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ABSTRAK 

 

LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK DENGAN TEKNIK 

SOSIODRAMA   UNTUK MENINGKATKAN MENEJEMEN 

WAKTU BELAJAR DI KELAS VIII  SMP NEGERI    

 

Oleh 

Desi Sri Lestari 

 

Layanan Bimbingan Kelompok adalah suatu langkah untuk 

membantu individu secara pribadi ataupun kelompok dalam 

menyelesaikan masalah teman sebayanya yang mencakup hubungan 

secara individual maupun kelompok pada semua aktivitas sosial untuk 

membantu teman sebayanya dalam meningkatkan kemampuan 

hubungan sosialnya. Menurut Anton M.Mulyono menejemen waktu 

belajar adalah  segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan 

yang terjadi baik fisik maupun non-fisik, merupakan suatu aktivitas. 

Sedangankan menurut Sriyono aktivitas adalah segala kegiatan yang 

dilaksanakan baik secara jasmani atau rohani. Aktivitas belajar 

merupakan segala kegiatan yang dilakuakan dalam proses interaksi 

(guru dan siswa) dalam rangka mencapai tujuan belajar. Menejemen 

belajar adalah penekanannya pada siswa, sebab dengan adanya 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran terciptalah situas belajar 

aktif. Rochman Natawijaya dalam Depdiknas belajar aktif adalah 

suatu aitem belajar mengajar yang menekankan keaktifan siswa secara 

fisik, mental intelektual dan emosional guna memperoleh hasil belajar 

berupa perpaduan antara aspek koqnitif, akfektif dan psikomotor. 

Sosiodrama adalah metode pembelajaran bermain peran untuk 

memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena 

sosial, permasalahan yang menyangkut hubungan antara manusia 

seperti masalah kenakalan remaja, narkoba, gambaran keluarga yang 

otoriter, dan lain sebagainya. Sosiodrama digunakan untuk 

memberikan pemahaman dan penghayatan akan masalah-masalah 

sosial serta mengembangkan kemampuan siswa untuk 

memecahkannya. 

 

Kata Kunci: Bimbingan Konseling kelompok, Teknik Sosiodrama 
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MOTTO 

                   

Sesungguhnya allah tidak akan mengubah keadaaan suatu kaum 

sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri 

(QS. Ar-Ra’du:11).
1 

  

                                                           
1
Depertemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahanya (CV. Toha 

Putra: Semarang)1993  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman memahami penulisan 

skripsi ini, maka akan secara singkat dapat diuraikan beberapa 

kata yang terkait dengan maksud dari judul skripsi ini. Judul 

skripsi ini adalah: Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik 

Sosiodrama Untuk Meningkatkan Menejemen Waktu Belajar Di 

Kelas VIII  SMP Negeri  Jati Agung Lampung Selatan  

B. Alasan Memilih Judul  

Adapun yang menjadi alasan dan pertimbangan dalam 

memilih judul adalah sebagai berikut:  

1. Alasan subjektif 

Sosiodrama adalah metode pembelajaran bermain 

peran untuk memecahkan masalah-masalah yang 

berkaitan dengan fenomena sosial, permasalahan yang 

menyangkut hubungan antara manusia seperti masalah 

kenakalan remaja, narkoba, gambaran keluarga yang 

otoriter, dan lain sebagainya. Sosiodrama digunakan 

untuk memberikan pemahaman dan penghayatan akan 

masalah-masalah sosial serta mengembangkan 

kemampuan untuk memecahkannya. 

2. Alasan Objektif 

Judul ini memudahkan penulis dalam pencarian data 

karena tersedianya data primer dilokasi penelitian dan 

ditunjang dengan data skunder berupa literature-literatur 

yang memadai, memungkinkan  setiap bahasan yang ada  

dianalisis secara ilmiyah. 
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C. Latar Belakang Masalah 

Program bimbingan dan konseling di sekolah disusun untuk 

kebutuhan peserta didik / konseli dan kebutuhan sekolah. 

Berdasarkan peraturan mentri pendidikan dan kebudayaan nomor 

111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah, struktur program 

bimbingan dan konseling terdiri atas rasional visi dan misi 

kebutuhan, tujuan, komponen program, bidang dan layanan.
1
 

Sosiodrama adalah metode pembelajaran bermain peran 

untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan 

fenomena sosial, permasalahan yang menyangkut hubungan 

antara manusia seperti masalah kenakalan remaja, narkoba, 

gambaran keluarga yang otoriter, dan lain sebagainya. 

Sosiodrama digunakan untuk memberikan pemahaman dan 

penghayatan akan masalah-masalah sosial serta mengembangkan 

kemampuan siswa untuk memecahkannya. 

Proses pembelajaran merupakan yang di dalamnya terdapat 

kegiatan interaksi antara Tenaga pendidik dan peserta didik dan 

komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif 

untuk mencapai suatu tujuan belajar. Dalam proses pebelajaran 

guru dan siswa merupakan dua komponen yang tidak dapat 

dipisahkan. Antara dua komponen tersebut harus terjalin interaksi 

yang saling menunjang agar hasil belajar siswa dapat tercapai 

secara optimal.
2
 

Menejemen belajar adalah penekanannya pada siswa, sebab 

dengan adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

terciptalah situas belajar aktif. Rochman Natawijaya dalam 

Depdiknas belajar aktif adalah suatu aitem belajar mengajar yang 

menekankan keaktifan siswa secara fisik, mental intelektual dan 

                                                           
1Kementrian pendidikan dan kebudayaaan direktorat jendral guru dan tenaga 

pendididkan, (Panduan Oprasional penyelanggaraan bimbingan dan konseling 

SMA:2016) ,h. 10 
2Hidayat Sholeh, Pengembangan Kurikulum Baru 

(Bandung:Rosdakarya,2017),h.118 



 

 

3 

emosional guna memperoleh hasil belajar berupa perpaduan 

antara aspek koqnitif, akfektif dan psikomotor.
3
 

Konsep pendidikan dikembangkan melalui mekanisme 

proses belajar mengajar yang disebut sekolah, dimana sekolah 

merupakan tempat menuntut ilmu, guna memiliki pengetahuan 

akademik maupun non akademik, selain itu sekolah memiliki 

peranan sebagai media pengembangan diri, pengembangan 

kreativitas, dan pembentukan watak atau karakter dari peserta 

didik. Peran dan fungsi sekolah membentuk dan mempengaruhi 

proses tumbuh kembang anak yang dikelola melalui proses 

manajemen sekolah.
4
 

Kata pendidikan merupakan hal yang sangat familiar 

dikalangan masyarakat dimana diidentikkan dengan sekolah, 

namun sayang sekali mungkin masih banyak masyarakat awam 

belum mengetahui apa itu definisi pendidikan itu sendiri. Dimana 

pada UU SISDIKNAS BAB 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa: 

"Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara."
5
 

“Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta 

didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan 

bagi peranannya di masa yang akan datang” (UUR.I No. 2 Tahun 

2015 Bab I, Pasal 1).Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana. Hal ini berarti bahwa proses pendidikan di sekolah 

                                                           
3 Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer, (Jakarta: Alfabet 

2013), h.96. 
4 Arifin, Zainal.. Penelitian Pendidikan.( Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

:2002) h.45 
5 Juhairiah, Sistem Pendidikan Nasional, tahun 2015  No.2 tahun 2015  
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dilakukan antara pendidik dan peserta didik. 
6
Pendidikan 

memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia.
7
 

Disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan sangatlah penting 

bagi kehidupan seperti perintah Allah SWT, Ilmu pengetahuan  

tidak hanya berguna untuk kehidupan, namun Allah pun  berjanji 

orang-orang berilmu akan diangkat derajartnya maka dari itu 

proses pendidikan senantiasa menjadi perhatian dan terus 

dikembangkan dalam memajukan kehidupan. Pendidikan juga 

dapat diperoleh dari pendidikan formal dan non formal. 

Pendidikan formal adalah pendidikan yang dilakukan melalui 

jalur pendidikan yang ditempuh secara resmi pada suatu lembaga 

pendidikan, contohnya seperti belajar di sekolah. Pendidikan non 

formal adalah pendidikan yang dilakukan diluar pendidikan 

formal, contohnya mengaji di TPA. Pendidikan non formal 

memiliki tujuan sebagai pelengkap pendidikan formal. 

Tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang No. 20, 

Tahun 2003 jabaran UUD 1945 tentang pendidikan dituangkan 

dalam Undang-Undang N0. 2003. Pasal 3 menyebutkan , 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”
8
  

Tujuan utama dari pendidikan adalah mengembangkan 

potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Dengan 

tujuan ini, diharapkan mereka yang memiliki pendidikan dengan 

baik dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian, 

                                                           
6 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2015), h. 2. 
7
Ni Nyoman Parwati, I Putu Pasek Suryawan, Ratih Ayu Apsari, Belajar 

dan Pembelajaran (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 13. 
8 Asbin Pasaribu, Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam 

Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional Di Madrasah,  Jurnal EduTech Vol. 3 No. 1 

(1 Maret 2017), h. 25. 
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mandiri dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Jadi 

singkatnya pendidikan adalah proses pembelajaran kepada 

individu atau peserta didik agar dapat memiliki pemahaman 

terhadap sesuatu dan membuatnya menjadi seorang manusia yang 

kritis dalam berpikir. 
9
 

Manusia adalah makhluk yang paling indah dan paling 

tinggi derajatnya yang diciptakan oleh Allah SWT. Manusia 

memiliki kedudukan yang lebih mulia dibandingkan dengan 

makhluk-makhluk lain Allah SWT. Manusia diciptakan yaitu 

dengan diberikan akal kepada manusia, dan Keindahan manusia 

dapat diartikan bahwa tiada sesuatu pun ciptaan Allah SWT yang 

menyamai keberadaan manusia yang mampu mendatangkan 

kesenangan dan kebahagiaan dimanapun dan pada saat apa pun, 

baik bagi dirinya sendiri, maupun makhluk lain.
10

 

Dzakiyah Derajat mengatakan Didalam proses 

pembelajaran, tenaga pendidik memegang peran penting karna 

guru pemegang sebagai peranan atau sebagai media didalam 

sebuah  pembelajaran, yang berarti guru atau pendidik sebagai 

perantara dalam usaha beruntuk memperoleh suatu tingkah laku 

yang membawa ke perubahan peserta didik. Keberhasilan peserta 

didik terhadap proses proses belajar tergantung dari jarak jauh 

guru sanggup memainkan peranannya.
11

 

Sebagaimana yang perlu diketahui bahwa belajar yaitu 

peristiwa yang sangat komplek. Dalam peristiwa tersebut terdapat 

beberapa faktor-faktor  yang saling mempengaruhi dan saling 

menunjang, faktor tersebut adalah diantaranya terdapat dua faktor 

yang pertama dari guru mata pelajaran dan yang kedua dari diri 

peserta didiknya sendiri. Jadi secara teori dapat dipastikan bahwa 

ketercapainya suatu tujuan, khususnya tujuan pembelajaran 

diantaranya terdapat dua faktor yaitu faktor eksteral dan internal. 

                                                           
9 Niko Rahmadhani, Pengaruh pendidikan formal terhadap pentingnya 

keceradsan peserta didik. Jurnal Pendidikan, Dikutip Pada Agustus 2020 
10 H. Prayitno, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Rineka 

Cipta, cetakan ke-3,2015), h. 9. 
11 Zakiyah Darajat, Keperibadian Guru ,(Bandung,PT Bulan Bintang.2005) 

h.3 
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Jika metode pembelajaran yang ditetapkan oleh tenaga pendidik 

sudah mencapai standar tetrtentu berarti perlu ditanyakan atau 

perlu diteliti terhadap peserta didiknya itu sendiri. Miller Rolnick 

2002 mensistematisasikan proses ini dengan mengembangkan 

motivasi yang membantu klien mengembangkan motivasi untuk 

berubah dan mencapai tujuan konseling. 
12

 

Pada dasarnya manusia itu memiliki suatu kesanggupan 

didalam dirinya untuk menyadari dirinya sendiri, yaitu suatu 

kesanggupan yang sangat unik dan nyata yang memungkinkan 

manusia itu untuk selalau berfikir dan memutuskan suatu 

masalah-masalah  tersebut, semakin kuat kesadaran diri pada diri 

seseorang, maka semakin bebas juga untuk memutuskan secara 

bebas didalam kerangka pembatasanya yaitu suatu aspek yang 

esensial pada diri manusia itu sendiri. Manusia itu sangat unik  

dalam arti bahwa dia berusaha untuk menemukan suatu tujuan 

hidup dan menciptakan nilai-nilai yang akan memberikanya 

makna bagi kehidupanya.
13

 

Suatu perkembangan untuk suatu perubahan atau inovasi 

baru terhadap nilai suatu pendidikan sangat dipengaruhi oleh 

komponen-komponen yang ada didalamnya. Seperti metode atau 

teknik guna membantu peserta didik. maka peran guru bimbngan 

konseling disekolah sangatmembawa suatu perbuahan pada 

peserta didik. oleh karna itu, Perubahanya tidak akan terjadi jika 

manusia itu sendiri tidak akan mengubahnya sendiri, seperti yang 

tercantum didalam Al-Qur‟an surat Ar-Ra‟du Ayat 11 yang 

berbunyi: 

                                                           
12

Bradley T. Erford,40 teknik yang harus diketahui,(yogyakarta:Celeban 

Timur2015,) h.197 
13 Gerald Corey, Teori dan praktek psikoterapi(Bandung:Refika 

Aditama,2013) h. 33 
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Artinya:..Sesungguhnya allah tidak akan mengubah keadaaan 

suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang 

ada pada diri mereka sendiri...(QS. Ar-Ra‟du:11).
14

 

Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali mereka yang 

ingin mengubah suatu keadaan atau kondisinya. Akan tetapi 

sebagai umat muslim khususnya tugas guru bimbingan dan 

koseling dapat membantu suatu perubahan yang menjadikan 

fasilitator peserta didik. yang bertujuan memotivasi atau 

membantu seseorang untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi. 

Untuk mempermudah suatu pencapaian suatu tujuan dari suatu 

petunjuk nya adalah perlu meningkatkan kualitas pembelajaran 

peserta didik. Dengan memberikan arahan serta dorongan 

terhadap peserta didik maka dari itu peserta didik dapat terbantu. 

Sehingga mencapai suatu hasil pembelajaran yang baik. 

Menurut Prayitno Bimbingan Kelompok adalah suatu 

layanan bimbingan yang diberikan kepada peserta didik secara 

bersama-sama atau kelompok agar kelompok itu menjadi kuat 

dan besar.
15

 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

layanan bimbingan kelompok adalah salah satu teknik dalam 

bimbingan konseling untuk memberikan bantuan kepada peserta 

didik yang dilakukan oleh seorang pembimbing/konselor melalui 

kegiatan kelompok yang dapat berguna untuk.mencegah 

                                                           
14Depertemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahanya (CV. Toha Putra: 

Semarang) 1993  
15 Prayitno, Layanan dan Bimbingan Konseling Kelompok, ( Jakarta: Ghali 

Indonesia, 1995 ), h.61 
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berkembangnya masalah-masalah yang dihadapi anak dan 

mengembangkan potensi yang ada. 

Penulis melakukan penelitian ini tujuannya adalah 

membantu peserta didik dalam meningkatkan menejemen gaya 

belajar disekolah. peneliti melakukan penelitian ini melalui 

layanan bimbingan dan konseling kelompok dengan teknik 

sosiodrama untuk mempermudah suatu layanan serta mempererat 

hubungan kekeluargaan antar peserta didik sehingga dapat 

memotivasi satu sama lain untuk meningkatkan menejmen belajar 

peserta didik disekolah. 

Menurut Anton M.Mulyono menejemen waktu belajar 

adalah  segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan 

yang terjadi baik fisik maupun non-fisik, merupakan suatu 

aktivitas. Sedangankan menurut Sriyono aktivitas adalah segala 

kegiatan yang dilaksanakan baik secara jasmani atau rohani. 

Aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang dilakuakan 

dalam proses interaksi (guru dan siswa) dalam rangka mencapai 

tujuan belajar. 

Sebagaimana yang perlu diketahui bahwa belajar yaitu 

peristiwa yang sangat komplek. dalam peristiwa tersebut terdapat 

beberapa faktor-faktor  yang saling mempengaruhi dan saling 

menunjang, faktor tersebut adalah diantaranya terdapat dua faktor 

yang pertama dari guru mata pelajaran dan yang kedua dari diri 

peserta didiknya sendiri. Jadi secara teori dapat dipastikan bahwa 

ketercapainya suatu tujuan, khususnya tujuan pembelajaran 

diantaranya terdapat dua faktor yaitu faktor eksteral dan internal. 

Jika metode pembelajaran yang ditetapkan oleh tenaga pendidik 

sudah mencapai standar tetrtentu berarti perlu ditanyakan atau 

perlu diteliti terhadap peserta didiknya itu sendiri. Miller Rolnick 

mensistematisasikan proses ini dengan mengembangkan 

karakteristik yang membantu klien mengembangkan karakter 

untuk berubah dan mencapai tujuan konseling. 
16

 

                                                           
16

Bradley T. Erford,40 teknik yang harus diketahui,(yogyakarta:Celeban 

Timur2015,) h.197 
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Untuk mendapatkan data yang lebih valid penulis juga 

menggunakan wawancara untuk hasil yang lebih maksimal. hasil 

wawancara guru bimbingan dan konseling oleh ibu Dra. Linarti 

Dwi Astuti sebagai guru bimbingan konseling VIII SMP N 1 Jati 

Agung Lampung Selatan. mengatakan bahwa pengaruh konseling 

sangat berperan penting terhadap siswa disekolah karna tidak 

semua peserta didik mau menceritakan masalah yang dihadapi 

kepada orang tua atau gurunya, bahkan kebanyakan menceritakan 

hal tersebut kepada teman dekatnya atau teman sebayanya, oleh 

karena itu konseling kelompok disekolah akan sangat efektif jika 

di terapkan disekolah. serta konseling dijadikan salah satu 

ekstrakulikuler yang diadakan setiap satu minggu walaupun 

bukan hanya konseling kelompok, teman sebaya saja melainkan 

banyak hal. 

Landasan dasar pemikiran yang melatar belakangi masalah 

dalam penelitian ini adalah pada siswa kelas VIII SMP N 1 Jati 

Agung Lampung Selatan. dari hasil penelitian melalui observasi, 

wawancara serta kuisioner yang di laksanakan pada tanggal 10 

Januari 2020 terdapat peserta didik yang minimnya memiliki 

menejemen belajar sebagai pelajar, hal ini juga di sampaikan oleh 

guru bimbingan konseling VIII SMP N 1 Jati Agung Lampung 

Selatan. serta hasil observasi dan dari hasil wawancara guru 

bimbingan konseling tersebut penulis mendapatkan suatu 

permasalahan yang salah satunya adalah kurangnya menejemen 

belajar peserta didik. sebagai peserta didikik yang terdapat pada 

peserta didik Kelas VIII SMP N 1 Jati Agung Lampung Selatan. 

untuk meningkatkan menejemen waktu peserta didik atas tugas 

yang telah diberikan oleh guru disekolah serta berpengaruh pada 

waktu belajar.
17

 

Berdasarkan hasil Pra-Penelitian melalui observasi secara 

langsung disekolah terhadap peserta didik kelas VIII SMP N 1 

Jati Agung Lampung Selatan. pada Hari Kamis 27 Februari 2019 

prihal permasalahan mengenai menejmen belajar. Berikut adalah 

                                                           
17

Dra. Linarti Dwi Astuti, Koordinator Guru BK  SMP N I Jati Agung, 2019 
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jumlah populasi peserta didik kelas VIII SMP N 1 Jati Agung 

Lampung Selatan. 

Tabel 1 

Jumlah Populasi Peserta Didik Kelas VIII SMP N 1 Jati Agung 

Lampung Selatan. 

 

No 
 

Kelas 

Jumlah Peserta Didik  

Jumlah L P 

1   VIII 10 22 32 

Jumlah 32 
Sumber : Hasil Observasi pada saat pra-penelitian di kelas VIII SMP N 1 

JatiAgung Lampung Selatan. 

 

Tabel 2 

Data Lapangan Menejemen Waktu Belajar SMP N I Jati 

Agung Lampung Selatan 
NO 

 

Nama Indikator Keterangan 

1 AI 1. Mampu 

menyususn 

tujuan 

1. Selalu Terlambat dalam 

mengumpulkan tugas- 

tugas sekolah 

2 EK 2. Mampu 

menyusun 

Prioritas 

1. selalau tidak tahu jika 

ada tugas sehingga 

tidak mengumpulkan 

tugas, 

3 SS 3. Meminimalisir 

gangguan 

 

1. Tidak ada kemauan 

untuk melakukan hal 

baru seperti 

ekstrsulikuler 

2. Tidak ada kemauan dan 

minat untuk belajar 

dikelas 

4 LF  

4. Disiplin 

1. Dalam kegiatan belajar 

lebih senang 

mencontek dan 

menunggu tugas 

peserta didik lainya 

dibandingkan dengan 

bekerja sendiri 

2. Belum mampu untuk 

percaya diri 
Sumber: Wawancara Guru Bk SMP N 1 Jati Agung Lampung Selatan  
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Berdasarkan prasurvey atau suatu penelitian yang dilakukan 

penulis di SMP N 1 Jati Agung mengenai  layanan konseling 

kelompok  yang di laksanakan penelitian pada siswa kelas VIII 

SMP N 1 Jati Agung Guna membangun menejemen waktu agar 

menjadi peserta didik lebih berkarakter sebagaimana pelajar atau 

peserta didik disekolah Yang mana menurut penelitian terdapat 

beberapa masalah yang dialami siswa khususnya peserta didik 

disekolah. Dalam hal lain hubungan konseling kelompok juga 

membentuk suatu hubungan yang harmonis serta keakraban atau 

kedekatan pada remaja.dan menjadikanya patner dalam suatu 

hubugan dalam berbagai aktivitas diskeolah. 

Maka dari itu seseorag sangat membutuhkan bantuan orang 

lain, agar orang lain bisa merubah keadaan seseorang tersebut. 

akan tetapi suatu perubahan tersebut harus ada dorongan dari 

dalam diri sendiri dan keinginan untuk berubah menjadi yang 

lebih baik. Atau dapat merubah prilakunya atau pemikiranya 

melalui bantuan dari orang lain. Maka dari itu tolong  menolong 

merupakan sifat terpuji agar dapat membantu proses 

penyembuhan pada orang lain. 

D. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam penyusunan skripsi ini berdasarkan 

latar belakang yang telah diuraikan di atas adalah: : Layanan 

Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Sosiodrama Untuk 

Meningkatkan Menejemen Waktu Belajar                                                         

Di Kelas VIII  SMP Negeri  Jati Agung.  

E. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah adalah suatu kegiatan yang berupa 

mencari atau mendaftar sebanyak banyaknya masalah yang 

sekiranya dapat dicarikan jawaban melalaui suatu penelitian.
18

 

                                                           
18 Iqbal Hasan. Metodelogi penelitian dan pengaplikasikanya.(Jakarta: 2 

Ghalia Indonesia,2002), h.35ss 
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Hasil Pencarian penelitian yang bertumpu pada masaalah 

pokok yang tercermin didalam bagian latar belakang masalah. 

Adapun identifikasi masalahnya dalam penelitian ini adalah: 

1. Kurangnya Memenejemen waktu peserta didik yang 

dirasakan oleh guru bimbingan dan konseling 

2. Peserta didik yang masih bermalas malasan dalam 

belajar sehingga kurangnya tanggung jawab dalam 

mengerjakan tugas sekolah maupun pekerjaan rumah. 

3. Faktor umum utama masalah yang dialami peserta 

didik minimnya peserta didik memeiliki tanggung 

jawab untuk memenejemen waktu baik dirumah 

maupun disekolah sebagai peserta didik. 

4. Kurangnya media pembelajaran misalnya: ice 

breaking atau game pada mata pelajaran sekurang 

kurangnya 5 menit agar siswa tidak merasakan jenuh. 

F. Batasan Masalah 

Agar didalam penelitian ini tidak luas pembahasannya, 

berdasarkan uraian pada Identifikasi masalah diatas, maka 

pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah Permasalahan 

dalam penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai pengaruh 

konseling kelompok untuk membangun menejemen waktu 

peserta didik disekolah.  

G. Rumusan  Masalah 

Masalah adalah kesenjangan yang terjadi antara yang 

seharusnya terjadi dengan kenyataan yang ada dalam lapangan 

penelitian.  

Menurut Wirarno Surakhmad masalah adalah setiap 

kesulitan yang menggerakan manusia untuk memecahkanya.
19

 

Berdasarkan identifikasi masalah penulis dapat merumuskan 

permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:  

                                                           
19Winarno Surachman,Pengantar penelitian dasar metode teknik 

barsito(Bandung,2000), h,34 



 

 

13 

“Bagaimana Meningkatkan Menejemen Waktu Belajar 

Melalaui Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik 

Sosiodrama Pada Siswa Kelas VIII SMP N 1 Jati Agung” 

H. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Untuk Meningkatkan Menejemen Waktu Belajar Melalaui 

Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Sosiodrama 

Pada Siswa Kelas VIII SMP N 1 Jati Agung”. 

2. Tujuan Khusus 

a. Membantu peserta didik Untuk membangun serta 

memenejemen waktu belajar peserta didik disekolah. 

b. Membantu siswa untuk mencapai hasil belajar yang 

maksimal terhadap nilai yang diraih disekolah  

c. Membantu siswa untuk menghasilkan suatu 

pembelajaran yang tepat disekolah. serta mampu 

menyelesaikan dengan tepat waktu 

d. Membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman 

mengenai waktu belajar guna meningkatkan 

pembelajaran disekolah. 

e. Membantu siswa untuk meningkatkan kesadaran diri 

terhadap tanggung jawab pembelajaran. 

I. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Peserta Didik 

Untuk membentuk Tanggung jawab serta 

memenejemen waktu belajar peserta dididk disekolah, 

sehingga memiliki karakter sebagaimana seorang pelajar 

atau peserta didik serta membangun peserta didik lebih 

antusias dalam belajar sehingga suatu pembelajaran 

menjadi hal yang sangat menyenangkan sebagaimana 

sebagai tugas seorang peserta didik. Serta menumbuhkan 

karakter belajar yang tinggi disekolah sehingga dapat 

ketercapaian dalam menyelesaikan tugas dan pembelajaran 

disekolah. Menumbuhkan rasa empati yang tinggi, 

membangun jembatan komunikasi antar sebaya atau 
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setingkat, Serta membangun tanggung jawab peserta didik 

agar lebih bertanggung jawab terhadap tugas yang 

diberikan oleh guru disekolah. Lebih terbuka untuk 

menceritakan masalah yang telah dialaminya baik dalam 

masalah sekolah maupun dirumah. 

2. Bagi Guru Bimbingan Dan Konseling 

    Dapat bermanfaat untuk membantu proses konseling, 

serta membantu dalam menyelesaikan sebuah masalah 

disekolah, sehingga peserta didik jauh lebih maju atau jauh 

lebih berpotensi dibidang masing masing karna adanya 

penelitian konseling kelompok untuk memnigkatkan 

menejemen waktu belajar disekolah.  

3. Bagi guru bidang Studi 

      Dapat membantu sebagai pengembangan proses belajar 

mengajar disekolah. Dan dapat menjadi salah satu usaha 

untuk menciptakan pembelajaran yang menarik. Sehingga 

dapat membangun motivasi belajar peserta didik disekolah. 

Membangun  semangat belajar bagi peserta didik, serta 

dapat meraih hasil nilai yang maksimal dalam pembelajran 

disekolah. 

4. Bagi Peneliti 

      Sebagai calon konselor atau guru bimbingan dan 

konseling dapat memahami siwa dalam meningkatkan 

menejemen waktu belajar peserta didik dan mampu 

mengembangkan potensi peserta didik baik disekolah 

maupun diluar sekolah. Serta ketertercapainya suatu tugas 

di perguruan tinggi (UIN Raden Intan Lampung) sehingga 

mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik.  

J. Metode Penelitian 

1. Pengertian Metode Penelitian 

Metodelogi berhubungan dengan cara metode. Atau 

pengetahuan tentang cara cara scieence of methods. 
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Metodelogi adalah cara untuk meneliti dan menemukan suatu 

kebenaran. Metodelogi berperan sebagai alat untuk 

menjelaskan semua keterbatasan peneliti dalam penelitianya. 

Dengan demikian, metodelogi peneitian mendorong peneliti 

untuk bersikap rendah hati dalammenyikapi kebenaran yang 

ia cari.
20

 

2. Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah strategi yang dipilih oleh 

peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh 

komponen riset dengan cara logis dan sistematis untuk 

membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus 

penelitian yang penulis lakukan adalahh menggunakan dsign 

penelitian kualitatif Deskriptif Design penelitian penulisan ini 

adalah menggunakan purposive sampling, terdapat 

dokumentasi dari guru bimbingan dan konseling. 

3. Prosedur Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang 

digunakan peneliti untuk atau mengumpulkan data-data atau 

informasi dalam suatu penelitian.Untuk mendapatkan data 

yang diperlukan, penulis menggunakan beberapa metode 

pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Metode Observasi 

Menurut Sutrisno Hadi yang dikutip oleh Sugiyono 

dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian 

Pendidikan, bahwa Observasi merupakan suatu proses 

yang kompleks, suatu proses yang tersusun, dari berbagai 

proses biolagis dan psikologis. Dua diantara yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan 

ingatan.21 

                                                           
20Irwan Prasetya,logika dan prosedur penelitian pengentar teori dan 

panduan praktis penelitian sosial bagi mahasiswa dan peneliti pemula,Jakarta:STIA-

LAN PRESS:1999).h.56 
21Sugiono.,MetodePenelitianPendidikan Pendekatan Kuantitatif ,Kualitatif 

Dan R Dan D, Op-Cit,h.203 
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b. Wawancara  

Metode wawancara adalah sejumlah pertanyaan 

secara lisan dan untuk dijawab secara lisan pula melalui 

kontak langsung dengan tatap muka antara pencari 

informasi dan sumber informasi.
22

 

Dalam hal ini peneliti  mewawancarai Guru 

bimbingan dan konseling, wali kelas serta peserta didik 

yang teridentifikasi dalam masalah tersebut. Agar lebih 

hasil penelitian lebih valid. 

c. Dokumentasi 

Pada metode dokumentasi penulis melakukan 

pengumpulan data melalui mencatat hal hal yang 

diperlukan dalam suatu penelitian.Merode dokumentasi 

yaitu pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, 

seperti arsip - arsip, buku – buku tentang pendapat teori, 

dalil atau hukum hukum dan lain- lain yang berhubungan 

dengan masalah penelitian tersebut.
23

 

Dokumentasi menurut Koencoro Ningrat adalah 

kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan dalam arti 

sempit. Dokumentasi dalam arti luas juga meliputi 

monumen, artifact,foto,tape dan sebagainya.
24

 

                                                           
22 Sutrisno hadi,Metodologi penelitian research, Fakultas psikologi 

UGM.,Yogyakarta,1986, jilid 1, h.186 
23  Margono, Metodelogi penelitian pendidikan, (jakarta, 2005), h.119 
24koentjara Ningrat, Metode-metode penelitian Masyarakat, 

(Gramedia,Jakarta,1986), h.76 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Menejemen Waktu Belajar 

1. Pengertian Menejemen Belajar 

Menurut Anton M.Mulyono menejemen waktu belajar 

adalah  segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan 

yang terjadi baik fisik maupun non-fisik, merupakan suatu 

aktivitas. Sedangankan menurut Sriyono aktivitas adalah segala 

kegiatan yang dilaksanakan baik secara jasmani atau rohani. 

Aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang dilakuakan 

dalam proses interaksi (guru dan siswa) dalam rangka mencapai 

tujuan belajar. 

Menejemen belajar adalah penekanannya pada siswa, 

sebab dengan adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

terciptalah situas belajar aktif. Rochman Natawijaya dalam 

Depdiknas belajar aktif adalah suatu aitem belajar mengajar 

yang menekankan keaktifan siswa secara fisik, mental 

intelektual dan emosional guna memperoleh hasil belajar 

berupa perpaduan antara aspek koqnitif, akfektif dan 

psikomotor.
25

Keaktifan siswa selama proses belajar mengajar 

merupakan salah satu indikator adanya keinginan siswa untuk 

belajar 

Belajar pada hakekatnya adalah proses perubahan tingkah 

laku berkat pengalaman dan latihan. Perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.
26

 Menurut Tohirin 

dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan prilaku 

                                                           
25 Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer, (Jakarta: Alfabet 

2013), h.96. 
26 Tohirin, Psikologi Belajar Pendidikan Agama 

Islam,(Pekanbaru:Grafika.2000), h.60. 
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baru yang secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman 

individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
27

 

Proses belajar itu berbeda dengan proses kematangan. 

Kematangan adalah proses di mana tingkatan laku dimodifikasi 

sebagai akibat dari pertumbuhan dan perkembangan strukur 

serta fungsi jasmani, dengan demikian, tidak setiap perubahan 

tingkah laku pada diri individu adalah merupakan hasil aktivitas 

belajar siswa.
28

 Jadi aktivitas belajar siswa dalam belajar dapat 

merangsang dan mengembangkan bakat yang dimilikinya, 

berfikir kritis, dan dapat memecahkan permasalahan-

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 

Berkaitan dengan Waktu belajar, harus diperhatikan pula 

strategi belajar mengajar-mengajar yang efektif, yang dapat 

dikelompokkan sebagai berikut: 

1) Pengajaran expository 

Pengajaran expository atau penjelasan rinci ini 

melibatkan pengiriman informasi dalam arah tunggal, 

dari suatu sumber ke pembelajaran. Contohnya dari 

pengajaran ini adalah ceramah, demontrasi, tugas 

membaca dan presentasi audio visual. 

2) Pengajaran interaktif 

Hakitnya, pengajaran ini sama dengan pengajaran 

expository. Perbedaannya, dalam pengajaran interaktif 

terdapat dorongan yang disengaja ketika terjadi 

interaksi antara guru dan pembelajaran yang biasanya 

berbentuk pemberian pertanyaan. Pada dasarnya, 

dalam pendekatan ini pembelajar lebih aktif, dan 

keterampilan berpikir ditingkatkan melalui unsure 

interaktif. 

3) Pengajaran atau diskusi kelompok kecil 

Karakteritis pokok dari strategi ini melibatkan 

pembagaian kelas dalam kelompok-kelompok kecil 

yang berkerja relative bebas, untuk mencapaikan 

suatu tujuan. 

 

                                                           
27 Ibid, .h.61. 
28Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 

h. 105. 
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4) Pengajaran inkuir atau pemecahan masalah. 

Cirri utama strategi ini adalah aktifnya pembelajaran 

dalam penentuan jawaban dari berbagai pertanyaan 

serta pemecahan masalah. 

5) Strategi belajar-mengajar 

Staregi belajar mengajar lainnya yang relative lebih 

baru adalah cooperative learning, community service 

project, mastered learning, dan project approach.
29

 

 

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa terdapat 

berbagai kegiatan siswa dalam proses pembelajaran salah 

satunya yaitu membaca. Membaca sangat diperlukan oleh 

siswa, karena dengan membaca siswa akan memperoleh 

banyak ilmu pengetahuan. 

2. Macam-macam Aktivitas Belajar. 

Aktivitas belajar itu banyak sekali macamnya maka 

para ahli mengadakan klasifikasi atas macam-macam 

aktivitas belajar tersebut. Menurut ramayulis aktivitas 

mencakup aktivitas jasmani dan rohani.
30

 paul D. Dierich 

membagi kegiatan belajar dalam 8 kelompok yaitu: 

1) Kegiatan-kegiatan visual contohnya: Membaca, melihat 

gambar-gambar, mengamati eksperimen, demontrasi, 

pemeran, dan mengamati orang lain bekerja atau 

bermain. 

2) Kegiatan-kegiatan lisan (oral) contohnya: 

Mengemukakan suatu fakta atau prinsip menghubungkan 

suatu kejadian mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi,dan 

interupsi. 

3) Kegiatan-kegiatan mendengarkan contohnya: 

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan 

percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu 

permainan, mendengarkan radio. 

                                                           
29 Ibid .h.180. 
30Martinis Yamin. Kiat Membelajar Siswa, (Jakarta: Gaung Persada 

Press),h.85. 
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4) Kegiatan-kegiatan menulis contohnya: Menulis cerita, 

menulis lapor, memeriksa karangan, bahan-bahan kopi, 

membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi 

angket. 

5) Kegiatan-kegiatan mengambar contohnya: Menggambar, 

membuat grafik, chart, diagaram peta, dan pola. 

6) Kegiatan-kegiatan   metrik   contohnya:   Melakukan   

percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pemeran, 

membuat model, menyelenggarakan permainan, menari, 

dan berkebun. 

7) Kegiatan-kegiatan mental contohnya: Merenungkan, 

mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, factor-

faktor, melihat, hubungan-hubungan, dan membuat 

keputusan. 

8) Kegiatan-kegiatan emosional contohnya: Minat, 

membedakan, berani, tenang, dan lain-lain. Kegiatan-

kegiatan dalam kelompok ini terdapat dalam semua jenis 

kegiatan dan overlap satu sama lain.
31

 

B. Bimbingan Kelompok 

1. Pengertian Bimbingan Kelompok 

Menurut Tohirin dalam Achmad Juntika Nurihsan 

Bimbingan Kelompok adalah suatu cara memberikan bantuan 

kepada peserta didik melalui kegiatan kelompok. Dalam 

bimbingan kelompok merupakan sarana untuk menunjang 

perkembangan optimal masing-masing peserta didik, yang 

diharapkan dapat mengambil manfaat dari pengalaman 

pendidikan ini bagi dirinya sendiri.
32

 

Menurut Prayitno Bimbingan Kelompok adalah suatu 

layanan bimbingan yang diberikan kepada peserta didik secara 

bersama-sama atau kelompok agar kelompok itu menjadi kuat 

                                                           
31Oemar Hamalik, Kurikulum Dan Pembelajaran, (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara,2007),h..90. 
32 Achmad Juntika Nurihsan, Strategi layanan bimbingan dan konseling, ( 

Bandung: PT Refika Aditama, 2015 ), h. 17 
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dan besar.
33

  Dari beberapa pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa layanan bimbingan kelompok adalah salah 

satu teknik dalam bimbingan konseling untuk memberikan 

bantuan kepada peserta didik yang dilakukan oleh seorang 

pembimbing/konselor melalui kegiatan kelompok yang dapat 

berguna untuk. Mencegah berkembangnya masalah-masalah 

yang dihadapi anak dan mengembangkan potensi yang ada. 

2. Tujuan Layanan Bimbingan Kelompok 

Agar suatu layanan yang diberikan dapat terlaksana 

dengan baik dan diperlukannya adanya tujuan yang ingin 

dicapai, dalam bimbingan kelompok. Menurut Halena dalam 

Dewa Ketut Sukardi tujuan dari layanan bimbingan kelompok 

yaitu untuk mengembangkan langkah-langkah bersama untuk 

menangani permasalahan yang dibahas dalam kelompok 

dengan dinamika kelompok dengan demikian dapat 

menumbuhkan hubungan yang baik antar anggota kelompok, 

kemampuan berkomunikasi antar individu, pemahaman 

berbagai informasi dan kondisi lingkungan, dapat 

mengembangkan sikap dan tindakan nyata untuk mencapai 

hal-hal yang diinginkan sebagaimana yang ada didalam 

kelompok.
34

 

Menurut Banner dalam A. Hallen tujuan layanan 

bimbingan kelompok adalah memberikan kesempatan-

kesempatan pada peserta didik belajar dari hal-hal yang 

berkaitan dengan masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi dan 

sosial, memberikan layanan-layanan penyembuhan melalui 

kegitan kelompok, dan bimbingan secara kelompok lebih 

ekonomis serta pelaksanaan bimbingan kelompok lebih 

efektif.
35

 

                                                           
33 Prayitno, Layanan dan Bimbingan Konseling Kelompok, ( Jakarta: Ghali 

Indonesia, 1995 ), h.61 
34 Dewa Ketut Sukardi, Manajemen Pendidikan, ( Jakarta : PT. 

Rajagrafindo Persada, 2000), h. 48 
35 A. Hallen, Bimbingan dan Konseling Edisi Revisi, ( Jakarta : Quantum 

Teaching, 2005), h. 73 
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3. Manfaat Layanan Bimbingan Kelompok 

 Dengan melalui layanan bimbingan kelompok para 

peserta didik akan memperoleh manfaat yaitu : 

1. Diberi kesempatan yang luas untuk berpendapat dan 

membicarakan berbagai hal yang terjadi 

disekitarnya. Pendapat yang berbeda daribeberapa 

peserta didik disinilah yang dikatakan adanya 

dinamika kelompok 

2.  Memiliki pemahaman yang objektif 

3.  Menimbulkan sikap yang positif terhadap keadaan 

diri dan lingkungan mereka yang positif 

4. Menyusun program-program kegiatan untuk 

mewujudkan penolakan terhadap yang buruk dan 

penerimaan terhadap yang baik. 

5. Melaksanakan kegiatan-kegiatan nyata dan langsung 

untuk menumbuhkan hasil sebagaimana hasil 

memprogamkan semula.
36

 

4. Unsur-Unsur Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok 

 Layanan bimbingan kelompok dilaksanakan dalam 

bentuk kelompok dengan menekankan unsur-unsur terpenting 

dari bimbingan kelompok diantaranya adalah dinamika 

kelompok, anggota kelompok, dan pemimpin kelompok dalam 

bimbingan kelompok yang harus ada agar tercapainya tujuan 

dari bimbingan kelompok. 

a. Dinamika Kelompok 

  Shertzer dan Stone dalam Tatiek mengemukakan 

definisi bimbingan kelompok yaitu kuatnya interaksi antar 

anggota kelompok yang terjadi untuk mencapai 

tujuannya. Dikemukan pula bahwa produktivitas 

kelompok akan tercapai apabila ada interaksi yang 

harmonis antar anggotanya.
37

 Adapun aspek-aspek 

                                                           
36 Dewa Ketut Sukardi , Op. Cit, h. 67 
37 Tatiek, Romlah, Teori dan Praktek Bimbingan Kelompok, ( Malang, 

Universitas Negeri Malang, 2001 ), h. 32 
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dinamika kelompok menurut Hartinah diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

1. Komunikasi dalam kelompok 

Dalam komunikasi akan terjadi perpindahan ide atau 

gagasan yang diubah menjadi simbol oleh 

komunikator kepada komunikan melalui media 

2. Kekuatan didalam kelompok 

Dalam interaksi antar anggota kelompok terdapat 

kekuatan atau pengaruh yang  dapat membentuk 

kekompakan dalam kelompok 

3. Kohesi kelompok 

Merupakan sejumlah faktor yang mempengaruhi 

anggota kelompok untuk tetap menjadi anggota 

kelompok tersebut.
38

 

b. Peranan Anggota Kelompok dan Pemimpin Kelompok 

Peranan Anggota Kelompok 

Anggota Kelompok merupakan salah satu unsur pokok 

dalam layanan bimbingan kelompok. Tanpa adanya 

anggota kelompok tidak lah mungkin ada kelompok dan 

sebagian besar kegiatan bimbingan kelompok didasarkan 

atas peranan dari anggota kelompok, peranan yang 

hendaknya dimainkan oleh anggota kelompok agar 

dinamika kelompok itu benar-benar seperti yang 

diharapkan ialah : 

1. Membantu terbinanya suasana keakraban dalam 

hubungan antar anggota kelompok 

2. Mencurahkan segenap perasaan dalam melibatkan 

diri dalam kegiatan kelompok 

3. Berusaha agar yang dilakukannya itu membantu 

tercapainya tujuan bersama,  

4. Membantu tersusunnya aturan kelompok dan 

berusaha mematuhinya dengan baik. 

5. Benar-benar berusaha untuk secara aktif ikut serta 

dalam seluruh kegiatan kelompok 

                                                           
38  Siti Hartinah, Konsep Dasar Bimbingan Kelompok, ( Bandung: PT. 

Refika Aditam, 2009 ), h. 64 
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6. Mampu berkomunikasi secara terbuka 

7. Berusaha membantu orang lain 

8. Memberi kesempatan kepada anggota lain untuk 

menjalankan perananya 

9. Menyadari pentingnya kegiatan kelompok itu.
39

 

Dari unsur-unsur tersebut dapat disimpulkan adanya 

tiga unsur terpenting dalam pelaksanaan layanan 

bimbingan kelompok yaitu pertama, dinamika kelompok 

yang berfungsi sebagai ruh dalam sebuah kelompok, 

kedua, anggota kelompok adalah usnur terpenting dalam 

sebuah layanan bimbingan kelompok, dan yang terakhir 

pemimpin kelompok merupakan unsur yang menentukan 

jalannya sebuah layanan bimbingan kelompok. 

5. Penyelengaraan Layanan Bimbingan Kelompok 

 Dalam pelasanaan layanan bimbingan kelompok 

dilaksanakan dalam tiga kelompok, yaitu kelompok kecil yang 

beranggotakan 2-6 orang, kelompok sedang yang 

beranggotakan 7-12 orang, dan anggota besar yang 

beranggotakan 12-30 orang ataupun kelas yang beranggotakan 

20-40 orang. 

6. Proses Layanan Bimbingan Kelompok 

Menurut Hartinah dalam A. Hallen didalam kegiatan 

layanan bimbingan kelompok terdapat empat tahapan 

diantaranya: 

a. Tahap Pembentukan 

Pada tahap ini pada umumnya para anggota saling 

memperkenalkan diri, penjelasan pengertian dan 

tujuan yang ingin dicapai dalam kelompok oleh 

pemimpin kelompok. 

b. Tahap Peralihan 

Pada tahap peralihan pemimpin kelompok harus 

berperan aktif membawa suasana, keseriusan, dan 

                                                           
39 Prayitno, Layanan Bimbingan dan Konseling Kelompok Dasar dan Profil, 

( Padang: Ghalia Indonesia, 1995 ), h. 32 
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keyakinan anggota kelompok dalam mengikuti 

kegiatan bimbingan kelompok 

c. Tahap Inti  

Tahap ini merupakan tahap pembahasan masalah-

masalah yang akan dibahas dalam bimbingan 

kelompok. 

d. Tahap Pengakhiran 

Dalam tahap pengakhiran merupakan akhir dari 

seluruh kegiatan bimbingan kelompok.Pada tahap ini 

anggota kelompok mengungkapkan kesan dan pesan 

serta evaluasi akhir terhadap kegiatan kelompok.
40

 

7. Teknik-teknik Layanan Bimbingan Kelompok 

Dalam pelaksanaan bimbingan kelompok terdapat cara 

atau teknik yang dapat kita gunakan. Ada beberapa teknik 

yang dapat diterapkan dalam layanan bimbingan kelompok, 

yaitu : 

1. Teknik umum 

Teknik umum dilakukan dalam pengembangan 

dinamika kelompok, secara garis besar, teknik-teknik 

ini meliputi : 

a. Komunikasi multi arah secara efektif, dinamis, dan 

terbuka. 

b.  Pemberian rangsangan untuk menimbulkan 

inisiatif dalam pembahasan, diskusi, analisis dan 

pengembangan argumentasi 

c. Dorongan minimal untuk menentapkan respon dan 

aktivitas anggota kelompok,  

d.  Penjelasan, pendalaman, dan pemberian contoh 

untuk lebih menetapkan analisis, argumentasi, dan 

pembahasan. 

e. Pelatihan untuk membentuk pola tingkah laku baru 

yang dikehendaki 

 

                                                           
40 A, Hallen, Bimbingan dan Konseling Edisi Revisi, ( Jakarta: Quantum 

Teaching, 2005 ), h.132 
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2. Permainan kelompok 

Teknik permainan kelompok. Permainan dapat 

dijadikan sebagai salah satu teknik dalam layanan 

bimbingan kelompok baik sebagai selingan 

maupun sebagai wahana yang memuat materi 

pembinaan, atau materi layanan tertentu. 

Permainan kelompok yang efektif dapat dijadkan 

sebagai teknik dalam layanan bimbingan kelompok 

harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut: 

a.  Sederhana. 

b. Menggembirakan 

c. Menimbulkan suasana rilek dan tidak 

melelahkan. 

d. Meningkatkan keakraban. 

e. Diikuti oleh semua anggota kelompok.
41

 

8. Asas Asas Konseling  

  Pelayanan konseling  kelompok berarti ketentuan 

ketentuan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dalam 

penyelenggaraan pelayanan konseling kelompok. Menurut 

prayitno asas asas tersebut merupakan: 

a. Asas kerahasiaan 

Asas kerahasiaan adalah asas kunci dalam pelayanan 

konseling, yaitu segala sesuatu yang berupa 

informasi, data yang disampaikan klien kepada 

konselor. Dalam hal ini, konselor teman sebaya tidak 

boleh disampaikan kepada orang lain, seperti teman 

terdekat atau orang tua tanpa izin klien. Jika konselor 

sebaya tidak dapat memegang asas kerahasiaan 

dengan baik, hilanglah kepercayaan klien, sehingga 

akibatnya pelayanan konseling sebaya tidak mendapat 

tepat dihati konseli, mereka takut untuk meminta 

bantuan. 

 

 

                                                           
41 Tohirin, Ibid, h. 166-167 
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b. Asas kesukarelaan 

Proses pelayanan konseling teman sebaya harus 

berlangsung atas dasar kesukarelaan, baik dari pihak 

konseli maupun konselor sebaya, konseli diharapkan 

secara suka rela tanpa ragu-ragu ataupun merasa 

terpaksa untuk menyampaikan masalah yang 

dihadapinya. Serta menggungkapkan segenap fakta, 

data dan seluk beluk yang berkenaan dengan masalah 

nya kepada konselor sebaya. Konselor sebaya juga 

memberikan bantuan secara sukarela. 

c. Asas Keterbukaan 

Asas Bimbingan dan konseling yang dikehendaki 

agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan atau 

kegiatan yang bersikap terbuka da tidak berpura-pura, 

baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya 

sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi 

dan materi dalam diri yang berguna bagi 

pengembangan dirinya. Dalam hal ini guru bimbingan 

dan konseling  berkewajiban mengembangkan 

keterbukaan peserta didik (Konseli).  

d. Asas Kegiatan 

Asas kegiatan merupakan asas bimbingan dan 

konseling yang menghendaki agar peserta didik atau 

konseli menjadi saaran aktif layanan berpartisipasi 

secara aktif didalam penyelenggaraan layanan 

bimbingan dan konseling atau kegiatan bimbingan 

dan konseling. Didalam hal ini guru bimbingan dan 

konseling harus atau berkewajiban medorong peserta 

didik untuk aktif dalam setiap layanan atau kegiatan 

bimbingan dan konseling yang diperuntukan baginya. 

e. Asas Kemandirian 

Asas Kemandirian merupakan asas bimbingan dan 

konseling yang menunjuk pada tujuan umum 

bimbingan dan konseling, yaitu: peserta didik sebagai 

sasaran layanan bk diharapakan menjadi individu–

individu yang mandiri dengan ciri- ciri mengenal dan 
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menerima diri sendiri dan lingkunganya, mampu 

mengambil keputusan, mengarahkan serta 

mewujudkan diri sendiri. Guru bimbingan konseling 

hendaknya mampu mengarahkan kepada layanan 

bimbingan konseling yang di selenggarakanya bagi 

berkembangnya kemandirian peserta didik. 

f. Asas Kekinian 

Merupaakan asas bimbingan mengendaki agar objek 

sasaran layanan bimbingan konseling  ialah 

permasalahan peserta didik (konsli) dalam 

kondisisnya sekarang. Layanan yang bekenaan 

dengan masa depan atau kondisi masa lampau dilihat 

dampak kaitanya dengan kondisi yang ada apa yang 

dapat diperbuat sekarang.  

g. Asas Kedinamisan 

Merupakan asas bk yang mengendaki agar isi layanan 

terhadap sasaran layanan (konseli) yang sama 

kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, 

dan terus berkembang serta berkelanjutan yang sesuai 

dengan kebutuhan serta tahap perkembanganya dari 

waktu kewaktu.  

h. Asas Keterpaduan 

Merupakan asas bk yang menghendaki agar berbagai 

layanan dan kegiatan bk, baik yang dilakukan oleh 

guru bk atau konselor maupun pihak lain, saling 

menunjang, harmonis, dan terpadukan. Untuk kerja 

sama antara guru bk dan pihak pihak yang berperan 

dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan 

konseling perlu dikembangkan. Koordinasi segenap 

layanan kegiatan bk itu harus dilaksanakan dengan 

sebaik-baiknya. 

i. Asas Kenormatifan 

Merupakan Asas bimbingan konseling yang 

mengendaki agar segenap layanan dan kegiatan 

bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan 

dengan norma yang ada, yaitu norm-norma agama, 
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hukum dan peraturan, adat istiadat, ilmu, 

pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku.  Layanan 

dan kegiatan bimbingan dan konseling harus dapat 

meningkatkan kemampuan peserta didik atau konseli 

yang memahami, menhayati dan mengamalkan 

norma-norma tersebut. 

j. Asas keahlian 

Asas Bimbingan konseling yang mengendaki agar 

layanan dan kegiatan bimbingan konseling 

diselenggarakan atas sebuah dasar kaidah-kaidah 

profesional. Keprofesionalan guru bimbingan dan 

konseling harus terwujud baik dalam 

menyelenggaraan segala jenis-jenis layanan dan 

kegiatan bimbingan dan konseling. 

k. Asas Alih Tangan 

Merupakan Asas bimbingan dan konseling yang 

menhendaki agar pihak pihak yang tidak mampu 

menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling 

secara tepat dan tuntas atas suatu permasalah peserta 

didik atau konseli mengalih tangankan permasalahan 

itu kepda yang lebih ahli. Guru bimbingan dan 

konseli dapat menerima alih tangan kasus dari orang 

tua, guru guru lain, atau ahli lain, selain itu juga dapat 

mengalih tangankan kasus kepada guru mata 

pelajaran atau praktik dan ahli ahli lain. 

l. Asas Tut Wuri Handayani 

Merupakan asas  bimbingan dan konseling yang 

mengendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling 

secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang 

mengayomi (memberi rasa aman), mengembangkan 

keteladaan, memberikan rangsangan dan dorongan 

serta kesempatan yang seluas luasnya kepada peserta 

didik atau konseli untuk maju. Segenap asas perlu 

diselenggarakan secara terapdu dan tepat waktu yang 

satu tidak perlu didahulukan atau di kemudiankan dari 

yang lain. 
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C. Teknik Sosiodrama 

1. Pengertian Sosiodrama  

Sosiodrama adalah metode pembelajaran bermain peran 

untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan 

fenomena sosial, permasalahan yang menyangkut hubungan 

antara manusia seperti masalah kenakalan remaja, narkoba, 

gambaran keluarga yang otoriter, dan lain sebagainya. 

Sosiodrama digunakan untuk memberikan pemahaman dan 

penghayatan akan masalah-masalah sosial serta 

mengembangkan kemampuan siswa untuk memecahkannya. 

Berdasarkan beberapa defenisi tersebut dapat ditarik 

benang merah bahwa metode pembelajaran sosiodrama adalah 

model pembelajaran bermain peran dengan mendramatisasi 

kehidupan nyata atau konflik yang belum terselesaikan dan 

sistem sosial yang membentuk kita secara individu dan 

kolektif. 

2. Proses Pembelajaran Metode Sosiodrama 

Pelaksanaan sosiodrama dapat mengikuti langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan 

Mempersiapkan masalah situasi hubungan sosial yang 

akan diperagakan atau  pemilihan tema cerita. Pada tahap 

persiapan ini guru jugga menjelaskan mengenai  peranan-

peranan yang dimainkan, bagaimana pelaksanaan sosio 

drama dan tatacara pelaksanaan dalam kegiatan 

pembelajaran setelahnya. Dalam sebuah kelas tentunya 

terdapat jumlah anak yang tidak semuanya bisa 

melaksanakan sosio drama, jadi selain menjelaskan 

tatacara pelaksanaan  sosiodrama, guru juga harus 

menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh siswa yang 

menjadi penonton. 

2. Penentuan pelaku atau pemeran 

Setelah menentukan tema pelaksanaan sosiodrama 

selanjutnya guru mendorong peserta didik untuk 
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melaksanakan bermain peran, kemudian guru menentukan 

siapa saja yang menjadi pemain dalam sosiodrama dan 

yang menjadi penonton. Guru bertugas menjelaskan apa 

yang harus dilakukan oleh pemain secara sungguh-

sungguh, bagaimana pentingnya menjadi pemeran 

terhadap tema belajar kelas mereka kali ini. 

3. Tahap permainan sosiodrama 

kemudian siswa dipersilakan untuk 

mendramatisasikan masalah-masalah yang telah 

ditentukan sebelumnya selama kurang 4-5 menit 

berdasarkan pendapat dan inisiatif mereka sendiri. Abu 

Ahmadi menambahkan dalam melaksanakan sosio drama 

siswa diberi kesempatan untuk mengekspresikan, 

menggambarkan, mengungkapkan, suatu sikap yang 

dipikirkan seandainya ia menjadi tokoh yang 

diperankannya ssecara spontan 

4. Diskusi 

Permainan dramatisasi dihentikan, kemudian para 

pemaim dipersilakan duduk, kemudian dilanjutkan dengan 

diskusi di bawah pimpinan guru yang di ikuti  oleh semua 

peserta didik. Diskusi berkissar pada tingkah laku para 

pemeran dalam hubungannya dengan tema cerita. Diskusi 

tersebut berupa tanggapan, pendapat, dan beberapa 

kesimpulan. 

5. Ulangan Permainan 

Permainan drama yang telah diperankan oleh 

beberapa anak sebelumnya kemudian  diperankan kembali 

oleh beberapa siswa yang menjadi penonton setelah di 

dapat kesimpulan dari diskusi yang dipimpin oleh guru 

sebelumnya.
42

 

 

                                                           
42 Zuhara, E. (2015). Efektivitas teknik sosiodrama untuk meningkatkan 

komunikasi interpersonal siswa (penelitian kuasi eksperimen kelas X di SMA Kartika 

Siliwangi 2 Bandung Tahun Ajaran 2013/2014). JURNAL EDUKASI: Jurnal 

Bimbingan Konseling, 1(1), 80-89. 
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3. Implementasi Pembelajaran Sosiodrama 

Pada pembelajaran sosiodrama guru lebih bersifat 

sebagai fasilitator. Fasilitator merupakan bagian yang tidak 

dapat dipisahkan dari pembelajaran dengan model 

sosiodrama. Guru dalam pembelajaran ini bisa bertindak 

sebagai aktor, sutradara atau penonton. 

Peranan Fasilitator dalam pembelajaran ini 

menyampaikan sebuah prolog memperkenalkan topik yang 

disesuaikan dengan audiens yang spesifik. kemudian 

memperkenalkan para aktor dan memberikan gambaran dari 

TKP. Selama aksi dan antar-tindakan, fasilitator memandu 

peserta dan juga mengarahkan dan mengendalikan aktor untuk 

memastikan semua tema dibahas. 

4. Kelebihan Dan Kekurangan Teknik Sosiodrama 

a. Kelebihan 

1. Memberi kesempatan kepada anak-anak untuk 

berperan aktif mendramatisasikan sesuatu masalah 

sosial yang sekaligus melatih keberanian serta 

kemampuanya melakukan suatu agenda di muka orang 

. 

2. Suasana kelas sangat hidup karena perhatian para 

murid semakin tertarik melihat adegan seperti keadaan 

yang sesungguhnya. 

3. Para murid dapat menghayati suatu peristiwa, sehingga 

mudah memahami, membanding-banding, menganalisa 

serta mengambil kesimpulan berdasarkan penghayatan 

sendiri. 

4. Anak-anak menjadi terlatih berpikir kritis dan 

sistematis. 

b. Kekurangan metode sosiodrama 

1. Sebagian besar anak yang tidak ikut bermain drama 

mereka menjadi kurang kreatif 

2. Banyak memakan waktu, baik waktu persiapan dalam 

rangka pemahaman isi bahan pelajaran maupun pada 

pelaksaan pertunjukan 
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3. Memerlukan tempat yang cukup luas, jika tempat 

bermain sempit menjadi kurang kreatif 

4. Sering kelas lain terganggu oleh suara pemain dan 

para penonton yang kadang-kadang bertepuk tangan
43

 

 

D. Kajian Relevan 

1. Selvya Yuliandita , 1301411001 (2015) pengaruh layanan 

bimbingan kelompok terhadap peningkatan pemahaman 

self-control siswa kelas ix di SMP Negeri 1 Wanasari 

kabupaten Brebes tahun ajaran 2015/2016. under graduates 

thesis, universitas negeri semarang. penelitian ini 

dilaksanakan berdasarkan pada fenomena yang terjadi di 

SMP Negeri 1 Wanasari brebes bahwa terdapat siswa yang 

memiliki pemahaman self control yang cenderung rendah. 

Fenomena yang terjadi seperti sikap dalam bergaul dengan 

teman-temannya yang salah atau kurang memiliki etika 

seperti penggunaan kata-kata kotor dan kasar, tidak 

menghargai teman dan personil sekolah lainnya serta 

kurangnya kemampuan siswa dalam mengelola emosinya, 

tidak bisa menolak semua ajakan teman baik itu positif atau 

negatif untuknya, dan rata-rata siswa belum memiliki 

pandangan tentang masa depannya kelak atau belum 

memiliki cita-cita. Melalui layanan bimbingan kelompok 

diharapkan pemahaman self-control yang dimiliki siswa 

dapat meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh layanan bimbingan kelompok terhadap 

peningkatan pemahaman selfcontrol siswa. penelitian ini 

termasuk dalam penelitian eksperimen dengan desain 

penelitian one group pre-test and post-test. penelitian ini 

menggunakan 10 subjek penelitian yang memiliki tingkat 

pemahaman self-control yang beragam. pemilihan subjek 

penelitian berdasarkan hasil perhitungan pre-test. Dengan 

kata lain bahwa terjadi perubahan tingkat kemampuan self-

                                                           
43 Sari, E. P. (2013). Pengembangan model layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik sosiodrama untuk meningkatkan sikap prososial. Jurnal Bimbingan 

Konseling, 2(2). 
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control siswa setelah diberikan layanan bimbingan 

kelompok, maka dapat disimpulkan bahwa layanan 

bimbingan kelompok berpengaruh terjadap peningkatan 

pemahaman self-control siswa.
44

 

2. Penelitian selanjutnya oleh Rosniati Hakim UNY dengan 

Judul „bimbingan kelompok untuk pembentukan karakter 

dengan teknik kegamaaan” Pembentukan kepribadian 

manusia (character building) yang seimbang, sehat dan kuat, 

sangat dipengaruhi oleh pendidikan agama dan internalisasi 

nilai keagamaan dalam diri peserta didik. Peletakan dasar-

dasar pendidikan agama adalah kewajiban orang tua dan 

juga menjadi tugas guru, masyarakat, dan pemerintah 

melalui berbagai lembaga pendidikan. Tulisan ini membahas 

tentang pentingnya pendidikan Al-Quran, pendidikan 

berbasis Al-Quran, dan pembentukan karakter peserta didik 

melalui pendidikan. Pendidikan adalah sebuah proses yang 

tidak berkesudahan yang sangat menentukan karakter bangsa 

pada masa kini dan masa datang. Apakah suatu bangsa akan 

muncul sebagai bangsa yang berkarakter baik atau bangsa 

berkarakter buruk, sangat tergantung pada kualitas 

pendidikanyang dapat membentuk karakter anak bangsa 

tersebut. Pembentukan karakter melalui pendekatan 

pendidikan Al-Quran selain menjadi bagian dari proses 

pembentukan akhlak mulia, diharapkan mampu menjadi 

pondasi utama dalam meningkatkan derajat dan martabat 

peserta didik sebagai anak bangsa. Kata Kunci: karakter, 

kepribadian, pendidikan al-quran, akhlak, peserta didik.
45

 

3. Penelitian sebelumnya pernah ditelitioleh dian mayasari dari 

STKIP kalimantan dengan judul “model bimbingan 

kelompok dengan teknik self control untuk mereduksi 
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wanasari kabupaten brebes tahun ajaran 2015/2016. under graduates thesis, 

universitas negeri semarang 
45 Jurnal Pendidikan Karakter by Lembaga Pengembangan dan Penjaminan 

Mutu Pendidikan UNY is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 

4.0 International License. 

http://uny.ac.id/
http://uny.ac.id/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


 

 

35 

perilaku menyontek siswa SMP negeri di kota singkawang 

Siswa yang duduk di bangku SMP merupakan siswa yang 

berada pada usia remaja. Usia dimana terjadi perubahan 

dalam aspek biologis, psikologis, dan sosial. Dalam 

menghadapi perubahan yang terjadi siswa harus dapat 

menyesuaikan diri dengan kondisi dan lingkungan yang ada. 

Akan tetapi tidak semua siswa dapat menyesuaikan diri 

dengan tuntutan dan perubahan lingkungan. 

Ketidakmampuan siswa dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungan akan menyebabkan timbulnya perilaku 

bermasalah. Perilaku bermasalah yang dilakukan siswa pada 

saat proses pembelajaran salah satunya adalah perilaku 

menyontek. Perilaku menyontek bersifat destruktif dan 

apabila tidak ditangani akan berdampak pada munculnya 

masalah dalam belajar maupun kebiasaan siswa untuk 

menyontek. Mengingat akibat yang akan ditimbulkan dari 

perilaku menyontek tersebut, membawa pemikiran bahwa 

perilaku menyontek perlu diatasi agar siswa tidak 

mengalami akibat serius dari perilaku tersebut. Salah satu 

usaha yang dilakukan adalah melalui bimbingan kelompok 

dengan teknik self control. Tujuan dari penelitian ini untuk 

menemukan model bimbingan kelompok dengan teknik self 

control untuk mereduksi perilaku bermasalah siswa SMP 

Negeri Di Kota Singkawang. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Research and Development (R&D). 

Populasi penelitian ini adalah siswa SMP Negeri Di Kota 

Singkawang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian 

pengembangan ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari 

hasil wawancara, observasi, DCM, dan validasi ahli. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan prosedur 

kualitatif. Model bimbingan kelompok dengan teknik self 

control untuk mereduksi perilaku bermasalah tersusun atas 7 

komponen: (1) Rasional; (2) Visi dan misi; (3) Tujuan; (4) 

Isi bimbingan kelompok; (5) Dukungan sistem yang teridiri 

dari: (a)  pengembangan program, (b) pengembangan staf, 

dan (c) penataan kebijakan, prosedural, dan petunjuk teknis; 
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(6) Peran, fungsi dan kualifikasi konselor, serta (7) Tahapan 

bimbingan kelompok yang terdiri dari (a) tahap awal, (b) 

tahap peralihan, (c) tahap kegiatan, (d) tahap pengakhiran, 

serta (e) evaluasi dan tindak lanjut.
46

 

E. Kerangka Berfikir 

berfikir merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-

gelaja yang menjadi obyek permasalahan. Kriteria utama dari 

kerangka berfikir adalah alur-alur pikiran yang logis dari 

berbagai teori yang telah dideskripsikan dan selanjutnya 

dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan 

hubungan antara variabel yang diteliti untuk merumuskan 

hipotesis.
47

 

Menurut Tohirin dalam Achmad Juntika Nurihsan 

Bimbingan Kelompok adalah suatu cara memberikan bantuan 

kepada peserta didik melalui kegiatan kelompok. Dalam 

bimbingan kelompok merupakan sarana untuk menunjang 

perkembangan optimal masing-masing peserta didik, yang 

diharapkan dapat mengambil manfaat dari pengalaman 

pendidikan ini bagi dirinya sendiri.
48

 

Menurut Prayitno Bimbingan Kelompok adalah suatu 

layanan bimbingan yang diberikan kepada peserta didik secara 

bersama-sama atau kelompok agar kelompok itu menjadi kuat 

dan besar.
49

  Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa layanan bimbingan kelompok adalah salah satu teknik 

dalam bimbingan konseling untuk memberikan bantuan kepada 

peserta didik yang dilakukan oleh seorang pembimbing/konselor 

melalui kegiatan kelompok yang dapat berguna untuk mencegah 

                                                           
46 Mayasari, D. (2015). Pengembangan Model Bimbingan Kelompok 

Dengan Teknik Self  Control Untuk Mengurangi Kecemasan Komunikasi 

Interpersonal Siswa SMP Negeri Pontianak. Jurnal Bimbingan Konseling. 
47 Sugiono, Metode Penelitian pendidikan pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif dan R&D, (Bandung Alfabeta, 2015):h.60 
48 Achmad Juntika Nurihsan, Strategi layanan bimbingan dan konseling, ( 

Bandung: PT Refika Aditama, 2015 ), h. 17 
49 Prayitno, Layanan dan Bimbingan Konseling Kelompok, ( Jakarta: Ghali 

Indonesia, 1995 ), h.61 
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berkembangnya masalah-masalah yang dihadapi anak dan 

mengembangkan potensi yang ada. 
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