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ABSTRAK 

 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan layanan 

konseling kelompok dengan teknik diskusi dalam meningkatkan minat mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler di SMA N 01 Mesuji Timur. Permasalahan ditemukan 

adanya penurunan minat peserta didik dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

yang ditunjukkan pada kegiatan ekstrakurikuler yang aktif 4 dari 7 jenis 

ekstrakurikuler di sekolah diantaranya pramuka, paskibra, rohis dan olahraga. 

Kegiatan ekstrakurikuler di SMA N 01 Mesuji Timur, memasuki pembelajaran 

daring pandemik mengakibatkan beberapa kegiatan ekstrakurikuler tidak berjalan 

sebagaimana semestinya. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu 

penelitian ini berfokus pada fenomena yang ada kemudian dipahami dan dianalisis 

secara mendalam. Berdasarkan tujuan dari penelitian penulis menggunakan studi 

kasus Explanatory Study. Explanatory Study yaitu untuk menjelaskan suatu 

situasi, biasanya dalam bentuk hubungan sebab akibat (didahului dengan desain 

survey atau eksperimen). 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data diperoleh bahwa 

perencanaan program bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan oleh 

Guru Bimbingan dan Konseling meliputi permasalahan yang ada, tujuan, 

penentuan jenis layanan bimbingan dan konseling serta penentuan teknik yang 

digunakan, penentuan personil yang terlibat langsung, persiapan fasilitas yang 

akan digunakan, upaya antisipasi dari Guru Bimbingan dan Konseling dan 

penentuan waktu pelaksanaan. Pelaksanaan layanan konseling kelompok dengan 

teknik diskusi yang telah Guru Bimbingan dan Konseling laksanakan meliputi 

tahapan awal, tahapan transisi, tahapan perkembangan dan tahapan akhir. 

Penggunaan teknik diskusi dalam kegiatan meliputi teknik menanggapi, 

beragumentasi, menyanggah dan saling memberikan dorongan kepada sesama 

anggota kelompok. Konseling kelompok dengan teknik diskusi mampu 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membahas serta 

mendapatkan informasi mengenai kegiatan ekstrakurikuler sehingga dapat 

meningkatnya minat peserta didik dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di 

sekolah. 
 

Kata Kunci: Konseling Kelompok, Teknik Diskusi, Minat Ekstrakurikuler 
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ABSTRACT 

 

 
This study aims to describe the implementation of group counseling 

services with discussion techniques in increasing interest in participating in 

extracurricular activities at SMA N 01 Mesuji Timur. The problem was found that 

there was a decrease in student interest in participating in extracurricular 

activities, which were shown in active extracurricular activities, 4 of 7 types of 

extracurricular at school, including scouts, flag raisers, spiritualists, and sports. 

Extracurricular activities at SMA N 01 Mesuji Timur, entering the pandemic 

online learning resulted in some extracurricular activities not running as they 

should. 

Data collection techniques used are observation, interviews, and 

documentation. The qualitative research method is descriptive. That is, this 

research focuses on the existing phenomena and then is understood and analyzed 

in depth. Based on the purpose of the research, the writer uses a case study of the 

Explanatory Study. An explanatory study is to explain a situation, usually in the 

form of a causal relationship (preceded by a survey or experimental design). 

Based on the results of research and data analysis, it was found that the 

planning of the guidance and counseling program that had been carried out by the 

Guidance and Counseling Teacher included existing problems, objectives, 

determining the type of guidance and counseling services, and determining the 

techniques used, determining personnel directly involved, preparing facilities to 

be used. used, the anticipation efforts of the Guidance and Counseling Teachers, 

and the timing of implementation. The implementation of group counseling 

services with discussion techniques that the Guidance and Counseling Teachers 

have carried out includes the initial stages, transition stages, development stages, 

and final stages. The use of discussion techniques in activities includes 

responding, arguing, refuting, and encouraging each other to fellow group 

members. Group counseling with discussion techniques can provide opportunities 

for students to discuss and obtain information about extracurricular activities so 

that it can increase students' interest in participating in extracurricular activities at 

school. 

Keywords: Group Counseling, Discussion Technique, Extracurricular Interests 
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SURAT PERNYATAAN 

 

 

 
Saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : “PELAKSANAAN 

LAYANAN KONSELING KELOMPOK DENGAN TEKNIK DISKUSI 

DALAM MENINGKATKAN MINAT MENGIKUTI KEGIATAN 

EKSTRAKURIKULER DI SMA N 01 MESUJI TIMUR”. 

Ini sepenuhnya adalah karya saya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang 

merupakan plagiat dan karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan 

atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai etika keilmuan yang berlaku 

dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko 

atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari diketemukan 

adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim 

dari pihak lain terhadap keaslian karya saya itu. 

 

 
 

Bandar Lampung, 14 Juli 2022 

Penulis 
 

Novia Anggraini 

1811080407 
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MOTTO 
 

 

ُم بَِمۡن هَُو اَۡهٰدى َسبِۡيل  قُۡل ُكلٌّ يَّۡعَمُل َعٰلى َشاِكلَتِه ٖؕ فََربُُّكۡم اَۡعلَ 

 

Artinya: 

 
Katakanlah (Muhammad), "Setiap orang berbuat sesuai dengan 

pembawaannya masing-masing." Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa 

yang lebih benar jalannya. (Q.S Al-Isro’: 84)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1Gramedia, Al-Qur’an Q.S Al-Isro’ (17): 84 



viii  

PERSEMBAHAN 

 

 

 
Alhamdulillah saya ucapkan segala rasa syukur atas nikmat Allah SWT 

yang telah melimpahkan kepada penulis karya ilmiah skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang 

yang sudah sangat berjasa dan selalu memotivasi sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Layanan Konseling Kelompok 

dengan Teknik Diskusi dalam Meningkatkan Minat Mengikuti Kegiatan 

Ekstrakurikuler di SMA N 01 Mesuji Timur”. Skripsi ini saya persembahkan 

untuk: 

1. Kedua orangtuaku yang sangat aku sayangi dan cintai, Ayahanda Purwito dan 

Ibunda Citit Kurnianingsih yang selalu senantiasa mendoakan dan 

mendukungku. 

2. Kepada kakakku Septiana Nur Nasroh, S.Kom dan keluarganya yang selalu 

membantuku dan memberiku semangat. 

3. Kepada keluarga besarku dari Bapak dan Ibu yang selalu mendoakan dan 

mendukungku. 

4. Kepada Abang Rozi Ilhamun Aziz yang selalu memotivasi dan membantuku 

dalam pengerjaan skripsi ini. 

5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung. 



ix  

RIWAYAT HIDUP 

 

 

 
Novia Anggraini dilahirkan di Desa Ekamulya Kec. Mesuji Timur Kab. 

Mesuji pada tanggal 15 November 1999. Penulis merupakan anak kedua dari dua 

bersaudara dari pasangan Bapak Purwito dan Ibu Citit Kurnianingsih. 

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis adalah dari pendidikan Taman 

Kanak-Kanak (TK) Tunas Bangsa Desa Ekamulya lulus pada tahun 2005, 

kemudian melanjutkan di SD N 1 Ekamulya Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji lulus 

pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama 

di SMP N 1 Mesuji Timur Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji lulus tahun 2015, 

selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di MAN 1 

Kota Metro Kec. Metro Timur Kota Metro lulus tahun 2018. 

Selanjutnya pada tahun 2018, penulis terdaftar sebagai mahasiswa 

Bimbingan dan Konseling Pendidikan di UIN Raden Intan Lampung melalui jalur 

UM-PTKIN. Penulis juga aktif mengikuti kegiatan di Lab dan Klinik Konseling 

yang berpusat di Lab Terpadu dan penulis aktif sebagai Koordinator Infokom 

tahun 2021/2022. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sepang 

Jaya, Kec. Labuhan Ratu Kab. Bandar Lampung dan penulis juga mengikuti 

Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung. 



x  

KATA PENGANTAR 

 

 

 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh. 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini 

dalam rangka memenuhi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan 

(S.Pd) pada Jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (BKPI) Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menerima banyak bantuan dan 

bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 

mengucapkan terimakasih banyak kepada: 

1. Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Raden Intan Lampung. 

2. Dr. Ali Murtadho, M.S.I, selaku Ketua Jurusan dan Indah Fajriani, M.Psi., 

Psikolog selaku Sekretaris Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam 

(BKPI) UIN Raden Intan Lampung. 

3. Dr. H. Andi Thahir, M.A., Ed.D, selaku Pembimbing Akademik I dan 

Busmayaril, S.Ag., M.Ed, selaku Pembimbing Akademik II yang senantiasa 

membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Bapak dan Ibu dosen yang sudah membantu dan mengarahkan serta 

membekali ilmu kepada penulis. 

5. Desti Ariyanti, S.Pd, selaku Guru Bimbingan dan Konseling SMA N 01 

Mesuji Timur yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk 

menyelesaikan penelitian. 

6. Kepada saudara-saudaraku di perantauan (Rozi, Luluk, Galoh, Aziza, Apria, 

Shika) yang selalu memberi nasehat serta dukungan untuk setiap langkahku 

serta teman-temanku kelas D BKPI angkatan 2018 yang sudah menjadi 

bagian dari kisah dimana perkuliahanku. 

7. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu yang 

sangat bermanfaat. 



xi  

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal dan menjadi 

cacatan amal ibadah. Penulis sangat sadar akan keterbatasan kemampuan yang ada 

pada dalam diri, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi 

perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat 

menunjang kemajuan pendidikan. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

 

 

 
Bandar Lampung, 14 Juli 2022 

Penulis 

 

 

 

 
Novia Anggraini 

1811080407 



xii  

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i 

ABSTRAK ................................................................................................................ ii 

SURAT PERNYATAAN ......................................................................................... iv 

SURAT PERSETUJUAN ........................................................................................ v 

SURAT PENGESAHAN ......................................................................................... vi 

MOTTO .................................................................................................................... vii 

PERSEMBAHAN ..................................................................................................... viii 

RIWAYAT HIDUP .................................................................................................. ix 

KATA PENGANTAR .............................................................................................. x 

DAFTAR ISI ............................................................................................................. xi 

DAFTAR TABEL..................................................................................................... xiii 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................ xiv 

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................ xv 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul ........................................................................................... 1 

B. Latar Belakang Masalah ............................................................................. 1 

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian ................................................................ 4 

D. Rumusan Masalah ........................................................................................ 5 

E. Tujuan Penelitian ......................................................................................... 5 

F. Manfaat Penelitian ....................................................................................... 5 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .............................................. 5 

H. Metode Penelitian ......................................................................................... 8 

I. Sistematika Pembahasan ............................................................................. 12 

BAB II KERANGKA TEORITIK 

A. Perencanaan ................................................................................................. 13 

B. Layanan Konseling Kelompok .................................................................... 13 

1. Pengertian Layanan Konseling Kelompok............................................... 13 
2. Perbedaaan Konseling Kelompok dan Bimbingan Kelompok ................. 14 

3. Dinamika Kelompok ................................................................................ 14 

4. Tujuan Konseling Kelompok ................................................................... 15 

5. Asas-Asas Konseling Kelompok.............................................................. 16 

6. Keterampilan yang Harus Dikuasai oleh Pemimpin Kelompok .............. 17 

7. Komponen Layanan Konseling Kelompok .............................................. 19 

8. Tahapan dalam Konseling Kelompok ...................................................... 20 



xiii 

 

C. Teknik Diskusi .............................................................................................. 23 

1. Pengertian Diskusi ................................................................................... 23 
2. Tujuan Penggunaan Diskusi ..................................................................... 23 

3. Jenis-Jenis Diskusi ................................................................................... 24 

4. Teknik-Teknik dalam Diskusi Kelompok ................................................ 25 

5. Tahap-Tahap Pelaksanaan Diskusi .......................................................... 25 

D. Minat ............................................................................................................. 25 

1. Pengertian Minat ...................................................................................... 25 
2. Jenis-Jenis Minat ...................................................................................... 26 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat ............................................... 26 

4. Metode Menumbukan Minat .................................................................... 26 

E. Kegiatan Ekstrakurikuler ........................................................................... 27 

1. Pengertian Kegiatan Ekstrakurikuler ....................................................... 27 
2. Visi dan Misi Kegiatan Ekstrakurikuler ................................................... 28 

3. Prinsip Kegiatan Ekstrakurikuler ............................................................. 28 

4. Tujuan Kegiatan Ekstrakurikuler ............................................................. 28 

5. Jenis-Jenis Kegiatan Ekstrakurikuler ....................................................... 29 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Objek ............................................................................. 30 

B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian ......................................................... 31 

BAB IV ANALISA PENELITIAN 

A. Analisis Data Penelitian ............................................................................... 34 

B. Temuan Penelitian ....................................................................................... 41 

C. Pembahasan .................................................................................................. 49 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan ................................................................................................... 52 

B. Rekomendasi ................................................................................................. 52 

DAFTAR RUJUKAN 

LAMPIRAN 



xiv  

DAFTAR TABEL 

Halaman 

Tabel 1.1 ..................................................................................................................... 4 

Tabel 1.2 ..................................................................................................................... 57 

Tabel 1.3 ..................................................................................................................... 59 

Tabel 1.4 ..................................................................................................................... 70 



xv  

DAFTAR GAMBAR 

Halaman 

Gambar 1.1 Tabel Kegiatan Ekstrakurikuler.............................................................. 60 

Gambar 1.2 Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) .................................................... 62 
 

Gambar 1.3 Foto saat Penelitian bersama Ibu Desti Ariyanti, S.Pd ........................... 65 
 

Gambar 1.4 Foto saat Observasi Penelitian bersama Ibu Desti Ariyanti, S.Pd .......... 65 
 

Gambar 1.5 Foto saat Pelaksanaan Layanan .............................................................. 66 
 

Gambar 1.6 Foto saat Wawancara Penelitian bersama Ibu Desti Ariyanti, S.Pd ....... 66 
 

Gambar 1.7 Surat Balasan Penelitian ......................................................................... 67 
 

Gambar 1.8 Surat Keterangan Hasil Turnitin............................................................. 68 



xvi  

DAFTAR LAMPIRAN 
 

Halaman 

Lampiran 1.1 .............................................................................................................. 57 

Lampiran 1.2 .............................................................................................................. 58 

Lampiran 1.3 .............................................................................................................. 60 

Lampiran 1.4 .............................................................................................................. 61 

Lampiran 1.5 .............................................................................................................. 62 

Lampiran 1.6 .............................................................................................................. 65 

Lampiran 1.7 .............................................................................................................. 67 

Lampiran 1.8 .............................................................................................................. 68 

Lampiran 1.9 .............................................................................................................. 70 



 

1 

 
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk lebih memperjelas, memahami dan menghindari kesalahpahaman 

pada judul “Pelaksanaan Layanan Konseling Kelompok dengan Teknik Diskusi 

dalam Meningkatkan Minat Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler di Sekolah 

SMA N 01 Mesuji Timur” penegasan judul yang dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

1. Layanan Konseling Kelompok 

Konseling kelompok yang dilaksanakan Guru BK Konseling 

kelompok merupakan layanan bimbingan dan konseling yang 

memungkinkan siswa memperoleh kesempatan untuk membahas dan 

menyelesaikan permasalahan melalui dinamika kelompok. Setiap anggota 

kelompok ikut serta langsung dan aktif membicarakan masalah anggota 

kelompok lainnya agar permasalahan dapat terselesaikan. Permasalahan 

yang akan dibahas dalam kegiatan konseling kelompok akan muncul segera 

langsung pada awal kegiatan.1 

2. Teknik Diskusi 

Diskusi pada dasarnya merupakan suatu bentuk bertukar pikiran yang 

teratur dan terarah, baik dalam kelompok kecil atau besar dengan tujuan 

untuk mendapat suatu pengertian, kesepakatan dan keputusan bersama 

mengenai suatu masalah.2 

3. Minat 

Minat merupakan kecenderungan atau arah keinginan terhadap 

sesuatu untuk memenuhi dorongan hati. Minat merupakan dorongan dari 

dalam diri yang mempengaruhi gerak dan kehendak terhadap sesuatu dalam 

mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya.3 

 

1 Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program  Bimbingan Dan Konseling Di  Sekolah 
(Jakarta: Rinerka Cipta, 2008).h.68-70 

2 Mera Rizkina, Upaya Meningkatkan Keaktifan Peserta Didik Dalam Diskusi Kelompok Melalui 

Layanan Bimbingan Kelompok Pada Peserta Didik Kelas VIII E SMPN 19 Semarang (Semarang: UNS, 

2013).h.19 
3 Komala, ‘Stimulasi Melejitkan Potensi, Minat dan Bakat pada Anak Usia Dini’ Jurnal Pendidikan 

Guru PUAD, Vol 3 No 2 (2017) 
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4. Ekstrakurikuler 

Ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan di luar jam mata 

pelajaran untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai kebutuhan, 

potensi, bakat dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus 

diselenggarakan oleh tenaga pendidikan yang berkemampuan dan 

kewenangan di sekolah.4 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu proses untuk individu dapat meningkatkan 

kecerdasan, keterampilan, mengembangkan potensi diri dan dapat membentuk 

karakter pribadi yang baik. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 

1, pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.5 

Sekolah merupakan tempat pendidikan yang mampu memberikan 

layanan dan dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan kemampuan, 

melatih keterampilan potensi diri serta membentuk karakter pada peserta didik. 

Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam pasal 3 

ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

yaitu 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 bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UUSPN, 

2003). 

Kegiatan ekstrakurikuler dapat menemukan dan mengembangkan 

potensi peserta didik, serta memberikan manfaat sosial yang besar dalam 

mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain. 

 

4 Sofan Amri, Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran (Jakarta: Prestasi Pustaka, 
2011).h.31 

5 Muhabbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).h.1 
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Disamping itu kegiatan ekstrakurikuler dapat memfasilitasi bakat, minat dan 

kreativitas peserta didik yang berbeda-beda. 

Di sekolah selain peserta didik dapat mengembangkan aspek akademik, 

sekolah juga membantu peserta didik dalam memberikan layanan untuk 

mengembangkan aspek yang lain, seperti dalam kegiatan ekstrakurikuler yang 

dilakukan di luar jam pelajaran sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler sebagai 

wadah pengembangan potensi yang dapat memberikan kesempatan kepada 

peserta didik dalam mengembangkan serta mengasah potensi yang dimiliki. 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta 

didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di 

bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama 

dan kemandirian peserta didik secara optimal untuk mendukung pencapaian 

tujuan pendidikan.6 

Kegiatan ekstrakurikuler mempunyai manfaat bagi peserta didik, (1) 

pengembangan, yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas 

peserta didik sesuai dengan potensi, bakat dan minat mereka. (2) Sosial, yaitu 

kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kemampuan dan rasa 

tanggungjawab sosial peserta didik. (3) Rekreatif, yaitu kegiatan ekstrakurikuler 

untuk mengembangkan suasana rileks, mengembirakan dan menyenangkan bagi 

peserta didik yang menunjang proses perkembangan. (4) Persiapan Karir, yaitu 

kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik”.7 

Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah memiliki peran yang cukup penting 

dalam menunjang potensi dari setiap peserta didik. Melalui kegiatan ini secara 

tidak langsung peserta didik dapat meningkatkan dan mengasah potensi diri, 

sehingga tidak hanya sekedar memiliki kecerdasan intelektual saja tetapi juga 

kemampuan pengembangan diri, keterampilan sosial, pengembangan karakter 

serta persiapan karir peserta didik. 

Dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah peserta didik dapat 

memanfaatkannya dalam mengaktualisasikan diri. Menurut teori Abraham 

6 Pemendikbud No. 62 Tahun 2014, Tentang Kegiatan Ektrakurikuler Pada Pendidikan Dasar Dan 

Pendidikan Menengah.h.2 
7 Marantika, ‘Kegiatan Ekstrakurikuler’. Diakses dari (http://man6-jkt.sch.id/new/?page 

_id=35), pada tanggal 28 mei 2012 

http://man6-jkt.sch.id/new/?page
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Maslow mengenai kebutuhan aktualisasi diri adalah keinginan untuk 

memperoleh kepuasan dengan diri sendiri (Self Fulfiment), untuk menyadari 

semua potensi dirinya, untuk menjadi apa saja yang dia dapat melakukannya 

dan untuk menjadi kreatif dan bebas mencapai puncak prestasi potensinya.8 

Aktualisasi diri sebagai hasrat individu untuk menjadi orang yang sesuai dengan 

keinginan dan potensi yang dimilikinya. Atau, hasrat dari individu untuk 

menyempurnakan dirinya melalui pengungkapan segenap potensi yang 

dimilikinya.9 Aktualisasi diri adalah kebutuhan untuk mewujudkan seluruh 

potensi agar berkembang secara optimal. Konsekuensi dari konsep ini, 

meningkatkan adanya persamaan pada setiap individu untuk memperoleh 

kesempatan mengembangkan diri melalui jalur pendidikan formal dan 

nonformal. Ia pun memperoleh kebebasan berkarya guna mewujudkan aspirasi, 

cita-cita, minat-bakat dan kreativitas tanpa kekangan, dan halangan atau 

hambatan dari siapa aja.10 

SMA N 01 Mesuji Timur merupakan salah satu lembaga pendidikan 

yang menyelenggarakan banyak kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, 

Paskibra, Palang Merah Remaja (PMR), Rohis, Kesenian, Olahraga dan lainnya. 

Kegiatan tersebut memberikan dampak yang positif sehingga diharapkan 

peserta didik dapat memanfaatkan kegiatan tersebut dan dapat meningkatkan 

minat dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. 

Proses dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler akan berjalan dengan 

lancar bila disertai dengan minat. Minat itu sendiri adalah suatu rasa lebih dan 

rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.11 

Dengan adanya minat itu sendiri akan mempengaruhi proses pembelajaran yang 

akan dicapai. 

 

 

 

 

 

 

 

8 Alwisol, Psikologi Kepribadian Edisi Revisi (Malang: UMM Press, 2012).h.206 
9 E Koeswara, Teori-Teori Kepribadian (Bandung: PT. Eresco Bandung, 1991).h.125 
10 Agoes Dariyo, Psikologi Perkembangan Dewasa Muda (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana 

Indonesia, 2003).96 
11 Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Jakarta: PT. Rinerka Cipta, 

2010).h180 
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Dalam Al-Qur’an firman Allah SWT dalam Surah al-Najm ayat 39 

berikut ini: 

 

ْنَساِن إَِّلَّ َما َسعَىٰ   َوأَْن لَْيَس ِلْْلِ

 

Artinya: “dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang 

telah diusahakannya”.12 

Tafsir dari ayat tersebut menurut jajalnya (dan bahwasanya) bahwasanya 

perkara yang sesungguhnya itu ialah (seorang manusia tiada memperoleh selain 

apa yang telah diusahakannya) yaitu memperoleh kebaikan dari usaha yang 

baik, maka dia tidak akan memperoleh kebaikan sedikit pun dari apa yang 

diusahakan oleh orang lain.13 

Minat yang timbul dari dalam diri seseorang dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Menurut Siti Rahayu Haditono menjelaskan bahwa ada 2 faktor yang 

mempengaruhi minat seseorang yaitu: 

1) Faktor dari dalam (intrinsik), yaitu sifat pembawaan 

2) Faktor dari luar (ekstrinsik), diantaranya keluarga, sekolah dan masyarakat 

sekitar. 

Minat yang terjadi dalam individu dipengaruhi dua faktor yang 

menentukan, yaitu faktor keinginan dari dalam dan faktor keinginan dari luar. 

Minat dari dalam terdiri dari tertarik atau rasa senang pada kegiatan, perhatian 

terhadap suatu kegiatan dan adanya aktivitas atau tindakan akibat rasa senang 

maupun perhatian”.14 

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan Ibu Desti Ariyanti, S.Pd 

selaku Guru Bimbingan dan Konseling di SMA N 01 Mesuji Timur “untuk 

kegiatan ekstrakurikuler yang lain masih belum benar-benar berjalan sama 

sekali selama pandemik covid-19 ini. Jadi kegiatan ekstrakurikuler yang 

berjalan hanya 4, itu pun peserta didik yang mengikuti hanya sedikit terlihat 

banyak karena ada beberapa peserta didik yang lebih ikut dari 1 

ekstrakurikuler”.15 

 

12 Gramedia, Al-Qur’an Q.S Al-Najm (53): 39 
13 TafsirQ.com diakses dari (https://tafsirq.com/53-an-najm/ayat-39) oleh JavanLabs (2015-2022) 
14 Siti Rahayu Haditono, Psikologi Perkembangan (Yogyakarta: Psikologi UGM, 1998).h.189 
15 Hasil wawancara Guru BK SMA N 01 Mesuji Timur 15 November 2021 

https://tafsirq.com/53-an-najm/ayat-39
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Adapun gambaran data peserta didik yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler di SMA N 01 Mesuji Timur adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 1.1 

Tabel Jumlah Data Peserta Didik 

Yang Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler 

 
 

No. Jenis Kegiatan Jumlah yang Mengikuti 

1. Pramuka 24 Siswa 

2. Paskibra 22 Siswa 

3. Olahraga 24 Siswa 

4. Rohis 11 Siswa 

Sumber: Dokumentasi Guru BK SMA N 01 Mesuji Timur, Jumlah Data Peserta 

Didik yang Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler 

Dari jumlah 163 peserta didik di SMA N 01 Mesuji Timur hanya 73 

peserta didik yang aktif dalam kegiatan tersebut. Terdapat beberapa peserta 

didik yang mengikuti lebih 1 kegiatan ekstrakurikuler. Tingkat minat peserta 

didik dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler terbilang masih rendah. Banyak 

peserta didik yang kurang termotivasi dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler. Hal ini ditunjukkan pada jenis kegiatan ekstrakurikuler yang 

aktif. Di tambah lagi dengan keadaan pembelajaran tatap muka setelah 

pandemik (daring), beberapa kegiatan ekstrakurikuler di SMA N 01 Mesuji 

Timur tidak berjalan sebagaimana semestinya. 

Oleh karena itu, peran Guru Bimbingan dan Konseling sangat 

diperlukan dalam pengentasan masalah di atas. Usaha yang dapat membantu 

peserta didik yaitu dengan memberikan salah satu jenis layanan bimbingan dan 

konseling dalam bentuk kelompok yaitu pelaksanaan layanan konseling 

kelompok dengan teknik diskusi. 
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Untuk itu diharapkan pemberian layanan konseling kelompok oleh Guru 

Bimbingan dan Konseling dapat dilaksanakan secara optimal. Sehingga dapat 

membantu meningkatkan minat peserta didik dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler di sekolah. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Pelaksanaan Layanan Konseling Kelompok dengan Teknik 

Diskusi dalam Meningkatkan Minat Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler di 

SMA N 01 Mesuji Timur”. 

 
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah “Pelaksanaan Layanan Konseling 

Kelompok dengan Teknik Diskusi dalam Meningkatan Minat Mengikuti 

Kegiatan Ektrakurikuler di SMA N 01 Mesuji Timur”. 

Adapun sub fokus pada penelitian ini adalah: 

1. Perencanaan layanan konseling kelompok dengan teknik diskusi dalam 

meningkatkan minat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler oleh Guru BK di 

SMA N 01 Mesuji Timur. 

2. Tahap-tahap pelaksanaan layanan konseling kelompok dengan teknik 

diskusi dalam meningkatkan minat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler oleh 

Guru BK di SMA N 01 Mesuji Timur. 

 
D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus dan sub fokus penelitian di atas yang telah 

dikemukakan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah perencanaan layanan konseling kelompok dengan teknik 

diskusi dalam meningkatkan minat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler oleh 

Guru BK di SMA N 01 Mesuji Timur? 

2. Bagaimanakah tahap-tahap pelaksanaan layanan konseling kelompok 

dengan teknik diskusi dalam meningkatkan minat mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler oleh Guru BK di SMA N 01 Mesuji Timur? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bermaksud mencapai tujuan yaitu: 
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1. Untuk mengetahui perencanaan layanan konseling kelompok dengan teknik 

diskusi dalam meningkatkan minat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler oleh 

Guru BK di SMA N 01 Mesuji Timur. 

2. Untuk mengetahui tahap-tahap pelaksanaan layanan konseling kelompok 

dengan teknik diskusi dalam meningkatkan minat mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler oleh Guru BK di SMA N 01 Mesuji Timur. 

 
F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Secara Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat pemahaman bagi 

pembaca khususnya Guru Bimbingan dan Konseling mengenai layanan 

konseling kelompok dengan teknik diskusi dalam peningkatan minat 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. 

2. Secara Praktis 

1) Bagi Guru Bimbingan dan Konseling 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengalaman 

dan keterampilan dalam mengoptimalkan layanan bimbingan dan 

konseling dalam bentuk konseling kelompok dengan teknik diskusi. 

2) Bagi Peserta Didik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pengalaman 

dalam mendapatkan layanan bimbingan dan konseling, peserta didik 

dapat aktif dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler serta 

mengembangkan potensi, bakat dan minat. 

3) Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan, pengalaman serta menerapkan ilmu 

terhadap pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah 

secara optimal. 

 
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan Nenden Sri Hayati, Diandi Nur Hakim 

dan Zahrah Isnaini. Penelitian ini mengamati bahwa konseling kelompok 
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berpengaruh dalam meningkatkan motivasi belajar siswa SMA Al-Atiqiyah 

Cipanengah Sukabumi yaitu dengan mengikuti ekstrakurikuler, melakukan 

praktek dan melakukan diskusi dengan teman sebaya. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisa data. Ada 

pengaruh yang sangat besar pada tingkat pembelajaran siswa setelah 

konseling. Pengaruh berasal dari seorang konselor yang baik dalam 

menyampaikan motivasi, emosi dan sikap konselor sehingga menyebabkan 

minat belajar dalam mengejar prestasi. Dengan demikian, konseling 

kelompok yang diarahkan oleh bimbingan konseling memiliki pengaruh 

yang sangat positif pada motivasi belajar siswa. Persamaan pada penelitian 

ini yaitu pada tujuan meningkatkan minat dan penggunaan jenis layanan 

konseling kelompok. Perbedaannya penelitian penulis lebih menekankan 

pada teknik yang digunakan yaitu teknik diskusi dalam layanan konseling 

kelompok.16 

2. Penelitian terdahulu oleh Noor Jannah. Penelitian ini dilaksanakan dengan 

tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan kelompok 

dalam pemilihan kegiatan ekstrakurikuler peserta didik dan kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Pelaksanaan 

layanan bimbingan kelompok dalam pemilihan ekstrakurikuler peserta didik 

di SMP Negeri 1 Rantau dilaksanakan sesuai program yang telah dibuat dan 

sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Bimbingan kelompok 

dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan kegiatan pada bimbingan 

kelompok. Kendala yang dihadapi guru bimbingan dan konseling pada 

pelaksanaan adalah beberapa anggota kelompok malu mengungkapkan 

pendapatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif.17 

3. Penelitian terdahulu oleh Kurniawan Rachman, Muya Barida dan Ike 

Munandari. Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan minat 

peserta didik untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di 

 

16 Nenden Sri Hayati, Konseling Kelompok tentang Motivasi Belajar Siswa (Karakteristik Pribadi 

Konselor, Mengikuti Ekstrakurikuler, Praktek dan Diskusi Teman Sebaya), Jurnal Bimbingan Konseling Islam 

dan Kemasyarakatan (2021). 
17 Noor Jannah, Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok Dalam Pemilihan Kegiatan 

Ekstrakurikuler Di SMP Negeri 1 Rantau, Jurnal Mahasiswa BK An-Nur, Vol 1 No 1 (2015). 



Vol 2 No 2 Juni (2021). 
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sekolahan guna meningkatkan prestasi non pelajaran. Melalui pemberian 

layanan ini, peserta didik diberikan segala informasi dan manfaat-manfaat 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Perubahan minat peserta 

didik yang awalnya didominasi kategori minat rendah yaitu 50% sangat 

rendah dan 33% dalam kategori rendah, setelah mendapatkan tindakan yang 

dilakukan dalam 2 siklus, kategori minat peserta didik tersebut mengalami 

peningkatan yaitu 100% menjadi dikategori tinggi. Peningkatan minat 

peserta didik ini, dapat dilihat dari hasil observasi yang dilakukan oleh guru 

walikelas, pembina ekstra dan peneliti melihat sendiri selama memberikan 

layanan, peserta didik sangat aktif dan terlihat antusias dalam membahas 

minat mengikuti ekstrakurikuler. Metode penelitian yang digunakan adalah 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK).18 

4. Penelitian terdahulu oleh Nurzaki Alhafiz. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian tindakan layanan (service action research) melalui 

layanan penelitian tindakan kelas. Penggunaan teknik bimbingan kelompok 

dapat meningkatkan minat terhadap kegiatan ekstrakurikuler yang rendah 

pada siswa kelas VII G VII I dan VII J SMP Negeri 15 Surabaya. Hasil 

penelitian menunjukan adanya peningkatan minat siswa terhadap kegiatan 

ekstrakurikuler. Sehingga dengan hasil yang cenderung meningkat ini, 

selanjutnya akan terus dilakukan pemantauan agar perubahan positif yang 

dilakukan siswa dapat bertahan dan terus ditingkatkan.19 

Persamaan antara uraian penelitian di atas dengan penelitian yang 

akan diteliti penulis adalah sama-sama memiliki variabel tentang minat 

peserta didik terhadap kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. 

Sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti 

oleh penulis terdapat pada jenis layanan dan metode penelitian yang akan 

dilaksanakan. Layanan yang digunakan pada penelitian penulis yaitu 

menggunakan layanan konseling kelompok dengan teknik diskusi, 

sedangkan penelitian di atas menggunakan layanan bimbingan kelompok. 

18 Kurniawan Rachman, Upaya Meningkatkan Minat Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler Melalui 

Bimbingan Kelompok Peserta Didik Kelas X Akuntansi SMK Nusa Mandiri Pemalang, Jurnal Prosiding 

Pendidikan Profesi Guru. 
19 Nurzaki Alhafiz, Peningkatan Minat Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler Melalui Layanan 

Bimbingan Kelompok Pada Siswa VII G VII I Dan VII J SMP Negeri 16 Surabaya, Jurnal Inovasi Penelitian, 



(Universitas Raden Intan Lampung, 2021). 
 

11 
 

5. Penelitian terdahulu oleh Norma Afriani. Tujuan penelitian ini mengetahui 

sejauh mana layanan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi kelompok 

efektif untuk meningkatkan minat belajar siswa pada pelajaran matematika 

di MTs Al Muddakir Banjarmasin. Penelitian ini adanya peningkatan pada 

tahap pre test (sebelum diberi perlakuan), layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik diskusi dan setelah itu pada tahap post test (sesudah diberi 

perlakuan). Dan layanan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi efektif 

untuk meningkatkan minat belajar siswa pada pelajaran matematika di MTs 

Al Muddakir Banjarmasin. Metode penelitian ini adalah kuantitatif 

eksperimen. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu 

terletak pada layanan kelompok dengan teknik diskusi untuk meningkatkan 

minat. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis layanan yaitu bimbingan 

dan perbedaan pada variabel minat belajar.20 

6. Penelitian terdahulu oleh Dona Eliza. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui pengaruh konseling kelompok dengan teknik diskusi untuk 

meningkatkan minat belajar daring kelas VII. Hasil penelitian yang 

diperoleh berupa hasil uji yang terakhir yaitu uji hipotesis one way anova 

dapat diketahui bahwa, P Value dari hasil data angket adalah 0,026 pada 

signifikan 5%. Sehingga thitung 0,26>0,05 atau menerima H0 dan menolak 

HI. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan metode quasi experimental (non-equivalent control group 

desigh).21 

7. Penelitian terdahulu oleh Bustami Iskandar. Pengamatan bertujuan untuk 

mengetahui ke efektifan pendekatan layanan konseling kelompok dengan 

teknik diskusi untuk mengurangi kecanduan online game. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa efektifitas layanan konseling kelompok dengan teknik 

diskusi efektif untuk mengurangi penggunaan online game secara berlebihan 

pada anak didik kelas VIII SMP Negeri 19 Bandar Lampung tahun ajaran 

2019/2020. Penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan teknik analisis 

 
20 Norma Afriani, Layanan Bimbingan Kelompok untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa dengan 

Teknik Diskusi Kelompok pada Pelajaran Matematika di MTs Al Muddakir Banjarmasin, Jurnal Mahasiswa BK 

An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia, Vol 3 No 1 (2017). 
21 Dona Eliza, Pengaruh Konseling Kelompok dengan Teknik Diskusi dalam Meningkatkan Minat 

Belajar Daring Kelas VII Di SMP Negeri 2 Pulau Beringin Kabupaten Oku Selatan Tahun Ajaran 2020/2021 



Ajaran 2018/2019 (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019). 
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membuat tabulasi skor masing-masing aspek penggunaaan online game 

secara berlebihan.22 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu 

penggunaan variabel konseling kelompok dengan teknik diskusi. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada variabel minat belajar daring dan kecanduan 

online game sedangkan penelitian penulis menggunakan variabel minat 

kegiatan ekstrakurikuler. Perbedaaan yang lain terletak pada penggunaan 

jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif. 

8. Penelitian terdahulu oleh Laila Risma Susanti NST. Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui peningkatan tanggung jawab siswa dalam mengerjakan 

tugas melalui konseling kelompok dengan teknik diskusi pada siswa kelas 

VII SMP Taman Siswa Medan. Sebelum dilakukannya layanan konseling 

kelompok tanggung jawab siswa dengan hasil rata-rata 37% masuk kedalam 

kategori kurang, setelah diberikan layanan konseling kelompok selama dua 

kali pertemuan tanggung jawab siswa dengan demikian penerapan layanan 

konseling kelompok melalui teknik diskusi untuk meningkatkan tanggung 

jawab siswa dalam mengerjakan tugas yang dilakukan oleh peneliti sudah 

berjalan dengan baik dan berhasil menerapkan layanan konseling kelompok. 

Analisa data penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.23 

9. Penelitian terdahulu oleh Fifi Zaimatun Nisfa. Penelitian ini bertujuan untuk 

membuktikan bahwa konseling kelompok dengan teknik diskusi dapat 

membantu meningkatkan tingkat perilaku asertif siswa. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perilaku asertif siswa sebelum dan sesudah diberikan 

treatment berupa layanan konseling kelompok teknik diskusi kelompok 

mengalami peningkatan. Dalam penelitian ini terdapat keefektifan teknik 

diskusi kelompok terhadap peningkatan perilaku asertif siswa kelas XI 

dengan taraf signifikasi 5% diperoleh (z=-2,366, p<0.05) dengan demikian 

dapat disimpulkan hipotesis yang diajukan diterima. Jenis penelitian yang 

 

 

22 Bustami Iskandar, Efektivitas Layanan Konseling Kelompok dengan Teknik Diskusi untuk 

Mengurangi Kecanduan Online Game Kelas VIII di SMP Negeri 19 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2019/2020. 

(Universitas Raden Intan Lampung, 2020). 
23 Laila Risma Susanti NST, Penerapan Layanan Konseling Kelompok Melalui Teknik Diskusi untuk 

Meningkatkan Tanggung Jawab Siswa dalam Mengerjakan Tugas di Kelas VII SMP Taman Siswa Medan Tahun 



Books, 2014).h.96 
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digunakan adalah penelitian pre-eksperimen dengan desain penelitian one 

group pretest posttest design.24 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti yaitu terletak 

pada penggunaan jenis layanan yaitu konseling kelompok dengan teknik 

diskusi. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada variabel bebasnya, 

penelitian penulis menggunakan variabel minat mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler. Perbedaan lainnya terletak pada jenis metode penelitian 

yang digunakan yaitu kuantitatif. 

 
H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang 

bersifat deskriptif yaitu penelitian ini berfokus pada fenomena yang ada 

kemudian dipahami dan dianalisis secara mendalam. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan 

maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang 

diteliti.25 Penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan 

deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas 

dan sistematis terkait dengan objek yang diteliti dengan memberikan 

informasi data yang valid terkait dengan data dan fenomena yang ada di 

lapangan.26 Data yang dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat atau 

gambar yang memiliki makna dan mampu memacu timbulnya pemahaman 

yang lebih nyata daripada sekedar angka atau frekuensi. Penelitian 

menekankan cacatan dengan deksripsi kalimat yang rinci, lengkap, 

mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung 

penyajian data.27 

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian studi kasus, 

jenis metode penelitian studi kasus (case study) adalah bagian dari metode 

 

24 Fifi Zaimatun Nisfa, Keefektifan Konseling Kelompok dengan Teknik Diskusi Kelompok terhadap 

Peningkatan Perilaku Asertif pada Siswa Kelas XI di SMA Negeri 1 Pecangaan (Universitas Negeri Semarang, 

2020) 
25 Sutrisno Hadi, Statistik (Yogyakarta: Andi Offset, Jilid 2, 1999). 
26 Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi (Jakarta: Kencana, 2006). 
27 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa (Solo: Cakra 
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penelitian kualitatif yang mengalami suatu kasus tertentu secara lebih 

mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka ragam sumber 

informasi. Studi kasus adalah bidang studi tentang kekususan dan 

kompleksitas suatu kasus tunggal dan berusaha untuk mengerti kasus 

tersebut dalam konteks, situasi dan waktu tertentu.28 Berdasarkan tujuan dari 

penelitian penulis menggunakan studi kasus Explanatory Study. Explanatory 

Study yaitu untuk menjelaskan suatu situasi, biasanya dalam bentuk 

hubungan sebab akibat (didahului dengan desain survey atau eksperimen).29 

2. Sumber Data Penelitian 

1) Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data.30 Adapun sumber data yang diperoleh dari 

lapangan dengan cara wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan 

dengan penelitian ini yaitu Ibu Desti Ariyanti, S.Pd selaku Guru 

Bimbingan dan Konseling di SMA N 01 Mesuji Timur. Wawancara ini 

ditunjukkan kepada guru bimbingan konseling dengan tujuan untuk 

memperoleh data mengenai pelaksanaan layanan konseling kelompok 

dengan teknik diskusi, kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah dan 

data peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SMA N 01 

Mesuji Timur. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun dokumen, 

yaitu sumber data yang diperoleh melalui dengan cara membaca buku- 

buku, artikel, jurnal, serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian 

yang akan dilakukan. Hal ini untuk memperkuat penelitian dan 

melengkapi informasi yang telah dikumpulkan dari pihak guru 

bimbingan dan konseling. Data sekunder dalam penelitian ini berupa 

rencana pelaksanaan layanan (RPL), jumlah data peserta didik baik 

28 J.R Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulan (Jakarta: PT Grasindo, 

2010).h.37-49 
29 Gunawan Adhan Mohamad Adnan Latief Rukminingsih, Metode Penelitian Pendidikan Penelitian 

Kuantitatif, Penelitian Kualitatif,Penelitian Tindakan Kelas (Yogyakarta: Erhaka Utama, 2020).h.106 
30 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B (Bandung: Alfabeta, 2017).h.193 
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yang mengikuti maupun tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan 

daftar anggota yang mengikuti pelaksanaan layanan konseling kelompok 

dengan teknik diskusi. 

3. Tempat Penelitian dan Partisipan 

Tempat penelitian ini yang akan dilakukan perihal pelaksanaan 

layanan konseling kelompok dengan teknik diskusi dalam meningkatkan 

minat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler adalah di SMA N 01 Mesuji 

Timur. Selanjutnya partisipan yang akan dijadikan objek pada penelitian ini 

adalah minat peserta didik kelas X di SMA N 01 Mesuji Timur. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting 

dalam penelitian, karena pada sebuah penelitian tujuan utamanya adalah 

mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang sesuai dan memenuhi standar 

yang ditetapkan.31 Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang 

digunakan oleh penulis yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. 

1) Observasi 

Observasi adalah metode pengamatan dan perhatian yang 

dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang 

sedang diteliti, dilakukan secara sistematis dan memiliki tujuan 

tertentu.32 Dalam proses pelaksanaannya observasi dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu menjadi partisipant observation (observasi berperan 

serta) dan non partisipant observation (observasi tidak berperan serta).33 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi non 

partisipan yang dimana penulis tidak terlibat dan hanya sebagai 

independen. Penulis melakukan pengamatan pada saat pelaksanaan 

layanan konseling kelompok dengan teknik diskusi yang dilaksanakan 

oleh Ibu Desti Ariyanti, S.Pd. Dalam observasi penulis mencatat dan 

menganalisis serta menarik kesimpulan dari hasil observasi. Hal ini 

 

31 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi R&D dan 

Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2019).h.409 
32 Anwar Sutoyo, Pemahaman Individu (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).h.85 
33 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2010).h.203-4 
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dilakukan guna untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan 

pelaksanaan layanan konseling kelompok dalam meningkatkan minat 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. 

2) Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu.34 Dalam teknik ini dilakukan oleh dua 

orang atau lebih dimana satu pihak sebagai pencari data (interview) dan 

pihak lain sebagai sumber data (interview) dengan melakukan 

komunikasi dengan wajar dan lancar.35 Teknik wawancara ini 

ditunjukkan kepada Ibu Desti Ariyanti, S.Pd selaku Guru Bimbingan dan 

Konseling yang bertujuan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan 

layanan konseling kelompok dengan teknik diskusi dalam meningkatkan 

minat peserta didik dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah 

SMA N 01 Mesuji Timur. 

3) Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel- 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, buku langger.36 Dokumentasi merupakan catatan- 

catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berbentuk berupa 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik 

dokumentasi merupakan teknik yang sangat penting dalam penelitian ini 

guna memperoleh data secara langsung dari tempat penelitian. Metode 

dokumenter adalah alat pengumpulan datanya disebut form pencatatan 

dokumen, dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang 

tersedia. Seperti halnya kehadiran siswa dalam mengikuti acara-acara 

pelajaran di kelas, dokumennya terlihat pada daftar hadir siswa.37 Teknik 

dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data pendidik dan peserta 

34 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B (Bandung: 

Alfabeta, 2012).h.298 
35 Anwar Sutoyo, Pemahaman Individu Observasi, Checklist, Interview, Kuisioner, Sosiometri.h.123 
36 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Bina Aksara, 

1998).h.23 
37 Faisal Sanafiah, Format-Format Penelitian Sosial (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).h.53 
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didik, data jumlah ekstrakurikuler, jumlah peserta didik baik yang 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler maupun yang tidak, foto-foto terkait 

pelaksanaan layanan dan rencana pelaksanaan layanan (RPL). 

5. Prosedur Analisa dan Interpretasi Data 

Ada beberapa langkah analisa data kualitatif yaitu: 

1) Mengolah dan menyiapkan data yang akan dianalisis 

Pada langkah awal akan melibatkan transkripsi wawancara, 

men-scaning materi, mengetik data yang diperoleh dari lapangan, atau 

memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang 

berbeda bergantung pada sumber infomasi. 

2) Membaca keseluruhan data 

Setelah pada langkah pertama membangun general sanse atas 

informasi yang telah diperoleh dan merefleksikannya secara 

keseluruhan. Maka pada tahap kedua adalah membaca keseluruhan 

data dan menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum 

tentang data yang telah diperoleh. 

3) Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data 

Coding ialah proses mengolah materi atau informasi agar 

dijadikan segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Pada langkah 

ini akan melibatkan tahap mengambil data tulisan atau gambar yang 

telah dikumpulkan, mensegmentasi kalimat-kalimat atau gambar lalu 

memberikan tanda berdasarkan kategori dengan istilah khusus. 

4) Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang- 

orang, kategori-kategori dan tema-tema yang akan dianalisis 

Deskripsi ini akan melibatkan usaha penyampaian informasi 

yang akan secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi atau 

peristiwa dalam setting tertentu. 

5) Menunjukan bagaimana deskripsi dan tema-tema akan disajikan dalam 

narasi/laporan kualitatif 

Pada langkah ini dapat meliputi pembahasan tentang kronologi 

peristiwa, tema-tema tertentu (lengkap dengan subtema, ilustrasi 
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khusus, perspektif dan kutipan-kutipan) atau tentang keterhubungan 

antartema. 

6) Menginterpretasi atau memaknai data 

Intepretasi dapat berupa makna yang berasal dari perbandingan 

antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau 

teori. Dalam hal ini peneliti-peneliti menegaskan apakah hasil 

penelitiannya membenarkan atau menyangkal informasi sebelumnya. 

Interpretasi atau pemaknaan dari data dan analisis ini juga dapat 

memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru yang perlu dijawab 

selanjutnya.38 

6. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Setiap penelitian harus dapat dipertanggung jawabkan supaya dapat 

dipercaya oleh semua pihak, untuk itu tentunya perlu diadakan pengecekan 

keabsahan data penelitian. Teknik ini merupakan faktor yang menentukan 

dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan validasi data yang baik.39 

Ada delapan strategi untuk menguji validitas penelitian kualitatif, strategi- 

strategi validasi yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1) Triangulasi 

Triangulasikan atau bandingkan informasi dari sumber data yang 

berlainan dengan cara menemukan evidensi atau bukti-bukti dari aneka 

sumber itu serta gunakan evidensi itu untuk memberikan sebuah 

justifikasi yang koheren bagi tema-tema yang berhasil ditemukan. 

2) Thick desricption atau deskripsi mendalam 

Gunakan deskripsi mendalam dalam memaparkan temuan-temuan. 

Sajikan deskripsi yang sangat rinci tentang setting atau lingkungan 

penelitian serta paparkan dan diskusikan tema-tema dengan berbagai 

macam perspektif atau sudut pandang. Dengan cara itu hasil-hasil 

penelitian menjadi lebih realistik dan lebih kaya atau mendalam. 

 

 

 

 
 

38 Jhon W. Creswell,  Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016)h.264-267 
39 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B. 
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3) Bias 

Uraikan kemungkinan bias yang dibawa peneliti kedalam penelitiannya 

dalam bentuk refleksi-diri yang jujur. Penelitian kualitatif yang baik 

lazim membuat catatan kritis dari peneliti tentang kemungkinan 

interpretasinya terhadap temuan-temuan penelitian dibentuk atau 

dipengaruhi oleh latar belakang pribadinya, seperti gender, budaya, 

sejarah dan asal-usul sosial ekonominya.40 

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan kreadibilitas data, maka 

penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian 

kreadibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara dan berbagai waktu”.41 

Triangulasi metode, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

bermacam metode pengumpulan data (observasi, interview, studi 

dokumentasi dan focus grub).42 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

triangulasi metode dengan penggabungan teknik observasi, wawancara dan 

dokumentasi yang bertujuan untuk pengumpulan data berupa sumber data 

dengan mewawancari guru BK yaitu Ibu Desti Ariyanti, S.Pd, serta 

melakukan pengamatan observasi langsung ke sekolahan dan 

penggumpulan data dokumentasi. 

 
I. Sistematika Pembahasan 

Supaya memudahkan penulisan dan pembahasan skripsi ini sebagaimana 

prosedur penulisan skripsi, maka penulis menyusun sistematika pembahasan 

sebagai berikut: 

1. Bab I Pendahuluan 

Pada awal bab ini penulsi menjelaskan tentang penegasan judul, latar 

belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, 

metode penulisan dan menjelaskan tentang sistematika pembahasan. 

 

40 A. Supratikna, Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dalam Psikologi (Yogyakarta: 

Universitas Sanata Dharma, 2015).h.67-70 
41 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2008).h.125 
42 Simarmata Putri Ika Nenny, Metode Penelitian untuk Perguruan Tinggi (Medan: Yayasan Kita 

Menulis, 2021).h.81-82 
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2. Bab II Landasan Teori 

Penulis memaparkan tentang landasan teori yang digunakan sebagai 

pedoman dalam penyusunan penelitian. 

3. Bab III Deskripsi Objek Penelitian 

Membahas tentang gambaran umum objek melakukan suatu 

penelitian kemudian penyajian fakta dan data penelitian. 

4. Bab IV Analisa Penelitian 

Memuat tentang analisis data dan temuan penelitian. Penulis 

membahas tentang data-data yang telah dikumpulkan saat wawancara, 

observasi dan dokumentasi saat penelitian dan menguraikan hasil temuan 

yang didapatkan oleh penulis. 

5. Bab V Penutup 

Memuat kesimpulan yang diperoleh penulis dari pengolahan data dan 

temuan yang sudah dipaparkan oleh penulis dan juga berisi rekomendasi 

dimana penulis memberikan rekomendasi atau saran kepada pihak terkait 

yang diharapkan saran tersebut dapat membantu. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Perencanaan 

Perencanaan merupakan suatu proses penentuan tujuan atau sasaran 

yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan seefisien dan seefektif mungkin. Perencanaan merupakan 

aktivitas atau keputusan apapun yang diputuskan dalam suatu dalam suatu 

organisasi dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan yang matang maka akan 

tujuan yang hendak dicapai secara optimal. Dalam merencanakan program 

bimbingan dan konseling, seorang konselor hendaknya memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Analisis permasalahan siswa 

2. Penentuan tujuan yang ingin dicapai 

3. Penentuan jenis kegiatan yang akan dilakukan 

4. Penentuan teknik dan strategi kegiatan 

5. Penentuan personel-personel yang akan melaksanakan 

6. Fasilitas yang digunakan 

7. Mengantisipasi kemungkinan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan 

bimbingan konseling 

8. Waktu dan tempat artinya kapan kegiatan dilakukan dan dimana kegiatan 

itu dilakukan.43 

 
B. Layanan Konseling Kelompok 

1. Pengertian Layanan Konseling Kelompok 

Layanan konseling kelompok pada dasarnya adalah layanan 

konseling perorangan yang dilaksanakan di dalam suasana kelompok, 

dimana ada konselor dan ada konseli yaitu para anggota kelompok yang 

jumlahnya lebih dari dua orang. Konseling juga dapat diartikan sebagai 

proses membantu individu mengatasi hambatan-hambatan perkembangan 

dirinya, dan untuk mencapai perkembangan optimal kemampuan pribadi 

yang dimilikinya proses tersebut terjadi dapat terjadi setiap waktu. Layanan 

43 Sugiyo, Manajemen Bimbingan dan Konseling (Semarang: Widya Karya, 2011).h.30-36 
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bimbingan dan konseling ini memungkinkan peserta didik memperoleh 

kesempatan untuk membahas dan pengentasan permasalahan yang dialami 

melalui dinamika kelompok. Maksudnya, semua kegiatan kelompok saling 

berinteraksi, bekerjasama, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, 

memberi saran serta apa yang dibicarakan akan bermanfaat bagi setiap 

anggota kelompok.44 

Melalui konseling kelompok konseli akan memperoleh sebuah 

umpan balik berupa tanggapan dan pengalaman dari anggota kelompok lain 

dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya, konseli yang 

awalnya takut untuk mengekspresikan dirinya setelah dilaksanakannya 

konseling kelompok akan lebih aktif dalam berinteraksi, melakukan 

interaksi sosial dengan cara memberi dan menerima dalam proses konseling 

kelompok diharapkan dapat menimbulkan rasa saling menolong, menerima 

serta berempati sehingga akan berbentuk sebuah konsep diri yang positif 

pada diri peserta didik.45 

Konseling kelompok bentuk konseling yang membantu beberapa 

individu yang diarahkannya mencapai fungsi kesadaran secara efektif untuk 

jangka waktu pendek dan menengah.46 Konseling kelompok adalah upaya 

bantuan yang berisi pencegahan dan pengembangan kemampuan pribadi 

sebagai pemecahan masalah kelompok atau bersama-sama dari seorang 

konselor kepada klien.47 

2. Perbedaan Konseling Kelompok dan Bimbingan Kelompok 

Berikut beberapa perbedaan antara konseling kelompok dengan 

bimbingan kelompok secara ringkas: 

1) Konseling kelompok merupakan sutu proses pencegahan dan 

penyelesaian masalah serta mendorong aktivitas perkembangan 

anggota-anggotanya. Sementara itu bimbingan kelompok lebih bersifat 

pemberian informasi dan program-program pencegahan. 

 
 

44 Prayitno, Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling (Jakarta: Rinerka Cipta, 2013).h.311 
45 Dewa Ketut Sukardi, Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah (Jakarta: Rinerka Cipta, 

2008)h.128 
46 Namora Lumongga, Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2011) 
47 Namora Lumongga, Konseling Kelompok (Jakarta: Kencana, 2016).h.25 



48 Amla Salleh, Bimbingan dan Kaunseling Sekolah (Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, 

2006).h.126-127 
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2) Jumlah anggota dalam bimbingan kelompok lebih banyak jika 

dibandingkan dengan anggota dalam konseling kelompok. 

3) Konseling kelompok memerlukan seorang ketua yang terampil dan 

memiliki pelatihan dalam menanganinya, sementara dalam bimbingan 

kelompok tidak perlu. 

4) Interaksi dalam konseling kelompok sangat penting dan melibatkan 

banyak aspek, sedangkan dalam bimbingan kelompok interaksi dua 

arah tidak begitu penting, karena seringkali interaksi hanya terjadi satu 

arah, yaitu dari pemimpin atau guru ke instruktur atau anggota dalam 

kelompok saja. 

5) Anggota dalam konseling kelompok perlu berbagi informasi pribadi 

untuk meningkatkan kualitas kelompok tetapi dalam bimbingan 

kelompok anggota tidak perlu mengenal anggota-anggotanya secara 

mendalam. 

6) Suasana yang nyaman sangat penting dalam konseling kelompok untuk 

mendorong perkembangan yang positif, tetapi untuk menyampaikan 

informasi dapat diadakan di tempat yang cukup tenang dan terbuka. 

7) Setiap individu dalam konseling kelompok memiliki kesempatan untuk 

berperan sebagai orang yang memberi dan menerima bantuan karena 

setiap anggota saling berbagi masalah. Situasi ini tidak terjadi dalam 

kegiatan bimbingan kelompok. 

8) Informasi dalam konseling kelompok ditentukan bersama-sama tetapi 

informasi dalam bimbingan kelompok telah ditentukan oleh pemimpin. 

9) Sesi dalam konseling kelompok lebih banyak. Dalam pertemuan 

bimbingan kelompok hanya dapat diadakan satu atau dua kali. 

10) Anggota dalam konseling kelompok harus menunjukkan minat yang 

mendalam karena kontribusi setiap anggota kelompok sangat penting 

untuk keberhasilan kelompok. Dalam bimbingan kelompok, anggota 

dapat berkontribusi jika mereka tidak mau.48 



49 Prayitno, Layanan Bimbingan dan Konseling Kelompok (dasar dan profil) (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1995).h.35 
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3. Dinamika Kelompok 

Dinamika kelompok merupakan jiwa yang menghidupkan dan 

menghidupi suatu kelompok. Yang artinya, melalui dinamika kelompok 

diharapkan mampu mengarahkan setiap anggota kelompok untuk 

melakukan hubungan intrapersonal satu sama lain, demi terwujudnya 

kelompok yang kohesif.49 Kelompok menyediakan ruang bagi anggota 

untuk berinteraksi satu sama lain. Dalam proses interaksi ada banyak 

pelajaran yang bisa dipetik oleh anggota yang ingin mendapatkan manfaat 

dari konseling kelompok. Selain itu, konseling kelompok juga membantu 

anggota yang sedang menghadapi masalah untuk mendapatkan informasi 

dan dukungan dari anggota lainnya. Dibandingkan dengan konseling 

individu, konseling kelompok memberikan suasana yang lebih aman dalam 

beberapa situasi, anggota kelompok dapat ditemani oleh teman-teman lain 

yang sama-sama tertarik untuk bergabung dengan kelompok atau setiap 

anggota akan berbagi masalah yang hampir sama. 

Kelompok juga memberikan suasana diskusi yang nyaman, karena 

sebelum memulai diskusi kelompok akan dibangun aturan dan disepakati 

oleh masing-masing anggota. antara hal yang ditekankan adalah mendorong 

keterlibatan setiap anggota dan diberikan kebebasan untuk berbicara dan 

mengemukakan pendapat tanpa ganggu oleh orang lain. Dengan bantuan 

pemimpin kelompok yang berpengalaman, anggota akan belajar bagaimana 

membangun keterampilan sosial dan keterampilan interpersonal yang 

memungkinkan mereka menggunakannya di luar kelompok. 

Selain itu, kelompok juga akan membantu setiap anggota 

mengembangkan kepekaan terhadap orang lain, dan kemudian bertanggung 

jawab atas perilaku mereka sendiri. anggota kelompok diajarkan untuk 

menghargai pendapat orang lain, tidak menyela atau menghentikan anggota 

yang sedang berbicara. anggota didorong untuk memberikan pendapat 

mereka sendiri tentang masalah tersebut. anggota dapat belajar dari 

pengalaman anggota lain dalam menghadapi suatu masalah yang diangkat 
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dalam kelompok. ini akan dapat membantu peserta mengenali perasaan 

orang lain dan lebih meningkatkan perasaan simpati terhadap orang lain. 

Adapun aspek-aspek dinamika kelompok diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

1) Berkomunikasi dalam kelompok 

Dalam komunikasi akan terjadi transfer ide atau gagasan yang diubah 

menjadi simbol oleh komunikator kepada komunikan melalui media. 

2) Kekuatan di dalam kelompok 

Dalam interaksi antar anggota kelompok terdapat suatu kekuatan atau 

pengaruh yang dapat membentuk kekompakan dalam kelompok. 

3) Kohesi kelompok 

Merupakan sejumlah faktor yang mempengaruhi anggota kelompok 

untuk tetap menjadi anggota kelompok.50 

4. Tujuan Layanan Konseling Kelompok 

Secara umum tujuan layanan konseling kelompok adalah 

berkembangnya kemampuan sosialisasi peserta didik khususnya 

kemampuan bersosialisasi. Melalui layanan konseling kelompok, hal-hal 

yang dapat menghambat atau yang dapat mengganggu sosialisasi dan 

komunikasi peserta didik diungkap dan didinamikakan melalui berbagai 

teknik, sehingga kemampuan sosialisasi dan berkomunikasi peserta didik 

berkembang secara maksimal. 

Tujuan konseling kelompok secara khusus mempunyai dua tujuan 

sekaligus yaitu pertama, berkembangnya perasaan, pikiran, persepsi, 

wawasan dan sikap terarah kepada tingkah laku khususnya dalam 

bersosialisasi dan komunikasi. Kedua, terpecahnya individu yang 

bersangkutan dan diperolehnya pemecahan masalah tersebut bagi individu 

lain yang menjadi peserta layanan.51 

Tujuan dari pada anggota kelompok mengikuti konseling kelompok 

diantaranya sebagai berikut: 

 

 
 

50 Siti Hartinah, Konsep Dasar Bimbingan Kelompok (Bandung: Rafika Aditama, 2009).h.64 
51 Tohirin, Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
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1) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan diri, untuk mengembangkan 

rasa identitas keunikan seseorang. 

2) Untuk lebih mengetahui kesamaan kebutuhan dan permasalahan antar 

anggota kelompok dan untuk mengembangkan rasa keterkaitan antara 

anggota kelompok. 

3) Untuk membantu antar anggota kelompok belajar bagaimana 

membangun sebuah hubungan yang bermakna. 

4) Untuk membantu anggota kelompok menemukan kekuatan pada 

keluarga dan komunitas mereka sebagai cara untuk mengatasi 

kekhawatiran. 

5) Untuk meningkatkan penerimaan diri, kepercayaan diri, harga diri dan 

untuk membuat pandangan baru tentang diri sendiri maupun orang lain. 

6) Untuk mempelajari bagaimana cara mengekspresikan emosi seseorang 

dengan cara yang sehat. 

7) Untuk mengembangkan perhatian dan kasih sayang terkait kebutuhan 

dan perasaan orang lain. 

8) Untuk menyadari pilihan seseorang dan membuat pilihan dengan bijak. 

9) Untuk memperjelas nilai-nilai seseorang dan memutuskan apakah dan 

bagaimana cara mengubahnya. 

10) Untuk mempelajari berbagai keterampilan sosial yang efektif.52 

5. Asas-Asas Konseling Kelompok 

Dalam konseling kelompok terdapat beberapa asas yang harus 

diperhatikan oleh konselor. Asas-asas yang terdapat dalam bimbingan dan 

konseling kelompok terdapat 12 asas diantaranya sebagai berikut: 

1) Kerahasiaan, merupakan persoalan pokok yang paling penting dalam 

konseling kelompok. Hal ini bukan hanya berarti bahwa konselor harus 

memelihara tentang apa yang terjadi, melainkan sebagai pemimpin 

kelompok harus menekankan kepada semua peserta pentingnya 

pemeliharaan terhadap sesuatu yang dianggap rahasia atau kerahasiaan 

dalam kelompok tersebut. 

 

 
 

52 Corey Gerald, Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi (Bandung: Refika Aditama, 2009).h.5 
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2) Kesukarelaan, kesukarelaan anggota kelompok sudah dimulai sejak 

awal rencana pembentukan kelompok oleh konselor. Melalui 

kesukarelaan setiap anggota kelompok dapat mewujudkan peran aktif 

dari diri mereka masing-masing untuk tercapainya tujuan layanan 

nantinya. 

3) Keterbukaan, dalam berlangsungnya konseling kelompok suasana 

keterbukaan, baik dan efisien bagi yang dibimbing dan pembimbing. 

Keterbukaan ini bertujuan untuk membuka diri dalam kepentingan 

masing-masing anggota mengenai pemecahan masalah yang dimaksud. 

4) Kekinian, berfungsi memberikan isi aktual dalam pemabahasan yang 

dilakukan, dimana anggota kelompok diminta mengemukakan hal-hal 

yang terjadi dan berlaku sekarang ini. 

5) Kemandirian, bertujuan untuk menjadikan anggota kelompok dapat 

berdiri sendiri akan keputusan dari saran-saran anggota lainnya, agar 

tidak bergantung pada orang lain atau tergantung pada 

konselor/pemimpin. 

6) Kegiatan, usaha pelayanan tidak akan menghasilkan hasil yang berarti 

bila anggota kelompok tidak melakukan sendiri kegiatan dalam 

mencapai tujuan kelompok. Hasil usaha akan tercapai melainkan 

dengan kerja keras dari anggota kelompok. 

7) Kedinamisan, adanya perubahan yang bersifat dinamis, maju dan 

berkembang dalam hal menonton dan statis. Setelah pelayanan 

dilaksanakan diharapkan anggota kelompok bertingkah laku lebih 

kreatif, gesit dan senantiasa menunjukkan perkembangan yang lebih 

baik. 

8) Keterpaduan, pelayanan konseling yang dilakukan berusaha 

memadukan sebagian aspek kepribadian anggota kelompok. Setiap 

anggota kelompok memiliki aspek kepribadian dan bila tidak seimbang 

serasi dan terpadu justru akan menimbulkan masalah. 

9) Kenormatifan, berkenaan dengan cara-cara berkomunikasi dan bertata 

krama dalam kegiatan kelompok dan dalam mengelola isi bahasan. 
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10) Keahlian, diperlihatkan oleh pimpinan kelompok dalam mengelola 

kegiatan kelompok serta mengembangkan peroses dan isi pembahasan 

secara keseluruhan. 

11) Alih tangan, dilakukan apabila konselor sudah dengan sepenuh 

kemampuannya untuk membantu individu, tetapi individu yang 

bersangkutan belum terasa terbantu sebagaimana yang diharapkan, 

maka konselor dapat mengirim individu tersebut kepada petugas yang 

lebih ahli. 

12) Tut wuri handayani, asas ini menghendaki agar secara keseluruhan 

dapat menciptakan suasana yang memberikan rasa aman, 

menggambarkan keteladanan, memberikan stimulus dan dorongan serta 

kesempatan seluar-luasnya kepada anggota kelompok untuk 

berkembang.53 

6. Keterampilan yang Harus Dikuasi oleh Pemimpin Kelompok 

Keterampilan dan pelatihan yang dimiliki seseorang, tidak mungkin 

menjadi pemimpin kelompok yang efektif. 

1) Mendengar 

Ketua harus mendengar dengan penuh semangat setiap kata yang 

diungkapkan. Selain itu, pendengar yang baik akan mencurahkan 

pikirannya pada apa yang diungkapkan. Proses mendengarkan ini 

secara aktif berkonsentrasi pada apa yang disebutkan dan berfokus 

pada prilaku non verbal. Selain itu pemimpin harus memperhatikan 

perilaku non verbal masing-masing anggota kelompoknya. 

2) Dorongan minimum 

Dorongan minimum adalah sebuah tanggapan singkat oleh pemimpin 

untuk mendorong anggota untuk terus mengatakannya. Hal ini 

dilakukan saat pemimpin mengatakan seperti: 

mmm...mmm...hmm...hmm...,Ya!, Aha, memberikan senyum dan 

menganggukkan kepala. 

3) Parafrasa 
 

 

53 Prayitno, Layanan Bimbingan Kelompok Dan Konseling Kelompok (Padang: Universitas Negeri 

Padang, 2004).h.43 
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parafrasa merupakan respon konselor setelah mendengar isi dan 

mengamati perilaku klien. 

4) Membuat penjelasan 

Menjelaskan bahwa tujuan anggota harus diikuti dan dipahami dengan 

jelas oleh anggota kelompok. Pemimpin tidak bisa berpura-pura 

memahami masalah yang dibahas atau disebutkan oleh anggotanya. 

Pemimpin harus meminta klarifikasi jika dia bingung dengan apa yang 

para anggotanya katakan. Jadi pemimpin harus menjelaskan kepada 

anggota lain agar anggota mengerti dengan baik. 

5) Pertanyaan 

Pertanyaan dapat di bagi menjadi dua bentuk, yaitu pertanyaan tertutup 

dan pertanyaan terbuka. Beberapa tujuan dengan menggunakan 

pertanyaan tertutup dan terbuka yaitu: 

1. Tujuan pertanyaan tertutup 

1) Mendapatkan kepastian untuk sebuah fakta 

2) Mendapatkan informasi spesifik 

3) Beri tahu kami apa yang ingin kami ketahui dari mereka 

4) Memperhatikan orang dari pada berbicara terlalu banyak 

5) Berikan arah tertentu dalam diskusi. 

2. Tujuan pertanyaan terbuka 

1) Mempromosikan eksporasi dan ekspansi ketopik yang sedang 

di bahas 

2) Memberi ruang kepada anggota yang mengekspresikan arahan 

mereka sendiri tanpa dikhususkan oleh konselor 

3) Pertanyaan terbuka memungkinkan anda memberikan 

informasi tanpa menimbulkan perasaan defensif 

4) Pertanyaan terbuka anggota membuat pendapat sendiri 

5) Memberi anggota kesempatan untuk memberikan informasi 

tentang apa yang dianggap sangat penting dalam 

pandangannya 

6) Beri pakar kesempatan untuk menjelaskan pandangannya 

sendiri tanpa dihakimi terlebih dahulu. Dari uraikan  diatas 
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dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanyaan yang diajukan 

oleh ketua akan mempengaruhi perjalanan suatu kelompok. 

6) Memberi fokus 

Memberi fokus berarti pemimpin selalu sadar akan masalah yang 

dibahas serta memastikan bahwa pendapat anggota selalu relevan satu 

sama lain dan tidak dikucilkan tujuan kelompok yang disepakati. Oleh 

karena itu perlu bagi pemimpin untuk menggabungkan apa yang telah 

dinyatakan oleh masing-masing anggota. 

7) Interpretasi 

Interpretasi adalah sebuah interpretasi atau penjelasan yang dibuat oleh 

ketua untuk suatu masalah berdasarkan pemahaman ketua setelah 

mendengar penjelasan yang diungkapkan oleh anggota. Interpretasi 

akan membantu seseorang memahami apa yang telah dinyatakan dalam 

prespektif yang berbeda serta memikirkan berbagai bentuk adaptasi 

juga. 

8) Konfrontasi 

Konfrontasi tidak dibuat pada awal sesi. Ini karena pada awal sesi 

anggota masih tidak nyaman dan khawatir berada pada kelompok. 

Masalah yang dibahas masih ditingkat eksternal saja. Konfrontasi 

dibuat apabila ketua merasa anggota berbicara tidak jujur atau mencoba 

menyembunyikan sesuatu. 

9) Blocking 

Blocking adalah sebuah interfensi yang dilakukan oleh ketua untuk 

menghindari ancaman atau serangan yang berlebihan. Fokus diskusi 

harus pada prilaku tertentu, bukan untuk individu secara keseluruhan. 

10) Membuat Ringkasan 

Pemimpin harus membuat ringkasan diskusi yang telah dilakukan 

untuk mencegah sesi diskusi agar tidak fokus. Ringkasan tidak hanya 

dilakukan diakhir sesi, tapi juga beberapa kali selama aktivitas 

kelompok berjalan. 
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11) Pengakhiran Pemimpin harus sadar akan waktu yang dihabiskan untuk 

sesi kelompok. Terkadang karena masalah yang dibahas terlalu hangat, 

maka pemimpin lupa untuk menghentikan sesi kelompok.54 

7. Komponen Layanan Konseling Kelompok 

Aspek terpenting dalam keberhasilan konseling kelompok adalah 

perencanaan. ini berarti bahwa seorang konselor tidak bisa hanya memilih 

beberapa siswa dan melakukan sesi konseling kelompok dengan anggota 

yang disukainya. Perencanaan ini meliputi promosi, yaitu 

menginformasikan siswa tentang adanya program konseling kelompok, 

tujuan, keanggotaan, jumlah sesi yang akan dilakukan, tempat dan 

frekuensi pertemuan. Perencanaan yang matang akan memungkinkan 

konseling kelompok berjalan dengan lancar dan memberikan kesempatan 

kepada pemimpin untuk membuat persiapan mental yang memadai. 

1) Promosi konseling kelompok 

Konselor atau orang yang akan melakukan konseling kelompok harus 

melakukan promosi kepada kelompok sasarannya tentang konseling 

kelompok yang akan dilakukan. Misalnya jika konselor ingin 

melakukan konseling kelompok di sekolah, konselor dapat membuat 

poster, kertas edaran atau brosur tentang konseling kelompok dan 

membagikannya kepada siswa. Selain itu, konselor juga dapat 

mengunjungi ruang kelas untuk mempromosikan konseling kelompok, 

manfaat berpartisipasi di dalamnya dan sebagainya. 

2) Pemilihan anggota konseling kelompok 

Pemilihan anggota dalam konseling kelompok dilakukan melalui 

penyaringan untuk memastikan bahwa anggota berada dalam konseling 

kelompok yang tepat. Dapat mengurangi risiko dampak psikologis 

terhadap partisipasi anggota yang tidak selaras. Untuk melakukan 

screening, konselor dapat meminta individu yang ingin mengikuti 

konseling kelompok untuk mengisi formulir partisipasi. Dari formulir 

yang diterima, konselor dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk 

konseling kelompok yang akan dilakukan serta jumlah yang dapat 

 

54 Correy Gerald, Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi.h.138-46 
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dilakukan. Setelah itu siswa yang ingin mengikuti konseling kelompok 

dapat dipanggil untuk diwawancara. 

3) Jumlah anggota konseling kelompok 

Kegiatan dalam konseling kelompok melibatkan interaksi aktif antar 

anggota. Untuk memastikan interaksi yang baik, kelompok anggota 

tidak boleh terlalu besar atau terlalu kecil. Kebanyakan ahli konseling 

kelompok berpendapat jumlah anggota kelompok antara 6-10 orang 

perkelompok. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam 

menentukan ukuran kelompok, yaitu usia anggota, jenis kelompok, 

jenis masalah yang dibahas serta pengalaman konselor sendiri dalam 

mengembangkan kelompok. 

4) Frekuensi dan durasi konseling kelompok 

Sebenarnya, frekuensi dan durasi sesi konseling kelompok tergantung 

pada kesiapan masing-masing anggota yang berpartisipasi. Namun 

konselor juga perlu menetapkan jangka waktu tertentu sebagai 

pedoman. Menentukan waktu dan frekuensi pertemuan akan 

memungkinkan setiap anggota untuk merencanakan dan bekerja sama. 

5) Tempat pelaksanaan 

Sama seperti sesi konseling individu, konseling kelompok juga 

membutuhkan suasana yang nyaman dan tenang (privacy) untuk 

memastikan kegiatan dapat dilakukan dengan lancar. Kenyamanan 

meliputi dalam hal suasana ruangan, tidak terganggu oleh berbagai 

suara keras seperti di pinggir jalan dan tidak mudah diganggu orang 

lain. 

6) Kelompok terbuka dan kelompok tertutup 

Penentuan apakah kelompok terbuka atau tertutup perlu ditentukan 

diawal pertemuan dan telah disepakati oleh semua anggota. Dalam 

kelompok terbuka, anggota baru diperbolehkan bergabung dengan 

kelompok, sedangkan dalam kelompok tertutup anggota yang keluar 

dari kelompok tidak akan digantikan oleh anggota baru. Masuknya 

anggota baru dapat mengganggu kelancaran dan keburukan grup yang 

sudah terjalin. Ini berarti proses konseling kelompok akan tetap 
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berjalan walaupun jumlah anggotanya berkurang. Jika ingin menerima 

anggota baru, persetujuan dari semua anggota diperlukan. 

7) Kehadiran anggota 

Untuk memastikan proses konseling kelompok berjalan dengan lancar, 

setiap anggota perlu memiliki komitmen dan rasa tanggung jawab yang 

tinggi terhadap kelompok. Oleh karena itu, anggota harus hadir dalam 

setiap sesi yang diadakan, kecuali untuk alasan yang tidak dapat 

dihindari. Jika seorang anggota tidak hadir dalam suatu sesi tertentu, 

tentu saja anggota tersebut tidak akan dapat mengetahui apa yang telah 

dibicarakan. Anggota lain juga tidak mungkin untuk kembali berbicara 

tentang apa yang telah dibahas. Ketidakhadiran anggota akan 

mengganggu keefektifan kelompok, terutama kelompok yang 

berbentuk pengembangan atau pemecahan masalah. 

8) Sukarela atau terpaksa 

Keanggotaan dalam konseling kelompok harus bersifat sukarela untuk 

memastikan bahwa anggota mendapat manfaat dari sesi yang mereka 

ikuti. Individu yang dipaksa untuk berpartisipasi dalam konseling 

kelompok akan merasa tertekan dan dapat mengganggu jalannya sesi 

kelompok, terutama dalam hal-hal yang melibatkan diri dalam kegiatan 

berpikiran terbuka. Demikian, ada juga anggota yang datang secara 

tidak terpaksa, hal ini mendapat diuntungkan dari konseling kelompok 

yang dilakukan. Ini sangat bergantung pada kemampuan konselor 

untuk menangani kelompok dengan cara yang lebih terstruktur.55 

8. Tahapan dalam Konseling Kelompok 

Tahapan-tahapan dalam konseling kelompok diantaranya yaitu: 

1) Tahap Awal 

Dalam pertemuan pertama ini biasanya konseli akan memperkenalkan 

diri secara singkat dan meminta setiap anggota memperkenalkan diri 

sambil meminta pendapat anggota mengapa mereka ikut kelompok. 

Terkadang ada juga anggota kelompok yang masih kurang yakin 

apakah ingin bergabung dengan kelompok atau tidak. Dalam tahap 

 

55 Amla Salleh, Bimbingan dan Kaunseling Sekolah .h.129-133 
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awal ini konselor memiliki peranan yang penting untuk mensukseskan 

kelompok. Konselor lebih banyak mengawali interaksi untuk 

memudahkan anggota kelompok untuk memberikan pendapat atau 

memberikan pertanyaan. 

Biasanya pada tahap ini anggota kelompok masih belum memiliki rasa 

percaya antara satu dengan yang lain. Hal-hal yang biasa terjadi pada 

anggota kelompok dalam tahap ini diantaranya: 

a) Takut dan bimbang. 

b) Tidak yakin kepada ketua. 

c) Tidak berterus terang. 

d) Memikirkan peran yang boleh dimainkan. 

e) Memikirkan apakah akan terus berada dalan kelompok atau keluar 

saja. 

f) Menonton apapun yang terjadi. 

g) Belum ada kepercayaan. 

h) Belum ada kejelekan. 

i) Apa yang diceritakan hanya bersifat umum. 

j) Anggota kelompok memikirkan siapa yang boleh dipercayai. 

 
 

2) Tahap Peralihan (Transisi) 

Setelah mengenal satu sama lain, proses konseling kelompok beralih 

kepada tahap peralihan (transisi). Tahap ini lebih dikenal sebagai tahap 

berhadapan (konfrontasi) dan konflik. Keadaan kelompok terkadang 

menjadi tegang apabila ketua membiarkan setiap anggota kelompok 

bebas mengeluarkan pendapat dan bantahan terhadap masalah yang 

sedang dibicarakan. Terkadang anggota kelompok merasa ketua 

kelompok tidak memainkan tugasnya dalam memimpin kelompok. 

Konflik dan ketidakpuasan adalah sesuatu yang positif dalam konseling 

kelompok. Ini karena semakin banyak pertentangan dan konflik yang 

ada, maka semakin banyak perbedaan pikiran yang dilakukan oleh 

anggota kelompok secara tidak sadar. Kemudian anggota kelompok 

dapat melihat sifat asli dari anggota kelompok lain. Sebagai contoh 
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anggota kelompok akan mendapati ada anggota kelompok lain yang 

suka menentang, tidak mudah mendengar pendapat orang lain atau 

selalu menyerah. Tingkah laku yang dipamerkan di dalam kelompok 

kadang-kadang adalah tingkah laku sebenarnya dari anggota kelompok 

ketika di luar kelompok. Namun semua perasaan ketidakpuasan 

anggota kelompok harus diselesaikan sebelum memasuki tahapan 

selanjutnya. Oleh karena itu, setiap anggota kelompok harus diberikan 

dorongan dan peluang untuk menyatakan perasaan yang dialaminya 

baik terhadap orang lain ataupun dirinya sendiri. 

3) Tahap Perkembangan 

Pada tahap ini biasanya anggota kelompok telah saling mengenal 

antara satu sama lain dengan mendalam. Semua pengalaman pada saat 

tahap peralihan dijadikan sebagai panduan untuk mewujudkan 

kelompok yang mampu berkembang kearah positif. Pada tahap ini 

anggota kelompok merasa lebih bebas untuk mengemukakan 

pendapatnya terhadap suatu permasalahan. Anggota kelompok lebih 

terbuka dalam menerima teguran dari anggota kelompok lain. Teguran 

dan masukan dianggap sebagai hal yang positif untuk memperbaiki 

kelemahan diri. Pada tahap ini juga fokus terhadap suatu permasalahan 

yang telah disetujui. Sifat bekerjasama dan perasaan saling 

menghormati antara satu sama lain akan memudahkan pencapaian 

tujuan dari kelompok. 

4) Tahap Pengakhiran 

Tahap pengakhiran adalah tahap terakhir dalam proses konseling 

kelompok. Ada juga anggota kelompok yang tidak mau mengakhiri 

kelompok karena merasakan perasaan nyaman yang telah terjalin dan 

harus diteruskan. Namun demikian, pengakhiran kelompok harus 

dilakukan sebagaimana telah disetujui dalam tahap awal. Biasanya 

ketua kelompok akan mengingatkan bahwa kelompok akan diakhiri 

dalam beberapa sesi lagi. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap 

anggota kelompok bersedia dan tidak membawa permasalahan- 

permasalahan baru sebelum permasalahan yang sedang dibicarakan 
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dapat diselesaikan. Sebelum mengakhiri sesi terakhir, ketua kelompok 

harus memastikan segala isu yang dibincangkan dapat diselesaikan 

oleh ahli. Ketua kelompok akan merumuskan apa yang telah berlaku 

sepanjang sesi. Anggota kelompok juga ditanya apakah yang telah 

dipelajari sepanjang mengikuti kelompok. Anggota kelompok juga 

diminta menunjukan keyakinan untuk melaksanakan atau 

mengaplikasikan pengalaman-pengalaman ketika di dalam kelompok 

ke dunia luar atau dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Setiap 

anggota kelompok akan diberi kesempatan untuk memberikan kata- 

kata positif kepada anggota kelompok lain. Ketua mengakhiri 

konseling kelompok.56 

Dalam pelaksanaan layanan konseling kelompok melalui beberapa 

tahapan-tahapan yang ditempuh adalah sebagai berikut: 

1) Prakonseling 

Tahap prakonseling dianggap sebagai tahap persiapan pembentukan 

kelompok. Adapun hal-hal yang mendasar dibahas pada tahap ini yaitu 

para anggota kelompok yang telah diseleksi akan dimasukkan dalam 

keanggotaan yang sesuai dengan pertimbangan homogenitas. Selain 

itu, konselor juga perlu memperhatikan kesamaan masalah sehingga 

semua masalah anggota dapat difokuskan kepada inti permasalahan 

yang sebenarnya. 

2) Tahap Permulaan 

Tahap ini ditandai dengan dibentuknya struktur kelompok. Adapun 

manfaat dari dibentuknya struktur kelompok ini adalah agar anggota 

kelompok dapat memahami aturan yang ada dalam kelompok. Aturan- 

aturan ini akan menuntut anggota kelompok untuk bertanggung jawab 

pada tujuan dan proses kelompok. mengeksplorasi harapan anggota, 

anggota mulai belajar fungsi kelompok, sekaligus mulai menegaskan 

tujuan kelompok. Konselor dapat kembali menegaskan tujuan yang 

harus dicapai dalam konseling. 

 

 
 

56 Amla Salleh, Bimbingan dan Kaunseling Sekolah .h.113-137 
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3) Tahap Transisi 

Tahap ini disebut sebagai tahap peralihan. Konselor diharapkan dapat 

membuka permasalahan masing-masing anggota sehingga masalah 

tersebut dapat bersama-sama dirumuskan dan diketahui penyebabnya.. 

Pada tahap ini anggota kelompok akan diarahkan memasuki tahap inti 

atau tahap kegiatan. 

4) Tahap Kerja 

Pada tahap keempat ini sering disebut tahap kegiatan. Tahap ini 

dilakukan setelah permasalahan anggota kelompok diketahui 

penyebabnya sehingga konselor dapat melakukan langkah selanjutnya, 

yaitu menyusun rencana tindakan. Pada tahap ini anggota kelompok 

diharapkan telah dapat membuka dirinya lebih jauh. Dan peran 

konselor dalam hal ini adalah berupaya menjaga keterlibatan dan 

kebersamaan anggota kelompok secara aktif. Kegiatan kelompok pada 

tahap ini dipengaruhi pada tahapan sebelumnya. Jadi, apabila pada 

tahap sebelumnya berlangsung dengan efektif maka tahap ini juga 

dapat dilalui dengan baik, begitupun sebaliknya. Apabila tahap ini 

berjalan dengan baik, biasanya anggota kelompok dapat melakukan 

kegiatan tanpa mengharapkan campur tangan konselor ke kelompok 

lebih jauh. 

5) Tahap Akhir 

Tahap ini adalah tahapan dimana anggota kelompok mulai mencoba 

perilaku baru yang telah mereka pelajari dan dapatkan dari kelompok. 

Umpan balik adalah hal penting yang sebaiknya dilakukan oleh 

masing-masing anggota kelompok. Apabila pada tahap ini terdapat 

anggota yang memiliki masalah belum dapat terselesaikan pada fase 

sebelumnya, maka pada tahap ini masalah tersebut harus diselesaikan. 

Konselor dapat memastikan waktu yang tepat untuk mengakhiri proses 

konseling. Apabila anggota kelompok merasakan bahwa tujuan telah 

tercapai dan telah terjadi perubahan perilaku, maka proses konseling 

dapat segera diakhiri. 
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6) Pascakonseling 

Jika proses konseling telah berakhir, sebaiknya konselor menetapkan 

adanya evaluasi sebagai bentuk tindak lanjut dari konseling kelompok. 

Evaluasi bahkan sangat diperlukan apabila terdapat hambatan dan 

kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan dan perubahan 

perilaku anggota kelompok setelah proses konseling berakhir. Konselor 

dapat menyusun rencana baru atau melakukan perbaikan pada rencana 

yang telah dibuat sebelumnya. Atau dapat melakukan perbaikan 

terhadap cara pelaksanaannya. Apapun hasil dari proses konseling 

kelompok yang telah dilakukan seharusnya dapat memberikan 

peningkatan pada seluruh anggota kelompok. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tahap 

dalam konseling kelompok yaitu pembentukan kelompok, tahap transisi, 

tahap inti, tahap pengakhiran, tahap evaluasi dan tindak lanjut. Tahapan ini 

dilaksanakan secara bertahap dari tahap pertama sampai tahap terakhir, agar 

konseling kelompok dapat dilaksanakan dengan baik.57 

 
C. Teknik Diskusi 

1. Pengertian Diskusi 

Diskusi adalah suatu pertemuan dua orang atau lebih yang diajukan 

untuk saling tukar pengalaman dan pendapat, biasanya menghasilkan 

keputusan bersama.58 Diskusi adalah percakapan yang telah direncanakan 

antara tiga orang atau lebih dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau 

memperjelas suatu persoalan, di bawah pimpinan seorang pemimpin. 

Diskusi merupakan salah satu cara dimana siswa memperoleh kesempatan 

untuk memecahkan masalah bersama-sama.59 

Diskusi kelompok merupakan suatu proses bimbingan dimana murid- 

murid akan mendapatkan suatu kesempatan untuk menyumbangkan pikiran 

 

 

 

 
 

57 Namora, Lomongga Lubis Hasnida, Konseling Kelompok.h.80-84 
58 Dewa Ketut Sukardi.Op.Cit,h.220 
59 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (berbasis integrasi).h.182 
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masing-masing dalam memecahkan masalah bersama.60 Pelaksanaan 

diskusi harus mendapatkan pengawasan dari guru pembimbing bagaimana 

kelompok itu berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah, di dalam 

diskusi setiap anggota harus turut serta berbicara secara aktif sehingga ada 

sesuatu pertanggungjawaban sebagai suatu kelompok yang hidup.61 

2. Tujuan Penggunaan Diskusi 

Tujuan yang ingin dicapai melalui diskusi kelompok antara lain: 

1) Peserta didik mengetahui informasi yang berharga dari teman diskusi 

dan pembimbing diskusi. Pengalaman yang baik maupun buruk dan 

pendapat dari temen banyak membantu perkembangan pribadi peserta 

didik informasi mungkin bersifat praktis, sederhana dan langsung dapat 

dimanfaatkan. Namun, ada juga informasi yang bersifat kompleks dan 

manfaatnya tidak langsung diketahui. 

2) Mengembangkan motivasi dan semangat peserta didik untuk 

melakukan sesuatu tugas. Bila peserta didik mula-mula enggan 

mengerjakan sesuatu tugas, misalnya membuat ringkasan tentang ini 

bacaan setelah diskusi tentang manfaat membuat ringkasan, maka 

timbul minat dan kemauan untuk membuat ringkasan. Begitu juga 

terhadap hal-hal yang semula ditolak, kurang diminati, kurang 

dipahami bahkan semula dibenci dapat berubah untuk dicintai dan 

dikerjakan. 

3) Mengembangkan kemauan peserta didik berfikir kritis, maupun 

melakukan analisis dan sintesis atas data atau informasi yang 

diterimanya. Dalam diskusi peserta didik memperoleh berbagai 

informasi yang mungkin saling bertentangan, berhubungan atau saling 

menunjang. Peserta didik secara bertahap akan mampu menanggapi 

secara kritis dan lambat laun mampu membantu analisis serta 

mensistensiskan informasi yang diterimanya. 

4) Mengembangkan keterampilan dan keberanian peserta didik untuk 

mengemukakan pendapat secara jelas dan terarah. Tanpa latihan akan 

60 Potu Nopi Sayondari, Ni Nengah Madri Antari, Nyoman Dantes, Penerapan Bimbingan Kelompok 

dengan Teknik Diskusi Kelompok untuk Meningkatkan Percaya Diri Siswa Kelas VIII E SMP Negeri 3 

Singaraja Tahun Ajaran 2013/2014, e-journal Undiksa Jurusan Bimbingan Konseling, Vol 2 No 1 (2014) 
61 Bimo Walgito, Bimbingan Dan Konseling (Studi & Karier) (PT. Andi Offset, 2010).h.128 
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sulit mengemukakan pendapat dengan jelas, terarah dan berisi, apalagi 

para peserta didik. Dalam diskusi, peserta didik dibimbing untuk berani 

dan terampil menyampaikan pengalaman dan gagasan secara teratur 

sehingga mudah dipahami orang lain. 

5) Membiasakan kerja sama diantara peserta didik. Diskusi pada 

hakikatnya kerja sama dalam mengumpulkan dan tukar menukar 

pengalaman serta gagasan. Melalui diskusi peserta didik dibina 

memperhatikan kepentingan orang lain, menghargai pendapat orang 

lain dan menerima keputusan bersama.62 

3. Jenis-Jenis Diskusi 

Diskusi yang sifatnya melibatkan jumlah masa sehingga terjadi 

interaksi masa, jenis-jenis diskusi dibedakan menjadi 4 jenis yaitu: 

1) Diskusi Kelompok 

Diskusi kelompok adalah diskusi yang dilaksanakan dengan 

membentuk kelompok-kelompok yang terdiri dari beberapa peserta 

didik. Setiap kelompok membahas suatu masalah dengan topik-topik 

tertentu. Diantara peserta didik dalam kelompok itu ada yang bertugas 

sebagai sekertaris diskusi yang mencatat apa yang telah dibicarakan 

dan menyampaikan resume pikiran-pikiran yang berlangsung dalam 

kelompok. 

2) Diskusi Panel 

Diskusi ini dilaksanakan dengan menunjuk beberapa peserta 

didik sebagai panelis, yaitu orang yang menyajikan pandangan- 

pandangannya berkaitan dengan topik yang diangkat menjadi pokok 

diskusi. Dalam suatu diskusi panel lazimnya ditampilkan 4 sampai 8 

panelis. Masing-masing panelis merupakan tokoh yang memahami 

benar salah satu masalah berkaitan dengan topik diskusi. Peserta didik 

yang dipilih menjadi panelis menguasai yang menjadi bagiannya agar 

dapat menyampaikan pandangan-pandangannya dihadapan peserta 

diskusi. Diskusi panel merupakan model diskusi yang memungkinkan 

para panelis dan peserta diskusi saling memberi dan menerima 

 

62 Dewa Ketut Sukardi.Op.Cit,h.221-222 



 

41 
 

gagasan. Ketua diskusi harus mampu mengatur lalu lintas diskusi agar 

tidak ada pihak yang memonopoli diskusi. 

3) Diskusi Dialog 

Diskusi ini dilaksanakan dengan menampilkan dua orang 

sebagai pembicara yang akan menampilkan tanya jawab tentang suatu 

topik dihadapan kelas. Seorang peserta didik bertindak sebagai 

narasumber atau responden dan seorang lagi bertindak sebagai 

penanya. Narasumber harus menguasai masalah yang menjadi topik 

diskusi, sedangkan penanya harus memahami apa saja yang ingin 

diketahui oleh pendengar yang terdiri dari peserta didik lain. Peserta 

didik yang bertindak sebagai pendengar dapat juga berperan secara 

aktif dalam mengikuti jalannya dialog. Mereka dapat mengajukan 

pendapat, tanggapan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada 

narasumber maupun penanya. 

4) Diskusi Seminar 

Diskusi ini dilaksanakan dengan menampilkan 3 sampai 6 

orang peserta didik yang bertindak sebagai pembicara. Masing-masing 

pembicara menyajikan makalah mengenai suatu masalah yang 

menyoroti topik diskusi dari sudut pandang tertentu. Dalam kegiatan 

seminar peran pemimpin diskusi sangat penting. Pimpinan diskusi 

harus dapat mengatur pembagian waktu untuk para penyaji, tanya 

jawab, penyajian simpulan yang tepat sesuai dengan banyaknya 

pembicara serta waktu yang tersedia. Di samping itu pemimpin diskusi 

juga harus mampu memahami dengan cermat, cepat dan tepat isi 

makalah yang disajikan pembicara maupun tanggapan dari peserta 

seminar.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 Nanda Oktavia, Efektivitas Teknik Diskusi Kelompok Untuk Mencegah Kecanduan Game Online 

Remaja di Dusun Ngipak. http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/ 17596,11 Januari 2021 

http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/
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4. Teknik-Teknik Dalam Diskusi Kelompok 

Ada beberapa teknik dalam sebuah diskusi, antara lain sebagai 

berikut: 

1) Beragumentasi, dalam diskusi tidak terlepas dari 3 hal yaitu: 

penyampaian gagasan/pendapat oleh penyaji, penyaji sanggahan oleh 

peserta didik dan penyaji didukung oleh peserta. 

2) Penyaji gagasan relevan, penyajian gagasan dalam diskusi dikatakan 

relevan jika tidak lepas dari upaya-upaya pemecahan masalah yang 

didiskusikan, pemecahan masalah akan mendasar kalau dilandasi oleh 

pengetahuan yang mendalam tentang hakikat sebab akibat dari masalah 

itu. Dengan demikian jika dalam suatu diskusi pembicara masih 

berkisar pada latar belakang masalah, hakikat masalah, sebab akibat 

dari masalah, pemecahan masalah termasuk konsekuensinya yang 

implementasinya, makan pembicaraan itu bisa dikatakan relevan. 

3) Menaggapi gagasan, memberi gagasan terhadap suatu gagasan bisa 

bersifat positif (mendukung, menyetujui, membenarkan). Bisa juga 

bersifat negatif (menolak, menyanggah, mengkritik). Jika kita hendak 

menyanggah gagasan kemukakan dengan kalimat yang santun.64 

5. Tahap-Tahap Pelaksanaan Diskusi 

Kegiatan diskusi berlangsung dalam beberapa tahap, terdapat 4 

tahapan dalam pelaksanaan diskusi yang perlu dilakukan dalam kegiatan 

diskusi, diantaranya pendahuluan, tahap eksplorasi, tahap integrasi dan 

penutup. 

1) Pendahuluan, orientasi menciptakan hubungan baik dan pengarahan, 

2) Tahap eksplorasi, yaitu menggali pendapat/saran dari anggota 

kelompok sehingga terjadilah tukar menukar usul atau saran, 

3) Tahap integrasi, menyimpulkan berbagai pendapat dan saran yang 

dianggap relevan dengan tujuan serta disetujui oleh semua anggota, 

 

 

 

 

 

 
64 Santoso. S, Dinamika Kelompok (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)h.22 
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4) Penutup, pembimbing membacakan atau menyampaikan keputusan 

atau kesimpulan yang telah dibuat dan disepakati bersama termasuk 

rencana tindakan berikut atau diskusi bersama berikutnya.65 

 
D. Minat 

1. Pengertian Minat 

Minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk 

melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih.66 Minat 

berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi yang besar terhadap 

sesuatu, minat dapat diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukkan 

bahwa individu lebih menyukai suatu hal dari pada yang lainnya, dapat pula 

didefinisikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Sesorang yang 

mempunyai minat terhadap suatu objek, dia kan tertarik terhadap objek 

tersebut.67 

Minat merupakan suatu kecenderungan yang menyebabkan seseorang 

berusaha untuk mencari ataupun mencoba aktivitas-aktivitas dalam bidang 

tertentu. Minat juga diartikan sebagai sikap positif terhadap aspek-aspek 

lingkungan. Selain itu, minat juga merupakan kecenderungan yang tetap 

untuk memperhatikan dan menikmati suatu aktivitas disertai dengan rasa 

senang.68 

Minat sebagai keadaan psikologis, yaitu apabila seseorang memiliki 

penilaian yang tinggi terhadap suatu kegiatan (value of activity) dan 

pengetahuan yang tinggi terhadap kegiatan tersebut. Jadi, minat merupakan 

kecenderungan atau arah keinginan terhadap sesuatu untuk memenuhi 

dorongan hati. Minat merupakan dorongan dari dalam diri yang 

mempengaruhi gerak dan kehendak terhadap sesuatu dalam mewujudkan 

pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya.69 

 
 

65 Dewa Ketut Sukardi.Op.Cit.h.220 
66 Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak (Jakarta: Erlangga, 1999).h.144 
67 Rudi Mulyatiningsih, Bimbingan Prisos, Belajar Dan Karier (Jakarta: Raja Grafindo, 2006).h.10 
68 Muhammad Iqbal, Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengikuti 

Pendidikan PPAK: Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang (Semarang: 

Program Strata 1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2011).h.13 
69 Komala, ‘Stimulasi Melejitkan Potensi, Minat Dan Bakat Pada Anak Usia Dini’, Jurnal Pendidikan 

Guru PAUD, Vol 3 No 2 (2017).h.184 
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2. Jenis-Jenis Minat 

Minat memiliki jenis yang berbeda-beda yaitu sebagai berikut: 

1) Minat vokasional merujuk pada bidang-bidang pekerjaan. 

 Minat profesional : minat keilmuan, seni dan kesejahteraan sosial, 

 Minat komersial : minat pada pekerjaan dunia usaha, jual beli, 

periklanaan, akuntansi, kesekretariatan dan lain-lain, 

 Minat kegiatan fisik, mekanik, kegiatan luar dan lain-lain. 

2) Minat avokasinoal yaitu minat yang diperoleh kepuasan atau hobi. 

Misalnya petualang, hiburan, apresiasi, ketelitian dan lain-lain. 

Bakat dan minat dapat dikembangkan untuk mendukung cita-cita 

maupun karir kedepannya ataupun untuk memasuki dunia perguruan 

tinggai. Bakat dan minat bermanfaat bagi pemiliknya apabila pemilik 

berusaha mengembangkannya dan memanfaatkannya.70 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat 

Minat yang timbul dalam diri seseorang dipengaruhi oleh banyak 

faktor, baik faktor yang berasal dari dalam diri individu (faktor intrinsik) 

maupun faktor yang berasal dari luar individu (faktor ekstrinsik) yaitu 

sebagai berikut: 

1) Faktor dari dalam (intrinsik), yaitu berarti bahwa sesuatu perbuatan 

memang diinginkan karena seseorang senang melakukannya. Disini 

minat datang dari dalam diri orang itu sendiri. Orang senang 

melakukan perbuatan itu demi perbuatan itu sendiri. Seperti: rasa 

senang, mempunyai perhatian lebih, semangat, motivasi, emosi. 

2) Faktor dari luar (ekstrinsik), bahwa suatu perbuatan dilakukan atas 

dorongan/pelaksanaan dari luar. Orang melakukan perbuatan itu karena 

ia didorong/dipaksa dari luar. Seperti: lingkungan, orangtua, guru. 

Minat yang terjadi dalam individu dipengaruhi dua faktor yang 

menentukan, yaitu faktor keinginan dari dalam dan faktor keinginan dari 

luar. Minat dari dalam terdiri dari rasa tertarik atau  rasa senang pada 

 

 

 
 

70 Linda Mey Lestari, Hadi Muridan, ‘Pemilihan Jurusan Berdasarkan Bakat dan Minat dan 

Kepribadian’, Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi Pendidikan, Vol 1 No 1 (2020) 
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kegiatan, perhatian terhadap suatu kegiatan dan adanya aktivitas atau 

tindakan akibat rasa senang maupun perhatian.71 

4. Metode Menumbuhkan Minat Siswa di Sekolah 

Metode yang digunakan guru dalam upaya menumbuhkan minat 

siswa yaitu: 

1) Memberikan Perhatian 

Setiap individu memiliki keunikan masing-masing sehingga 

memerlukan perhatian khusus. Pihak sekolah dituntut untuk mampu 

memberikan perhatian yang tepat kepada siswa agar dapat mengatasi 

problematika yang dihadapi oleh siswa. 

2) Melakukan Kerjasama 

Guru dan orang tua pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama dalam 

pendidikan anak, yaitu membimbing dan membina agar menjadi 

pribadi yang lebih baik. Seorang guru akan senang melihat siswanya 

memiliki bakat dan minat yang berkembang, begitu pula dengan orang 

tua akan bangga terhadap anaknya. Maka dari itu diperlukan kerjasama 

yang baik antara guru dan orangtua. 

3) Latihan Rutin 

Latihan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan 

rutin. Demikian halnya untuk mengangkat bakat dan minat yang 

dimiliki perlu diadakan latihan secara rutin. Adanya latihan akan 

semakin mengasah kemampuan yang dimiliki oleh setiap siswa. 

4) Menjaga Kestabilan Motivasi 

Motivasi merupakan dorongan yang dapat menimbulkan perilaku 

tertentu untuk mencapai tujuan. Keberhasilan siswa dalam 

menumbuhkan bakat dan minat yang dimiliki dapat ditentukan oleh 

motivasi yang tinggi sehingga mereka cenderung berkeinginan untuk 

terus belajar. 

5) Memberikan Penguatan 

Pengutan adalah sebuat tindakan memberikan respon positif terhadap 

tingkah laku siswa yang menginginkan tingkah laku tersebut timbul 

 

71 Siti Rahayu Haditono, Op. Cit,h.189 



 

46 

 

kembali. Memberikan penguatan dapat dilakukan dengan 

meningkatkan perhatian pada siswa, mempermudah proses belajar, 

memberi motivasi dan mengarahkan siswa cara berfikir yang baik. 

6) Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler diadakan untuk menumbuhkan bakat dan 

minat siswa. Dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler maka siswa 

akan mengetahui kelebiahan masing-masing.72 

 
E. Kegiatan Ekstrakurikuler 

1. Pengertian Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan 

oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan 

kokurikuler di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar jam pelajaran 

yang ditunjukkan untuk membantu perkembangan peserta didik sesuai 

kebutuhan, potensi, bakat dan minat mereka melalui kegiatan yang 

diselenggarakan secara khusus oleh peserta didik dan atau tenaga 

kependidikan yang memiliki kemampuan dan kewenangan di sekolah.73 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pengajaran yang 

dilaksanakan sore hari bagi sekolah yang masuk pagi dan dilaksanakan 

pada pagi hari bagi sekolah yang masuk sore. Kegiatan ekstrakurikuler ini 

sering dimaksudkan untuk mengembangkan mata pelajaran yang diminati 

oleh sekelompok siswa misalnya olahraga, kesenian berbagai macam 

keterampilan dan kepramukaan.74 

Pengertian kegiatan ekstrakurikuler yang telah dikemukakan di atas 

dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan 

pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah di luar jam mata pelajaran 

dalam membantu perkembangan peserta didik sesuai potensi, bakat dan 

minat. 

 

72 Ina Magdalena dkk, ‘Peran Guru dalam Mengembangkan Bakat Siswa’ Jurnal Pendidikan dan 

Dakwah, Vol 2 No 2, Januari 2020.h.67 
73 Novan Ardy Wiyani, Menumbuhkan Pendidikan Karakter Di SD (Konsep, Praktek, Dan 

Strategi).h.108 
74 Sukarto, Administrasi Pendidikan (Malang: IKIP Malang, 1989).h.122 
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2. Visi dan Misi Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan di 

luar jam pelajaran untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh 

peserta didik sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Visi dari kegiatan 

ekstrakurikuler sendiri adalah berkembangnya potensi, bakat dan minat 

secara optimal, serta tumbuhnya kemandirian dan kebahagiaan peserta 

didik yang berguna untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan 

misi kegiatan ekstrakurikuler adalah menyediakan sejumlah kegiatan yang 

dapat dipilih peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat dan 

minat peserta didik, menyelenggarakan kegiatan yang memberikan 

kesempatan kepada peserta didik mengekspresikan diri secara bebas 

melalui kegiatan mandiri dan atau kelompok.75 

3. Prinsip Kegiatan Ekstrakurikuler 

Dalam buku Panduan Pengembangan Diri Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 menjelaskan tentang prinsip- 

prinsip kegiatan ekstrakurikuler yaitu: 

1) Individual, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan 

keinginan dan diikuti secara sukarela oleh peserta didik. 

2) Pilihan, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan 

keinginan dan diikuti secara sukarela peserta didik. 

3) Keterlibatan aktif, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang menuntut 

keikutsertaan peserta didik secara penuh. 

4) Menyenangkan, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler dalam suasana 

yang disukai dan menggembirakan peserta didik. 

5) Etos kerja, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang membangun 

semangat peserta didik untuk bekerja dengan baik dan berhasil. 

6) Kemanfaatan sosial, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang 

dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat.76 

 

 

 

75 Ibrahim Bafadal, Panduan Teknis Kegiatan Ekstrakulikuler Di Sekolah Dasar (Kemendikbud, 2013, 

2013).h.5-6 
76 Rijal, ‘Fungsi dan Prinsip Kegiatan Ekstrakurikuler’, diakses dari 

https://www.rijal09.com/2016/04/fungsi-dan-prinsip-kegiatan.html, pada tanggal 5 April 2016 

https://www.rijal09.com/2016/04/fungsi-dan-prinsip-kegiatan.html
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4. Tujuan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Disebutkan pula tujuan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pada 

suatu pendidikan adalah sebagai berikut: 

1) Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan 

kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik. 

2) Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat mengembangkan bakat dan minat 

peserta didik dalam upaya pembinaan pribadi menuji pembinaan 

manusia seutuhnya.77 

Tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler (1) Memberikan pengayaan 

kepada peserta didik yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan 

dan sikap untuk menjadi manusia seutuhnya. (2) Menambah pengetahuan 

dan keterampilan kepada peserta didik untuk memanfaatkan potensi 

lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya. (3) 

Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memanfaatkan kegiatan 

industri dan dunia usaha (kewiraushaan). (4) Mengembangkan 

keterampilan dan nilai-nilai kemanusiaan, ketekunan, kerja keras dan 

keterampilan melalui kegiatan ekstrakurikuler. (5) Menanamkan 

kemampuan dan keterampilan melakukan tindakan dan perilaku hidup sehat 

secara jasmani dan rohani. (6) Menanamkan kemampuan meneliti dan 

mengembangkan daya cipta untuk menemukan hal baru. (7) Menanamkan 

nilai-nilai gotong royong, kerjasama, tanggungjawab dan disiplin melalui 

kegiatan koperasi sekolah. (8) Memberikan bekal kemampuan 

berorganisasi melalui kegiatan di sekolah dan di luar sekolah. (9) 

Memberikan bekal keterampilan praktis yang diperlukan peserta didik 

untuk hidup di masyarakat, mencukupi kebutuhannya sendiri maupun 

membantu kebutuhan orangtuanya. (10) Menanamkan rasa cinta dan 

tanggungjawab dalam upaya membantu orangtuanya. (11) Menanamkan 

budaya kerja dan etos kerja yang diperlukan untuk pembangunan. (12) 

Menanamkan dan menambah wawasan kerohanian, mental dan agama 

 

 

 
 

77 Muchamad Arifin N, Manajemen Kegiatan Ekstrakurikuler Untuk Mengembangkan Minat Dan 

Bakat Siswa Di MA Al Khoiriyah Semarang (UIN Walisongo Semarang).h.14 
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untuk hidup dalam masyarakat, bangsa dan negara. (13) Memberikan bekal 

kemampuan berbakti dan berpartisipasi dalam membangun daerah.78 

5. Jenis-Jenis Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler dibagi menjadi dua jenis, yaitu bersifat rutin 

dan bersifat periodik. Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat rutin adalah 

bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan secara terus menerus. 

Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat periodik adalah bentuk 

kegiatan yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu saja. 

Beberapa jenis kegiatan ekstrakurikuler antara lain: 

1) Organisasi murid seluruh sekolah 

2) Organisasi kelas dan organisasi tingkat-tingkat kelas 

3) Kesenian, tari-tarian, band, karawitan, vokal grup 

4) Klub-klub hoby fotografi, jurnalistik 

5) Pidato dan drama 

6) Klub-klub yang berpusat pada mata pelajaran (klub IPA, klub IPS dan 

seterusnya) 

7) Publikasi sekolah (koran sekolah, buku tahunan sekolah dan 

sebagainya ) 

8) Atletik dan olahraga 

9) Organisasi-organisasi yang disponsori secara kerjasama (pramuka dan 

seterusnya).79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 Marantika, ‘Kegiatan Ekstrakurikuler’, 2012 <http://man6jkt.sch.id/new/?page_id=5 >. 
79 B Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar Di Sekolah (Cetakan Kedua), 2009.h.273 

http://man6jkt.sch.id/new/?page_id=5
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