainnya sehingga dapat membantu

meningkatkan interaksi sosial siswa yang rendah.

4. Para peneliti

Kepada para peneliti hendaknya dapat melakukan penelitian dengan

menggunakan masalah dan layanan yang sama namun dengan subyek

yang berbeda seperti dilakukan di SMA/SMK Negeri di Bandar Lampung

atau daerah lain.
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