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  ABSTRAK 

EFEKTIVITAS LAYANAN KONSELING KELOMPOK  DENGAN 

PENDEKATAN ANALISIS  TRANSAKSIONAL DALAM MENINGKATKAN 

KEMAMPUAN INTERAKSI SOSIAL PESERTA DIDIK KELAS VIII SMP 

NEGERI 18 BANDAR LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2015/2016 

 

Oleh 

Nia Voniati 

 

  Interaksi sosial merupakan hubungan antara individu satu dengan individu lainnya 

atau dengan kelompok yang saling mempengaruhi, sedangkan Pendekatan anlisis 

transaksional ini menekankan pada aspek kognitif, rasional dan tingkah laku yang 

dikembangkan oleh Eric Berne pada tahun 1950,  Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui efektivitas layanan konseling kelompok dengan pendekatan analisis 

transaksional terhadap kemampuan interaksi sosial peserta didik kelas VIII di SMP 

Negeri 18 Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016.  

 Jenis penelitian ini merupakan penelitian one-group pretest and post-test design. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 10 peserta didik kelas VIII SMP Negeri 18 

Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017 yang terindikasi memiliki kemampuan 

interaksi sosial rendah. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik 

purposive sampling (pengambilan sampel berdasarkan tujuan). Data penelitian ini 

diperoleh dengan membagikan angket keterampilan kemampuan interaksi sosial, dan 

dianalisis menggunakan program SPSS 16.0 for windows.  

 Analisis data menggunakan analisis t-test paired sample menunjukkan perubahan 

skor pada angket kemampuan interaksi sosial peserta didik dari rata-rata hasil pre-test 

sebesar 63.3 menjadi 86.3, hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis 

didapatkan hasil perhitungan  sebagai berikut, thitung = -9.687< ttabel= 1.812 dengan 

taraf signifikan α 0,05. Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa hipotesis 

yang menyatakan “Layanan Konseling Kelompok dengan Pendekatan Analisis 

Transaksional berpengaruh terhadap kemampuan interaksi sosial peserta didik kelas 

VIII SMP Negeri 18 Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017” terbukti 

kebenarannya. 

 

Kata Kunci : Konseling Kelompok, Analisis Transaksional, Kemampuan 

Interaksi Sosial 
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MOTTO 

 

                      

       

Artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah 

(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap allah, 

supaya kamu mendapat rahmat.(Q.S Al-Hujurat Ayat :10)
1
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia tidak akan terlepas dari kodratnya yaitu manusia sebagai mahluk 

sosial, yang mana ia harus hidup berdampingan dengan manusia lainnya dan 

sepanjang hidupnya bersosialisasi dengan orang lain dalam proses interaksi. Interaksi 

sosial menghasilkan banyak bentuk sosialisasi. Bisa berupa bentuk interaksi individu 

dengan individu lainnya,  interaksi  individu dengan kelompok, dan interaksi antara 

kelompok. Sedangkan syarat terjadinya interaksi sosial adalah terjadinya kontak 

sosial dan terjadi komunikasi. 

Menurut Bimo Walgito, interaksi sosial adalah “hubungan antara individu satu 

dengan individu lainya, individu satu dapat mempengaruhi individu lainya 

atau sebaliknya, jadi terdapatnya hubungan yang saling timbal balik. 

Hubungan individu tersebut dapat antara individu dengan individu, individu 

dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok.”
2
 

 

Jadi peneliti menyimpulkan bahwa, interaksi sosial tidak dapat terlepas dari 

keseharian individu atau kelompok sosial karena pada dasarnya manusia merupakan 

mahluk sosial yang selalu akan berinteraksi semasa hidupnya. Manusia merupakan 

mahluk sosial begitu pula dengan peserta didik yang merupakan anggota masyarakat 

hendaknya memiliki kemampuan interaksi sosial yang baik, terutama di lingkungan 

sekolah. Hal ini disebabkan karena sebagaian besar waktu peserta didik digunakan 

untuk berinteraksi dengan orang-orang yang berada di sekolahnya, baik dengan teman 

                                                 
2
 Bimo Walgito, psikologi sosial, (Jogjakarta: Andi, 2003), h. 65 



 

sebaya, guru, atau warga sekolah lainnya. Maka tidak heran jika peserta didik satu 

dengan peserta didik yang lainnya saling mempengaruhi baik secara perilaku, cara 

berbicara, cara berpakaian, dan lain-lain. Namun yang sering dijumpai pada saat ini 

adalah, peserta didik masih ada yang mengalami kesulitan dalam interaksi sosial.  

 Interaksi sosial dibagi menjadi dua yaitu interaksi sosial positif dan interaksi 

negatif. Menurut Hurlock, interaksi sosial yang positif adalah  (1) dapat berpartisipasi 

dalam kegiatan yang sesuai tiap tinggkatan usia; (2) mampu dan bersedia menerima 

tanggung jawab; (3) segera menangani masalah yang menunutut pernyelesaian; (4) 

senang menyelesaikan dan mengatasi berbagai hambatan yang mengancam 

kebahagian; (5) mengambil keputusan dengan senang tanpa konflik dan tanpa banyak 

menerima nasihat; (6) dapat menunjukan amarah secara langsung bila tersinggung 

atau bila haknya dilanggar; (7) dapat menunjukan kasih sayang secara langsung 

dengan cara dan takaran yang sesuai; (8) dan dapat menahan emosional.
3
 

Sedangkan interaksi sosial yang negatif  ditandai dengan ciri: (1) ketidak 

mampuan menyesuaikan diri dengan situasi sosial; (2) tidak bertanggung jawab 

tampak dalam prilaku mengabaikan pelajaran; (3) sifat yang sangat agresif dan sangat 

yakin pada diri pribadi; (4) sering tampak depresif dan jarang tersenyum atau 

bergurau; (5) sering tampat terhayut dalam lamunan; (6) tidak  menunjukan kepekaan 

besar terhadap sindiran yang nyata maupun yang dibayangkan; (7) kebiasaan 

berbohong untuk memenuhi suatu tujuan; (8) memproyeksi kesalahan pada orang lain 

dan mencari-cari alasan bila dikritik; dan (9) sikap iri hati menutupi kesalahan dengan 

mengecilkan nilai dan hal-hal yang tidak dapat dicapai.
4
 

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa interaksi sosial  positif dan 

negatif merupakan sebuah interaksi yang memiliki dampak bagi tingkah laku peserta 

didik, sehingga harus adanya perhatian dan penanganan yang tepat dalam 

mengembangkan kemampuan interaksi sosial pada peserta didik. Di lingkungan 

sekolah terkadang peserta didik masih ada saja peserta didik yang mengalami 

kesulitan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Hal ini didasarkan pada karakter 

peserta didik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada peserta didik yang 
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tidak mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial dengan lingkunganya, namun 

banyak juga peserta didik yang mengalami  kesulitan dalam berinteraksi sosial 

dengan lingkungannya. Bagi peserta didik yang mampu berinteraksi sosial dengan 

baik, mereka cenderung mempunyai teman lebih banyak begitupun sebaliknya. 

Dalam surat Al-Hujarat ayat 13, Allah berfirman: 

 

                             

                   

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa 

dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 

yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa 

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. 

 

Berdasarkan surat Al-Hujurat, dijelaskan bahwa setiap hamba Allah untuk 

saling kenal mengenal. Mengenal yang dimaksud dalam ayat tersebut ialah, bahwa  

setiap manusia memerlukan interaksi dengan sesamanya, baik dengan antar bangsa 

dan antar suku dan baik antara perempuan dan laki-laki. Interaksi sosial merupakan 

hal yang pokok dalam kehidupan karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup 

sendiri. 

Fenomena  yang sering terjadi adalah peserta didik  kurang aktif dalam situasi 

sosialnya di sekolah, kurangnya rasa kepedulian antar teman maupun kelompok, lebih 

mementingkan diri sendiri, tidak mudah menyusuaikan diri dengan baik terhadap 



 

kelompok maupun individu, sulit mengemukakan pendapat di depan umum,  

kurangnya kecakapan dalam komunikasi ketika berinteraksi dikarenakan peserta 

didik lebih ketergantungan dengan teknologi bahkan lebih berani melakukan semua 

interaksi melalui teknologi seperti smartphone, ipad, dan alat elektronik lainya. Pada 

era globalisasi saat ini, teknologi merupakan hal yang paling digandrungi oleh 

masyarakat di seluruh dunia. Dengan adanya kemajuan teknologi tersebut dapat 

mengurangi interaksi sesama manusia, khususnya peserta didik sehingga kesulitan 

berinteraksi pun menjadi permasalahan yang nyata dan dapat mempengaruhi 

perkembangan belajar peserta didik.
5
 

Permasalahan yang sering terjadi adalah kurangnya kecakapan peserta didik 

dalam berinteraksi sosial, dikarenakan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu 

faktor internal dan eksternal. Dalam hal ini faktor eksternal yang terlihat di lapangan 

khususnya faktor perkembangan teknologi. Hal serupa terjadi di SMPN 18 Bandar 

Lampung khususnya kelas VIII dari pengamatan yang dilakukan salama 

melaksanakan praktek pengalaman lapangan (PPL) peneliti mengamati banyaknya 

peserta didik yang memiliki kemampuan interaksi sosial negatif. Hal ini dapat dilihat 

karena adanya  peserta didik yang  menarik diri dari lingkungan, menyendiri di kelas, 

dan sulit untuk mengemukakan pendapat di depan umum. Dalam mencari data awal 

peneliti menggunakan sosiometri karena sosiometri merupakan metode yang paling 

tepat untuk memperoleh mengenai hubungan sosial peserta didik dengan metode 
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sosiometri kita dapat memperoleh tentang susunan hubungan antar individu, struktur 

individu, intensitas, dan arah hubungan sosila individu.
6
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Bimbingan dan Konseling ibu Dra. 

Rohana Dewi di SMPN 18 Bandar Lampung disetiap kelas terdapat peserta didik 

kesulitan berinteraksi sosial di lingkungan sekolah. Hal ini diperkuat dengan hasil 

dari data sosiometri yang diambil pada tanggal 7 Desember 2015 pada saat PPL yang 

diberikan kepada peseta didik kelas VIII di SMPN 18 Bandar Lampung pada tabel 1 

sebagai berikut: 

Tabel 1 

Data  Peserta Didik yang memiliki Kemampuan Interaksi Sosial  Negatif 

SMPN 18 Bandar Lampung 

 

No Inisial Penolakan Kelas Keterangan  

1. DCV 4 8 A 
Tidak dapat menerima 

kritikan 

2. AF 7 8 A 

Tidak bertanggung jawab 

tampak dalam prilaku 

mengabaikan pelajaran 

3. GS 7 8 A 

Tidak bertanggung jawab 

tampak dalam prilaku 

mengabaikan pelajaran 

4. AWW 9 8 B 
Tidak dapat menyesuaikan 

diri dengan situasi sosial 

5. DO 7 8 B 
Tidak dapat menyesuaikan 

diri dengan situasi sosial 

6. YSO 8 8 C 

Tidak bertanggung jawab 

tampak dalam prilaku 

mengabaikan pelajaran 

7. RP 5 8 C 
Tidak dapat menyesuaikan 

diri dengan situasi sosial 

8. SA 4 8 C Tidak bertanggung jawab 
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tampak dalam prilaku 

mengabaikan pelajaran 

9. MT 4 8C 
Tidak dapat menerima 

kritikan 

10. DAJ 7 8 D 
Tidak dapat menerima 

kritikan 

Sumber: hasil angket  sosiometri pada tanggal 7 Desember 2015.
7
 

Berdasarkan tabel 1 terdapat peserta didik yang mengisi angket  sosiometri 

tersebut, ada beberapa peserta didik yang terindikasi memiliki sikap agresif atau 

memiliki kemampuan interaksi kurang baik. Peserta didik yang memiliki sikap 

agresif yang dapat menimbulkan rasa tidak disenangi oleh teman-teman di 

lingkungan sosialnya kushusnya sekolah. Sikap agresif yang sering timbul antara lain 

peserta peserta didik kurang bertanggung jawab, tidak dapat menerima kritikan, 

sering mengabaikan tugas, dan tidak dapat bekerjasama.  

Peneliti menyimpulkan bahwa apabila hal ini dibiarkan maka akan 

menyebakan kegagalan dalam proses perkembangan peserta didik, dampak dalam hal 

ini adalah peserta didik tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang sesuai dengan 

tiap tingkatan usia, peserta didik kurang mampu dan tidak bersedia menerima 

tanggung jawab, peserta didik tidak segera menyeselesaikan permasalahanya, peserta 

didik tidak dapat mengambil keputusan, peserta didik tidak dapat menempatkan 

emosi pada tempatnya, dan peserta didik sulit untuk dapat  bekerja sama dalam suatu 

permasalahan. Apabila hal tersebut terus berlanjut tanpa ada penanganan dari guru 

BK,  maka peserta didik akan mengalami kusilitan dalam berinteraksi sosial baik 

dalam sekolah maupun lingkungan masyarakat. 
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Berdasarkan hal tersebut maka perlu diadakanya upaya untuk meningkatkan 

kemampuan interaksi sosial peserta didik, dalam mengembangkan kemampuan 

interaksi sosial. Guru BK sangat berperan penting untuk membantu peserta didik. 

Salah satu strategi guru BK yang digunakan adalah layanan konseling kelompok. 

Layanan konseling kelompok adalah, suatu upaya pembimbing atau konselor 

membantu memecahkan masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing 

anggota kelompok melalui kegiatan kelompok agar mencapai hasil yang maksimal.
8
 

Konseling kelompok merupakan upaya membantu individu melalui proses 

interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli agar konseli mampu 

memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan 

tujuan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya sehingga konseli merasa bahaghia dan 

efektif perilakunya.
9
 

Konseling kelompok merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada peserta 

didik  melalui kelompok untuk mendapatkan informasi yang berguna agar dapat 

menyelesaikan masalah yang dihadapi, mampu menyusun rencana, membuat 

keputusan yang tepat, serta untuk memperbaiki dan mengembangkan pemahaman 

terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan dalam membentuk perilaku yang 

lebih efektif. 
10
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Sebagaimana halnya manusia adalah mahluk sosial, artinya mereka saling 

membutuhkan. Sama halnya juga dalam layanan konseling  kelompok masing-masing 

individu saling membutuhkan tidak hanya bersikap individualis. Dengan interaksi 

sosial dimaksutkan adanya pengaruh timbalbalik antar individu dengan golongan di 

dalam usaha mereka untuk memecahkan persoalan yang dihadapinya dan didalam 

usaha mereka untuk mencapai tujuannya. Mereka saling membutuhkan untuk 

mencapai tujuan diselenggarakanya konseling  kelompok, mereka saling melakukan 

kegiatan berbicara, bertegur sapa, bertanya, dan tertawa.
11

 Pada umumnya aktivitas  

kelompok menggunakan prinsip dan proses bimbingan kelompok, seperti dalam 

kegiatan diskusi, sosiodrama, bermain peran, simulasi, dan lain-lain.
12

  Dalam hal ini 

penulis mengunakan konseling  kelompok dengan pendekatan analisis transaksional. 

Menurut Corey analisis transaksional menekankan pada aspek kognitif, 

rasional dan tingkah laku dari kepribadian. Di samping itu, pendekatan ini 

berorientasi pada meningkatkan kesadaran sehingga konseli dapat membuat 

keputusan baru dan mengganti arah hidupnya.
13

 

 

 Berdasarkan pertimbangan bahwa didalam bimbingan kelompok penulis 

menggunakan pendekatan analisis transaksional untuk meningkatkan kemampuan 

interaksi sosial peserata didik dan berdasarkan hasil wawancara dan observasi di 
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lapangan, dengan hal ini peneliti membatasi masalah umum sebagai berikut 

“Efektifitas Layanan Konseling  Kelompok Dengan Pendekatan Analisis 

Transaksional  Dalam Meningkatkan Kemampuan Interaksi Sosial Peserta 

Didik Kelas VIII  Di SMP  Negeri 18 Bandar Lampung Tahun Ajaran 

2015/2016’’ 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan, dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut:  

1. Terdapat 3 peserta didik kelas VIII di  SMP N 18 Bandar lampung yang 

tidak dapat menerima kritikan. 

2. Terdapat 4  peserta didik kelas VIII di  SMP N 18 Bandar lampung yang 

terindikasi memiliki sikap tidak bertanggung jawab tampak dalam prilaku 

mengabaikan pelajaran. 

3. Terdapat 3 peserta didik kelas VIII di  SMP N 18 Bandar lampung yang 

terindikasi memiliki sikap Tidak dapat menyesuaikan diri dengan situasi 

social. 

4. Layanan Konseling Kelompok Dengan Pendekataan Analisis Transaksional 

dalam Meningkatkan Kemampuan Interaksi Sosial belum pernah diadakan 

di SMP N 18 Bandar Lampung. 

 

 

 



 

C. Batasan  masalah  

 

Agar pembahasan pada penelitian ini terarah dan tidak keluar dari 

permasalahan yang ada,  maka peneliti ini hanya membahas: “Efektivitas konseling 

Kelompok Dengan Pendekatan Analisi Transaksional Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Interaksi Sosial Peserta Didik  Kelas VIII di SMP N 18 Bandar 

Lampung 2016/2017”. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang dirumuskan 

adalah sebagai berikut: “Apakah Layanan Konseling  Kelompok Dengan Pendekatan 

Analisis Transaksional Dapat  Meningkatkan  Kemampuan Interaksi Sosial Peserta 

Didik Kelas VIII di SMP N 18 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017?” 

E. Tujuan dan kegunaan penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penilitian ini untuk 

mengetahui Efektifitas Layanan Konseling Kelompok Dengan Pendekatan 

Analisi Transaksioanal   Dapat  Meningkatkan Kemampuan Interaksi Sosial  

Pada Peserta Didik Kelas VIII  Di Sekolah  SMP  Negeri 18 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2016/2017 

2. Manfaat  penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan Teoritis 



 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi dalam 

meningkatkan keterampilan sosial terutama dalam meningkatkan 

kemampuan  interaksi sosial pada peserta didik . 

b. Kegunaan praktis  

1) Bagi penelitian metodelogis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan tentang 

program bimbingan konseling bagi dunia bimbingan konseling 

khususnya pada konselor bahwa layanan konseling  kelompok  dapat 

digunakan terkait dalam meningkatkan keterampilan sosial dalam 

berinteraksi. 

2) Bagi lembaga  

Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi pada 

sekolah melalui guru bimbingan konseling, tentang program 

bimbingan sosial terkait dalam meningkatkan keterampilan sosial 

dalam berinteraksi. 

3) Bagi peserta didik 

Bagi peserta didik, strategi ini dapat menjadikan peserta didik yang 

mengalami kesulitan dalam interaksi sosial menjadi lebih mudah 

dalam mengembangkan  keterampilan  interaksi sosialnya. 

 

 

 



 

3. Ruang lingkup penelitian  

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini agar penelitian agar 

penelitian ini lebih jelas dan tidak menyimpang dari tujuan yang di tetapkan, 

diantaranya adalah: 

a. Ruang lingkup ilmu  

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu Bimbingan dan  Konseling 

dalam bidang bimbingan sosial. 

b. Ruang lingkup objek 

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah mengenai layanan 

bimbingan sosial dapat digunakan terkait mengembangkan kemampuan 

interaksi sosial. 

c. Ruang lingkup subjek 

Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII di Sekolah 

Menengah Pertama  Negeri 18 Bandar Lampung 

d. Ruang lingkup wilayah 

Ruang lingkup wilayah pada penelitian ini adalah SMP N 18 Bandar 

Lampung. 

e. Ruang lingkup waktu  

Ruang lingkup penelitian ini di lakukan pada semester genap tahun pelajaran 

2016/2017 

 

 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

 

A. Layanan Konseling  Kelompok  

Konseling merupakan suatu proses dimana konselor membantu konseling 

membuat interpretasi-interpretasi tentang fakta-fakta yang berhubungan dengan 

pilihan, rencana, atau penyesuaian-penyesuaian yang perlu dibuatnya. Bimbingan 

konseling adalah proses bantuan yang diberikan kepada individu maupun kelompok 

yang dilakukan secara tatap muka. Dalam hal ini konseli dibantu untuk memahami 

diri sendiri, keadaannya sekarang.
14

 

Sedangkan kelompok secara umum, kelompok sering diartikan sebagai 

kumpulan beberapa orang yang memili norma dan tujuan tertentu, memiliki ikatan 

batin antara satu dengan yang lainnya, serta mesti bukan resmi, tapi memiliki unsur 

kepemimpinan di dalamnya.
15

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konseling dan kelompok 

merupakan proses pemberian bantuan yang bersifat kelompok dengan tujuan 

membantu individu atau peserta didik mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi 

oleh peserta didik. 
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1. Pengertian Layanan Konseling Kelompok  

 

Layanan konseling kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling  yang 

memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk membahas dan 

pengentasan permasalahan yang dialaminyamelalui dinamika kelompok. 

Dinamika kelompok adalah susunan ynag hidup, berdenyut, yang 

bergerak,berkembang dan yang ditandai dengan adanya interaksi antar sesama 

anggota kelompok.
16

 

Konseling kelompok merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada 

siswa melalui kelompok untuk mendapatkan informasi yang berguna agar dapat 

menyelesaikan masalah yang dihadapi, mampu menyusun rencana, membuat 

keputusan yang tepat, serta untuk memperbaiki dan mengembangkan 

pemahaman terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan dalam membentuk 

perilaku yang lebih efektif. 
17

 Konseling kelompok merupakan upaya membantu 

individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan 

konseli agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu 

membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai-nilai yang 

diyakininya sehingga konseli merasa bahaghia dan efektif perilakunya.
18
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Konseling kelompok merupakan bantuan kepada individu dalam situasi 

kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan, serta diarahkan pada 

pemberian kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Konseling 

kelompok bersifat memberi kemudahan bagi pertumbuhan dan perkembangan 

individu, dalam arti memberi kesempatan, dorongan, juga pengarahan kepada 

individu-individu yang bersangkutan untuk mengubah sikap dan perilakunya 

selaras dengan lingkungannya.
19

 

Dengan adanya beberapa uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa 

layanan konseling kelompok adalah suatu layanan yang dapat membantu peserta 

didik dalam penyelesaian permasalahan yang dialami melalui dinamika 

kelompok, dan memberi kemudahan bagi peserta didik dalam proses 

perkembangan serta pertumbuhanya, dalam arti memberi kesempatan, dorongan 

untuk mengubah sikap dan prilakuny ke arah yang kebih baik lagi. 

Layanan konseling kelompok dengan layanan bimbingan kelompok 

merupakan dua jenis layanan yang saling keterkaitanya sangat besar. Keduanya 

menggunakan dianamika kelompok sebagai media kegiatanya. Apabila dianmika 

kelompok dimanfaatkan secara efektif dapat mencapai hasil yang diharapkan.
20
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Tabel 2 

Perbandingan Antara Bimbingan Kelompok dan Konseling 

Kelompok 

  

No Aspek Bimbingan Kelompok Konseling kelompok 

1 Jumlah anggota Tidak terlalu dibatasi, 

dapat sampai 60-80 

Terbatas : 5-10 orang 

2 Kondisi dan 

karakteristik 

anggota 

Relatif homogen Hendaknya homogen; 

dapat pula heterogen 

terbatas 

3 Tujuan yang 

ingin dicapai 

Penguasaan informasi 

untuk tujuan yang lebih 

luas 

a. Pemecahan  

masalah 

b. Penngembangan 

kemampuan 

komunikasi dan 

interaksi sosial 

4 Pemimpin 

kelompok 

Konselor atau 

narasumber 

Konselor 

5 Peranan 

anggota 

Menerima informasi 

untuk tujuan kegunaan 

tertentu 

a. Berpartisipasi 

dalam dinamika 

interaksi sosial 

b. Menyumbang 



 

pengentasan 

masalah 

c. Menyerap bahan 

untuk pemecahan 

masalah 

6 Suasana 

interaksi 

a. Monolog atau 

dialog terbatas 

b. Dangkal  

a. interaksi multiarah 

b. mendalam dengan 

melibatkan aspek 

emosional 

7 Sifat isi 

pembicaraan  

Tidak rahasia Rahasia 

8 Frekuensi 

kegiatan 

Kegiatan berakhir 

apabila informasi telah 

disampaikan 

Kegiatan berkembang 

sesuai dengan tingkat 

kemajuan pemecahan 

masalah evaluasi dilakukan 

sesuai dengan tingkat 

kemajuan pemecahan 

masalah 

 

 



 

Satu hal yang perlu mendapat perhatian khusus, ialah sifat isi pembicaraan 

dalam konseling kelompok. Sikap konselor dan para anggota yang demikian 

membentuk ciri khusus dalam pemberian layanan konseling kelompok di sekolah. 

Rochman Natawidjaja membedakan pengertian bimbingan kelompok dengan 

konseling kelompok. Bimbingan kelompok dimaksudkan untuk memberi informasi 

seluas-luasnya pada konseli agar mereka dapat membuat perencanaan dan 

pengambilan keputusan yang adekuat mengenai hal-hal yang terkait dengan masa 

depannya.
21

 Dengan demikian bimbingan kelompok lebih bersifat pencegahan 

(preventif). Sedangkan konseling kelompok diartikan sebagai upaya pemberian 

bantuaan kepada individu (beberapa individu) yang bertujuan untuk memberikan 

kemudahan dalam berbagai aspek perkembangan dan pertumbuhannya. Selain 

bersifat preventif atau pencegahan, konseling kelompok juga bersifat penyembuhan 

(remediation).
22

  

Dengan adanya pernystataan tersebut maka dapat ketahui perbedaan antara 

bimbingan kelompok dengan konseling kelompok. Masing masing mempunyai 

tujuan dan kegunaan yang berbeda yaitu, bimbingan kelompok bersifat upaya 

pencegahan sedangkan konseling kelompok adalah suatu upaya pemberian bantuan 

kepada individu yang bertujuan memberikan kemudahan dalam berbagai aspek 

perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. 
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2. Tujuan Konseling Kelompok 

Secara umum tujuan layanan konseling kelompok adalah berkembangnya 

sosialisasi siswa, kususnya kemampuan berkimunikasi. Melalui layanan konseling 

kelompok, hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu sosialisasi dan 

komunikasi peserta didik dianggap dan didinamikakan melalui berbagai teknik, 

sehingga kemampuan sosialisasi dan komunikasi peserta didik berkembang secara 

maksimal.
23

 

Sedangkan menurut prayito tujuan secra khusus adalah konseling kelompok 

adalah masalah pribadi, maka layanan konseling kelompok intensif dalam upaya 

memecahkan masalah tersebut, para peserta memperoleh dua tujuan sekaligus: 

yang pertama yaitu, terkembangnya perasaan, pikiran, persepsi, wawasan dan 

sikap terarah kepada tingkahlaku kususnya dalam bersosialisasi dan 

berkomunikasi. Kedua, terpecahnya masalah individu yang bersangkutan atau 

individu yang menjadi peserta layanan.
24

  

Sedangkan tujuan dari konseling kelompok yang disebutkan oleh Dewa 

Ketut Sukardi yaitu:  

(a) melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan orang 

banyak; 

(b) melatih anggota kelompok dapat bertenggang rasa terhadap teman 

sebayanya; 

(c) dapat mengembangkan bakat dan minat masing-masing anggota 

kelompok; dan  

(d) mengentaskan permasalahan-permasalahan kelompok.
25
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Sedangkan menurut bennet tujuan konseling kelompok yaitu:  

(a) memberikan kesempatan kepada peserta didik belajar hal-hal penting 

yang berguna bagi pengarahan dirinya yang berkaitan dengan masalah 

pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan sosial; 

(b) memberikan layanan-layanan penyembuhan melalui kegitan kelompok 

dengan: (1) mempelajari permasalahan-permasalahanya  manusia pada 

umumnya; (2) menghilangkan ketegangan emosi menambah pengertian 

mengenai dinamika keprbadian, dan mengarahkan kembali energi yang 

terpakai untuk memecahkan masalah; (3)untuk melaksanakan layanan 

konseling individual secara efektif.
26

 

 

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa tujuan dari layanan konseling 

kelompok adalah, mengembangkan pikiran, persan, persepsi, wawsan dan sikap 

terarah serta melatih peserta didik yang mnjadi bagian dari konseling kelompok 

untuk mengembnagkan dan melatih  dirinya agar lebih berani mengemukakan 

pendapat di depan orang banyak,memiliki sikap tenggang rasa, dan mengatasi 

permasalahan permasalahan kelompok. 

3. Asas-Asas Konseling Kelompok  

Menurut prayitno dalam konseling kelompok, asas yang dipakai: 

a. Kerahasian, karena membahas masalah pribadi anggota (masalah yang 

dirasakan tidak emnyenangkan, mengganggu perasaan, kemauan dan 

aktifitas kesehariannya) 
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b. Kesukarelaan, yaotu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan 

peserta didik (klien) mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan 

diperuntukan baginya. Guru pembimbing atau konser diwajibkan membina 

atau dan mengembangkan kesukarelaan. 

c. Keterbukaan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik atau klien 

yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan yang bersikap terbuka dan tidak 

berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri, 

maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang 

berguna bagi pengembangan dirinya. Guru pembimbing atau konselor 

berkewajiban mengembangkan keterbukaan peserta didik. 

d. Kegiatan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik (klien) yang 

menjadi sasaran layanan  dapat berpartisipasi aktif di dalam 

penyelenggaraan konseling kelompok. Guru pembimbing atu konselor perlu 

mendorong dan memotifasi peserta didik untik dapat aktif dalam setiap 

layanan atau kegiatan.
27

 

4. Tahap-tahap Layanan Konseling Kelompok  

Sebgaimana layanan bimbingan kelompok, layanan kelompok juga 

menempuh tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Tahap Pembentukan,  

Merupakan tahap pengenalan dan tahap perlibatan awal dalam 

kelompok. tahap ini sangat perlu sebagai dasar pembentukan dinamika 
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kelompok. Dalam tahapan ini pemimpin kelompok harus menjelaskan 

pengertian layanan konseling kelompok, tujuan, tata cara, dan asas-asas 

konseling kelompok. Selain itu pengenalan antar sesama anggota kelompok 

maupun pengenalan anggota kelompok dengan pemimpin kelompok juga 

dilakukan pada tahap ini. 

2. Tahap peralihan, 

Pada tahap ini pemimpin kelompok perlu kembali mengalihkan 

perhatian anggota kelompok tentang kegiatan apa yang akan dilakukan 

selanjutnya, menjelaskan jenis kelompok kelompok bebas atau tugas 

menawarkan dan mengamati apakah para anggota sudah siap menjalani 

kegiatan pada tahap selanjutnya. 

3. Tahap kegiatan,  

Tahap kegiatan merupakan tahap inti kegiatan layanan konseling 

kelompok, dalam tahap ketiga ini hubungan antar anggota kelompok tumbuh 

dengan baik, saling tukar pengalaman dalam bidang suasana perasaan yang 

terjadi, pengaturan, penyajian dan pembukaan diri berlangsungdengan bebas. 

4. Tahap pengakhiran  

Pada tahap ini pemimpin kelompok atau konselor mengemukakan 

bahwa kegiatan akan segera diahirin, meminta kepada para anggota kelompok 

untuk mengemukakan persaan tentang kegiatan yang telah dijalani, serta 

membahas kegiatan lanjutan. Dalam tahapan ini pemimpin kelompok tetap 

mengusahakan suasana hangat, bebas dan terbuka, memberikan pernyataan 



 

dan mengucapkan terimakasih atas keikutsertakan anggota, pemberikan 

semangat untuk kegiatan lebih lanjut dan penuh rasa persahabatan.
28

 

Sedangkan tujuan konseling kelompok menurut Tohirin sebahai berikut: 

Pertama, perencanaan yang mencakup kegiatan:  

a. Membentuk kelompok. Ketentuan kelompok sama dengan bimbingan 

kelompok. Jumlah anggota kelompok dalam konseling kelompok antara 8-10 

orang (tidak boleh melebihi 10 orang), 

b. Mengidentifikasi dan meyakinkan klien (peserta didik) tentang perlunya 

masalah dibawa ke dalam layanan konseling kelompok. 

c. Menempatkan klien dalam kelompok 

d. Menyusun jadwal kegiatan 

e. Menetapkan prosedur layanan 

f. Menetapkan fasilitas layanan 

g. Menyiapkan kelengkapan administrasi 

Kedua,pelaksanaan yang mencakup kegiatan: 

a. Mengkomunikasikan rencana layanan konseling kelompok 

b. Mengorganisasikan kegiatan layanan konseling kelompok 

c. Menyelenggarakan layanan konseling kelompok melalui tahap-tahap 1) 

pembentukan, 2) peralihan, 3) kegiatan, dan 4) pengakhiran. 

Ketiga, evaluasi yang mencakup kegiatan: 

a. Menetapkan materi evaluasi 

b. Menetapkan prosedur evaluasi 

c. Menyusun instrumen evaluasi 

d. Mengoptimalisasikan instrumen evaluasi 

e. Mengolah hasil aplikasi instrumen. 

Keempat,analisis hasil evaluasi yang mencakup kegiatan: 

a. Menetapkan norma atau standar analisis 

b. Melakukan analisis 

c. Menafsirkan hasil analisis 

Kelima,tidak lanjut yang mencakup kegiatan: 

a. Menetapkan jenis dan arah tindak lanjut 

b. Mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak-pihak lain yang 

terkait 

c. Mengomunikasikan laporan layanan.
29
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B. Konseling Kelompok Teknik Analisis Transaksional 

1. Konsep Konseling Kelompok Teknik Analisis Transaksional 

Berawal dari tugasnya sebagai konsultan pada Surgeon General diminta 

untuk membuka kelompok di Ford Ord, bagi para serdadu yang baru usai Perang 

Dunia Kedua, dengan dorongan tersebut Eric Berne menciptakan suatu teknik 

untuk menganalisis transaksi-transaksi antarpribadi dalam berkomunikasi.
30

 

Prinsip-prinsip yang dikembangkann oleh Eric Berne dalam analisis 

transaksional adalah upaya untuk merangsang rasa tanggung jawab pribadi atas 

tingkah lakunya sendiri, pemikiran yang logis, rasional, tujuan-tujuan yang 

realistis, berkomunikasi dengan terbuka, wajar, dan pemahaman dalam 

berhubungan dengan orang lain.
31

 

       Pendekatan analisis transaksional merupakan pendekatan yang dapat 

digunakan pada seting individual atau kelompok. Teknik yang dikembangan oleh 

Eric Berne pada tahun 1950  dan pada saat itu diorientasikan untuk terapi 

kelompok. Menurut Corey analisis transaksional menekankan pada aspek 

kognitif, rasional dan tingkah laku dari kepribadian. Di samping itu, pendekatan 

ini berorientasi pada meningkatkan kesadaran sehingga konseli dapat membuat 

keputusan baru dan mengganti arah hidupnya.
32
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       Teori analisis transaksional diintegrasikan dengan beberapa konsep, antara 

lain: anak-anak tumbuh dengan injungsi (injunctions) dan basis dari pesan-pesan 

orang tua dalam membuat pengambilan keputusan awal (early decision).
33

 Pada 

dasarnya Analisis Transaksional memandaang bahwa individu ditentukan oleh 

pengalaman masa kecil dan putusan yang telah dibuatnya pada masa lalu, namun 

dapat diubah. Analisis Transaksional berpijak pada asumsi bahwa individu dapat 

memahami putusan-putusan masa lampaunya dan mampu untuk memutuskan  

ulang. 
34

  

       ”Pendekatan ini dapat digunakan dalam seting individual maupun kelompok, 

namun secara historis lebih menekankan pada seting kelompok yang melibatkan 

kontrak yang dikembangkan oleh konseli yang dengan jelas menyebutkan tujuan 

dan arah dari proses terapi. Selanjutnya, pendekatan ini memfokuskan pada 

pengambilan keputusan di awal yang dilakukan oleh klien dan menekankan pada 

aspek kognitif, rasional, dan tingkah laku dari kepribadian, dan berorientasi pada 

meningkatkan kesadaran sehingga konseli dapat membuat keputusan baru dan 

mengganti arah hidupnya.
35

 Berne memiliki keyakinan bahwa terapi kelompok 

lebih efisien alih-alih terapi individual. Gladding mengemukakan tiga bentuk 

kelompok dalam konseling analisis transaksional, yaitu kelompok redecision, 

classic dan cathexis. Kelompok redecision (putusan ulang) tiap anggotanya 

mengalami kembali pengalaman hidup mereka dan kemudian mengubah scenario 

kehidupan mereka yang tidak tepat, sehingga  menekankan pada proses-proses 

intrapsikis anggota. Kelompok classic (klasik) menekankan pada interaksi saat 

sekarang, dan kelompok cathexis (kateksis) menekankan pada pengasuhan ulang. 

Jadi, kelompok-kelompok analisis transaksional yang menekankan pada 

hubungan interpersonal adalah classic dan yang menekankan pada interpersonal 

adalah redecision, dan cathexis. “
36
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2. Tujuan Konseling Kelompok Teknik Analisis Transaksional 

       Menurut Berne, bimbingan konseling kelompok Analisis Transaksional 

bertujuan membantu anggota kelompok memerangi masa lampau pada saat 

sekarang dalam rangka menjamin masa depan yang lebih baik. 
37

 Dalam konteks 

ini, masa lampau disajikan melalui ego anak dan ego orang tua, sedangkan masa 

sekarang diwujudkan dalam bentuk ego dewasa.
38

 Tujuan utama konseling 

analisis transaksional adalah membantu konseli untuk membuat keputusan baru 

tentang tingkah laku sekarang dan arah hidupnya.
39

 “Adapun tujuan-tujuan 

khusus pendekatan ini adalah: 

a) konselor membantu konseli untuk memprogram pribadinya agar membuat 

ego state  berfungsi pada saat yang tepat; 

b) konseli dibantu untuk menganalisis transaksi dirinya sendiri; 

c) konseli dibantu untuk menjadi bebas dalam berbuat, bermain menjadi orang 

yang mandiri dalam memilih apa yang diinginkan; dan  

d) konseli dibantu untuk mengkaji keputusan salah yang telah dibuat dan 

membuat keputusan baru.”
40

 

       “Sedangkan Berne mengemukakan empat tujuan yang ingin dicapai dalam 

konseling analisis transaksional, diantaranya: 

a) tujuan yang pertama, konselor membantu klien yang mengalami kontaminasi 

(pencemaran) status ego yang berlebihan; 

b) konselor berusaha membantu mengembangkan kapasitas dir lien dalam 

menggunakan semua status egonya yang cocok. Ini menyangkut pula dalam 

memperoleh kebebasan dan kemampuan yang dapat ditembus diantara status 

egonya;  

c) konselor berusaha membantu klien didalam mengembangkan seluruh status 

ego dewasanya. Pengembangan ini pada hakikatnya adalah menetapkan 

pikiran individu. Untuk itu dibutuhkan suatu kemampuan serta kapasitas 

yang optimal dalam mengatur hidupnya sendiri; dan  
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d) Tujuan terakhir dari konseling adalah membantu klien dalam membebaskan 

dirinya dari posisi hidup yang kurang cocok serta menggantinya dengan 

rencana hidup yang baru atau naskah hidup (life script) yang lebih 

produktif.”
41

 

 

3. Struktur Kepribadian 

       Sumber-sumber dari tingkah laku bagaimna seseorang itu melihat suatu 

realitas serta bagaimana mereka itu mengolah berbagai informasi serta bereaksi 

dengan dunia pada umumnya, dan inilah yang kemudian oleh Eric Berne disebut 

sebagai Ego State  (Status Ego).
42

 Kepribadian terdiri atas tiga ego state yaitu: 

ego orang tua, ego dewasa, dan ego anak. Ego didefinisikan sebagai suatu sistem 

perasaan yang diiringi oleh seperangkat pola-pola perilaku yang saling berkaitan.

 
43

  

       Menurut Eric Berne bahwa status Ego seseorang terdiri dari unsur-unsur 

sebagai berikut:  

a) Orang tua (Parent) Ego orang tua adalah bagian kepribadian yang 

merupakan introjeksi dari orang tua atau subtitut orang tua. Ego orang tua 

memiliki fungsi dualistik, diantaranya merawat adalah adalah untuk 

memperhatikan dan merawat; serta mengkritik atau mengendalikan adalah 

untuk menyimpan dan menyalurkan aturan dan perlindungan kehidupan.
44

 

Setiap orang mendapatkan berbagai bentuk pengalaman, sikap, serta 

pendapat dari orang tuanya, maka dari itu berdasarkan pengalaman, sikap, 
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serta pendapat yang diperoleh dari orang tuanya masing-masing, setiao 

orang akan memiliki atau berada pada status ego orang tua yang memiliki 

atau berada pada status ego orang tuan yang berlainan antar satu dengan 

yang lainnya.
45

  

Pada ego state orang tua, individu merasakan kembali pengalaman 

(reexperience) yang individu imajinasikan bagaimana orang tua kita merasa 

pada situasi tersebut, bagaimana orang tua bertindak. Ego state orang tua 

cenderung memiliki cirri-ciri antara lain: menasehati, kritik, berperilaku 

sesuai dengan aturan atau ketentuan institusi yang berperanan penting 

selama masa pendidikan seseorang.
46

 Maka dari itu secara singkat dapat 

dikatakan bahwa status ego orang tua dapat berbentuk langsung ialah 

menggunakan prototype, model, tipe, dari tokoh-tokos orang tua baik 

melalui verbal dan non-verbal.
47

 

b) Dewasa (Adult), ststus ego dewasa adalah merupakan bentuk tindakan 

seseorang yang didasarkan atas dasar pikiran yang rasional, logis, objektif, 

dan bertanggung jawab.
48

 Ego state dewasa adalah bagian objektif dari 

individu dimana ia menerima, menyimpan, memroses, dan mengirim 

informasi kembali berdasarkan fakta bukan opini atau perasaan.
49

 Ego 

dewasa bertugas membuat keputusan membuat keputusan yang paling baik 

                                                 
45

 Dewa Ketut Sukardi, Op.Cit. h.114 

 
46

 Gantina Komalasari, Op.Cit. h.109 
47

 Dewa Ketut Sukardi, Op.Cit. h.114 
48

 Dewa Ketut Sukardi, Op.Cit. h. 115 
49

 Gantina Komalasari, Op.Cit. h.110 



 

untuk memecahkan masalah tertentu, karena tidak emosional dan 

menghakimi, melainkan bersikap tenang.
50

 Ciri-ciri ego state dewasa adalah 

berpikir logis berdasarkan fakta-fakta obyektif dalam mengambil keputusan, 

nalar, tidak emosional dan bersifat rasional. Kata-kata yang ditampilkan 

netral, diplomatis, jelas, dan tidak tergesa-gesa. Ekspresi wajah tenang dan 

nada suara datar.
51

 

c) Anak (Child). Status ego anak adalah merupakan suatu tindakan dari 

seseorang yang didasarkan pada reaksi emosional yang spontan, reaktif, 

humor, kreatif, serta inisiatif.
52

 ego state anak-anak terdiri dari perasaan, 

impuls-impuls dan spontanitas. Biasanya ditandai dengan cirri-ciri spontan, 

memiliki kebutuhan, perasaan, dan keinginan untuk bereksplorasi atas 

peristiwa-peristiwa internal yang direspons dengan melihat, mendengar, dan 

memahami sesuatu, manipulasi lingkungan seperti menunjukkan sikap 

manja, menangis, dan merajuk.
53

 Bentuk status ego anak dapat berbentuk 

wajar apabila terlihat bahwa tingkah lakunya pada masa anak-anak yaitu: 

adanya ketergantungan pada orang lain, spontan, bebas, tidak mau 

kompromi, impulsif, serta agresif.
54

  

Terdapat tiga jenis ego state anak yaitu: 

1) anak yang alamiah (free/natural child) 
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 cirinya adalah spontan mengungkapkan perasaan dan keinginannya, 

baik emosi positif maupun negative; 

2) professor kecil (the little professor) 

adalah anak yang menunjukkan “kebijaksanaan” anak-anak (unschooled 

wisdom of a child). Cirinya adalah egosentris, manipulatif, dan kreatif. 

Ini adalah bagian dari ego state anak yang intuitif, dan bermain dengan 

tebakan intuitif (feeling hunch); dan  

3) anak yang menyesuaikan diri (adapted child) 

ego state yang melakukan penyesuaian diri terhadap ego state orang tua 

yang dimainkan orang lain. Terdapat dua jenis ego state dalam ego state 

anak yang menyesuaikan diri, yaitu anak yang penurut dan anak yang 

pemberontak.
55

 

 

4. Strokes 

 

       Dalam analisis transaksional, strokes adalah bentuk dari pengakuan. 

Individu menggunakan strokes untuk berkomunikasi dengan orang lain. 

Strokes dapat berupa sentuhan fisik atau bentuk simbolik seperti pandangan 

mata, kata-kata, bahasa tubuh dan verbalisasi.
56

 Menurut Eric Berne stroke 

dapat dibedakan menjadi: stroke positif dan stroke negatif serta stroke 

bersyarat dan stroke tidak bersyarat.
57

  

Stroke positif biasanya diinterpretasikan dengan kata-kata: “saya suka 

kamu” dan pengakuan ini diiringi dengan sentuhan hangat, kata-kata yang 

menerima, dan bahasa tubuh yang penuh perhatian.
58

  Stroke positif adalah 

merupakan segala bentuk perhatian yang secara langsung dapat memperkuat 

motivasi dan kegairahan dalam kehidupannya yang diperoleh seseorang 

dalam awal hidupnya, misalnya: belaian, ciuman, senyuman, tepukan, 
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elusan, dan lain-lain.
59

 Didalam proses selanjutnya tanda-tanda itu (stroke) 

mengalami berbagai bentuk perubahan serta adanya perpaduan dengan rasio, 

misalnya seperti bentuk-bentuk piagam yang diperoleh atas suatu prestasi, 

surat keterangan, ijazah/STTB, dan lain-lain. Bentuk stroke ini menyebabkan 

seseorang merasa dihargai dan diperhatikan.
60

 Stroke positif merupakan 

bagian penting dalam perkembangan kondisi psikologis yang sehat. Stroke 

ini membentuk ekspresi kasih sayang (affection) dan penghargaan 

(appreciation).
61

 

Stroke negatif (negative stroke) adalah merupakan suatu bentuk stroke 

(tanda perhatian) yang menunjukkan pandangan yang mengecewakan atau 

menyesali, pukulan, tamparan, yang menyakiti secara fisik, kata-kata yang 

keras, megkritik, sikap, dan sifat acuh tak acuh, menghiba, memelas, dan 

lain-lain.
62

 Stroke negatif biasanya berkata “saya tidak suka kamu” dan 

biasanya diekspresikan secara verbal dan non verbal.
63

 Sedangkan 

perkembanan bentuk tanda perhatian negative yang lebih bersifat formal 

adalah surat peringatan, surat teguran, nilai merah dalam rapor dan lain-

lain.
64

 Stroke negatif mengambil harga diri individu dengan menghilangkan, 

mempermalukan, dan mempermainkan individu.
65
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Stroke bersyarat (conditional stroke) dan stroke tak bersyarat 

(unconditional stroke). Stroke bersyarat dapat diartikan sebagai suatu 

tanda perhatian yang diperoleh seseorang disebabkan ia telah melakukan 

sesuatu. Misalnya “saya mau kau berbelanja ke toko, asal saja kau mau 

membantu memberesi rumah”.
66

 Sedangkan stroke tak bersyarat adalah 

merupakan tanda perhatian yang diperoleh seseorang tanpa dikenakan 

persyaratan tertentu. Misalnya: “saya akan membantu anda dengan sebaik-

baiknya".
67

 

5. Posisi Hidup  

       Posisi hidup ini berhubungan dengan eksistensi hidup individu karena 

merupakan penilaian dasar terhadap diri dan orang lain. Posisi ini 

merupakan titik pangkal dari setiap kegiatan individu,  setiap penggunaan 

waktu, game, perbuatan recana dan reaksi terhadap perencanaan dijiwai 

oleh posisi dasar ini.
68

 Thomas A Harris, M.D., menyebutkan adanya 

empat posisi yang menentukan kehidupan seseorang, diantaranya: 

a) Posisi pertama : I’m Not OK – You’re OK 

Posisi ini secara umum menunjukkan bahwa pada diri seseorang itu 

merasakan bahwa ia lebih rendah daripada orang lainnya.
69

 Posisi ini 

biasanya dimiliki oleh individu yang merasa tidak punya kekuatan 
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disbanding orang lain. Posisi ini dapat mengarah pada depresi dan 

lebih ekstrim bunuh diri.
70

  Orang dalam posisi ini akan menganggap 

bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan untuk mengmban suatu 

tugas, dan orang lainlah yang memiliki prestasi yang lebih 

cemerlang.
71

 

b) Posisi kedua : I’m Not OK – You’re Not OK 

Umumnya seseorang berrada di posisi ini disebabkan mereka tidak 

memiliki kegairahan untuk hidup, karena disamping dirinya jelas-jelas 

tidak berdaya, orang lain juga tidak berdaya untuk membantu, 

sehingga tidak sedikitpun suatu bayangan yang akan bisa membantu 

dirinya.
72

 Dalam posisi ini , individu merasa tidak menarik, tida pantas 

disayangi dan orangtua tidak memperhatikan karena mereka sama 

buruknya. Posisi ini biasanya dimiliki oleh individu yang tidak punya 

keinginan hidup, bahkan dapat mengarah pada pembunuhan dan bunuh 

diri.
73

 Mereka juga sudah menganggap ketidakberdayaan, 

ketidakmampuan yang ada pada dirinya tidak ada yang bisa 

menolong.
74
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c) Posisi ketiga : I’m OK – You’re Not OK 

Posisi ini dimiliki oleh individu yang merasa menjadi korban atau 

orang yang diperlakukan tidak baik. Biasanya mereka menyalahkan 

orang lain atas permasalahan yang mereka alami. 
75

 Posisi hidup yang 

ketiga ini menunjukkan adanya kecenderungan pada diri seseorang 

untuk menuntut seseorang, menyalahkan, mengkambinghitamkan 

orang lain, dan menuduh orang lain. Hal ini mungkin disebabkan 

mereka (seseorang) mereka merasa dikecewakan oleh orang lain.
76

 

Posisi ini pada umumnya dimiliki oleh penjahat dan kriminal dan 

memiliki tingkah laku paranoid yang pada kasus yang ekstrim dapat 

mengarah pada pembunuhan.
77

 Apabila posisi ini dominan pada 

seseorang pemimpin atau menejer, maka mereka akan selalu 

berprasangka kepada bawahannya, sehingga pengambilan keputusan 

bersifat objektif tidak akan terwujud.
78

 

d) Posisi keempat : I’m OK – You’re OK 

Posisi ini memiliki potensi untuk mengembangkan mental yang sehat. 

individu yang memiliki posisi ini akan dapat menyelesaikan 

masalahnya dengan konstruktif. Mereka juga memiliki harapan hidup 

                                                 
75

 Gantina komala sari, Op. Cit. h. 113 
76

 Dewa ketut sukardi, Op.Cit. h. 125 
77

 Gantina komalasari, Op.Cit. h. 113 
78

 Dewa ketut sukardi, Op.Cit. h. 126 



 

yang realistik.
79

 Karena posisi ini menunjukkan adanya penyakuan 

terhadap orang lain. Menghadapi orang lain bagi dirinya tidaklah 

menjadi masalah bagi dirinya, karena mereka merasa bebas dari segala 

bentuk ancaman dari orang lain, saya mampu mengemban suatu tugas, 

orang lainpun memiliki kemampuan yang sama dengan diri saya.
80

 

6. Proses Konseling Teknik Analisis Transaksional 

       Berdasarkan beberapa tujuan konseling yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka dibuatlah suatu kontrak. Kontrak diantara konselor dengan konselinya ini 

merupakan suatu ciri khas dari konseling dengan teknik ini.  

“Dusay dan Steiner, dalam bukunya mengemukkan beberapa persyaratan yang 

harus dipenuhi dalam kontrak, diantaranya: 

a) Dalam kontrak, konselor, dank lien harus melalui transaksi dewasa-

dewasa, serta ada kesepakatan dalam menentukan tujuan-tujuan yang 

ingin dicapai. 

b) Kontrak harus mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya 

pertimbangan pertama, konselor memberikan layanan kepadaa klien 

secara proesional, sedangkan pertimbangan kedua, klien memberikan 

imbalan jasa kepada konselor, dan menandatangani serta melaksanakan 

isi kontrak sesuai dengan waktu atau jadwal yang telah ditetapkan. 

c) Kontrakk memiliki pengertian sebagai suatu bentuk kompetensi antar dua 

pihak, yaitu pihak pertama adalah konselor yang harus memiliki 

kecakapan atau kemampuan untuk membantu klien dalam mengatasi 

masalah-masalahnya, sedangkan dipihak kedua adalah klien, harus cukup 

umur dan matang untuk memasuki suatu kontrak. 

d) Akhirnya tujuan dari kontrak haruslah sesuai dengan kode etik 

konseling.”
81
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       Dalam konseling yang menggunakan pendekatatan analisis transaksional 

digunakan teknik tertentu. teknik yang dipergunakan terdiri dari empat tahap, 

yaitu:  

(a) Analisis struktur 

analisis structural adalah dengan melihat kepribadian individu yang 

terdiri dari tiga ego state yaitu orang tua, dewasa, dan anak-anak. Ego state 

merepresentasikan orang yang sebenarnya yang hidup sekarang, pernah hidup, 

dan memiliki identitas pribadi. Analisis struktur adalah alat yang digunakan 

individu untuk membantu konseling. 

(b) Analisis transaksional 

Kegiatan mendiagnosa interaksi diantara anggota keluarga kelompok 

untuk mengetahui apakah interaksi yang muncul mewakili interaksi 

komplementer, silang atau terselubung. Sehingga pada dasarnya analisis 

transaksional merupakan penjabaran atas analisis yang dilakukan dan 

dikatakan oleh orang-orang terhadap satu sama lain. Ketika orang-orang 

menyampaikan pesan, maka diharapkan ada respons. Karena apapun yang 

terjadi orang-orang melibatkan suatu transaksi diantara perwakilan ego 

mereka 

(c) Analisis permainan 

Pemeriksaan pola-pola perilaku yang berulang kali atau destruktif dan 

analisis status ego serta macam transaksi yang terlibat. Hasil dari kebanyakan 

permainan (games) adalah perasaan „tidak enak‟ yang dialami oleh pemain. 



 

Penting bagi pemimpin untuk mengamati dan memahami mengapa games 

dimainkan, apakah hasil akhir games itu, dan bagaimana games itu membuat 

jarak dan menghambat keakraban. Karena games dapat menghambat 

keakraban maka harus dieliminasi.   

(d) Analisis skenario 

Skenario kehidupan adalah ajaran-ajaran orang tua yang kita pelajari 

dan putusan awal yang kita buat sebagai anak, yang selanjutnya dibawa oleh 

kita sebagai orang dewasa. Kita membuat putusan-putusan dini yang 

memberikan andil pada pembentukan perasaan sebagai pemenang (saya ok) 

atau perasaan sebagaiorang yang kalah (saya tidak ok). Dengan kata lain, 

scenario tersebut dibangun dengan secara tidak sadar ketika individu berusia 

dini. Analisis scenario digunakan untuk mengenali pola hidup yang diikuti 

oleh anggota kelompok, bisa pula menunjukkan proses yang dijalaninya 

dalam memperoleh scenario dan cara-caranya membenarkan tindakan-

tindakan yang tertera dalam scenario. Ketika sadar atas kesadaran anggota 

kelompok.
 82

 

7. Peran dan Fungsi Konselor 

       Dalam analisis transaksional, peran konselor adalah sangat penting 

dan sentral. Transaksi antara konselor sebagai pemimpin dan anggota 

kelompok adalah primer, dimana pemimpin berfungsi sebagai pendengar, 

pengamat dan analis. Sedangkan, transaksi antar anggota kelompok adalah 

sekunder, dimana pemimpin berfungsi sebagai fasilitator dalam kelompok. 

Konselor analisis transaksional harus dapat memahami diri sendiri dalam 

perspektif AT dan mengadopsi posisi hidup “Saya OK!”. Pemimpin juga 
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harus mampu mengembangkan raporrt dengan seluruh anggota dan 

membantu mereka untuk berubah. 
83

 

 

       Berikut adalah peran khusus seorang pemimpin dalam kelompok 

analisis transaksional: 

a) Perlindungan 

Peran pemimpin sebagai orang yang menjaga atau menyelamatkan 

anggota kelompok dari ancaman isik dan psikologis. 

b) Permisi  

Pemimpin berperan sebagai orang yang bertanggung jawab untuk 

memberikan pengarahan pada anggota kelompok agar mereka 

melakukan tindakan untuk melawan injungsi. 

c) Potensi 

Pemimpin terampil dalam menggunakan teknik-teknik konseling 

yang tepat dalam situasi khusus, misalnya membuat kontrak 

perubahan atau mendengarkan secara aktif. 

d) Operasi  

Pemimpin harus terampil dalam menggunakan teknik-teknik khusus 

dalam analisis transaksional. Teknik khusus tersebut diantaranya: 

interogasi, konfrontasi, eksplanasi, ilustrasi, konfirmasi, interpretasi, 

dan kristalisasi.
84

 

 

C. Interaksi Sosial  

 Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu pasti memiliki hubungan 

dengan orang lain, bagaimanapun hubungan itu pasti akan ternjadi interaksi di 

dalamnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur‟an surat An-nisa ayat 1: 
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Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan 

isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan 

perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan 

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasi kamu.
85

 
 

 Adapun maksut dari ayat tersebut adalah, bahwa akan timbuk berbagai 

dampak dari interaksi timbal balik antara satu dengan yang lainnya, baik dampak 

positif maupun negatif. Dengan adanya silaturahmi maka akan mempererat tali 

persaudaraan antar satu dan yang lainya, karena silaturahmi juga memiliki peranan 

yang sangat penting dalam menjalin interaksi yang baik. 

1. Pengertian Interaksi Sosial 

Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial (yang juga dapat 

dinamakan proses sosial) karena interaksi sosial merupakan syarat utama 

terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Bentuk lain proses sosial hanya bentuk-

bentuk khusus dari interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan antara 

orang perorangan, antar kelompok manusia, maupun antar perorangan dengan 

kelompok sosial.
86

  Interaksi sosial adalah suatu hubungan antar individu atau  

lebih, dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau 

memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya.
87

 

                                                 
85

 Al-quran dan Terjemah untuk wanita, (Bandung: JABAL 2010)  h. 77  
86

 Kiki Helmayanti, Pemberian layanan Bimbingan Kelompok Teknik Role Playing Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Interaksi Sosial Peserta Didik Kelas VIII Di Sekolah Menengah Pertama 

Gajah Mada Bandar Lampung, 2015, h. 29 
87

 Abu ahmadi, Psikologi Sosial,( Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 49 



 

Menurut Hurlock ditinjau dari sudut perkembangan manusia 

pertumbuhan untuk berinteraksi sosial yang paling menonjol terjadi pada masa 

remaja. Pada masa remaja, individu berusa untuk menarik perhatian orang lain,  

menghendaki adanya popularitas dan kasih sayang dari teman sebaya. Hal 

tersebut akan diperoleh apabila remaja berinteraksi sosial karena remaja secara 

psikologis dan sosial berada dalam situasi yang peka dan kritis. Peka terhadap 

perubahan, dan mudah terpengaruh oleh berbagai perkembangan disekitarnya.
88

 

Interaksi sosial adalah interaksi individu satu dengan individu yang lain 

nya atau sebaliknya,  jadi terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik. 

Hubungan tersebut dapat hubungan antar individu terhadap individu, individu 

dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok.
89

 

Di dalam interaksi sosilal ada kemampuan individu dapat menyesuaikan 

diri dengan yang lain, atau sebaliknya, pengertian penyesuaian di sini dalam arti 

luas, yaitu individu dapat meleburkan diri dengan keadaan yang di sekitarnya, 

atau sebaliknya individu dapat mengubah  lingkungan sesuai dengan keadaan 

lingkungan sesuai dengan keadaan dalam diri individu, sesuai dengan apa yang 

individu itu inginkan.
90

 

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang 

menyangkut hubungan dengan antara orang perorangan, antara kelompok-
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kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok 

manusia.
91

 Interaksi merupakan hubungan sosial antara individu yang satu 

dengan yang lainya. Dengan kata lain manusia mahluk sosial, secara alami 

manusia akan mengembagkan hubungan dengan manusia lain, atau dengan kata 

lain, telah ada interaksi.
92

 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa interaksi 

sosial adalah, suatau hubungan antar individu denga n individu, atau dengan 

individu dengan kelompok dan atara kelompok satu dengan kelompok lainnya 

yang menghasilkan sebuah interaksi dan sebagai pembelajaran dalam 

bersosialisasi. 

2. Faktor-faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial 

 Faktor faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial, baik 

secara umum maupun secara kelompok ialah: 

3. Faktor Imitasi 

Menurut  Gabriel Tarde beranggapan bahwa seluruh kehiudupan sosial itu 

sebenarnya berada pada faktor imitasi saja. Maksudnya imitasi adalah orang 

yang satu mengikuti salah satu dirinya. Peranan imitasi dalam interaksi 

sosial tidak kecil hal ini terbukti  pada anak-anak yang sedang belajar 

bahasa, seakan-akan mereka mengimitasi dirinya sendiri, mengulang-ulang 
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bunyi kata yang melatih fungsi lidah dan mulut untuk berbicara. Kemudian 

mengimitasi orang lain, dan memang sukar belajar bahasa tanpa menimitasi 

orang lain, bahkan tidak cuman bahasa melainkan cara memberi hormat, 

cara berterimakasih, dan cara memberi syarat.
93

 

b. Faktor sugesti  

Yang dimaksud sugesti di sini ialah pengaruh psikis, baik yang datang pada 

dirinya maupun dari orang lain. Faktor sugesti ada dua yaitu:  a) auto-

sugesti, yaitu sugesti terhadap diri yang datang dari dirinya sendiri. b) 

hetero-sugesti, yaitu sugesti yang datang dari orang lain. Dalam psikologi 

sosial banyak individu-individu yang menerima suatu cara ataupun 

pesdoman norma-norma dari orang lain tanpa adanya kritik terlebih 

dahulu.
94

 

c. Faktor Identifikasi 

Identifikasi dalam psikologis berate dorongan untuk menjadi sama (identik) 

baik secara lahirih maupun batiniah. Misalnya adalah identifikasi seorang 

anak laki-laki unruk menjadi sama seperti ayahnya, atau anak perempuan 

yang untuk menjadi sama dengan ibunya. Proses indentifikasi ini mula-mula 

berlangsung secara tidak sadar atau dengan sendirinya keudian irrasioanal, 

yaitu berdasarkan perasaan-perasaan yang cenderung tidak diperhitungkan, 
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identifikasi berguna untuk melengkapi sistem norma-norma, cita-cita, dan 

pedoman-pedoman tingkah laku yang mengidentifikasi. 

d. Faktor Simpati  

Simpati adalah tertariknya orang yang satu dengan yang lainya. Simpati 

timbul dengan penilaian perasaan seperti pada proses identifikasi. 

Perbedanya adalah, dorongan yang ada pada identifikasi adalah ingin 

mengikuti jejak mencontoh dan belajar.  Sedangkan simpati, doronganya 

adalah ingin mengerti dan ingin kerjasama. Dengan demikian simpati akan 

berlangsung pada relasi kerja sama atau antara dua orang atau lebih yang 

saling pengertian.
95

 

3. Syarat-syarat terjadinya Interaksi  

Terjadinya interaksi sosial sebagai mana yang dimaksud, karena adanya 

saling mengerti tentang maksud dan tujuan masing-masing pihak dalam suatu 

hungungan sosial. Menurut Roucek dan Warren, interaksi sosial adalah salah satu 

masalah pokok karena ia merupakan dasar segala proses sosial. 

Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi 

dua syarat yaitu: 

1. Kontak Sosial; 

Kontak sosial adalah hubungan antara satu orang atau lebih, melalui 

percakapan dengan saling mengerti tentang maksud dan tujuan masing-masing 

dalam kehidupan masyarakat. Kontak sosial biasa terjadi secara langsung 
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maupun tidak langsung antara satu pihak dengan pihak yang lainya. Kontak 

sosial secara tidak langsung contohnya adalah kontak sosial menggunakan alat 

sebagai perantara, misalnya melalui telepon, radio, surat, dan lain-lain. 

Sedangkan kontak sosial langsung adalah dengan bertatap muka den berdialog 

diantara kedua belah pihak tersebut. 

Dalam kontak sosial, dapat terjadi hubungan yang positif dan 

hubungan yang negatif. Kontak sosia positif terjadi karena hubungan antara 

kedua belah pihak terdapat saling pengertian, disamping menguntungkan 

masing-masing pihak tersebut, hingga biasanya hubungan bias berlangsung 

lebih lama. Sedangkan kontak sosial yang negatif terjadi karena hubungan 

antara kedua belaha pihak tidak melahirkan saling pengertian, mungkin 

meragukan masing-masing atau salah satu, sehingga mengakibatkan suatu 

pertentangan atau perselisihan.  

2. Komunikasi Sosial 

Komunikasi sosialal adalah syarat pokok lain dari proses soaial. 

Komunikasi sosial mengandung pengertian persamaan pandangan antar 

orang-orang yang berinteraksi terhadap sesuatu. Menurut Soerjono Soekanto, 

komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran kepada perilakuan 

orang lain (yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah ataupun sikap) 

perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Dengan 

adanya komunikasi, maka sikap dan perasaan disatu pihak seseorang atau 



 

sekelompok orang dapat diketahui oleh pihak orang atau pihak kelompok 

lain.
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4. Bentuk-bentuk Interaksi Sosial 

Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerja sama (cooperation) 

persaingan (competition) dan bahkan juga berbentuk pertentangan atau pertikain 

(conflict). Bentuk bentuk tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Kerjasama (coorparation) 

Menurut Santoso, kerja sama adalah usaha yang di koordinasikan yang 

diajukan kepada tujuan yang dapat dipisahkan. Pengertian memperkuat 

pandangan bahwa kerja sama sebagai akibat kekurangan maupun individu 

untuk memenuhi kebutuhan dengan usaha sendiri sehingga individu yang 

bersangkutan memerlukan bantuan individu lain.
97

 Dengan urain tesebut 

peneliti menyimpulakan bahwa kerjasama merupan bentuk dari interaksi 

sosial yang positif, dengan demikian dibutuhkan nya rasa saling memahami 

dan kekompakan dalam melakukan secar kerjasama. Dari uraian tersebut 

dapat diketahui bahwa kerjasama merupakan bentuk interaksi sosial yang 

positif, dimana dibutuhkan rasa saling memahami dan kekompakan dalam 

melakukan sebuah kerjasama. 

b. Persaingan (Competition) 
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Santoso menyatkan bahwa persaingan adalah bentuk interaksi sosial 

dimana seseorang mencapai tujuan, sehingga individu lain akan di pengaruhi 

untuk mencapai tujuan mereka.  Dalam persaingan, setiap individu dapat 

mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan cara mereka masing-masing 

tanpa lepas dari pengaruh individu lain. 

Suatu persaingan pasti terjadi dalam interaksi sosial, karena setiap 

individu yang berbeda dalam suatu situasi sosial itu pasti memiliki tujuan 

yang ingin mereka capai, dimana tujuan individu bias saja sama degan 

individu yang alainnya yang berada dalam kelompok sosial yang sama. 

Misalnya persaingan dalam memperebutkan juara kelas, tentu saja siswa akan 

bersaing baik melalui nilai-nilai tugas, ujian dan kegiatan-kegiatan belajar 

yang diadakan di kelasnya untuk menjadi yang terbaik, dan dalam hal itu 

tentusaja tidak terlepas dari interaksi peserta didik baik dengan teman maupun 

guru di sekolah. 

c. Pertentangan (conflict) 

Santoso memberikan pengertian bahwa, konflik adalah proses 

berselang-seling dan terus-menerus serta mungkin  timbul pada beberapa 

waktu, lebih setabil berlangsung pada interaksi sosial. Lebih lanjut konflik 

dapat mengarah pada proses penyerangana karena adanya beberapa sebab 

seperti kekecewaan dan kemarahan.
98
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Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa sebuah konflik itu bisa saja 

muncul dalam suatu hubungan, maka individu diharapkan dapat mengatasi 

konflik tersebut agar tidak berkepanjangan dan menyebabkan pertengkaran 

sehingga proses interaksi data berjalan dengan baik. 

d. Persesuian (Acomodation) 

Santoso mengungkapkan bahwa persesuaian adalah suatu proses 

peningkatan untuk saling beradaptasi atau menyesuaikan. Tujuan persesuaian 

diantara lain adalah: (1) untuk mengurangi pertentangan individu/kelompok 

karena adanya perbedaan; (2) untuk mencegar meledaknya pertentangan yang 

bersifat sementara; (3) untuk memungkinkan adanya kerja sama antar 

kelompok; dan (4) untuk mengadakan integrasii antar kelompok sosial saling 

terpisah.
99

 

Dari uraian tersebut maka persesuaian itu sangatpenting untuk disadari 

dilakukan dalam sebuah interaksi agar interaksi dapat nerjalan dengan baik 

dengan adanya rasa saling pengertian dan memahami serta menimbulkan 

suatu kerja sama yang baik antar individu maupun antar kelompok. 

e. Perpaduan (Assimilation) 

Sukanto mengemukakan bahwa, perpaduan adalah suatu proses saling 

menekan dan melebur dimana seseorang atau kelompok memperoleh 

pengalaman, persaan dan sikap dari individu dengan kelompok lain. 

Perpaduan ini memberikan gambaran tentang penerimaan pengalaman, 
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perasaan, dan sikap oleh individu atau kelompok lain, sehingga hal ini 

mempercepat proses perpaduan.
100

 

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa perpaduan adalah 

dimana terdapat hal yang beragam atau kelompok yang berbeeada dalam suatu 

konteks sosial. Interaksi sosial yang baik akan mencerminkan perilaku 

penerimaan dari individu atau kelompok lain. 

5. Kriteria Hubungan Sosial 

Baik tidaknya hubunfgan sosial antar individu yang satu dengan 

individu yang lainnya dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain: 

a. Frekuensi hubungan  

Frekuensi hubungan adalah sering tidaknya pesertad individu itu 

bergaul. Makin sering individu bergaul maka pada umumnya individu itu 

makin baik dalam segi hubunga sosialnya. 

b. Intensitas hubungan 

Intensitas hubungan adalah segi mandalam tidaknya orang atau peserta 

didik dalam pergaulannya atau intim tidaknya mereka bergaul. Makin 

mendalam seseorang bergaul didalam hubungan sosialnya maka dapat 

dinyatakan bahwa hubungan sosialnya semakin baik. 

c. Popularitaas hubungan 

Pupularitas hubungan mencakup banyak sedikitnya teman bergaul 

digunakan sebagai  criteria untuk melihat baik-buruknya hubungan sosial. Bila 
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seseorang memiliki banyak teman didalam bergaulnya maka  pada umumnya 

dapat dinyatakan bahwa semakin baik pula hubungan sosialnya.
101

 

6. Tahap-tahap Interaksi Sosial 

Dalam prosesnya, berlangsungnya interaksi sosial akan menempuh 

beberapa tahapan, dimulai dari ketika individu baru memulai hubungan, ada 

masalah dalam sebuah hubungan, ada penyelesaian dan kelegaan dalam sebuah 

hubungan dan seterusnya. Menurut santoso dalam proses interaksi sosial perlu 

menempuh tahap-tahap sebagai berikut: a) tahap pertama: ada kontak atau 

hubungan; b) tahap kedua: ada bahan dan waktu; c) tahap ketiga: timbul 

problema; d) tahap keempat: timbul ketegangan: dan e) tahap kelima: ada 

integrasi.
102

 

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa interaksi sosial itu tidak 

terjadi secara begitu saja, namun ada proses dan tahapan yang dilalui, 

bermuladari adanya suatu kontak dengan individu atau kelompok lain yaitu 

hubungan dan saling berkomunikasi, lalu ada bahan untuk di komunikasi dengan 

lebih efektif, selanjutnya timbul problema dari pembicaraan atau ketegangan 

adalah hal yang harus di lewati dengan bijak sehingga pada akhirnya dapat 

mencapai integrasi, yaitu suatu pemecahan masalah dari problema dan 

ketegangan itu sehingga dapat menciptakan rasa lega dan damai dalam interaksi 

tersebut. 
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Tahap-tahap tersebut apabila dapat dilewati dengan baik oleh setiap 

individu, maka individu tersebut  dapat dikatakan telah mampu  melakukan suatu 

interaksi sosial dengan baik. Dalam setiap hubungan  adakalanya suatu problem 

dan ketengan itu terjadi, namun dengan interaksi sosial yang baik, hal itu dapat 

diatasi dengan ditandai dengan masalah yang segera diatasi. 

7. Kajian Relevan  

Berdasarkan telaah pustaka dan kajian penulis ditemukan penelitian yang 

relevan dengan penelitian penulis yaitu:  

1. Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti yang bernama Novia 

Sitaresmi, Efektifitas Konseling Kelompok Untuk Meningkatkan Rendahnya 

Kemampuan Berinteraksi Sosial Pada peserta didik Kelas X-1 SMA  Negeri 

1 Mojo Tahun Ajaran 2014/2015 hasil penelitian ini adalah konseling 

kelompok efektif untuk meningkatkan kemampuan berinteraksi sosial 

peserta didik yaitu melalui observasi aktifitas siswa dapat diketahui kondisi 

siswa yang interaksi sosialnya rendah dan peningkatan setelah konseling 

kelompok.
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2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh  Yohana Oktariana. Bimbingan 

Kelompok Dengan Pendekatan Analisis Transaksional Untuk 

Mengembangkan Konsep Diri siswa kelas X di SMA Negeri 6 Bandar 

Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan kelompok 

dengan pendekatan analisis transaksional efektif untuk mengembangkan 

konsep diri siswa kelas X SMA Negeri 6 Bandar Lampung.104 

3. Ni Kadek Yuni Muliarti Dewi, Penerapan Konseling Analisis Transaksional 

Teknik Bermain Peran Untuk Menurunkan feeling Of Inferiority Siswa Kelas 

XI A Administrasi Perkantoran.  Kesimpulan Lan Dalam Penelitian Ini  

Bahwa Konseling Analisis Transaksional Teknik Bermain peran mampu 

menurunkan feeling of inferiority siswa.
105

 

 Dari beberapa hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik analisis transaksional dapat membantu 

meningkatkan kemampuan interaksi sosial peserta didik, dan mempermudah guru 
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BK dalam menjalankan fungsi serta  program layanan bimbingan dan konseling 

disekolah. 

8. Kerangka Pemikiran 

Kerangka berfikir merupakan sintesis tentang hubungan antara dua variable 

yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Menurut  Sugiyono, 

“kerangka pemikiran merupakan sintesa tentang hubungan antara dua variabel yang 

di susun dari berbagai teori yang dideskripsikan.”
106

 

Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah layanan konseling  kelompok 

dalam meningkatkan kemampuan interaksi sosial peseta didik kelas VIII  di Sekolah 

Menengah Pertama  Negeri 18 Bandar Lampung diharapkan dapat membantu peserta 

didik untuk mengembangkan dirinya, serta peserta didik diharapkan secara optimal 

dapat mengalami perubahan dan mencapai perubahan yang positif setelah mengikuti 

konseling  kelompok. Apabila peserta didik dituntut untuk memiliki kemampuan 

interaksi sosial yang baik dengan seluruh warga sekolah maupun lingkungan 

sosialnya. Peserta didik yang memiliki kemampuan interaksi sosial yang baik akan 

mudah bersosialisasi atau berinteraksi sehingga mempermudah peserta didik dalam 

proses pembelajaran dan perkembangan baik disekolah maupun di luar sekolah. 

Berikut adalah kerangka berfikir dalam penelitian ini:  
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h. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 

pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh 

melalui pengumpulan data. Jadi hepotesis dapat diartikan sebagai jawaban teoritis 

terhadap rumusan masalah penelitian belum jawaban yang empiric dengan data.
107

 

Hipotesis penelitian yang diajukan oleh peneliti adalah kemampuan interaksi 

sossial rendah (kurang baik) dapat ditingkatkan menggunakan layanan konseling 

kelompok dengan teknik diskusi kelompok  pada peserta didik di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 18 Bandar Lampung tahun ajaran 2016/2017.  

Berdasarkan hipotesis penelitian yang diajukan maka untuk menguji hipotesis 

tersebut, hipotesis diubah terlebih dahulu menjadi  hipotesisi statistik, yaitu: 

Ha  : Kemampuan Interaksi Sosial dapat ditingkatkan menggunakan 

layanan konseling kelompok dengan pendekatan analisis transaksional  

pada peserta didik  kelas VIII di Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 

Bandar lamapung tahun pelajaran 2016/2017. 

Ho : Kemampuan Interaksi sosial rendah tidak  dapat ditinggkatkan 

menggunakan layanan konseling  kelompok dengan pendekatan 

analisis transaksional  pada peserta didik kelas VIII  di   Sekolah 
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Menengah Pertama Negeri 18 Bandar Lamapung tahun pelajaran 

2016/2017. 

Berikut hipotesis statistiknya: 

Ho : µ1 = µ2 

Ha : µ1 ≠ µ2
108

 

Keterangan: 

µ1 : kemampuan interaksi sosial peserta didik sebelum pemberian konseling 

kelompok dengan teknik analisis transaksional  

µ2 : kemampuan interaksi sosial  peserta didik sesudah pemberian konseling 

kelompok dengan teknik analisis transaksional  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis kuantitatif, banyak 

menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data 

tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian juga tetap dipakai kesimpulan 

penelitian menjadi lebih baik apabila disertai dengan table, grafik, bagan, gambar 

atau tampilan lainya.
109

 

 

B. Desain Penelitian 

Jenis desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah One Group 

Pretest and Post-test Design yaitu pada rancangan penelitian ini mula-mula suatu 

kelompok subjek diberikan pretest kemudian dilaksanakan perlakuan dalam 

jangka waktu tertentu kemudian dilakukan pengukuran kembali post-test untuk 

membandingkan keadaan sesudah dan sebelum perlakuan. 

Dengan demikian pengukuran dilakukan sebanyak dua kali yaitu sebelum 

dan sesudah perlakuan. Pertama dilakukan pengukuran (pre-test) dengan 

menggunakan skala kemampuan interaksi sosial  kemudian diberi perlakuan 

dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan konseling kelompok. 
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Kemudian dilakukan pengukuran kembali (post-test) dengan menggunakan skala 

yang sama, yaitu skala interaksi sosial  guna melihat ada atau tidaknya pengaruh 

perlakuan yang diberikan terhadap subjek yang diteliti.
110

 Desain penelitian dapat 

dilihat sebagai berikut: 

 

Pengukuran     Pengukuran 

(Pretest)  Perlakuan  (Posttest) 

 

 

Gambar 2 

Pola One Group Pretest-Posttest Design 

 

Keterangan:  

01 : Pengukuran awal interaksi sosial  pada peserta didik kelas VIII di SMP 

Negeri 18 Bandar Lampung sebelum diberikan perlakuan akan diberikan 

pretest. Pengukuran dilakukan dengan memberikan skala interaksi sosial. Jadi, 

pada pretest ini merupakan mengumpulan data siswa yang memiliki 

keterampilan sosial rendah dan belum mendapat perlakuan. 

X : Pemberian perlakuan dengan menggunakan konseling  kelompok kepada 

peserta didik.  
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01 : pemberian post-test untuk mengukur kemampuan interaksi sosial  pada 

peserta didik setelah diberikan perlakuan (X), dalam post-test akan didapatkan 

data hasil dari pemberian perlakuan interaksi sosial  pada peserta didik 

menjadi meningkat atau tidak meningkat sama sekali. 

Tabel 3 

Desain penelitian 

No  pertemuan Sub Tema Jumlah 

Pertemuan 

waktu 

1 1 PRETEST 1 kali 

pertemuan 

45 menit 

2 2 - Memberikan 

penjelasan tentang 

interaksi sosial 

- Menjelaskan apa 

saja indikator atau 

kriteria interaksi 

sosial 

- Menjelaskan 

bagaimana 

manfaat dan 

dampak dari 

interaksi sosial 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

1 kali 

pertemuan 

45 menit 

3 3 Mengadakan konseling 

kelompok dengan tema 

kehidupan sosial 

1 kali 

pertemuan 

45 menit 

4 4 Mengadakan diskusi 

dengan tema kejadian 

atau peristiwa aktual 

1 kali 

pertemuan 

45 menit 

5 5 Mengadakan diskusi 

kelompok dengan tema 

mengenal kondisi diri  

1 kali 

pertemuan 

45 menit 

6 6 POSTTEST 1 kali 45 menit 



 

pertemuan 

 

4. Variabel Penelitian  

Variabel Penelitian adalah Objek Suatu Penelitian atau  apa yang  

menjadi titik perhatian suatu penelitian. Penelitian Ini akan dilaksanankan pada 

dua variabel yaitu: (a) variabel bebas; dan  (b) variabel terkait. 

1. Variabel bebas (X) 

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terkait. Dalam 

penelitian ini variabel bebas adalah layanan konseling  kelompok dengan 

pendekatan analisis transaksional. 

2. Variabel terikat (Y) 

Variabel terikat adalah merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel 

terkait adalah interaksi sosial, jadi ada yang mempengaruhi variabel bebas 

yaitu layanan konseling  kelompok dengan teknik diskusi kelompok dan 

dipengeruhi variabael terikat interaksi sosial.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3 

Hubungan antar variabel 

 

 

Variabel  bebas  penelitian adalah  pengaruh layanan konseling 

kelompok Variabel bebas disebut juga variabel eksperimen (eksprimental 

variabel). Adapun variabel terikat peneliti ini adalah  interaksi sosial . 

Berikut ini penjelasan mengenai variabel-variabel secara operasional pada 

tabel 5:  

Tabel 4 

Definisi Operasional 

NO Variabel Definisi 

Operasional 

 

Indikator Alat 

Ukur 

Hasil 

Ukur 

Skala 

Ukur 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel 

bebas 

(X): 

Layanan 

konselin

g 

kelompo

k  

 

 

 

 

 

 

 

Layanan 

konseling 

kelompok 

adalah layanan 

bimbinan dan 

konseling  yang 

memungkinkan 

peserta didik 

memperoleh 

kesempatan 

untuk 

membahas dan 

pengentasan 

permasalahan 

yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Layanan konseling kelompok dengan 

pendekatan ananlisis transaksional dalam 

meningkatkan kemampuan interasksi 

peserta didik kelas VIII di SMPN 18 

Bandarvlampung 

Kemampuan interaksi sosial 

peserta didik kelas VIII di 

SMPN 18 Bandar lampung  

(Y) 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel 

terikat 

(Y): 

interaksi 

sosial 

 

dialaminyamelal

ui dinamika 

kelompok. 

Dinamika 

kelompok 

adalah susunan 

ynag hidup, 

berdenyut, yang 

bergerak,berkem

bang dan yang 

ditandai dengan 

adanya interaksi 

antar sesqama 

anggota 

kelompok 

 

 

Interaksi sosial 

merupakan 

hubungan antara 

orang 

perorangan, 

antar kelompok 

manusia, 

maupun antar 

perorangan 

dengan 

kelompok sosial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ketidak 

mampuan 

menyesuaikan 

diri dengan 

situasi sosial; 

b) tidak 

bertanggung 

jawab tampak 

dalam prilaku 

mengabaikan 

pelajaran;  

(c) sifat yang 

sangat agresif 

dan sangat 

yakin pada diri 

diri pribadi;  

d) sering 

tampak 

depresif dan 

jarang 

tersenyum atau 

bergurau;  

e) sering 

tampat 

terhayut dalam 

lamunan;  

f) menunjukan 

kepekaan besar 

terhadap 

sindiran yang 

nyata maupun 

yang 

dibayangkan; 

g) kebiasaan 

berbohong 

 

 

 

 

 

 

 

Skala 

penilaian 

interaksi 

sosial 

dari 

sangan 

rendah 

sampai 

dengan 

sangat 

tinggi 

20-80  

 

 

 

 

 

 

 

Angket 

(kuesio

ner) 

interak

si 

sosial 

berjum

lah 20 

item 

pernya

taan. 

 

 

 

 

 

Interval 



 

untuk 

memenuhi 

suatu tujuan; 

h)memproyeks

i kesalahan 

pada orang lain 

dan mencari-

cari alasan bila 

dikritik dan;  

 

 

5. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi menurut Sugiyono adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”.
111

 Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
112

 Populasi 

dalam penelitian ini adalah 10 peserta didik kelas VIII A, VIII B, VIII C, dan 

VIII D SMP Negeri 18 Bandar Lampung tahun pelajaran 2016- 2017, yang  

terindikasi memiliki kemampuan interaksi sosial kurang baik. 

2. Sampel dan Teknik Sampling 

a. Sampel 

 Menurut Sugiyono “sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.”
113

 Maka sampel adalah 
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sebagian atau wakil populasi yang diteliti .
114

  Menurut Sutrisno Hadi, 

sampel atau contoh adalah sebagian individu yang diselidiki dari 

keseluruhan individu penelitian.
115

. Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pada penelitian ini penulis 

menggunakan teknik purposive sampling (pengambilan sampel 

berdasarkan tujuan).  Adapun sampel penelitian ini sebanyak 10 peserta 

didik . 

b. Teknik Sampling 

  Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive 

sampling (pengambilan sampel berdasarkan tujuan). Dalam hal ini peserta 

didik diberikan skala interaksi  sosial yang berupa angket pernyataan pada 

peserta didik kelas VIII A,B,C dan D  yang kemudian diperoleh jumlah 

peserta didik yang memiliki kemampuan interaksi sosial rendah. 

Skala keterampilan sosial berfungsi menjaring peserta didik yang 

memiliki kemampuan interaksi sosial rendah dengan pretest untuk 

mendapatkan sampel penelitian dengan kriteria yang telah ditentukan 

kemudian akan diberikan layanan konseling kelompok dengan teknik 

analisis transaksional sebagai treatmen.  
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Kriteria dalam menentukan sampel adalah: 

a. peserta didik kelas VIII A-D SMP Negeri 18  Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2016/2017; 

b. peserta didik yang terindikasi memiliki keterampilan sosial rendah; 

dan  

c. bersedia menjadi responden dalam penelitian efektifitas  layanan 

konseling kelompok dalam meningkatkan kemampuan interaksi 

sosial dengan teknik diskusi  pada peserta didik kelas VIII di SMP 

Negeri 18 Bandar Lampung.  

6. Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner  merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan seprangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden 

untukk dijawabnya. Kuesioner cocok digunakan apabila jumlah responden 

cukup besar atau banyak. Kuesioner dapat berupa pertanyaan yang terbuka atau 

tertutup.
116

  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan anggket yang berisikan 

pertanyaa- pertanyaan yang berdasarkan indikator dalam interaksi sososial 

peserta didik disekolah, guna mempermudah proses pengumpulan data pada 

saat prettest dan posttest pada saat penelitian. Prettest dan posttest akan diukur 

menggunakan skala pengukuran, menurut Sugiyono, “skala pengukuran 
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merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan 

panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur 

tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data 

kuantitatif”.
117

 Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan skala likerts 

dengan memperhatikan skor pada jawaban peserta didik dengan memperhatikan 

tabel 6:  

Tabel 5 

Skor Alternatif Jawaban 

 

Jenis 

Pernyataan 

Alternatif Jawaban 

Selalu 

(S) 

Sering 

(SR) 

Kadang-kadang 

(K) 

Tidak Pernah 

(TP) 

Favorable 4 3 2 1 

Unfavorable 1 2 3 4 

 

Penilaian Interaksi Sosial ini menggunakan rentang skor dari 1-4 dengan 

banyak item 45. Menurut Eko dalam aturan pemberian skor dan klasifikasi hasil 

penilaian adalah sebagai berikut: 

a) skor pernyataan negatif kebalikan dari pernyataan yang positif; 

b) jumlah skor tertinggi ideal= jumlah pernyataan atau aspek penilaian x jumlah 

pilihan; 

c) skor akhir = (jumlah skor yang diperoleh : skor tertinggi ideal) x jumlah kelas 

interval; 
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d) jumlah kelas interval = skala hasil penilaian. Artinya kalau penilaian 

menggunakan skala 4, hasil penilaian diklasifikasikan menjadi  kelas interval; 

dan 

e) penentu jarak interval (Ji) diperoleh dengan rumus: 

 

 

Keterangan : 

t   = skor tertinggi ideal dalam skala 

r   = skor terendah ideal dalam skala 

Jk = Jumlah kelas interval.
118

 

Berdasarkan pendapat pendapat Eko, maka interval kriteria dalam penelitian ini dapat 

ditentukan dengan cara sebagai berikut : 

a. Skor tertinggi : 4 X 28 = 112 

b. Skor terendah : 1 X 28 = 28 

c. Rentang  : 112  – 28 = 84 

d. Jarak interval  : 84 : 4 = 21 

 Berdasarkan keterangan tersebut maka kriteria interaksi sosial berdasarkan indikator 

pada tabel  6 sebagai berikut 
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Tabel 6 

Kriteria Interaksi Sosial 

Interval Kriteria Deskripsi 

91-112 Sanggat Tinggi Peserta didk dengan kategori 

sanggat tinggi ditandai dengan; 

(a) individu mampu 

menunjukkan solidaritas yang 

baik pada teman; (b) mampu 

menerima pendapat teman; (c) 

mampu bergabung dan 

menyesuaikan diri dengan 

kelompok dan (d) memberikan 

saran serta nasehat yang baik 

untuk teman-temanya. 



 

 

70-91 

 

Tinggi 

 

Peserta didik yang masuk 

dalam kategori tinggi ditandai 

dengan; (a)dapat menunjukan 

amarah secara langsung bila 

tersinggung atau bila haknya 

dilanggar; (2) dapat 

menunjukan kasih sayang 

secara langsung dengan cara 

dan takaran yang sesuai; (3) 

dapat menahan emosional dan; 

(4) dapat berkompromi apabila 

menghadapi kesulitan. 

 

49-70 Rendah Peserta didik yang masuk 

dalam kategori rendah belum 

menujukkan kemampuan 

interaksi sosial: (a) kurangnya 

keterlibatan dalam situasi 

sosialnya; (b) kurangnya 

solidaritas yang baik antar 

individu atau kelompok; (c) 

rendahnya kemampuan 

menerima dan menghargai 

teman; dan (d) tidak mudah 

bergabung dan menyesuaikan 

diri kelompok. 

 



 

28-49 Sangat Rendah Peserta didik yang masuk 

dalam kategori rendah belum 

menujukkan kemampuan dan 

kesadaran terhadap 

kemampuan interaksi: (a) 

ketidak mampuan 

menyesuaikan diri dengan 

situasi sosial; (b) tidak 

bertanggung jawab tampak 

dalam prilaku mengabaikan 

pelajaran; (c) sifat yang sangat 

agresif dan sangat yakin pada 

diri pribadi; (d) sering tampak 

depresif dan jarang tersenyum 

atau bergurau; (e) sering 

tampat terhayut dalam 

lamunan; (f) menunjukan 

kepekaan besar terhadap 

sindiran yang nyata maupun 

yang dibayangkan; (f) 

kebiasaan berbohong untuk 

memenuhi suatu tujuan; (g) 

memproyeksi kesalahan pada 

orang lain dan mencari-cari 

alasan bila dikritik dan; (h) 

sikap iri hati menutupi 

kesalahan dengan mengecilkan 

nilai dan hal-hal yang tidak 



 

dapat dicapai. 

 

 

2. Sosiometri  

Sosiometri adalah suatu metode untuk mengumpulkan data tentang 

pola dan struktur hubungan antara individu-individu dalam kelompok. Bimo 

Walgito mengemukakan bahwa sosiometri adalah alat untuk dapat melihat 

bagaimana hubungan sosial atau hubungan berteman seseorang.
119

 Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan sosiometri, untuk mengetahui 

bagaimana hubungan sosial terkait dengan kemampuan interaksi sosial  

peserta didik di dalam kelas, sebagai bahan pertimbangan peneliti untuk 

mengetahui menentukan subyek penelitian yang akan ditentukan pada saat 

pra penelitian guna mendapatkan data awal. 

3. Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai subjek penelitian. 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,notulen rapat, dan 

sebaginya.
120

 Pada penelitian ini data yang dimaksud yaitu deskripsi 

karakteristik peserta didik dan data-data lain yang ada hubungannya dengan 

penelitian yaitu tentang gambaran umum kemampuan interaksi sosial di SMP 

N 18 Bandar lampung. 
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7. Pengembangan Instrumen Penelitian 

Dalam hal ini peneliti menyusun sebuah rancangan penyusunan kisi-kisi 

interaksi sosial, menurut Hurlock, interaksi sosial yang baik adalah  (1) dapat 

berpartisipasi dalam kegiatan yang sesuai tiap tinggkatan usia (2) mampu dan 

bersedia menerima tanggung jawab (3) segera menangani masalah yang 

menunutut pernyelesaian (4) senang menyelesaikan dan mengatasi berbagai 

hambatan yang mengancam kebahagian (5) mengambil keputusan dengan senang 

tanpa konflik dan tanpa banyak menerima nasehat (6) dapat menunjukan amarah 

secara langsung bila tersinggung atau bila haknya dilanggar; (7) dapat 

menunjukan kasih sayang secara langsung dengan cara dan takaran yang sesuai; 

dan (8) dapat menahan emosional. Adapun kisi-kisi pengembangan instrument 

dapat dilihat pada tabel 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 7 

Kisi-Kisi Pengembangan Instrumen Penelitian 

 

NO 

variabel Indikator 

interaksi social 

No item 

+ - 

1 Interaksi sosial 1. Dapat   

berpartisipasi 

dalam kegiatan 

yang sesuai tiap 

tinggkatan usia 

1. saya akan bergaul 

dengan siapa saja, 

tanpa memandang 

status sosial teman 

saya. 

 

2. Pada saat 

berdiskusi saya 

berusaha aktif untuk 

mengemukakan 

pendapat saya. 

 

3. Saya dapat 

bekerjasama dengan 

orang yang lebih tua 

dari saya. 

 

 

4. Saya termasuk 

tipe orang yang 

kurang suka 

mengikuti 

kegiatan 

kelompok yang 

ada di sekolah.  

 

5. Saya lebih suka 

berdiam diri 

dalam diskusi 

kelompok.  

 

2. Mampu dan 

bersedia 

menerima 

tanggung jawab 

6. Saya sebisa 

mungkin selalu 

mengerjakan tugas 

tepat waktu 

 

7. Saya ikut 

mengerjakan piket 

kelas sesuai dengan 

jadwal yang telah 

dibuat. 

 

 

 

3. Segera 

menangani 

masalah yang 

menunutut 

pernyelesaian 

8. Saya akan dengan 

senang hati membantu 

jika ada teman yang 

meminta saya untuk 

menjelaskan tentang 

hal yan belum 

 



 

dipahami oleh teman 

saya. 

 

9. Saya merasa perlu 

menolong orang lain 

yang membutuhkan 

pertolongan meskipun 

saya tidak 

mengenalnya. 

  

 

10 Jika ada teman 

sekelas yang lupa 

membawa alat tulis, 

maka saya akan 

eminjaminya dengan 

senang hati.  

 

4. Senang 

menyelesaikan 

dan mengatasi 

berbagai 

hambatan yang 

mengancam 

kebahagian 

11. Setiap belajar 

kelompok, saya 

menganggap teman 

yang lain sebagai 

partner yang 

mempunyai hak sama. 

 

12.  Saya akan  

tanggap jika terjadi 

suatu masalah dan saya 

akan segera 

menyelesaikan 

 

 

13 Pada saat 

praktikum ada 

teman berselisih, 

maka mereka 

saya biarkan saja. 

 

14. Saya tidak 

mau 

meminjamkan 

barang-barang 

milik pribadi, 

karena takut rusak 

atau hilang.  

 



 

  5. Mengambil 

keputusan 

dengan senang 

tanpa konflik 

dan tanpa 

banyak 

menerima 

nasehat 

15. Dengan adanya 

kelemahan pada diri 

saya maka saya akan 

mendengarkan 

pendapat orang lain. 

 

 

16. Kalau saya 

berhasil dalam 

mempelajari 

sesuatu maka 

saya tidak akan 

berbagi 

pengetahuan 

dengan teman-

teman saya. 

 

17.   apabila saya 

mempunyai 

kekurangan maka 

saya pura-pura 

tidak tahu dan 

berusaha 

menutupi. 

 

18. saya suka 

memaksakan 

kehendak kepada 

orang lain. 

 

 

 

 6. Dapat 

menunjukan 

amarah secara 

langsung bila 

tersinggung 

atau bila 

haknya 

dilanggar 

19. saya akan 

menunjukan sikap 

tidak suka jika hak 

saya diambil orang. 

20. saya selalau 

dapat 

menunjukan 

amarah ketika 

saya 

tersinggung.  

 

21. Saya sangat 

marah, apabila 

teman saya 

menghilangkan 

barang 

kesayangan saya 

 



 

 

Sebelum angket tersebut digunakan maka peneliti menguji validitas dan reliabel 

angket tersebut, untuk mengetahui kelayakan angket untuk digunakan dalam 

penelitian, berikut ini langkah– langkah dalam pengujian: 

1. Uji Validitas Instrumen 

  7. Dapat 

menunjukan 

kasih sayang 

secara langsung 

dengan cara 

dan takaran 

yang sesuai 

22. saya akan merasa 

iba jika ada teman 

yang terkena 

musibah. 

 

 

23. Saya selalu 

menyapa guru, baik di 

sekolah maupun 

diluar sekolah jika 

bertemu 

 

25. Saya selalu 

memberikan dorongan 

positif, ketika teman 

saya sedang dalam 

kesulitan 

 

26.  Dalam bertutur 

kata, saya selalu 

berhati-hati agar tidak 

menyinggung perasaan 

lawan bicara.  

 

24. Saya selalu 

berfikir negatif 

tentang teman 

yang  tidak saya 

sukai 

 

 8. Dapat 

menahan 

emosional 

27. Saya dapat 

mengontol amarah, 

jika ada teman yang 

mengolok-olok saya. 

 

28.  Saya merasa 

gembira jika ada 

teman saya yang 

mendapat nilai baik. 

 



 

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan 

sesuatu instrumen.
121

 Suatu instrumen yang dikatakan valid menunjukkan bahwa 

alat ukur tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang akan diukur.Setiap 

butir dalam instrumen itu valid atau tidak, dapat dilihat dengan cara 

mengkorelasi di bawah 0,30, maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen 

tersebut tidak valid dan harus diperbaiki atau dibuang. Pengujian validitas angket 

dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS for windows reliase 

16. 

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Instrumen yang telah diuji validitasnya kemudian diuji reliabilitasnya. 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik.
122

 Pengujian ini akan menggunakan bantuan program SPSS 

for windows reliase 16.  

8. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data hasil penelitian dilakukan melalui 2 tahap utama yaitu 

pengolahan data dan analisis data. 

1. Tahap Pengolahan Data 

a. Editing 
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Skala yang telah diisi oleh responden akan dilakukan pengecekan isian 

skala tentang kelengkapan isian, kejelasan, relevansi dan konsitensi 

jawaban yang diberikan responden. Data yang tidak lengkap 

dikembalikan kepada responden untuk dilengkapi pada saat itu juga dan 

apabila skala yang tersebar kurang dari jumlah populasi yang ada, maka 

Peneliti menyebar kembali skala pemilihan jurusan di perguruan tinggi 

kepada peserta didik  yang belum mengisi skala pemilihan jurusan di 

perguruan tinggi. 

b. Coding 

Dilakukan dengan memberi tanda pada masing-masing jawaban dengan 

kode berupa angka, sehingga memudahkan proses pemasukan data di 

komputer. Untuk skalaIa interaksi sosial, jawaban untuk pernyataan 

favorable jawaban  selalu kode 4, jawaban sering kode 3, jawaban 

kadang-kadang kode 2, jawaban tidak pernah kode 1. Sementara pada 

pernyataan unfavorable jawaban selalu kode  1, jawaban sering kode 2, 

jawaban kadang-kadang kode 3, jawabn tidak tidak pernah kode 4  

c. Processing 

Pada tahap ini data yang terisi secara lengkap dan telah melewati proses 

pengkodean maka akan dilakukan pemprosesan data dengan memasukkan 

data dari seluruh skala yang terkumpul kedalam program komputer. 

d. Cleaning 



 

Cleaning merupakan pengecekan kembali data yang sudah dientriapakah 

ada kesalahan atau tidak.Kesalahan tersebut kemungkinan terjadi pada 

saat mengentri data ke komputer. 

2. Analisis Data  

 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan skala rating scale. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan uji t, t-test sampel berpasangan (paired samples t-test) dengan 

menggunakan program bantuan SPSS (Statistical Product and Service 

Solution) versi 16. Ada pun rumus uji t adalah sebagai berikut: 

 

  
 ̅   ̅ 

√ 
  
 

  
 

  
 

  
 

 

Keterangan: 

X1 : nilai rata-rata sampel  1 

X2  : nilai rata-rata sampel 1 

S1
2
 : Varians total kelompok 1 

S2
2
 : Varians total kelompok 2 

n1 : banyaknya sample kelompok 1 

n2  : banyaknya sample kelompok 2.
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9. Deskripsi Langkah-Langkah Pemberian Treatmen  

Treatmen yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik diskusi. Pemberian treatmen dilakukan sebanyak 6 

(enam) kali pertemuan sudah termasuk pretest dan posttest. Akan lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini: 

 

Tabel 8 

Pemberian treatmen  

Pertemuan  Tema  Tujuan  

Pertemuan pertama Pretest  Untuk mengetahui data 

awal peserta didik 

sebelum diberikan 

perlakuan / treatmen  

Pertemuan kedua Mengenali Kondisi Diri 

(SIAPA AKU?) 

 

(1) Mengajarkan 

kepada peserta didik 

betapa pentingnya 

mengeli kondisi diri 

masing masing. (2) 

mengajarkan untuk selalu 

menghargai sesama 

individu, karena dalam 

diri individu pasti ada 

kekurangan dan kelebihan 

masing masing sehingga 

timbulah rasa saling 

menghargai di dalam diri 

peserta didik. 

Pertemuan ke-tiga Iteraksi sosial (1) Peserta didik tahu 

dan paham posisinya 

adalah sebagai makhluk 

sosial; (2) peserta didik 

tahu bagaimana 

seharusnya memiliki 



 

kemampuan interaksi 

sosial yang baik; dan (3) 

peserta didik dapat 

memahami dan melatih 

rasa empati kepada 

sesama makhluk sosial 

 

Pertemuan ke-empat Kehidupan sosial (1) Agar peserta didik 

menjadi pribadi yang 

kreatif dan bisa melatih 

rasa simpati serta 

empatinya kepada 

kejadian-kejadian yang 

terjadi; dan (2) peserta 

didik menjadi pribadi 

yang cerdas dan banyak 

tahu dalam segala hal 

Pertemuan ke-lima 

 

 

Solidaritas  

(1). peserta didik 

mengetahui dan 

memahami apa itu rasa 

solidaritas antar sesama; 

(2) peserta didik paham 

akan indikator atau ciri-

ciri rasa solidaritas; dan 

(3) peserta didik tahu apa 

manfaat dari memiliki 

rasa  solidaritas  mampu 

mengamalkan dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

Pertemuan ke-enam Posttest  Untuk mengetahui dan 

mengukur perkembangan 

peserta didik setelah 

diberikan perlakuan atau 

treatmen 

 

 

 



 

 

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Langkah persiapan 

a. merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang bersifat umum 

maupun tujuan khusus; 

b. menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai; 

c. menetapkan masalah yang akan dibahas; dan 

d. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknik 

pelaksanaan diskusi, misalnya ruang kelas. 

2. Pelaksanaan diskusi 

a. memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat mempengaruhi 

kelancaran diskusi; 

b. memberikan pengarahan sebelum dilaksanakan diskusi, misalnya 

menyajikan tujuan yang ingin dicapai serta aturan-aturan diskusi sesuai 

dengan jenis diskusi yang akan dilaksanakan; 

c. melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan; 

d. memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta diskusi untuk 

mengeluarkan gagasan dan ide-idenya; dan 

e. mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang 

dibahas. 

3. Menutup diskusi 



 

a. membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai dengan 

hasil diskusi; dan 

b. me-review jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh peserta 

sebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya. 

 

  



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitain 

Penelitian dengan judul “Efektivitas Layanan Konseling Kelompok Dengan 

Teknik Pendekatan Analisis Transaksional Dalam Meningkatkan Kemampuan 

Interaksi Sosial Peserta Didik Kelas VIII Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017” telah dilaksanakan pada bulan 

November-Desember tahun 2016. Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk 

kemampuan interaksi sosial peserta didik kelas VIII di SMP N 18 Bandar Lampung. 

Interaksi sosial merupakan hubungan antara individu dengan individu yang lain, yang 

merupakan suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam 

berkehidupan sosial baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat luas. Peserta 

didik tidak dapat memiliki hubungan sosial yang baik jika tidak memiliki 

kemampuan interaksi sosial yang baik. Peneliti dalam menangani permasalahan yang 

terjadi mengunakan, layanan bimbingan konseling kelompok dengan teknik 

pendekatan analisis transaksional. 

1. Profil umum interaksi sosial  

Berdasarkan hasil penyebaran instrumen penelitian interaksi sosial terhadap 

peserta didik kelas VIII A,B,C dan D SMPN 18  Bandar Lampung Tahun Ajaran 

2016/2017 dalam membagigain instrumen interaksi sosial  kepada empat kelas 

 



 

tersebut peserta didik yang selanjutnya dikategorikan dalam empat  kategori 

sebagaimana yang terdapat pada Tabel 9  sebagai berikut. 

Tabel 9 

Gambaran Umum Interaksi Sosial Kelas VIII A,B,C Dan D SMPN 18 Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2016/2017 

Kategori Rentang Skor Frekuensi Persentase 

SangatTinggi  94 – 115 5 3.5% 

Tinggi 72 – 93 130 89.7% 

Rendah   50 – 71 10 6.8 % 

Sangat rendah 21 – 49 0 0 % 

Jumlah 145 100 % 

 

Tabel 9 menyatakan bahwa gambaran interaksi sosial peserta didik kelas 

VIII A,B,C dan D SMPN 18 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017 yang 

telah mengisi instrumen interaksi sosial terdapat  5 peserta didik (3.5 %) berada 

pada kategori tinggi, 130  peserta didik (89.7%) pada kategori tinggi, 10  peserta 

didik (6.8 %) pada kategori rendah, dan 0% pada kategori sangat rendah. 

Hasil tersebut didapatkan dari penyebaran angket penelitian kepada seluruh 

populasi penelitian yang berjumlah 145 peserta didik. sebanyak 10 peserta didik 

(6.8 %) yang berada pada kategori rendah belum memiliki kemampuan interaksi 

sosial yang baik, ditandai dengan belum memiliki kemauan dalam berpartisipasi 



 

dalam kegiatan di sekolah, lalai dalam menjalankan tanggung jawab yang 

diberikan, tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri, sikap iri hati,  dan tidak 

dapat mengontrol emosi negatif pada diri mereka sendiri. Sementara itu, peserta 

didik yang berada pada kategori tinggi yang berjumlah 145 peserta didik (93.1%) 

telah menunjukkan kemampuan interaksi sosial yang baik, peserta didik telah 

memiliki kemampuan interaksi sosial yang baik namun belum sepenuhnya 

dilakukan,serta para peserta didik telah memiliki kemampuan dalam berinteraksi 

sosial dengan adanya kemampuan dalam mengontrol emosi negatif, serta dapat 

bekerjasama dengan baik dengan individu yang lain serta dapat menyelesaikan 

tanggung jawab yang telah diberikan. 

Berdasarkan hasil persentase yang ditampilkan pada tabel 9  terlihat bahwa 

kemampuan interaksi sosial  peserta didik di SMPN 18 Bandar Lampung Tahun 

Ajaran 2016/2017 yang mendaftar saat pelaksaan pemberian instrumen interaksi 

sosial sebagian besar berada pada kategori tinggi. Dalam kategori ini peserta 

didik  menunjukkan kemampuan interaksi sosial yang dimiliki, namun masih 

terdapat peserta didik yang berada pada kategori rendah, dalam kategori ini 

peserta didik terlihat memiliki kemampuan berinteraksi sosial  belum cukup baik  

dikarenakan peserta didik  belum dapat mengolah emosi, dan menjalankan 

kewajiban yang telah diberikan, serta sulit di ajak bekerja sama dengan peserta 

didik yang lain, dan hal ini dilakukan secara terus-menerus sehingga kemampuan 

interaksi sosial peserta didik masih berada di kategori rendah. 



 

Tujuan diadakan layanan konseling  kelompok dengan teknik pendekatan 

analisis transaksional agar peserta didik dapat meningkatkan kemampuan 

interaksi sosial. Kemampuan interaksi sosia peserta didik  dapat dilihat pada 

berbagai indikator,  diantaranya: (1) dapat berpartisipasi dalam kegiatan sesuai 

tingkatan usia; (2) mampu dan bersedia menerima tanggung jawab; (3) dapat 

segera menyelesaikan masalah; (4) senang  mengatasi berbagai hambatan ; (5) 

mengambil keputusan dengan sengang dan tanpa konflik; (6) dapat menunjukan 

amarah secara langsung bila haknya dilanggar; dan (7) dapat menunjukan kasih 

sayang secara langsung; dan (8) dapat menahan emosional. 

a. Gambaran Kemampuan Interaksi Sosial Pada Indikator Dapat 

Berpartisipasi Dalam Kegiatan Sesuai Tingkatan Usia 

Hasil penelitian menunjukkan gambaran kemampuan interaksi sosial 

peserta didik pada indikator dapat berpartisipasi dalam kegiatan sesuai 

tingkatan usia,  berada pada kategori sangat tinggi sebanyak 36 peserta didik 

(24.8%), pada kategori tinggi sebanyak 96 peserta didik (66.2%), pada 

kategori rendah sebanyak 13  peserta didik (8.97%) dan pada kategori  

sangat rendah sebanyak 0 peserta didik (0%) Secara rinci disajikan pada 

Tabel 10: 

 

 

 



 

 

Tabel 10 

Gambaran Kemampuan Interaksi Sosial  Pada Indikator Dapat 

Berpartisipasi Dalam Kegiatan Sesuai Tingkatan Usia 

Kategori Interval Frekuensi Persentase 
 

Presentase 

Sangat Tinggi ≥16-20 36 24.8 % 

69.38% 
Tinggi  ≥12-16 96 66.2% 

Rendah ≥8-12 13 8.97% 

Sangat Rendah  ≥4-8 0 0% 

 

Berdasarkan tabel 10  persentase pada indikator dapat berpartisipasi dalam 

kegiatan sesuai tingkatan usia dalam interaksi sosial, peserta didik sebagian 

besar berada pada kategori tinggi, sedangkan peserta didik lainnya berada pada 

kategori sangat tinggi, rendah, dan sangat rendah. Hal ini ditandai dengan sikap 

peserta didik yang masih sering engan mengikuti kegiatan yang di 

selenggarakan oleh sekolah. 

b. Gambaran Kemampuan Interaksi Sosial Pada Indikator Mampu Dan 

Bersedia Menerima Tanggung Jawab  

Hasil penelitian menunjukkan gambaran interaksi sosial  peserta didik 

pada indikator mampu dan bersedia menerima tanggung jawab berada pada 

kategori sangat tinggi sebanyak 0 peserta didik (0%), pada kategori tinggi 

sebanyak 92 peserta didik (63.4%), pada kategori rendah sebanyak 53 peserta 

didik (36.6%), pada kategori sangat rendah sebanyak 0 peserta didik (0%). 

Secara rinci disajikan pada Tabel 11: 



 

Tabel 11 

Gambaran Kemampuan Interaksi Sosial  Pada Indikator Mampu Dan 

Bersedia Menerima Tanggung Jawab 

Kategori Interval Frekuensi Persentase 
 

Presentase 

Sangat Tinggi ≥8-10 0 0% 

72.24% 
Tinggi  ≥6-8 92 63.4% 

Rendah ≥4-6 53 36.6% 

Sangat Rendah  ≥2-4 0 0% 

 

Berdasarkan tabel 11 persentase pada indikator mampu dan bersedia 

menerima tanggung jawab dalam interaksi sosial  peserta didik sebagian besar 

berada pada kategori tinggi, sedangkan peserta didik lainnya berada pada 

kategori rendah. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya peserta didik yang 

enggan melaksanakan tanggung jawab yang telak diberikan. 

c. Gambaran Kemampuan Interaksi Sosial Pada Indikator Dapat Segera 

Menyelesaikan Masalah 

 Hasil penelitian menunjukkan gambaran kemampuan interaksi sosial 

peserta didik pada indikator dapat segera menyelesaikan masalah adalah, berada 

pada kategori sangat tinggi sebanyak 19 peserta didik (13.1%), pada kategori 

tinggi sebanyak 125 peserta didik (86.2%), pada kategori rendah 1 peserta didik 

(0.69%) dan pada kategori  sangat rendah sebanyak 0 peserta didik (0%) Secara 

rinci disajikan pada tabel 12: 

 



 

Tabel 12 

Gambaran Kemampuan Interaksi Sosial  Pada Indikator Dapat Segera 

Menyelesaikan Masalah 

Kategori Interval Frekuensi Persentase 
 

Presentase 

Sangat Tinggi ≥15-18 19 13.1% 

77.59% 
Tinggi  ≥12-15 125 86.2 % 

Rendah ≥6-9 1 0.69% 

Sangat Rendah  ≥3-6 0 0% 

 

Berdasarkan tabel 12 persentase pada indikator segera menyelesaikan masalah 

dalam interaksi sosial  peserta didik sebagian besar berada pada kategori tinggi, 

sedangkan peserta didik lainnya berada pada kategori sangat tinggi, dan rendah. 

Kemampuan interaksi sosial pada indikator ini sudah menujukan hasil yang 

cukup baik dikarenakan sebagaian besar berda pada tingkat kategori tinggi. Hal 

ini ditandai dengan adanya kemauan peserta didik dalam mengikuti sebuah  

diskusi atau tugas kelompok yang diberikan. 

d. Gambaran Kemampuan Interaksi Sosial Pada Indikator Senang  

Mengatasi Berbagai Hambatan 

Hasil penelitian menunjukkan gambaran kemampuan interaksi sosial peserta 

didik pada indikator dapat segera menyelesaikan masalah adalah, pada kategori 

sangat tinggi terdapat 80 peserta didik (55.2%), serta pada indikator tinggi 

terdapat 61 peserta didik dengan persentase(42.1%) dan pada kategori rendah 

terdapat 4 peserta didik dengan persentase(2.46%), sedangkan dikategori sangat 



 

rendah terdapat 0 peserta didik dengan pesrsentase (0%), secara rinci disajikan 

pada tabel 13: 

Tabel 13 

Gambaran Kemampuan Interaksi Sosial  Pada Indikator Senang  Mengatasi 

Berbagai Hambatan 

Kategori Interval Frekuensi Persentase 
 

Presentase 

Sangat Tinggi ≥13-16 80 55.2% 

74.35% 
Tinggi  ≥10-13 61 42.1% 

Rendah ≥7-10 4 2.46% 

Sangat Rendah  ≥3-7 0 0% 

 

Berdasarkan tabel 13  persentase pada indikator segera menyelesaikan 

masalah dalam interaksi sosial  peserta didik sebagian besar berada pada 

kategori sangat tinggi, sedangkan sebagian peserta didik lainnya berada pada 

kategori tinggi dan rendah. Kemampuan interaksi sosial pada indikator ini 

sudah menunjukan hasil yang cukup baik, dikarenakan bnyak nya peserta 

didik yang berada di kategori sangat tinggi dan tinggi, hal tersebut ditandai 

dengan kepekaan dan kepedulian peserta didik terhadap sekitar. 

 

 

 

 

 



 

e. Gambaran Kemampuan Interaksi Sosial Pada Indikator Mengambil 

Keputusan Dengan Senang Dan Tanpa Konflik 

Hasil penelitian menunjukkan gambaran kemampuan interaksi sosial 

peserta didik pada indikator mengambil keputusan dengan senang dan tanpa 

konflik adalah, pada kategori sangat tinggi terdapat 93  peserta didik (64.1%), 

serta pada indikator tinggi terdapat 49 peserta didik (33.8%), sedangkan kategori 

rendah terdapat 3 peseerta didik (2.07%), dan pada kategori sangat rendah 

terdapat 0 peserta didik (0%). Secara rinci akan disajikan pada tabe l4: 

Tabel 14 

Gambaran Kemampuan Interaksi Sosial  Pada Indikator Dapat engambil 

keputusan tanpa adanya konflik 

Kategori Interval Frekuensi Persentase 
 

Presentase 

Sangat Tinggi ≥13-16 93 64.1% 

75.39% 
Tinggi  ≥10-13 49 33.8% 

Rendah ≥7-10 3 2.07% 

Sangat Rendah  ≥3-7 0 0% 

 

Berdasarkan tabel 14 persentase pada indikator dapat mengambil 

keputusan tanpa adanya konflik dalam interaksi sosial  peserta didik sebagian 

besar berada pada kategori sangat tinggi, sedangkan sebagian peserta didik 

lainnya berada pada kategori tinggi dan rendah. Kemampuan interaksi sosial 

pada indikator ini sudah menunjukan hasil yang cukup baik, dikarenakan bnyak 

nya peserta didik yang berada di kategori sangat tinggi dan tinggi, hal tersebut 



 

ditandai dengan kemauan peserta didik yang saling menghargai dan bertukar 

pendapat disekolah. 

f. Gambaran Kemampuan Interaksi Sosial Pada Indikator Dapat 

Menunujukan Amarah Secara Langsung 

Hasil penelitian menunjukkan gambaran kemampuan interaksi sosial 

peserta didik pada indikator dapat menunjukan amarah secara langsung 

adalah, pada kategori sangat tinggi terdapat 0 peserta didik (0%), serta pada 

indikator tinggi terdapat 97 peserta didik (66.9%), sedangkan kategori rendah 

terdapat 36 peseerta didik (24.8%), dan pada kategori sangat rendah terdapat  

12 peserta didik (8.28%). Secara rinci akan disajikan pada tabel: 

Tabel 15 

Gambaran Kemampuan Interaksi Sosial  Pada Indikator Dapat 

Menunjukan Amarah Secara Langsung 

Kategori Interval Frekuensi Persentase 
 

Presentase 

Sangat Tinggi ≥12-15 0 0% 

69.31% 
Tinggi  ≥9-12 97 66.9% 

Rendah ≥6-9 36 24.8% 

Sangat Rendah  ≥3-6 12 8.28% 

 

Berdasarkan tabel 15 persentase pada indikator dapat dapat menunjukan 

emosi secara langsung dalam interaksi sosial  peserta didik sebagian besar 

berada pada kategori tinggi, sedangkan sebagian peserta didik lainnya berada 

pada kategori tinggi dan rendah dan sangat rendah. Kemampuan interaksi sosial 



 

pada indikator ini sudah menunjukan hasil yang cukup baik, dikarenakan bnyak 

nya peserta didik yang berada di kategori sangat tinggi dan tinggi, hal tersebut 

ditandai dengan kemauan peserta didik yang dapat menunjukan emosi secara 

langsung sehingga peserta didik memiliki kemampuan untuk dapat menja sikap 

berinteraksi dengan peserta didik yang lain 

g. Gambaran Kemampuan Interaksi Sosial Pada Indikator Dapat 

Menunjukan Kaisih Sayang Secara Langsung 

Hasil penelitian menunjukkan gambaran kemampuan interaksi sosial 

peserta didik pada indikator dapat menunjukan kasih sayang secara langsung 

adalah, pada kategori sangat tinggi terdapat 0 peserta didik (0%), serta pada 

indikator tinggi terdapat 97 peserta didik (66.9%), sedangkan kategori rendah 

terdapat 36 peseerta didik (24.8%), dan pada kategori sangat rendah terdapat  

12 peserta didik (8.28%). Secara rinci akan disajikan pada tabel 16: 

Tabel 16 

Gambaran Kemampuan Interaksi Sosial  Pada Indikator Dapat 

Menunjukan Kasih Sayang Secara Langsung 

Kategori Interval Frekuensi Persentase 
 

Presentase 

Sangat Tinggi ≥16-20 61 42.1% 

75.24% 
Tinggi  ≥12-16 80 55.2% 

Rendah ≥8-12 4 2.76% 

Sangat Rendah  ≥4-8 0 0% 

Berdasarkan tabel 16 persentase pada indikator dapat dapat menunjukan 

kasih secara langsung dalam interaksi sosial  peserta didik sebagian besar 



 

berada pada kategori tinggi, sedangkan sebagian peserta didik lainnya berada 

pada kategori sangat tinggi, rendah dan sangat rendah. Kemampuan interaksi 

sosial pada indikator ini sudah menunjukan hasil yang cukup baik, dikarenakan 

bnyak nya peserta didik yang berada di kategori sangat tinggi dan tinggi, hal 

tersebut ditandai dengan kemauan peserta didik yang dapat menunjukan kasih 

sayang secara langsung seperti perduli terhadap teman yang terkena musibah. 

h. Gambaran Kemampuan Interaksi Sosial Pada Indikator Dapat Menahan 

Emosional  

Hasil penelitian menunjukkan gambaran kemampuan interaksi sosial peserta 

didik pada indikator dapat menahan emosional adalah, pada kategori sangat 

tinggi terdapat 0 peserta didik (0%), serta pada indikator tinggi terdapat 97 

peserta didik (66.9%), sedangkan kategori rendah terdapat 36 peseerta didik 

(24.8%), dan pada kategori sangat rendah terdapat  12 peserta didik (8.28%). 

Secara rinci akan disajikan pada tabel 18: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 18 

Gambaran Kemampuan Interaksi Sosial  Pada Indikator Dapat Menahan 

Emosional 

Kategori Interval Frekuensi Persentase 
 

Presentase 

Sangat Tinggi ≥8-10 1 0.69% 

72.33% 
Tinggi  ≥6-8 41 28.3% 

Rendah ≥4-6 103 71% 

Sangat Rendah  ≥2-4 0 0% 

 

Berdasarkan tabel 18 persentase pada indikator dapat dapat menunjukan 

menahan emosional interaksi sosial  peserta didik sebagian besar berada pada 

kategori rendah, sedangkan sebagian peserta didik lainnya berada pada 

kategori tinggi, dan sangat tinggi. Kemampuan interaksi sosial pada indikator 

ini cenderung rendah, dikarenakan banyak nya peserta didik yang berada di 

kategori rendah, hal tersebut ditandai dengan peserta didik belum mampu 

mengendalikan emosional dalam kesehariannya. 

Secara keseluruhan persentase kemampuan interaksi sosial  peserta 

didik pada setiap indikator dan  indikator dapat dilihat pada tabel 19  sebagai 

berikut: 

 

 

 

 



 

Tabel 19 

Gambaran kemampuan interaksi sosial  Berdasarkan Indikator  

Inikator Kriteria Interval Frekuensi Presentase ∑ Presentase 

Dapat 

Berpartisipasi 

Dalam 

Kegiatan 

Sesuai 

Tingkatan 

Usia 

 

Sangat Tinggi ≥16-20 36 24.8 % 

69.38% 

Tinggi ≥12-16 96 66.2% 

Rendah ≥8-12 13 8.97% 

Sangat Rendah 

≥4-8 

0 0% 

 

Mampu Dan 

Bersedia 

Menerima 

Tanggung 

Jawab 

Sangat Tinggi ≥8-10 0 0% 

72.24% 
Tinggi ≥6-8 92 63.4% 

Rendah ≥4-6 53 36.6% 

Sangat Rendah ≥2-4 0 0% 

Dapat Segera 

Menyelesaikan 

Masalah 

 

Sangat Tinggi ≥15-18 19 13.1% 

77.59% 
Tinggi ≥12-15 125 86.2 % 

Rendah ≥6-9 1 0.69% 

Sangat Rendah ≥3-6 0 0% 

Mengatasi 

Berbagai 

Hambatan 

 

Sangat Tinggi ≥13-16 80 55.2%  

 

74.35% 
Tinggi ≥10-13 61 42.1% 

Rendah ≥7-10 4 2.46% 

Sangat Rendah ≥3-7 0 0% 

Dapat 

mengambil 

keputusan tanpa 

adanya konflik 

 

Sangat Tinggi ≥13-16 93 64.1% 

75.39% 

Tinggi 

Rendah 

≥10-13 49 33.8% 

≥7-10 3 2.07% 

Sangat Rendah ≥3-7 0 0% 

    

Dapat 

Menunjukan 

Amarah 

Secara 

Langsung 

 

Sangat Tinggi ≥12-15 0 0% 

69.31% 

Tinggi ≥9-12 97 66.9% 

Rendah ≥6-9 36 24.8% 

Sangat Rendah 
≥3-6 

12 8.28% 



 

 

Menunjukan 

Kasih Sayang 

Secara 

Langsung 

 

 

Sangat Tinggi ≥16-20 61 42.1% 

75.24% 

Tinggi ≥12-16 80 55.2% 

Rendah ≥8-12 4 2.76% 

Sangat Rendah 

 

≥4-8 0 0% 

 

Dapat Menahan 

Emosional 

 

Sangat Tinggi ≥8-10 1 0.69% 

72.33% 
Tinggi ≥6-8 41 28.3% 

Rendah ≥4-6 103 71% 

Sangat Rendah ≥2-4 0 0% 

 

Secara keseluruhan gambaran kemampuan interaksi sosial pada setiap 

indikator tidak mengalami perbedaain yang sangat jauh berbeda dari setiap 

indikator. Berdasarkan urutan persentase tertinggi urutan pada indikator 

kemampuan interaksi sosial adalah sebagai berikut: (1) indikator mampu dan 

bersedia menerima tanggung jawab (77.59%); (2) indikator Dapat mengambil 

keputusan tanpa adanya konflik (75.39%);  (3) indikator menunjukan kasih 

sayang secara langsung (75.24%); (4) indikator mengatasi berbagai hambatan 

(74.35%);  (5) indikator dapat menahan emosional (72.33%); (6) indikator  

mampu dan bersedia menerima tanggung jawab (72.24%); (7) indikator dapat 

berpartisipasi dalam kegiatan sesuai tingkatan usia (69.33%); dan (8) indikator 

dapat menunjukan amarah secara langsung (69.31%). 

 



 

2. Evektifitas Layanan Konseling Kelompok Dengan Pendekatan 

Analisistransaksional Dalam Meningkatkan Kemampuan Interaksi Sosial 

Peserta Didik 

a. Pelaksanaan Layanan Konseling Kelompok  

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 16 november 2016 di SMPN 18 

Bandar Lampung, deskripsi proses pelaksanaan penelitian konseling 

kelompok dengan pendekatan analisis transaksional  dilakukan dengan 

memaparkan hasil pengamatan selama proses penelitian. Kemudian hasil 

pengamatan yang telah dilakukan selama proses penelitian akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Pertemuan pertama  

Pada pertemuan pertama peneliti memberikan angket awal (prettest). 

Prettest dilakukan pada tanggal 16 november 2016 dengan tujuan untuk 

mengetahui gambaran kondisi awal kemampuan interaksi sosial peserta 

didik di SMPN 18 Bandar Lampung. Hasil angket perilaku agresif yang 

diberikan kepada kelas VIII A,B,C dan D dengan jumlah keseluruhan 145 

peserta didik. Sebelum membagikan angket interaksi sosial, peneliti  

menjelaskan tentang konseling kelompok, menjelaskan tentang asas, serta 

tata cara pelaksanaan konseling kelompok. Kemudian peneliti memberikan 

penjelasan mengenai angket yang akan dibagikan kepada peserta didik, 

maksud dan tujuan angket interaksi sosial serta bagaimana cara mengisi 

angket tersebut. Setelah mengisi angket, peneliti melanjutkan kegiatan 



 

dengan menyepakati kontrak antara peneliti dengan konseli terkait  

kemampuan interaksi sosial , kontrak tersebut mencakup tentang kegiatan 

yang akan berlangsung pada konseling kelompok, menyepakati waktu 

pertemuan per sesi hingga berapa hari konseling akan dilangsungkan  

setelah hasil angket yang telah di bagikan di ketahuai terdapat 10 peserta 

didik yang memiliki kemampuan interaksi sosial rendah. Dengan demikian 

perlu adanya penanganan terhadap 10 peserta didik yang memiliki 

kemampuan interaksi sosial rendah untuk mengatasinya peneliti 

menggunakan layanan konseling kelompok dengan  pendekatan Analisis 

Transaksiona. Konseling Kelompok Analisis Transaksional bertujuan 

membantu anggota kelompok memerangi masa lampau pada saat sekarang 

dalam rangka menjamin masa depan yang lebih baik. 

2. Pertemuan Kedua 

Pada pertemuan kedua, pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 

pukul 10.00 WIB dengan durasi 45 menit bersama 10 konseli yaitu (DCS, AF, 

GS, SAA, DO, OL, YSO, RP, DAS, dan FAP). Pada pertemuan kedua peneliti 

pertama kali mengadakan layanan konseling kelompok dengan  pendekatan 

analisis transaksional. pada pelaksanaan konseling kelompok  diawali dengan 

opening seperti menyambut peserta didik dengan baik, mengucap salam, 

pembicaraan dengan menanyakan kabar dan memperkenalkan diri serta tidak 

lupa juga membina hubungan dengan baik dengan peserta didik. pada tahap 

perkenalan dan penjelasan tentang layanan konseling kelompok, peneliti 



 

memberikan pengertian mengenai tujuan, asas-asas dan tata cara konseling 

kelompok.. Tujuanya adalah agar peserta didik merasa aman, nyaman, dan 

percaya dengan peneliti, sehingga peserta didik dapat hadir dengan sukarela 

.sebelumnya peneliti mengucapkan terimakasih kepada peserta didik yang 

sudah berpartisipasi dan bergabung dalam konseling kelompok ini. 

Setelah suasana kondusif, peneliti mulai menanyakan tentang kesiapan 

anggota kelompok untuk melaksanakan konseling kelompok. Setelah itu 

peneliti melaksanakan kegiatan pengakraban. Pengakraban dilaksanakan 

untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok, sehingga peserta didik terlihat 

nyaman dan tidak tegang. pengakraban dimantapkan dengan permainan “ 

rangkai nama  “ yaitu merangkaian nama panggilan keseharian atau bisa 

disebut nama kesayangan masing-masing dari anggota kelompok sehingga 

dengan demikian antar anggota kelompok akan merasa lebih akrab.  

Pembahasan inti, pada hari kedua peneliti memberikan layanan 

mengggunakan metode ceramah dan tugas. Kegiatan ini dimulai dengan 

penyampaian materi “siapa aku?” agar para konseli mengenal dirinya, 

sehingga konseli menjadi lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan konseling 

kelompok. Kegiatan konseling kelompok pada hari ini menggunakan metode 

diskusi dengan tema ”interaksi sosial”. Pemimpin kelompok memberikan 

beberapa pertanyaan sebagai bahan diskusi. Kemudian satu persatu anggota 

kelompok diminta untuk membacakan hasil pekerjaanya dan setelah itu 

anggota kelompok bersama-sama untuk membahasnya dan mendiskusikan 



 

hasil pekerjaan mereka. Dalam pertemuan kedua ini, anggota kelompok 

diminta untuk mulai menceritakan tentang masalalunya, mengenai 

pengalaman yang dialami yang membuat mereka mengalami kesulitan dalam 

berinteraksi sosial, dengan adanya perkenal diawal dan sedikit permainan 

yang dapat menjalin kekompakan atar anggota kelompok sehingga adanya 

kehangatan didalam kelompok,  anggota kelompok diminta menceritakan 

dengan   rasa terbuka,  dan rasa saling percaya. Dalam pendekatan Analisis 

Transaksional yaitu lebih menekan kan kepada pengalaman masalampau, 

sehingga dengan mencoba menggali penyebab yang terjadi pada peserta didik 

dengan mencoba mengulas kembali pengalaman dimasalalunya, peneliti akan 

membantu menyelesaikan permasalahan dengan merasionalkan pola fikir 

para naggota kelompok. 

Dalam pertemuan kedua ini, peserta didik dengan inisial DCS, AF, 

GS, SAA, berkenan menceritakan pengalaman nya terdahulu tanpa adanya 

unsur pemaksaan, permasalahan yang dialami oleh ke empat dalam 

berinteraksi sosial yaitu: sering diejek  ketika menolong teman lawan jenis, 

pernah dituduh mencuri, sering dibully, pemalu. Permasalahan-permasaahan 

tersebut kami kaji secara bersama, saling bertukar pendapat antar para 

anggota kelompok yang berupaca menangani permasalahan yang di alami 

teman sesamanya. Dengan begitu anggota kelompok yang bersangkutan akan 

merasa bahwa mereka mampu melakukan interaksi sosial dengan baik, 

dengan siapa saja dan tanpa  harus memikirkan kejadian-kejadian dimasalalu. 



 

Untuk mengakhiri pertemuan konseling kelompok pada hari ini, 

peneliti tidak lupa menanyakan pemahaman apa yang sudah diperoleh dari 

pertemuan bimbingan kelompok, perasaan yang dialami selama kegiatan 

berlangsung, kesan yang diperoleh selama kegiatan kepada peserta didik. 

3. Pertemuan Ketiga 

Pada pertemuan ketiga ini adalah pertemuan kedua melaksanakan 

layanan konseling kelompok dengan pendekatan analisi transaksional. 

Konseling dilakukan pada hari sabtu  tanggal 26  november  2016 yang 

berdurasi 45 menit, pukul 10.00 bersama  peserta didik (DCS, AF, GS, SAA, 

DO, OL, YSO, RP, DAS, dan FAP), seperti pertemuan sebelumnya proses 

konseling kelompok diawali dengan opening seperti menyambut peserta 

didik dengan baik, mnegucap salam, pembicaraan dengan menanyakan kabar 

dan memperkenalkan diri serta tidak lupa juga membina hubungan baik 

dengan peserta didik. Tujuanya adalah agar peserta didik aman dan nyaman.  

Pada pertemuan kedua ini peneliti tidak lupa mencoba mengulas 

sedikit tentang materi yang sebelumnya menyampaikan materi terkait dengan  

materi pada hari pertama, yaitu “siapakah aku?”di berikan kepada angkota 

kelompok, tujuannya adalah membantu konseli dalam merasionalisasikan 

materi dengan penentuan sikap konseli untuk dapat meningkatkan 

kemampuan interaksi sosial yang dialami peserta didik sehingga ia mampu 

meningkatkan kemampuan interaksi sosial. Peneliti menggunakan metode 

ceramah dan diskusi. Kegiatan ini dimulai dengan permainan “bercermin” 



 

agar para siswa menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan. Dalam 

permainan “bercermin” permainan ini konseling berpasang pasangan  

dituntut untuk mendiskusikan pesan yang akan di praktekan dengan 

pasangannya, selain itu permainan ini juga melatih agar konseli dapat segera 

memberi umpan balik dan dapat berinteraksi tanpa malu malu sehingga 

nantinya akan mlatih keberania peserta didik dalam berinteraksi sosial.  

Pada pertemuan ini peneliti menggunakan metode diskusi dengan tema 

“interaksi sosial”. Sebelumnya siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Masing-

masing kelompok menuliskan macam-macam bentuk interaksi sosial yang 

berdampak bagi dirinya sendiri dan orang lain. Setelah itu masing-masing 

kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi yang mereka 

selasaikan, setelah itu peneliti memberi penjelasan dan membantu konseli 

dalam merasionalisasikan hasil pekerjaan mereka dalam diskusi kelompok 

yang sudah dilakukan sebelumnnya.  

Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, pertemuan ketiga ini 

melanjutkan apa yang dudah dilakukan dipertemuan kedua. Kali ini anggota 

kelompok yang berinisial DO, OL, YSO yang bersedia menceritakan 

pengalaman nya dimasalalu yang akan sama-sama kita pecahkan. 

Permaalahan yang dialami DO, OL, dan YSO yiatu, pernah tidak dihargai 

ketika berbicara didepan umum, sering dilarang  orang tua mengikti kegiatan 

yang di adakan sekolah, pernah merasa dikucilkan. Dengan pengalaman 

pengalaman yang dirasakan oleh peserta didik atau anggota kelompok, hal itu 



 

menyebabkan timbulnya timbulnya rasa empati yang kurang, serta minimnya 

kemampuan anak dalam bersosial, anak menjadi tidak bertangung jawab 

dalam tugas dan kegiatan yang diberikan. 

Setelah mencari tau pengalaman yang telah di ceritakan oleh sebagaian 

dari anggota kelompok, kemudian para anggota kelompok yang lain 

diperkenankan untuk menanggapi dan bertukar pendapat satu sama lainya, 

kemuadian peneliti membantu merasionalkan kemabali dan memotivasi 

kembali agar anngota kelompok dapat mengambil keputusan yang tepat 

dalam berinteraksi sosial kususnya dilingkungan sekolah. 

Untuk mengakhiri pertemuan konseling kelompok pada pertemuan 

ketiga ini, peneliti kembali menanyakan pemahaman apa yang sudah  

diperoleh dari pertemuan konseling kelompok, perasaan yang dialami selama 

kegiatan berlangsung, dan kesan yang diperoleh selama kegiatan kepada 

peserta didik. 

4. Pertemuan Ke Empat 

Konseling Kelompok dilakukan pada hari Senin tanggal 28 November 

2016, pukul 10.00 yang berdurasi 45 menit, dengan peserta didik (DCS, 

AF, GS, SAA, DO, OL, YSO, RP, DAS, dan FAP). Seperti biasa proses 

bimbingan kelompok diawali dengan peneliti melakukan pembukaan 

dengan baik, memberi salam, menyapa, membangun hubungan baik 

dengan, menanyakan kabar dan perkembangan anggota kelompok, serta 



 

menggunakan kalimat yang membuat peserta didik nyaman akrab, dan 

hangat. 

Untuk memasuki pembahasan inti, pada pertemuan konseling  

kelompok kali ini menggunakan metode diskusi non formal sehingga dapat 

membuat konseling leluasa mengemukakan pendapat, dan gagsan, pada 

pertemuan kali ini tema yang di ambil adalah “kehidupan sosial” dengan 

suasana yang  nonformal peserta didik di perbolehkan menceritan apa saja 

yang dialami dalam kehidupan sehari-hari baik permasalah-permasalahan 

yang dialami oleh masing masing peserta didik. 

Dalam pertemuan ke empat ini, sebagaimana yang telah dilakukan 

dipertemuan ketiga yaitu konseli menceritakan pengalaman masalampainya 

tanpa ada unsur paksanan, dalam p ertemuan keempat ini anggota 

kelompok yang berinisial RP, DAS, dan FAP permasalahan yang dialamai 

oleh RP, DAS dan FAP yaitu, sering dipukuli saat masih SD  apabila 

melakukan kesalahan-kesalahan kecil, pernah diejek saat sedang menolong 

orang dujalan, merasa tidak percaya diri dengan apa yang dia miliki. 

Permasalahan-permasalahan yang dialami anggota kelompok dimasa 

lampau tersebut menjadikan peserta didik, enggan melakukan hal-hal baik 

karna nantinya akan diejek dengan teman seperminanya, sehingga anggota 

kelompok yang bersangkutan mera enggan melakukan atau berinteraksi 

sosial dengan baik, dan cenderung masa bodoh terhdap lingkungan sosial. 

Dengan demikian peneliti dan anggota kelompok yang lain sama-sama 



 

membantu merasionalkan pola fikirnya, agar anggota kelompok yang 

bersangkutann dapat mengambil keputusan yang tepat dalam berinteraksi 

sosial, dan dapat lebih memiliki keterampilan interaksi sosial yang positif 

lagi dari sebelumnya. 

Dengan tema kehidupan sosial dan mempersilahkan para peserta didik 

mengemukakan pendapanya, hal ini bertujuan agar peserta didik dapat 

menilai dan merasakan apa arti kehidupan sosial sebenarnya sehingga 

peserta didik dapat lebih saling menghargai dengan sesama dan saling 

memiliki kepedulian terhadap orang-orang di sekelilingnya baik dalam 

lingkungan sosial dan lingkungan sekolah  dengan begitu peserta didik 

memiliki kemauan dalam untuk melakukan interaksi sosial yang lebih baik 

lagi. 

Sebelum mengahiri pertemuan ke empat ini tidak lupa peneliti kembali 

menanyakan pemahaman apa yang sudah diperoleh dari pertemuan 

konseling kelompok, perasaan yang dialami selama kegiatan berlangsung 

dan kesan yang diperoleh selama kegiatan kepada peserta didik. 

5. Pertemuan Ke Lima 

Bimbingan kelompok dilakukan pada hari Sabtu tanggal  3 November 

2016, pada pukul 10.00 yang berdurasi 45 menit, peserta didik (DCS, AF, 

GS, SAA, DO, OL, YSO, RP, DAS, dan FAP). Seperti biasa proses 

bimbingan kelompok diawali dengan peneliti melakukan opening dengan 

menyambut anggota kelompok dengan baik, memberi salam, menyapa, 



 

menanyakan kabar, serta menggunakan kalimat yang bisa membuat 

peserta didik nyaman dan suasana tidak tegang untuk memasuki 

pembahasan inti. 

Pada pertemuan kelima ini akan memberikan layanan konseling 

kelompok tugas yang bertema “solidaritas” pada topik ini para anggota 

kelompok diberi waktu selama 10 menit untuk menuliskan apa tentang 

pengalaman mereka mengenai suatu peristiwa yang berkaitan solidaritas 

ketika melakukan suati interaksi sosial, dan bagaimana seharusnya respon 

balik itu dilakukan dengan cara yang baik. 

Setelah peserta didik mengemukakan hasil tugas yang telah 

diberikan maka peneliti kembali membantu merasional apa yang telah 

disampaikan oleh konseli, kemudian sebelum diahiri pertemuan konseling 

kelompok yang ke lima ini pneliti kembali menanyakan perkembangan 

dari konseli setelah melaksanakan kegiatan pada hari ini. Termasuk 

pengalaman yang didapat pada hari ini. 

6. Pertemuan Ke Enam  

Konseling kelompok dilakukan pada hari senin  tanggal 5  Desember  

2016, pada pukul 10.00 yang berdurasi 45 menit, peserta didik (DCS, AF, 

GS, SAA, DO, OL, YSO, RP, DAS, dan FAP). Seperti biasa proses 

konseling kelompok diawali dengan peneliti melakukan opening dengan 

menyambut anggota kelompok dengan baik, memberi salam, menyapa, 

menanyakan kabar, serta menggunakan kalimat yang membuat anggota 



 

kelompok nyaman dan tidak tegang saat melaksanakan proses konseling 

kelompok untuk memasuki pembahasan inti. Seperti biasanya agar para 

konseli semngat untuk mengikuti konseling kelompok di hari terahir, maka 

peneliti memberikan permaianan terlebih dahulu Pada pertemuan keenam 

ini peneliti melakukan konseling kelompok diawali dengan permainan 

“bola dengan tali” dimana dalam permainan ini memerlukan kerjasama 

sehingga mau tidak mau para anggota kelompok akan berinteraksi  dengan 

teman sekelompok.  

Di pertemuan ke eneam ini peneliti mengevaluasi peneliti 

menggunakan metode ceramah dan diskusi. Peneliti mengevaluasi kegiatan 

bimbingan kelompok yang telah dilaksanakan dari pertemuan pertama 

sampai pertemuan terakhir. Peneliti juga memberikan kesempatan  kepada  

peserta didik untuk mengevaluasi hal apa yang sudah dilakukan oleh 

peserta didik setelah diberi treatment dan menanyakan tentang hal-hal yang 

sudah dilakukan oleh peserta didik serta hambatan apa saja yang dihadapi. 

Sebelum di ahiri pertemuan tersebut peneliti memberika konseli tugas ahir 

yaitu dengan mengisi instrumen posttest kemudian peeliti memberikan 

pengertian positif mengenai kemampuan interaksi sosial yang baik. 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

(1) Ho= Tidak efektifnya layanan konseling kelompok dengan pendekatan 

analisis transaksional dalam meningkatkan kemampuan interaksi sosial 

pada peserta didik kelas VIII A,B,C, dan D SMPN 18 Bandar Lampung. 



 

(2) Ha= Efektifnya layanan konseling kelompok dengan pendekatan analisis 

transaksional dalam meningkatkan kemampuan kemampuan interaksi 

sosial peserta didik kelas VIII A,B,C dan D SMPN 18  Bandar 

Lampung. 

(3) Adapun hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut: 

H0 : µ1 ≠ µ0 

H1 : µ1= µ0 

 

Berdasarkan hasil uji t paired sampel test pada layanan 

konseling kelompok pendekatan analisis transaksional untuk 

meningkatkan kemampuan interaksi sosial, dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 20 

Hasil Uji T Paired Kemampuan Interaksi Sosial Peserta Didik 

Prettest Dan Posttest 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 

1 

PRETEST – 

POSTEST 

-

17.400

00 

5.68038 1.79629 -

21.46350 

-

13.33650 

-9.687 9 .000 

 

Dari hasil tabel  20 dapat diketahui bahwa t adalah -9.687 mean -

17.40000, 95% Confidence Interval of the Difference, lower = -

21.46350 dan Upper  = -13.33650, kemudian  thitung dibandingkan 

dengan ttabel df = 9 dengan ketentuan thitung < ttabel (-9.687< 1.812) 



 

dikarenakan peneliti mengambil taraf signifikan α= 0.05 dengan nilai 

distribusi nilai satu arah untuk kriteria pengujian hipotesis yang peneliti 

ajukan, dengan demikian kemampuan interaksi sosial peserta didik kelas 

VIII A, B, C, dan D di SMP Negeri 18 Bandar Lampung mengalami 

perubahan setelah diberikan layanan konseling kelompok. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa Konseling Kelompok dengan Pendekatan Analisis 

Transaksional dapat berpengaruh dalam meningkatkan keterampilan 

interaksi sosial  peserta didik kelas VIII A, B, C, dan D di SMP Negeri 

18 Bandar Lampung.  

Dari hasil uji t, hasil yang diperoleh menunjukkan adanya 

perubaha skor kemampuan interaksi sosial setelah diberikan layanan 

Konseling Kelompok Pendekatan Analisis Transaksional, nilai rata-rata 

pretest adalah 63.6 sedangkan nilai rata rata postest adalah 86.3. Peserta 

didik yang pada awalnya memiliki skor rendah, setelah diberikan 

layanan konseling mengalami peningkatan skor kemampuan interaksi 

sosial, hal ini menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima Jika 

dilihat dari nilai rata-rata, maka peningkatan kemampuan interaksi sosial 

pada pada saat pre-test dengan post-test dapat dilihat pada grafik 4: 



 

 

Gambar 4 

Grafik rata-rata 

Prettest dan Posttest 

 

 

1) Hasil Uji Efektivitas Layanan Konseling Kelompok Dengan 

Pendekatan Analisis Transaksional Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Interaksi Sosial Peserta Didik Pada Indikator Dapat 

Berpartisipasi Dalam Kegiatan Sesuai Tingkatan Usia 

 

Hasil uji statistik efektifitas layanan konseling kelompok dengan 

pendekatan analisis transaksional dalam meningkatkan kemampuan 

interaksi sosial peserta didik adalah sebagai berikut: 
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Tabel 21 

Hasil Uji Paired Kemampuan Interaksi Sosial  Peserta Didik Pada 

Prettest Dan Posttest Pada Indikator Dapat Berpartisipasi Dalam 

Kegiatan Sesuai Tingkatan Usia 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 

1 

PRETEST – 

POSTEST 

-

3.2000

0 

1.47573 .46667 -4.25567 -2.14433 -6.857 9 .000 

 

Berdasarkan tabel 21 terlihat  pada indikator mampu dan bersedia 

menerima tanggung jawab hasil uji t paired prettest dan posttest adalah 

signifikan karena memiliki nilai sig.2 tailed ≤0,05 ( 0,00 ≤0,05 ). Dengan 

demikian adanya perbedaan yaitu skor rata-rata postest (15) lebih besar 

dari pada  skor rata-rata pretest (11.3) pada indikator dapat berpartisipasi 

pada kegiatan sesuai tingkatan usia. Dengan demikian dapat dinyatakan 

kemampuan interaksi sosial peserta didik dapat ditingkatkan dengan 

layanan bimbingan kelompok dengan pendekatan analisis transaksioanal. 

Hal tersebut dapat di lihat pada grafik gambar sebagiberikut:  



 

 

Gambar 5 

Grafik Rata-Rata Peningkatan 

Prettest Dan Posttest Pada Indikator dapat Berpartisipasi dalam 

Kegiatan Sesuai Tingkatan Usia 

 

 

2) Hasil Uji Efektivitas Layanan Konseling Kelompok Dengan 

Pendekatan Analisis Transaksional Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Interaksi Sosial Peserta Didik Pada Indikator Mampu 

Dan Bersedia Menerima Tanggung Jawab  

 

Hasil uji t efektivitas layanan konseling kelompok dengan pendeketan 

analisis transaksional pada indikator mampu dan bersedia menerima tanggung 

jawab adalah sebagai berikut: 
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Berdasarkan tabel  21  terlihat pada indikator mampu dan bersedia 

menerima tanggung jawab hasil uji t paired prettest dan posttest adalah 

signifikan karena memiliki nilai sig.2 tailed ≤0,05 ( 0,02 ≤0,05 ). Hal ini 

menunjukan bahwa terdapat perbedaan Peningkatan Kemampuan Interaksi 

Sosial Pada indikator mampu dan bersedia menerima tanggung jawab  antara 

skor prettest dan posttest mengalami peningkatan yairy pretset 4 dan postes 

5,6. Jika dilihat dari rata-rata maka peningkatan indikator pretest lebih rendah 

dari pada postest. Maka dapat di simpulkan bahwa layanan konseling 

kelompok dengan pendekatan analisis transaksional efektiv dalam 

meningkatkan kemampuan interaksis sosial peserta didik.  Hal tersebut dapat 

dilihat pada gambar sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 21 

Hasil Uji Paired Kemampuan Interaksi Sosial 

Peserta Didik Pada Prettest Dan Posttest Pada Indikator Mampu Dan Bersedia 

Menerima Tanggung Jawab 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 

1 

PRETEST - 

POSTEST 

-

1.6000

0 

1.17379 .37118 -2.43968 -.76032 -4.311 9 .002 



 

 

Gambar 5 

Grafik Rata-Rata Peningkatan 

Prettest Dan Posttest Pada Indikator 

Mampu Dan Bersedia Menerima Tanggung Jawab 

 

3.) Hasil Uji Efektivitas Layanan Konseling Kelompok Dengan 

Pendekatan Analisis Transaksional Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Interaksi Sosial Peserta Didik Pada Indikator Dapat 

Segera Menyelesaikan Masalah 

Hasil uji t efektivitas layanan konseling kelompok dengan pendeketan 

analisis transaksional pada indikator dapat segera menyelesaikan masalah 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 22 

Peserta Didik Pada Prettest Dan Posttest Pada Indikator Dapat Segera 

Menyelesaikan Masalah 

 

Berdasarkan tabel  22  terlihat pada indikator mampu dan bersedia 

menerima tanggung jawab hasil uji t paired prettest dan posttest adalah 

signifikan karena memiliki nilai sig.2 tailed ≤0,05( 0,00 ≤0,05 ). Hal ini 

menunjukan bahwa terdapat perbedaan Peningkatan Kemampuan Interaksi 

Sosial Pada indikator dapat peserta segera menyelesaikan masalah terdapat  

perbeedaan antara skor prettest dan posttest mengalami peningkatan yaitu  

pretset 7.4  dan postes 10. Jika dilihat dari rata-rata maka peningkatan 

indikator pretest lebih rendah dari pada postest. Hal tersebut dapat dilihat pada 

gambar 6: 

 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 

1 

POSTEST - 

PRETEST 

-

4.3000

0 

1.41814 .44845 -5.31447 -3.28553 -9.588 9 .000 



 

 

 

Gambar 6 

Grafik Rata-Rata Peningkatan 

Prettest Dan Posttest Pada Indikator 

Dapat Segera Menyelesaikan Masalah 

 

 

4). Hasil Uji Efektivitas Layanan Konseling Kelompok Dengan 

Pendekatan Analisis Transaksional Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Interaksi Sosial Peserta Didik Pada Indikator Senang  

Mengatasi Berbagai Hambatan 

Hasil uji t efektivitas layanan konseling kelompok dengan pendeketan 

analisis transaksional pada indikator senang mengatasi berbagai hambatan 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

pretset postest

rata-rata 

rata-rata



 

 

 

 

Tabel 23 

Peserta Didik Pada Prettest Dan Posttest Pada Indikator Senang  

Mengatasi Berbagai Hambatan 

 

Berdasarkan tabel 23  terlihat pada indikator mampu dan bersedia 

menerima tanggung jawab hasil uji t paired prettest dan posttest adalah 

signifikan karena memiliki nilai sig.2 tailed ≤0,05 ( 0.06 ≥ 0,05 ). Hal ini 

menunjukan bahwa terdapat perbedaan Peningkatan Kemampuan Interaksi 

Sosial Pada indikator mampu dan bersedia menerima tanggung jawab  

terdapat  perbeedaan antara skor prettest dan posttest mengalami peningkatan 

yaitu  pretset 9.1  dan postes  12. Jika dilihat dari rata-rata maka peningkatan 

indikator pretest lebih rendah dari pada postest. Hal tersebut dapat dilihat pada 

gambar: 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 

1 

POSTEST - 

PRETEST 

-

2.6000

0 

2.31900 .73333 -4.25892 -.94108 -3.545 9 .006 



 

 

 

 

Gambar 7 

Grafik Rata-Rata Peningkatan 

Prettest Dan Posttest Pada Indikator 

Senang  Mengatasi Berbagai Hambatan 

5) Hasil Uji Efektivitas Layanan Konseling Kelompok Dengan 

Pendekatan Analisis Transaksional Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Interaksi Sosial Peserta Didik Pada Indikator Senang  

Mengatasi Berbagai Hambatan 

Hasil uji t efektivitas layanan konseling kelompok dengan pendeketan 

analisis transaksional pada indikator dapat senang mengatasi berbagai 

hambatan  adalah sebagai berikut: 
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Tabel 24 

Peserta Didik Pada Prettest Dan Posttest Pada Indikator Senang  

Mengatasi Berbagai Hambatan 

 

Berdasarkan tabel 24  terlihat pada indikator mampu dan bersedia 

menerima tanggung jawab hasil uji t paired prettest dan posttest adalah 

signifikan karena memiliki nilai sig.2 tailed ≤0,05 ( 0.26 ≥ 0,05 ). Hal ini 

menunjukan bahwa terdapat perbedaan Peningkatan Kemampuan Interaksi 

Sosial Pada indikator senang mengatasi berbagai hambatan   terdapat  

perbeedaan antara skor prettest dan posttest mengalami peningkatan yaitu  

pretset 9  dan postes  11.7 . Jika dilihat dari rata-rata maka peningkatan 

indikator pretest lebih rendah dari pada postest. Hal tersebut dapat dilihat pada 

gambar: 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 

1 

POSTEST - 

PRITEST 

-

2.700

00 

3.19896 1.01160 -4.98840 -.41160 -2.669 9 .026 



 

 

Gambar 8 

Grafik Rata-Rata Peningkatan 

Prettest Dan Posttest Pada Indikator 

Senang  Mengatasi Berbagai Hambatan 

6). Hasil Uji Efektivitas Layanan Konseling Kelompok Dengan 

Pendekatan Analisis Transaksional Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Interaksi Sosial Peserta Didik Dapat Menunujukan 

Amarah Secara Langsung 

Hasil uji t efektivitas layanan konseling kelompok dengan 

pendeketan analisis transaksional pada indikator adalah dapat menunujukan 

amarah secara langsung  sebagai berikut: 
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Tabel 25 

Peserta Didik Pada Prettest Dan Posttest Pada Indikator Dapat Menunujukan 

Amarah Secara Langsung 

 

Berdasarkan tabel 25 terlihat pada indikator mampu dan bersedia 

menerima tanggung jawab hasil uji t paired prettest dan posttest adalah 

signifikan karena memiliki nilai sig.2 tailed ≤0 .05  ( 6.06 ≥ 0,05 ). Hal ini 

menunjukan bahwa terdapat perbedaan Peningkatan Kemampuan Interaksi 

Sosial Pada indikator dapat menunujukan amarah secara langsung,  

terdapat  perbeedaan antara skor prettest dan posttest mengalami 

peningkatan yaitu  pretset 6.9 dan  postes  7.9  . Jika dilihat dari rata-rata 

maka peningkatan indikator  pretest lebih rendah dari pada postest. Hal 

tersebut dapat dilihat pada gambar: 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 

1 

POSTEST - 

PRETEST 

-

.5000

0 

2.95334 .93393 -2.61269 1.61269 -.535 9 .605 



 

 

Gambar 9 

Grafik Rata-Rata Peningkatan 

Prettest Dan Posttest Pada Indikator 

Dapat Menunujukan Amarah Secara Langsung 

 

7).  Hasil Uji Efektivitas Layanan Konseling Kelompok Dengan 

Pendekatan Analisis Transaksional Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Interaksi Sosial Peserta Didik  Pada Indikator Dapat 

Menunjukan Kaisih Sayang Secara Langsung 

 

Hasil uji t efektivitas layanan konseling kelompok dengan pendeketan 

analisis transaksional pada Indikator Dapat Menunjukan Kaisih Sayang 

Secara Langsung sebagai berikut: 
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Tabel 26 

Peserta Didik Pada Prettest Dan Posttest Pada Indikator 

Dapat Menunjukan Kasih Sayang Secara Langsung 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 

1 

POSTEST - 

PRETEST 

-

3.100

00 

2.23358 .70632 -4.69781 -1.50219 -

4.389 

9 .002 

 

Berdasarkan tabel 26 terlihat pada indikator mampu dan bersedia menerima 

tanggung jawab hasil uji t paired prettest dan posttest adalah signifikan karena 

memiliki nilai sig.2 tailed ≤0.05   ( 0.02 ≤ 0,05 ). Hal ini menunjukan bahwa terdapat 

perbedaan Peningkatan Kemampuan Interaksi Sosial Pada indikator dapat 

menunujukan kasih sayang secara langsung,  terdapat  perbeedaan antara skor prettest 

dan posttest mengalami peningkatan yaitu  pretset  11.9 dan  postes  15 . Jika dilihat 

dari rata-rata maka peningkatan indikator pretest lebih rendah dari pada postest. Hal 

tersebut dapat dilihat pada gambar 10: 



 

 

Gambar 10 

Grafik Rata-Rata Peningkatan 

Prettest Dan Posttest Pada Indikator 

Dapat Menunujukan Kasih Sayang Secara Langsung 

 

8).  Hasil Uji Efektivitas Layanan Konseling Kelompok Dengan 

Pendekatan Analisis Transaksional Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Interaksi Sosial Peserta Didik Pada Indikator Dapat 

Menahan Emosional  

Hasil uji t efektivitas layanan konseling kelompok dengan pendeketan 

analisis transaksional pada Indikator dapat menahan emosional  sebagai 

berikut: 
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Tabel 27 

Peserta Didik Pada Prettest Dan Posttest Pada Indikator 

Dapat Menahan Emosional 

 

Berdasarkan tabel 27  terlihat pada indikator mampu dan bersedia 

menerima tanggung jawab hasil uji t paired prettest dan posttest adalah 

signifikan karena memiliki nilai sig.2 tailed ≤0.05   ( 1.46 ≥ 0,05 ). Hal ini 

menunjukan bahwa terdapat perbedaan Peningkatan Kemampuan Interaksi 

Sosial Pada indikator dapat menahan emosional,  terdapat  perbeedaan antara 

skor prettest dan posttest yang mengalami peningkatan yaitu  pretset  4.5 dan  

postes  5.6  . Jika dilihat dari rata-rata maka peningkatan indikator pretest 

lebih rendah dari pada postest. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 11: 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 

1 

POSTEST - 

PRETEST 

-

1.100

00 

2.18327 .69041 -2.66182 .46182 -

1.593 

9 .146 



 

 

Gambar 11 

Grafik Rata-Rata Peningkatan 

Prettest Dan Posttest Pada Indikator 

Dapat Menahan Emosional 

 

9).  Perbandingan nilai pretest dan postest 

  Setelah dilaksanakan layanan konseling kelompok dengan pendekatan 

analisi transaksional dalam upaya meningkatkan kemampuan interaksi 

sosial peserta didik hasil yang didapat adalah sebagai berikut: 
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Tabel 28 

Deskripsi  Data Prettest dan Posttest 

 

No 

Responden 

Prettest posttest 

1 61 101 

2 58 80 

3 69 87 

4 63 84 

5 64 91 

6 62 88 

7 63 83 

8 65 87 

9 62 80 

10 69 82 

Jumlah 636 863 

Rata - rata              3.6 86,3 

 

Berdasarkan hasil perhitungan prettest 10 sampel tersebut didapatkan 

hasil rata-rata kemampuan interaksi sosial peserta didik rendah  dengan nilai 

636 : 10 = 63,6. Setelah dilakukan layanan konseling kelompok pendekatan 

analisis transaksional  peserta didik cenderung meningkat hasil postest nya  

dengan angka  863 : 10 = 86,3. Maka, dapat disimpulkan bahwa setelah 

pemberian layanan konseling kelompok dengan pendekatan analisis 



 

transaksional peserta didik mengalami peningkatan. Untuk lebih jelas, 

peningkatan kemampuan interaksi sosial  berdasarkan indikatro dapat diliahat 

pada  gambar 12 sebagai berikut: 

 

Gambar 12 

Hasil Peningkatan Kemampuan Interaksi Sosial Peserta Didik 

Prettest Posttest 

Dilihat dari gambar 12 tersebut bahwa peningkatan setiap peserta 

didik sangat signifikan dengan begitu dapat disimpulkan bahwa layanan 

konseling kelompok dengan pendekatan anlisis transaksional efektif dalam 

meningkatkan kemampuan interaksi sosial peserta didik kelas VIII A,B,C, dan 

D di SMPN 18 Bandar Lampung. 
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B. Pembahasan  

Pembahasan penelitian diawali dengan profil kemampuan interaksi sosial  

dilanjutkan dengan menganalisis layanan konseling kelompok. adapun pembahasan 

keefektifan layanan konseling kelompok pendekatan analisis transaksional dalam 

meningkatkan kemampuan interaksi sosial  peserta didik adalah sebagai berikut: 

1. Pembahasan Gambaran Umum Kemampuan Interaksi Sosial Peserta  

Didik Kelas VIII Di SMP Negeri 18 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2016/2017  

Berdasarkan hasil prettest yang telah dilakukan menunjukan bahwa 

kemampuan interaksi sosial peserta didik rata-rata berada pada kategori sangat 

tinggi dan tinggi. Tetapi ada beberapa peserta didik yang memiliki 

kemampuan interaksi sosial dengan kategori rendah, hal ini jika dibiarkan saja 

maka akan membuat peserta didik yang berada dalam kategori kemampuan 

interaksi sosial rendah akan memili kepekaan yang sangat sedikit terhadap 

lingkungan sekitarnya, sehingga akan menimbulkan sikap-sikap atau interaksi 

yang kurang baik  dalam sehari-hari dan tidak dapat menyelesaikan tugas 

perkembanganya dengan maksimal.  

Pada usia remaja seperti para pesrta didik harus dituntut untuk peka 

terhadap lingkungan sekitarnya hal selaras dengan pendapat ahli yaitu  

menurut Hurlock ditinjau dari sudut perkembangan manusia pertumbuhan 

untuk berinteraksi sosial yang paling menonjol terjadi pada masa remaja. Pada 

masa remaja, individu berusa untuk menarik perhatian orang lain,  



 

menghendaki adanya popularitas dan kasih sayang dari teman sebaya. Hal 

tersebut akan diperoleh apabila remaja berinteraksi sosial karena remaja 

secara psikologis dan sosial berada dalam situasi yang peka dan kritis. Peka 

terhadap perubahan, dan mudah terpengaruh oleh berbagai perkembangan 

disekitarnya.
124

  Dengan adanya kemampuan interaksi sosial yang baik maka 

akan timbul dalam diri peserta didik kepekaan terhadap lingkungan siosialnya 

sehingga dengan begitu peserta didik akan memiliki sikap sikap yang baik dan 

memiliki aaturan dalam lingkungan sosialnya yang berlandaskan borma-

norma yang ada. 

Kondisi kemampuan interaksi soial yang dimiliki peserta didik kelas 

VIII di SMPN 18 Bandar lampung adalah pesebtase indikator diantaranya 

adalah: (1) dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang sesuai tiap tinggkatan 

usia; (2) mampu dan bersedia menerima tanggung jawab; (3) segera 

menangani masalah yang menunutut pernyelesaian; (4) senang menyelesaikan 

dan mengatasi berbagai hambatan yang mengancam kebahagian; (5) 

mengambil keputusan dengan senang tanpa konflik dan tanpa banyak 

menerima nasihat; (6) dapat menunjukan amarah secara langsung bila 

tersinggung atau bila haknya dilanggar; (7) dapat menunjukan kasih sayang 

                                                 
124

 Kiki Helmayanti Op,cit h. 29 



 

secara langsung dengan cara dan takaran yang sesuai; (8) dan dapat menahan 

emosional.
125

 

 

2. Evektifitas Layanan Konseling Kelompok Dengan Pendekatan 

Analisis Transaksional Untuk Meningkatkan Kemampuan Interaksi 

Sosial 

Berdasarkan hasil tersebut maka peneliti menggunakan layanan 

konseling kelompok pada dasarnya adalah layanan konseling perorangan yang 

dilaksanakn didalam suasana kelompok. Pada pelaksanaan konseling 

kelompok yang terjadi hubungan yang hangat, permisif, terbuka dan penuh 

keakraban. Selain itu juga ada pengungkapan dan pemahaman masalah peserta 

didik, penelusuran sebab-sebab timbulnya masalah, uapaya pemecahan 

masalah, kegiatan evaluasi dan tindak lanjut. Didalam konseling kelompok 

terdapat dinamika interaksi sosial yang dapat berkembang dengan intensif 

dalam suasan kelompok. Melalui dinamika interaksi sosial yang terjadi antar 

anggota kelompok, masalah yang dialami oleh masing-masing individu akan 

dienteskan. Dinamika interaksi sosial yang secara intensif terjadi dalam 

suasana kelompok dengan pendekatan analisis transaksional  dapat 

meningkatkan kemampuan interaksi sosial.
126
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Pendekatan analisis transaksional merupakan pendekatan yang dapat 

digunakan pada seting individual atau kelompok. Teknik yang dikembangan 

oleh Eric Berne pada tahun 1950  dan pada saat itu diorientasikan untuk terapi 

kelompok. Menurut Corey analisis transaksional menekankan pada aspek 

kognitif, rasional dan tingkah laku dari kepribadian. Di samping itu, 

pendekatan ini berorientasi pada meningkatkan kesadaran sehingga konseli 

dapat membuat keputusan baru dan mengganti arah hidupnya.
127

 

Berdasarkan analisis data yang menunjukan adanya peningkatan  

kemampuan interaksi sosial  peserta didik setelah dilaksanakan layanna 

konseling kelompok pendekatan analisis transaksional. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa rata-rata kemampuan interaksi sosial peserta  didik setelah 

dilaksanakan layanna konseling kelompok pendekatan analisis transaksional  

menjadi lebih baik dari kriteria rendah menjadi tinggi, adapun peningkatan 

kemampuan interaksi sosial pesertsa didik dapat diliahat pada indikator 

berikut ini: 

a. Dapat Berpartisipasi Dalam Kegiatan Yang Sesuai Tingkatan Usia 

Berdasarkan hasil data penelitian bahwa pada indikator dapat 

berpartisipasi pada kegiatan sesuai tingkatan usia mengalami peningkatan, 

terlihat pada presentase pada waktu prettest lebih kecil pada saat posttest. 

Peningkatan kemampuaan interaksi sosial  peserta didik pada indikator ini 

dapat diliahat perilaku peserta didik mulai memilki kemauan dan usaha untuk 
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antusias dalam mengikuti kegiatan yang diselengagarakan oleh sekolah 

ataupun kegiatan kelompok yang diadakan di dalam kelas dan aktif pada saat 

diskusi kelompok diadakan. Hal tersebut sependapat dengan yang tertulis 

didalam Sugiyono bahwa  di dalam interaksi sosilal ada kemampuan individu 

dapat menyesuaikan diri dengan yang lain, atau sebaliknya, pengertian 

penyesuaian di sini dalam arti luas, yaitu individu dapat meleburkan diri 

dengan keadaan yang di sekitarnya, atau sebaliknya individu dapat mengubah  

lingkungan sesuai dengan keadaan lingkungan sesuai dengan keadaan dalam 

diri individu, sesuai dengan apa yang individu itu inginkan.
128

 

Berdasarkan hasil kegiatan layanan bahwa kemampuan interaksi sosial 

meningkat  pada peserta didik dari sebelumnya, hal ini membuktikan bahwa 

layanan konseling kelompok pendekatan analisis transaksional  efektif untuk 

meningkatkan kemampuan interaksi sosial. Layanan konseling kelompok 

banyak bermanfaat yaitu  dapat menambah wawasan, mengakrabkan satu 

dengan yang lainya, dan dapat melatih keberanian untuk berbicara. Tujuan 

dari penelitian ini membantu peserta didik dalam meningkatkan kemampuan 

interaksi sosial  dalam layanan yang dilakukan dapat di jadikan sebagai 

tempat bertukar ide,  pendapat, gagasan, serta pengalaman. 

Tercapainya tujuan penelitian mulai terlihat dimana peserta didik 

sangat berantusias dalam proses pemebrian layanan. Peserta didik antusias 

dalam mengungkapkan ide dan gagasannya, adanya interaksi yang baik antara 
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pemimpin kelompok dan peserta didik sehingga peserta didik saling 

meberikan pendapat dan saran ketika kegiatan berlangsung. Dan ketika 

kegiatan akan berakhir peserta didik saling bergantian untuk menyimpulkan 

pemahaman materi yang akan dibahas. 

 

b. Mampu dan bersedia menerima tanggung jawab 

Berdasarkan hasil data penelitian bahwa pada indikator mampu dan 

bersedia menerima tangung jawab mengalami peningkatan, terlihat pada 

presentase pada waktu prettest lebih kecil pada saat posttest. Peningkatan 

kemampuaan interaksi sosial  peserta didik pada indikator ini dapat diliahat 

perilaku peserta didik mulai memilki kemauan dan usaha dalam mengerjakan 

tugas yang telah diberikan serta mulai menyadari tanggung jawab yang wajib 

dilakukan dan bersedia tanpa mengalami paksaan dalam menjalankan tangung 

jawabnya tersebut. Menurut Bimo Walgito, interaksi sosial adalah “hubungan 

antara individu satu dengan individu lainya, individu satu dapat 

mempengaruhi individu lainya atau sebaliknya, jadi terdapatnya hubungan 

yang saling timbal balik. Hubungan individu tersebut dapat antara individu 

dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan 

kelompok.”
129

 

Dengan demikian pelaksaan konseling kelompok tersebut dapat 

mempengaruhi peserta dididk dalam menjalankan taggung jawabnya dan 
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menyadari kemampuan dan kelebihan pda dalam dirinya, sehingga di dalam 

terjadinya interaksi sosial dapat mempengaruhi peseta didik yang satu dengan 

yang lainya, dengan begitu kesadran diri akan berkembang dengan baik. 

 

 

c. Segera Menyelesaikan Masalah Yang Menuntut Penyelesaian 

Berdasarkan hasil data penelitian bahwa pada indikator segera 

menyelesaiakn maslah yang menuntut penyelesaian mengalami peningkatan, 

terlihat pada presentase pada waktu prettest lebih kecil pada saat posttest. 

Peningkatan kemampuaan interaksi sosial  peserta didik pada indikator ini 

dapat diliahat perilaku peserta didik mulai memilki kemauan dan usaha dalam 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi peserta didik, baik masalah 

pribadi atau masalah sosial  disekitar, dengan adanya kemauan untuk 

menolong teman yang  sedang mengalami kesulitan dalam belajar hal tersebut 

menimbulkan kepedulian antar peserta didik. Hal ini sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Corey analisis transaksional menekankan pada aspek 

kognitif, rasional dan tingkah laku dari kepribadian. Di samping itu, 

pendekatan ini berorientasi pada meningkatkan kesadaran sehingga konseli 

dapat membuat keputusan baru dan mengganti arah hidupnya.
130

 

 Hal tersebut menimbulkan interaksi sosial sesama peserta didik dengan 

tujuan untuk saling membantu seperti hal nya Interaksi merupakan hubungan 
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sosial antara individu yang satu dengan yang lainya. Dengan kata lain manusia 

mahluk sosial, secara alami manusia akan mengembagkan hubungan dengan 

manusia lain, atau dengan kata lain, telah ada interaksi.
131

 Dengan demikian 

konseling kelompok yang dilaksanakan dapat mempengaruhi kemauan peserta 

didik untuk pesduli dengan sesama mahluk sosial. 

d. Senang Menyelesaikan Dan Mengatasi Berbagai Hambatan Yang 

Mengancam Kebahagian. 

Berdasarkan hasil data penelitian bahwa pada indikator senang 

menyelesaikan dan mengatasi berbagai hambatab yang mengancam 

kebahagian  mengalami peningkatan, terlihat pada presentase pada waktu 

prettest lebih kecil pada saat posttest. Peningkatan kemampuaan interaksi 

sosial  peserta didik pada indikator ini dapat diliahat perilaku peserta didik 

mulai memilki kemauan dan usaha dalam mengatasi hambatan yang 

mengancam kebahagian, hal ini dibuktikan dengan adanya peserta didik yang 

membantu mendaimaikan peserta didik yang sedang berselisih atau bertengkar 

dan belajar menjadi penengah dalam pesrmasalahan tersebut.  

Seperti halnya ang diungkapkan oleh salah satu ahli Menurut Hurlock 

ditinjau dari sudut perkembangan manusia pertumbuhan untuk berinteraksi 

sosial yang paling menonjol terjadi pada masa remaja. Pada masa remaja, 

individu berusa untuk menarik perhatian orang lain,  menghendaki adanya 
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popularitas dan kasih sayang dari teman sebaya. Hal tersebut akan diperoleh 

apabila remaja berinteraksi sosial karena remaja secara psikologis dan sosial 

berada dalam situasi yang peka dan kritis. Peka terhadap perubahan, dan 

mudah terpengaruh oleh berbagai perkembangan disekitarnya.
132

 

Dengan begitu lyayanan konseling kelompok dengan pendekatan 

analisis transaksional  efektif untuk menimbulkan kepekaan terhadap peserta 

didik dalam membantu menyelesaikan permasalah yang di alamai oleh peserta 

ididk yang lainnya. 

e. Mampu mengambil keputusan dengan senang dan tanpa konflik  

Berdasarkan hasil data penelitian bahwa pada indikator mampu 

mengambil keputusan dengan senang dan tanpa konflik kebahagian  

mengalami peningkatan, terlihat pada presentase pada waktu prettest lebih 

kecil pada saat posttest. Peningkatan kemampuaan interaksi sosial  peserta 

didik pada indikator ini dapat diliahat perilaku peserta didik mulai mampu 

mengambil keputusan dengan senang hati dan tanpa konflik,  hal ini 

dibuktikan dengan adanya peserta didik yang suudah menyadari kelemahan 

dan kelebihan pada dirinya serta berani memberikan saran terhadap peserta 

didik yang lain tanpa kesalah pahaman dan tutur bahasa yang sopan serta 

tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain.  

Dengan begitu peserta didik yang satu dengan yang ain nya akan 

timbul rasa saling menghargai yang telah dipengaruhi oleh peserta didik yang 

                                                 
132

 Kiki Helmayanti Op,cit h. 29 



 

lainya dikarenakan bahwa  interaksi sosial adalah suatu hubungan antar 

individu atau  lebih, dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, 

mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya.
133

 

Dengan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan layanan 

konseling kelompok dengan pendekatan analisis transaksional dapat 

meningkatkan kemampuan interaksi sosial pada indikator dapat mengambil 

keputusan dan tanfa konflik. 

f. Dapat Menunjukan Amarah Secara Langsung Bila Tersingung Atau 

Haknya Dilanggar 

Berdasarkan hasil data penelitian bahwa pada indikator dapat 

menunjukan amarah secara langsung bila tersingung atau haknya dilanggar 

mengalami peningkatan, terlihat pada presentase pada waktu prettest lebih 

kecil pada saat posttest. Peningkatan kemampuaan interaksi sosial  peserta 

didik pada indikator ini dapat dilihat perilaku lebih sabar apabilaa ada teman 

yang membuat nya marah dengan alasan seperti menhilangkan alat tulis atau 

bercanda yang berlebihan hingga menyakitu fisik, sehingga peserta didik lebih 

dapat menunjukan sikap yang sopan terhadap sesamanya agar kesalahan yang 

diperbuat tidak terulang lagi atau bahkan sengaja diulangi. 

 Dengan begitu sikap individu satu dengan individu yang lain saling 

dihargai sehingga menunjuakn amarah secara langsung dan tanpa arah tidak 

lagi terjadi dan lebih mudah disikapi, hal ini  sesuai dengan pengertian 
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Interaksi sosial adalah interaksi individu satu dengan individu yang lain nya 

atau sebaliknya,  jadi terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik. 

Hubungan tersebut dapat hubungan antar individu terhadap individu, individu 

dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok.
134

 Dengan adanya hasil 

penelitian tersebut maka adapat disimpulakn layanan konseling kelompok 

dengan analisis transaksional dapat meningkatkan kemampuan interaksi sosial 

pada indikator dapat menunjukan amarah secara langsung. 

g. Dapat menunjukan kasih sayang secara langsung dengan cara dan 

takaran yang sesuai 

Berdasarkan hasil data penelitian bahwa pada indikator dapat 

menunjukan kasih sayang secara langsung dengan cara dan takaran yang 

sesuai mengalami peningkatan, terlihat pada presentase pada waktu prettest 

lebih kecil pada saat posttest. Peningkatan kemampuaan interaksi sosial  

peserta didik pada indikator ini dapat diliahat perilaku yang dilakukan oleh 

peserta didik yaitu dengan timbulnya rasa tolong menolong seperti halnya 

ketika di beri pekerjaan atau tangung jawab oleh guru disekolah, dan mau 

bergaul dengan siapa saja tanpa kmemandang setatus sosial teman sebayanya. 

Hal ini sependapat  dengan pendapat salah satu ahli menurut Corey analisis 

transaksional menekankan pada aspek kognitif, rasional dan tingkah laku dari 

kepribadian. Di samping itu, pendekatan ini berorientasi pada meningkatkan 
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kesadaran sehingga konseli dapat membuat keputusan baru dan mengganti 

arah hidupnya.
135

  

Dengan adanya pemberian layanan konseling kelompok dengan 

pendekatan analisis transaksional  efektif dapat meningkatkan interaksi sosial 

pada indikator dapat menunjukan kasih sayang secara langsung dengan 

takaran yang sesuai. 

h. Dapat menahan emosional  

Berdasarkan hasil data penelitian bahwa pada indikator dapat menunjukan 

kasih sayang secara langsung dengan cara dan takaran yang sesuai mengalami 

peningkatan, terlihat pada presentase pada waktu prettest lebih kecil pada saat 

posttest. Peningkatan kemampuaan interaksi sosial  peserta didik pada 

indikator ini dapat diliahat perilaku yang dilakukan oleh peserta didik yaitu 

dengan tidak menjadi propokator ketika teman yang berkelahi, dan berani 

melerai jika  ada teman berkelahi, tidak mudah emosi ketika ada teman yang 

sependapat ketika berdiskusi. Lebih mudah mengatur emosi yang tidaka 

terarah sehingga menimbulakan sikap yang sesuai aturan yang berlaku.  

Hal ini sesuai dengan pendapat  ahli yaitu menurut Berne, bimbingan 

konseling kelompok Analisis Transaksional bertujuan membantu anggota 

kelompok memerangi masa lampau pada saat sekarang dalam rangka 

menjamin masa depan yang lebih baik. 
136

 Dalam konteks ini, masa lampau 
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disajikan melalui ego anak dan ego orang tua, sedangkan masa sekarang 

diwujudkan dalam bentuk ego dewasa.
137

 Tujuan utama konseling analisis 

transaksional adalah membantu konseli untuk membuat keputusan baru 

tentang tingkah laku sekarang dan arah hidupnya.
138

  

Dengan adanya hasil penelitian ini menunjukan bahwa konseling 

kelompok dengan analisis transaksional  efektiv dapat meningkatkan interaksi 

sosial ypada indikator dapat menahan emosional, dengan demikian dapat 

mempengaruhi prilaku dan sikap peserta didik dalam lingkungan sosial nya 

sehingga permasalahan yang dihadapi peserta didik nbaik masalah pribadi 

atau sosial dapat diatasi dengan baik. 

C. Keterbatasan penelitian 

Meskipun penelitian ini telah dilaksanakan dengan sebaik mungkin, 

namun peneliti menyadari betul bahwa masih banyak kekurangannya Peneliti 

sebagai pemimpin kelompok dalam kegiatan konseling kelompok mengalami 

beberapa hambatan. Pada awal pertemuan, pemimpin kelompok mengalami 

kesulitan dalam membangun keaktifan kelompok. Namun, hal itu dapat diatasi 

oleh pemimpin kelompok, dengan cara memulai perkenalan dengan 

menggunakan permainan, melalui permainan tersebut mampu membuat mereka 

mulai merasa nyaman dan mau mengungkapkan identitas diri dalam tahap 

perkenalan.  
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Hambatan selanjutnya adalah kesulitan dalam menyampaikan maksud 

dan tujuan dari kegiatan konseling kelompok yang akan dilaksanakan, karena 

seluruh anggota kelompok belum pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok 

sehingga mereka terlihat bingung. Untuk mengatasi kebingungan yang dialami 

anggota kelompok, perlahan peneliti memberikan penjelasan tentang konseling 

kelompok serta keterampilan komunikasi interpersonal. Hambatan berikutnya 

adalah keterbatasan tempat di SMP Negeri 18 Bandar Lampung, sehingga 

peneliti diberi izin melakukan penelitian di pelataran lapangan upacara SMP 

Negeri 18 Bandar Lampung pada pelaksanaan pada beberapa kali pertemuan, 

pre-test dan post-test, namun hambatan tersebut tidak begitu berpangaruh 

terhadap pemberian treatment yang peneliti lakukan, dengan mengarahkan 

peserta didik untuk tetap fokus dengan materi yang peniliti sampaikan, selain itu 

peneliti juga melakukan permainan agar peserta didik tetap tertarik untuk 

mengikuti kegiatan ini. 

Selain keterbatasan tersebut, dimungkinkan juga ada jawaban yang 

tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dari peserta didik karena alasan-alasan 

tertentu. Hal ini dikarenakan peserta didik dimungkinkan mencari aman dalam 

menjawab angket kemampuan interaksi sosial. Namun peneliti sudah berusaha 

menjelaskan kepada peserta didik untuk jujur dalam menjawab butir-butir 

pernyataan angket kemampuan interaksi sosial yang sesuai dengan keadaan 

peserta didik yang sebenarnya. 

 



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian ditunjukan dengan analisis data dan 

pembahasan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa layanan konseling 

kelompok pendekatan analisis transaksional  di kelas VIII SMPN 718 bandar 

lampung sangat efektif. kemampuan interaksi sosial  peserta didik dapat 

ditingkatkan. Meskipun pada awalnya peserta didik masih merasa bingung dalam 

mengikuti layanan konseling kelompok, namun setelah peneliti menjelaskan tujuan 

konseling kelompok dan dengan berjalanya penelitian ini peserta didik mulai 

berantusias dan semangat dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok. Setelah 

diberikan treatment konseling kelompok pendekatan analisis transaksional  

kemampuain interaksi sosial peserta didik yang dalam kategori rendah menjadi 

meningkat. 

       Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata skor kemampuain interaksi sosial  pada 

anggota kelompok sebelum mengikuti layanan konseling kelompok adalah 63.6  

setelah diberikan layanan konseling kelompok terjadi peningkatan pada dengan 

hasil rata rata skor adalah 83.6 . Dari hasil uji t paired sample menggunkan program 

SPSS versi 16, hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis didapatkan hasil 

perhitungan  sebagai berikut, thitung = -9.687  < ttabel=1.812 dengan taraf signifikan α 

0,05. Jadi ini menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, maka dapat 



 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh layanan konseling  kelompok dalam 

meningkatkan kemampuan interaksi sosial  peserta didik kelas VIII A, B, C, Dan D.  

 Secara keseluruhan penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa layanan 

konseling kelompok analisis transaksional dapat meningkatkan kemampuain 

interaksi sosial peserta didik. pengaruh layanan konseling kelompok analisis 

transaksional ini ditandai dengan adanya peningkatan kemampuain interaksi sosial 

peserta didik. hal ini dapat dilihat dari perbedaan dan perbandingan antara hasil pre-

test dan post-test. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran-saran kepada beberapa pihak 

yaitu : 

1. Bagi Peserta Didik 

Peserta didik perlu menumbuhkan hasrat, keinginan dan semangat untuk dapat aktif 

dalam proses berjalannya layanan konseling kelompok analisis transaksional yang 

diberikan oleh guru bimbingan konseling sehingga akan meningkatkan kemampuan 

interaksi sosial  yang baik di lingkungan sekitar. 

2. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling  

Guru bimbingan dan konseling hendaknya dapat memprogramkan dan melaksanakan 

pelayanan konseling kelompok secara teratur dan berkelanjutan   untuk 

meningkatkan kemampuan interaksi sosial  peserta didik. 
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LAMPIRAN 

  



 

INSTRUMEN PENGUKURAN INTERAKSI SOSIAL PESERTA DIDIK 

 

A. Identitas Responden 

N a m a : 

No. Absen : 

Kelas : 

 

B. Petunjuk 

1. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini mungkin menggambarkan apa yang telah 

anda alami atau apa yang mungkin terjadi pada diri anda. 

2. Anda tentu memiliki jawaban terhadap setiap pertanyaan ini. Nyatakan pendapat 

anda dengan membubuhkan tanda contreng () pada kolom yang sesuai. 

3. Jawaban : 

SL : Bila anda selalu mengalami 

SR : Bila anda sering mengalami 

KD : Bila anda kadang-kadang mengalami 

TP : Bila anda tidak pernah mengalami 

4. Angket ini dijamin sangat rahasia dan tidak berpengaruh pada kegiatan akademik 

dan non akademik. 

 

C. Angket Interaksi Sosial 

No Pernyataan SL SR KD TP 

1 saya akan bergaul dengan siapa saja, tanpa memandang status sosial 

teman saya. 

 
    

2 Pada saat berdiskusi saya berusaha aktif untuk mengemukakan 

pendapat saya. 

 
    

3 Saya selalu dapat bekerjasama dengan orang yang jauh lebih tua dari 

saya 

 
    

4 Saya termasuk tipe orang yang kurang suka mengikuti kegiatan 
kelompok yang ada di sekolah. 
 

    

5 Saya lebih suka berdiam diri dalam diskusi kelompok     

6 Saya sadar kalau saya mempunyai kelemahan, dan saya tahu betul apa 

kelebihan saya. 

 
    

7 Saya sebisa mungkin selalu mengerjakan tugas tepat waktu 

 
    

8 Saya suka mengerjakan soal latihan dengan berdiskusi bersama     



 

teman-teman 

 

9 Saya ikut mengerjakan piket kelas sesuai dengan jadwal yang telah 

dibuat 
 

    

10 Saya akan dengan senang hati membantu jika ada teman yang 

meminta saya untuk menjelaskan tentang hal yan belum dipahami 
oleh teman saya 

    

11 . 

Saya merasa perlu menolong orang lain yang membutuhkan 

pertolongan meskipun saya tidak mengenalnya. 

 

    

12 Jika ada teman sekelas yang lupa membawa alat tulis, maka saya 
akan meminjaminya dengan senang hati. 
 

    

13 Setiap belajar kelompok, saya menganggap teman yang lain sebagai 

partner yang mempunyai hak sama 
    

14 Saya selalu tanggap jika terjadi suatu masalah saya akan segera 

menyelesaikan 

 
    

15 Saya selalu menjadi pendengar yang baik, dalam mendengarkan  

curhatan teman saya 

 
    

16 Pada saat praktikum ada teman berselisih, maka mereka saya biarkan 

saja. 

 
    

17 Saya tidak mau meminjamkan barang-barang milik pribadi, 
karena takut rusak atau hilang. 
 

    

18 Dengan adanya kelemahan pada diri saya maka saya akan akan 

menendengarkan pendapat dari orang lain.     

19 Kalau saya berhasil dalam mempelajari sesuatu maka saya tidak akan 

berbagi pengetahuan dengan teman-teman saya. 

 
    

20 Saya suka memaksakan kehendak pada orang lain     

21 Saya sangat marah, apabila teman saya menghilangkan barang 

kesayangan saya 
    

22 Saya akan merasa iba jika ada teman saya yang terkena musibah. 

 
    

23 Saya selalu berfikir negatif tentang teman yang  tidak saya sukai     



 

24 Saya selalu menyapa guru, baik di sekolah maupun diluar sekolah 

jika bertemu 

 
    

25 Saya selalu memberikan dorongan positif, ketika teman saya sedang 

dalam kesulitan 

 
    

26 . Dalam bertutur kata, saya selalu berhati-hati agar tidak 

menyinggung perasaan lawan bicara. 
 
 

    

27 Saya  dapat mengontrol amarah, jika ada teman saya mengolok olok 

saya. 

 
    

28 Saya merasa ge,bira jika ada teman saya yang mendapatkan nilai 

baik. 

 
    

 

 

 

Paired Samples Test 



 

 

 

 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

     

Pair 1 PRETEST & POSTEST 10 .214 .553 

 

 

 

 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 PRETEST 11.3000 10 1.33749 .42295 

POSTEST 14.5000 10 .97183 .30732 

 

 

 

INDIKATOR 2 

 

 

 

  Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 

1 

PRETEST - 

POSTEST 

-

3.2000

0 

1.47573 .46667 -4.25567 -2.14433 -6.857 9 .000 



 

 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 PRETEST 4.0000 10 1.05409 .33333 

POSTEST 5.6000 10 1.07497 .33993 

 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 PRETEST & POSTEST 10 .392 .262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 PRETEST - 

POSTEST 

-

1.60000 

1.17379 .37118 -2.43968 -.76032 -4.311 9 .002 



 

 

INDIKATOR 3 

 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 POSTEST 7.4000 10 1.07497 .33993 

PRETEST 11.7000 10 1.63639 .51747 

 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 POSTEST & PRETEST 10 .518 .125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paired Samples Test 

  
Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

  
Lower Upper 

Pair 1 POSTEST - 

PRETEST 

-4.30000 1.41814 .44845 -5.31447 -3.28553 -9.588 9 .000 



 

 

 

 

 

 

 

 

INDIKATOR 4 

 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 POSTEST 9.1000 10 1.52388 .48189 

PRETEST 11.7000 10 1.63639 .51747 

 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 POSTEST & PRETEST 10 -.076 .835 

 

 

Paired Samples Test 

  
Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  
Lower Upper 

Pair 1 POSTEST - 

PRETEST 

-

2.60000 

2.31900 .73333 -4.25892 -.94108 -3.545 9 .006 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INDIKATOR KE 5 

 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 POSTEST 9.0000 10 1.63299 .51640 

PRITEST 11.7000 10 2.21359 .70000 

 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 POSTEST & PRITEST 10 -.369 .294 

 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 POSTEST - 

PRITEST 

-

2.70000 

3.19896 1.01160 -4.98840 -.41160 -2.669 9 .026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDIKATOR 6 

 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 POSTEST 6.9000 10 1.44914 .45826 

PRETEST 7.4000 10 1.95505 .61824 

 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 POSTEST & PRETEST 10 -.494 .147 

 

 

 

NDIKATOR 7 

 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 POSTEST 11.9000 10 2.46982 .78102 

PRETEST 15.0000 10 1.88562 .59628 

 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 POSTEST & PRETEST 10 .501 .140 

 

 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 



 

  Lower Upper 

Pair 1 POSTEST - 

PRETEST 

-

3.10000 

2.23358 .70632 -4.69781 -1.50219 -4.389 9 .002 

 

 

 

 

INDIKATOR 8 

 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 POSTEST 4.5000 10 .97183 .30732 

PRETEST 5.6000 10 1.57762 .49889 

 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 POSTEST & PRETEST 10 -.435 .209 

 

 

Paired Samples Test 

  
Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

Pair 

1 

POSTEST - 

PRETEST 

-

1.1000

0 

2.18327 .69041 -2.66182 .46182 -1.593 9 .146 
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LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

FORMAT KELOMPOK 

 

I. IDENTITAS 

A. Satuan Pendidikan   : SMP N 18 Bandar Lampung   

B. Tahun Ajaran   : 2016 – 2017, Semester 1 

C. Sasaran Pelayanan   : Kelas VIII 

D. Pelaksana    : Nia Voniati  

E. Pihak Terkait    : Kelas VIII 

 

II. WAKTU DAN TEMPAT 

A. Tanggal    : 26 November 2017 

B. Jam Pembelajaran/ Pelayanan : Sesuai jadwal 

C. Volume Waktu (JP)   : 45 menit 

D. Spesifikasi Tempat Belajar  : Ruang kelas 

 

III. MATERI PEMBELAJARAN 

A. Tema/Subtema : a. Tema :  Sosial  

b. Subtema: interaksi sosial   

B. Sumber Materi : a. buku  

    b. internet  

 

 



 

IV. TUJUAN/ARAH PENGEMBANGAN 

A. Pengembangan KES (Kehidupan Efektif Sehari-hari) 

1. Agar siswa memahami tentang apa sebenarnya interaksi sosial dan  

menyikapinya secara  positif. 

 

2. Siswa bersikap untuk melakukan interaksi sosial  yang positif bersama 

teman-temannya untuk mendukung kegiatan belajarnya. 

 

B. Penanganan KES-T (Kehidupan Efektif Sehari-hari Terganggu) 

  Untuk menghindari, menghilangkan dan mencegah 

ketidaktahuan, kebingungan dan ketida kpedulian siswa tentang kemampuan 

interaksi sosial   yang bisa terjadi kepada siapa saja, jika remaja tersebut tidak 

pandai dan tidak tanggap terhadap fenomena yang terjadi di sekelilingnya.  

 

V. METODE DAN TEKNIK 

A. Jenis Layanan  : Bimbingan Kelompok (Topik Tugas) 

B. Kegiatan Pendukung :  - - - - - 

 

VI. SARANA 

A. Media     : Tidak menggunakan sarana khusus. 

B. Perlengkapan   :  - - - - - 

 

VII. SASARAN PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 

Diperolehnya hal-hal baru oleh siswa terkait  KES (Kehidupan Efektif 

Sehari-hari) dengan unsur-unsur AKURS (Acuan, Kompetensi, Usaha, Rasa, 

Sungguh-sungguh). 

 

A. KES 

1. Acuan (A) : Apa yang peserta kelompok memahami akan penting nya 

berinteraksi sosial  

2.  Kompetensi (K) : Apa yang perlu dilakukan peserta kelompok untuk 

meningkatkan kemampuan interaksi sosail.  

3. Usaha (U) : Bagaimana usaha peserta kelompok untuk meningkatkan 

kemampuan interaksi sosial yang baik. 



 

4.  Rasa (R) : Bagaimana perasaan peserta kelompok setelah melakukan 

bimbingan kelompok dengan membahas terkait dengan kemampuan 

interaksi sosial.  

5.  Sungguh-sungguh (S) : Bagaimana kesanggupan peserta kelompok 

untuk mewujudkan interaksi sosial yang baik dan positif. 

 

B. KES-T, yaitu menghindari, menghilangkan dan mencegah ketidaktahuan, 

kebingungan dan ketidakpedulian siswa tentang fenomena yang terjadi 

disekliling    

C. Ridho Tuhan, Bersyukur, Ikhlas dan Tabah 

 Memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat melaksanakan hal-hal 

yang positif dalam hubungan muda-mudi guna meningkatkan kegiatan belajarnya. 

 

VIII. LANGKAH KEGIATAN 

A. LANGKAH PENGANTARAN (TAHAP PEMBENTUKAN) 

1. Mengucapkan salam, menanyakan kabar peserta didik setelah itu 

dilanjutkan dengan mengajak peserta didik berdo‟a untuk memulai 

kegiatan konseling kelompok dengan penuh perhatian, semangat dengan 

melakukan kegiatan berfikir, merasa, bersikap, bertindak dan 

bertanggung jawab (BMB3) dalam mengikuti kegiatan konseling 

kelompok. 

 

2. Pemimpin kelompok menjelaskan pengertian, tujuan dan proses 

kegiatan layanan konseling kelompok yang sedang diselenggarakan. Di 

sini ditekankan aktifitas dinamika kelompok yang diharapkan di lakukan 

oleh seluruh peserta didik/anggota kelompok. 

 

3. Pemimpin kelompok bahwa kegiatan layanan konselingkelompok yang 

sedang diselenggarakan merupakan kelanjutan dari layanan klasikal 

dengan tema “bidang sosial ” dengan pokok bahasan tentang “ interaksi 

sosial” 

 

4. Membangun suasana keakraban, kebersamaan, untuk terbangunnya 

dinamika kelompok yang terbuka dengan penuh semangat. 

 

 

 



 

B. LANGKAH PENJAJAKAN (TAHAP PERALIHAN) 

a. Mengarahkan perhatian peserta kelompok dari suasana pembukaan ke 

suasana kegiatan kelompok yaitu, membahas permasalahan yang hendak 

dikemukakan oleh pemimpin kelompok dalam hal ini yang berperan 

adalah guru BK/Konselor. 

 

b. Menanyakan keadaan peserta kelompok apakah telah menerapkan dan 

mengerjakan di lingkungan sekolah, luar sekolah, apa yang dibicarakan 

secara klasikal minggu sebelumnya tentang kiat berteman dan 

bagaimana hasilnya. 

c. Menanyakan kepada peserta kelompok apakah telah siap untuk 

membahas topik tugas yang akan dibahas untuk memasuki tahap 

selanjutnya. 

 

C. LANGKAH PENAFSIRAN (TAHAP KEGIATAN AWAL) 

1. Meminta masing-masing anggota kelompok mengemukakan apa yang 

telah dikemukakan yakni fenomena prilaku bullying.  

 

2. Meminta peserta kelompok memberikan komentar umum terhadap hal-

hal yang diungkapkan oleh anggota kelompok yang mereka ketahui 

mengenai topik bahasan dan apa yang mereka ketahui tentang hal 

tersebut. 

 

3. Secara khusus meminta anggota kelompok untuk mengungkapkan hal-hal 

yang mereka ketahui mengenai topik yang dibahas serta menanyakan 

pemahaman anggota kelompok berdasarkan AKURS. 

 

4. Semua peserta kelompok diharapkan membahas dengan antusias dengan 

memberikan saran, ide, tanggapan, mengomentari, mengkritik dan 

memberikan saran dalam pembahasan materi, secara bersama-sama 

anggota kelompok dapat menghindari serta tidak terjerumus dan 

mencegah anggota kelompok dari perbuatan yang menyimpang. 

 

5. Melakukan kegiatan selingan atau ice breaking sehingga anggota 

kelompok lebih akrab. 

 

 

6. Selama kegiatan pemimpin kelompok memberikan penguatan untuk 

membangun dinamika kelompok sambil menambahkan hal-hal yang perlu 



 

sehingga para peserta kelompok memperoleh wawasan yang bermakna, 

lengkap dan benar. 

 

D. TAHAP PEMBINAAN (TAHAP KEGIATAN UTAMA) 

1. Semua peserta mengemukakan pengalaman mengenai hubungan muda-

mudi yang pernah di alami, bisa dari pengalaman pribadi masing-masing. 

 

2. Peserta mengidentifikasi sebanyak mungkin hubungan muda-mudi yang 

telah dikemukakan anggota kelompok. 

 

3. Pembahasan tentang keterkaitan tersebut dilakukan dalam dinamika 

BMB3 yang secara aktif diikuti oleh seluruh peserta kelompok. 

 

4. Pemimpin kelompok (PK) setiap memberikan penguatan dan penafsiran 

bagi hal-hal positif yang berkembang dalam pembahasan dan melawan 

hal-hal negatif yang terkemukakan. 

 

E. LANGKAH PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT (TAHAP 

KESIMPULAN DAN PENUTUP) 

1. Kesimpulan 

a. Menyimpulkan hasil pembahasan dengan mengembangkan hal-hal 

positif dalam hubungan muda-mudi untuk meningkatkan kegiatan 

belajarnya. 

b. Dibawah pimpinan pimpinan kelompok, peserta kelompok 

menegaskan komitmen tentang melaksanakan hal-hal positif dalam 

hubungan muda-mudi untuk meningkatkan kegiatan belajarnya. 

 

2. Penilaian Hasil 

Di akhir proses pembelajaran / pelayanan siswa diminta 

merefleksikan (secara lisan dan atau tertulis) apa yang mereka peroleh 

dengan pola BMB3 dalam unsur-unsur AKURS: 

 

a. Berfikir : Anggota kelompok berfikir bahwa memiliki 

kemampuan interaksi sosial yang baik dapat mempermudah peserta 

didik dalam proses perkembangan peserta didik.  (Unsur A). 

b. Merasa : Anggota kelompok merasa senang dengan topik 

bahasan tersebut karena mereka dapat mengetahui bahwa memiliki 



 

kemampuan interaksi sosial dapat mengarahkan ke prilaku yang 

lebih baik dalam bergaul. (Unsur R). 

c. Bersikap : Anggota kelompok bersikap untuk tidak melakukan 

hal-hal yang menyimpang dalam lingkungan sosial karena dapat 

merugian orang lain dan diri sendiri  (Unsur U) 

d. Bersikap : Anggota kelompok bertindak akan menghindari 

sedapat mungkin untuk tidak terlibat ataupun terjerumus ke dalam 

prilaku menyimpang.  (Unsur K dan U) 

e. Bertanggung Jawab  : Anggota kelompok  bertanggung jawab 

untuk menjaga diri sendiri serta teman yang lain agar menjaga 

tatacara berinteraksi dengan baik. (Unsur S). 

 

3. Penilaian Proses 

Melalui pengamatan dilakukan penilaian proses 

pembelajaran/pelayanan untuk memperoleh gambaran tentang aktivitas 

siswa dan efektifitas pembelajaran/pelayanan yang telah 

diselenggarakan. 

 

4. Penutup 

Pemimpin kelompok menyampaikan kepada anggota kelompok bahwa 

kegiatan akan diakhiri. Pemimpin kelompok mengucapkan terima kasih 

kepada anggota kelompok karena telah bersedia mengikuti kegiatan. 

Setelah itu pemimpin kelompok menetapkan komitmen akan melakukan 

bimbingan kelompok lanjutan dalam kesempatan dan waktu yang berbeda 

dan topik yang berbeda pula. Setelah itu kegiatan diakhiri dengan 

membaca do‟a dan menyanyikan “Sayonara” sambil bersalam-salaman. 

 

 

 

5. LAPELPROG dan Tindak Lanjut 

Setelah kegiatan pembelajaran atau pelayanan selesai, disusunlah 

Laporan   Pelaksanaan Program Layanan (LAPELPROG) yang memuat 

data penilaian hasil dan proses, dengan disertai arah tindak lanjutnya. 

 

Bandar Lampung,  26 November 2016    
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