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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai bimbingan kelompok, disini akan 

diberikan gambaran umum mengenai bidang-bidang bimbingan yang ada 

dalam bimbingan dan konseling. Bidang-bidang bimbingan yang ada 

memiliki tugas yang lebih spesifik sehingga dalam penanganan peserta didik 

dapat diberikan bidang bimbingan sesuai dengan masalah yang dialami oleh 

peserta didik. 

 

A. Bidang – bidang Bimbingan 

Setiap disiplin ilmu, pasti memiliki bidang tertentu sebagai batasan kajian 

serta fokus yang akan dipelajarinya. Begitu juga dengan bimbingan dan 

konseling memiliki bidang – bidang tertentu sebagai cakupan dalm 

bimbingannya. Menurut Sudrajat (2008) Terdapat empat bidang bimbingan 

dan konseling yang menjadi ruang lingkup pelayanan. Keempat bidang 

tersebut adalah bidang bimbingan Pribadi, bidang bimbingan Pribadi-sosial, 

bidang bimbingan Belajar dan bidang bimbingan karier. 

1. Bidang bimbingan pribadi 

Pengembangan kehidupan pribadi atau bidang bimbingan pribadi, yaitu 

bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, 

menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat, 

serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan 

dirinya secara realistik. 
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Bidang bimbingan pribadi secara khusus memberikan bantuan terhadap 

masalah – masalah kehidupan pribadi peserta didik, baik itu terkait keluarga, 

cita – cita, dan sebagainya yang memiliki sifat rahasia. Peserta didik akan 

dibantu untuk meyakinkan dirinya dan menghadapi pergumulan yang terjadi 

dalam batinnya sendiri,dalam mengatur diri, bagaimana mengisi waktu luang, 

pengaturan terhadap ego dan sebagainya. 

Peserta didik, terutama remaja pada umumnya malu untuk bertanya pada 

orang tua, atau pada orang dewasa lainnya, sedangkan bila bertanya pada 

teman sebaya juga tidak tahu. Rasa tersebut akan semakin menyudutkan 

peserta didik, sehingga rasa pesemistis akan mulai tumbuh dalam dirinya. 

Perasaan ini akan membawa peserta didik pada perilaku yang kurang baik, 

misalnya bermalas-malasan, suka menyendiri,dan sebagainya. Peserta didik 

seperti ini dapat diberikan bimbingan pribadi yang diberikan melalui 

bimbingan individual maupun kelompok, jika memang terdapat peserta didik 

yang memiliki permasalahan yang serupa. 

2. Bidang bimbingan pribadi-sosial 

Pengembangan kehidupan sosial atau bimbingan pribadi-sosial, 

merupakan salah satu bidang bimbingan yang ada di sekolah. Menurut 

Sukardi(2008) mengungkapkan bahwa bidang bimbingan pribadi sosial 

merupakan usaha bimbingan dalam menghadapi dan memecahkan masalah 

pribadi sosial sesuai penyesuaian diri, menghadapi konflik dan pergaulan. 

Sedangkan menurut Ahmadi (1991:109) bimbingan pribadi sosial adalah 

seperangkat usaha bantuan kepada peserta didik agar dapat menghadapi 

sendiri masalah–masalah pribadi dan sosial yang dialaminya, mengadakan 

penyesuaian pribadi dan sosial, memilih kelompok sosial, memilih jenis–

jenis kegiatan sosial dan kegiatan rekreatif yang bernilai guna, serta 

berdaya upaya sendiri dalam memecahkan masalah – masalah pribadi, 

rekreasi dan sisoal yang dialaminya. 
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Bimbingan pribadi sosial memiliki peran yang lebih umum terkait 

permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Remaja merupakan masa 

yang paling kompleks terkait dengan permasalahan yang dihadapinya. Selain 

itu, pada masa remaja juga terjadi proses pencarian jati diri sehingga perlu 

pengawasan serta bimbingan yang baik agar masa–masa emas ini dapat 

terjaga dengan baik dan terhindar dari dampak negatif pergaulan. Adanya 

bimbingan pribadi–sosial menjadi salah satu solusi bagi remaja untuk dapat 

menyampaikan permasalahan yang dihadapinya kepada orang–orang yang 

tepat sehingga ia akan mendapatkan bantuan dalam mengatasi masalahnya. 

Berdasarkan hal diatas, maka bimbingan pribadi–sosial yaitu bidang 

pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta 

mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan 

teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. 

3. Bidang bimbingan belajar 

Pengembangan kemampuan belajar atau bimbingan belajar, yaitu bidang 

pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan 

belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah/madrasah dan belajar 

secara mandiri (Hibana,2003). 

Belajar merupakan salah satu konsep yang amat mendasar dari psikologi. 

Manusia belajar untuk hidup. Tanpa belajar, seseorang tidak akan dapat 

mempertahankan dan mengembangkan dirinya, dan dengan belajar manusia 

mampu berbudaya dan mengembangkan harkat kemanusiaannya. Inti 

perbuatan belajar adalah upaya untuk menguasai sesuatu yang baru dengan 

memanfaatkan yang sudah ada pada diri individu. Penguasaan yang baru 
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itulah tujuan belajar dan pencapaian sesuatu yang baru itulah tanda-tanda 

perkembangan, baik dalam aspek kognitif, afektif maupun 

psikomotor/keterampilan. Untuk terjadinya proses belajar diperlukan 

prasyarat belajar, baik berupa prasyarat psiko-fisik yang dihasilkan dari 

kematangan atau pun hasil belajar sebelumnya. 

Bimbingan belajar memiliki peran yang lebih khusus terhadap peserta didik 

yang mengalami masalah atu kesulitan dalam belajarnya. Tingkat pendidikan 

yang berbeda, pola asuh orang tua, lingkungan bahkan kepribadian peserta 

didik menjadi faktor yang dapat menentukan gaya belajar yang seperti apa 

yang memang cocok dengan peserta didik.  

Pembelajaran di sekolah tidak sepenuhnya dapat dipahami dengan detail oleh 

peserta didik, karen pada umumnya disekolah hanya menggunakan metode – 

metode yang bersifat monoton dalam penyampaiannya. Situasi dalam kelas 

yang kurang nyaman juga akan menimbulkan efek negatif pada peserta didik 

dalam menerima materi pelajaran yang disampaikan. Adanya bimbingan 

belajar akan membantu peserta didik untuk lebih memahami karakteristik dan 

gaya belajar yang cocok dengan dirinya. Peserta didik dapat melakukan 

pengulangan materi sesuai dengan kemampuan ia untuk memahami materi, 

sehingga prestasi yang maksimal akan mampu diraihnya. Metode 

pembelajaran yang kurang tepat juga akan menimbulkan efek jenuh bagi 

peserta didik sehingga akan ada dampak negatif diantaranya semangat belajar 

yang kurang, malas, membolos dan lain sebagainya. 
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4. Bidang bimbingan karir 

Menurut Carney dan Reihant, (dalam Santoadi, 2007), mengmukakan 

bimbingan karir senagai berikut: 

Pengembangan karir atau bimbingan karir, yaitu bidang pelayanan yang 

membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi, serta 

memilih dan mengambil keputusan karir. 

Peran bimbingan karir sebagai pengintegrasi berbagai kemampuan dan 

kemahiran intelektual dan keterampilan khusus hingga sampai pada 

kematangan karir secara spesifik terumus dalam tujuan bimbingan karir 

sebagai berikut: 

i. Peserta didik dapat mengenal (mendeskripsikan) karakteristik diri 

(minat,nilai, kemampuan, dan ciri-ciri kepribadian) yang darinya 

peserta didik dapat mengidentifikasi bidang studi dan karir yang 

sesuai dengan dirinya. 

ii. Peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai bidang pendidikan 

yang tersedia yang relevan dengan berbagai bidang pekerjaan. 

Dengan demikian peserta didik memperoleh dan dapat menerapkan 

pengetahuan dan keterampilan (skill) yang dituntut oleh peran-

peran kerja tertentu, 

iii. Peserta didik mampu mengambil keputusan karir bagi dirinya 

sendiri, merencanakan langkah-langkah konkrit untuk mewujudkan 

perencanaan karir yang realistik bagi dirinya. Perencanaan karir 

yang realistik akan meminimalkan faktor dan dampak negatif dan 

memaksimalkan faktor dan dampak positif dari proses pemilihan 

karir 

iv. Mampu menyesuaikan diri dalam mengimplementasikan 

pilihannya dan berfungsi optimal dalam karir (studi dan kerja),.  

Bimbingan karir di sekolah diarahkan untuk membantu peserta didik dalam 

perencanaan dan pengarahan kegiatan serta dalam pengambilan keputusan 

yang membentuk pola karir tertentu dan pola hidup yang akan memberikan 

kepuasan bagi dirinya dan lingkungannya.  Peserta didik akan memiliki 

pandangan yang lebih jelas tentang kemampuan dan potensi dalam dirinya, 

sehingga dapat menentukan pilihan karir yang sesuai.  
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Berdasarkan bidang-bidang bimbingan diatas, maka sikap kepatuhan siswa 

terhadap tata tertib sekolah masuk kedalam bidang bimbingan pribadi-sosial. 

B. Layanan Bimbingan Kelompok 

1. Pengertian Layanan Bimbingan Kelompok 

Kegiatan bimbingan kelompok akan terlihat hidup jika didalamnya terdapat 

dinamika kelompok. Dinamika kelompok merupakan media efektif bagi 

anggota kelompok dalam mengentaskan sikap dan kebiasaan belajar yang 

negatif. 

Prayitno (1995: 178) mengungkapkan bahwa,  

Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. 

semua peserta dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi, bebas 

mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain-lain 

sebagainya; apa yang dibicarakan itu semuanya bermanfaat untuk 

diri peserta yang bersangkutan sendiri dan untuk peserta lainnya. 

 

Peserta didik dapat memanfaatkan dinamika kelompok semaksimal 

mungkin pada layanan bimbingan kelompok untuk memecahkan 

masalahnya. Layanan bimbingan  kelompok membantu para peserta didik 

untuk memahami semua informasi, tanggapan, dan reaksi peserta didik 

lainnya untuk memecahkan masalah.   

Sedangkan menurut Gazda dalam Prayitno (2004), mengemukakan bahwa 

bimbingan kelompok di sekolah merupakan: 

Kegiatan informasi kepada sekelompok peserta didik untuk 

membantu mereka menyusun rencana dan keputusan yang tepat. 

Bimbingan kelompok diselenggarakan untuk memberikan 

informasi yang bersifat personal, vokasional, dan sosial. Kegiatan 

dalam bimbingan kelompok dikatakan sebagai pemberian informasi 

untuk keperluan tertentu bagi para anggota kelompok. 
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Bimbingan kelompok dapat memberikan kemudahan bagi pertumbuhan dan 

perkembangan peserta didik (anggota kelompok). Peserta didik dalam 

bimbingan kelompok ini diperbolehkan mempergunakan interaksi kelompok 

untuk meningkatkan pengertian dan penerimaan nilai-nilai, cita-cita atau 

tujuan, serta sikap tingkah laku yang nyata. Bimbingan kelompok juga 

membantu peserta didik untuk mendapatkan informasi tertentu sesuai 

dengan topik yang dibahas, sehingga peserta didik mendapat informasi dan 

pemahaman yang lebih baik. 

2. Tujuan Bimbingan Kelompok 

Bimbingan kelompok bertujuan agar dapat memungkinkan peserta didik 

secara bersama-sama menuntaskan masalah melalui prosedur kelompok yang 

dipimpin oleh pimpinan kelompok yang berguna untuk menunjang dalam 

kegiatan belajar peserta didik serta melatih peserta didik untuk dapat 

mengambil keputusan yang tepat. 

Adapun tujuan bimbingan kelompok menurut (Prayitno, 2004) dibagi 

menjadi 2, yakni : 

a. Secara umum bimbingan kelompok betujuan untuk membantu para 

peserta didik yang mengalami masalah melalui prosedur kelompok. 

Selain itu juga mengembangkan pribadi masing-masing anggota 

kelompok melalui berbagai suasana yang muncul dalam kegiatan itu, 

baik suasana yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. 

b. Secara khusus bimbingan kelompok bertujuan untuk: 



25 

 

i. Melatih peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat di 

hadapan teman-temannya. 

ii. Melatih peserta didik dapat bersikap terbuka di dalam kelompok 

iii. Melatih peserta didik untuk dapat membina keakraban bersama 

teman-teman dalam kelompok khususnya dan teman di luar 

kelompok pada umumnya. 

iv. Melatih peserta didik untuk dapat mengendalikan diri dalam 

kegiatan kelompok. 

v. Melatih peserta didik untuk dapat bersikap tenggang rasa dengan 

orang lain. 

vi. Melatih peserta didik memperoleh keterampilan sosial 

vii. Membantu peserta didik mengenali dan memahami dirinya dala 

hubungannya dengan orang lain. 

Pendapat di atas mengatakan bahwa, bimbingan kelompok memiliki tujuan 

sebagai media pengembangan diri untuk dapat melatih berbicara, 

menanggapi, memberi dan menerima pendapat, membina sikap dan perilaku 

normatif serta aspek-aspek positif lainnya sehingga individu dapat 

mengembangkan potensi dirinya. 

Sukardi (2008) mengungkapkan bahwa,  

Layanan bimbingan kelompok dimaksudkan untuk memungkinkan 

peserta didik secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari 

nara sumber (terutama guru pembimbing) yang bermanfaat untuk 

kehidupan sehari-hari baik sebagai individu maupun sebagai pelajar, 

anggota keluarga dan masyarakat. 
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Layanan bimbingan kelompok merupakan media pengembangan diri untuk 

dapat berlatih berbicara, menanggapi, memberi menerima pendapat orang 

lain, membina sikap dan perilaku yang normatif. Aspek-aspek positif yang 

didapat dari bimbingan kelompok dapat mengembangkan potensi diri serta 

dapat meningkatkan perilaku komunikasi antarpribadi yang dimiliki oleh 

peserta didik. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari bimbingan 

kelompok yaitu melatih peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat 

di hadapan teman-temannya, melatih peserta didik dapat bersikap terbuka di 

dalam kelompok, melatih peserta didik untuk dapat membina keakraban 

bersama teman- teman dalam kelompok khususnya dan teman di luar 

kelompok pada umumnya, melatih peserta didik untuk dapat mengendalikan 

diri dalam kegiatan kelompok, melatih peserta didik untuk dapat bersikap 

tenggang rasa dengan orang lain, melatih peserta didik memperoleh 

keterampilan sosial, dan membantu peserta didik mengenali dan memahami 

dirinya dalam hubungannya dengan orang lain 

3. Azas – azas Bimbingan Kelompok 

Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok terdapat asas-asas yang diperlukan 

untuk memperlancar pelaksanaan dan lebih menjamin keberhasilan kegiatan 

bimbingan kelompok sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 
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Menurut Prayitno (1995:179) asas-asas yang diperlukan dalam bimbingan 

kelompok yaitu: 

a) Asas kerahasiaan 

Para anggota harus menyimpan dan merahasiakan informasi apa 

yang  dibahas dalam kelompok, terutama hal-hal yang tidak layak 

diketahui orang lain 

b) Asas keterbukaan 

Para anggota bebas dan terbuka mengemukakan pendapat, ide, saran, 

tentang apa saja yang dirasakan dan dipikirkannya tanpa adanya rasa 

malu dan ragu-ragu. 

c) Asas kesukarelaan 

Semua anggota dapat menampilkan diri secara spontan tanpa malu 

atau dipaksa oleh teman lain atau pemimpin kelompok. 

d) Asas kenormatifan 

Semua yang dibicarakan dalam kelompok tidak boleh bertentangan 

dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa di dalam bimbingan 

kelompok terdapat asas-asas yang berbeda dengan layanan bimbingan dan 

konseling lainnya. Asas-asas bimbingan kelompok mengacu pada tercapainya 

tujuan kelompok bukan tujuan perorangan, serta terciptanya dinamika 

kelompok dalam bimbingan kelompok tidak terdapat pada bimbingan dan 

konseling individu. Dinamika kelompok yang diciptakan dalam bimbingan 

kelompok sangat penting sebagai jiwa yang menghidupkan kelompok, 

dimana setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif dalam kegiatan, bersikap 

terbuka dan sukarela dalam mengemukakan pendapat, menjunjung tinggi 

kerahasiaan tentang yang dibicarakan dalam kelompok, dan bertindak sesuai 

dengan aturan yang telah disepakati. 

4. Komponen Bimbingan Kelompok 

Layanan bimbingan kelompok akan tercipta apabila memperhatikan 

komponen- komponen pendukung dalam pelaksanaan bimbingan kelompok. 
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Menurut Prayitno (1995 : 27-59), terdapat tiga komponen penting dalam 

pelaksanaan bimbingan kelompok yaitu: suasana kelompok, anggota 

kelompok, dan pemimpin kelompok. 

a. Suasana kelompok 

Layanan bimbingan kelompok merupakan proses pemberian informasi 

dan bantuan yang diberikan oleh guru pembimbing pada sekelompok 

orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok guna mencapai suatu 

tujuan tertentu. 

Santosa (2006:5) menyatakan 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. 

 

Bimbingan kelompok memanfaatkan dinamika kelompok sebagai media 

untuk membimbing anggota kelompok dalam mencapai tujuan. Dinamika 

kelompok yang berlangsung dalam suatu kelompok agar dapat secara 

efektif bermanfaat bagi pembinaan para anggota kelompok, maka jumlah 

anggota dalam bimbingan kelompok sekitar 8 – 15 orang.  

b. Anggota kelompok 

Keanggotaan merupakan salah satu unsur pokok dalam proses kehidupan 

kelompok. Kelompok tidak akan terbentuk tanpa adanya anggota 

kelompok. Kegiatan ataupun kehidupan kelompok itu sebagian besar 

didasarkan atas peranan para anggotanya. 
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Melalui dinamika kelompok semua anggota kelompok diharapkan dapat 

melaksanakan peranan yang telah disebutkan di atas. Pemilihan anggota 

sangatlah penting agar dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok 

dapat berjalan dengan lancar. Peranan para anggota sangat menentukan 

keberhasilan dari pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. 

c. Pemimpin kelompok 

Pemimpin kelompok adalah orang yang mampu menciptakan suasana 

yang baik, sehingga para anggota kelompok dapat belajar bagaimana 

mengatasi masalah-masalah mereka sendiri. 

Menurut Prayitno (1995: 35-36) peranan pemimpin kelompok dalam 

layanan bimbingan kelompok adalah sebagai berikut: 

i. Pemimpin kelompok dapat memberikan bantuan, pengarahan atau 

campur tangan langsung terhadap kegiatan kelompok.  

ii. Pemimpin kelompok memusatkan perhatian pada suasana perasaan 

yang berkembang dalam kelompok itu. Pemimpin kelompok dapat 

menanyakan suasana perasaan yang dialami oleh anggota kelompok. 

iii. Jika kelompok tersebut tampak kurang menjurus ke arah yang 

dimaksudkan, maka pemimpin kelompok perlu memberikan arah 

yang dimaksudkan. 

iv. Pemimpin kelompok juga perlu memberikan tanggapan (umpan balik) 

tentang berbagai hal yang terjadi dalam kelompok. 

v. Pemimpin kelompok diharapkan mampu mengatur lalu lintas kegiatan 

kelompok, pemegang atauran permainan (menjadi wasit), pendamai 

dan pendorong kerjasama serta suasana kebersamaan.   

vi. Sifat kerahasiaan dari kelompok itu dengan segenap isi dan kejadian-

kejadian yang timbul di dalamnya juga menjadi tanggung jawab 

pemimpin kelompok. 

 

Dari pendapat di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa, peran pimpinan 

kelompok dalam kegiatan bimbingan kelompok adalah untuk memberikan 

bantuan melalui pengarahan kepada anggota kelompok sehingga kegiatan 

bimbingan kelompok dapat mencapai tujuan yang telah disepakati. Pemimpin 



30 

 

kelompok perlu membuat dan menjelaskan aturan yang diperlukan dalam 

pelaksanaan kegiatan tersebut. 

5. Dinamika Kelompok 

Layanan bimbingan kelompok memanfaatkan dinamika kelompok untuk 

mencapai tujuan layanan bimbingan kelompok. Dinamika kelompok yang 

berlangsung di dalam kelompok tersebut dapat secara efektif bermanfaat bagi 

pembinaan para anggota kelompok, jika jumlah anggota kelompoknya tidak 

boleh terlalu besar. 

Dinamika kelompok merupakan sinergi dari semua faktor yang ada dalam 

suatu kelompok, artinya merupakan pengerahan secara serentak semua faktor 

yang dapat digerakkan dalam kelompok itu. Dinamika kelompok merupakan 

jiwa yang menghidupkan dan menghidupi suatu kelompok.  

Dinamika kelompok diharapkan setiap anggota kelompok mampu tegak 

sebagai perorangan yang sedang mengembangkan kemandiriannya dalam 

hubungannya dengan orang lain. Hal ini tidak berarti bahwa kemandirian 

seseorang lebih ditonjolkan dari pada kehidupan kelompok secara umumnya, 

dalam kesempatannya anggota kelompok diharapkan dapat mengemukakan 

pendapat, tanggapan dan berbagai reaksi pun dapat merupakan peluang yang 

amat berharga bagi perorangan yang bersangkutan. 

Penelitian ini secara khusus menganggap atau mengasumsikan bahwa 

dinamika kelompok dapat dimanfaatkan untuk pemecahkan masalah 

mengenai pelanggaran tata tertib sekolah. Melalui layanan bimbingan 
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kelompok akan diciptakan suasana yang baik, sehingga dinamika kelompok 

yang berkembang pada masing-masing anggota kelompok akan tercapai. 

Anggota kelompok yang menyumbangkan informasi maupun saran baik 

langsung atau tidak langsung dalam pemecahan masalah pelanggaran tata 

tertib sekolah akan memberikan manfaat bagi peserta didik. 

6. Fungsi Bimbingan Kelompok 

Bimbingan kelompok merupakan proses antarpribadi yang dinamis, terpusat 

pada pemikiran dan perilaku yang sadar. Fungsi bimbingan kelompok sebagai 

fungsi terapi, seperti sifat permisif, orientasi pada kenyataan, saling 

mempercayai, saling memperlakukan dan hangat, saling pengertian, saling 

menerima dan mendukung. Fungsi utama bimbingan yang didukung oleh 

layanan bimbingan kelompok ialah fungsi pemahaman dan fungsi 

pengembangan. Dalam bimbingan kelompok peserta didik adalah individu 

yang normal yang memiliki berbagai kepedulian dan kemampuan, serta 

persoalan yang dihadapi bukanlah gangguan kejiwaan yang tergolong sakit, 

hanya kekeliruan dalam penyesuaian diri. Peserta didik dalam bimbingan 

kelompok menggunakan dinamika kelompok untuk meningkatkan 

pemahaman dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan-tujuan tertentu 

untuk mempelajari atau menghilangkan sikap-sikap dan perilaku yang tidak 

tepat. 
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7. Materi Layanan Bimbingan Kelompok 

Layanan bimbingan kelompok memungkinkan peserta didik memperoleh 

kesempatan bagi pembahasan dan pengentasan masalah yang dialami melalui 

dinamika kelompok. Materi layanan bimbingan kelompok terdiri dari materi 

umum layanan bimbingan kelompok dan materi layanan bimbingan 

kelompok dalam bidang-bidang bimbingan. Materi umum layanan bimbingan 

kelompok berupa permasalahan yang muncul di dalam kelompok, meliputi 

berbagai masalah dalam bidang bimbingan, yaitu mencakup: 

a) Pemahaman dan pemantapan kehidupan keberagamaan, 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 

Materi layanan bimbingan kelompok dalam bidang bimbingan diantaranya: 

 1. Layanan bimbingan kelompok dalam bidang pribadi 

 

Kegiatan bimbingan kelompok membahas dan mengentaskan, antara lain  

a. Kebiasaan dan sikap dalam beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa 

b. Pengenalan kelemahan diri sendiri  serta upaya penanggulangannya 

c. Kemampuan mengambil keputusan dan pengarahan diri sendiri 

d. Pengenalan penerimaan dan perubahan, pertumbuhan dan 

perkembangan fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri 



33 

 

e. Pengenalan tentang kekuatan sendiri, bakat, minat dan penyaluran 

dan perkembangannya. 

2. Layanan bimbingan kelompok dalam bidang sosial 

 

 Kegiatan bimbingan kelompok membahas, antara lain : 

a. Kemampuan berkomunikasi, serta menerima dan menyampaikan 

pendapat secara logis, efektif fan produktif 

b. Kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial dengan 

menjunjung tinggi tata krama, norma, dan nilai-nilai adat, kebiasaan 

bertingkah laku 

c. Hubungan teman sebaya di sekolah dan di masyarakat 

d. Pemahaman dan pelaksanaan disiplin dan peraturan sekolah 

e. Pengenalan dan pengalaman pola hidup sederhana yang sehat sehat 

dan bergotong royong.  

3. Layanan bimbingan kelompok dalam bidang belajar 

Kegiatan bimbingan kelompok membahas dan mengentaskan masalah 

belajar, antara lain : 

a. Motivasi dan tujuan belajar 

b. Sikap dan kebiasaan belajar 

c. Kegiatan disiplin belajar serta berlatih secara efektif, efisien dan 

produktif 

d. Penguasaan materi pelajaran dan latihan / keterampilan 

e. Keterampilan teknis belajar 
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f. Pengenalan dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya di 

sekolah 

g. Orientasi belajar di perguruan tinggi. 

4.  Layanan bimbingan kelompok dalam bidang karir 

Kegiatan bimbingan kelompok membahas, antara lain : 

a. Pilihan dan latihan keterampilan 

b. Orientasi dan informasi pekerjaan/karir, dunia kerja, dan upaya 

memperoleh penghasilan 

c. Orientasi dan informasi tentang lembaga-lembaga keterampilan 

sesuai dengan pilihan pekerjaan dan arah pengembangannya 

d. Pilihan, orientasi dan informasi perguruan tinggi sesuai dengan 

arah perkembangan karir. 

Layanan bimbingan kelompok dapat memberikan kontribusi kepada 

peserta didik untuk dapat bersama-sama mengentaskan masalah secara 

efektif dan berkekeluargaan sehingga tercipta suasana yang dinamis. 

8. Tahap – tahap Kegiatan Kelompok dalam Bimbingan Kelompok 

Bimbingan kelompok berlangsung melalui empat tahap. Tahap-tahap  

bimbingan kelompok menurut (Prayitno, 1995: 44-60) adalah sebagai berikut: 

a.  Tahap Pembentukan 

Tahap ini merupakan tahap pengenalan, tahap pelibatan diri atau tahap 

memasukkakan diri kedalam kehidupan suatu kelompok. Pada tahap 

ini umumnya para anggota saling memperkenalkan diri dan juga 
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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. 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap pembentukan antara lain : 

1) Pengenalan dan pengungkapan tujuan 

Tahap ini merupakan tahap pengenalan dimana semua anggota 

kelompok dan pimpinan kelompok melibatkan diri ke dalam suatu 

kelompok. Pada tahap ini pada umumnya para anggota saling 

memperkenalkan diri mengungkapkan tujuan ataupun harapan-

harapan yang ingin dicapai oleh seluruh anggota kelompok. 

2) Terbangunnya kebersamaan 

Pimpinan kelompok harus mampu menumbuhkan sikap 

kebersamaan dan perasaan sekelompok. Selain itu pemimpin 

kelompok juga perlu membangkitkan minat-minat dan 

kebutuhannya serta rasa berkepentingan para anggota mengikuti 

kegiatan kelompok yang sedang mulai digerakkan itu. 

3) Keaktifan pimpinan kelompok 

Peranan pimpinan kelompok dalam tahap pembentukan perlu 

memusatkan pada : 

i. Penjelasan tentang tujuan kegiatan 

ii. Penumbuhan rasa saling mengenal antar anggotanya 

iii. Penumbuhan rasa saling mempercayai dan saling menerima 
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iv. Dimulainya pembahasan tentang tingkah laku dan suasana 

perasaan dalam kelompok. 

4) Beberapa teknik 

Teknik yang digunakan oleh pemimpin kelompok dalam tahap 

pembentukan ini adalah sebagai berikut : 

i. Teknik Pertanyaan dan jawaban 

Salah satu teknik yang tersebut ialah para anggota menulis 

jawaban atas suatu pertanyaan pada selembar kertas yang 

disediakan oleh pemimpin kelompok. 

ii. Teknik perasaan dan tanggapan 

Teknik ini ialah mempersilahkan atau meminta masing-masing 

anggota kelompok mengemukakan perasaan dan tanggapannya 

atas suatu masalah atau suasana yang mereka rasakan pada saat 

pertemuan itu berlangsung. 

iii. Teknik permainan kelompok 

Permainan ini bertujuan untuk mengakrabkan hubungan antar 

anggota kelompok dengan pemimpin kelompok, penghangatan 

dan keakraban. 

Ciri – ciri permainan yang dapat menciptakan dan kesantaian 

itu antara lain: diikuti oleh semua peserta; menggembirakan; 

sesuai dengan tingkat perkembangan peserta; tidak memakan 

banyak waktu; tidak melelahkan; sederhana dan mudah. 

Permainan yang dapat diselnggarakan antara lain: 

Permainan kelipatan tiga, Permainan anak kembar, 
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 Permainan bisik berantai,Permainan bunyi binatang, 

Permainan siapakah saya, Permainan mengapa karena, 

Permainan rangkaian nama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tahap I Pembentukan 

 

b.  Tahap 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 

Tahap I Pembentukan 

Tema :  1. Pengenalan 

 2. Pelibatan diri 

 3. Pemasukan diri 

PERANAN PEMIMPIN KELOMPOK 

1. Menampilkan diri secara utuh dan terbuka 

2. Menampilkan penghormatan kepada orang lain, hangat, bersedia membantu dan 

penuh empati 

3. Sebagai contoh 

Tujuan : 

1. Anggota memahami pengertian dan kegiatan 

kelompok dalam rangka bimbingan dan 

konseling 

2. Tumbuhnya suasana kelompok 

3. Tumbuhnya minat anggota 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 kasus 

5. Permainan penghangatan/pengakraban 

TAHAP 1  

PEMBENTUKAN 
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mengamati apakah para anggota sudah siap menjalani kegiatan pada 

tahap selanjutnya. Pemimpin kelompok dalam tahap ini mampu 

menerima suasana yang ada secara sabar dan terbuka. Tahap kedua 

merupakan “jembatan” antara tahap pertama dan ketiga. Pemimpin 

kelompok membawa para anggota meniti jembatan tersebut dengan 

selamat. Beberapa hal pokok yang telah diuraikan pada tahap pertama 

seperti tujuan dan asas-asas kegiatan kelompok bila diperlukan 

ditegaskan dan dimantapkan kembali, sehingga anggota kelompok 

telah siap melaksankan tahap bimbingan kelompok selanjutnya. 

Kegiatannya antara lain sebagai berikut : 

1) Penjelasan kegiatan kelompok 

Kegiatan pertama yang dilakukan adalah menjelaskan kegiatan 

yang akan dilaksanakan oleh para anggota kelompok. Terdapat dua 

jenis kegiatan yang dapat dilakukan kelompok yaitu : bimbingan 

kelompok bebas dan bimbingan kelompok tugas. 

2) Pengenalan suasana 

Anggota kelompok berusaha mengenali suasana yang berkembang 

dalam kelompok untuk mengetahui apakah anggota kelompok 

telah siap untuk melakukan kegiatan atau belum. Jika belum siap 

seperti ragu-ragu, tidak mengetahui apa dan bagaimana melakukan 

kegiatannya atau belum yakin akan keraguannya, maka pimpinan 

kelompok harus menjelaskan kembali hal-hal yang belum 

dimengerti oleh anggota kelompok. 

3) Jembatan antara tahap pertama dan tahap ketiga 
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Tahap kedua ini merupakan tahap jembatan antara tahap pertama 

dan tahap ketiga. Ada kalanya jembatan ditempuh dengan mudah 

dan lancar, dan ada kalanya jembatan itu ditempuh dengan susah. 

Oleh karena itu, pimpinan kelompok dengan pemimpin yang khas 

dapat membawa anggota kelompok melewati jembatan itu dengan 

selamat, dengan mengingatkan, diulangi, ditegaskan, hal-hal di 

tahap dua diharapkan dapat mantap kembali. 

Tahap II : Peralihan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Tahap Peralihan 

TAHAP II  

PERALIHAN 

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. Kalau perlu kembali ke beberapa aspek 

tahap pertama (tahap Pembentukan) 

PERANAN PIMPINAN 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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c.  Tahap kegiatan 

Tahap ini merupakan kehidupan yang sebenarnya dari kelompok, 

namun, kelangsungan kegiatan kelompok pada tahap ini amat 

tergantung pada hasil dari dua tahap sebelumnya. Jika dua tahap 

sebelumnya berhasil dengan baik, maka tahap ketiga itu akan berhasil 

dengan lancar. Pemimpin kelompok dapat lebih santai dan 

membiarkan para anggota sendiri yang melakukan kegiatan tanpa 

banyak campur tangan dari pemimpin kelompok. Pada tahap ini 

prinsip tut wuri handayani dapat diterapkan. 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. 

Kegiatan bimbingan kelompok bebas atau kelompok tugas pada tahap 

ini secara nyata. Rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam tahap 

ini tergantung kepada jenis bimbingan kelompok yang diselenggarakan 

apakah bimbingan kelompok bebas atau kelompok tugas. 

1. Bimbingan kelompok bebas 

Rangkaian kegiatan yang perlu diselenggarakan adalah sebagai 

berikut : 

a. Pengemukaan masalah 

b. Pemilihan masalah yang akan dibahas 

c. Pembatasan masalah 
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2. Bimbingan kelompok tugas 

Kegiatan yang perlu dilakukan oleh pemimpin kelompok adalah 

sebagai berikut : 

a. Mengemukakan tugas 

b. Tanya jawab tentang permasalahan yang diajukan 

c. Kegiatan pembahasan 

Tahap III : Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Tahap Kegiatan Kelompok Bebas 

 

Tema : Kegiatan pencapaian tujuan 

Tujuan : 

1.  Terungkapnya secara bebas 

masalah atau topik yang dirasakan, 

dipikirkan, dan dialami oleh 

anggota kelompok. 

2. Terbahasnya masalah dan topik 

yang dikemukakan secara 

mendalam dan tuntas. 

3. Ikut sertanya seluruh anggota 

secara aktif dan dinamis dalam 

pembahasan, baik yang 

menyangkut unsur-unsur tingkah 

laku, pemikiran ataupun perasaan.

   

Kegiatan : 

1. Masing-masing anggota secara 

bebas mengemukakan masalah 

atau topik bahasan. 

1. Menetapkan masalah atau topik 

yang akan dibahas terdahulu. 

2. Anggota membahas masing-

masing topik secara mendalam dan 

tuntas. 

3. Kegiatan selingan. 

PERANAN PIMPINAN KELOMPOK 

1. Sebagai pengatur lalu lintas yang sabar dan terbuka 

2. Aktif tetapi tidak banyak bicara 

3. Memberikan dorongan dan panguatan serta penuh empati 

TAHAP III  

KEGIATAN 

Kelompok Bebas 
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Tahap III : Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Tahap Pembentukan Kelompok Tugas 

 

d.  Tahap Pengakhiran 

Tahap ini merupakan tahap berhentinya kegiatan, yaitu  terdapat 

kesepakatan kelompok apakah kelompok akan melanjutkan kegiatan 

dan bertemu kembali serta berapa kali kelompok itu bertemu atau 

kelompok menetapkan sendiri kapan kelompok itu akan melakukan 

Tema : Kegiatan pencapaian tujuan (Penyelesaian Tugas) 

Tujuan : 

1. Terbahasnya suatu masalah atau topik 

yang relevan dengan kehidupan anggota 

secara mendalam dan tuntas. 

1. Ikut sertanya seluruh anggota secara 

aktif dan dinamis dalam pembahasan, 

baik yang menyangkut unsur-unsur 

tingkah laku, pemikiran ataupun 

perasaan. 

Kegiatan : 

1. Pemimpin kelompok mengemukakan 

suatu masalah atau topik. 

1. Tanya jawab antara anggota dan 

pimpinan kelompok tentang hal-hal 

yang belum jelas yang menyangkut 

masalah atau topik yang dikemukakan 

pimpinan kelompok. 

2. Anggota membahas masalah atau topik 

tersebut secara mendalam dan tuntas. 

3. Kegiatan selingan. 

PERANAN PIMPINAN KELOMPOK 

1. Sebagai pengatur lalu lintas yang sabar dan terbuka 

2. Aktif tetapi tidak banyak bicara 

TAHAP III  

KEGIATAN 

Kelompok Tugas 
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kegiatan . Kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan pada tahap ini 

adalah: 

1.) Penyampaian pengakhiran kegiatan oleh pemimpin kelompok 

2.) Pengungkapan kesan-kesan dari anggota kelompok 

3.) Penyampaian tanggapan-tanggapan dari masing-masing anggota 

kelompok 

4.) Pembahasan kegiatan lanjutan 

5.) Penutup 

Berkenaan dengan pengakhiran kegiatan kelompok pokok 

perhatian utama bukanlah berapa kali kelompok itu harus 

bertemu, tetapi pada hasil yang telah dicapai oleh kelompok itu 

ketika menghentikan pertemuan. 

Kegiatan kelompok hendaknya dipusatkan pada pembahasan dan 

penjelajahan tentang apakah para anggota kelompok akan mampu 

menerapkan hal yang telah dilaksanakan dalam kegiatan 

bimbingan kelompok itu pada kehidupan nyata mereka sehari-

hari. Pemimpin kelompok harus memberikan penguatan positif 

terhadap hasil-hasil yang telah dicapai oleh kelompok itu, 

khususnya terhadap keikutsertaan secara aktif para anggota dan 

hasil-hasil yang telah dicapai oleh masing-masing anggota 

kelompok. 
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9. Evaluasi Kegiatan Layanan Bimbingan Kelompok 

Menurut Prayitno penilaian atau evaluasi adalah : 

 

kegiatan layanan bimbingan kelompok diorientasikan kepada 

perkembangan pribadi peserta didik dan hal-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: 81).  

 

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

pada perkembangan, yakni mengenali kemajuan atau perkembangna positif 

yang terjadi pada diri anggota kelompok. Prayitno (1995: 81) 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. 



45 

 

d. Mengungkapkan minat dan sikap anggota kelompok tentang 

kemungkinan kegiatan lanjutan. 

e. Mengungkapkan tentang kelancaran proses dan suasana 

penyelenggaraan layanan. 

C. Sikap Kepatuhan Siswa terhadap Tata Tertib Sekolah 

Tata tertib sekolah yang sifatnya mengikat peserta didik, sudah sepatutnya 

ditaati. Namun, masih terdapat beberapa tingkah laku yang mencerminkan 

terjadinya pelanggaran tata tertib sekolah. Sikap kepatuhan peserta didik 

terhadap tata tertib sekolah hendaknya bersumber dari dalam diri peserta 

didik tersebut dan bukan karena paksaan atau tekanan pihak lain. Sikap 

kepatuhan yang baik adalah sikap kepatuhan yang disadari oleh adanya 

kesadaran tentang nilai dan pentingnya peraturan – peraturan dan larangan – 

larangan yang terdapat dalam tata tertib tersebut. 

Menurut Djahiri (2002: 25), tingkat kesadaran atau kepatuhan seseorang 

terhadap tata tertib, meliputi: 1) patuh karena takut pada orang atau 

kekuasaan atau paksaan, 2) patuh karena ingin dipuji, 3) patuh karena kiprah 

umum atau masyarakat, 4) taat atas dasar adanya aturan dan hukuman serta 

untuk ketertiban, 5) taat karena dasar keuntungan atau karena kepentingan, 6) 

taat karena hal tersebut memang memuaskan baginya, 7) patuh karena dasar 

prinsip ethis yang layak universal. 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran seseorang 

khususnya peserta didik untuk mematuhi aturan atau hukum memang sangat 
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penting. Selain bertujuan untuk ketertiban juga berguna untuk mengatur tata 

perilaku peserta didik agar sesuai dengan norma yang berlaku. 

Blersted (dalam Soekanto, 2005) mengemukakan dasar–dasar kepatuhan atau 

faktor–faktor yang melatarbelakangi seseorang mematuhi aturan–aturan yang 

berlaku, yaitu sebagai berikut: 

a. Doctrination, sebab pertama seseorang mematuhi kaedah–kaedah adalah 

karena didoktrinir untuk berbuat demikian. 

b. Habitution, seseorang mematuhi kaedah–kaedah oleh karena sejak kecil 

dia mengalami proses sosialisasi maka lama-kelamaan menjadi suatu 

kebiasaan untuk mematuhi kaedah–kaedah yang berlaku. 

c. Utility, adalah salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada 

kaedah dikarenakan kegunaan pada kaedah tersebut. 

d. Grup identification, faktor penyebab seseorang menjadi patuh pada 

kaedah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana 

untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. 

Dalam pembentukan, pembinaan dan pengembangan kedisiplinan, setiap 

sekolah sebagai lembaga pendidikan yang bersifat formal, negeri maupun 

swasta perlu mempunyai aturan atau tata tertib. Hal ini dikarenakan peranan 

tata tertib di sekolah adalah mengatur kehidupan para pelajar baik yang 

bersifat kurikuler maupun ekstra kurikuler. Dalam kenyataan sehari-hari 

masih banyak diantara para pelajar yang melanggar tata tertib sekolah, 

padahal tata tertib sekolah telah dibuat sesuai dengan kondisi lingkungan 

sekolah yang dipandang mampu untuk menciptakan suasana lingkungan 
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pendidikan yang kondusif, aman dan nyaman. Rendahnya pemahaman 

mengenai sikap kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah ditengarai 

menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran tata tertib sekolah. 

1. Pengertian Tata Tertib Sekolah 

Sekolah merupakan tempat berinteraksi yang memiliki aturan tertentu, 

dimana setiap aturan berlaku secara umum untuk seluruh warga sekolah 

selama jam belajar sekolah masih aktif. Keberadaan tata tertib sekolah 

tersebut akan menjadi pengatur dalam kehidupan berinteraksi sesama warga 

sekolah. Sekolah juga sebagai bagian kecil dari adanya interaksi sosial dalam 

lingkungan bermasyarakat, sehingga dengan adanya tata tertib sekolah 

diharapkan seluruh warga sekolah dapat memahami bahwa dalam kehidupan 

bermasyarakat juga terdapat norma atau peraturan yang mengatur kehidupan 

bermasyarakat. Di Indonesia, kita mengenal beberapa norma diantaranya, 

norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. 

Dalam lingkungan pendidikan, terutama sekolah, tata tertib sekolah 

merupakan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan norma hukum yang 

ada untuk mengatur pergaulan dan interaksi di lingkungan sekolah agar tidak 

terjadi kekacauan. Setiap individu memiliki sifat dan karakter yang berbeda 

sehingga dengan adanya tata tertib sekolah akan mampu untuk 

menyatupadukan perbedaan tersebut untuk sama–sama memahami adanya 

tujuan utama di sekolah yaitu sama – sama untuk menuntut ilmu pendidikan. 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang memiliki tujuan membentuk 

manusia yang berkualitas, tentunya sangat diperlukan suatu aturan guna 
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mewujudkan tujuan tersebut dan sebagai kendali bagi seluruh warga sekolah. 

Lingkungan sekolah setingkat SMA yang beranggotakan remaja–remaja yang 

sedang dalam masa transisi, sangat rentan sekali terhadap perilaku yang 

menyimpang. 

Menurut Soetjiingsih (2004) remaja berusia 11 – 20 tahun yang dibagi 

menjadi 3 tahap remaja awal (11 – 13 tahun), remaja tengah (14 – 16 tahun),  

dan  remaja  akhir  (17  -  20  tahun). 

Masa remaja merupakan masa peralihan dari  anak-anak ke masa dewasa. 

Kehidupan remaja merupakan kehidupan yang sangat menentukan bagi 

kehidupan masa  depan mereka selanjutnya. Oleh karena itu, diperlukan 

suatu hukum atau aturan yang harus diterapkan di lingkungan sekolah yang 

tujuannya untuk membatasi setiap perilaku peserta didik serta menunjukkan 

keseragaman dalam menuntut ilmu pendidikan. 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1993:37), mengemukakan bahwa 

“sikap kepatuhan adalah bentuk perilaku dari pelaksanaan tata tertib sekolah. 

Peraturan tata tertib sekolah adalah peraturan yang mengatur segenap tingkah 

laku para siswa selama mereka bersekolah untuk menciptakan suasana yang 

mendukung pendidikan”. Indrakusumah (2001: 140) mengartikan tata tertib 

sebagai “sederetan peraturan yang harus ditaati dalam suatu situasi atau 

dalam kehidupan tertentu”. Dengan demikian, maka keberadaan tata tertib di 

lingkungan sekolah amatlah penting sebagai garis hukum yang resmi. Tata 

tertib sekolah adalah batas – batas seseorang untuk berperilaku di dalam 

lingkungan agar sesuai dengan yang diharapkan oleh keluarga, sekolah 

maupun masyarakat. Dalam lingkungan sekolah, tata tertib digunakan untuk 
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menciptakan kehidupan sekolah yang lebih baik dan kondusif serta lebih 

menanamkan sikap kedisiplinan. 

Dalam informasi pada Mandala (1993:21) mengenai tata tertib sekolah 

menegaskan bahwa:  

“Sikap kepatuhan siswa menjadi tolak ukur dalam tata tertib. Peraturan tata 

tertib sekolah secara operasional untuk mengatur perilaku atau sikap siswa, 

dalam peraturan tata tertib sekolah dikemukakan hal – hal yang diharuskan, 

dianjurkan dan tidak boleh dilakukan dalam pergaulan di lingkungan 

sekolah”. 

Sikap kepatuhan siswa merupakan aplikasi nyata dari tata tertib sekolah. 

Secara khusus, tata tertib sekolah lebih ditekankan kepada peserta didik. Hal 

ini mengingat peserta didik merupakan faktor terbesar yang harus 

diperhatikan selama proses pendidikan berlangsung. Peserta didik SMA 

sangat mudah untuk dipengaruhi, terlebih dengan hal – hal yang lebih berbau 

modernisasi sehingga besar kemungkinan akan menimbulkan dampak yang 

negatif terhadap diri peserta didik misalnya dalam bertingkahlaku atau pun 

dalam prestasi belajarnya. 

Dari uraian diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa tata tertib sekolah itu 

dibuat secara resmi oleh pihak yang berwenang dengan pertimbangan – 

pertimbangan tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah tersebut. 

Didalamnya memuat hal – hal yang harus dilakukan dan juga larangan bagi 

peserta didik selama ia berada di lingkungan sekolah. Adanya sangsi tertentu 

yang akan diberikan kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran 

terhadap tata tertib sekolah.  
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Diharapkan dengan adanya tata tertib sekolah akan benar – benar tercipta 

suasana yang mendukung untuk terselenggaranya proses pendidikan sehingga 

ahir dari tujuan pendidikan akan tercepai. Tujuan pendidikan pada umumnya 

adalah dapat membentuk peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, dan menjadi warga 

negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Lahirnya generasi penerus 

bangsa yang tangguh akan menjadi tolak ukur  keberhasilan dari proses 

pendidikan. 

2. Tujuan Tata Tertib Sekolah 

Sebelum membahas tentang tujuan tata tertib sekolah secara lebih luas, akan 

penulis uraikan terlebih dahulu tujuan dari peraturan. Menurut Hurlock 

(1999: 85), yaitu: “peraturan bertujuan untuk membekali anak dengan 

pedoman berperilaku yang disetujui dalam situasi tertentu”. Misalnya dalam 

peraturan sekolah, peraturan ini memuat apa yang harus dilakukan dan apa 

yang tidak boleh dilakukan oleh peserta didik sewaktu berada di lingkungan 

sekolah serta sangsi yang akan diberikan kepada peserta didik yang 

melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah tersebut. 

Tujuan tata tertib secara umum adalah untuk menciptakan suatu kondisi yang 

menunjang terhadap kelancaran, ketertiban, dan suasana yang damai dalam 

pembelajaran. Dalam informasi tentang Mandala (1993: 21) disebutkan 

bahwa: “ketertiban adalah suatu kondisi dinamis yang menimbulkan 

keserasian dan keseimbangan tata kehidupan bersama sebagai makhluk 

Tuhan Yang Maha Esa”. Sebagai aplikasinya, maka sekolah – sekolah 
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memiliki tata tertib yang sedikit banyak ada perbedaan antara sekolah satu 

dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan perbedaan kondisi maupun situasi 

sekolah tersebut sehingga tata tertib sekolah harus disesuaikan, namun pada 

dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan suasana yang damai 

dalam pembelajaran dan mendukung untuk terselenggaranya proses 

pembelajaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan tata tertib sekolah 

adalah untuk menciptakan stabilitas lingkungan sekolah yang serasi dan 

seimbang sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolahan dapat terlaksana 

dengan baik. 

3. Peran dan Fungsi Tata Tertib Sekolah 

Tata tertib sekolah memegang peranan penting  sehingga keberadaannya 

sangat diperlukan, hal ini sebagai upaya untuk mengatur perilaku atau sikap 

peserta didik di sekolah. Keberadaan tata tertib merupakan langkah untuk 

menjamin kehidupan yang tertib, tenang, sehingga kelangsungan kehidupan 

sosial dapat dicapai. 

Peraturan dan tata tertib yang berlaku di manapun akan tampak dengan baik 

apabila keberadaannya diawasi dan dilaksanakan dengan baik, hal ini sesuai 

yang dikemukakan oleh Durkheim (2009: 107 – 108) bahwa: 

“Hanya dengan menghormati aturan – aturan sekolahlah si anak belajar 

menghormati aturan – aturan umum lainnya, belajar mengembangkan 

kebiasaan, mengekang dan mengendalikan diri semata – mata karena ia harus 

mengekang dan mengendalikan diri”. 

  

Dengan adanya pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa sekolah merupakan 

ajang pendidikan yang akan membawa peserta didik ke kehidupan yang lebih 
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luas yaitu lingkungan masyarakat, dimana sebelum anak (peserta didik) ke 

masyarakat, maka perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk 

mengekang dan mengendalikan diri. Sehingga mereka diharapkan mampu 

menciptakan lingkungan masyarakat yang tertib, tenang, aman, dan damai. 

Tata tertib sekolah berperan sebagai pedoman perilaku peserta didik, 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Hurlock (1999: 76), bahwa : “peraturan 

berfungsi sebagai pedoman perilaku anak dan sebagai sumber motivasi untuk 

bertindak sebagai harapan sosial...”. Di samping itu, peraturan juga 

merupakan salah satu unsur disiplin untuk berperilaku. Hal ini sejalan dengan 

pendapat yang dikemukakan oleh Hurlock (1999: 84) yaitu: 

“Bila disiplin diharapkan mampu mendidik anak – anak untuk berperilaku 

sesuai dengan standar yang ditetapkan kelompok sosial mereka, ia harus 

mempunyai empat unsur pokok, apapun cara mendisiplinkan yang digunakan, 

yaitu: peraturan sebagai pedoman perilaku, konsistensi dalam peraturan 

tersebut dan dalam cara yang digunakan untuk mengajak dan 

memaksakannya, hukuman untuk pelanggaran peraturan dan penghargaan 

untuk perilaku yang sejalan dengan perilaku yang berlaku”. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa dalam menerapkan 

disiplin perlu adanya peraturan dan konsistensi dalam pelaksanaanya. Tata 

tertib sekolah mempunyai dua fungsi yang sangat penting dalam membantu 

membiasakan anak mengendalikan dan mengekang perilaku yang diinginkan, 

seperti dikemukakan oleh Hurlock ( 1999: 85), yaitu: 

a. Peraturan mempunyai nilai pendidikan, sebab peraturan memperkenalkan 

pada anak perilaku yang disetujui oleh anggota kelompok tersebut. 

Misalnya anak belajar dari peraturan tentang memberi dan mendapat 

bantuan dalam tugas sekolahnya, bahwa menyerahkan tugas sendiri 

merupakan satu – satunya cara yang dapat diterima di sekolah untuk 

menilai prestasinya. 

b. Peraturan membantu mengekang perilaku yang tidak diinginkan. 
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Agar tata tertib dapat memenuhi kedua fungsi di atas, maka peraturan atau 

tata tertib itu harus dimengerti, diingat, dan diterima oleh individu atau 

peserta didik. Bila tata tertib diberikan dalam kata – kata yang tidak dapat 

dimengerti, maka tata tertib tidak berharga sebagai suatu pedoman perilaku. 

Jadi kesimpulan yang dapat penulis kemukakan bahwa sikap kepatuhan siswa 

terhadap tata tertib sekolah sangat berpengaruh pada kegiatan belajar 

mengajar di sekolah tersebut. Pemahaman yang baik akan sikap kepatuhan 

siswa terhadap tata tertib sekolah dapat menciptakan lingkungan sekolah yang 

kondusif. Namun sebaliknya, kurangnya pemahaman akan sikap kepatuhan 

siswa terhadap tata tertib sekolah dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran 

terhadap tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah berisikan keharusan yang 

harus dilaksanakan oleh peserta didik. Selain itu tata tertib sekolah juga 

berfungsi sebagai pengendali bagi perilaku peserta didik, karena tata tertib 

sekolah berisikan larangan terhadap peserta didik tentang suatu perbuatan dan 

juga mengandung sanksi bagi peserta didik yang melakukan pelanggaran 

terhadap tata tertib sekolah. 
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D. Kaitan Layanan Bimbingan Kelompok dengan Sikap Kepatuhan Siswa 

terhadap Tata Tertib Sekolah 

Fungsi pencegahan dan penyembuhan menjadi bagian penting kenapa 

bimbingan kelompok digunakan. Hal ini disesuaikan bahwa, kedua fungsi 

tersebut cocok untuk kasus ini. Dalam fungsi pencegahan dan fungsi 

penyembuhan, bimbingan kelompok berperan baik bagi peserta didik yang 

telah melakukan pelanggaran maupun peserta didik yang tidak melakukan 

pelanggaran. Keberadaan fungsi ini, menjadi bagian penting dalam 

penanganan akan rendahnya sikap kepatuhan siswa terhadap tata tertib 

sekolah. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Asmani(2010)  

Fungsi preventif/pencegahan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan 

upaya konselor untuk senantiasa mengantsipasi berbagai masalah 

yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak 

dialami oleh konselee. Melalui fungsi ini, konselor memberikan 

bimbingan kepada konselee tentang cara menghindarkan diri dari 

perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Adapun teknik 

yang dapat digunakan adalah layanan orientasi, informasi dan 

bimbingan kelompok. 

Fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang 

bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian 

bantuan kepada konselee yang telah mengalami masalah, baik yang 

menyangkut aspek pribadi, pribadi-sosial, belajar mapun karier. 

Hal tersebut diatas merupakan bagian dari fungsi bimbingan dan konseling. 

Bimbingan kelompok bermaksud memanfaatkan dinamika kelompok sebagai 

media dalam upaya membimbing individu–individu yang memerlukan. 

Bimbingan kelompok dapat membantu siswa untuk meningkatkan 

pemahamannya akan sikap kepatuhan terhadap tata tertib sekolah.  
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Prayitno (1995: 178) mengungkapkan bahwa: 

Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

sekelompok orang dengan memeanfaatkan dinamika kelompok. 

Maksudnya, semua peserta kegiatan kelompok saling berinteraksi, 

bekerjasama, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi 

saran dan lain – lain serta apa yang dibincangkan akan bermanfaat 

bagi setiap anggota kelompok. Bimbingan kelompok terlaksana 

apabila topik yang dibicarakan adalah berupa topik umum. 

Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok bertujuan mengajak para peserta 

didik untuk bersama–sama mengemukakan pendapat tentang sesuatu dan 

membicarakan topik–topik penting yang bersifat umum. Mengembangkan 

nilai–nilai tentang hal yang akan dibicarakan tersebut. Mengembangkan 

langkah–langkah bersama untuk menangani permasalahan yang dibahas 

dalam kelompok. 

Menurut Ahmadi (2002: 172), lingkungan yang terdekat banyak memiliki 

peranan dalam pembentukan dan perubahan sikap, yaitu: 

Pembentukan dan perubahan sikap tidak terjadi dengan sendirinya. Sikap 

terbentuk dalam hubungannya dengan suatu obyek, orang, kelompok, 

lembaga, nilai, melalui hubungan antar individu, hubungan didalam 

kelompok, komunikasi surat kabar, buku, poster, radio, televisi dan 

sebagainya. 

Sikap kepatuhan siswa dapat terbentuk oleh adanya hubungan didalam 

kelompok. Interaksi dalam kelompok tersebut akan mampu mempengaruhi 

sikap kepatuhan siswa. Sebagai upaya sadar yang harus dibiasakan dalam diri 

seluruh warga sekolah, agar tujuan dari tata tertib sekolah dapat tercapai. 

Elemen – elemen dalam pelaksanaan dan pengawasan tata tertib sekolah 

menjadi foktor yang penting didalamnya. Suasana belajar yang nyaman, tertib 
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dan menyenangkanpun akan dapat tercipta, sehingga prestasi secara individu 

maupun sekolahpun akan diperoleh. 

Adanya tata tertib sekolah, menjadi sebuah aturan bagi warga sekolah dalam 

menjalankan aktifitas di sekolah. Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan(1993:37), mengemukakan bahwa  

“Sikap kepatuhan adalah bentuk perilaku dari pelaksanaan tata tertib sekolah. 

Peraturan tata tertib sekolah adalah peraturan yang mengatur segenap tingkah 

laku para siswa selama mereka bersekolah untuk menciptakan suasana yang 

mendukung pendidikan”. 

Sikap kepatuhan sebagai bentuk perilaku bermasyarakat dalam lingkungan 

sekolah. Sebagai cara dalam menciptakan suasana yang mendukung 

pendidikan, maka tata tertib memiliki sanksi khusus bagi yang melakukan 

pelanggaran. Tata tertib sekolah adalah batas–batas seseorang untuk 

berperilaku didalam lingkungannya agar sesuai dengan yang diharapkan oleh 

keluarga, sekolah maupun masyarakat. 

Dalam informasi tentang Mandala (1993:21) mengenai tata tertib sekolah 

menegaskan bahwa:  

“Sikap kepatuhan siswa menjadi tolak ukur dalam tata tertib. Peraturan 

tata tertib sekolah secara operasional untuk mengatur perilaku atau sikap 

siswa, dalam peraturan tata tertib sekolah dikemukakan hal – hal yang 

diharuskan, dianjurkan dan tidak boleh dilakukan dalam pergaulan di 

lingkungan sekolah.” 

Dalam mencapai tujuan tata tertib yang diharapkan, maka perlu adanya 

sosialisasi, pengawasan, bahkan tindak lanjut dari kegiatan yang dilakukan. 

Ada pola penangana khusu untuk peserta didik – peserta didik yang 

melakukan pelanggaran, sehingga penyampaian dengan baik dan benar akan 
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dapat diterima oleh peserta didik. Bimbingan kelompok menjadi bagian dari 

proses ini. Adanya pelaksanaan bimbingan kelompok diharapkan mampu 

membantu peserta didik untuk dapat memahami dirinya, mandiri, serta 

mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman sikap 

kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah akan lebih efektif disampaikan 

melalui layanan bimbingan kelompok. 

Atas dasar teori tersebut, peneliti berupaya menggunakan layanan bimbingan 

kelompok untuk meningkatkan sikap kepatuhan siswa terhadap tata tertib 

sekolah. Dari pemahaman inilah, akhirnya penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa dengan penggunaan layanan bimbinga kelompok 

diperkirakan dapat meningkatkan sikap kepatuhan siswa terhadap tata tertib 

sekolah. 

 


