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ABSTRAK  

Herlianto, Purwo. 2013. Hubungan Antara Kohesivitas Kelompok dengan 

Dinamika Kelompok dalam Proses Bimbingan Kelompok Pada Siswa SMP 

Negeri 13 Semarang. Skripsi. Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas 

Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Imam 

Tadjri, M.Pd,  Pembimbing II: Dra. Sinta Saraswati, M. Pd. Kons. 

Kata Kunci : Kohesivitas Kelompok, Dinamika Kelompok, Bimbingan 

Kelompok. 

 

 Aktivitas siswa di sekolah tidak lepas dari kehidupan sosial dengan teman 

sekolah maupun teman kelas, ini karena siswa pada hakikatnya adalah makhluk 

sosial disamping sebagai makhluk individu, yang artinya siswa tersebut 

membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan, baik itu 

kebutuhan secara fisik maupun psikologis 

Sejalan dengan bergulirnya waktu dan pengalaman siswa berinteraksi 

dengan siswa lainya akan memunculkan rasa ketertarikan satu sama lain. Rasa 

ketertarikan satu sama lain inilah yang akan membentuk seberapa dekat atau akrab 

siswa dengan teman yang lainya, sehingga akan membentuk sebuah kelompok 

yang masing-masing kelompok tersebut didalamnya anggotanya saling tertarik, 

saling menyukai, dan akrab. Dalam kegiatan kelompok siswa dibutuhkan rasa 

saling menyukai, saling ketergantungan dan adanya dorongan untuk bertahan 

dalam kelompok yang bisa kita sebut kohesivitas. Kohesivitas ini penting untuk 

menumbuhkan dinamika kelompok dalam mencapai tujuan, khususnya dalam 

kegiatan layanan bimbingan kelompok.  

 Berdasarkan latar belakang tersebut maka terdapat empat rumusan 

masalah yaitu bagaimana gambaran tingkat kohesivitas, gambaran tingkat 

dinamika kelompok,dan faktor-faktor yang menyebabkan kurang aktifnya siswa 

dalam proses  bimbingan kelompok serta adakah hubungan antara kohesivitas 

kelompok dengan dinamika kelompok dalam proses bimbingan kelompok pada 

siswa SMP Negeri 13 Semarang, berkaitan dengan rumusan masalah tersebut, 

maka peneliti bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat kohesivitas 

kelompok, gambaran tingkat dinamika kelompok, faktor-faktor yang 

menyebabkan kurang aktifnya siswa dalam proses bimbingan kelompok, serta 

membuktikan secara empiris hubungan antara kohesivitas kelompok dengan 

dinamika kelompok dalam proses bimbingan kelompok pada siswa SMP Negeri 

13 Semarang 

Penelitian ini temasuk dalam jenis penelitian ex post facto, menggunakan 

metode non tes dalam pengumpulan data. Alat instrumen menggunakan skala 

untuk mengetahui tingkat kohesivitas dan tingkat dinamika kelompok, serta 

didukung instrumen wawancara untuk memperdalam pengumpulan data. Hasil 

penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat atau tinggi antara 

kohesivitas kelompok dengan dinamika kelompok dalam proses bimbingan 

kelompok pada siswa SMP Negeri 13 Semarang, dengan nilai koefesien korelasi  

r = 0,702, dengan tingkat signifikansi p = 0,000 < α = 0,05. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Manusia sebagai  makhluk individu, juga secara  hakiki merupakan 

makhluk sosial. Sejak  manusia  dilahirkan,  mereka  membutuhkan pergaulan 

dengan  orang-orang  lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologisnya.  

Tidak sampai disitu kebutuhan  memerlukan orang lain berlanjut pada saat 

interaksinya dengan  ibunya  baik secara  biologis maupun secara  psikis. 

Kemudian  ketika sudah  memasuki masa anak-anak , remaja sampai  

dewasa pada  saat mereka mulai bergaul dengan kawan-kawan sebayanya, 

maupun dengan  berbagai lingkungan sosial, mereka tidak hanya menerima 

kontak sosial, tetapi juga  dapat memberikan kontak sosial. Setelah siswa mampu  

menerima dan memberi kontak sosial yang didapat oleh siswa  dalam  bergaul  di 

kehidupan kelompok sosial, maka siswa tersebut akan membentuk kesatuan 

kelompok dengan individu lain ataupun siswa lain  di  sekolah  yang bisa  disebut 

juga kohesi kelompok. 

Kohesi kelompok menurut  Collins dan Raven (dalam Jalaludin, 2005:164) 

bahwa kohesi  kelompok didefinisikan sebagai kekuatan yang mendorong anggota 

kelompok untuk tetap tinggal dalam kelompok, dan mencegahnya meninggalkan 

kelompok. Kohesi kelompok adalah bagaimana para anggota kelompok saling 

menyukai dan saling mencintai satu sama dengan lainnya (Walgito, 2006:46).  

Senada  dengan  pengertian kohesi kelompok  diatas  bahwa  kohesi kelompok 
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adalah keeratan  hubungan,  saling ketergantungan  dan  perasaan  kekelompokan  

diantara  sesama  anggota  kelompok (Sugiyarta, 2009:39). 

 Mc.David dan Harari (dalam Jalaludin, 2005:164) menyarankan bahwa 

kohesi diukur dari beberapa faktor sebagai berikut : ketertarikan anggota secara 

interpersonal pada satu sama lain;ketertarikan anggota pada kegiatan dan fungsi 

kelompok; sejauh mana anggota tertarik pada kelompok sebagai alat untuk 

memuaskan kebutuhan personal. Menurut Sigmund Freud dalam (Santosa, 

2004:9) bahwa didalam setiap kelompok perlu adanya cohesiveness/kesatuan 

kelompok, agar kelompok tersebut dapat bertahan lama dan berkembang. 

Kohesi kelompok  ini  perlu diperhatikan di dalam dinamika kelompok,  

karena salah satu masalah  pada dinamika kelompok menurut Ruth Benedict yakni 

berkaitan  dengan  kohesi kelompok atau  kesatuan  kelompok (Santosa, 2004:7). 

Makin  kohesif sebuah kelompok , makin  mudah anggota-anggotanya tunduk 

pada norma  kelompok, dan makin tidak toleran pada anggota yang  devian. 

Artinya dengan adanya kohesi kelompok yang solid diharapkan dinamika dalam 

suatu kelompok dapat berjalan  dengan efektif.  

Dinamika kelompok  sendiri adalah suatu kelompok yang teratur dari dua 

individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis secara jelas antara 

anggota yang satu dengan yang lain  (Slamet,  2004:5). Kemudian menurut Floyd  

D. Ruch (dalam Gerungan, 2009:119) bahwa dinamika kelompok  adalah analisis 

dari hubungan-hubungan  kelompok  sosial yang   berdasarkan prinsip bahwa 

tingkah laku dalam kelompok adalah hasil  dari  interaksi yang dinamis antara  

individu-individu dalam situasi sosial. 
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Dalam  bimbingan konseling kelompok, dinamika kelompok merupakan 

salah satu tehnik pemecahan masalah (Sugiyo, 2006:72). Kaitannya dengan 

kegiatan bimbingan, utamanya  bimbingan kelompok oleh Shertzer dan Stone 

(dalam Romlah, 2001:32) mengemukakan dinamika kelompok adalah kekuatan-

kekuatan yang berinteraksi dalam kelompok pada waktu kelompok melakukan 

kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuannya. Hal ini menjadi penting dikarenakan 

kelompok merupakan wadah yang dapat diisikan di  dalamnya usaha bimbingan 

dan konseling untuk membantu siswa  dalam mencegah dan memecahkan  

masalah yakni melalui  layanan  bimbingan kelompok  dan konseling kelompok 

yang  diselenggarakan di sekolah. Tentunya kelompok sebagai wadah yang  dapat 

dikatakan mempunyai dinamika kelompok yakni siswa-siswa  yang ada dalam 

kelompok tersebut saling berinteraksi, saling memberi dan beradu argumentasi, 

khususnya dalam layanan bimbingan  kelompok itu  sendiri. 

Adapun pengertian dari bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan 

kelompok dimana pimpinan kelompok menyediakan informasi-informasi dan 

mengarahkan diskusi agar anggota kelompok menjadi lebih sosial untuk 

membantu anggota-anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama-

sama.(Wibowo, 2005:17). Layanan bimbingan kelompok yakni siswa diajak 

bersama-sama mengemukakan pendapat tentang topik-topik yang dibicarakan dan 

mengembangkan  bersama permasalahan yang dibicarakan  pada kelompok dan 

terjadi  komunikasi antara individu di kelompoknya kemudian siswa  dapat 

terungkap di kelompok (Mugiarso, 2010:66). Bimbingan kelompok dilakukan 

dengan memanfaatkan susasana kelompok tertentu. Semua anggota kelompok 
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mencurahkan potensinya dan menjadikan  kelompok sebagai pisau pemberdayaan 

layanan bimbingan kelompok siswa (Hartinah, 2009:14).  

Bimbingan kelompok memanfaatkan dinamika kelompok sebagai media 

dalam upaya membimbing individu-individu yang memerlukan. Dinamika 

kelompok ini bisa ditemukan dalam suatu kelompok yang benar-benar hidup. 

Kelompok yang hidup adalah yang berdinamika, selalu bergerak, aktif , dan 

berfungsi untuk memenuhi suatu kebutuhan dan mencapai tujuan, tentunya 

dengan adanya interaksi sosial didalamnya  (Hartinah, 2009:6). Dengan 

memanfaatkan dinamika kelompok akan menghasilkan tujuan ganda yakni 

pertama pengembangan pribadi seluruh peserta berkenaan dengan kemampuan 

sosial, dan kedua pemecahan masalah umum yang bermanfaat untuk semua 

peserta bimbingan kelompok. Maka dari itu dinamika kelompok sangat berperan 

dalam pelaksanaan layanan kelompok terutama bimbingan kelompok. 

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan guru bimbingan dan konseling 

SMP Negeri 13 Semarang, ditemukan dalam pelaksanaan bimbingan kelompok di 

sekolah, masih ada anggota kelompok yang pasif, artinya kurang aktif dalam 

proses bimbingan kelompok, bahkan hanya diam  kalau tidak ditunjuk untuk ikut 

berpartisipasi, misalnya kurang mengemukakan pendapat sehingga terkesan 

“kurang hidup” kurang berdinamika, adapun perilaku-perilaku tersebut antara lain 

diam, kurangnya perhatian terhadap masalah atau topik yang dibahas misalnya 

ketika anggota kelompok sedang mengemukakan  pendapat,  ada yang bermain  

kuku jari tangan,  pulpen,  kursi, dan acuh tak acuh, serta adanya siswa yang malu. 

Rata-rata dari setiap pelaksanaan  bimbingan  kelompok  ada sekitar  2 (dua) 
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sampai 3 (tiga)  siswa yang kurang  aktif. Kalaupun ramai atau aktif itupun 

banyak bercanda, kurang terfokus dengan pembahasan masalah.  

Kemudian dapat dilihat  dari  hasil  sosiometri  kelas  8 (delapan)  terdapat  

adanya siswa yang  mengelompok  saling  memilih teman  yang  disukai rata-rata  

kedalam  4  (empat)  kelompok besar, dan  masing-masing  dalam  1  (satu) 

kelompok  besar  beranggotakan  3 (tiga) sampai 4  (empat)  siswa ,jadi ada 

sekitar 36%-48%  siswa yang  mempunyai  kelompok sendiri berdasar suka/tidak 

suka  dalam interaksi antara siswa yang satu dengan yang lain. Ini menandakan 

bahwa setiap kelas terdapat beberapa kohesi kelompok yang  berbeda berdasar 

pengelompokkan.   

Guru  bimbingan dan konseling sebelumnya mendapatkan anggota 

kelompok secara acak, jarang yang ingin dengan sendirinya ikut serta menjadi 

aggota kelompok. Karena diambil  secara acak,  maka anggota kelompok akan 

membentuk kohesivitas  kelompok  yang  bebeda pula, ini dapat dilihat ada saat  

proses  bimbingan  kelompok sendiri yakni ada  yang anggota kelompoknya 

saling akrab atau  teman dekat, anggota yang saling  akrab dalam  setiap 

bimbingan   kelompok  ada sekitar 3 (tiga) samapai 4 (empat) orang, ada juga  

yang biasa saja.  Perbedaan kohesifitas  dalam  anggota  kelompok juga dapat 

dilihat dari  posisi duduk  anggota  kelompok yang  saling akrab atau teman dekat 

saling  berdekatan dan bersebelahan. Kemudian pada proses mengutarakan  

pendapat,  siswa  yang  akrab tersebut sebelum mengutarakan pendapat berdiskusi 

dahulu, dan  biasanya pendapatnya antar teman  akrab sama.  
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Dalam pengamatan  biasanya pengelompokan  terjadi  pada  siswa 

perempuan dalam suka tidak sukanya  dengan  perempuan lain, meskipun ada 

juga yang dengan lawan jenis. Ketertarikan siswa dengan siswa yang lain yang 

masing-masing berbeda sehingga menjadikan kohesi antar siswa kurang. 

Kurangnya keaktifan siswa dan perbedaan perilaku siswa yang akrab 

dengan yang kurang akrab terlihat dari dinamika kelompok dalam pelaksanaan 

bimbingan kelompok yang sering dialami oleh semua guru bimbingan dan 

konseling di SMP Negeri 13 Semarang, berdasarkan hal tersebut peneliti 

berkeinginan untuk mengetahui adakah hubungan antara kohesi kelompok dengan 

dinamika kelompok dalam proses bimbingan kelompok pada siswa SMP Negeri 

13 Semarang. 

 

1.2 Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan utamanya yaitu :  

1.2.1 Bagaimana gambaran tingkatan kohesivitas kelompok dalam proses 

bimbingan kelompok? 

1.2.2 Bagaimana gambaran tingkatan dinamika kelompok dalam proses 

bimbingan kelompok? 

1.2.3 Faktor-faktor  apakah  yang menyebabkan kurang aktifnya siswa 

dalam proses bimbingan  kelompok? 
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1.2.4 Apakah ada hubungan antara kohesivitas kelompok dengan dinamika 

kelompok dalam proses bimbingan kelompok pada siswa  SMP 

Negeri 13 Semarang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1.3.1 Untuk mengetahui gambaran tingkatan kohesivitas kelompok dalam 

proses bimbingan kelompok. 

1.3.2 Untuk mengetahui gambaran tingkatan dinamika kelompok dalam 

proses bimbingan kelompok. 

1.3.3 Untuk mengetahui faktor-faktor  apakah  yang menyebabkan kurang  

aktifnya siswa dalam proses bimbingan  kelompok? 

1.3.4 Membuktikan hipotesis secara empiris hubungan antara kohesivitas 

kelompok dengan dinamika kelompok dalam proses bimbingan 

kelompok pada siswa SMP Negeri 13 Semarang? 

1.4 Manfaat  Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan ini, diharapkan dapat bermanfaat : 

1.4.1  Manfaat Teoritis 

1.4.1.1 Memperkaya  ilmu pengetahuan di bidang Bimbingan dan 

Konseling 

1.4.1.2 Memberikan masukan bagi peneliti untuk mengembangkan 

layanan bimbingan kelompok 
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1.4.1.3 Memberikan ilmu pengetahuan yang erat kaitannya dengan 

layanan bimbingan kelompok 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi guru BK diharapkan dapat meningkatkan 

penyelenggaraan layanan bimbingan kelompok yang efektif 

dan efisien.  

1.4.2.2 Bagi siswa diharapkan memperoleh manfaat dari 

penyelenggaraan bimbingan kelompok yang efektif. 

1.4.2.3 Bagi orang tua  memberikan perhatian lebih untuk 

pendidikan keluarga tentang kehidupan sosial anak yang baik 

dalam kehidupan. 

1.4.2.4 Bagi mahasiswa BK FIP UNNES, dapat menambah wawasan 

mahasiswa tentang proses pelaksanaan nyata layanan 

bimbingan kelompok di sekolah.  

1.5 Sistematika Skripsi  

Secara garis besa sistematika skripsi ini terbagi menjadi  bagian, yaitu 

bagian awal, bagian isi dan bagian akhir yang masing-masing diuraikan sebagai 

berikut. 

1.5.1 Bagian Awal Skripsi 

Berisi judul, pernyataan, lembar pengesahan, motto dan 

persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran dan daftar 

tabel. 
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1.5.2 Bagian Isi Skripsi 

Bab I Pendahuluan 

  Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian,  dan sistematika skripsi. 

Bab II  Landasan Teori 

  Berisi uraian teoritis atau teori-teori yang mendasari 

pemecahan tentang masalah-masalah yang berhubungan 

dengan judul skripsi dan rumusan hipotesisnya. 

Bab III  Metode Penelitian 

 Berisi tentang metode penentuan obyek penelitian, variabel 

penelitian, prosedur pengumpulan data, uji coba instrumen, 

analisis data, dan hasil uji coba instrumen penelitian. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan  

 Berisi semua hasil penelitian dan pembahasannya. 

Bab V Penutup 

 Berisi simpulan dan saran-saran 

1.5.3 Bagian Akhir Skripsi 

Berisi daftar pustaka untuk memberikan infomasi tentang senua 

buku sumber dan literatur lainnya yang digunakan dalam penulisan skripsi 

ini dan lampiran-lampiran dari hasil perhitungan statistik,instrumen 

penelitian dan  ijin penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sebelumnya telah 

dilakukan oleh peneliti lain dengan tujuan mendapatkan hasil penelitian tertentu, 

adapun penelitian yang  relevan dengan  penelitian  ini antara lain : 

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2008) 

mengenai kohesivitas kelompok diperoleh hasil bahwa terdapat peningkatan 

kohesifitas kelompok  setelah  diberikan perlakuan yaitu pelatihan outbound. 

Tinggi rendahnya peningkatan  kohesifitas kelompok subjek, di pengaruhi oleh  

bagaimana subjek menerapkan hasil  pelatihan outbound dalam  kehidupan 

sehari-hari dalam kelompok tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurang lamanya 

waktu perlakuan  atau  pelatihan outbound tersebut hanya dilakukan selama 

empat jam setengah, sehingga subjek  atau peserta pelatihan belum  bisa  

menunjukkan penigkatan  kohesifitas kelompok yang  konkrit pada kelompok 

OSIS  tersebut dalam waktu  dua minggu setelah perlakuan  tersebut. 

Selanjutnya penelitian  terdahulu berkaitan dengan dinamika kelompok, 

penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2012) diperoleh dari hasil uji 

wilcoxon diperoleh T hitung 55,0 > T tabel 8,0 atau bearti Ha diterima dan Ho 

ditolak. Hasil tersebut menunjukkan empati dalam berinteraksi sosial siswa 

sebelum memperoleh dinamika kelompok pendekatan experiental learning 

51,19%  dengan kategori rendah setelah memperoleh dinamika kelompok 
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pendekatan experiental learning 81,96 % dengan kategori tinggi. Peningkatan 

empati dalam berinteraksi sosial sebesar 30,77 % dalam 2 siklus yaitu pasca 

siklus 1 peningkatan empati dalam berinteraksi sosial sebesar 14,93 % dari 

kondisi awal. Pasca siklus II peningkatan empati dalam berinteraksi sosial 

sebesar 15,84 % dari siklus I, selain itu siswa mengalami perkembangan perilaku 

yang lebih baik dilihat dari menignkatnya indikator peka terhadap orang lain, 

percaya, memahami, kesadaran terhadap orang lain, keterbukaan, kontak sosial 

dan komunikasi sosial. 

Masih berkaitan dengan dinamika kelompok, dalam jurnal penelitian Sally 

(1997), diperoleh hasil penelitian menunjukkan pelayanan masyarakat belajar 

dimana 11 siswa berpartisipasi dalam resolusi konflik kegiatan di sekolah. 

Reaksi para siswa terhadap pengalaman bervariasi sesuai dengan motivasi yang 

berbeda mereka untuk berpartisipasi. Pelatihan dan pengawasan yang ketat 

dengan dinamika kelompok untuk mengasosiasikan konflik, menangani masalah, 

dan meningkatkan pengalaman secara keseluruhan.  

Dari penelitian-penelitian yang sudah ada, maka dapat disimpulkan bahwa 

kohesivitas mempunyai peran dalam kelompok. Kemudian berkaitan dengan 

dinamika kelompok juga mempunyai peran di dalam kelompok utamanya dalam 

menghidupkan kelompok. Oleh karena itu peneliti bermaksud mencari 

keterkaitan antara kohesivitas dengan dinamika kelompok dalam peranannya 

maupun fungsinya dalam kehidupan kelompok. 
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2.2. Kelompok 

2.2.1 Pengertian Kelompok 

“Kelompok”, kata tersebut mungkin sering kita dengar di dalam 

kehidupan kita, sehingga secara pengalaman kita bisa mempersepsikan 

mana kumpulan orang yang bisa kita sebut kelompok. Memang kita tidak 

dapat menghindar dari kata “kelompok” itu, karena mahu tidak mahu, kita 

adalah salah satu bagian dari anggota dari suatu kelompok, karena kita 

membutuhkan individu yang lain.  

Di dalam lingkungan kehidupan kita baik di tempat tinggal, tempat 

kerja, sekolah, serta masyarakat ada kelompok-kelompok yang terbentuk. 

Mari kita fokuskan pada lingkungan sosial di sekolah, di tempat ini terdiri 

dari individu-individu yakni siswa, yang mereka satu sama lain saling 

mengenal, dan berinteraksi. Seiring berkembangnya pergaulan siswa yang 

satu dengan yang lain, maka siswa akan membentuk suatu kelompok. 

Kemudian kaitannya dengan bimbingan kelompok, layanan ini 

merupakan salah satu dari layanan bimbingan dan konseling yang 

seyogyanya dilaksanakan di sekolah sebagai pendukung dalam 

perkembangan siswa. Bimbingan kelompok sudah jelas membutuhkan 

sebuah “kelompok’ supaya layanan tersebut bisa dilaksanakan dalam 

mencapai tujuan. Maka dari itu mari kita memulai dari pembahasan apa itu 

kelompok?. 
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Dalam mendefinisikan arti kelompok ini, kita akan menemukan 

berbagai macam definisi, namun dari semuanya dapat saling memberi 

keterangan untuk melengkapi definisi lain, dan tidak ada satupun definisi 

yang lebih baik dari yang lainnya. Keadaan yang demikian  merupakan 

keadaan yang  biasa pada ilmu sosial terutama dalam Psikologi. Maka kita 

dapat memandang pengertian kelompok dari segi persepsi, motivasi dan 

tujuan, saling ketergantungan, struktur serta dari segi interaksi. 

Dari segi persepsi menurut Smith (dalam Sugiyarta, 2009:6) 

mengemukakan bahwa  kelompok merupakan suatu  unit  yang terdiri dari 

berbagai   macam anggota dengan  kesatuan  persepsi kolektif dan  mampu  

untuk   melakukan tindakan  tertentu  secara  bersama-sama  terhadap 

lingkungan. Adapun pengertian  kelompok sebagai  suatu  kesatuan sosial  

yang  terdiri dari  dua  orang  atau  lebih yang  menganggap diri mereka  

berada dalam suatu  kelompok  (Johnson dan Johnson, 2012:8).  

Pada segi persepsi ini peneliti berpendapat pengertian  kelompok 

yakni adanya perasaan di setiap individu bahwa dirinya mempunyai suatu  

kelompok  dan  bagian dari suatu  kelompok untuk melakukan kegiatan  

bersama-sama. Dan naluri individu merasa dirinya membutuhkan individu 

lain itu terbentuk pada saat ia baru di lahirkan sehingga munculah persepsi 

pada diri individu itu melalui pengalaman dalam kehidupan bahwa dirinya 

bagian dari kelompok yang membutuhkan indvidu lain terutama dalam 

kelompoknya. 
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Dari segi motivasi dan tujuan, disini peneliti menggabungkannya 

karena peneliti berpendapat bahwa pengertian kelompok dari segi motivasi 

dan  tujuan  ini  saling terkait dan bisa dikatakan satu lingkup.  Dari segi  

motivasi dan tujuan ini bahwa  adanya suatu kelompok didasarkan  kepada  

kesamaan kebutuhan  anggota-anggotanya dan adanya usaha untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga bisa kita  ilustrasikan dalam 

bentuk  lingkaran motivasi (motivational cycle) dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar diatas bisa kita lihat bahwa menurut Dirgagunarsa  

(Alex Sobur, 2003:270-271) sebuah tingkah laku bermotivasi, yakni 

tingkah  laku yang dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan dan diarahkan 

pada pencapaian suatu tujuan, agar suatu kebutuhan terpenuhi dan suatu 

kehendak terpuaskan. Untuk lebih menambah wawasan mengenai 

pengertian  kelompok  dari  segi motivasi dan tujuan secara spesifik dapat 

kita cermati dari beberapa pendapat beberapa ahli berikut ini. 

Pengertian kelompok  menurut Bass (dalam Walgito, 2007:7) 

adalah : “We define „group‟ as a collection of individuals whose existence  

Gambar 2.1 

Sumber : Alex Sobur (2003) 
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as a collection is rewarding to the individuals”. Yang artinya kita 

mengartikan “kelompok” sebagai sekelompok  orang yang keberadaanya 

untuk menghargai kelompok lain. Ada pula pengertian kelompok yang 

didasari oleh motivasi menurut  Cattel dalam (Johnson dan Johnson, 

2012:9) bahwa suatu kelompok adalah  sekelompok individu di mana 

seluruh keberadaannya (dalam hubungan mereka) penting dalam 

memuaskan kebutuhan tiap-tiap individu. Selanjutnya masih  dari  segi 

tujuan, menurut Wibowo (2005:14) menyebutkan salah satu kumpulan 

individu dapat  dikatakan sebagai kelompok adalah “anggota berusaha 

mencapai beberapa tujuan.” 

Selanjutnya pengertian kelompok dari segi ketergantungan atau ada 

juga yang menyebutnya segi interdependensi, bahwa Sherif dalam 

(Faturochman, 2006:91) ”A group is a social unit which consist of number 

of individual who, at a given time,  stand in more or less definite 

interdepndent status or relationship with one onether”.  Dari segi ini  

anggota-anggota kelompok  saling bergantung  satu  sama  lain,  misalkan  

saja ada  anggota  kelompok yang  dianggap sebagai  pemimpin  tidak  

menghadiri  rapat,maka  anggota  kelompok  lain  juga  tidak  

mengikutinya.  

Kemudian  Sherif dan Sherif  (dalam Walgito, 2007:8) 

mengemukakan  bahwa  pngertian  kelompok  atas   dasar struktur  sebagai  

berikut  :  A  group  is  a social  unit  which  consist  a number of  

individuals  who  stand in  (more or  less) definite status and  roles  
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relationships  to one  another and  which possesses  a  set  of  values  or 

norms  of  its  own  regulating  the  behavior of  individuals member,at  

least  in  matter of consequence  to  the  group. Dari segi ini kelompok 

dikatakan mempunyai norma-norma yang dapat mengatur anggota dan 

adanya pembagian peran untuk masing-masing anggota dalam kelompok 

tersebut. 

Selanjutnya yang terakhir pengertian kelompok dari segi interaksi, 

menurut Shaw (dalam Romlah, 2001:22) bahwa kelompok adalah “two or 

more persons who are interacting with one another in such  manner that  

each  person influence as influenced by each another person.” 

Dari beberapa pengertian kelompok yang dapat dilihat dari 6 

(enam) klasifikasi, yang sudah disebutkan  tadi semuanya berbeda, namun 

saling melengkapi satu sama lain. Maka dari itu peneliti menyimpulkan 

pengertian mengenai kelompok yakni: 

(1) Kelompok terdiri dari dua orang atau lebih yang menjadi anggotanya. 

(2) Ada tujuan bersama maupun pribadi yang hendak dicapai dengan 

bergabungnya kedalam kelompok yang merupakan manifestasi dari 

kebutuhan-kebutuhan mereka. 

(3) Adanya interaksi antar anggota kelompok yang memunculkan rasa 

saling ketergantungan dan saling mempengaruhi diantara mereka. 

(4) Pembagian peran atau tugas bagi masing-masing anggota dalam 

kelompok dan mematuhi norma-norma dalam kelompok yang sudah 

di sepakati bersama. 
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(5) Ada pemimpinan yang dipercaya oleh para anggotanya untuk 

menjadikan kelompok yang diharapakan dapat mencapai tujuan. 

2.2.2 Ciri-ciri Kelompok   

Karena bervariasinya perngertian mengenai kelompok, maka 

bervariasinya pula ciri-ciri kelompok sendiri menurut ahli, oleh karena itu 

peneliti berusaha menyimpulkan sendiri ciri-ciri kelompok, adapun ciri-

ciri kelompok menurut Gerungan (2009:95) yaitu : 

(1) Motif yang sama antara anggota kelompok 

(2) Reaksi-reaksi dan kecakapan yang berlainan antaranggota kelompok 

(3) Penegasan struktur kelompok 

(4) Penegasan norma-norma kelompok. 

Sedangkan menurut  Forsyth (dalam Walgito, 2007:9) ciri-ciri 

kelompok, antara lain  : (1) Interaksi,  (2)  struktur, (3) Tujuan, dan (4) 

kohesi.  

Disamping  seperti yang  telah dikemukakan Forsyth ciri-ciri 

kelompok  menurut Muzafer Sherif (dalam Santosa, 2004:37) antara  lain : 

(1) Adanya dorongan/motif yang sama pada setiap individu sehingga 

terjadi interaksi sosial sesamanya dan tertuju dalam tujuan bersama. 

(2) Adanya reaksi dan kecakapan yang berbeda di antara individu satu 

dengan lainnya akibat terjadinya interaksi sosial. 

(3) Adanya pembentukan dan penegasan struktur kelompok yang jelas, 

terdiri dari peranan  dan  kedudukan  yang berkembang dengan 

sendirnya dalam rangka mencapai tujuan bersama. 

(4) Adanya penegasan dan  peneguhan norma-norma  pedoman tingkah 

laku anggota kelompok dalam merealisasi tujuan  kelompok. 
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Dari ciri-ciri yang telah diungkapkan oleh beberapa ahli tersebut, 

peneliti menyimpulkan sendiri bahwa ciri- ciri kelompok yakni  : 

(1) Tujuan  

Artinya bahwa kelompok mempunyai tujuan yang jelas, baik itu 

tujuan bersama-sama dalam kelompok, maupun tujuan masing-masing 

anggota kelompok yang diharapkan  dari masuknya individu tersebut 

ke dalam kelompok. 

(2) Interaksi 

Untuk  mencapai  tujuan  dalam  kelompok  tersebut,  anggota 

kelompok  pastinya akan  melakukan   interaksi dengan  anggota  

kelompok  yang  lain,  terutama  jika  itu  tujuan  yang  sama  setiap  

individu  dalam  kelompoknya. 

(3) Struktur 

Setelah   anggota kelompok   menyadari  bahwa  dirinya  mempunyai 

tujuan pada  dirinya  maupun  tujuan  bersama  dalam  kelompok,  

kemudian  mereka  saling  berinteraksi  maka  munculah  sebuah  

pembagian peran  maupun  tugas-tugas  dari  masing-masing  anggota  

kelompok. 

(4)  Norma – norma 

Karena  pada  dasarnya individu  adalah  makhluk  yang  unik dan 

berbeda  satu  sama  lain, maka  dari itu  pemikiran , perasaan,maupun  

tingkah  laku  juga  turut  berbeda, dengan  perbedaan  ini, maka  

norma  berfungsi sebagai  pedoman seseorang untuk  bertingkah laku  
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atau  berinteraksi satu  sama lain supaya  meminimalisasi 

kesalahpahaman  antar  anggota  kelompok. 

(5) Kohesi 

Kohesi  atau kesatuan  kelompok  ini ada untuk  dalam arah  dinamika 

semua  individu   di dalam kelompok, menuju ke arah kelompok yang  

efektif. 

2.2.3 Macam-macam  kelompok 

Menurut  pendapat Duncan  dalam  (Sugiyarta, 2009:16) dikatakan  

bahwa  tipe-tipe  kelompok  itu adalah  : 

(1)  Kelompok  formal dan  informal 

(2) Kelompok  berdasarkan  keanggotaan  (member  ship)  dan  

berdasarkan  kesukaan  (reference) 

(3) Kelompok  berdasarkan jumlah  anggota. 

Sedangkan menurut Charles H.Cooley  (dalam Slamet, 2004:35)  

membagi  kelompok  menjadi : 

(1) Kelompok primer  (primary group),  artinya suatu  anggota  

kelompok  yang  anggota-anggotanya mempunyai  

hubungan/interaksi yang  lebih  intensif  dan  lebih  erat antar  

anggotanya. 

(2) Kelompok  sekunder (secondary group),  artinya suatu 

kelompok yang  anggota-anggotanya  saling mengadakan  

hubungan yang  tidak  langsung,berjauhan dan formal,  dan  

kurang  kekeluargaan. 

 

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, David W. Johnson dan Frank 

P.Johnson (2012:21-22) membagi 4 (empat) macam kelompok, antara lain: 

(1) Kelompok Pseudo, adalah kelompok dimana anggota-anggotanya 

telah memutuskan untuk bekerja sama tetapi  tidak seorangpun 
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tertarik untuk menjalankannya. Dan susunan kelompoknya 

menimbulkan persaingan satu sama lain. 

(2) Kelompok Tradisional, adalah kelompok di mana para 

anggotanya ditetapkan untuk bekerja bersama dan menerima 

menjalankannya . Anggotanya seperti individu-individu yang 

terpisah, bukan sebagai anggota suatu tim. Beberapa anggota 

yang malas, mempunyai kesempatan memanfaatkan anggota yang 

lebih rajin. Sehingga anggota kelompok yang rajin merasa 

dimanfaatkan anggota dan akhirnya kinerjanya menjadi 

berkurang. 

(3) Kelompok yang efektif adalah jika hasil yang diperoleh kelompok 

lebih besar daripada yang diperoleh oleh para anggotanya. 

Kelompok jenis ini adalah kelompok yang anggotanya 

berkomitmen untuk memaksimalkan keberhasilan mereka sendiri 

dan  anggota kelompok lainnya. Para anggota memutuskan  untuk 

bekerja sama dan dengan senang hati menjalankannya. 

(4) Kelompok prestasi tinggi, kelompok yang memenuhi semua 

kriteria suatu kelompok yang efektif dan menunjukkan semua 

harapan yang layak, yang diberikan oleh para anggotanya. 

 

Dari berbagai pendapat mengenai macam-macam kelompok,  maka 

peneliti berpendapat bahwa macam-macam kelompok secara umum antara 

lain : 

(1) Kelompok primer dan sekunder 

Kelompok primer yakni kelompok  yang terdiri dari dua orang atau 

lebih, yang lebih intensif dan erat antaranggotanya dalam berinteraksi. 

Sedangkan kelompok sekunder para anggota kelompoknya kurang 

berifat kekeluargaan, kurang  erat hubungannya. 

(2) Kelompok formal dan informal 

Kelompok formal atau kelompok resmi ini yang mirip dengan 

kelompok sekunder yakni kelompok yang keanggotannya berdasarkan 

suatu  struktur  resmi, dan adanya peraturan-peraturan tertulis. 

Sedangkan kelompok informal kebalikan dari kelompok formal, 



21 

 

   

 

keompok informal atau  keompok tidak resmi ini mirip seperti dengan 

kelompok primer yang bersifat kekeluargaan dan erat serta  kelompok 

yang didasari atas dasar ketertarikan. Contoh : kelompok hobi pecinta 

MoGe (Motor Gede). 

(3) Kelompok effektif  dan kelompok yang tidak effektif 

Kelompok yang para anggotanya sama-sama berkomitmen untuk 

mengutamakan kepentingan  atau tujuan kelompok. Sedangkan 

kelompok yang tidak effektif yakni anggota kelompoknya masing-

masing mengurusi kepentingan diri sendiri meski dalam satu wadah 

kelompok. 

 

2.3. Dinamika Kelompok 

2.3.1 Pengertian Dinamika Kelompok 

Johnson dan Johnson  (2012:4) mengemukakan  bahwa  dinamika  

kelompok  adalah  suatu lingkup pengetahuan sosial  yang  lebih  

berkonsentrasi pada pengetahuan  tentang  hakikat kehidupan  

berkelompok  yang  menunjukkan kemajuan. Santosa (2004:5) 

mengemukakan dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang teratur 

dari dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis secara 

jelas antara anggota yang satu dengan yang lain. 

Floyd dalam (Gerungan, 2009:119) menyebutkan dinamika 

kelompok adalah analisis dari hubungan-hubungan kelompok sosial yang 

berdasarkan prinsip bahwa tingkah laku dalam kelompok adalah hasil dari 
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interaksi yang dinamis antara individu-individu dalam situasi sosial. 

Cartwright dan Zander dalam (Sugiyarta, 2009:37) bahwa dinamika 

kelompok adalah gerak dinamis kelompok dalam mencapai tujuan  secara 

efektif. Hartinah (2009:62) mengemukakan dinamika kelompok adalah 

kekuatan mendorong untuk menggerakan dan mengoperasikan kehidupan-

kehidupan kelompok. 

 Dari berbagai pendapat ahli maka dapat disimpulkan bahwa 

dinamika kelompok adalah  interaksi dua individu atau lebih yang 

mempunyai hubungan psikologis satu sama lain yang  saling berinteraksi, 

mempunyai kekuatan untuk menggerakan, mendorong kehidupan-

kehidupan kelompok. 

2.3.2 Aspek-aspek dalam Dinamika Kelompok  

 Aspek-aspek di dalam dinamika kelompok, artinya karekteristik, 

unsur maupun komponen yang ada di setiap anggota dalam suatu 

kelompok sehingga dapat dikatakan bahwa kelompok itu berdinamika 

karena disebabkan anggota yang dinamis. 

 Hartinah (2009: 75-76) menyebutkan bahwa dinamika kelompok 

mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : (1) Tujuan kelompok, (2) 

Kekompakan kelompok, (3) Struktur Kelompok, (4) Fungsi Tugas 

Kelompok, (5) Pengembangan dan pemeliharaan kelompok, (6) 

Efektivitas kelompok, (7) Tekanan Kelompok dan (8) Maksud 

terselubung. 
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 Adapun pendapat dari Wibowo (2005: 69) menyatakan peranan yang 

hendaknya dimainkan oleh setiap  anggota kelompok agar dinamika 

kelompok  benar-benar dapat diwujudkan seperti yang  diharapkan  ialah : 

(1) Membantu terbinanya suasana keakraban dalam  hubungan antar 

anggota kelompok 

(2) Mencurahkan segenap perasaan dalam melibatkan diri dalam 

kegiatan kelompok 

(3) Berusaha agar  yang dilakukannya itu membantu  tercapainya tujuan 

bersama 

(4) Membantu tersusunnya aturan kelompok dan berusaha mematuhinya 

dengan baik 

(5) Benar-benar berusaha untuk  secara aktif  ikut serta  dalam kegiatan 

kelompok 

(6) Mampu berkomunikasi secara  terbuka 

(7) Berusaha membantu anggota lain 

(8) Memberi kesempatan kepada  anggota lain  untuk menjalankan 

peranannya 

(9) Menyadari  pentingnya kegiatan kelompok itu 

Menurut Sugiyo (2006: 73) dalam bimbingan konseling dinamika 

kelompok akan tampak  dalam beberapa aktivitas seperti : (1) Adanya  

ikatan bersama diantara siswa-siswa  yang  akan mengikuti bimbingan  

kelompok  (2) Ada tujuan bersama  dalam  bimbingan  kelompok (3) 

Adanya  konselor  yang dapat  memimpin dan  mengarahkan kelompok (4) 
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Adanya  ikatan  emosional  yang  berbentuk   kebersamaan diantara 

anggota kelompok (5) Serta adanya norma yang  dipatuhi  bersama  dalam  

kelompok. 

Selain beberapa aktivitas tentang dinamika kelompok  yang telah 

disebutkan  diatas, oleh Ratna dan Murtini (2006:63), menyebutkan aspek-

aspek dinamika  kelompok  yang dapat dinilai sebagai berikut : 

(1) Pengenalan terhadap diri sendiri 

(2) Pengenalan terhadap orang  lain 

(3) Keterbukaan, mau mendengarkan orang lain, terbuka  terhadap 

pendapat dan saran orang lain 

(4) Disiplin dan memiliki rasa tanggung jawab besar 

(5) Secara sukarela bersedia berpartisipasi dalam kegiatan kelompok 

(6) Lancar berkomunikasi dengan anggota kelompok lainnya 

(7) Mampu bekerjasama dengan orang lain dan  mampu  bekerja dalam  

tim (team work) 

(8) Mau dan  bersedia menghargai pikiran dan  pendapat  orang lain 

(9) Mampu mengendalikan diri 

(10) Mampu bersedia untuk menerima balikan 

Adanya keterampilan berkomunikasi secara terbuka efektif, sikap 

tenggang rasa, memberi dan menerima, toleran, mementingkan nusyawaah 

untuk mencapai mufakat seiring dengan sikap demokratis, memiliki rasa 

tanggung jawab sosial seiring kemandiriannya yang kuat, merupakan arah 
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pengembangan pribadi yang dapat dijangkau melalui diaktifkannya 

dibnamika kelompok itu. (Prayitno, 1995 :66-67) 

2.3.3 Fungsi Dinamika Kelompok 

Dinamika kelompok merupakan kebutuhan bagi setiap individu yang 

hidup dalam sebuah kelompok. Fungsi dari dinamika kelompok itu antara 

lain: 

(1) Membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi 

persoalan hidup. (Bagaimanapun manusia tidak bisa hidup 

sendiri tanpa bantuan orang lain.) 

(2) Memudahkan segala pekerjaan 

(Banyak pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan tanpa 

bantuan orang lain) 

(3) Mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah 

dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar sehingga 

selesei lebih cepat, efektif dan efesien. (pekerjaan besar dibagi-

bagi sesuai bagian kelompoknya masing-masing / sesuai 

keahlian) 

(4) Menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat 

 (setiap individu bisa memberikan masukan dan berinteraksi dan 

memiliki peran yang sama dalam masyarakat) 

(Puteri, Olivia.(2010). Fungsi Dinamika Kelompok, 

http://justmenpsychology.blogspot.com) 

 

2.3.4 Persoalan dalam Dinamika Kelompok 

Ruth Benedict dalam (Santosa, 2004 :7) menjelaskan bahwa 

persoalan yang ada dalam dinamika kelompok dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

(1) Kohesi/persatuan, dalam persoalan kohesi akan dilihat tingkah laku 

anggota kelompok, seperti proses pengelompokan, intensitas 

anggota, arah pilihan, nilai kelompok, dan sebagainya. 

(2) Motif/dorongan, Persoalan motif berkisar pada interes anggota 

terhadap kehidupan kelompok, seperti kesatuan berkelompok, tujuan 

bersama, orientasi diri terhadap kelompok, dan sebagainya. 

(3) Struktur, persoalan ini terlihat pada bentuk pengelompokan, bentuk 

hubungan, perbedaan kedudukan antar anggota, pembagian tugas, 

dan sebagainya. 

http://justmenpsychology.blogspot.com/
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(4) Pimpinan, persoalan pimpinan tidak kalah pentingnya pada 

kehidupan kelompok, hal ini terlihat pada bentuk-bentuk 

kepemimpinan, tugas pimpinan, sistem kepemimpinan, dan 

sebagainya. 

(5) Perkembangan kelompok, persoalan perkembangan kelompok dapat 

pula menentukan kehidupan kelompok selanjutnya, dan ini terlihat 

pada perubahan dalam kelompok, dan sebagainya. 

 

2.3.5 Pendekatan Dinamika Kelompok 

Dalam pendekatan ini terdapat berbagai pandangan para ahli, antara 

lain Bales dan Homans, Stogdill, Sigmund Freud dan Scheidlinger, serta 

Yennings dan Moreno. (Santosa, 2004 :8-9) 

(1) Pendekatan oleh Bales dan Homans 

Pendekatan ini mendasarkan diri pada konsep adanya aksi, interaksi, 

dan situasi yang ada dalam suatu kelompok. 

(2) Pendekatan oleh Stogdill 

Pendekatan ini lebih menekankan pada sifat-sifat kepemimpinan 

dalam bentuk organisasi formal. 

(3) Pendekatan oleh Sigmund Freud dan Scheidlinger 

Scheidlinger berpendapat bahwa aspek-aspek motif dan emosional 

sangat memegang peranan penting dalam kehidupan kelompok. 

Beliau mengungkapkan betapa kelompok akan dapat berbentuk 

apabila didasarkan pada kesamaan motif antar anggota kelompok. 

Sementara itu, Sigmund Freud berpendapat bahwa didalam setiap 

kelompok perlu adanya cohesiveness/ kesatuan kelompok, agar 

kelompok tersebut dapat bertahan lama dan berkembang. Beliau 

mengungkapkan pula kesatuan kelompok hanya dapat diwujudkan 

apabila tiap-tiap anggota kelompok melaksanakan identifikasi 

bersama antara anggota satu dengan anggota yang lain. 

(4) Pendekatan dari Yennings dan Moreno 

Yennings mengemukakan konsepsinya tentang pilihan bebas, 

spontan, dan efektif dari anggota kelompok yang satu terhadap 

angggota kelompok yang lain dalam rangka pembentukan kelompok. 

Moreno dengan sosiometrinya berhasil membedakan psikhe group 

dan socio group. 

(a) Psikhe group artinya suatu kelompok yang terbentuk atas dasar 

suka/tidak suka, empati, atau antipati antaranggota. 

(b) Socio group artinya suatu kelompok yang terbentuk atas dasar 

tekanan dari pihak luar.  
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2.4. Pengertian Kohesivitas Kelompok 

2.4.1 Pengertian Kohesivitas 

Kohesivitas kelompok secara umum dapat dijelaskan bagaimana 

anggota saling berusaha untuk selalu membentuk ikatan emosional, akrab, 

dan solid sehingga dapat mempertahankan anggota tetap berada dalam 

kelompok. Untuk lebih jelas dalam melihat pengertian kohesi terdapat 

beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli mengenai 

kohesivitas. 

Taylor dkk (2009:381) tentang pengertian Cohesiveness (keutuhan, 

kepaduan) adalah  daya, baik positif maupun negatif, yang menyebabkan 

anggota tetap bertahan dalam kelompok. 

Kohesi kelompok ialah bagaimana para anggota kelompok saling 

menyukai dan saling mencintai satu dengan yang lainnya (Walgito, 

2007:46). Kohesi Kelompok yaitu perasaan bahwa orang bersama-sama 

dalam kelompok (Ahmadi, 2007 :108). 

Menurut Collins dan Raven (dalam Jalaluddin, 2005:164), bahwa 

kohesi kelompok  sebagai kekuatan yang mendorong anggota kelompok 

untuk tetap tinggal di dalam kelompok dan mencegahnya meninggalkan 

kelompok. 

Kohesivitas menurut Festinger dalam (Robert A. Baron & Donny 

Byrne, 2005:179) adalah semua kekuatan (faktor-faktor) yang 

menyebabkan anggota bertahan dalam kelompok dan keinginan untuk 
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menjaga atau meningkatkan status dengan menjadi anggota dari kelompok 

yang “tepat”.  

Dari berbagai pengertian tentang kohesivitas kelompok, maka 

dapat disimpulkan bahwa kohesivitas kelompok adalah dimana anggota 

kelompok saling menyukai satu sama lain, dan bergantung satu sama lain 

serta adanya dorongan yang menyebabkan anggota bertahan dalam 

kelompok. Anggota kelompok dengan kohesi tinggi bersifat kooperatif dan 

pada umumnya mempertahankan dan meningkatkan integrasi kelompok, 

sedangkan pada kelompok dengan kohesi rendah  lebih independen dan 

kurang memperhatikan anggota lain. 

2.4.2 Ciri-ciri Kohesivitas  

Ciri-ciri kohesivitas di sini maksudnya adalah karakteristik-

karekteristik kelompok yang mempunyai kohesivitas berdasar pengertian 

kohesivitas sebelumnya, maka kita dapat melihat ciri-ciri kohesivitas yang 

dikemukakan oleh beberapa ahli. 

Menurut Faturochman (2006:95), sebuah kelompok dikatakan 

kohesif bila memiliki beberapa  karekteristik berikut: 

(1) Setiap anggotanya  komitmen tinggi dengan kelompoknya. 

(2) Interaksi di dalam kelompok  oleh kerjasama, bukan oleh 

persaingan. 

(3) Kelompok mempunyai tujuan-tujuan yang terkait satu dengan 

lainnya dan sesuai dengan perkembangan waktu  tujuan yang 

dirumuskan meningkat. 

(4) Ada ketertarikan antar anggota sehingga relasi yang terbentuk 

menguatkan jaringan relasi di dalam kelompok. 

 

Kemudian menurut Berg dan Landreth (dalam Romlah, 2001:39), 

mengemukakan bahwa individu-individu anggota kelompok yang kohesif 
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menunjukkan perilaku antara lain : (1) lebih produktif, (2) tidak mudah 

kena pengaruh-pengaruh negatif dari luar, (3) lebih terbuka terhadap 

pengaruh-pengaruh dari anggota lain, (4) mampu mengungkapkan hal-hal 

yang lebih pribadi, dan (5) lebih mampu mengekspresikan  perasaan-

perasaan negatif dan mengikuti norma-norma kelompok. 

Dari beberapa pendapat diatas maka peneliti dapat menyimpulkan 

ciri-ciri kohesivitas kelompok antara lain : 

(1) Mempunyai komitmen  yang tinggi dari masing-masing anggota 

terhadap kepentingan kelompok. 

(2) Adanya interaksi yang banyak dan terus menerus pada semua  anggota 

kelompok. 

(3) Adanya ketertarikan antar anggota di dalam kelompok 

(4) Lebih produktif dalam mencapai tujuan kelompok 

(5) Lebih terbuka antar anggota kelompok dengan intensnya komunikasi 

di dalam kelompok 

(6) Semakin patuh terhadap norma-norma di dalam kelompok. 

2.4.3 Faktor yang Mempengaruhi Kohesivitas 

Kohesivitas kelompok tebentuk karena adanya ketertarikan antar 

anggota yang satu dengan lainnya, Makin  kohesif sebuah kelompok , 

makin  mudah anggota-anggotanya tunduk pada norma  kelompok, dan 

makin tidak toleran pada anggota yang  devian. Sehingga jika kelompok 

itu tidak kohesif maka norma didalam kelompok tidak dipatuhi yang 
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akhirnya mengganggu tercapainya tujuan kelompok, serta menjadikan 

terpecahnya anggota-anggota di dalam kelompok. 

Festinger, Schacter, dan Back (dalam Sarlito dan Eko, 2009:178-

179), mengemukakan  bahwa kohesivitas dipengaruhi oleh kemenarikan  

kelompok dan  anggotanya serta sejauh mana kelompok bisa memenuhi 

kebutuhan atau tujuan  individu. 

Selanjutnya yang mempengaruhi kohesivitas antara lain (Robert A. 

Baron & Donny Byrne,  2005:180) : 

(1) Status di dalam kelompok, (Cota dkk, 1995), kohesivitas 

sering kali lebih tinggi pada diri anggota dengan status yang 

tinggi dari pada yang rendah. 

(2) Usaha yang dibutuhkan untuk masuk ke dalam kelompok 

makin besar usaha,makin tinggi kohesivitas. 

(3) Keberadaan ancaman eksternal atau komitmen anggota pada 

kelompok, dan 

(4) Ukuran, kelompok kecil cenderung untuk lebih kohesif dari 

pada yang besar.   

 

Adapun faktor yang mempengaruhi kohesi kelompok menurut 

Cartwright dan Zander dalam (Sugiyarta, 2009:40) antara lain : 

(1) Potensi kelompok yang memberi pengaruh terhadap individu 

(2) Motif yang mendasari keanggotaan dalam kelompok 

(3) Harapan terhadap kelompok 

(4) Penilaian individu terhadap hasil yang diperoleh 

Dari beberapa pendapat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

kohesivitas, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kohesivitas antara lain : 

(1) Ukuran, kelompok kecil biasanya lebih kohesif  karena 

kecenderungan adanya konflik antar anggota lebih sedikit. 
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(2) Tujuan yang akan dicapai kelompok 

(3) Harapan anggota terhadap kelompok 

(4) Ancaman dari kelompok lain yang dapat mengganggu tujuan 

kelompok 

(5) Komitmen anggota terhadap kelompok itu sendiri 

2.4.4 Mengetahui Tingkat Kohesivitas Kelompok 

Tingkatan kohesi akan menunjukkan seberapa baik kekompakan 

dalam kelompok bersangkutan. Menurut Shaw dalam (Walgito, 2007:46) , 

untuk melihat tingkatan kohesi kelompok, kita umumnya menggunakan 

metode sosiometri. 

Sosiometri (sociometry) sendiri didefinisikan sebagai teknik untuk 

memetakan relasi daya tarik dan daya tolak antar anggota dalam suatu 

kelompok (Sutoyo, 2009:202). Untuk mendapatkan data dengan teknik 

sosiometri, sebelumnya membuat daftar pertanyaan yang biasa disebut 

angket  sosiometri. Metode sosiometri umumnya digunakan untuk meneliti 

kelompok-kelompok yang relatif kecil (misal,10 sampai dengan 100 

orang) sebab apabila jumlah anggota kelompok terlalu besar, maka orang 

akan menghadapi kesulitan dalam analisisnya terutama dalam pembuatan 

sosiogram (Walgito,2004:36). Sosiogram itu sendiri hasil dari 

pengungkapan relasi antar anggota kelompok yang disajikan dalam bentuk 

peta hubungan atau diagram. Contoh sosiogram sebagai berikut pada 

gambar 2.2. 
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Pada gambar sosiogram diatas yang pertama pada sistem grafik, 

makin tinggi posisi individu di dalam grafik, maka semakin banyak jumlah 

pemilihnya, begitu sebaliknya. Pada contoh, A adalah individu yang 

banyak pemilihnya, artinya banyak yang menyukai atau tertarik dengan A. 

Untuk sosigram sistem lingkaran makin dekat seseorang  pada pusat 

lingkaran, makin banyak pemilihnya. Contoh, posisi A di situ dekat 

dengan pusat lingkaran maka berarti A banyak orang yang memilihnya 

maupun menyukainya. 

Metode sosiometri ini tepat digunakan peneliti dan memudahkan 

dalam mendapatkan data mengenai seberapa besar tingkat kohesifitas 

siswa dalam proses bimbingan kelompok, yang sebelumnya diberikan 

daftar pertanyaan yang disebut angket sosiometri dalam kelas yang 

populasinya tidak lebih dari 100 orang, seperti yang sudah disebutkan 

sebelumnya. 

Setelah data dari sosiometri terkumpul, maka disajikan dalam 

bentuk sosiogram supaya mudah dibaca pola pengelompokan siswa, dari 

Gambar 2.2 Sistem Grafik dan Sistem Lingkaran 

A 

B 

C 

E D 

F 
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arah pilihan maupun penolakan. Kemudian tidak berhenti sampai disitu 

untuk memperoleh besaran tingkatan kohesifitas dengan menggunakan 

indeks kohesi kelompok. Bila kita menggunakan analisis indeks, maka 

selain dapat memperoleh indeks masing-masing individu dalam kelompok, 

kita pun dapat melihat bagaimana tingkat kohesi kelompok (Walgito, 

2007:45). 

 

2.5.  Layanan Bimbingan Kelompok 

2.5.1 Pengertian Layanan Bimbingan Kelompok 

Bimbingan kelompok adalah kegiatan pemberian informasi untuk 

keperluan tertentu bagi para anggota kelompok (Prayitno dan Amti, 

2004:310).  

Bimbingan kelompok adalah salah satu kegiatan dimana pimpinan 

kelompok menyediakan informasi-informasi dan mengarahkan diskusi 

agar anggota kelompok menjadi lebih social atau untuk membantu 

anggota-anggota kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan bersama 

(Wibowo, 2005:17). Layanan bimbingan kelompok yakni siswa diajak 

bersama-sama mengemukakan pendapat tentang topik-topik yang 

dibicarakan dan mengembangkan  bersama permasalahan yang 

dibicarakan  pada kelompok dan terjadi  komunikasi antara individu di 

kelompoknya kemudian siswa  dapat terungkap di kelompok (Mugiarso, 

2010:66). 
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Dari beberapa pengertian mengenai layanan bimbingan kelompok 

tersebut dapat disimpulkan, layanan bimbingan kelompok merupakan 

salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang memberikan 

bantuan kepada sekelompok orang atau siswa dengan memanfaatkan 

dinamika kelompok untuk membahas masalah umum yang bermanfaat 

bagi anggota kelompok dalam mencapai tujuan dan dipimpin oleh 

seorang konselor. 

2.5.2  Tujuan Layanan Bimbingan Kelompok  

Bimbingan dan konseling secara  umum dalam pelaksanaannya di 

sekolah jelas mempunyai tujuan bagi kepentingan siswa itu sendiri, 

namun  setiap jenis layanan bimbingan dan konseling, bisa dikatakan 

mempunyai tujuan yang spesifik di masing-masing jenis layanan, 

termasuk bimbingan  kelompok. 

Bennet dalam (Romlah, 2001:14) mengemukakan tujuan 

bimbingan kelompok sebagai berikut : 

(1) Memberikan  kesempatan-kesempatan pada siswa belajar hal-hal 

penting yang berguna bagi pengarahan dirinya yang berkaitan 

dengan masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi dan sosial. 

(2) Memberikan layanan-layanan  penyembuhan melalui kegiatan 

kelompok. 

Kemudian Wibowo (2005:17) menyebutkan bahwa tujuan 

bimbingan kelompok adalah untuk memberi informasi dan data untuk 

mempermudah pembuatan keputusan dan tingkah laku. 
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Ada juga yang menyebutkan tujuan bimbingan kelompok secara 

umum dan khusus. Secara umum tujuan bimbingan kelompok yakni 

mengembangkan keterampilan sosial terutama kemampuan 

berkomunikasi peserta layanan. Sedangkan tujuan khusus bimbingan 

kelompok yakni supaya anggota kelompok dapat mengembangkan 

tenggang rasa, saling menghormati, dan empati serta berani 

mengemukakan pendapat (Prayitno, 2004 : 2-3). 

Dari uraian di atas maka dapat di simpulkan bahwa tujuan 

bimbingan kelompok adalah 

(1) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar hal-hal yang 

pentingerkaitan dengan dirinya. 

(2) Memberikan informasi kepada siswa mengenai suatu hal, sehingga 

dapat secara bijak dalam mengambil keputusan. 

(3) Mengembangkan keterampilan sosial terutama kemampuan 

komunikasi siswa. 

(4) Mengembangkan kemaman tenggang rasa, saling menghormati, 

dan berani mengemukakan pendapat. 

(5) Serta sebagai sarana penyembuhan melalui kegiatan kelompok. 

 

 

 

 

 



36 

 

   

 

2.5.3 Tahap-tahap Bimbingan Kelompok (BKp) 

Prayitno (2004:18-19) mengemukakan tahap-tahap dalam 

bimbingan kelompok sebagai berikut : 

(1) Tahap I (Pembentukan) 

Tahapan untuk membentuk kerumunan sejumlah individu menjadi 

satu kelompok yang siap mengembangkan dinamika kelompok 

dalam mencapai tujuan bersama.  Adapun  kegiatan pada tahap 

pembentuka sebagai berikut : 

(a) Pengungkapan pengertian dan  tujuan kegiatan kelompok 

dalam rangka pelayanan BKp, (b) Menjelaskan cara-cara dan asas-

asas kegiatan kelompok, (c) Saling memperkenalkan dan 

mengungkapkan diri (d) Teknik khusus , dan (e) Permainan 

(penghangatan dan keakraban) 

(2) Tahap II  (Peralihan) 

Tahapan  untuk mengalihkan kegiatan awal  kelompok ke kegiatan 

berikutnya yang lebih terarah pada pencapaian  tujuan kelompok. 

Adapun kegiatan pada tahap  ini antara lain : 

(a) Menjelaskan kegiatan  yang  akan ditempuh pada tahap 

berikutnya. (b) Menawarkan sambil mengamati apakah  para 

anggota sudah siap menjalani kegiatan  pada tahap  selanjutnya, (c) 

Membahas suasana  yang  terjadi, (d) Meningkatkan keikutsertaan 

anggota. 
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(3) Tahap III (Kegiatan) 

Tahapan “kegiatan  inti”  untuk  membahas topik-topik  tertentu 

baik  itu topik  tugas,  maupun  topik bebas. Adapun kegiatan  di  

tahap ini antara lain : 

(a)  Masing-masing  anggota  kelompok bebas  mengemukakan 

topik  bahasan, (b)  Menetapkan  topik yang  dibahas terdahulu, (c) 

Anggota membahas topik secara mendalam dan tuntas, (d) 

Kegiatan selingan. Perbedaan pada kelompok tugas, pemimpin 

kelompok mengemukakan suatu topik untuk dibahas, dan tanya 

jawab antara anggota dan pemimpin kelompok tentang topik 

bahasan. 

(4) Tahap IV  (Pengakhiran) 

Tahapan akhir kegiatan untuk  melihat kembali apa yang sudah 

dilakukan dan dicapai oleh kelompok, serta  merencanakan 

kegiatan selanjutnya. Adapun kegiatan pada tahap  ini antara lain: 

(a) Pemimpin kelompok (PK)  mengemukakan bahwa kegiatan 

akan segera diakhiri. (b) PK dan anggota kelompok  

mengemukakan kesan  dan  hasil-hasil kegiatan,  (c) Membahas 

kegiatan lanjutan, (d) Mengemukakan pesan dan harapan. 
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2.6. Hubungan Antara Kohesivitas Kelompok dengan Dinamika 

Kelompok  dalam Proses Bimbingan  Kelompok 

Telah dipaparkan sebelumnya , bahwa  siswa  pada hakikatnya selain 

sebagai  makhluk  individu, juga  merupakan makhluk sosial  yang dapat 

membentuk atau masuk  ke dalam  suatu  kelompok. Masuknya siswa  ke  dalam 

suatu kelompok  tersebut dapat  berada dalam lingkungan tempat tinggal siswa, 

lingkungan masyarakat,  serta  lingkungan  belajar  siswa dalam hal  ini  adalah  

sekolah. 

Di  dalam kehidupan  siswa di sekolah sebagian  besar siswa akan 

berinteraksi dengan  siswa lainnya yang  pada akhirnya  membentuk suatu  

kelompok  di  sekolah,  terutama  di  dalam kelas. Karena interaksi  sosial sendiri 

menurut H. Bonner (dalam Ahmadi,  2007:49) adalah “suatu  hubungan  antara 

individu atau  lebih,  dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, 

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

Tebentuknya suatu kelompok setelah adanya interaksi muncullah 

ketertarikan maupun kesukaan siswa satu dengan lainnya, selain itu bisa juga 

karena didasarkan pada persamaan nilai, maupun karekteristik siswa masing-

masing yang nantinya akan membentuk berbagai pola kelompok dan  terbagi 

atas beberapa kelompok di  kelas. Pola-pola kelompok itu dimanifestasikan ke 

dalam bentuk-bentuk hubungan kelompok (konfigurasi), artinya bentuk-bentuk 

hubungan antar individu yang  dapat dilihat melalui analisis sosiogram apakah 

hubungan di dalam sebuah  kelompok itu kuat, ataupun rapuh. 
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Seperti halnya ketertarikan berdasarkan teori kognitif atau disebut sebagai 

“balanced theory”oleh Theodore Newcomb (dalam Ahmadi, 2007:212) yaitu 

suatu kecenderungan untuk mengorganisasi konsepsi tentang orang lain, dirinya 

sendiri, dan barang-barang lain di sekitarnya dengan cara yang 

harmonis,balanced atau  symetrys. Yang kita bisa katakan bahwa ketertarikan 

jika seseorang menyukai lainnya dan jika mereka keduanya saling menyukai 

bisa dikatakan bahwa  hubungan  itu  merupakan hubungan  yang seimbang.  

Hubungan yang seimbang  ini juga menandakan  bahwa suatu  kelompok  

yang kohesif  atau tidak, karena kohesifitas  kelompok dapat  terlihat  melalui  

sosiogram  yang  menunjukkan bahwa  siswa  yang  lain saling memilih 

berdasarkan kesukaan maupun keterikatan, meskipun kohesivitas kelompok juga 

mempunyai perbedaan  tingkat  kohesivitas dari masing-masing kelompok 

melalui perhitungan analisis indeks. Jadi di sini suatu kelompok mempunyai 

bentuk-bentuk hubungan (konfigurasi) di dalamnya, kemudian di dalam 

kelompok tersebut juga mempunyai tingkat kohesifitas kelompok  yang  berbeda 

dengan  kelompok lainnya. 

Didalam kehidupan sehari-hari di sekolah terutama  di kelas siswa akan 

lebih banyak  berinteraksi  dengan teman dalam kelompoknya. Misalnya saja 

dalam  teman bermain di sekolah, pergi ke kantin sekolah bersama, ataupun 

belajar kelompok  bersama, inilah yang dapat kita sebut teman akrab atau teman 

dekat. Secara umum interaksi  dengan teman akrab tersebut  dilihat dari  tingkat 

kohesifitasya tergolong kohesifitas tinggi, begitu juga sebaliknya interaksi siswa  

yang kurang akrab mupun  kurang disukai tergolong kohesifitasnya rendah. 



40 

 

   

 

Kegiatan-kegiatan antar teman satu dengan lainya terutama dengan teman 

akrab untuk mencapai tujuan tersebut yang dapat kita sebut dinamika  kelompok 

dan  perbedaan tingkat kohesivitas kelompok itulah yang menentukan apakah 

dinamika kelompok siswa  dalam kehidupan di sekolah terutama di kelas itu 

dapat terwujud atau tidak. Peran dinamika kelompok sendiri di sekolah sangat 

dibutuhkan, karena di sekolah juga dalam  proses belajar mengajar, misalkan 

saja dalam hal berdiskusi siswa dalam kelompoknya memerlukan dinamika 

kelompok untuk mencapai tujuan, yakni hasil  diskusi itu sendiri, tidak mungkin 

dikatakan  sebuah diskusi jika masing-masing anggota hanya memikirkan 

pendapatnya sendiri ataupun hanya mengandalkan satu anggota saja untuk 

memikirkannya. Ada juga peranan dinamika kelompok dalam sebuah organisasi 

kesiswaan  yang  dengan dinamika kelompok  dalam suatu  organisasi  

kesiswaan itulah organisasi tersebut dapat mencapai  tujuan, artinya di dalam 

suatu  organisasi semua anggota ikut serta atau berperan  aktif dalam membantu 

tercapainya tujuan tersebut. Selain itu berkaitan dengan layanan bimbingan dan 

konseling di sekolah peranan dinamika kelompok ini dibutuhkan dalam  layanan 

bimbingan kelompok maupun konseling kelompok.  

Dalam pembahasan ini peneliti memfokuskan peranan dinamika kelompok 

pada bimbingan kelompok. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa layanan  

bimbingan kelompok salah satu layanan dalam format kelompok, artinya 

layanan ini hanya dapat dilaksanakan kalau ada anggota kelompok, pada 

umumnya  sekitar 10-15  orang.  Kelompok  yang baik ditumbuhkan melalui 

dinamika kelompoknya sendiri, oleh anggota kelompoknya, tetapi juga  
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sebaliknya, kelompok yang baik dapat membentuk anggota-anggota menjadi 

anggota kelompok yang baik juga melalui dinamika kelompoknya  sendiri. Ini 

artinya dalam pelaksanaan bimbingan kelompok di sekolah memerlukan 

dinamika kelompok, yang tentunya untuk mencapai  tujuan bimbingan 

kelompok  tersebut. 

Dari penjabaran diatas sudah dapat kita simpulkan  bahwa siswa sebagai 

makhluk sosial yang dapat membentuk atau masuk dalam suatu kelompok di 

lingkungan sekolah terutama di kelas, kemudian mereka dalam ke sehariannya 

saling berinteraksi sehingga memunculkan sebuah kohesifitas kelompok 

(persatuan kelompok), yang didasari saling suka, maupun perasaan senasib. 

Kohesifitas kelompok itu juga dapat dilihat dari bagaimana  intensitas anggota 

kelompok saling berinteraksi dengan anggota lain sehingga semakin mereka 

banyak berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan dapat dikatakan bahwa 

dinamika itu muncul dalam suatu kelompok. 

Kohesifitas yang sudah ada semenjak pembentukan kelompok dan 

semenjak anggota itu berinteraksi akan terbawa atau terlihat dalam situasi sosial 

apapun terutama ketika mereka melaksanakan bimbingan  kelompok, maka 

dinamika kelompok  pun akan terwujud, karena menurut Mungin (2005:63) 

“dinamika kelompok mengarahkan anggota kelompok untuk melakukan 

hubungan interpesonal satu sama lain. Jalinan hubungan interpersonal ini 

merupakan wahana bagi para anggota untuk saling berbagi pengetahuan, 

pengalaman, dan bahkan perasaan satu sama lain sehingga memungkinkan 

terjadinya proses belajar didalam kelompok yang kohesif ”.  
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Dari pernyataan diatas jelas terlihat bahwa suatu kelompok yang kohesif 

akan memunculkan dinamika kelompok, dalam mencapai tujuan bersama, 

khususnya dalam  pelaksanaan bimbingan kelompok di sekolah. 

2.7. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan maalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan (Sugiyono,2008:64). Hipotesis assosiatif adalah jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah assosiatif , yaitu yang menanyakan 

hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono,2008:69). 

Dalam penelitian ini hipotesisnya adalah Ada Hubungan Antara 

Kohesivitas Kelompok dengan Dinamika Kelompok dalam Proses Bimbingan 

Kelompok Pada Siswa SMP Negeri 13 Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian merupakan suatu proses artinya merupakan langkah-langkah 

yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan 

masalah yang sesuai dengan tujuan penelitian. Metode penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tetentu (Sugiyono, 2008: 2)  

3.1. Jenis Penelitian  

Penelitian yang dilakukan ini termasuk kedalam penelitian Ex post facto 

yakni menguji apa yang telah terjadi pada subjek. Ex post facto secara harfiah 

berarti “sesudah fakta” karena kausa atau sebab yang diselidiki tersebut sudah 

berpengaruh terhadap variabel lain. Menurut Azwar (2004 : 9) Jenis penelitian 

Ex post facto adalah pengumpulan data setelah semua peristiwa terjadi, 

kemudian peneliti memilih satu atau lebih efek dan mengji data dengan kembali 

menelusuri waktu, mencari penyebab, melihat hubungan dan memahami artinya. 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyelidiki apakah satu atau lebih 

kondisi yang sudah terjadi mungkin menyebabkan perbedaan perilaku pada 

subjek.  

Dengan kata lain, penelitian ini untuk menentukan apakah perbedaan yang 

terjadi pada tingkat kohesivitas yang dimiliki anggota kelompok  menyebabkan 

terjadinya perbedaan pada tingkat dinamika kelompoknya. Berdasarkan uraian 

diatas, penelitian Ex post facto merupakan penelitian untuk menjelaskan atau 
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menemukan bagaimana variabel-variabel dalam penelitian saling berhubungan  

atau berpengaruh, tetapi juga mengapa gejala-gejala atau perilaku itu terjadi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3.2. Variabel Penelitian 

3.2.1  Identifikasi Variabel 

Menurut Sugiyono (2008: 38) ”variabel adalah suatu sifat atau nilai 

dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulanya”. 

Sutrisno Hadi (dalam Arikunto, 2010:159) mendefinisikan variabel 

sebagai gejala yang bervariasi, dan gejala adalah objek penelitian, maka 

variabel adalah objek penelitian yang bervariasi. 

Dapat disimpulkan variabel adalah suatu sifat atau gejala yang 

mempunyai variasi untuk dipelajari oleh peneliti dan dapat ditarik 

kesimpulannya. Dalam penelitian ini variabel-variabelnya dapat di 

identifikasi sebagai berikut : 

Variabel independen (X)   : Kohesi kelompok. 

Variabel dependen (Y) : Dinamika kelompok.   

3.2.2  Hubungan Antar Variabel 

Karena penelitian  ini termasuk dalam jenis penelitian korelasi maka 

bertujuan untuk melihat hubungan antar variabel dalam penelitian. 

Sehingga dapat dikatakan penelitian ini dimaksudkan mengungkapkan 

hubungan fenomena  yang ada pada objek dan menyesuaikan pada tujuan  

yang ingin  dicapai  dalam penelitian ini. Dengan kata lain untuk 

mengetahui apakah semakin tinggi tingkat kohesivitas kelompok sebagai 
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variabel independen (bebas) juga akan diiringi semakin tingginya 

dinamika kelompok sebagai variabel dependen (terikat) dalam suatu 

layanan bimbingan kelompok yang diselenggarakan.  

Dalam penelitian ini menggunakan paradigma sederhana, adapun 

gambaran tersebut sebagai berikut : 

Gambar  3.1 Hubungan  Antar Variabel 

   

 

Keterangan : 

X = Kohesi Kelompok  (Variabel  Independen) 

Y = Dinamika Kelompok (Variabel Dependen) 

 

3.2.3 Definisi Operasional Variabel 

 Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang 

dapat diamati. Proses pengubahan definisi konseptual yang lebih 

menekankan kriteria hipotetik menjadi definisi operasional disebut dengan 

operasionalisasi variabel penelitian (Azwar, 2004: 74). Adapun definisi 

operasional dari masing-masing variabel antara lain :   

 Kohesivitas  kelompok adalah mengacu pada keeratan anggota 

kelompok dengan anggota kelompok lainya, dengan ditandai ketertarikan 

satu sama lain, saling bergantung serta adanya kemauan pada diri tiap 

X Y 
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anggota kelompok untuk bertahan di dalam kelompok, khususnya dalam 

kegiatan bimbingan kelompok.  

Dinamika kelompok ini mengacu kepada aktivitas atau peran yang 

diharapkan tiap individu/anggota dalam kegiatan kelompok, khususnya 

kegiatan-kegiatan dalam bimbingan kelompok untuk mencapai tujuan, 

seperti   

3.3. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

3.3.1  Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya (Sugiyono, 

2008: 80). Sedangkan menurut Arikunto (2006:130) Populasi adalah 

“keseluruhan subjek penelitian”. 

Berdasarkan pengertian-pegertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang akan diteliti yang 

mempunyai karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti. Maka dari itu 

populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa  kelas 

VIII SMP  Negeri 13 Semarang. 
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Untuk melihat daftar  rincian  populasi  pada kelas VIII SMP Negeri 

13 Semarang  sebagai berikut  : 

Tabel 3.1 Daftar Populasi 

Kelas Jenis  Kelamin Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

VIII A 18 14 32 

VIII B 16 19 35 

VIII C 16 19 34 

VIII D 16 10 26 

VIII E 21 15 36 

VIII F 19 15 34 

VIII  G 19 15 34 

VIII H 19 15 34 

Total 144 122   262 

 

3.3.2 Sampel  

Sampel adalah sebagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. (Sugiyono, 2008:81). Kemudian menurut Azwar (2005:79) 

mengemukakan bahwa populasi adalah “sebagian dari populasi karena ia 

merupakan bagian dari populasi, tentu harus memiliki ciri-ciri yang 

dimiliki populasinya”. 

Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa sampel adalah bagian 

dari populasi yang diikutsertakan dalam penelitian yang dapat mewakili 
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karakteristik populasi. Dalam penelitian ini sampelnya adalah diambil 1 

(satu) kelas VIII SMP Negeri 13 Semarang yang mempunyai karekteristik 

dan mewakili tujuan penelitian, yakni kelas VIII A.  

Adapun karekteristik responden yang dapat dijadikan sampel dalam 

penelitian ini adalah : 

1)  Tingkat pendidikan  yang sama yakni SMP kelas VIII (delapan) 

2) Masih terhitung aktif  sekolah 

3) Rata-rata usia responden yang sama 

4) Minimal sudah melaksanakan bimbingan kelompok 3 kali. 

3.3.3 Teknik Sampling 

Pada pembahasan teknik sampling ini pada intinya bahwa peneliti 

berusaha menggunakan sampling yang representatif yang diterapkan pada 

populasi yang diteliti sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Teknik 

sampling sendiri adalah “merupakan teknik pengambilan sampel” 

(Sugiyono, 2008:81). Penelitian ini menggunakan beberapa teknik sampel 

disesuaikan dengan subyek penelitian. Adapun cara yang dilakukan dalam 

pengambilan sampel meliputi pengambilan sampel pada sekolah yang 

dilakukan dengan menggunakan teknik Sampling Purposive. Sekolah yang 

dijadikan sampel dalam penelitian adalah SMP Negeri 13 semarang. 

Kemudian dalam pengambilan responden (siswa) menggunakan  Sampling 

Purposive, yang menyebutkan pengambilan anggota sampel dari populasi 

dilakukan berdasarkan tujuan penelitian, karena masuk dalam jenis 

penelitian ex post facto yang artinya secara harfiah “sesudah fakta”. Yakni 
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dengan mengambil sampel anggota kelompok yang pernah melakukan 

bimbingan kelompok minimal 3 kali. Pengambilan sampel responden 

diambil dari satu kelas yang sudah masuk dalam karekteristik sampel dari 

suatu kelas, responden sekitar 10-15 orang, setelah sekaligus menjadi 

anggota bimbingan kelompok. 

3.4. Metode dan Alat Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang ditempuh oleh 

peneliti untuk memperoleh data yang akan diteliti. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode non-tes yakni skala kohesivitas kelompok untuk 

mengetahui tingkatan koheivitas kelompok dan skala dinamika kelompok untuk 

mengetahui tingkatan dinamika kelompok dan Wawancara sebagai instrumen 

pendukung untuk mengetahui  kurang aktifnya siswa dalam bimbingan 

kelompok ini kaitanya dengan dinamika kelompok. 

Skala psikologis dipandang oleh Azwar (2005:3-4) sebagai alat ukur yang 

memiliki karekteristik khusus seperti : 1) cenderung digunakan untuk mengukur 

afektif-bukan kognitif, 2) stimulusnya berupa pertanyaan atau pernyataan yang 

tidak langsung mengungkap atribut yang hendak diukur, melainkan mengungkap 

indikator perilak dari atribut yang bersangkutan, 3) jawabanya lebih bersifat 

proyektif, dan 4) respon subjek  tidak diklasifiasikan sebagai jawaban “benar” 

atau “salah”, semua jawaban dianggap benar selama sesuai keadaan yang 

sebenarnya, jawaban  yang  berbeda diinterpretasikan berbeda pula. 

Penggunaan skala ini menggunakan skala Likert, dimana skala ini terdiri 

atas sejumlah pernyataan yang semuanya menunjukan sikap terhadap suatu 
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objek tertentu atau menunjukkan ciri tertentu yang akan diukur (Soehartono, 

2000:77). Operasionalisasi variabel diterjemahkan melalui indikator 

pengembangan instrumen. Alat pengumpul data tersebut dirumuskan dalam 

bentuk pertanyaan atau pernyataan dengan alternatif jawaban yang telah 

disediakan. Untuk mempermudah dalam menghitung hasil yang diperoleh, maka 

setiap jawaban diberi skor sebagai berikut: 

Tabel  3.2 Penskoran Item 

 

 

 

 

 

 

Teknis pelaksanaannya adalah diberikan langsung kepada responden 

dengan alasan: 

1) Menghindari manipulasi jawaban atau pihak ketiga 

2) Peneliti dapat memberikan motivasi kepada responden agar menjawab 

dengan sungguh-sungguh dan jujur 

3) Peneliti dapat berhadapan langsung dengan responden sehingga 

apabila terjadi ketidakjelasan butir pernyataan dapat menerangkan 

secara jelas. 

Alternatif 

Skor 

(+) (-) 

Sangat Setuju 4 1 

Setuju 3 2 

Tidak Setuju 2 3 

Sangat Tidak Setuju 1 4 
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Pertanyaan yang diberikan berupa pertanyaan- pernyataan tertutup, 

yaitu jawaban telah disediakan sehingga responden tinggal memilih 

dengan memberi tanda centang (√) pada jawaban yang sesuai dengan 

keadaan diri responden. Maksud dari pemberian pertanyaan -pernyataan 

tertutup adalah: 

1) Menghindari jawaban responden yang dikhawatirkan terlalu melebar 

dan keluar dari kerangka materi penelitian 

2) Memudahkan dalam penilaian karena jawaban responden tinggal 

dijumlahkan  

3) Efisiensi waktu dan biaya. 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui skala kohesivitas kelompok, 

peneliti merujuk pada ciri-ciri kohesivitas kelompok yang dikemukakan 

oleh Faturochman (2006:95) antara lain : 1) Setiap anggotanya  komitmen 

tinggi dengan kelompoknya. 2) Interaksi di dalam kelompok  oleh 

kerjasama, bukan oleh persaingan, 3) Kelompok mempunyai tujuan-tujuan 

yang terkait satu dengan lainnya dan sesuai dengan perkembangan waktu  

tujuan yang dirumuskan meningkat. 4) Ada ketertarikan antar anggota 

sehingga relasi yang terbentuk menguatkan jaringan relasi di dalam 

kelompok. Adapun kisi-kisi instrumen kohesivitas kelompok bisa dilihat 

sebagai berikut : 
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Tabel 3.3 Kisi-kisi Kohesivitas Kelompok 

Variabel Indikator Deskriptor 

Kohesivitas 

Kelompok 

a. Setiap anggota 

mempunyai 

komitmen yang 

tinggi dengan 

kelompok 

1. Keinginan tetap bertahan di  

dalam  kelompok 

2. Mengutamakan 

kepentingan kelompok dari 

pada kepentingan  pribadi 

3. Patuh terhadap perturan-

peraturan kelompok 

 b. Interaksi didalam 

kelompok oleh 

kerjasama 

1. Komunikasi antar anggota 

kelompok 

2. Mampu mempengaruhi 

orang lain 

3. Mampu mengubah 

perilaku orang lain 

 c. Kelompok 

mempunyai tujuan-

tujuan yang terkait 

dengan  yang  lainya 

1. Tujuan kelompok yang 

dibutuhkan oleh semua 

anggota 

 d. Ada ketertarikan 

antar anggota 

1. Mengagumi atau 

menyukai orang lain 

2. Mempunyai teman 

dekat/sahabat 
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3. Melakukan aktivitas 

bersama dengan orang lain 

yang disukai/disenangi 

 

 Sedangkan untuk mengetahui tingkat dinamika kelompok , peneliti 

merujuk pada peranan yang dimainkan oleh setiap anggota kelompok 

supaya dinamika kelompok dapat terwujud, yang dikemukakan  oleh 

Mungin (2005: 69) antara  lain : (1) Membantu terbinanya suasana 

keakraban dalam  hubungan antar anggota kelompok (2) Mencurahkan 

segenap perasaan dalam melibatkan diri dalam kegiatan kelompok (3) 

Berusaha agar  yang dilakukannya itu membantu  tercapainya tujuan 

bersama (4)  Membantu tersusunnya aturan kelompok dan berusaha 

mematuhinya dengan baik (5) Benar-benar berusaha untuk  secara aktif  

ikut serta  dalam kegiatan kelompok (6) Mampu berkomunikasi secara  

terbuka (7) Berusaha membantu anggota lain  (8) Memberi kesempatan 

kepada  anggota lain  untuk menjalankan peranannya (9) Menyadari  

pentingnya kegiatan kelompok itu. Adapun kisi-kisi instrumen dinamika 

kelompok bisa dilihat sebagai berikut : 
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Tabel 3.4 Kisi-kisi Dinamika Kelompok 

Variabel Indikator Deskriptor 

Dinamika 

Kelompok 

a. Membantu terbinanya 

suasana keakraban dalam  

hubungan antar anggota 

kelompok 

1. Menunjukkan 

keramahtamahan terhadap 

anggota lain 

2. Mengurangi konflik antar 

anggota kelompok dengan  

menghormati  dan  

menghargai anggota lain 

b. Mencurahkan segenap 

perasaan dalam melibatkan 

diri dalam kegiatan 

kelompok 

1. Mengekspresikan 

perasaan secara terbuka 

c. Berusaha agar  yang 

dilakukannya itu membantu  

tercapainya tujuan bersama 

1.  Kerjasama antar anggota 

kelompok  

d. Membantu tersusunnya 

aturan kelompok dan 

berusaha mematuhinya 

dengan baik 

1. Mengetahui  dan 

memahami peraturan-

peraturan kelompok  

2. Berusaha mengikuti 

aturan kelompok 
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e. Benar-benar berusaha untuk  

secara aktif  ikut serta  

dalam kegiatan kelompok 

1. Secara sukarela berperan 

aktif dalam kegiatan 

kelompok  

 f. Mampu berkomunikasi 

secara  terbuka 

1. Mengungkapkan pendapat 

dalam kelompok 

 g. Berusaha membantu 

anggota lain 

1. Membantu anggota 

kelompok sesuai 

kemampuan 

 h. Memberi kesempatan 

kepada  anggota lain  untuk 

menjalankan peranannya 

1. Tidak memonopoli 

pembicaraan  dalam 

kelompok 

 i. Menyadari  pentingnya 

kegiatan kelompok itu 

1. Pemahaman oleh anggota 

terhadap tujuan dan 

manfaat kegiatan 

kelompok  

  

Kemudian selanjutnya metode wawancara atau interview, Menurut Sutoyo 

(2009:135), bahwa interview atau wwancara ini dipandang sebagai teknik 

pengumpulan data dengan cara tanya jawab lisan yang dilakukan secara 

sistematis guna mencapai tujuan penelitian. Pada umumnya interview dilakukan 

oleh dua orang atau lebih , satu pihak sebagai pencari data (interviewer), pihak 

lain sebagai sumber data (interviewee) dengan memanfaatkan saluran-saluran 

komunikasi secara wajar dan lancar.   
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Dalam wawancara ini termasuk dalam wawancara terstruktur, artinya apa 

yang akan digali informasinya tentang dinamika kelompok siswa itu sudah 

dipersiapkan. Jadi  wawancara ini sebagai pengumpulan data untuk mengetahui 

kurang aktifnya siswa dalam kegiatan bimbingan kelompok, kenapa hal itu 

terjadi. Wawancara ditujukan pada anggota kelompok yang tingkat dinamika 

kelompok rendah utamanya, meskipun ada sasaran yang  dinamika kelompoknya 

sangat tinggi sebagai data pebandingan. 

3.5. ANALISIS DATA 

Analisis data merupakan bagian yang teramat penting dalam penelitian, 

karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna 

dalam memecahkan masalah penelitian.  Adapun pengertian analisis data yang 

diungkap Sugiyono (2008:244) sebagai berikut: 

 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih 

mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan  

sehingga mudah dipahami leh diri sendiri maupun  orang lain. 

 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini setelah data terkumpul, 

maka kemudian diklasifikasikan menjadi dua kelompok data, yaitu data 

kuantitatif yang berbentuk angka-angka dan data kualitatif yang dinyatakan 

dalam kata-kata atau simbol. Data kualitatif yang berbentuk kata-kata tersebut 

disisihkan untuk sementara, karena akan sangat berguna untuk menyertai dan 

melengkapi gambaran yang diperoleh dari analisis data kuantitatif.  
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Baik data yang diperoleh dari sosiometri untuk mengetahui tingkat 

kohesivitas kelompok maupun angket psikologis melihat bagaimana tingkat 

dinamika kelompok akan dibuat kategori supaya mudah dibaca, kecuali ceklis 

dalam observasi yang hanya berfungsi untuk menambah data tentang tingkat 

dinamika kelompok dijumlahkan atau dikelompokkan sesuai dengan bentuk 

instrumen yang digunakan.  

Untuk dapat mengetahui dan dapat memahami lebih mudah tingkatan 

kohesi kelompok dan tingkatan dinamika kelompok, maka menggunakan rumus 

presentase sebagai berikut : 

P =  

Keterangan  : 

P : Presentase 

F : Frekuensi (Nilai skor pada pilihan item) 

N : Jumlah  (dalam hal ini jumlah banyaknya jumlah  kategori) 

Setelah mengetahui  rumus, maka langkah selanjutnya mencari 

Range dan Interval dalam membuat tabel sebagai  berikut : 

Presentase maksimal :  

Presentase minimal :  
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Rentang/Range : 100% - 25%  = 75% 

Interval :  = 18,75% 

3.5.1 Kategori Kohesivitas Kelompok 

Tabel 3.5 Kategori Kohesivitas Kelompok 

Variabel Kriteria Kategori 

Kohesi kelompok 82%-100% Sangat Tinggi 

63%-81,75% Tinggi 

44%-62,75% Rendah 

25%- 43,75% Sangat Rendah 

3.5.2 Kategori Dinamika Kelompok 

Tabel 3.6 Kategori Dinamika Kelompok 

Variabel Kriteria Kategori 

Dinamika kelompok 82%-100% Sangat Tinggi 

 63%-81,75% Tinggi 

 44%-62,75% Rendah 

 25%- 43,75% Sangat Rendah 

 

3.5.3 Validitas 

Menurut Sugiyono (2007: 348) instrumen dikatakan valid berarti 

alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data menunjukkan tingkat 

valid atau dapat mengukur apa yang hendak diukur. Suatu instumen yang 
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valid atau sahih mempunyai validitas yang tinggi, sebaliknya instrumen 

yang kuang valid memiliki validitas rendah.  

Untuk menguji validitas digunakan umus korelsi Product moment 

dari Peson, yaitu dengan cara mengkorelasikan tiap butir dengan skor 

totalnya. Rumus yang digunakan adalah, (Alvi, 2010:78). 

2222 YYNXXN

YXXYN
rxy

 

Keterangan : 

xyr
 : Koefisien korelasi Product moment 

X  : Jumlah nilai tiap item (kohesivitas kelompok) 

2
X

 : Jumlah kuadrat nilai tiap item (kohesivitas kelompok) 

Y  : Jumlah nilai tiap item (dinamika kelompok) 

2Y
 : Jumlah kuadrat nilai tiap item (dinamika kelompok) 

XY  : Jumlah hasil perkalian antara kedua variabel 

N  : Jumlah responden  

Standar pengukuran yang digunakan untuk menentukan validitas item 

berdasarkan nilai-nilai r Product moment (Sugiyono, 2011:373), yang 

menyatakan bahwa item dikatakan valid jika rxy ≥ r tabel, dimana dengan N 

= 15, dengan taraf signifikansi 5%, maka item dinyatakan valid jika rxy ≥ 

0,514. 
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Dari hasil analisis uji validitas skala kohesivitas kelompok dari 43 item, 

yang diujikan kepada 15 responden terdapat 35 item yang dinyatakan valid 

dan 8 item yang dinyatakan tidak valid, sedangkan dinamika kelompok dari 

52 item terdapat 39 ietm yang dinyatakan valid dan 13 yang dinyatakan tidak 

valid. 

Setelah mengetahui jumlah item yang valid dan yang tidak valid dalam 

item skala kohesivitas kelompok maupun dinamika kelompok, makaitem 

dapat divalidkan dengan cara Construct Validity sehingga item dapat 

digunakan dalam pengumpulan data penelitian. Menurut Friedman (dalam 

Sutoyo, 2009 : 65), Validitas Konstrak merujuk pada sejauh mana sejauh tes  

benar-benar  mengukur sebuah konstrak  teoritis. Pada intinya teori adalah 

hasil interaksi  dari berbagai asumsi dan banyak hal yang sulit diukur. 

Sebaliknya  teori  menentukan asesmen apa yang  digunakan, dan asesmen 

pada akhirnya  menentukan teori yang  dipakai. 

Adapun perincian item-item setelah menggunakan validitas konstrak yang 

digunakan dalam pengumpulan data penelitian sebagai berikut : 

Tabel 3.7 Item valid skala kohesivitas kelompok 

Variabel Indikator Deskriptor No. Item 

(+) (-) 

Kohesivias 

Kelompok 

a. Setiap anggota 

mempunyai 

komitmen yang 

tinggi dengan 

1. Keinginan tetap 

bertahan di  dalam  

kelompok 

 

8, 31 

 

 

 

12, 24 
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kelompok 2. Mengutamakan 

kepentingan kelompok 

dari pada kepentingan  

pribadi 

3. Patuh terhadap 

peraturan-peraturan 

kelompok 

1, 38 

 

 

 

3, 29 

10, 23 

 

 

 

16, 20 

b. Interaksi 

didalam 

kelompok oleh 

kerjasama 

1. Komunikasi antar 

anggota kelompok 

2. Mampu 

mempengaruhi orang 

lain 

3. Mampu mengubah 

perilaku orang lain 

17, 30 

 

4, 25 

 

 

9, 27 

2, 32 

 

18, 33 

 

 

26, 34 

 

c. Kelompok 

mempunyai 

tujuan-tujuan 

yang terkait 

dengan  yang  

lainya 

1.  Tujuan kelompok 

yang dibutuhkan oleh 

semua anggota 

7, 28 13, 37 

 

 

d. Ada ketertarikan 

antar anggota 

1. Mengagumi atau 

menyukai orang lain 

2. Mempunyai teman 

dekat/sahabat 

 

5, 22,  

 

21, 26 

 

 

14, 37 

 

6, 36 
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3. Melakukan aktivitas 

bersama dengan orang 

lain yang 

disukai/disenangi 

11 19 

 

 

 

Tabel 3.8 Item valid skala dinamika kelompok 

Variabel Indikator Deskriptor No. Item 

(+) (-) 

Dinamika 

Kelompok 

a. Membantu 

terbinanya 

suasana 

keakraban dalam  

hubungan antar 

anggota 

kelompok 

1. Menunjukkan 

keramahtamahan 

terhadap anggota lain 

2. Mengurangi konflik 

antar anggota 

kelompok dengan  

menghormati  dan  

menghargai anggota 

lain 

21, 15 

 

 

29, 36 

 

 

 

9, 19 

 

 

5,  6  

b. Mencurahkan 

segenap perasaan 

dalam melibatkan 

diri dalam 

kegiatan 

kelompok 

1. Mengekspresikan 

perasaan secara 

terbuka 

 

 

 

17, 28 4, 31 

c. Berusaha agar  

yang 

1.  Kerjasama antar 

anggota kelompok  

3,11,44 10,18,37 
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dilakukannya itu 

membantu  

tercapainya tujuan 

bersama 

d. Membantu 

tersusunnya 

aturan kelompok 

dan berusaha 

mematuhinya 

dengan baik 

1. Mengetahui  dan 

memahami peraturan-

peraturan kelompok  

2. Berusaha mengikuti 

aturan kelompok 

 

7, 24 

 

 

40, 13 

14, 25 

 

 

20, 22 

e. Benar-benar 

berusaha untuk  

secara aktif  ikut 

serta  dalam 

kegiatan 

kelompok 

1. Secara sukarela 

berperan aktif dalam 

kegiatan kelompok  

26, 43 8, 34 

 f. Mampu 

berkomunikasi 

secara  terbuka 

1. Mengungkapkan 

pendapat dalam 

kelompok 

 

23, 41 39, 2 

 g. Berusaha 

membantu 

anggota lain 

1. Membantu anggota 

kelompok sesuai 

kemampuan 

38 32 

 h. Memberi 

kesempatan 

1. Tidak memonopoli 

pembicaraan  dalam 

27, 16 33, 42 
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kepada  anggota 

lain  untuk 

menjalankan 

peranannya 

kelompok  

 i. Menyadari  

pentingnya 

kegiatan 

kelompok itu 

1. Pemahaman oleh 

anggota terhadap 

tujuan dan manfaat 

kegiatan kelompok  

1, 35 12, 30 

 

3.5.4 Reliabilitas 

Reliabilitas instrumen berarti instrumen bila digunakan beberapa 

kali untuk mengukur obyak yang sama,akan menghasilkan data yang 

sama. Teknik yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen 

menggunakan rumus Alpha. Adapun rumus Alpha yaitu: 

 

Keterangan:  

 = Reliable instrument 

 = Jumlah varians butir 

 = Varians total 

K = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 
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 Dari uji reliabilitas, diperoleh hasil yaitu 0,959 pada skala 

kohesivitas kelompok. Sedangkan dari skala dinamika kelompok diperoleh 

hasil  0,919 yang artinya skala kedua variabel dapat dikatakan reliabel. 

3.5.5 Uji Normalitas Data 

 Uji normalitas data dilakukan sebelum data diolah berdasarkan 

model-model penelitian yang diajukan. Uji normalitas data bertujuan 

untuk mendeteksi distribusi data dalam suatu variabel yang akan 

digunakan utnuk penelitian. Data yang baik dan layak untuk membuktikan 

model-model penelitian tersebut adalah data yang memiliki distribusi 

normal.  

 Ada bermacam-macam cara untuk mendeteksi normalitas distribusi 

data, salah satunya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, hipotesis yang 

diajukan adalah sebagai berikut : 

Ho : Data X berdistribusi normal 

Ha : Data X tidak berdistribusi normal 

Artinya jika Sig (P) > 0,05 maka Ho diterima, dan jika Sig (P) < 0,05 

maka Ho ditolak. 

3.5.6 Uji Korelasi 

Untuk mengetahui adanya hubungan antara kohesivitas kelompok 

dengan tingkat dinamika kelompok, maka digunakan korelasi product 

moment sebagai berikut. 

2222 YYNXXN

YXXYN
rxy

 



66 

 

   

 

Keterangan : 

xyr
 : Koefisien korelasi Product moment 

X  : Jumlah nilai tiap item (kohesivitas kelompok) 

2
X

 : Jumlah kuadrat nilai tiap item (kohesivitas kelompok) 

Y  : Jumlah nilai tiap item (dinamika kelompok) 

2Y
 : Jumlah kuadrat nilai tiap item (dinamika kelompok) 

XY  : Jumlah hasil perkalian antara kedua variabel 

N  : Jumlah responden 

Untuk memberikan interpretasi tehadap angka Indeks Pretasi “r” 

product moment, dapat dilihat pada tabel beikut ini : 

Tabel 3.9 Tabel Interpretasi Nilai r 

Besarnya nilai r Interpretasi 

0,800 sampai dengan 1,00 Antara vaiabel X dan Y terdapat korelasi yang 

sangat kuat atau sangat tinggi 

0,600 sampai dengan 0,799 Antara variabel X dan Y terdapat korelasi yang kuat 

atau tinggi 

0,400 sampai dengan 0,599 Antara variabel X dan Y terdapat koelasi yang 

sedang atau cukup tinggi 

0,200 sampai dengan 0,399 Antara variabel X dan Y terdapat korelasi yang 

rendah 

0,000 sampai dengan 0,199 Antara variabel X dan Y memang terdapat korelasi, 

akan tetapi korelasi itu sangat rendah sehingga 

korelasi itu diabaikan (dianggap tidak ada) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Pada bab ini diuraikan tentang hasil penelitian yang telah dilaksanakan 

disertai dengan analisis data dan pembahasannya tentang hubungan antara 

kohesivitas kelompok dengan dinamika kelompok dalam proses bimbingan 

kelompok pada siswa SMP Negeri 13 Semarang. 

4.1  Hasil Penelitian 

 Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk : 1) mengetahui tingkat 

kohesivitas kelompok dalam proses bimbingan kelompok pada siswa SMP Negeri 

13 Semarang, 2) mengetahui tingkat dinamika kelompok dalam proses bimbingan 

kelompok pada siswa SMP Negeri 13 Semarang, 3) mengetahui faktor-faktor 

yang menyebabkan kurang aktifnya siswa dalam poses bimbingan kelompok, dan 

4) mengetahui hubungan antara kohesivitas kelompok dengan dinamika kelompok 

dalam poses bimbingan kelompok pada siswa SMP Negeri 13 Semarang. 

4.1.1 Analisis data kohesivitas kelompok dalam proses bimbingan 

kelompok pada siswa SMP Negei 13 Semarang 

Skala kohesivitas dalam poses bimbingan kelompok dalam penelitian 

ini diukur dengan menggunakan skala kohesivitas kelompok. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel hasil deskriptif persentase kohesivitas 

kelompok sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 

Hasil deskriptif persentase kohesivitas kelompok 

Kriteria Jumlah responden % 

Sangat Tinggi 2 13,33 % 

Tinggi 11 73,33 % 

Rendah 2 13,33 % 

Sangat Rendah - 0 % 

 

Berikut akan disajikan pula gafik analisis deskiptif persentase skala 

kohesivitas kelompok : 

Grafik 4.1 

Analisis deskriptif persentase skala kohesivitas kelompok 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Sangat

Tinggi

Tinggi Rendah Sangat

Rendah

Kohesivitas
Kelompok

 

Berdasarkan tabel 4.1 dan grafik 4.1, dapat diperoleh data bahwa 

kohesivitas kelompok siswa dalam proses bimbingan kelompok  hampir 

sebagian besar siswa dalam kategori “tinggi” yakni 73,33 % atau 11 siswa, 

kemudian disusul ada 2 siswa yang berkategori “sangat tinggi” atau 13,33% 

begitu juga masuk dalam kategori “rendah” ada 2 siswa atau 13,33 %, 
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sedangkan untuk kategori “sangat rendah” tidak ada dalam proses 

bimbingan kelompok tersebut. 

Hasil deskriptif persentase siswa per indikator dapat diketahui dengan 

menginterpretasikan tingkat kohesivitas kelompok siswa yang memiliki 

rentang skor 1-4, maka jumlah skor dari setiap responden ditransformasi 

dalam bentuk persentase skor dengan cara membagi dengan skor idealnya 

dan dikalikan dengan 100%. Selanjutnya persentase skor tesebut 

dibandingkan dengan kriteria tingkat kohesivitas kemudian akan diperoleh 

kategori  sangat tinggi, tinggi, rendah, dan sangat rendah. 

Hasil deskripsi presentase skala kohesivitas kelompok siswa dalam 

proses bimbingan kelompok pada siswa SMP Negeri 13 Semarang sebagai 

beikut : 

Tabel 4.2  

Hasil deskripsi persentase per indikator skala kohesivitas kelompok 

No. Indikator Hasil 

Skor Persentase Kategori 

1. Setiap anggota mempunyai komitmen 

yang tinggi dengan kelompok 

572 79,44 % T 

2. Interaksi di dalam kelompok oleh 

kerjasama 

504 71,79 % T 

3. Kelompok mempunyai tujuan-tujuan 

yang terkait dengan  yang  lainya 

183 76,25 % T 
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4. Ada ketertarikan antar anggota 455 75,83 % T 

Rata-rata 75,82 % T 

 

Berdasarkan tabel 4.2 tersebut, maka ditarik kesimpulan bahwa rata-rata 

tingkat kohesivitas siswa SMP Negeri 13 Semarang dalam proses 

bimbingan kelompok termasuk dalam kategori “tinggi”, dengan persentase 

75,82 %, artinya kelompok tersebut dapat dikatakan solid, akrab, serta 

saling bergantung pada masing-masing anggotanya.  

4.1.2  Analisis data dinamika kelompok dalam proses bimbingan 

kelompok pada siswa SMP Negeri 13 Semarang 

Skala dinamika kelompok dalam proses bimbingan kelompok dalam 

penelitian ini diukur dengan menggunakan skala dinamika kelompok. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel hasil deskriptif persentase dinamika 

kelompok sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Hasil deskriptif persentase dinamika kelompok 

Kriteria Jumlah responden % 

Sangat Tinggi 1 6,67 % 

Tinggi 12 80 % 

Rendah 2 13,33 % 

Sangat Rendah - 0 % 

 

 Berikut akan disajikan pula gafik analisis deskiptif persentase skala 

kohesivitas kelompok : 
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Grafik 4.2 

Analisis deskriptif persentase skala dinamika kelompok 

 

 Berdasarkan tabel 4.3 dan grafik 4.2 skala dinamika kelompok di atas, dapat 

diperoleh data bahwa dinamika kelompok siswa dalam proses bimbingan 

kelompok  hampir sebagian besar siswa dalam kategori “tinggi” yakni 80 % atau 

ada 12 siswa, kemudian disusul ada 2 siswa yang berkategori “rendah” sebesar 

13,33 %, kemudian ada 1 siswa atau sebesar 6,67 %, masuk dalam kategori 

“sangat tinggi”  sedangkan untuk kategori  dinamika kelompok “sangat rendah” 

tidak ada dalam proses bimbingan kelompok tersebut. 

 Kemudian untuk mengetahui hasil deskriptif persentase siswa per indikator 

dinamika kelompok, seperti perhitungan per indikator kohesivitas sebelumnya 

yakni dengan menginterpretasikan tingkat dinamika kelompok siswa yang 

memiliki rentang skor 1-4, maka jumlah skor dari setiap responden ditransformasi 

dalam bentuk persentase skor dengan cara membagi dengan skor idealnya dan 
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dikalikan dengan 100%. Selanjutnya persentase skor tesebut dibandingkan dengan 

kriteria tingkat dinamika kelompok, sehingga akan diperoleh kategori  sangat 

tinggi, tinggi, rendah, dan sangat rendah. 

Tabel 4.4   

Hasil deskripsi persentase per indikator skala dinamika kelompok 

No. Indikator Hasil 

Skor Persentase Kategori 

1. Membantu terbinanya suasana keakraban 

dalam  hubungan antar anggota kelompok 

352 73,33 % T 

2. Mencurahkan segenap perasaan dalam 

melibatkan diri dalam kegiatan kelompok 

173 72,08 % T 

3. Berusaha agar  yang dilakukannya itu 

membantu  tercapainya tujuan bersama 

278 77,22 % T 

4. Membantu tersusunnya aturan kelompok 

dan berusaha mematuhinya dengan baik 

348 72,50 % T 

5. Benar-benar berusaha untuk  secara aktif  

ikut serta  dalam kegiatan kelompok 

179 74,58 % T 

6. Mampu berkomunikasi secara  terbuka 154 64,16 % T 

7. Berusaha membantu anggota lain 91 75,83 % T 

8. Memberi kesempatan kepada  anggota 

lain  untuk menjalankan peranannya 

177 73,75 % T 

9. Menyadari  pentingnya kegiatan 

kelompok itu 

184 76,66 % T 

Rata-rata 73,34 % T 
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 Bedasarkan tabel 4.4 tesebut , maka ditarik kesimpulan bahwa rata-rata 

tingkat dinamika kelompok siswa SMP Negeri 13 Semarang dalam proses 

bimbingan kelompok adalah “tinggi”, yakni dengan persentase 73,34 %, artinya 

bahwa kelompok tersebut didalamnya mempunyai kekuatan yang mendorong 

kehidupan kelompok yang memunculkan kelompok itu berdinamika, atau aktif 

dalam proses bimbingan kelompok secara umum di dalam kelompok tersebut.  

4.1.3 Analisis data uji korelasi kohesivitas kelompok dengan dinamika 

kelompok dalam proses bimbingan kelompok pada siswa SMP Negeri 

13 Semarang 

 Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara kohesivitas kelompok dengan dinamika kelompok dalam proses bimbingan 

kelompok pada siswa SMP Negeri 13 Semarang. 

4.1.3.1 Uji Normalitas 

 Sebelum data dianalisis terlebih dahulu dilakukan uji normalitas 

data untuk mengetahui variabel dalam penelitian berdistribusi normal atau 

tidak. 

Uji normalitas data penelitian ini menggunakan uji normalitas 

Kolmogorov-Smirnof. Data dianalisis dengan bantuan komputer program 

SPSS versi 20 Windows 2007. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan 

probabilitas. Jika probabilitas > 0,05 maka data penelitian berdistribusi 

normal. Uji normalitas data penelitian ini dapat dilihat di sebagai berikut : 
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Tabel 4.5  

Uji normalitas data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Dinamika 

Kelompok 

Kohesivitas 

Kelompok 

N 15 15 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 129,1333 114,2000 

Std. Deviation 11,82532 11,16883 

Most Extreme Differences 

Absolute ,162 ,124 

Positive ,089 ,102 

Negative -,162 -,124 

Kolmogorov-Smirnov Z ,628 ,480 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,825 ,975 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Terlihat dari tabel pada baris Asymp. Sig untuk dua sisi diperoleh 

nilai signifikansi variabel Dinamika Kelompok sebesar 0,825 dan untuk 

Kohesivitas Kelompok sebesar 0,975. Nilai signifikansi dari masing-masing 

variabel > 0,05 yang berarti bahwa data dari masing-masing variabel 

berdistribusi normal. 

4.1.3.2 Uji Korelasi 

 Dalam penelitian ini, akan dicari hubungan antara kohesivitas 

kelompok dengan dinamika kelompok dalam proses bimbingan kelompok 

pada siswa SMP Negeri 13 Semarang. 

Untuk mengetahui derajat keterkaitan atau hubungan antara 

variabel Dinamika Kelompok dan variabel Kohesivitas Kelompok, maka 

digunakan analisis koefisien korelasi. Untuk uji korelasi dalam statistik ini 

dilakukan dengan menggunakan rumus Korelasi Product Moment. 
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Perhitungan koefisien korelasi ini menggunakan SPSS for Window 

Release 20 seperti tabel dibawah ini : 

Tabel 4.6 Uji korelasi 

 

Correlations 

 Kohesivitas 

Kelompok 

Dinamika 

Kelompok 

Kohesivitas Kelompok 

Pearson Correlation 1 ,702
**
 

Sig. (2-tailed)  ,004 

N 15 15 

Dinamika Kelompok 

Pearson Correlation ,702
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,004  

N 15 15 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Dari tabel 4.6 tersebut diperoleh hasil r = 0,702, dengan tingkat 

signifikansi p = 0,000 < α = 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

korelasi yang signifikan antara variabel Kohesivitas Kelompok terhadap 

variabel Dinamika Kelompok. Dengan melihat tolok ukur atau kriteria harga 

koefisien korelasi yang telah ditetapkan oleh Sugiyono nilai sebesar 0,702 

terletak pada interval 0,600-0,799 yang menunjukkan tingkat kategori 

Tinggi.  

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1  Gambaran kohesivitas kelompok dalam proses bimbingan kelompok 

pada siswa SMP Negeri 13 Semarang 

  Kohesivitas kelompok secara umum dapat dijelaskan bagaimana anggota 

kelompok mempunyai perasaan bahwa dirinya merasa bersama-sama dalam 

kelompok, yakni saling berusaha untuk selalu membentuk ikatan emosional, akrab, 
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dan solid sehingga dapat mempertahankan anggota tetap berada dalam kelompok. 

Dan kohesi kelompok ialah bagaimana para anggota kelompok saling menyukai 

dan saling mencintai satu dengan yang lainnya (Walgito, 2007:46). 

  Dengan rasa ketertarikan antara anggota di dalam kelompok dan rasa 

bersama-sama ada di dalam kelompok itulah yang juga dapat memunculkan 

kekuatan anggota kelompok untuk tetap bertahan dan tidak meninggalkan 

kelompok. Dari pendapat yang diungkapkan oleh Walgito, dalam hal ketertarikan 

antara anggota satu dengan lainnya secara umum dapat dikatakan tinggi , hal itu 

dapat dibuktikan pada hasil analisis data per indikator tentang ketertarikan antar 

anggota yakni masuk dalam kategori tinggi dimana persentase sebesar 75,83 %, 

dan juga dari hasil wawancara dengan ketua kelas dapat dikatakan sebagian besar 

anggota kelompok, memang merupakan teman akrab di kelas atau yang dalam 

keseharian di sekolah pergi bersama, atau kumpul bersama melakukan kegiatan. 

Meskipun ada 2 (dua) dari 15 (responden) pada indikator “ketertarikan antar 

anggota kelompok” dalam kategori rendah, dalam pendalaman melalui wawancara 

diungkapkan bahwa dalam bimbingan kelompok tersebut tidak ada teman akrab 

yang ikut, tetapi teman akrab atau teman dekatnya berada di kelas lain. Romlah 

(2001:39), menyatakan bahwa beberapa hal yang membuat individu kurang 

tertarik pada kelompok salah satunya adalah besama-sama dengan orang yang 

tidak disenangi. 

  Interaksi siswa dengan anggota kelompok lain di dalam sebuah kelompok, 

terutama dalam bimbingan kelompok ditandai dengan sejauh mana perkembangan 

sosial siswa tersebut berkembang dengan optimal. Menurut Soeparwoto 
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(2007:118), bahwa perkembangan sosial anak, pada prinsipnya dipengaruhi oleh 

dua faktor, yaitu: faktor keluarga, dan faktor luar keluarga (sekolah dan 

masyarakat), jika pada hasil analisis data per indikator tentang interaksi di dalam 

kelompok oleh kerjasama yakni persentase sebesar 71,79 %, yang masuk dalam 

kategori tinggi, memungkinkan bahwa secara umum siswa tersebut mempunyai 

perkembangan sosial yang baik. Hal ini dijelaskan oleh Hurlock dalam 

Soeparwoto (2007:120), di dalam keluarga jika anak-anak mempunyai hubungan 

sosial yang harmonis, mereka akan menikkmati sepenuhnya hubungan sosial 

dengan orang-orang di luar rumah, mengembangkan sikap sehat terhadap orang 

lain, dan belajar berfungsi secara sukses di dalam kelompok teman sebaya. 

  Adanya kelompok juga dikarenakan adanya suatu tujuan, baik tujuan 

kelompok itu sendiri atau tujuan masing-masing individu yang dapat terwujud jika 

masuk dalam sebuah kelompok. Seperti yang di ungkapkan oleh menurut Wibowo 

(2005:14) menyebutkan salah satu kumpulan individu dapat  dikatakan sebagai 

kelompok adalah “anggota berusaha mencapai beberapa tujuan.” Dalam hal ini 

dengan melihat hasil analisis per indikator, dapat terlihat bahwa rata-rata anggota 

kelompok mempunyai tujuan dalam bimbingan kelompok yakni  yang masuk 

dalam kategori tinggi. Hal ini dikarenakan tujuan bimbingan kelompok yang telah 

dilaksanakan termasuk juga tujuan kelompok,  yakni membahas topik tugas 

berkenaan dengan bahaya tawuran antar pelajar, yang dalam beberapa waktu ini 

menjadi hangat untuk diperbincangkan maupun dibahas terutama dalam 

bimbingan kelompok. Disamping membahas topik tersebut, mungkin beberapa 

tujuan anggota kelompok yang ikut untuk menambah pengalaman melakukan 
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kegiatan bimbingan kelompok, atau hanya sekedar bisa berkumpul dengan teman 

dekat dalam pertemuan tersebut. Jadi pada intinya dalam kegiatan bimbingan 

kelompok ini anggota kelompok merasa memiliki tujuan yang sama (tujuan 

kelompok) yakni membahas topik secara mendalam yang bermanfaat bagi 

anggota bimbingan kelompok tersebut. 

  Agar kelompok tetap menjalankan fungsinya dengan baik utamanya 

mencapai tujuan, maka dibutuhkan komitmen dari para anggota kelompok, 

khususnya anggota bimbingan kelompok, ini dijelaskan oleh Taylor dkk 

(2009:381) tentang pengertian Cohesiveness (keutuhan, kepaduan) adalah  daya, 

baik positif maupun negatif, yang menyebabkan anggota tetap bertahan dalam 

kelompok. Kepaduan adalah karakteristik kelompok secara keseluruhan, 

berdasarkan “komitmen” individu kepada kelompok. Jika dilihat hasil analisis per 

indikator kohesivitas kelompok sebesar 79,44 % dengan kategori tinggi, maka 

dapat dikatakan bahwa secara umum anggota bimbingan kelompok tersebut 

mempunyai komimen yang tinggi, baik itu komitmen untuk mencapai tujuan 

kelompok (membahas topik secara mendalam), maupun komitmen mereka dalam 

menaati norma-norma kelompok yang dapat menunjang tercapainya tujuan 

kelompok.  

  Berdasarkan hasil analisis tingkat kohesivitas kelompok, diperoleh data 

bahwa tingkat kohesivitas kelompok siswa yang mengikuti bimbingan kelompok 

tersebut menjadi tiga tingkatan dengan masing-masing tingkat memiliki 

persentase yang berbeda. Untuk kategori sangat tinggi sebesar 13,33 %, kemudian 
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kategori tinggi sebesar 73,33 %, sisanya masuk pada kategori rendah yakni 

13,33 %.  

4.2.2  Gambaran dinamika kelompok dalam proses bimbingan kelompok 

pada siswa SMP Negeri 13 Semarang 

  Suatu kelompok tentunya bukan sekedar sekumpulan orang yang bersama-

sama dalam suatu tempat, maupun waktu yang sama dengan aktivitas atau 

kesibukannya masing-masing, melainkan di dalamnya ada hubungan antar 

individu secara psikologis dengan ditandai dengan interaksi maupun umpan balik 

antar individu satu dengan lainnya. Seperti yang dikemukakan oleh Boner dalam 

(Hartinah, 2009:24), bahwa kelompok adalah sejumlah orang yang berinteraksi 

dengan sesama lainnya dan interaksi tersebut membedakan bentuk kelompok satu 

dengan lainnya. Hal ini relevan dengan dinamika suatu kelompok, dimana bahwa 

suatu kelompok tersebut tidak pasif, namun bergerak untuk mencapai tujuan. 

Tentunya untuk mewujudkan dinamika kelompok yang berfungsi sebagai pijakan 

mencapai tujuan tersebut dibutuhkan peran masing-masing anggota di dalam 

kelompok, yang sebenarnya peran tersebut juga sudah dikatakan dinamika 

individu dalam kelompok. 

  Pertama peran tiap anggota kelompok dalam menciptakan suasana 

keakraban antar anggota kelompok, khususnya anggota bimbingan kelompok, dari 

hasil analisis per indikator dinamika kelompok, secara umum dalam hal 

membantu terbinannya suasana keakraban antar anggota kelompok termasuk 

tinggi, yakni sebesar 73,33 %. Suasana keakraban menjadi perhatian penting,  

karena dengan keakraban atau kedekatan tersebut akan membuka sebuah 
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kepercayaan dan keterbukaan antar anggota kelompok. Sehingga diharapkan 

anggota percaya dan terbuka untuk mengemukakan ide atau pendapat atau 

gagasan berkaitan pencapaian tujuan. Ini dibuktikan dari hasil wawancara 2 

responden berkaitan dengan ketertarikan dengan anggota kelompok lain rendah 

menjadikan skala dinamika kelompok  

  Selanjutnya tentang mencurahkan segenap perasaan dalam melibatkan diri 

dalam kelompok. Ketika dalam sebuah kelompok para anggotanya membina 

suasana keakraban, seperti yang sudah dibahas diatas yakni akan memunculkan 

sebuah rasa kepercayaan maupun rasa keterbukaan, dengan rasa kepercayaan dan 

keterbukaan itulah anggota kelompok diharapkan mencurahkan segenap perasaan, 

baik itu perasaan-perasaan secara emosional semisal kesenangan bisa membahas 

suatu topik bersama teman dekat, atau mencurahkan perasaan yang dialami 

dirinya jika dalam proses bimbingan kelompok bisa dikatakan “tepat”, semisal 

ketika ada salah satu anggota kelompok yang menyinggung perasaan lalu dapat 

memperingatkan dengan baik, kemudian mengkoreksi jika ada kata-kata yang 

kurang tepat, dan sebagainya. Dalam hal mencurahkan segenap perasaan dalam 

proses bimbingan kelompok ini dari hasil analisis per indikator masuk dalam 

kategori tinggi, yakni sebesar 72,08 %, artinya bahwa anggota bimbingan 

kelompok tersebut secara umum baik dalam mengeskpresikan segala perasaan. 

  Indikator yang ketiga dimana setiap anggota berusaha yang dilakukannya 

untuk mencapai tujuan, dalam penelitian ini mendeskripsikan dengan bagaimana 

para anggota melakukan kerja sama dalam mencapai tujuan, seperti yang dilihat 

pada tabel 4.4, indikator tersebut sebesar 77,22 % yang masuk dalam kategori 
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tinggi. Dalam hal kerjasama antar anggota bimbingan kelompok ini masih saling 

terkait dengan indikator-indikator dinamika kelompok yang sudah dibahas, yakni 

untuk mencapai tujuan sebuah kelompok diperlukan suasana yang solid dan 

kondusif untuk memungkinkan terjadinya proses kerjasaman diantara anggota 

kelompok. hal ini sependapat dengan apa yang diungkapkan oleh Hartinah 

(2009:51), yang menyatakan soliditas, efektivitas, dan produktivitas kelompok 

dipengaruhi oleh rasa percaya, keterbukaan, pewujudan diri dan saling 

ketegantungan diantara individu-individu anggota bimbingan kelompok. dan rasa 

kepercayaan dan keterbukaan tersebut terwujud dari membina seuasana keakraban. 

 Kemudian dalam proses kelompok, supaya dinamika kelompok itu berjalan 

sesuai harapan, maka dibutuhkan aturan kelompok atau biasa disebut norma 

kelompok. Aturan atau norma kelompok tersebut mengikat selama anggota berada 

dalam kelompok, dalam hal ini yakni dalam kegiatan bimbingan kelompok 

dibutuhkan aturan yang mengikat anggota kelompok didalamnya untuk membantu 

tersusunya aturan kelompok  serta mentaati peraturan yang telah dibuat bersama, 

hal ini penting karena yang diharapkan adalah dinamika individu dalam kelompok 

yang fokus dalam mencapai tujuan, bukan sebaliknya. Seperti pendapat Gerungan 

(2009:103) yang menyatakan bahwa norma-norma kelompok berkaitan dengan 

cara-cara tingkah laku yang diharapkan dari semua anggota kelompok dalam 

keadaan-keadaan yang berhubungan dengan kehidupan dan tujuan interaksi 

kelompok. Berarti jika pada analisis per indikator mengenai aturan kelompok 

pada anggota bimbingan kelompok pada siswa SMP Negeri 13 Semarang sebesar 
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72,50 % dan masuk pada kategori tinggi, maka bisa kita simpulkan bahwa 

sebagian besar siswa mematuhi atuan atau norma yang ada di kelompok.  

  Selanjutnya kedua indikator dinamika kelompok yakni mengenai benar-

benar berusaha untuk  secara aktif  ikut serta  dan mampu berkomunikasi secara 

terbuka dalam kegiatan bimbingan kelompok ini masuk kategori tinggi, masing-

masing sebesar 74,58 % dan 64,16 %. Pada indikator dimana anggota kelompok 

secara aktif ikut serta dalam kegiatan kelompok, itu maksudnya mengharapkan 

kesadaran anggota kelompok melakukan kegiatan yang berhubungan dengan 

bimbingan kelompok, atas kemauan sendiri, bukan karena diperintah dahulu oleh 

pemimpin kelompok, maupun ditegur dahulu oleh teman, namun karena merasa 

percaya bahwa keterlibatan dirinya dalam kegiatan bimbingan kelompok itu akan 

bermanfaat bagi kelompok maupun dirinya. Kemudian indikator mengenai 

mampu berkomunikasi secara terbuka, dalam hal ini bahwa kegiatan bimbingan 

kelompok dikatakan berdinamika ditandai salah satunya dengan adanya 

komunikasi terbuka antar anggota kelompok tentunya dalam mencapai tujuan. 

Komunikasi ini perlu tentunya komunikasi verbal, karena pada dasarnya anggota 

bimbingan kelompok sendiri termasuk orang normal, artinya bukan termasuk 

tunawicara. Sesuai dengan tujuan berkomunikasi yang diungkapkan oleh Sugiyo 

(2005:9) bahwa tujuan pokok dalam berkomunikasi adalah untuk mempengaruhi 

orang lain, dan menjadikan diri kita sebagai suatu agen yang dapat mempengaruhi 

orang lain, dan menjadikan diri kita sebagai suatu agen yang dapat menentukan 

atas lingkungan kita menjadi sesuatu yang kita maui. Atas pendapat tersebut 

bahwa komunikasi antar anggota kelompok yang terjadi, tidak lain anggota 
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kelompok berusaha mempengaruhi anggota kelompok lain sejalan pikiran maupun 

sikap dengan menyatakan pendapat melalui komunikasi yang disampaikan dalam 

kelompok sehingga tujuan kelompok tersebut tewujud dengan saling 

berargumentasi salah satunya. 

  Indikator dinamika kelompok yang ketujuh mengenai berusaha membantu 

anggota kelompok lainya, pada kelompok ini termasuk dalam kategori tinggi 

yakni sebesar 75,83 %. Jadi ketika anggota kelompok saling peduli apalagi 

dengan membantu anggota kelompok yanng membutuhkan, maka akan membantu 

atau setidaknya meminimalkan hambatan dalam pencapaian tujuan bimbingan 

kelompok itu sendiri, misalkan pada permainan bimbingan kelompok, ketika 

membutuhkan  alat tulis sebagai perlengkapanya namun ada anggota kelompok 

yang tidak membawanya dan anggota kelompok yang lain meminjamkan alat tulis 

tersebut maka itu salah satu usaha agar tujuan utama bimbingan kelompok 

berjalan lancar. 

  Selanjutnya memberi kesempatan kepada anggota kelompok lain untuk 

menjalankan peranannya, maksudnya adalah bahwa dinamakan dinamika 

kelompok ketika semua anggota kelompok ikut berperan aktif dalam kegiatan 

tersebut, bukan hanya satu atau sedikit anggota yang aktif dan yang lain tidak. 

Pada indikator ini termasuk dalam kategori tinggi yakni sebesar 73,75 % artinya 

secara umum anggota dalam bimbingan kelompok tersebut saling membei 

kesempatan kepada anggota kelompok lain. 
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  Yang terakhir indikator adanya dinamika kelompok adalah adanya 

kesadaran pentingnya kegiatan kelompok tersebut. Hal ini sangat jelas dan 

sistematis artinya ketika para anggota bimbingan kelompok merasa bahwa 

kegiatan yang tengah dilakukan tidak penting bagi dirinya, maka kecenderungan 

untuk berperan aktif dalam kelompok akan kurang, dan ini akan menjadikan 

dinamika kelompok akan kurang juga. Namun dalam kelompok ini, para anggota 

kelompok merasa sadar akan pentingnya kelompok untuk diri sendiri maupun 

untuk anggota kelompok lain, hal ini bisa dilihat dari hasil analisis per indikator 

ini masuk dalam kategori tinggi sebesar 76,66 %. 

4.2.3  Gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi kurang aktifnya siswa 

dalam proses bimbingan kelompok 

  Berdasarkan hasil wawancara terhadap 2 (dua) responden yang masuk 

kategori tingkat kohesivitas tinggi yang diikuti juga dengan tingkat dinamika 

kelompok tinggi, dan 2 (responden) siswa yang masuk kategori tingkat 

kohesivitasnya rendah dengan diikuti dengan tingkat dinamika kelompok yang 

rendah pula, serta mewancarai  ketua kelas, didapatkan data bahwa untuk siswa 

yang tingkat kohesivitasnya rendah kemudian juga diikuti pada tingkat dinamika 

kelompok yang rendah pula yakni dari 2 (dua) responden itu siswa mengutarakan 

kenyamanan dalam kelompok tersebut dirasa kurang, artinya kenyamanan dengan 

teman kelompok, artinya kurang akrabnya atau kurang dekatnya siswa tersebut 

dengan teman dalam kelompok, dan ketidak senangan terhadap salah satu teman 

yang suka mengganggu. Sedangkan pada siswa yang tingkat kohesivitasnya 

sangat tinggi dengan diikuti tingkat dinamika kelompok sangat tinggi/tinggi pula 

yakni dari 2 (dua) responden, mengutarakan bahwa dalam hal kenyamanan dalam 
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kelompok siswa tersebut merasa nyaman tentunya karena akrab dan merasa 

bahwa temanya dalam kelompok baik dan menyenangkan. Kemudian dalam hal 

ketertaikan, suka/tidak suka terhadap aanggota lain dalam kelompok dari 2 (dua) 

responden yang tingkat kohesivitasnya rendah dengan diikuti juga dinamika 

kelompoknya rendah mengutarakan bahwa didalam kelompok tidak ada yang 

dikagumi, disukai maupun disenangi, mereka merasa biasa saja dengan teman lain 

dalam kelompok, sebaliknya pada 2 (dua) responden yang tingkat kohesivitasnya 

masuk dalam kategori sangat tinggi dan diikuti tingkat dinamika kelompoknya 

sangat tingi/tinggi tersebut dalam hal ketertarikan, suka/tidak suka terhadap 

anggota lain mengutarakan bahwa kagum, dan suka terhadap anggota lain dalam 

kelompok. Dari hal kenyamanan dan ketertarikan tersebut sesuai dengan Festinger, 

Schacter, dan Back (dalam Sarlito dan Eko, 2009:178-179), yang menyatakan 

bahwa kohesivitas dipengaruhi oleh kemenarikan  kelompok dan  anggotanya 

serta sejauh mana kelompok bisa memenuhi kebutuhan atau tujuan  individu. 

Artinya bahwa suatu kelompok dimana anggotanya merasa nyaman didalam 

kelompok utamanya hubungan dengan anggota kelompok lain, serta mereka 

saling mempunyai ada ketertarikan, maka akan mewujudkan keterbukaan dan 

kepercayaan, sehingga akan lebih mudah berdinamika d idalam sebuah kelompok 

dalam mencapai tujuan. 

 Kemudian dalam hal siswa merasa tujuan yang sama, semua responden, yakni 

ke 4 (empat) responden, siswa merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni 

membahas topik secara mendalam dalam proses bimbingan kelompok yakni 

mengenai bahaya tawuran. Tujuan ini penting karena salah satu ciri kelompok 
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menurut Hartinah (2009: 75-76) menyebutkan bahwa salah satu unsur dinamika 

kelompok adalah  tujuan kelompok, artinya ketika tujuan antar anggota kelompok  

itu sama, apalagi sesuai dengan kebutuhan, maka siswa akan cenderung lebih 

berpartisipasi untuk melakukan sesuatu hal dalam mencapai tujuan tersebut. 

 Selanjutnya mengenai  melakukan aktivitas bersama-sama, untuk responden 

yang tingkat kohesivitasnya rendah yang diikuti tingkat dinamika kelompoknya 

juga rendah, mengutarakan  bahwa kebetulan teman di dalam bimbingan 

kelompok tidak ada teman yang biasa pergi bersama semisal untuk kekantin, 

belajar kelompok, main dan sebagainya, meskipun satu  responden lainya 

mengungkapkan ada teman yang biasanya pergi bersama, atau  kumupul bersama, 

kebetulan responden yang ini adalah laki-laki. Sedangkan  2 (dua) responden yang 

tingkat kohesivitasnya sangat tinggi dan diikuti tingkat dinamika kelompoknya 

sangat tinggi/tinggi pula mengutarakan bahwa teman yang ada dalam kelompok 

bimbingan, juga ada teman yang biasanya untuk pergi bersama, atau melakukan 

aktivitas bersama. 

 Yang terakhir mengenai komunikasi, pada responden  yang tingkat 

kohesivitasnya rendah dan diikuti tingkat dinamika kelompok yang rendah pula 

mengungkapkan bahwa mereka akan berkomunikasi dengan intens yang lebih 

banyak jika mereka dengan teman yang biasa kumpul atau bermain bersama.  
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4.2.4 Hubungan antara kohesivitas kelompok dengan dinamika kelompok 

dalam proses bimbingan kelompok pada siswa SMP Negeri 13 

Semarang. 

  Siswa sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, dan dalam masa remaja 

tentunya membutuhkan oang lain untuk menjadi makhluk sosial disamping 

sebagai makhluk inividu. Menjadi makhluk sosial di segala segi kehidupan 

manusia itulah tentunya siswa harus menjadi bagian dari kelompok tesebut. 

Kelompok itu terbentuk mulai dari keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan 

masyarakat (kelompok bermain). 

  Pada lingkungan sekolah khususnya siswa satu dengan lainya akan 

bertemu dengan siswa lain di sekolah, yang pada setiap individu tersebut memiliki 

karakteristik kepribadian yang berbeda, kebutuhan individual yang belum tentu 

sama, harapan yang mungkin berbeda, serta pengetahuan kebudayaan yang 

berbeda pula. Namun ketika siswa dihadapkan pada kenyataan bahwa dirinya 

menjalani proses belajar di sekolah dengan siswa lain, baik itu dalam satu kelas, 

satu rombel, maupun satu kelompok tugas maka siswa tersebut harus mampu 

menyesuaikan diri. Penyesuaian diri itu yang disebut konformitas, yang 

dungkapkan oleh Hartinah (2009:33), bahwa konformitas, yaitu kemampuan 

untuk menyesuaikan diri terhadap apa yang diinginkan orang lain dari dirinya.  

  Sekumpulan siswa yang semula berbeda dan mungkin belum saling 

mengenal kemudian menjadi sebuah kelompok yang solid, dan kohesif merupakan 

kondisi akhir yang diharapkan terjadi dalam proses dinamika kelompok. 

Dinamika kelompok tersebut juga penting dalam pencapaian tujuan kelompok, 

khususnya dalam hal ini pada kegiatan bimbingan kelompok, karena pada 
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kegiatan bimbingan kelompok memanfaatkan  dinamika kelompok sebagai media 

untuk membimbing anggota kelompok mencapai tujuan. 

 Berdasarkan hasil analisis uji korelasi product moment antara kohesivitas 

dengan dinamika kelompok pada siswa SMP Negeri 13 Semarang didapatkan 

hasil r = 0,702, dengan tingkat signifikansi p = 0,000 < α = 0,05. Dengan melihat 

tolok ukur atau kriteria harga koefisien korelasi yang telah ditetapkan oleh 

Sugiyono (2011:231) nilai sebesar 0,702 terletak pada interval 0,600-0,799 yang 

menunjukkan tingkat kategori Tinggi atau Kuat. Analisis korelasi product moment 

dibantu dengan menggunakan program SPSS versi 20 Windows 2007. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini terbukti, bahwa 

ada hubungan yang tinggi atau kuat antara kohesivitas kelompok dengan dinamika 

kelompok dalam proses bimbingan kelompok pada siswa SMP Negeri 13 

Semarang. Maka jika kegiatan dalam bimbingan kelompok tinggi kohesivitasnya, 

maka akan diikuti tinggi dinamika kelompok tersebut.  Seperti yang dapat dilihat 

dari hasil analisis tingkat kohesivitas kelompok sebesar 75,82 % dalam kategori 

tinggi, dan dinamika kelompok sebesar 73,34 % dalam kategori tinggi pula. 

Sehingga bisa kita renungkan, bahwa ketika siswa dalam suatu kelompok, 

dalam hal ini bimbingan kelompok, yang dalam kegiatannya mempunyai tujuan 

kelompok yakni membahas topik secara mendalam yang bermanfaat bagi diri 

sendiri dan kelompok, semua anggota kelompok bisa membawa diri mencipatakan 

kohesivitas kelompok, maka para anggota kelompok tesebut tidak segan untuk 

ikut berpartisipasi, berperan aktif, dengan menyatakan pendapat, mengikuti aturan 
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kelompok yang merupakan indikator adanya dinamika kelompok untuk mencapai 

tujuan akhir dalam kegiatan bimbingan kelompok itu sendiri. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan 

bahwa : 

1) Kohesivitas kelompok dalam proses bimbingan kelompok pada siswa SMP 

Negeri 13 Semarang. 

Dari hasil analisis data bahwasanya tingkat kohesivitas kelompok dalam 

proses bimbingan kelompok pada siswa SMP Negeri 13 Semarang terbagi 

menjadi 4 (empat) kategori yakni sangat tinggi, sebesar 13,33 %, kategori 

tinggi sebesar 73,33 % dan kategori rendah sebesar 13,33 %, sisanya masuk 

kategori sangat rendah 0,00 %. Jadi jika dirata-rata tingkat kohesivitas 

kelompok siswa SMP Negeri 13 Semarang dalam proses bimbingan 

kelompok masuk sebesar 75,82 % masuk dalam kategori tinggi. 

2) Dinamika kelompok dalam proses bimbingan kelompok pada siswa SMP 

Negeri 13 Semarang. 

Dari hasil analisis data bahwasanya tingkat dinamika kelompok dalam 

proses bimbingan kelompok pada siswa SMP Negeri 13 Semarang terbagi 

menjadi 4 (empat) kategori yakni sangat tinggi, sebesar 6,67 %, kategori 

tinggi sebesar 80 % dan kategori rendah sebesar 13,33 %, sisanya masuk 

kategori sangat rendah 0,00 %. Jadi jika dirata-rata tingkat kohesivitas 
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kelompok siswa SMP Negeri 13 Semarang dalam proses bimbingan 

kelompok masuk sebesar 73,34 % masuk dalam kategori tinggi. 

3) Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang aktifnya dalam proses bimbingan 

kelompok. 

Dari hasil wawancara siswa yang memiliki kohesivitas rendah dan dinamika 

kelompok rendah, faktor utama mereka tidak berperan aktif adalah 

keakraban dengan anggota kelompok lain, artinya didalam kelompok 

tersebut tidak memiliki teman yang disukai ataupun dikagumi, dan 

keakraban sendiri akan membantu siswa tersebut lebih terbuka dan percaya 

untuk terlibat dalam kegiatan bimbingan kelompok tersebut. Selanjutnya 

merasa bahwa dirinya memiliki tujuan dalam kegiatan kelompok, adanya 

teman yang biasa untuk pergi bersama, bermain bersama di dalam kelompok 

juga mempengaruhi siswa untuk berpartisipasi, serta kenyamanan berada 

didalam kelompok, apakah ada teman yang tidak disukai bahkan dibenci 

didalam kelompok atau tidak itu pun akan berpengaruh terhadap partisipasi 

siswa untuk berdinamika dalam proses bimbingan kelompok. 

4) Hubungan kohesivitas kelompok dengan dinamika kelompok dalam proses 

bimbingan kelompok pada siswa SMP Negeri 13 Semarang. 

Berdasarkan hasil analisis uji korelasi product moment antara kohesivitas 

kelompok dengan dinamika kelompok dalam proses bimbingan kelompok 

pada siswa SMP Negeri 13 Semarang, menunjukkan angka sebesar 0,702, 

yang masuk dalam interval 0,600-0,799 dengan p= 0,000. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang tinggi atau kuat antara 
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kohesivitas kelompok dengan dinamika kelompok dalam proses bimbingan 

kelompok dengan tingkat signifikansi p = 0,000 < α = 0,05. 

5.2 Saran 

 Hasil penelitian ini perlu ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas 

kohesivitas kelompok dan dinamika kelompok ketika kegiatan bimbingan 

kelompok di selenggarakan. Dengan demikian hasil optimal akan diperoleh. Hasil 

penelitian ini pelu ditindaklanjuti dari beberapa pihak anataa lain: 

1) Bidang Kesiswaan SMP  Negeri 13 Semarang 

Untuk meningkatkan kohesivitas kelompok siswa Bidang kesiswaan sekolah 

hendaknya membantu meningkatkan kohesivitas kelompok dengan cara 

menambah kegiatan-kegiatan bersama kelompok yang didalamnya ada 

kerjasama antar anggota kelompok , apakah itu tugas kelompok,  maupun 

perlombaan dan pertandingan yang membawa nama kelas ataupun sekolah 

melalui kegoatan-kegiatan OSIS. 

2) Guru Pembimbing atau konselor sekolah 

Usaha guru pembimbing atau konselor sekolah ini dengan memberikan 

layanan bimbingan dan konseling, dimana memberikan pemahaman kepada 

siswa pentingnya berhubungan baik dengan siswa lain, baik itu melalui 

layanan format klasikal, maupun kelompok, serta dengan memberikan 

semacam pelatihan outbound guna meningkatkan kohesivitas kelompok. 
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Skala Kohesivitas Kelompok 

  

A. Pengantar 

 

Skala kohesivitas kelompok ini digunakan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat 

kohesivitas kelompok siswa. Kesediaan dan keikhlasan anda membantu kami dalam mengisi 

pertanyaan mengenai kohesivitas kelompok ini sangat besar artinya dalam mencapai tujuan 

penelitian ini, untuk itu dimohon agar anda mengisi sesuai dengan pilihan anda dan kondisi 

anda pada saat ini.  

Jawaban yang anda isi tidak bersifat benar dan salah. Skala kohesivitas kelompok ini 

tidak digunakan untuk menilai pribadi anda dan tidak akan berpengaruh terhadap nilai 

prestasi belajar anda. 

 

B. Cara Mengerjakan 

 

Petunjuk : Pilihlah salah pernyataan yang sesuai dengan pilihan anda dengan memberi 

tanda cek ( √ ). 

Contoh : 

No Pernyataan STS  TS S SS 

1 Sebagai siswa saya belajar agar 

mendapatkan prestasi yang memuaskan. 

  √  

 

Keterangan : 

STS : Apabila saudara ”sangat tidak setuju” dengan pernyataan 

TS : Apabila saudara ”tidak setuju” dengan pernyataan 

S : Apabila saudara “setuju” dengan pernyataan 

SS : Apabila saudara “sangat setuju” dengan pernyataan 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Skala Kohesivitas Kelompok 
 
 

No. Pernyataan RESPON 

STS  TS S SS 

1. Saya mengerjakan tugas kelompok terlebih 

dahulu dari pada bermain 

    

2. Saya termasuk orang yang jarang berbicara 

kepada teman 

    

3. Saya tidak pernah membuat keributan di dalam 

kelompok 

    

4. Saya berhasil membuat orang lain/teman 

percaya kepada saya 

    

5. Saya kagum dengan salah satu teman di 

kelompok 

    

6. Meskipun banyak teman di dalam kelompok, 

tapi saya merasa sendiri 

    

7. Saya dan kelompok saya mempunyai tujuan 

yang sama 

    

8. Saya merasa nyaman  dengan kelompok saya     

9. Teman saya berpendapat setelah saya suruh 

menyatakan pendapatnya dalam kegiatan 

kelompok 

    

10. Saya merasa lebih mudah mengerjakan tugas 

sendiri, dari pada secara kelompok 

    

11. Saya senang melakukan kegiatan dengan 

banyak teman 

    

12. Saya tidak suka berada di dalam kelompok     

13. Saya merasa tidak mempunyai tujuan yang 

sama dengan teman dalam kegiatan kelompok 

    

14. Beberapa  teman yang ada dikelompok menurut 

saya menyebalkan 

    

15. Saya lebih baik mengalah jika saya dengan 

teman dekat/sahabat mempunyai perbedaan 

pendapat 

    

16. Saya tidak memikirkan aturan yang dibuat 

dalam kelompok 

    

17. Saya senang berdiskusi dalam kelompok 

membahas suatu topik 

    

18. Saya berkata serius tetapi dianggap bercandaan 

oleh teman 

    

19. Saya selalu melakukan kegiatan seorang diri     

20. Saya tidak suka dengan peraturan yang telah 

dibuat kelompok 

    

21. Ada teman dekat yang mendukung saya di 

dalam kelompok 

    

22. Saya ingin di dekat  teman dekat saya ketika ada 

kegiatan kelompok 

    

23.  Saya tidak memikirkan tugas kelompok, karena     



 

 

 

saya merasa sudah ada teman yang mengerjakan 

24. Saya merasa bosan dengan teman yang ada di 

kelompok 

    

25. Saya berhasil memberikan motivasi kepada 

teman dalam kelompok 

    

26. Meski teman berbicara sendiri diluar 

pembahasan saya hanya bisa diam dan 

melihatnya 

    

27. Teman saya tidak mengobrol  di luar pokok 

bahasan setelah saya tegur untuk berkonsentrasi 

dalam kegiatan kelompok 

    

28. Tujuan pembahasan topik menurut saya 

bermanfaat bagi kehidupan 

    

29. Saya tidak berbicara dengan teman di luar 

pokok bahasan yang sedang dibahas kelompok 

    

30. Saya merasa harus berbicara dan menanggapi 

pendapat teman dalam membahas suatu topik  

    

31. Saya merasa  bagian dari teman-teman 

kelompok 

    

32. Menurut saya diam itu emas, meski dalam 

kegiatan  kelompok 

    

33. Banyak teman yang tidak setuju dengan 

pendapat saya, ketika saya berpendapat 

    

34. Teman saya tetap tidak mau berbicara meski 

saya suruh berbicara dalam kelompok 

    

35. Saya kurang cocok baik dari perilaku dan cara 

berpikir dengan teman dalam kelompok ini. 

    

36. Ada teman dalam kelompok tidak menganggap 

kehadiran saya 

    

37. Menurut saya pembahasan dalam kelompok 

hanya untuk orang-orang tertentu 

    

38. Saya lebih memilih mendengarkan teman yang 

sedang berpendapat dahulu dari pada 

menanggapi teman yang mengajak bercanda di 

dalam kegiatan kelompok 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Kisi-kisi Skala Kohesivitas Kelompok 

Variabel Sub Variabel Indikator No. Item 

(+) (-) 

Kohesivias 

Kelompok 

e. Setiap anggota mempunyai 

komitmen yang tinggi 

dengan kelompok 

4. Keinginan tetap bertahan di  

dalam  kelompok 

5. Mengutamakan kepentingan 

kelompok dari pada kepentingan  

pribadi 

6. Patuh terhadap peraturan-

peraturan kelompok 

8, 31 

 

1, 38 

 

 

3, 29 

12, 24 

 

10, 23 

 

 

16, 20 

f. Interaksi didalam kelompok 

oleh kerjasama 

4. Komunikasi antar anggota 

kelompok 

5. Mampu mempengaruhi orang 

lain 

6. Mampu mengubah perilaku 

orang lain 

17, 30 

 

4, 25 

 

9, 27 

2, 32 

 

18, 33 

 

26, 34 

 

g. Kelompok mempunyai 

tujuan-tujuan yang terkait 

dengan  yang  lainya 

4.  Tujuan kelompok yang 

dibutuhkan oleh semua anggota 

7, 28 13, 37 

 

 

h. Ada ketertarikan antar 

anggota 

4. Mengagumi atau menyukai 

orang lain 

5. Mempunyai teman 

dekat/sahabat 

 

6. Melakukan aktivitas bersama 

dengan orang lain yang 

disukai/disenangi 

5, 22,  

 

21, 26 

 

 

11 

14, 37 

 

6, 36 

 

 

19 

 

 



 

 

 

Skala Dinamika Kelompok  

 

 

C. Pengantar 

 

Skala dinamika kelompok ini digunakan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat 

dinamika kelompok siswa. Kesediaan dan keikhlasan anda membantu kami dalam mengisi 

pertanyaan mengenai dinamika kelompok ini sangat besar artinya dalam mencapai tujuan 

penelitian ini, untuk itu dimohon agar anda mengisi sesuai dengan pilihan anda dan kondisi 

anda pada saat ini.  

Jawaban yang anda isi tidak bersifat benar dan salah. Skala dinamika  kelompok ini 

tidak digunakan untuk menilai pribadi anda dan tidak akan berpengaruh terhadap nilai 

prestasi belajar anda. 

 

D. Cara Mengerjakan 

Petunjuk : Pilihlah salah pernyataan yang sesuai dengan pilihan anda dengan memberi 

tanda cek ( √ ). 

Contoh : 

No Pernyataan STS  TS S SS 

1 Sebagai siswa saya belajar agar 

mendapatkan prestasi yang memuaskan. 

  √  

 

Keterangan : 

STS : Apabila saudara ”sangat tidak setuju” dengan pernyataan 

TS : Apabila saudara ”tidak setuju” dengan pernyataan 

S : Apabila saudara “setuju” dengan pernyataan 

SS : Apabila saudara “sangat setuju” dengan pernyataan 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Skala Dinamika Kelompok 
 
 

No. Pernyataan RESPON 

STS  TS S SS 

1. Saya memahami tujuan yang dibahas dalam 

kegiatan bimbingan kelompok ini 

    

2. Saya memilih menyatakan pendapat saya sama 

dengan apa yang diungkapkan teman, dari pada 

saya berfikir lagi 

    

3. Saya yakin mampu bekerjasama dalam 

kelompok 

    

4. Jika ada kata-kata yang salah dari guru BK atau 

teman saat berbicara, saya tidak 

mengingatkanya 

    

5. Saya senang mengejek  teman meski dengan 

bercanda, jika teman susah mengemukakan 

pendapat  

    

6. Saya merasa jengkel jika ada teman tidak 

sependapat dengan saya 

    

7. Saya memahami  peraturan-peraturan  yang ada 

dalam bimbingan kelompok 

    

8. Saya hanya mau mengemukakan  pendapat jika 

ditunjuk oleh guru BK  

    

9. Saya tidak suka duduk berdekatan dengan 

teman yang tidak saya sukai dalam kelompok 

    

10. Saya tidak suka dalam kegiatan kelompok     

11. Saya berdiskusi dengan teman sebelum 

mengemukakan pendapat atau menyanggah 

pendapat 

    

12. Saya merasa tujuan maupun manfaat yang 

dibahas dalam kelompok tidak sesuai dengan 

kebutuhan siswa 

    

13. Saya tidak ikut-ikutan jika teman saya berbicara 

diluar topik yang sedang dibahas 

    

14. Bagi saya peraturan yang ada di kelompok tidak 

terlalu  penting, yang penting adalah 

berpendapat membahas suatu topik 

    

15. Saya menyempatkan untuk sekedar menanyakan 

kabar maupun berbincang ringan sebelum 

kegiatan kelompok dimulai 

    

16. Saya menawarkan kepada teman lain untuk 

mengemukakan pendapat yang saya rasa kurang 

aktif dalam kegiatan kelompok 

    

17. Saya tidak  segan-segan menegur teman  yang 

tidak fokus dalam kegiatan  kelompok 

    

18. Saya merasa tidak perlu untuk bertukar 

pikiran/pendapat dengan teman dalam kegiatan 

bimbingan kelompok 

    



 

 

 

19. Saya lebih suka memalingkan muka ketika ada 

teman kelompok yang berbicara 

    

20. Saya tidak suka dengan peraturan yang telah 

dibuat kelompok 

    

21. Saya mencoba tetap memberikan senyum 

kepada teman yang ada di kelompok 

    

22. Saya sering melanggar aturan dalam kegiatan 

ini. 

    

23. Saya suka berdiskusi dalam kelompok 

membahas suatu topik  

    

24. Saya bertanya kepada guru BK jika saya merasa 

kurang  paham tentang peraturan yang ada pada 

kegiatan kelompok 

    

25. Saya tidak mengetahui adanya penjelasan  yang 

spesifik  mengenai aturan-aturan  dalam 

bimbingan kelompok 

    

26. Saya  mencoba dalam kesempatan memulai 

lebih  dahulu dari  teman-teman  jika diberi  

kesempatan untuk melakukan  sesuatu 

    

27. Saya memberi kesempatan kepada teman lain 

untuk berpendapat, meski secara bersamaan 

saya juga ingin berbicara 

    

28. Saya mengespresikan perasaan saya dengan 

tertawa jika itu menyenangkan 

    

29. Menurut saya tidak ada pendapat salah  yang 

dikemukakan oleh teman kelompok 

    

30. Bagi saya kegiatan kelompok seperti ini 

membuang-buang waktu saja 

    

31. Saya merasa tidak enak untuk bicara kepada 

teman bahwa apa yang dikatakan menyinggung 

perasaan saya 

    

32. Saya ingin membantu teman yang akrab saja 

dengan saya dalam kegiatan  kelompok 

    

33. Saya suka memotong pembicaraan teman     

34. Saya merasa bosan dalam kegiatan kelompok     

35. Saya merasa bahwa kegiatan kelompok yang 

telah  saya lakukan pasti  ada manfaatnya bagi 

saya 

    

36. Saya menghargai pendapat teman dengan 

memberi pujian 

    

37. Kegiatan kelompok membahas topik tertentu 

dengan bersama teman kelompok malah 

membuat kacau 

    

38. Saya tidak tega melihat teman kesusahan dan 

berkeingin langsung membantunya, meski 

teman saya tidak meminta tolong 

    

39. Saya sebenarnya ingin berbicara 

mengemukakan pendapat, tapi saya ragu jika 

pendapat saya salah jadi lebih baik diam 

    



 

 

 

40. Saya selalu mentaati peraturan-peraturan yang 

telah dibuat bersama 

    

41. Saya menyanggah pendapat teman, jika saya 

rasa pendapat teman kurang tepat 

    

42. Saya banyak berbicara mengemukakan 

pendapat meski teman ada yang belum 

mengemukakan pendapat 

    

43. Saya melakukan sesuatu supaya kegiatan 

kelompok tetap berjalan, misalkan 

mengemukakan pendapat, maupun  bertanya 

    

44. Saya lebih suka mengerjakan tugas bersama-

sama 

    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kisi-kisi Skala Dinamika Kelompok 

Variabel Sub Variabel Indikator No. Item 

(+) (-) 

Dinamika 

Kelompok 

a. Membantu 

terbinanya suasana 

keakraban dalam  

hubungan antar 

anggota kelompok 

1. Menunjukkan 

keramahtamahan 

terhadap anggota lain 

2. Mengurangi konflik antar 

anggota kelompok dengan  

menghormati  dan  

menghargai anggota lain 

21, 15 

 

 

29, 36 

 

 

 

9, 19, 

 

 

5,  6  

b. Mencurahkan 

segenap perasaan 

dalam melibatkan 

diri dalam kegiatan 

kelompok 

2. Mengekspresikan 

perasaan secara terbuka 

17, 28 4, 31 

c. Berusaha agar  yang 

dilakukannya itu 

membantu  

tercapainya tujuan 

bersama 

5.  Kerjasama antar anggota 

kelompok  

3, 11, 44 10,18,37 

d. Membantu 

tersusunnya aturan 

kelompok dan 

berusaha 

mematuhinya 

dengan baik 

3. Mengetahui  dan 

memahami peraturan-

peraturan kelompok  

4. Berusaha mengikuti 

aturan kelompok 

 

 

7, 24 

 

 

40, 13 

14, 25 

 

 

20, 22 



 

 

 

e. Benar-benar 

berusaha untuk  

secara aktif  ikut 

serta  dalam 

kegiatan kelompok 

2. Secara sukarela berperan 

aktif dalam kegiatan 

kelompok  

26, 43 8, 34 

 f. Mampu 

berkomunikasi 

secara  terbuka 

2. Mengungkapkan pendapat 

dalam kelompok 

 

23, 41 39, 2 

 g. Berusaha membantu 

anggota lain 

2. Membantu anggota 

kelompok sesuai 

kemampuan 

38 32 

 h. Memberi 

kesempatan kepada  

anggota lain  untuk 

menjalankan 

peranannya 

2. Tidak memonopoli 

pembicaraan  dalam 

kelompok 

27, 16 33, 42 

 

 

 i. Menyadari  

pentingnya kegiatan 

kelompok itu 

2. Pemahaman oleh anggota 

terhadap tujuan dan 

manfaat kegiatan 

kelompok  

1, 35 12, 30 

 

 

 

 

 

 


