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ABSTRAK 

 

Syahidurrachman, Miftakhus. 2013. Peningkatan Keaktifan Siswa Terhadap 

Kegiatan Kepramukaan Menggunakan Layanan Bimbingan Kelompok Teknik 

Diskusi Kelompok Pada Siswa Kelas VII F SMP Negeri 1 Demak Tahun 

2012/2013. Skripsi, Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Prof. Dr. Sugiyo, M.Si. dan 

Pembimbing II Dra. Ninik Setyowani, M.Pd. 

 

Kata kunci:  keaktifan siswa terhadap kegiatan kepramukaan, bimbingan 

kelompok, diskusi kelompok 

 

 Penelitian ini berdasarkan fenomena yang ada di SMP Negeri 1 Demak 

yang menunjukkan adanya siswa yang memiliki keaktifan diri rendah terhadap 

kegiatan pramuka. Melalui bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok 

diharapkan keaktifan siswa terhadap kegiatan kepramukaan dapat ditingkatkan. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keberhasilan dalam meningkatkan 

keaktifan siswa terhadap kegiatan kepramukaan melalui bimbingan kelompok 

teknik diskusi kelompok . 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen. Subjek penelitian adalah 10 orang siswa yang memiliki keaktifan diri 

rendah dalam komunkasi antar teman sebaya. Metode pengumpulan data 

menggunakan skala psikologi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan 

adalah statistik non parametrik dengan rumus wilcoxon. 

Hasil uji wilcoxon diperoleh Thitung = 55,0 dan Ttabel = 8,0 berarti Ha 

diterima dan Ho ditolak. Hasil tersebut menunjukkan tingkat keaktifan siswa 

terhadap kegiatan kepramukaan meningkat setelah memperoleh bimbingan 

kelompok teknik diskusi kelompok. Dari hasil penelitian menunjukkan keaktifan 

siswa terhadap kegiatan kepramukaan sebelum memperoleh bimbingan kelompok 

teknik diskusi kelompok 62,73% dengan kategori sedang dan setelah memperoleh 

bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok 75,57% dengan kategori tinggi. 

Perbedaan tingkat keaktiafan siswa terhadap kegiatan kepramukaan sebelum dan 

sesudah bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok sebesar 12,24%.Selain itu, 

siswa mengalami perkembangan perilaku yang lebih baik dilihat dari 

meningkatnya indikator kreatifitas berkegiatan, kemandirian berkegiatan, 

berkegiatan dalam kelompok.  

Simpulan dari penelitian ini adalah rendahnya tingkat keaktifan siswa 

terhadap kegiatan kepramukaan meningkat setelah mendapatkan bimbingan 

kelompok teknik diskusi kelompok. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan 

adalah agar pihak sekolah memberikan waktu bimbingan konseling kepada guru 

pembimbing agar dapat memberikan bimbingan kelompok teknik diskusi 

kelompok. 

 

 

 

 



 

 

 

viii 

viii 

DAFTAR ISI 
 

Halaman 

HALAMAN  .........................................................................................................  i 

PERNYATAAN  ..................................................................................................  ii 

LEMBAR PENGESAHAN  ...............................................................................  iii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN  .....................................................................  iv 

KATA PENGANTAR  ........................................................................................  v 

ABSTRAK  ..........................................................................................................  vii 

DAFTAR ISI  .......................................................................................................  viii  

DAFTAR TABEL  ..............................................................................................  xi 

DAFTAR GAMBAR  ..........................................................................................  xii 

DAFTAR LAMPIRAN  ......................................................................................  xiii 

BAB 1  PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah  .............................................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah  .......................................................................................  6 

1.3 Tujuan penelitian  ........................................................................................  6 

1.4 Manfaat Penelitian  ......................................................................................  7 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi  .....................................................................  8 

BAB 2  TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Penelitian Terdahulu  ................................................................................  10 

2.2 Kajian Teori ...............................................................................................  12 

2.2.1 Keaktifan Siswa  ........................................................................................  12 

2.2.1.1 Pengertian Keaktifan Siswa  .....................................................................  12 

2.2.2 Ciri ciri Keaktifan Siswa  ..........................................................................  13 

2.2.3 Jenis jenis Keaktifan Siswa Dalam Pembelajaran .....................................  14 

2.2.4 Upaya Menumbuhkan Keaktifan Siswa  ...................................................  16 

2.2.5 Aspek aspek Keaktifan Siswa  ..................................................................  18 

2.3 Kepramukaan  ...........................................................................................  20 

2.3.1 Pengertian Kepramukaan  .........................................................................  20 

2.3.2 Prinsip Dasar Kepramukaan  .....................................................................  21 

2.3.3 Kepenggalangan  .......................................................................................  23 

2.3.3.1 Regu   .......................................................................................................  23 



 

 

 

ix 

ix 

2.4 Layanan Bimbingan Kelompok ................................................................  24 

2.4.1 Pengertian Bimbingan Kelompok .............................................................  24 

2.4.2 Tujuan Bimbingan Kelompok ...................................................................  25 

2.4.3 Asas asas Bimbingan Kelompok  ..............................................................  27 

2.4.4 Tahap tahap Bimbingan Kelompok    ........................................................  28 

2.4.5 Teknik teknik Dalam Bimbingan Kelompok  ...........................................  31 

2.4.6 Teknik Diskusi Kelompok  .......................................................................  34 

2.4.6.1 Pengertian Teknik Diskusi Kelompok  .....................................................  34 

2.4.6.2 Konsep Dasar Teknik Diskusi Kelompok  ................................................  35 

2.4.7 Peranan Pemimpin Kelompok dan Anggota Kelompok  ..........................  38 

2.5 Peningkatan Keaktifan Siswa Terhadap Kegiatan Kepramukaan 

Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Diskusi Kelompok ........  40 

2.6 Kerangka Berpikir .....................................................................................  43 

2.7 Hipotesis  ...................................................................................................  43 

BAB 3  METODE PENELITIAN  

3.1 Jenis Penelitian  ...........................................................................................  44 

3.2 Desain Penelitian  ........................................................................................  45 

3.2.1 Try out  .........................................................................................................  46 

3.2.2 Pre-test  ........................................................................................................  46 

3.2.1 Treatment   ...................................................................................................  47 

3.2.4 Post-test  ......................................................................................................  48 

3.3 Variabel Penelitian ......................................................................................  48 

3.3.1    Identifikasi Variabel  .................................................................................  47 

3.3.2    Definisi Operasional Variabel  ..................................................................  49 

3.4 Populasi dan Subjek Penelitian   ...............................................................  50 

3.4.1   Populasi  ....................................................................................................  50 

3.4.2   Sampel  ......................................................................................................  50 

3.4.3   Alat Pengumpul Data  ................................................................................  51 

3.5      Prosedur Penyusunan Instrumen   ..............................................................  53 

3.6  Validitas dan Reliabilitas  ..............................................................................  56 

3.6.1   Validitas  ....................................................................................................  56 

3.6.2    Reliabilitas  ................................................................................................  57 

3.6.3  Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Skala Keaktifan Diri  



 

 

 

x 

x 

 Terhadap Kegiatan Kepramukaan  ..............................................................  58 

3.7 Teknik Analisis Data  ..................................................................................  60 

3.7.1 Analisis Diskriptif   ......................................................................................  60 

3.7.2 Uji Hipotesis   ..............................................................................................  62 

BAB 4   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian  ...........................................................................................  63 

4.1.1 Gambaran Tingkat Keaktifan Kepramukaan Siswa Sebelum 

Memperoleh Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Diskusi 

Kelompok  ............................................................................................  ....  63 

4.1.2 Gambaran Tingkat Keaktifan Kepramukaan Siswa Sesudah 

Memperoleh Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Diskusi 

Kelompok  ............................................................................................  ....  65 

4.1.3 Perbedaan TingkatKeaktifan Mengikuti Kepramukaan Siswa 

Sebelum dan Setelah Mendapatkan Bimbingan Kelompok Teknik 

Diskusi Kelompok ................................................................................  ....  67 

4.1.4 Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Diskusi 

Kelompok .............................................................................................  ....  71 

4.2 Pembahasan .................................................................................................  84 

4.3 Keterbatasan Penelitian ...............................................................................  89 

BAB 5  PENUTUP  

5.1 Simpulan ......................................................................................................  90 

5.2 Saran ............................................................................................................  91 

DAFTAR PUSTAKA  .........................................................................................  93 

LAMPIRAN-LAMPIRAN .................................................................................  95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

xi 

xi 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel Halaman 

 

3.1 Rencana Materi Bimbingan Kelompok Teknik Diskusi Kelompok ..... 47 

3.2 Penskoran Item .....................................................................................    53 

3.3 Kisi-kisi Pengembangan Instrumen Skala Keaktifan Diri 

 Terhadap Kepramukaan ........................................................................    55 

3.4 Kisi-kisi Pengembangan Instrumen Keaktifan Diri Terhadap 

 Kepramukaan setelah Try out ...............................................................    59 

3.5 Persentase Kriteria Keaktifan diri Terhadap  

 Kegiatan Kepramukaan ........................................................................    61  

4.1 Hasil  Pre Test Skala keaktifan Pramuka Siswa  ..................................    64 

4.2 Hasil  Post Test Skala Keaktifan Pramuka Siswa .................................    66 

4.3 Tabel Penolong Uji Wilcoxon  ..............................................................    67 

4.4 Perbedaan Tingkat Keaktifan Pramuka Siswa Sebelum dan 

Setelah Memeproleh Layanan Bimbingan Kelompok Teknik 

Diskusi Kelompok ................................................................................    68 

4.5 Hasil Perbedaan Skor Berdasarkan Indikator Tingkat Keaktifan 

Pramuka Siswa Sebelum dan Sesudah Memperoleh Layanan 

Bimbingan Kelompok Teknik Diskusi Kelompok   .............................    70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

xii 

xii 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Gambar         Halaman 

 

4.1 Grafik Perbandingan Pre-test dan Non-test ..........................................   69 

4.2 Grafik Persentase Skor Pre-test dan Non-test Pada Tiap Indikator .....   70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

xiii 

xiii 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

Lampiran Halaman 

 

1. Jurnal Pelaksanaan Penelitian ....................................................................   .. 95 

2. Satuan Layanan ..........................................................................................   .  97 

3. Operasionalisasi Layanan Bimbingan Kelompok  .....................................   121 

4. Materi Bimbingan Kelompok ....................................................................   125 

5. Kisi-kisi Pengembangan Instrumen Skala Keaktifan Kepramukaan 

Siswa(Try Out)  ..........................................................................................   137 

6. Pedoman Skala Keaktifan Kepramukaan Siswa (Try Out)  .......................  138 

7. Tabel Perhitungan Validitas dan Reliabilitas Uji Coba Skala 

Keaktifan Kepramukaan Siswa…………….. ..............................................142 

8. Interpretasi Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas ........................................ 148 

9. Kisi-kisi Pengembangan Instrumen Skala Instrumen Skala Keaktifan 

Kepramukaan Siswa (pre test) .................................................................... 150 

10. Pedoman Skala Instrumen Skala Keaktifan Kepramukaan Siswa( (pre 

test)…………………………………………………………. 151 

11. Hasil analisis uji wilcoxon ......................................................................... 154 

12. Daftar Hadir ............................................................................................... 156 

13. Laiseg ......................................................................................................... 160 

14. Resume Pelaksanaan Bimbingan Kelompok Teknik Diskusi Kelompok .. 161 

15. Tabel Perbandingan Pre-test dengan Post-test per 

Indikator.............................................................................................. .........193 

16. Deskripsi Keaktifan Siswa Mengikuti Kegiatan Kepramukaan............... 196 

17. Jadwal Pelaksanaan Bimbingan Kelompok Teknik Diskusi Kelompok... 202  

18. Evaluasi Pemahaman Diri dan Tindakan (UCA) ....................................... 207 

19. Foto-foto Penelitian ................................................................................... 211 

20. Surat Ijin Penelitian .................................................................................... 213 

21. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian .................................... 214



 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Bangsa yang unggul adalah bangsa yang dapat memanfaatkan sumber 

daya alam (SDA) dengan baik bagi kesejahteraan rakyatnya serta memiliki 

sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Peningkatan sumber daya manusia 

salah satunya dapat dilakukan melalui bidang pendidikan. Pendidikan merupakan 

usaha untuk mengembangkan kepribadian dan potensi (bakat, minat dan 

kemampuan) peserta didik. Guna mencapai tujuan pendidikan dan mutu 

pendidikan, disusunlah suatu kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran yang sekarang ini sering disebut dengan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang di dalamnya tidak hanya berisikan 

tentang beban belajar bagi peserta didik, melainkan juga berisikan tentang muatan 

lokal dan kegiatan pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri yang 

meliputi kegiatan ekstrakurikuler dan pelayanan konseling, sebagai bagian dari 

KTSP, merupakan hal yang tidak asing lagi didengar, namun pelaksanaannya 

masih belum maksimal di sekolah. Oleh karena itu, kegiatan pengembangan diri 

sedang menjadi sorotan di kalangan pendidik. 

Peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah merupakan individu 

yang berada pada rentang usia yang masih remaja. Berkaitan dengan itu, terdapat 

tugas-tugas perkembangan yang harus dipenuhi dalam individu. Salah satunya 

tugas yang harus dipenuhi adalah kemampuan mengekspresikan diri dan 
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mengembangkan seluruh potensinya melalui kegiatan pengembangan diri agar 

siswa aktif dalam kegiatan belajar di sekolah maupun luar sekolah. 

Siswa sebagai individu tidak lepas dari masalah dan siswa selaku anggota 

anggota sekolah dapat pula mengalami tekanan dalam hal belajar maupun 

berkegiatan dalam lingkungan sekolah. Keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan 

di sekolah akan memperngaruhi proses belajar siswa dalam menyerap materi yang 

di berikan oleg guru pelajaran, dengan adanya kegiatan di luar jam pelajaran 

membantu siswa untuk rehat sejenak dari rutinitas belajar siswa setiap harinya 

sehingga membantu siswa untuk lebih mudah lagi menerima materi pelajaran dari 

guru mata pelajaran. Selain mengikuti proses belajar mengajar disekolah, peserta 

didik diharapkan dapat memanfaatkan kegiatan kepramukaan untuk menunjang 

kegiatan pengembangan dirinya. Kegiatan kepramukaan merupakan kegiatan 

pendidikan di luar mata pelajaran dan diluar lingkungan keluarga dalam bentuk 

yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di 

alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, yang 

sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak dan budi pekerti luhur. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di SMP N 1 

Demak, diketahui ada beberapa siswa yang bermasalah dalam tingkat 

keaktifannya mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Sikap yang ditunjukan oleh 

siswa untuk menghindar dari kegiatan pramuka yaitu dengan tidak mengikuti 

kegiatan pramuka dan juga dilihat dari tingkat antusiasnya pada saat kegiatan, 

siswa menunjukan sikap tidak antusiasnya menerima materi dari pemateri dan 
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juga tidak aktif dalam regu pramukannya dan juga dapat dilihat dari absensi siwa 

mengikuti kegiatan pramuka. 

Salah satu guru pembimbing di SMP N 1 Demak, peneliti memperoleh 

keterangan sebagian besar siswa kelas VII yang berjumlah 8 kelas, diketahui 

bahwa hampir setiap kelas terdapat siswa yang tidak aktif dalam mengikuti 

kegiatan kepramukaan. Misalnya, kelas VII B terdapat 5 siswa yang  kurang aktif 

dalam mengikuti kepramukaan. Fenomena tersebut diperoleh dari keterangan 

dengan beberapa siswa kelas VII SMP N 1 Demak, bahwa beberapa siswa kurang 

begitu aktif dalam mengikuti kegiatan kepramukaan. Peneliti juga mendapatkan 

keterangan dari siswa lain tentang pembina pramuka yang terlalu monoton 

sehingga keaktifan siswa dalam kepramukaan sangat sedikit, dan setelah beberapa 

beberapa keterangan dikumpulkan diketahui bahwa siswa tersebut kurang begitu 

senang dengan kepramukaan dikarenakan tidak begitu menyukai pramuka karena 

tidak mengetahui manfaat mengikuti pramuka. siswa seluruh peserta didik atau 

dengan kata lain diwajibkan mengikuti kepramukaan  bagi kelas VII  mengikuti 

kepramukaan, setelah naik kelas VIII peserta didik dibebaskan untuk mengikuti 

kegiatan pramuka atau tidak. Kenyataan yang terjadi adalah peserta didik yang 

naik kelas VIII tidak lagi aktif dalam kegiatan kepramukaan dikarenakan tingkat 

kesadaran siswa yang masih kurang tentang pentingnya pramuka bagi diri mereka. 

Berdasarkan kenyataan di lapangan tersebut jika tidak segera ditangani, 

maka siswa-siswa tersebut akan mendapatkan hasil pembelajaran yang kurang 

maksimal, semestinya kegiatan kepramukaan yang dapat menampung minat serta 

meningkatkan kemandirian siswa dalam pembelajaran disekolah. Hal tersebut 



 

 

 

4 

nampak pada sedikitnya minat siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut 

dikarenakan kurangnya pemahaman akan manfaat dari kegiatan tersebut bagi 

kehidupannya. Pada dasarnya setelah siswa mengikuti kegiatan kepramukaan pada 

kelas VII diharapkan peserta didik dapat meningkatkan akhlak, watak dan budi 

pekertinya yang luhur sehingga pada saat kelas VIII peserta didik sukarela untuk 

mengikuti kepramukaan tanpa terpaksa dikarenakan sudah terbentuknya akhlak, 

watak dan budi pekerti yang luhur di dalam diri mereka.  

 Melihat fenomena yang terjadi pada sebagian siswa tersebut dapat 

menyebabkan proses kegiatan pramuka  terhambat dan bahkan akan hilang. Guna 

meningkatkan keaktifan siswa mengikuti kegiatan kepramukaan digunakan 

beberapa cara yang efektif, salah satunya adalah layanan bimbingan kelompok 

teknik diskusi kelompok. Memperhatikan hal tersebut dapat diketahui tentang 

kondisi siswa yang ada di sekolah pada umumnya, ada siswa yang memiliki 

keaktifan yang tinggi ada pula siswa yang memiliki keaktifan yang rendah. 

Layanan bimbingan kelompok dapat diasumsikan tepat dalam membantu 

meningkatkan keaktifan siswa. Melalui layanan bimbingan kelompok siswa yang  

tidak aktif dalam pramuka dan siswa yang aktif dalam pramuka dapat 

berkomunikasi atau berinteraksi dalam memecahkan suatu permasalahan antar 

anggota kelompok dengan menyatukan jawaban melalui pemikiran berbagai latar 

belakang yang mendasari pendapat siswa baik dari pengalaman, pengetahuan, 

bakat alam, serta ketrampilan berpikir yang dimunculkan dari rasa empati masing-

masing anggota kelompok, serta dari munculnya gagasan atau ide-ide baru yang 

nantinya diharapkan dapat memberikan peningkatan siswa mengenai keaktifan 
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mengikuti kegiatan kepramukaan. Dengan layanan bimbingan ini mereka dapat 

berlatih perilaku baru, belajar menyesuaikan diri dengan yang lain, memberi dan 

menerima dan belajar memecahkan masalah berdasarkan masukan dari anggota 

yang lain. Berdasarkan penelitian skripsi Upik Isriyanah 2007 yang berjudul 

“Kegiatan Kepramukaan Sebagai Sarana Menumbuhkan Kedisiplinan siswa SMP 

N 1 Dukuhturi Kabupaten Tegal”  

  Berdsarkan uji analisi data di atas maka dapat di ambil kesimpulan 

bahwa ada hubungan yang signifikan yang bersifat positif anatara 

keaktifan mengikuti kegiatan pramuka dengan tingkat kedisiplinan 

siswa SMP N 1 Dukuhturi Kabupaten Tegal. Karena belajar 

memerlukan disiplinan, kepada para siswa disarankan untuk 

menumbuhkan disiplin melalui kegiatan pramuka, sehingga para siswa 

dapar mempertahankan dan meningkatkan prestasi belajarnya. Kepada 

seluruh pihak yang berkecimpung dalam kepramukaan agar dapat 

menciptakan kegiatan yang lebih variatif sehingga tidak menimbulkan 

kebosanan dalam kegiatan dan orang lain dapat mengambil manfaat 

dari kegiatan yang diciptakan.   

Berdasarkan artikel penelitian Lailatul Mufidah dan Mochamad Nursalim, staf 

pengajar prodi BK FIP Unesa “Penggunaan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik 

Diskusi Kelompok Untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa” 

Berdasarkan  analisis  tersebut,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  seluruh 

peserta  diskusi  kelompok  mengalami  peningkatan  minat  belajar.  

Dari  10  siswa peserta  diskusi  kelompok,  yaitu    Anggrek,  Apel,  

Melati,  Dahlia,  Mawar, Strawbery,  Jeruk,  Sirsak,  Anggur,  dan  

Sedap  malam  seluruhnya  mengalami perubahan  tingkat  skor  minat  

belajar.  Walaupun  perubahan  yang  mereka  alami belum  cukup  

optimal,  karena  belum  dapat  meningkatkan  minat  belajar  mereka 

menjadi kategori tinggi. Mereka hanya mengalami peningkatan minat 

belajar dari kategori rendah menjadi sedang.  

 

 Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk 

mengangkat layanan bimbingan kelompok ini dengan menggunakan teknik 

diskusi kelompok, dikarenakan di SMP N 1 Demak pernah dilaksanakan layanan 

bimbingan kelompok dan SMP N 1 Demak sampai saat ini juga belum pernah 
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dilakukan penelitian mengenai bimbingan kelompok menggunakan teknik diskusi 

kelompok.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka rumusan permasalahan 

utama yang menjadi fokus penelitian yaitu adakah peningkatan keaktfan siswa 

terhadap kegiatan kepramukaan di SMP N 1 Demak yang terbagi menjadi: 

1.2.1 Bagaimana tingkat keaktifan siswa terhadap kegiatan kepramukaan sebelum 

mengikuti layanan bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok? 

1.2.2 Bagaimana tingkat keaktifan siswa terhadap kegiatan kepramukaan setelah 

mengikuti layanan bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok? 

1.2.3 Adakah peningkatan keaktifan siswa terhadap kegiatan kepramukaan 

sebelum dan sesudah mengikuti layanan Bimbingan Kelompok teknik 

diskusi kelompok? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan utama dari 

penelitian ini adalah Untuk mengetahui gambaran secara empiris peningkatan 

keaktifan siswa kelas VII terhadap kegiatan kepramukaan di SMP N 1 Demak 

tahun 2012/2013 yang dijabarkan sebagai berikut : 

1.3.1 Mengetahui tingkat keaktifan siswa kelas VII terhadap kegiatan 

kepramukaan di SMP N 1 Demak  sebelum dilaksanakan bimbingan 

kelompok teknik diskusi kelompok. 
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1.3.2 Mengetahui tingkat  keaktifan siswa kelas VII terhadap kegiatan 

kepramukaan di SMP N 1 Demak setelah mengikuti layanan bimbingan 

kelompok teknik diskusi kelompok. 

1.3.3 untuk mengetahui perbedaan tingkat keaktifan siswa kelas VII terhadap 

kegiatan kepramukaan di SMP N 1 Demak sebelum dan setelah mengikuti 

kegiatan layanan bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

serta membantu perkembangan keilmuan dalam bidang Bimbingan dan 

Konseling, terutama masalah yang berkaitan dengan keaktifan siswa mengikuti 

kegiatan pramuka melalui layanan bimbingan kelompok. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi siswa  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan  dan mengembangkan 

keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan kepramukaan  

1.4.2.1 Bagi Guru Pembimbing 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, acuan, atau 

pertimbangan dalam pelaksanakan layanan bimbingan kelompok apabila 

penelitian ini terbukti bahwa layanan bimbingan kelompok dapat 

meningkatkan keaktifankepramukaan pada siswa.  
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1.4.2.2 Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengarah dan motivator 

pelaksana pembelajaran, khususnya dalam kegiatan layanan bimbingan 

dan konseling. 

1.5      Sistematika Penyusunan Skripsi 

Untuk memberi gambaran yang menyeluruh dalam skripsi ini, maka perlu 

disusun sistematika skripsi.  Skripsi ini terdiri atas tiga bagian yaitu bagian awal, 

bagian pokok, dan terakhir bagian akhir: 

1.5.1    Bagian Awal Skripsi 

Bagian ini berisi tentang Halaman judul, Halaman pengesahan, Halaman 

motto dan Persembahan, Kata pengantar, Daftar isi, dan Daftar lampiran. 

1.5.2    Bagian Skripsi 

Bagian ini terdiri dari lima bab yang meliputi 

BAB 1 Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang gambaran secara keseluruhan isi skripsi. Dalam 

pendahuluan dikemukakan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Skripsi. 

BAB 2 Landasan Teori 

Pada bab ini terdapat kajian pustaka yang membahas teori-teori yang 

melandasi judul skripsi, serta keterangan yang merupakan landasan 

teoritis terdiri dari: teori mengenai keaktifan siswa mengikuti 

kepramukaan dan teori mengenai layanan bimbingan kelompok,kerangka 

berpikir serta hipotesis penelitian. 
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BAB 3 Metode Penelitian 

Metodelogi Penelitian yang terdiri dari populasi dan sampel, variabel 

penelitian, rancangan eksperimen, penyusunan eksperimen, validitas dan 

reliabilitas instrumen, metode pengumpulan data, dan metode analisis 

data. 

BAB 4  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang meliputi antara lain: Persiapan 

penelitian, Pelaksanaan penelitian, Penyajian Data, Analisis Data, serta 

Pembahasan Hasil Penelitian. 

BAB 5  Penutup 

Pada bab ini penulis memberikan interpretasi atau simpulan dari hasil 

penelitian serta saran-saran. 

1.5.2    Bagian Akhir Skripsi 

Pada bagian ini terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini akan menguraikan tinjauan pustaka yang melandasi penelitian, 

yang meliputi:; (1) penelitian terdahulu; (2) kajian teori ; (3) kerangka berpikir; 

(4) hipotesis. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini menggunakan berbagai macam literatur yang berfungsi 

sebagai bahan acuan untuk memperkuat teori-teori yang dipakai dalam penelitian 

ini. Selain dari buku dan artikel dalam internet, peneliti juga memakai penelitian 

terdahulu yang berupa skripsi dan jurnal penelitian untuk menjadi bahan acuan. 

Selain itu juga sebagai bahan rujukan dalam penulisan teori-teori dalam penelitian 

ini.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rini Yusmiati dengan judul 

“Meningkatkan Keaktifan Siswa Dalam Proses Belajar Di Kelas Melaui Layanan 

Bimbingan Kelompok Pada Siswa Kelas VIII SMP N 7 Semarang Tahun Ajaran 

2009/2010”. Adapun hasil penelitian tersebut adalah adanya peningkatan 

keaktifan siswa dalam proses belajar dikelas melalui layanan bimbingan 

kelompok pada siswa kelas VIII SMP N 7 semarang Tahun 2009/2010 diperoleh 

tingkat keaktifan siswa dalam proses belajar dikelas sebelum mendapatkan 

layanan bimbingan kelompok tergolong rendah. Peningkatan keaktifan siswa 

diperoleh dari dinamika, keterbukaan, kerjasama, komunikasi dan kepercayaan 

dari anggota kelompok. Hal ini berarti bahwa layanan bimbingan kelompok 



 

 

 

11 

mampu memberikan kontribusinya untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam 

proses belajar di kelas. 

Dalam penelitian yang berjudul “Kegiatan Kepramukaan Sebagai Sarana 

Menumbuhkan Kedisiplinan Siswa SMP Negeri 1 Dukuhturi Kebupaten Tegal ” 

yang dilakukan oleh Upik Isriyanah di dalam penelitian ini dijelaskan bahwa 

kegiatan keapramukaan berpengaruh positif terhadap tingkat kedisiplinan dan 

kemandirian  siswa SMP Negeri 1 Dukuhturi Kabupaten Tegal, maka demikian 

dapat disimpulkan yaitu kegiatan kepramukaan secara efektif langsung dapat 

meningkatkan kemandirian siswa baik itu dalam hal akademik maupun non 

akademik. 

Dalam jurnal internasional yang berjudul Teaching as Subversive Activity 

yang dilakukan oleh Neil Postman & Charles Weingartner (2009:125) dijelaskan 

bahwa Aktifitas adalah proses dimana adanya keterlibatan yang didasari oleh 

adanya rangsangan dari dalam diri untuk dapat mengerjakan sesuatu agar lebih 

berkembang dalam diri tersebut, baik secara fisik maupun psikisnya. Dalam jurnal 

ini juga menjelaskan  bahwa pengajaran juga harus kreatif sehingga pengajaaran 

dapat lebih variatif.  

Dari beberapa penelitian terdahulu, keaktifan kepramukaan dapat diatasi 

dengan berbagai layanan yang ada dalam Bimbingan dan Konseling tidak 

terkecuali dengan bimbingan kelompok. Melihat dari pemaparan diatas peneliti 

ingin menggunakan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi kelompok untuk 

meningkatkan keaktifan kepramukaan. Karena bimbingan kelompok dianggap 

yang paling sesuai dengan permasalahan yang akan ditelliti.      
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2.2 Kajian Teori  

2.2.1 Keaktifan Siswa 

2.2.1.1 Pengertian  

Dalam kehidupan manusia, tidak selamanya individu akan berhasil dalam 

melakukan pengendalian diri dalam belajar,belajar tidak bisa dipaksakan oleh 

orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan oleh orang lain. Belajar hanya 

mungkin terjadi apabila anak mengalami sendiri., belajar menunjukan adanya jiwa 

yang aktif. Keaktifan tersebut dapat berupa kegiatan fisik yang mudah diamati 

maupun kegiatan psikis yang sulit diamati.  

Ahmad & Supriyono (2004: 207) menegmukakan siswa aktif adalah siswa 

yang terlibat secara intelektual dan emosional dalam kegiatan belajar. Menurut 

Sugandi (2004:75) keaktifan siswa dalam proses pembelajaran tidak hanya 

keterlibatan dalam bentuk fisik seperti duduk melingkar, mengerjakan/ melakukan 

sesuatu, akan tetapi dapat juga dalam bentuk proses pembelajaran tidak hanya 

keterlibatan dalam bentuk fisik seperti duduk melingkar, mengerjakan/ melakukan 

sesuatu, akan tetapi dapat juga dalam bentuk proses analisis, analogi, komparasi, 

penghayatan, yang semuanya merupakan keterlibatan siswa dalam hal psikis dan 

emosi. 

 

Berdasarkan pendapat beberapa para ahli diatas, dapat disimpulkan siswa 

aktif adalah siswa yang terlibat secara fisik, psikis, intelektual dan emosional 

secara terus menerus dalam proses pembelajaran.       
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2.2.2 Ciri-Ciri Keaktifan Siswa   

 terdapat pendapat-pendapat dari beberapa tokoh mengenai ciri-ciri 

kekatifan siswa dalam proses pembelajaran. Dari beberapa ciri-ciri ini kemudian 

akan diambil kesimpulan yang menjadi inti ciri-ciri keaktifan siswa dalam 

penelitian ini 

Suryosubroto (2002:71-72) keaktifan siswa tampak dalam beberapa 

kegiatan, antara lain : (1) Berbuat sesuatu untuk memahami materi 

pelajaran dengan penuh keyakinan; (2) Memperlajari, mengalami  dan 

menemukan sendiri bagaimana memperoleh situasi pengetahuan; (4) 

Belajar dalam kelompok; (5) mencobakan sendiri konsep-konsep 

tertentu; (6) Mengkomunikasikan hasil pikiran, penemuan, dan 

penghayatan nilai-nilai secara lisan dan penampilan. 

 

Sugandi ( 2004: 75-76)berpendapat kadar keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran dapat dilihat pada dimensi siswa yaitu : 

Pembelajaran yang berkadar pembelajaran aktif dan akan terlibat pada diri 

siswa akan adanya rasa keberanian untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, 

keinginan dan kemauannya. Dimensi siswa ini pada akhirnya akan menumbuhkan 

dan mengembangkan kreativitas siswa. 

 Ahmadi  & Supriyono (2004: 207-208) untuk melihat terwujudnya 

keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar terdapat beberapa 

indikator  cara belajar siswa yang aktif. Melalui indikator cara belajar 

siswa aktif dapat dilihat tingkah laku mana yang muncul dalam suatu 

proses belajar mengajar. Indikator tersebut yaitu : 

 

 

1) Keinginan, keberanian menampilkan minat, kebutuhan dan 

permasalahannya. 

2)   Keinginan dan keberanian serta kesempatan untuk berpartisipasi 

dalam kegiatan persiapan, proses, dan kelanjutan belajar. 
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3)    Penampilan berbagai usaha/ kekreatifan belajar mengajar sampai 

mencapai keberhasilannya. 

4)  kebebasan atau keleluasaan melakukan hal tersebut tanpa tekanan 

guru/ pihak lain. 

Keaktifan adalah ketika seorang individu mempunyai dorongan untuk 

berbuat sesuatu, mempunyai kemauan dan aspirasinya sendiri.  

Berdasarkan ciri-ciri keaktifan siswa yang telah disebutkan diatas maka 

indikator keaktifan siswa dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1)  keinginan, keberanian serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan, proses dan kelanjutan belajar. 

2)  penampilan berbagai usaha belajar sampai mencapai keberhasilan 

(kreativitas belajar) 

3)  berbuat sesuatu untuk memahami materi pelajaran dengan penuh 

keyakinan 

4)  belajar dalam kelompok; dan  

5)  mempelajari, mengalami, dan menemukan begaimana memperoleh 

situasi pengetahuan (kemandirian belajar). 

2.2.3 Jenis-Jenis Keaktifan Siswa Dalam Pembelajaran   

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dapat dilihat dari tingkat 

kualitas aktivitasnya di kelas. Semakin baik kualitas aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran, maka dapat dikatakan siswa menunjukan sikap aktif. Dierch (dalam 

Hamalik 2001: 172) membagi bentuk aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 
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yang diklasifikasikan dalam delapan kelompok yaitu kegiatan visual, lisan, 

mendengarkan, menulis, menggambar, metrik, mental dan emaosi. 

Kemudian Nasution, S (2009: 91) berpendapat mengenai aktivitas belajar 

yang dibagi kedalam beberapa aspek aktivitas yaitu “visual activities, oral 

activities, listening activities, motor activities, mental activities, dan emotional 

activities”. 

a. Visual activities merupakan aktivitas indera penglihatan siswa. 

Bentuk dari aktivitas ini misalnya adalah memperhatikan guru dalam 

memberikan pengajaran dan percobaan. 

b. Oral activities merupakan aktivitas lisan atau mulut siswa. Bentuk 

aktivitasnya adalah memberi saran, bertanya, dan berpendapat. 

c. Listening activities merupkan aktivitas indera pendengaran siswa. 

Bentuk aktivitas dalam pembelajarannya adalah menyimak atau 

mendengarkan guru atau siswa yang sedang bertanya dan 

berpendapat. 

d. Motor activities merupakan aktivitas dalam bentuk gerakan seperti 

mencatat, tunjuk jari dan menggunakan kepala. 

e. Mental activities  merupakan aktivitas yang berkaitan dengan 

keberanian dan kemandirian. 

f. Emotional activities  merupakan aktivitas yang berkaitan dengan 

keadaan emosi siswa seperti rasa senang, tenang, dan bangga. 

Dari pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan jenis-jenis keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran di kelas yaitu sebagai berikut : 

1) Keaktifan dalam aktivitas penglihatan seperti memperhatikan guru.  

2) Keaktifan dalam keaktivitas lisan seperti bertanya, berpendapat atau 

memberi saran. 
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3) Keaktifan dalam aktivitas pendengaran seperti mendengarkan atau 

menyimak guru yang sedang mengajar atau siswa yang sedang 

berpendapat. 

4) Keaktifan dalam aktivitas motorik seperti menulis, menggambar, 

tunjuk jari ataupun mengerjakan tugas dipapan tulis. 

5) Keaktifan dalam aktivitas mental yang berkaitan dengan keberanian 

dalam menjalankan aktivitas lisan dan motoriknya. 

6) Keaktifan dalam aktivitas emosional seperti sikap tenang dalam 

proses pembelajaran  

2.2.4 Upaya Menumbuhkan Keaktifan Siswa 

 Manusia pada pada dasarnya tidak akan pernah lepas dari berbagai macam 

masalah, seperti bagaimana agar bisa aktif dalam segala kegiatan. Proses untuk 

mengembalikan atau menumbuhkan sikap aktif perlu proses agar sikap tersebut 

dapat muncul. Keaktifan merupakan sikap seorang individu dimana individu dapat 

berubah karena muncul dari dalam dirinya atau kemauan sendiri. Dengan 

keaktifan kita bisa lebih bisa menempa diri untuk lebih maju dari sebelumnya, 

maka dari itu kekatifan tersebut harus ditumbuhkan dari dalam diri.   

Menurut Hollingswort & Lewis (2008: viii) mengemukakan bahwa 

terdapat beberapa cara yang dilakukan untuk dapat menumbuhkan keaktifan siswa 

yaitu (1) mengacu pada tujuan; (2) melibatkan siwa; (3) menggunakan seni, 

gerakan dan indera; dan (4) meragamkan langkah dan kegiatan. Dari penjelasan 

yang dikemukakan ahli tersebut dapat diuraikan sebagai berikut 
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(1) Mengacu pada tujuan 

Tujuan pembelajaran hendakanya disampaikan kepada siswa agar mereka 

dapat mengerti dan dapat mengubungkan tujuan tersebut dengan hasil yang 

hendak dicapai dari kegiatan tersebut. 

 (2) Melibatkan Siswa 

  Untuk membuat pembelajaran lebih bermakna, siswa harus 

menggunakan lebih banyak energi mental dan emosional dengan melibatkan siswa 

dalam kegiatan pembelajaran. 

 (3) menggunakan seni, gerakan, dan indera 

 Penggunaan seni dan gerakan adalah salah satu cara untuk menarik 

perhatian yang diharapkan dapat membuat siswa untuk ikut interaktif dalam 

proses pembelajaran. 

 (4) Meragamkan langkah  

 untuk menjaga agar pikiran selalu siaga, ragamkanlah lankah dan jenis 

kegiatan. Sediakan ide-ide untuk merubah langkah dari setiap pembelajaran. Hal 

ini juga untuk menghindari kejenuhan. 

Gagne dan Bringgs ( dalam Yamin, 2007: 84) menyebutkan faktor-faktor yang 

dapat menumbuhkan timbulnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran yaitu 

(1) memberikan motivasi atau menarik perhatian siswa, sehingga mereka berperan 

aktif dalam kegiatan pembelajaran; (2) menjelaskan tujuan intruksional 

(kemampuan dasar kepada siswa); (3) mengingatkan kompetensi belajar kepada 

siswa; (4) memberikan stimulus (masalah, topik, dan konsep yang akan 

dipelajari); (5) memberi petunjuk kepada siswa cara mempelajarinya; (6) 

memunculkan aktivitas, partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran; (7) 

memberi umpan balik (feed back); (8) melakukan tagihan-tagihan terhadap siswa 

berupa tes, sehingga kemampuan siswa selalu terpantau dan terukur; dan (8) 

menyimpulkan setiap materi yang disampaikan diakhir pembelajaran.   

Dari beberapa pendapat diatas tentang upaya menumbuhkan keaktifan 

siswa, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa cara untuk menumbuhkan 
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keaktifan meliputi berpusat pada tujuan, keterlibatan siswa, menggunakan gerakan 

dan indera, meragamkan langkah kegiatan.  

2.2.5 Aspek-Aspek Keaktifan Siswa 

 Berdasarkan kajian teori yang telah dibahas maka dapat diketahui aspek-

aspek yang mempengaruhi keaktifan siswa. Aspek-aspek keaktifan  siswa 

merupakan fokus pusat pehatian dalam penelitian ini. Keaktifan siswa dapat 

dipengaruhi oleh aktivitas siswa dalam belajar. Siswa dalam belajar memiliki dua 

kecenderungan yaitu siswa aktif dalam belajar dan siswa pasif dalam belajar. 

Aspek-aspek keaktifan siwa dalam penelitian yang menjadi pusat atau fokus 

perhatian penelitian meliputi: (1) kreativitas belajar; (2) kemandirian belajar dan 

(3) belajar kelompok. Aspek-aspek keaktifan siswa tersebut dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

1) Keberanian   

Keberanian dalam penelitian ini berkaitan dengan keadaan mental siswa 

dalam mengikuti aktivitas kegiatan di sekolah. Keberanian ini merujuk pada 

keberanian siswa menampilkan minat, kebutuhan dan permasalahannya. Menurut 

Findley (dalam Munawar, 2010:47) mengatakan bahwa keberanian adalah suatu 

sifat mempertahankan dan memperjuangkan apa yang dianggap benar dengan 

menghadapi segala bentuk bahaya, kesulitan, kesakitan, dan lain-lain. 

Adapun ciri khusus seseorang yang dimiliki keberanian meliputi a) 

berpikir secara matang dan terukur sebelum bertindak; b) mampu memotivasi 

orang lain; c) selalu tahu diri, dan mengisi jiwa serta pikiran dengan pengetahuan 
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baru menuju ke arah yang benar; d) semangat; e) menciptakan kemajuan; f) siap 

menanggung resiko; dan g) konsisten. 

2) Kemandirian 

Kemandirian dalam pembelajaran merupakan suatu aktivitas dalam 

pembelajaran yang didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri dan mengatur 

diri untuk mencapai hasil yang optimal. Siswa yang aktif ditunjukan dengan sikap 

mandiri dengan tidak selalu bergantung pada orang lain. 

 Menurut Thoha (1996:204) kemandirian belajar siswa aktif ditandai 

dengan beberapa indikator sebagai berikut: 

1. Mampu berfikir secara kritis, kratif dan inovatif. 

2. Tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain 

3. Tidak menghindari masalah 

4. Tidak merasa rendah diri 

5. Berusaha bekerja dengan penuh ketekunan dan kedisiplinan 

6. Mempelajari, mengalami dan menemukan sendiri bagaimana 

memperoleh situasi pengetahuan 

7. Merasakan sendiri tugas-tugas yang diberikan guru 

8. Mencobakan sendiri kensep-konsep tertentu 

3) Kreativitas 

Kreativitas itu bukanlah penemuan sesuatu yang belum pernah diketahui 

orang sebelumnya, melainkan sesuatu yang aru bagi diri sendiri dan tidak harus 

merupakan sesuatu yang baru bagi orang lain atau dunia pada umumnya, misalnya 

seorang guru menciptakan metode mengajar dengan diskusi yang belum pernah ia 

pakai. 

Menurut Munandar (1999:51) kreativitas belajar siswa aktif dapat dilihat 

melalui indikator sebagai berikut: a) rasa ingin tahu yang tinggi. Siswa memiliki 
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rasa ingin tahu terhadap hal-hal baru dalam kehidupannya; b) pantang menyerah. 

Siswa tidak takut mengalami kegagalan dan apabila mengalaminya akan mencoba 

terus berusaha mencapai suatu keberhasilan; c) berani mengambil resiko. Siswa 

memberanikan diri mengambil resiko untuk mencapai keberhasilan yang menjadi 

tujuannya; d) ingin mencari pengalaman-pengalaman baru. Siswa tidak cepat 

merasa puas terhadap apa yang telah diperolehnya tetapi ingin selalu mencari 

sesuatu yang lebih dari apa yang diperoleh sebelumnya; e) optimis. Adanya 

keyakinan dalam menjalani kegiatannya; dan f) proaktif. Siswa memiliki 

kesadaran tinggi tanpa disuruh dan diperintah dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya sebagai pelajar.  

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulakan bahwa aspek-aspek 

keaktifan siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain dari 

keberanian, kemandirian, kreativitas siswa. Dari beberapa aspek tersebut 

dipengaruhi oleh rasa ingin tahu siswa yang sangat tinggi dan juga sikap pantang 

menyerah.   

2.3 Kepramukaan 

2.3.1 Pengertian Kepramukaan 

Pramuka di Indonesia merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang pada 

dasarnya kegiatan pengembangan diri yang di setiap sekolah dasar maupun 

menengah ada kegiatan pramuka tersebut, karena di dalamnya diajarkan berbagai 

macam keterampilan yang melatih peserta didik untuk mandiri dan lebih dapat 

meningkatkan kemandirian siswa dalam kehidupan sehari hari dan juga dapat 

mempengaruhi tingkat belajar siswa menjadi lebih disiplin. Kepramukaan  adalah 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kepramukaan&action=edit&redlink=1
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proses pendidikan di luar lingkungan sekolah  dan di luar 

lingkungan keluarga  dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, 

teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan Prinsip Dasar 

Kepramukaan  dan Metode Kepramukaan , yang sasaran akhirnya pembentukan 

watak, akhlak dan budi pekerti luhur. Kepramukaan  adalah sistem pendidikan 

kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan 

masyarakat dan bangsaIndonesia.  

Kepramukaan adalah proses pendidikan luar lingkungan sekolah dan 

keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, menantang yang 

dilakukan di alam terbuka dengan sasaran akhir pembentukan watak (panduan 

bahan serahan  KMD, 2012:41).   

Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi  pendidikan 

nonformal yang menyelenggarakan pendidikan  kepanduan  yang dilaksanakan 

di Indonesia . Kata "Pramuka " merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, 

yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya.  

2.3.2 Prinsip Dasar Kepramukaan  

Prinsip dasar Kepramukaan adalah asas yang mendasari kebiatan 

kepramukaandalam upaya membina watak peserta didik. Prinsip dasar 

kepramukaan adalah : a) Iman dan takwa kepada tuhan YME; b) Peduli terhadap 

bangsa, negara, sesama manusia dan alam serta isinya; c) Peduli terhadap diri 

sendiri; d) Taat kepada kode kehormatan pramuka. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah
http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Prinsip_Dasar_Kepramukaan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Prinsip_Dasar_Kepramukaan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Prinsip_Dasar_Kepramukaan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Metode_Kepramukaan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kepramukaan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepanduan
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Pramuka
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Menerima dan menerapkan prinsip dasar kepramukaan adalah hakekat 

pramuka, baik sebagai makhluk Tuhan YME, makhluk sosial, maupun individu 

yang menyadari bahwa pribadinya: 

a. Taat pada perintah Tuhan YME dan beribadah sesuai tata cara dari 

agama yang dipeluknya serta menjalankan segala perintah-Nya dan 

menjauhi larangan-Nya. 

b. Mengakui bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan 

hidup bersama dengan sesama manusia dalam kehidupan bersama 

yang didasari oleh prinsip perikemanusiaan yang adil dan beradab. 

c. Diberi tempat hidup dan berkembangnya oleh Tuhan YME di bumi 

yang berunsurkan tanah, air dan udara yang merupakan tempat bagi 

manusia untuk hidup bersama, berkeluarga, bermasyarakat, 

berbangsa yang rukun dan damai. 

d. Memiliki kewajiban untuk menjadi dan melestarikan lingkungan 

sosial serta memperkokoh persatuan menerima kebhinekaan  dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

e. Merasa wajib peduli terhadap lingkungannya dengan cara menjaga, 

memelihara dan menciptakan lingkungan hidup yang baik. 

f. Menyadari bahwa sebagai anggota masyarakat, wajib peduli pada 

kebutuhan diri sendiri agar, bagi kader pembangunan dapar 

berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan.    
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2.3.3 Kepenggalangan 

Penggalang adalah anggota muda Gerakan Pramuka yang berusia 11-15 

tahun. Pada usia tersebut anak memiliki sifat keingintahuan (curiosty) yang tinggi, 

semangat yang kuat, sanagt aktif dan suka berkelompok. Oleh karena itu titik 

berat dari latihan pasukan penggalang terletak pada kegiatan regu yang didasari 

oleh sistem beregu dalam seluruh pelaksanaan kegiatan pasukan penggalang.  

2.3.3.1 Regu 

Pasukan penggalang idealnya terdiri atas 3 sampai 4 regu dengn jumlah 

anggota regu 6 sampai 8 penggalang. Tiap regu memliki pemimpin regu dan wakil 

pemimpin regu yang dipilih dari salah seorang anggota regunya berdasarkan 

musyawarah regu. 

a. Setiap regu memiliki nama regu yang merupakan simbol 

kebanggaan regu. Nama regu dipilih dan diambil dari cerminan 

sifat baik yang menonjol yang akan ditiru oleh anggota tersebut. 

Nama regu penggalang putera menggunakan lambang binatang, 

sedangkan nama regu penggalang puteri menggunakan simbol 

bungan atau tumbuhan. 

b. Tiap regu memiliki kode panggilan sendiri. Untuk petera biasanya 

menggunakan panggilan suara binatang, apabila pemimpin regu 

atau salah seorang dari mereka memanggil anggota regunya. 

Untuk regu peteri biasanya menggunakan suara peluit, atau 

teriakan regunya. 
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c. Setiap anggota regu penggalang harus memiliki tali berukuran 10 

meter, dan tongkat penggalang berukuran 160 cm 

d. Setiap regu penggalang idealnya memiliki pembina regu. Sesuai 

dengan motode satuan terpisah, maka pembina regu putera harus 

seorang pria, dan pembina regu puteri harus seorang perempuan. 

Hubungan pembina regu dengan angoota regu seperti hubungan 

kakak dengan adik. 

2.4  Layanan Bimbingan Kelompok 

2.4.1 Pengertian Bimbingan kelompok 

Kegiatan bimbingan kelompok akan terlihat hidup jika di dalamnya 

terdapat dinamika kelompok. Dinamika kelompok  merupakan media efektif bagi 

anggota kelompok dalam mengembangkan aspek-aspek positif  ketika 

mengadakan komunikasi antarpribadi dengan orang lain. 

Prayitno (1995:178) mengemukakan bahwa Bimbingan kelompok adalah 

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan 

dinamika kelompok.  Artinya, semua peserta dalam kegiatan kelompok saling 

berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan 

lain-lain sebagainya; apa yang dibicarakan itu semuanya bermanfaat untuk diri 

peserta yang bersangkutan sendiri dan untuk peserta lainnya.  

Sementara Romlah (2001:3) mendefinisikan bahwa bimbingan kelompok 

merupakan salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar 

dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan kemampuan, 

bakat, minat, serta nilai-nilai yang dianutnya dan dilaksanakan dalam situasi 
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kelompok.  Bimbingan kelompok ditujukan untuk mencagah timbulnya masalah 

pada siswa dan mengembangkan potensi siswa.   

Sedangkan menurut (Sukardi, 2003:48) Layanan bimbingan kelompok 

dimaksudkan untuk memungkinkan siswa secara bersama-sama memperoleh 

berbagai bahan dari nara sumber (terutama guru pembimbing) yang bermanfaat 

untuk kehidupan sehari-hari baik sebagai individu maupun sebagai pelajar, 

anggota keluarga dan masyarakat.  

Wibowo (2005:17) menyatakan bahwa bimbingan kelompok adalah suatu 

kegiatan kelompok dimana pimpinan kelompok menyediakan informasi-informasi 

dan mengarahkan diskusi agar anggota kelompok menjadi lebih sosial atau untuk 

membantu anggota-anggota kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.  

Dari beberapa pengertian bimbingan kelompok di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa bimbingan kelompok adalah salah satu layanan bimbingan 

dan konseling yang dilakukan dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk 

membahas topik aktual yang memiliki fungsi pemahaman dan pengembangan 

melalui empat tahap yaitu pembentukan, peralihan, kegiatan, dan pengakhiran. 

Tujuan umumnya adalah membantu individu mencapai perkembangan yang 

optimal. 

2.4.2 Tujuan Bimbingan Kelompok 

Ada beberapa tujuan bimbingan kelompok yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli, adalah sebagai berikut: 

Menurut Amti (1992:108) bahwa tujuan bimbingan kelompok terdiri dari 

tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum bimbingan kelompok 
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bertujuanuntuk membantu para siswa yang mengalami masalah melalui prosedur 

kelompok.  Selain itu juga menembangkan pribadi  masing-masing anggota 

kelompok melalui berbagai suasana  yang muncul dalam kegiatan itu, baik 

suasana yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Secara khusus 

bimbingan kelompok bertujuan untuk: 

(1) Melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat di hadapan teman-

temannya. 

(2) Melatih siswa dapat bersikap terbuka di dalam kelompok  

(3) Melatih siswa untuk dapat membina keakraban bersama teman-teman dalam 

kelompok khususnya dan teman di luar kelompok pada umumnya.   

(4) Melatih siswa untuk dapat mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok. 

(5) Melatih siswa untuk dapat bersikap tenggang rasa dengan oran lain. 

(6) Melatih siswa memperoleh keterampilan sosial 

(7) Membantu siswa mengenali dan memahami dirinya dalam hubungannya 

dengan orang lain. 

Tujuan bimbingan kelompok seperti yang dikemukakan oleh (Prayitno, 

1995:178) adalah: 

(1) Mampu berbicara di depan orang banyak  

(2) Mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, perasaan 

dan lain sebagainya kepada orang banyak. 

(3) Belajar menghargai pendapat orang lain,  

(4) Bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakannya. 
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(5) Mampu mengendalikan diri dan menahan emosi (gejolak kejiwaan 

yang bersifat negatif). 

(6) Dapat bertenggang rasa  

(7) Menjadi akrab satu sama lainnya, 

(8) Membahas masalah atau topik-topik umum yang dirasakan atau 

menjadi kepentingan bersama.  

Layanan bimbingan kelompok dimaksudkan untuk memungkinkan siswa 

secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari nara sumber (terutama 

guru pembimbing) yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari baik sebagai 

individu maupun sebagai pelajar, anggota keluarga dan masyarakat. (Sukardi, 

2003:48). 

2.4.3 Asas-asas Bimbingan kelompok 

 1.  Asas keterbukaan 

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

tentang apa saja yang yang dirasakan dan dipikirkannya tanpa adanya rasa 

malu dan ragu-ragu. 

 2.  Asas kesukarelaan  

Semua anggota dapat menampilkan diri secara spontan tanpa malu atau 

dipaksa oleh teman lain atu pemimpin kelompok. 

 3.  Asas kenormatifan 

Semua yang dibicarakan dalam kelompok tidak boleh bertentangan 

dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku.  
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2.4.4 Tahap-tahap Bimbingan Kelompok 

Bimbingan kelompok berlangsung melalui empat tahap. Menurut 

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

1. Tahap Pembentukan  

Tahap ini merupakan tahap pengenalan, tahap pelibatan diri atau 

tahap memasukkakan diri kedalam kehidupan suatu kelompok.  Pada 

tahap ini pada umumnya para anggota saling memperkenalkan diri dan 

juga mengungkapkan tujuan ataupun harapan-harapan masing-masing 

anggota. Pemimpin kelompok menjelaskan cara-cara dan asas-asas 

kegiatan bimbingan kelompok. Selanjutnya pemimpin kelompok 

mengadakan permainan untuk mengakrabkan masing-masing anggota 

sehingga  menunjukkan sikap hangat, tulus dan penuh empati.  

2.  Tahap Peralihan 

Sebelum melangkah lebih lanjut ke tahap kegiatan kelompok yang 

sebenarnya, pemimpin kelompok menjelaskan apa yang akan dilakukan 

oleh anggota kelompok pada tahap kegiatan lebih lanjut dalam kegiatan 

kelompok.  Pemimpin kelompok menjelaskan peranan anggota kelompok 

dalam kegiatan, kemudian menawarkan atau mengamati apakah para 

anggota sudah siap menjalani kegiatan pada tahap selanjutnya.  Dalam 

tahap ini pemimpin kelompok mampu menerima suasana yang ada secara 

sabar dan terbuka. Tahap kedua merupakan “jembatan” antara tahap 

pertama dan ketiga.  Dalam hal ini pemimpin kelompok membawa para 

anggota meniti jembatan  tersebut dengan selamat.  Bila perlu, beberapa 
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hal pokok yang telah diuraikan pada tahap pertama seperti tujuan dan 

asas-asas kegiatan kelompok ditegaskan dan dimantapkan kembali, 

sehingga anggota kelompok telah siap melaksankan tahap bimbingan 

kelompok selanjutnya.  

3. Tahap kegiatan  

Tahap ini merupakan kehidupan yang sebenarnya dari kelompok.  

Namun, kelangsungan kegiatan kelompok pada tahap ini amat tergantung 

pada hasil dari dua tahap sebelumnya.  Jika dua tahap sebelumnya berhasil 

dengan baik, maka tahap ketiga itu akan berhasil dengan lancar. Pemimpin 

kelompok dapat lebih santai dan membiarkan para anggota sendiri yang 

melakukan kegiatan tanpa banyak campur tangan dari pemimpin 

kelompok.  Di sini prinsip tut wurihandayani dapat diterapkan. 

Tahap kegiatan ini merupakan tahap inti dimana masing-masing 

anggota kelompok saling berinteraksi memberikan tanggapan dan lain 

sebagainya yang menunjukkan hidupnya kegiatan bimbingan kelompok 

yang pada akhirnya membawa kearah bimbingan kelompok sesuai  tujuan 

yang diharapkan. 

4. Tahap Pengakhiran 

Pada tahap ini merupakan tahap berhentinya kegiatan.  Dalam 

pengakhiran ini terdapat kesepakatan kelompok apakah kelompok akan 

melanjutkan kegiatan dan bertemu kembali serta berapa kali kelompok itu 

bertemu.  Dengan kata lain kelompok yang menetapkan sendiri kapan 

kelompok itu akan melakukan kegiatan. 
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Dapat disebutkan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan pada 

tahap ini adalah: 

(1) Penyampaian pengakhiran kegiatan oleh pemimpin kelompok 

(2) Pengungkapan kesan-kesan dari anggota kelompok 

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

kelompok 

(4) Pembahasan kegiatan lanjutan 

(5) Penutup  

5.  Evaluasi Kegiatan Layanan  Bimbingan Kelompok 

Penilaian atau evaluasi kegiatan layanan bimbingan kelompok 

diorientasikan kepada perkembangan pribadi siswa dan hal-hal yang 

dirasakan oleh anggota berguna.  Penilaian kegiatan bimbingan kelompok 

dapat dilakukan secara tertulis, baik melalui essai, daftar cek, maupun 

daftar isian sederhana (Prayitno, 1995:81). Setiap pertemuan, pada akhir 

kegiatan pemimpin kelompok meminta anggota kelompok untuk  

mengungkapkan perasaannya, pendapatnya, minat, dan sikapnya tentang 

sesuatu yang telah dilakukan selama kegiatan kelompok (yang 

menyangkut isi maupun proses). Selain itu anggota kelompok juga 

diminta mengemukakan tentang hal-hal yang paling berharga dan sesuatu 

yang kurang disenangi selama kegiatan berlangsung.   

Penilaian atau evaluasi dan hasil dari kegiatan layanan bimbingan 

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

berorientasi pada perkembangan, yakni mengenali kemajuan atau 
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perkembangna positif yang terjadi pada diri anggota kelompok.  Prayitno 

(1995:81) mengemukakan bahwa penilaian terhadap layanan bimbingan 

kelompok lebih bersifat “dalam proses”, hal ini dapat dilakukan melalui: 

(1) Mengamati partisipasi dan aktivitas peserta selama kegiatan 

berlangsung. 

(2) Mengungkapkan pemahaman peserta atas materi yang dibahas 

(3) Mengungkapkan kegunaan layanan bagi anggota kelompok, dan 

perolehan anggota sebagai hasil dari keikutsertaan mereka. 

(4) Mengungkapkan minat dan sikap anggota kelompok tentang 

kemungkinan kegiatan lanjutan. 

(5) Mengungkapkan tentang kelancaran proses dan suasana 

penyelenggaraan layanan. 

2.4.5 Teknik-teknik dalam Bimbingan Kelompok 

 Setiap pelaksanaan kegiatan dalam Bimbingan kelompok haruslah 

mempunyai teknik-teknik yang spesifik tersendiri yang bisa dipergunakan untuk 

mengatasi masalah tertentu. Penerapan teknik tersebut disesuaikan dengan jenis 

masalah yang dihadapi oleh klien. Karena jika suatu teknik dapat digunakan untuk 

mengatasi suatu maslah tertentu, belum tentu teknik tersebut juga efektif untuk 

mengatasi masalah yang lain.  

Sebagaimana yang dikemukakan Prayitno (1995:78) bahwa teknik-teknik 

dalam bimbingan kelompok adalah sama dengan teknik yang digunakan dalam 

konseling perorangan.  Penggunaan tehnik dalam kegiatan bimbingan kelompok 
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mempunyai banyak fungsi selain dapat lebih memfokuskan kegaiatan bimbingan 

kelompok terhadap tujuan yang ingin dicapai tetapi juga dapat membuat suasana 

yang terbangun dalam kegiatan bimbingan kelompok agar lebih bergairah dan 

tidak cepat membuat siswa jenuh mengikutinya, seperti yang dikemukakan oleh  

Romlah (2001: 86) “Bahwa teknik bukan merupakan tujuan tetapi sebagai alat 

untuk mencapai tujuan. Beberapa teknik yang biasa digunakan dalam pelaksanaan 

bimbingan kelompok yaitu, antara lain : 

1. Teknik Pemberian Informasi 

Teknik pemberian informasi disebut juga dengan metode ceramah, 

yaitu pemberian penjelasan oleh seorang pembicara kepada 

sekelompok pendengar. Pelaksanaan teknik pemberian informasi 

mencakup tiga hal, yaitu : perencanaan, pelaksanaan, penilaian.  

2. Diskusi Kelompok 

 diskusi kelompok adalah suatu teknik bimbingan kelompok yang  

yang dilaksanakan dengan maksud agar sebagai anggota kelompok 

dapat mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, dan 

memecahkan masalah yang dihadapi dengan jalan mendiskusikan 

masalah tersebut secara bersama-sama. 
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3 Teknik pemecahan masalah (problem solving) 

Teknik pemecahan masalah adalah teknik yang  mengajarkan pada 

individu bagaimana pemecahan masalah secara sistematis sesuai 

tahapan yang ditentukan sehingga individu dapat mengatasi 

masalahnya sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada 

4 Permainan peranan (role playing) 

Permainan peranan adalah suatau alat belajar yang mengambarkan 

ketrampilan-ketrampilan dan pengertianpengertian mengenai 

hubungan antar manusia dengan jalan memerankan situasi-situasi 

yang paralel denga yang terjadi dalam kehidupan yang sebenarnya. 

5 Teknik home room 

merupakan upaya menciptakan suasana yang hangat, akrab, 

menyenangkan seperti suasana di lingkungan keluarga, ketika 

mengadakan pertemuan kelompok dengan konseli. Sebagai suatu 

teknik, home room berarti suatu cara dalam mengatur suatu pertemuan 

kelompok di mana suasana hubungan antar anggota kelompok penuh 

dengan kehangatan, keakraban seperti dalam keluarga yang 

menyenangkan. 
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2.4.6 Teknik Diskusi Kelompok 

2.4.6.1Pengertian Teknik Diskusi Kelompok  

Seperti yang dikemukakan di atas bahwa bimbingan kelompok terdiri dari 

beberapa teknik yang dapat digunakan dalam proses bimbingan kelompok untuk 

membantu klien mengatasi masalahnya. Teknik tersebut dapat digunakan sesuai 

dengan permasalahan yang hendak diatasi 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bimbingan kelompok teknik 

diskusi kelompok. Alasannya teknik diskusi kelompok karena salah satu teknik 

kegiatan yang sangat digemari oleh para siswa untuk mengatasi masalahnya 

secara berkelompok. 

Diskusi kelompok adalah salah satu teknik dalam kegiatan bimbingan 

kelompok, hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Slameto 

(1988:87), bahwa  diskusi kelompok merupakan salah satu teknik bimbingan 

kelompok yang sifatnya umum. 

Menurut Sukardi (1984:494), diskusi kelompok adalah suatu bentuk 

pendekatan yang diinginkannya bercirikan suatu ketertarikan pada suatu pokok 

masalah atau pernyataan, dimana peserta atau anggota-anggota diskusi secara 

jujur berusaha untuk memperoleh kesimpulan setelah mendengarkan dan 

mempelajari, serta mempertimbangkan pendapat-pendapat yang dikemukakan 

dalam diskusi. 

Dinkmeyer dan Munro dalam Romlah (2001: 89) menerangkan bahwa 

Diskusi kelompok adalah percakapan yang telah direncanakan antara tiga orang 
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atau lebih dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau untuk memperjelas 

suatu persoalan, di bawah pimpinan seorang pemimpin. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa diskusi 

kelompok adalah suatu teknik bimbingan kelompok yang terdiri dari tiga orang 

atau lebih, yang dilaksanakan dengan maksud agar sebagai anggota kelompok 

dapat mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, dan memecahkan masalah 

yang dihadapi dengan jalan mendiskusikan masalah tersebut secara bersama-sama 

di bawah pimpinan seorang pemimpin kelompok. 

2.4.6.2 Konsep Dasar Teknik Diskusi Kelompok 

Teknik diskusi kelompok adalah salah satu teknik dalam bimbingan 

kelompok yang bertujuan anggota kelompok aktif dalam berpendapat dan 

membahas bersama agar permasalah tersebut dapat diatasi dengan bersama-sama. 

Jika dihubungkan dengan Tujuan diskusi kelompok menurut Winkel adalah 

membahas bersama masalah yang dihadapi. Lebih lanjut tim MKDK tujuan 

diskusi kelompok adalah 

(1) Memberi kesempatan pada setiap peserta untuk mengambil suatu 

pelajaran dari pengalaman teman-teman peserta yang lain dalam 

mencapai jalan keluar suatu masalah. 

(2)  Memberikan suatu kesadaran bagi setiap peserta bahwa setiap orang itu 

mempunyai masalah sendiri-sendiri apabila ada persamaan masalah 
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yang diutarakan, oleh salah satu anggota hal ini akan memberi 

keringanan beban batin bagi anggota yang kebetulan masalahnya sama. 

(3)  Mendorong individu yang tertutup dan sukar mengutarakan 

masalahnya, untuk berani mengutarakan masalahnya. 

(4) Kecenderungan mengubah sikap dan tingkah laku tertentu setelah 

mendengarkan pandangan, kritikan atau saran teman anggota 

kelompok. 

Didalam segala sesuatu kegiatan pasti seseorang menginginkan sesatu hal 

yang sempurna, namun disetiap kegiatan pasti ada kelemahan dan kelebihan 

sendiri-sendiri. Begitu halnya dengan proses bimbingan kelompok, dalam 

pelaksanaannya pasti setiap kegiatan terkadang memeliki hambatan-hambatan 

yang mncul pada saat pelaksanaannya, namun pemimpin kelompok harus siap 

dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut. Menurut Romlah (2001: 92) 

Kelebihan dan kelemahan diskusi kelompok 

1) Kelebihan diskusi kelompok 

  Dalam kegiatan ini terdapat beberapa kelebihan dari diskusi kelompok 

dibandingkan dengan teknik bimbingan kelompok yang lain. Diantaranya 

adalah: 

a) Memberi kesempatan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran 
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b) Mengajarkan   untuk  mengutarakan  pendapatnya  secara  runtut  

dengan menggunakan bahasa baku, sekaligus melatih siswa menghargai 

pendapat teman  

c) Diskusi  memberi  kemungkinan  perluasaan  informasi, bahkan 

penambahan informasi baru bagi pesertanya (siswa). 

d) Diskusi  memberi  kesempatan kerjasama, siswa yang cenderung cerdas 

dapat membantu siswa yang cenderung lambat belajar. 

e) Diskusi melatih siswa untuk berpikir mandiri dan sekaligus 

meningkatkan taraf kepercayaan dirinya. 

2) Kelemahan diskusi kelompok: 

  Dalam kegiatan ini tidak hanya kelebihan saja yang muncul dalam proses 

kegiatan, pasti terdapap kekurangan dalam diskusi kelompok. Antara lain: 

a) Dalam situasi diskusi sulit menjamin tercapainya tujuan yang telah 

ditentukan dalam waktu yang telah direncanakanpula.. 

b) Kegiatan  diskusi  ini  akan  membawa  hasil sebagaimana diharapkan 

jika para peserta diskusi menguasai kemampuan yang memadai untuk 

diskusi dan sekaligus bersedia bersiap diri secara pantas sebelum masuk 

ke situasi diskusi. 

c) Selain  penguasaan  bahan  diskusi,  peserta  diskusi  juga perlu 

menguasai keterampilan teknis dalam berdiskusi; hal ini perlu 
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dipalajarinya oleh peserta diskusi pada waktu sebelum dan didalam 

siatuasi diskusi. 

d) Proses serta hasil diskusi akan kurang memadai (semu) jika pemimpin 

diskusi kurang hasil dalam menciptakan situasi diskusi yang 

mendorong. 

e) Dalam situasi diskusi dapat terjadi gejala tingkah laku peserta yang 

dominatif, di pihak lain dapat terjadi ada peserta yang berperan sebagai 

penonton, dan ada pula peserta yang perhatiannya pindah objek-objek 

lain diluar tema diskusi. 

2.4.7  Peranan Pemimpin Kelompok dan Anggota Kelompok 

Dinamika kelompok yang tercipta dalam proses bimbingan kelompok 

menggambarkan hidupnya suatu kegiatan kelompok.  Hangatnya suasana atau 

kakunya komunikasi yang terjadi juga tergantung pada peranan pemimpin 

kelompok.  Oleh karena itu pemimpin kelompok memiliki peran penting  dalam 

rangka membawa para anggotanya menuju suasana yang mendukung tercapainya 

tujuan bimbingan kelompok.  Sebagaimana yang dikemukakan Prayitno (1995:  

35-36) bahwa peranan pemimpin kelompok ialah: 

(1) Pemimpin kelompok dapat memberikan bantuan, pengarahan 

ataupun campur tangan langsung terhadap kegiatan kelompok.  

Campur tang ini meliputi, baik hal-hal yang bersifat isi dari yang 

dibicarakanmaupun yang mengenai proses kegiatan itu sendiri. 
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(2) Pemimpin kelompok memusatkan perhatian pada suasana yang 

berkembang dalam kelompok itu, baik perasaan anggota-anggota 

tertentu maupun keseluruhan kelompok.  Pemimpin kelompok 

dapat menanyakan  suasanan perasaan yang dialami itu. 

(3) Jika kelompok itu tampaknya kurang menjurus kearah yang 

dimaksudkan maka pemimpin kelompok perlu memberikan arah 

yang dimaksudkan itu. 

(4) Pemimpin kelompok juga perlu memberikan tanggapan (umpan 

balik) tentang berbagai hal yang terjadidalam kelompok, baik yang 

bersifat isi maupun proses kegiatan kelompok. 

(5) Lebih jauh lagi, pemimpin kelompok juga diharapkan mampu 

mengatur “lalu lintas” kegiatan kelompok, pemegang aturan 

permainan (menjadi wasit), pendamai dan pendorong kerja sama 

serta suasana kebersamaan.  Disamping itu pemimpin kelompok, 

diharapkan bertindak sebagai penjaga agar apapun yang terjadi di 

dalam kelompok itu tidak merusak ataupun menyakiti satu orang 

atau lebih anggota kelompok sehingga ia / mereka itu menderita 

karenanya. 

(6) Sifat kerahasiaan dari kegiatan kelompok itu dengan segenap isi 

dan  kejadian-kejadian yang timbul di dalamnya, juga menjadi 

tanggung jawab pemimpin kelompok. 

Kegiatan layanan bimbingan kelompok sebagian besar juga didasarkan 

atas peranan para anggotanya. Peranan kelompok tidak akan terwujud tanpa 
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keikutsertaan secara aktif para anggota kelompok tersebut. Karena dapat 

dikatakan bahwa anggota kelompok merupakan badan dan jiwa kelompok 

tersebut. Agar dinamika kelompok selalu berkembang, maka peranan yang 

dimainkan para anggota kelompok adalah: 

(1) Membantu terbinanya suasana keakraban dalam hubungan antaranggota 

kelompok. 

(2) Mencurahkan segenap perasaan dalam melibatkan diri dalam kegiatan 

kelompok. 

(3) Berusaha agar yang dilakukannya itu membantu tercapainya tujuan 

bersama  

(4) Membantu tersusunnya aturan kelompok dan berusaha mematuhinya 

dengan baik. 

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

kegiatan kelompok. 

(6) Mampu berkomunikasi secara terbuka 

(7) Berusaha membantu anggota lain. 

(8) Memberi kesempatan anggota lain untuk juga menjalankan peranannya. 

(9) Menyadari pentingnya kegiatan kelompok itu. 

2.5 Peningkatkan Keaktifan Siswa Terhadap Kegiatan Kepramukaan 

Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Diskusi Kelompok 

Peningkatatan keaktifan siswa terhadap kegiatan kepramukaanuntuk 

semua individu baik yang kelas atas atau bawah. Dalam hal ini individu yaitu 

siswa di sekolah, memerlukan kegiatan kepramukaan, karena di dalam kegiatan 
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kepramukaan tersebut di dalamnya ditanamkan kepada siswa untuk hidup mandiri 

dan dapat mengembangkan keterampilannya. Peningkatan keaktifan kegiatan 

kepramukaan dapat dilakukan melalui penyelenggaraan Bimbingan dan 

Konseling. Peneliti memanfaatkan layanan bimbingan kelompok untuk 

meningkatkan keaktifan siswa mengikuti kegiatan kepramukaan.  

Bimbingan kelompok adalah bimbingan yang diberikan kepada 

sekelompok individu dengan memanfaatkan dinamika kelompok yaitu interaksi 

masing-masing anggota yang menghidupkan proses kegiatan bimbingan 

kelompok.  Melalui dinamika kelompok tersebut diharapkan masing-masing 

anggota memperoleh informasi atau topik-topik yang dibahas bersama, serta 

pengetahuan dan pengalaman yang nantinya dapat dikembangkan secara optimal 

sesuai dengan tugas perkembangan yang seharusnya dilaksanakan. 

Tujuan bimbingan kelompok diantaranya adalah setiap anggota kelompok 

mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, perasaan, dan lain 

sebagainya, mampu berbicara di depan orang banyak, belajar menghargai 

pendapat orang lain, menjadi akrab satu sama lainnya, mampu mengendalikan diri 

dan dapat bertenggang rasa.  Dengan mampu mengeluarkan pendapat, berbicara, 

menghargai orang lain dan bertenggang rasa, berarti siswa akan dapat dengan 

mudah bersosialisasi, mudah memperoleh pemahaman dalam pembelajaran di 

sekolah, dapat mengembangkan pengetahuannya, yakni belajar dari 

pengalamannya, maupun melalui informasi yang mereka terima dari 

lingkungannya. Dalam prosesnya diharapkan setiap anggota mampu saling 

memotivasi dan berbagi pengalaman satu sama lain. 
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Melalui interaksi dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok 

diharapkan siswa menjadi terpacu untuk mengembangkan diri terutama bagi siswa 

yang memiliki keaktifan yang sangat rendah mengikuti kegiatan kepramukaan. 

Siswa tersebut dapat belajar dari pengalaman antar anggota kelompok sehingga ia 

dapat introspeksi dan berusaha untuk mampu menghadapi kesulitan yang dialami. 

Peningkatan keaktifan siswa mengikuti kegiatan kepramukaan melalui media 

bimbingan kelompok akan lebih efektif karena didalamnya melibatkan teman 

sebaya sehingga dalam bertukar pendapat tidak ada rasa canggung. Dengan 

demikian pemahaman anggota kelompok menjadi lebih baik tentunya dengan 

arahan dari pemimpin kelompok.  

Peningkatan keaktifan siswa mengikuti kegiatan kepramukaan melalui 

layanan bimbingan kelompok diperlukan untuk memberikan dorongan positif agar 

mereka mampu manghadapi hambatan dan mengatasi kesulitan terutama dalam 

hal kemandirian. Dalam hal ini peneliti menggunakan layanan bimbingan 

kelompok agar siswa juga dapat termotivasi melalui suasana kelompok sehingga 

dapat memperkuat motivasi internalnya. Bimbingan kelompok juga lebih efektif 

dalam pemberian program bantuan kepada siswa sehingga tidak perlu membantu 

secara individual yang lebih memerlukan banyak waktu. Melalui upaya bantuan 

tersebut diharapkan siswa menjadi termotivasi baik secara internal maupun 

eksternal sehingga mampu menghadapi hambatan dalam pencapaian prestasi. 

Tujuan akhirnya yaitu siswa dapat mencapai prestasi optimal dan berpengaruh 

baik pada kehidupan sosialnya yaitu menjadi pribadi yang berdaya juang tinggi 

dan meraih sukses di masa depan. 
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2.6 Kerangka Berpikir 

 Keaktifan belajar dalam berkegiatan kepramukaan adalah siswa yang 

terlibat secara fisik, psikis, intelektual dan emosional secara terus menerus dalam 

mengikuti kegiatan kepramukaan yang dapat meningkatkan kemandirian dalam 

belajar siswa. Bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang dilaksanakan 

dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok sehingga 

anggota kelompok dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal sesuai 

dengan bakat, minat, serta nilai-nilai yang dianutnya, sekaligus memperoleh 

manfaat dari pembahasan topik masalah. Teknik diskusi kelompok adalah salah 

satu teknik dalam bimbingan kelompok yang bertujuan anggota kelompokaktif 

dalam berpendapat dan membahas bersama agar permasalahan tersebut dapat 

diatasi dengan bersama-sama. Bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok 

sering dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan 

sehari-hari, keaktifan antar anggota dapat meningkat dengan adanya saling 

interaksi mengungkapkan pendapatnya masing-masing anggota kelompok untuk 

memecahkan masalah secara bersam-sama. 

2.7  Hipotesis 

 Berdasarkan permasalahan dan tinjauan pustaka pada penelitian ini, maka 

peneliti mengajukan hipotesis yaitu : “layanan bimbingan kelompok teknik 

diskusi kelompok dapat meningkatkan keaktifan siswa mengikuti kegiatan 

kepramukaan di SMP N 1 Demak tahun 2012/2013 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk menandai seorang 

peneliti tentang urut-urutan bagaimana penelitian dilakukan. Dalam metode 

penelitian ini, terdapat beberapa hal yang dapat menentukan langkah-langkah 

pelaksanaan kegiatan penelitian. Hal ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan 

secara sistematis. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

(1) Jenis penelitian, (2) Desain penelitian, (3) Variabel penelitian, (4) Populasi 

dan sampel, (5) Alat pengumpul data, (6) Validitas dan reliabilitas, (7) Teknik 

analisis data.   

3.1 Jenis Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian eksperimen. Menurut Arikunto (2006: 3) eksperimen adalah suatu cara 

untuk mencari hubungan sebab akibat (hubungan kausal) antara dua faktor yang 

sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi atau 

menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu. Peneliti menggunakan 

penelitian eksperimen yaitu untuk mengetahui hubungan sebab akibat dari suatu 

perlakuan atau treatment mengenai keadaan sebelum dan sesudah dilakukan 

perlakuan tersebut. Peneliti memberikan bimbingan kelompok teknik diskusi 

kelompok sebagai upaya meningkatkan keaktifan kepramukaan siswa. 
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3.2 Desain penelitian 

Desain penelitian dapat didefinisikan sebagai semua proses yang 

diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian (Nazir, 2003: 84). 

Secara garis besar, penelitian eksperimental dapat dibagi menjadi empat jenis 

yaitu pre experimental, true experimental, factorial experimental dan quasi 

experimental. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pre 

Eksperimental Design karena desain ini belum merupakan eksperimen sungguh-

sungguh.  Penelitian Pre Eksperimental Design itu sendiri dibagi menjadi tiga 

yaitu one-shot case study, one group pretest-posttest, dan intact-group 

comparison (Sugiyono, 2010: 109-110). Dari tiga desain penelitian tersebut 

peneliti menggunakan one group pretest-posttest untuk melakukan penelitian. 

Melalui desain ini penelitian dilakukan hanya pada satu kelompok dengan 

melakukan dua kali pengukuran yaitu O1 (pre test) untuk mengukur tingkat 

keaktifan siswa sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok.  Pengukuran 

yang kedua O2(post test) dilakukan untuk mengukur tingkat keaktifan diri siswa 

setelah diberi layanan bimbingan kelompok. Adanya perbedaan antara pre test dan 

post test diasumsikan sebagai efek dari perlakuan yang diberikan. Desain 

penelitian dapat digambarkan sebagai berikut. 

(Pre Test)  Perlakuan  (Post Tes) 

   

Desain penelitian one group pretest and posttest design 

 

 

O1   X    O2 
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Keterangan:  

O1 = Pengukuran awal (pre-test), untuk mengukur tingkat keaktifan 

padasampel sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok teknik 

diskusi kelompok. 

X = Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. 

O2 = Pengukuran akhir (post-test), untuk mengukur tingkat keaktifan pada 

sampel setelah diberikan layanan bimbingan kelompok tekik diskusi 

kelompok. 

Dalam memperjelas eksperimen dalam penelitian ini disajikan langkah-

langkah pelaksanaan penelitian meliputi: 

3.2.1 Try Out 

Try out dilaksanakan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan 

memenuhi pernyataan valid dan reliabilitas. Try out dilaksanakan sebelum 

pelaksanaan pre-test. Dari hasil try out dapat diketahui item-item dari skala 

keaktifan diri yang valid dan reliabel sehingga bisa digunakan untuk pelaksanaan 

pretest dan posttest. Try out diberikan kepada siswa kelas VII selain siswa yang 

dijadikan sampel penelitian.   

3.2.2 Pre test 

Pre test dilakukan untuk mengukur variabel terikat sebelum memberikan 

perlakuan. Dalam penelitian ini, pre test dilakukan dengan cara memberikan skala 

keaktifan diri sebelum pemberian treatment. Pre test diberikan pada siswa kelas 

VII F  yang mengalami keaktifan diri yang rendah sesuai dengan rekomendasi 
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guru pembimbing berdasarkan ciri-ciri keaktifan diri siswa yang rendah. Tujuan 

dari pre test adalah untuk mengetahui gambaran keaktifan diri siswa sebelum 

diberikan treatment. Melalui tahap ini, akan diketahui siswa yang memiliki 

tingkat keaktifan diri yang rendah kemudian dilanjutkan dengan treatment. 

3.2.3 Treatment 

Pemberiantreatment yang diberikan adalah berupa bimbingan kelompok 

dengan menggunakan teknik diskusi kelompok. Layanan ini diberikan untuk 

meningkatkan keaktifan diri siswa terhadapa kegiatan kepramukaan. Perlakuan 

atau treatment berupa bimbingan kelompok dengan teknik diskusi kelompok akan 

dilaksanakan selama delapan kali pertemuan dan masing-masing pertemuan 

berlangsung kurang lebih 45 menit. Setiap pertemuan bimbingan kelompok teknik 

diskusi kelompok dilaksanakan empat tahap yaitu tahap pembentukan, tahap 

peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. 

Tabel 3.1 

Rancangan Materi Bimbingan Kelompok Teknik Diskusi Kelompok 

 

No

. 

Kegiatan Materi Tempat Waktu 

1. Try Out Skala keaktifan diri terhadap 

mengikuti kepramukaan  uji 

coba 

Kelas VII 

B 

45 menit 

2. Pre test Skala keaktifan diri terhadap 

mengikuti kepramukaan   

Kelas VII 

F 

40 menit 

3. Pertemuan I Kreatifitas dalam kehidupan  

( topik bebas) 

Kelas VII 

F 

45 menit 

4. Pertemuan II Berpikir optimis (topik tugas) Kelas VII 

F 

45 menit 

5. Pertemuan III Makna pramuka (topik tugas) Kelas XI 

IS 1 

45 menit 

6. Pertemuan IV Mengembangkan sikap 

positif (topik tugas) 

Kelas VII 

F 

45 menit 

7. Pertemuan V Belajar dari pengalaman 

(topik bebas) 

Kelas VII 

F 

45 menit 
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8. Pertemuan VI Tidak mudah terpengaruh 

orang lain (topik tugas) 

Kelas VII 

F 

45 menit 

9. Pertemuan VII Meningkatkan percaya diri 

(topik tugas)                                                                                                                                                                                                                                                     

Kelas VII 

F 

45 menit 

10. Pertemuan VIII  Pentingnya kerja kelompok 

(topik tugas) 

Kelas VII 

F 

45 menit 

11. Post test Skala keaktifan diri terhadap 

mengikuti kepramukaan 

Kelas VII 

F 

40 menit 

 

 

3.2.4 Post test 

Post test diberikan kepada siswa setelah diberikan treatment berupa 

bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok. Post test bertujuan untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan treatment yang telah dilakukan dan untuk 

mengetahui perubahan keaktifan berkegiatan dari siswa kelas VII F SMP Negeri 1 

Demak setelah diberi treatment. 

3.3  Variabel Penelitian 

3.3.1 Identifikasi Variabel 

Variabel merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, subyek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2006: 3). Dalam penelitian ini 

terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

1) Variabel bebas (X) atau biasa disebut dengan istilah variabel independen 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

berubahnya variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas 

adalah layanan bimbingan kelompok, karena layanan ini sengaja diberikan 

untuk memberikan pengaruh bagi variabel terikat yaitu peningkatan keaktifan 

kepramukaan siswa.  
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2) Variabel terikat (Y) atau biasa disebut dengan istilah variabel dependen 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena 

adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat 

adalah peningkatan keaktifan siswa mengikuti kegiatan kepramukaan.  

3.3.2 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional sebagai suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat 

diamati (Azwar, 2007: 74). Definisi operasional variabel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut.  

1) Layanan Bimbingan Kelompok 

Layanan bimbingan kelompok merupakan layanan yang memungkinkan 

siswa untuk memperoleh pemahaman dari suatu informasi yang diperlukan, 

sehingga dapat dipergunakan untuk mengenali diri sendiri dan lingkungan serta 

dapat mencegah siswa dari perbuatan yang merugikan dirinya. Layanan 

bimbingan kelompok dalam penelitian ini dimaksudkan dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan siswa tentang penyesuaian diri, sehingga mampu 

meningkatkan keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan pada siswa.  

2) Keaktifan Siswa Mengikuti Kegiatan Kepramukaan 

Keaktifan siswa merupakan suatu keadaan atau hal dimana siswa dapat 

aktif mengikuti berbagai macam kegiatan. Keaktifan yang dimaksud dalam 

penelitian ini ialah kekatifan siswa mengikuti kegiatan kepramukaan di sekolah. 
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3.4  Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

3.4.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas:  obyek atau subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2006: 55). 

Sedangkan menurut Arikunto populasi adalah keseluruhan subjek penelitian 

(Arikunto, 2006: 130). Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian 

adalah siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Demak. Hal tersebut dikarenakan siswa 

kelas VII yang wajib mengikuti kegiatan kepramukaan di sekolah. 

3.4.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2006: 56). Prosedur pengambilan sampel dalam 

penelitianini adalah  purposive sampling. Menurut Arikunto (2006 : 139) sampel 

bertujuan atau purposive sampling dilakukan dengan cara mengambil subyek 

bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya 

tujuan tertentu. Dalam penelitian dengan teknik purposive sampling ini, peneliti 

mengambil sampel berdasarkan karakteristik dan kriteria tertentu yaitu siswa kelas 

VII F dengan tingkat keaktifan diri terhadap kegiatan kepramukaan yang sangat 

rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi dengan tujuan untuk 

meningkatkan keaktifan diri terhadap kegiatan kepramukaan. Siswa yang 

memiliki keaktifan diri terhadap kegiatan kepramukaan sangat rendah, rendah, 

tinggi dan sangat tinggi  diperoleh dari hasil pre test.  

 



 

 

 

52 

3.4.3 Alat Pengumpul Data 

Pengumpulan data sangat penting dalam penelitian, oleh karena itu 

dibutuhkan suatu metode dan alat pengumpulan data yang dapat menjaring 

seluruh informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian. Metode 

pengumpulan data pada prinsipnya berfungsi untuk mengungkapkan variabel yang 

akan diteliti. Dalam penelitian ini data yang akan diungkap berupa aspek 

psikologi yaitu keaktifan diri siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah skala psikologi dan alatnya adalah skala keaktifan diri 

siswa.  

Skala psikologi adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur atribut 

psikologis (Azwar, 2005: 1). Terdapat beberapa karakteristik skala psikologi 

sebagai alat ukur yaitu:  

1) Stimulusnya berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak langsung 

mengungkap atribut yang hendak diukur melainkan mengungkap 

indikator perilaku dari atribut yang bersangkutan. 

2) Atribut psikologis diungkap secara tidak langsung lewat indikator-

indikator perilaku sedangkan indikator perilaku diterjemahkan 

dalam bentuk item-item. 

3) Respons subjek tidak diklasifikasi sebagai jawaban “benar”atau 

“salah” tetapi semua jawaban dapat diterima sepanjang diberikan 

secara jujur dan sungguh-sungguh. (Azwar,2005: 4) 

Alat pengumpul data yang digunakan adalah skala keaktifan diri yang 

dikembangkan oleh peneliti berdasarkan teori yang ada. Dalam penelitian ini data 
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yang akan diungkap berupa konstruk untuk menggambarkan tingkat keaktifan diri 

siswa dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan sebagai stimulus yang tertuju 

pada indikator untuk memancing jawaban yang merupakan refleksi dari keadaan 

pada subjek yang biasanya tidak disadari oleh responden yang bersangkutan.  

Dalam penelitian ini skala yang digunakan adalah skala Likert. Skala 

Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2010: 134). Penggunaan 

skala Likert ini bertujuan untuk mengukur tingkat kedisiplinan siswa. Skala Likert 

apabila digunakan dalam penelitian maka akan menghasilkan data interval. 

Skala likert memiliki lima kategori kesetujuan dan memiliki skor 1-5, akan 

tetapi dalam penelitian ini menggunakan jawaban kesesuaian karena kesesuaian 

lebih tepat untuk menggambarkan keadaan yang diteliti sekarang. Skor skala likert 

dalam penelitian ini berkisar antara 1-4 dengan asumsi untuk mempermudah 

subjek penelitian dalam memilih jawaban. Tidak ada manfaatnya untuk 

memperbanyak pilihan jenjang karena justru akan mengaburkan perbedaan yang 

diinginkan diantara jenjang yang dimaksud, pada responden yang belum cukup 

dewasa, diferensiasinya perlu disederhanakan (Azwar, 2005: 33). Hal ini 

diperkuat oleh Arikunto (2006: 241) yang mengatakan bahwa ada kelemahan 

dengan lima alternatif karena responden cenderung memilih alternatif yang ada di 

tengah (karena dirasa aman dan paling gampang serta hampir tidak berfikir). 

Sehingga memang disarankan alternatif pilihannya hanya empat saja. Skala yang 

digunakan dalam penelitian ini mempunyai 4 alternatif jawaban yaitu „selalu‟, 

„sering‟, „kadang‟, dan „tidak pernah‟. Responden bebas memilih salah satu 
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jawaban dari keempat alternatif jawaban yang ada sesuai dengan keadaan masing-

masing responden. Jawaban soal positif diberi skor 4, 3, 2, 1, sedangkan jawaban 

soal negatif diberi skor 1, 2, 3, 4 sesuai dengan arah pertanyaan atau pernyataan 

yang dimaksud. Adapun ketentuanpenskoransetiapjawabanadalahsebagaiberikut. 

Tabel 3.2 

Penskoran item 

Alternatif jawaban 

Jenis item 

Positif (+) Negatif (-) 

Selalu  4 1 

Sering 3 2 

Kadang   2 3 

Tidak pernah  1 4 

 Sumber: Sugiyono (2009:134)  

3.5 Prosedur Penyusunan Instrumen  

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengadaan instrumen penelitian 

melalui beberapa tahap. Prosedur yang ditempuh adalah perencanaan, penulisan 

butir soal, penyuntingan, uji-coba, penganalisaan hasil, dan mengadakan revisi 

(Arikunto,2006: 166). Sedangkan dalam penelitian ini, langkah-langkah yang 

ditempuh oleh peneliti dalam pengadaan instrumen antara lain:  membuat kisi-kisi 

instrumen, lalu dikonsultasikan, hasil konsultasi direvisi jika perlu, instrumen 

yang telah direvisi diuji-cobakan, kemudian revisi kedua dan instrumen jadi yang 

siap disebarkan. Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah yang ditempuh oleh 

peneliti dapat dilihat pada bagan berikut. 
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Setelah mengetahui langkah-langkah dalam penyusunan instrumen 

penelitian, selanjutnya adalah membahas mengenai kisi-kisi instrumen yang 

dilanjutkan dengan menyusun instrumen secara utuh beserta lembar jawabnya. 

Instrumen awal diujicobakan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas 

instrumen. Uji coba dilakukan kepada siswa kelas VII  yang tidak termasuk dalam 

sampel penelitian, hal ini dilakukan karena untuk mengukur ada atau tidaknya 

serta besarnya kemampuan objek yang diteliti selain sampel penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teori  

(1) 

Uji Coba  

(4) 

Instrumen Jadi  

(6) 

Kisi-kisi Instrumen 

(2) 

Revisi   

(5) 

Instrumen  

(3) 
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Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Pengembangan Instrumen Skala Keaktfan Diri Terhadap 

Kepramukaan 

 
 

 

 

 

Variabel 

 

Indikator 

 

Deskriptor 

Item 

pertanyaan/pernyata

an 

+ - 

Keaktifan 

siswa 

mengikuti 

kegiatan 

kepramukaan 

1) Kreatifitas 

berkegiatan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) kemandirian 

berkegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) rasa ingin tahu 

yang tinggi 

 

(2 mampu berpikir 

secara kreatif 

 

(3) bosan dengan pola 

pikir monoton 

 

(4) mencari 

pengalaman baru 

 

(5) optimis 

 

(1) pantang menyerah  

 

(2) tidak mudah 

terpengaruh 

pendapat orang 

lain 

 

(3)tidak merasa 

rendah diri apabila 

harus berbeda 

dengan orang lain 

 

(4) berusaha bekerja 

dengan penuh 

ketekunan dan 

kedisiplinan 

 

(5) mempelajari, 

mengalami dan 

menemukan 

sendiri bagaimana 

memperoleh situasi 

pengetahuan 

 

 

 

 

 

1, 3,49 

 

 

11, 27,59 

 

 

4, 10,54 

 

 

5, 6,55 

 

 

7, 9,57 

 

2,30,51 

 

15,17,61 

 

 

 

 

18, 22,63 

 

 

 

 

19,37,66 

 

 

 

 

33, 36,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35, 38,50 

 

 

12, 14,60 

 

 

23, 24,53 

 

 

21, 29,56 

 

 

8, 25,58 

 

31,43,52 

 

20, 28,62 

 

 

 

 

13, 16,64 

 

 

 

 

26, 34,65 

 

 

 

 

32, 41,68 
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3.6 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memperoleh hasil yang benar-benar 

obyektif. Data yang baik adalah data yang sesuai dengan kenyataan sehingga data 

disebut valid. Suatu alat ukur dapat dikatakan valid apabila alat ukur tersebut 

mempunyai ketepatan atau kecermatan dalam melakukan fungsi ukurnya dan 

memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran 

tersebut (Azwar, 2005: 6). Oleh karena itu alat ukur yang digunakan harus 

memiliki validitas dan reiabilitas sebagai alat ukur. 

3.6.1 Validitas Instrumen 

Validitas adalah alat ukur yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid atau kurang 

sahih berarti memiliki validitas yang rendah (Arikunto, 2006: 144).  Teknik uji 

validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi Product 

Moment yaitu : 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁  𝑋𝑌 −   𝑋   𝑌 

  𝑁 𝑋2 −   𝑋 2  𝑁 𝑌2 −   𝑌 2 
 

 

keterangan:  

xyr
 :  koefisien korelasi antara x dan y 

N :  jumlah subyek 

X :  skor item 

Y :  skor total 
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X  :  jumlah skor item 

Y  :  jumlah skor total 

X
2
 :  jumlah kuadrat skor item 

2

Y  :  jumlah kuadrat skor total (Arikunto, 2006: 274) 

3.6.2 Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas adalah suatu instrumen yang dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 

2006: 178). Dalam penelitian ini reliabilitas instrumen hanya item yang valid diuji 

dengan reliabilitas internal karena perhitungan berdasarkan instrumen saja. 

Instrumen yang reliabel atau dapat dipercaya akan menghasilkan data yang 

reliabel juga. Teknik yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen dalam 

penelitian ini menggunakan rumus Alpha.  


























2

2

11 1
1 



k

k
r

  

keterangan :  

r11 :  reliabilitas instrumen  

k :  banyaknya butir pertanyaan  

 2 :  jumlah varian butir 

2

t  :  varian total (Arikunto, 2006: 196) 
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3.6.3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Keterbukaan Diri dalam 

Komunikasi Antar Teman Sebaya 

Berdasarkan hasil pengujian validitas item dengan menggunakan rumus 

product moment, hasil yang diperoleh r  akan dikonsultasikan dengan r

product moment dengan N = 40 pada taraf signifikansi 5% yaitu r 0,312. 

Apabila rxy>r tabel  maka item dikatakan valid dan dapat digunakan untuk 

pengumpulan data.  

Berdasarkan hasil pengujian validitas item dengan menggunakan rumus 

product moment, dapat diketahui bahwa dari 72 item yang diajukan terhadap 40 

responden diperoleh 24 item yang tidak valid. Dua puluh empat item tersebut 

yaitu 2, 10, 11, 22, 31, 32, 35, 36, 42, 44, 46, 47, 49, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 

62, 64, 65 dan 66. Item yang tidak valid tersebut kemudian dibuang dan tidak 

digunakan dalam penelitian karena terwakili oleh item yang lain sesuai  dengan 

indikator dalam instrumen. Jadi, instrumen skala keaktifan siswa dalam 

kepramukaaan menjadi 48 item. 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha dari 

40 responden dengan taraf signifikansi 5%, skala keaktifan diri terhadap  

kepramukaan dinyatakan reliabel, karena r hitung> r tabel  dengan nilai r hitung = 

0,908 dan r tabel = 0,316. 

 

 

 

 

 

 

 

xy tabel

tabel
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Tabel 3.4 

Kisi-Kisi Pengembangan Instrumen Skala Keaktfan Diri Terhadap 

Kepramukaan setelah Try out 

 

 

 

Variabel 

 

Indikator 

 

Deskriptor 

Item 

pertanyaan/pernyataan 

+ - 

Keaktifan 

siswa 

mengikuti 

kegiatan 

kepramuka

an 

1) Kreatifitas 

berkegiatan  

 

 

 

 

 

 

 

 

2) kemandirian 

berkegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) berkegiatan 

dalam kelompok 

(1) rasa ingin tahu yang 

tinggi 

(2  mampu berpikir secara 

kreatif 

(3) bosan dengan pola 

pikir monoton 

(4) mencari pengalaman 

baru 

(5) optimis 

 

(1) pantang menyerah  

(2) tidak mudah 

terpengaruh pendapat 

orang lain 

(3)tidak merasa rendah 

diri apabila harus 

berbeda dengan orang 

lain 

(4) berusaha bekerja 

dengan penuh 

ketekunan dan 

kedisiplinan 

(5) mempelajari, 

mengalami dan 

menemukan sendiri 

bagaimana 

memperoleh situasi 

pengetahuan 

 

 

 

(1) saling membantu 

dalam usaha antar 

anggota kelompok 

sewaktu dibutuhkan 

(2) berkomunikasi  

interaksional antar 

anggota 

 

1, 3,49* 

 

11*, 27,59 

 

4, 10*,54 

 

5, 6,55* 

 

7, 9,57* 

 

2*,30,51 

 

15,17,61* 

 

18, 22*,63 

 

 

 

19,37,66* 

 

 

 

33, 36*,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

45, 47*,69 

 

 

 

39, 42*,71 

 

 

 

35*, 38,50 

 

12, 14,60* 

 

23, 24,53* 

 

21, 29,56* 

 

8, 25,58* 

 

31*,43,52 

 

20, 28,62* 

 

13, 16,64* 

 

 

 

26, 34,65* 

 

 

 

32*, 41,68 

 

 

 

 

 

 

 

 

46*, 48,70 

 

 

 

40, 44*,72 
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3.7  Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam 

kegiatan penelitian. Dengan analisis data maka akan dapat membuktikan hipotesis 

yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk 

mengetahui gambaran keaktifan diri siswa sebelum dan sesudah diberi bimbingan 

kelompok teknik diskusi kelompok, serta untuk mengetahui adakah perbedaan 

keaktifan diri siswa sebelum dan sesudah diberi bimbingan kelompok teknik 

diskusi kelompok. Oleh karena itu Pendekatan analisis data yang akan digunakan 

adalah: 

3.7.1 Analisis Deskriptif 

Dalammenganalisis data hasil penelitian ini peneliti menggunakan 

pendekatan analisis deskriptif persentase untuk mengetahui gambaran tingkat 

keaktifan diri siswa sebelum (pre test) dan sesudah (post test) diberi perlakuan 

berupa bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok. Rumus yang digunakan 

untuk menghitung deskriptif presentasenya adalah: 

% = 
𝑛

𝑁
 𝑥 100% 

Keterangan: 

% : Nilai presentase atau hasil 

n :  Jumlah skor yang diperoleh 

N :  Jumlah skor total  (Arikunto, 2007:236) 

Banyaknya kategori yang diinginkan dalam penelitian ini adalah 5, yaitu 

sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Maka perhitungannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan rentang:  
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a. Presentase tertinggi :  
5
/5X100%=100% 

b. Presentase terendah : 
1
/5 X100%=20% 

Rentang  : 100%-20%=80% 

2. Kelas interval: 5 

3. Panjang kelas interval: p = 
80

/5 = 16%  

 

Tabel 3.5 

Persentase Kriteria Keaktifan diri Terhadap  

Kegiatan Kepramukaan  

 

No. Persentase Kriteria 

1 84,0% < % < 100% Sangat tinggi 

2 68,0% < % < 84,0% Tinggi 

3 52,0% < % < 68,0% Sedang 

4 36,0% < % <52,0% Rendah 

5 20,0% <% <36,0% Sangat Rendah 

 Sumber: Sugiyono (2008: 99) 

Dengan menggunakan kriteria penilaian tingkat keaktifan diri dalam 

kegaiatan kepramukaan tersebut maka akan mempermudah peneliti dalam 

menentukan persentase gambaran tingkat keaktifan diri siswa sebelum dan 

sesudah diberi bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok 

3.7.2 Uji Hipotesis 

Sesuai dengan hipotesis yang diajukan yaitu untuk mengetahui apakah 

layanan bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok dapat meningkatkan 

keaktifan diri dalam komunikasi antar teman sebaya, maka menggunakan rumus 

uji WilcoxonMatch Pairs Test yaitu dengan cara membandingkan hasil dari pre-

test dan post-test dengan tabel bantu untuk testWilcoxon (Sugiyono, 2009:152).  
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Sampel yang diteliti dalam penelitian ini kurang dari 25 maka cara 

penghitungan yang digunakan adalah membandingkan jenjang terkecil dari pre 

test dan post test dengan tabel harga-harga kritis dalam tes Wilcoxon. Guna  

mengambil keputusan menggunakan pedoman dengan taraf signifikansi 5 % 

dengan ketentuan (Sugiyono, 2009:160):  

1. Ho ditolak& Ha diterima apabila nilai sig < 0,05. 

2. Ho diterima dan Ha ditolak apabila nilai sig ≥ 0,05. 

Keterangan: 

1. Ho : Tidak terjadi peningkatan keaktifan diri terhadap kegiatan 

kepramukaan  setelah diberikan treatment bimbingan kelompok teknik 

diskusi kelompok. 

2. Ha : Terjadi  peningkatan keaktifan diri terhadap kegiatan kepramukaan 

setelah diberikan treatment bimbingan kelompok teknik diskusi 

kelompok. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini akan dibahas hasil penelitian dan pembahasan tentang 

peningkatan keaktifan siswa terhadap kepramukaanmelalui layanan Bimbingan 

Kelompok teknik diskusi kelompok pada siswa kelas VII F SMP Negeri 1 Demak 

Tahun Ajaran 2012/2013. 

4.1 Hasil Penelitian 

Berdasarkan pada tujuan penelitian, untuk mempermudah dan 

memperjelas penjabarannya, dalam penelitian ini akan dipaparkan hasil penelitian 

meliputi (1) gambaran tingkat keaktifan siswa terhadap kegiatan kepramukaan 

sebelum diberi bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok, (2) gambaran 

tingkat keaktifan siswa terhadap kegiatan kepramukaan setelah diberi bimbingan 

kelompok teknik diskusi kelompok, (3) perbedaan tingkat keaktifan siswa 

terhadap kegiatan kepramukaan sebelum dan setelah diberi bimbingan kelompok 

teknik diskusi kelompok dengan menggunakan uji wilcoxon. 

3.2.5 Gambaran Tingkat Keaktifan Siswa Terhadap Kegiatan 

Kepramukaan Pada Siswa Kelas VII F  SMP Negeri 1 Demak 

Sebelum Mendapatkan Bimbingan Kelompok Teknik Diskusi 

Kelompok 

Sesuaidengan tujuan penelitian ini yaitu meningkatkan rendahnya 

keaktifan siswa terhadap kegiatan kepramukaan siswa VII F SMP Negeri 1 

Demak, maka diuraikan terlebih dahulu tingkat keaktifan siswa terhadap kegiatan 
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kepramukaan sebelum diberikan treatment bimbingan kelompok teknik diskusi 

kelompok (pre test). Hasil pre test skala tingkat keaktifan siswa selengkapnya 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.1   

Penghitungan Tingkat KeaktifanPramuka Siswa  

Sebelum Melaksanakan Bimbingan Kelompok Teknik Diskusi Kelompok 

 

 

Berdasarkan tabel 4.1 dan hasil penghitungan pre-testterhadap 10 

responden tersebut dapat diketahui bahwa ada 4 responden yang masuk dalam 

kriteria rendah, 4 responden masuk dalam kriteria sedang, 1 responden masuk 

kriteria tinggi dan 1 respondeng kriteria tinggi sekali.  Diantara 10 responden 

tersebut yang memiliki kriteria rendah dan sedang masing-masing 40% dan 

kriteria tinggi yaitu sebesar 20%. Sampel yang digunakan memiliki tingkat 

No. Kode Responden Skor % Kategori 

1. RN 135 65,23% Sedang 

2. BS 179 89,32% Tinggi Sekali 

3. DP 134 63,65% Sedang 

4. EA 137 64,78% Sedang 

5. ET 161 70,12% Tinggi 

6. GM 105 51,76% Rendah 

7. MW 105 53,2% Rendah 

8. AS 134 62,56% Sedang 

9. NK 103 52,5% Rendah 

10. SA 101 54,14% Rendah 

Rata-rata 1294 62,73% Sedang 
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keaktifan siswa yang berbeda-beda (rendah sampai tinggi), dengan tujuan: (1) 

agar heterogenitas kelompok terpenuhi, sehingga dinamika kelompok dapat 

tercipta dan tujuan layanan bimbingan kelompok yaitu untuk meningkatkan 

keaktifan kepramukaan pada siswa dapat tercapai sampai delapan kali pertemuan, 

(2) supaya terjadi pertukaran pengetahuan, wawasan dan pengalaman, serta 

pendapat dari anggota yang memiliki tingkat keaktifan berpramuka yang tinggi 

kepada anggota yang memiliki tingkat keaktifan berpramuka yang rendah dan 

sedang sehingga dapat terjadi peningkatan keaktifan berpramuka siswa. 

3.2.6 Gambaran Tingkat Keaktifan Siswa Terhadap Kegiatan 

Kepramukaan Pada Siswa Kelas VII F  SMP Negeri 1 Demak Setelah 

Mendapatkan Bimbingan Kelompok Teknik Diskusi Kelompok 

Setelah dilaksanakan bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok 

selama delapan kali pertemuan, selanjutnya dilakukan post test untuk mengetahui 

peningkatan tingkat keaktifan siswa terhadap kepramukaan. Hasil post test 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Peningkatan disini, 

meningkatkan dari yang renda menjadi kriteria sedang bahkan menjadi kriteria 

tinggi sehingga ada peningkatan setelah dilakukan perlakuan. Hasil post test 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.2 

Penghitungan Tingkat Keaktifan Pramuka Siswa 

Setelah Melaksanakan Bimbingan Kelompok Teknik Diskusi Kelompok 

 

 

 Berdasarkan hasil post-test yang dilakukan terhadap kelompok, maka 

dapat dilihat bahwa adanya peningkatan keaktifan pada tiap responden, 6 

responden masuk dalam kriteria tingkat keaktifan sedang dan 4 responden masuk 

dalam kriteria tingkat keaktifan tinggi. Dari tabel di atas bahwa 10 responden 

yang meningkat, dimana prosentase terendah 63,43% dengan kriteria tingkat 

keaktifan berpramuka sedang, sedangkan prosentase tertinggi 90,13% dengan 

kriteria tingkat keaktifan berpramuka tinggi.  

 

No. Kode Responden Skor % Kategori 

1. RN 138 66,24% Sedang 

2. BS 181 90,13% Tinggi sekali 

3. DP 140 70,87% Tinggi 

4. EA 143 71,32% Tinggi 

5. ET 169 81,56% Tinggi 

6. GM 134 63,65% Sedang 

7. MW 137 64,78% Sedang 

8. AS 153 78,26% Sedang 

9. NK 134 63,57% Sedang 

10. SA 133 63,43% Sedang 

Jumlah 1452 75,57% 

 

Tinggi 
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3.2.7 Perbedaan Tingkat Keaktifan Siswa Terhadap Kegiatan 

Kepramukaan Siswa Kelas VII F SMP Negeri 1 Demak Sebelum dan 

Setelah Mengikuti Bimbingan Kelompok Teknik Diskusi Kelompok 

Analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah peningkatan keaktifan 

siswa kelas VII F SMP N 1 Demak dapat mengalami peningkatan setelah 

mendapatkan layanan bimbingan kelompok adalah dengan menggunakan statistik 

non parametrik, yaitu uji wilcoxon. 

Tabel 4.3 

Tabel Penolong Untuk Uji Wilcoxon 

Kode 

Responden 

Pre-Test 

(X1) 

Post-Test 

(X2) 

Beda 

(X2-X1) 

Tanda Jenjang 

Jenjang + - 

SA 101 133 +32 8,5 8,5 0 

NK 103 134 +31 7 7 0 

GM 105 134 +29 10 10 0 

MW 105 137 +32 8,5 8,5 0 

RN 135 138 +3 2 2 0 

DP 134 140 +6 3,5 3,5 0 

EA 137 143 +6 3,5 3,5 0 

AS 134 153 +19 6 6 0 

ET 161 169 +8 5 5 0 

BS 179 181 +2 1 1 0 

 Jumlah 55 0 

 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel untuk uji wilcoxon, jumlah 

jenjang yang kecil atau Thitung nilainya adalah 55,0. Sedangkan Ttabel untuk n = 10 

dengan taraf kesalahan 5 % nilainya adalah 8. Sehingga Thitung 55,0 > T tabel 8,0 

atau berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Hasil tersebut menunjukkan 

peningkatatan keaktifan kepramukaan  pada siswa kelas VII F SMP N 1 Demak 
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meningkat setelah memperoleh layanan bimbingan kelompok teknik diskusi 

kelompok.  

Hasil tersebut didukung dengan hasil perbedaan tingkat keaktifan sebelum 

(pre-test) dan sesudah diberikan layanan bimbingan kelompok (post-test) pada 

siswa kelas VII F di SMP N 1 Demak, lebih jelasnya akan dipaparkan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 4.4 

Perbedaan Tingkat Kekatifan Pramuka Siswa Sebelum dan Setelah 

Memperoleh Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Diskusi Kelompok 

 

No. 

 

 

Nama Pre-Test Post-Test Perbedaan 

(%) 𝚺 % Kriteria 𝚺 % Kriteria 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

RN 

BS 

DP 

EA 

ET 

GM 

MW 

AS 

NK 

SA 

135 

179 

134 

137 

161 

105 

105 

134 

103 

101 

65,23 

89,32 

63,65 

64,78 

70,12 

51,76 

53,2 

62,56 

52,5 

54,14 

S 

T 

S 

S 

T 

R 

R 

S 

R 

R 

138 

181 

140 

143 

169 

134 

137 

153 

134 

133 

66,24 

 

90,13 

 

70,87 

 

71,32 

 

81,56 

 

63,65 

 

64,78 

 

78,26 

 

63,57 

 

63,43 

S 

ST 

T 

T 

T 

S 

S 

T 

S 

S 

1,01 

0,80 

7,22 

7,28 

11,44 

12,11 

9,48 

16,30 

11,52 

9,31 

Rata-rata 62,73 S Rata 75,57 T 12,24 
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Grafik 4.1 

Perbandingan Hasil Pre-test dan Post test 

 

Berdasarkan tabel 4.4 dan grafik 4.1, maka dapat diketahui bahwa dari 10 

siswa yang dijadikan subjek dalam penelitian eksperimen ini dapat mengalami 

peningkatan keaktifan diri dalam mengikuti kegiatan kepramukaan. Dari 

perhitungan persentase rata-rata keaktifan diri siswa terhadap kepramukaan 

sebelum mendapatkan layanan bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok 

adalah 62,73% dan termasuk kategori sedang. Namun setelah mendapatkan 

perlakuan berupa bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok persentase rata-

rata tersebut mengalami peningkatan yaitu sebesar 12,24% dari 62,73% menjadi 

75,57% dan termasuk kategori tinggi. 

Di bawah ini dapat dilihat peningkatan keaktifan siswa terhadap kegiatan 

kepramukaan dilihat dari indikator keaktifan siswa. 
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Tabel 4.5 

Hasil Perbedaan Skor Berdasarkan Indikator Tingkat Keaktifan Pramuka 

Siswa Sebelum dan Setelah Memperoleh Layanan Bimbingan Kelompok 

 

 

N

o 
Indikator 

% Skor Kriteria % Skor 

Peningkatan Pre Test Post Test Pre Test Post Test 

1 
Kreatifas 

berkegiatan 
70,36% S 74,21% T 4,8% 

2 
Kemandirian 

berkegiatan 
62,9% S 66,88% S 4,79% 

3 
Berkegiatan dalam 

kelompok 
57,82% R 62,02% S 5,8% 

% skor rata- rata 58,34% R 67.77% S 9.93% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4.2 

Persentase skor tiap indikator keaktifan siswa terhadap kegiatan 

kepramukaan sebelum dan sesudah mendapatkan bimbingan kelompok 

teknik diskusi kelompok 
 

Berdasarkan tabel 4.5 dan grafik 4.2 maka dapat diketahui bahwa semua 

indikator mengalami peningkatan setelah mengikuti bimbingan kelompok teknik 

diskusi kelompok. Untuk persentase skor rata-rata tiap indikator mengalami 

peningkatan sebesar 9,93% dari yang semulanya persentase hanya 58,34% 

70.375

62.9

57.82

74.21

66.88

62.02

0 20 40 60 80

kreatifitas berkegiatan
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termasuk dalam kategori rendah, persentase rata-ratanya menjadi 67,77 dan 

termasuk dalam kategori sedang. Indikator yang paling tinggi mengalami 

peningkatan adalah indikator berkegiatan dalam kelompok, dengan peningkatan 

sebesar 5,8% yang semula hanya 58.34% termasuk kategori rendah menjadi 62,02 

dan termasuk dalam kategori sedang. 

 

4.1.4 Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Diskusi 

Kelompok 

Gambaran progress selama proses bimbingan kelompok teknik diskusi 

kelompok dari pertemuan pertama sampai pertemuan kedelapan akan dijelaskan di 

bawah ini: 

Penelitian dilaksanakan dari pertengahan bulan Oktober 2012 sampai 

pertengahan bulan Desember 2012. Pada tanggal 29 September 2012 diadakan uji 

coba instrumen yaitu skala keaktifan siswa kelas VII A SMP Negeri 1 Demak. 

Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2012 diadakan pre test menggunakan skala 

keaktifan siswa yang telah divalidasi untuk mengetahui tingkat keaktifan siswa  

sebelum mendapat layanan bimbingan kelompok. Berdasarkan hasil analisis pre 

test skala keaktifan siswa tersebut, diambil 10 siswa yang mempunyai skor 

keaktifan diri rendah, sedang, dan tinggi untuk dijadikan sebagai sampel 

penelitian. Hal ini dilakukan agar dalam pelaksanaan bimbingan kelompok unsur 

heterogenitas dan dinamika kelompoknya muncul. 

Selanjutnya, layanan bimbingan kelompok dengan dilaksanakan sebanyak 

8 kali pertemuan yaitu tanggal 30 Oktober 2012, 3 November 2012, 6 November 



 

 

 

73 

2012, 13 November 2012, 17 November 2012, 20 November 2012, 24 November 

2012, dan 27 November 2012. Pada tanggal 12 Desember 2012 dilakukan post 

test untuk mengetahui tingkat keaktifan diri siswa setelah mendapat layanan 

bimbingan kelompok. Deskripsi proses pelaksanaan bimbingan kelompok dari 

pertemuan pertama sampai pertemuan kedelapan akan dijelaskan berikut ini: 

Waktu  Pelaksanaan Kegiatan 

Pertemuan Pertama 

Selasa/30 Oktober 2012 

Kelas VII F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topik   :  kreatifitas dalam kehidupan  

Pada tahap pembukaan dibuka dengan salam dan 

berdoa. Pemimpin maupun anggota saling 

memperkenalkan diri, perkenalan diawali dari 

pemimpin kelompok, kemudian dilanjutkan oleh 

anggota secara bergantian mulai dari nama, kelas, 

alamat, hobi, artis favorit. Namun suasana yang terlihat 

sepi karena anggota masih saling diam, meskipun 

diantara mereka sudah saling kenal. Akan tetapi 

pemimpin terus memotivasi agar anggota tidak ragu di 

dalam kelompok. Selanjutnya pemimpin kelompok 

memberikan sebuah permainan yang bernama ”bolpoin 

tawa” pemimpin menjelaskan peraturan dan cara untuk 

bermain, semua anggota kelompok senang dengan 

permainan tersebut. Kemudian pemimpin kelompok 

menjelaskan pengertian bimbingan kelompok, tujuan 

bimbingan kelompok, asas-asas bimbingan kelompok 

dan cara melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. 
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Tahap selanjutnya pemimpin menanyakan kepada 

anggota apakah siap untuk mengikuti tahap selanjutnya. 

Dan para anggota menjawab siap untuk mengikuti tahap 

selanjutnya. Dalam tahap kegiatan, pemimpin kelompok 

mengemukakan materi yang akan dibahas yaitu topik 

yang pertama yaitu pemahaman kreatifitas. Pemimpin 

membatasi sub topik yang akan dibahas yaitu 

pengertian, dan manfaat kreatifitas bagi diri dan 

lingkungan. Topik ini bertujuan agar anggota kelompok 

memahami pengertian kreatifitas agar mereka dapat 

mengembangkan pola pikir mereka untuk terpacu 

berpikir kreatif. Pada mulanya sebagian anggota  

mengetahui tentang kreatifitas sehingga pemimpin 

kelompok melemparkan pertanyaan kepada anggota 

kelompok yang tahu apa kreatifitas itu, lalu memberikan 

penjelasan tentang kreatifitas. Setelah diberikan 

penjelasan masing-masing anggota mengemukakan 

pendapatnya berkaitan dengan penjelasan pemimpin 

kelompok. Akan tetapi masih terlihat beberapa anggota 

yang masih diam atau ragu dalam mengungkapkan 

pendapatnya. Dalam pertemuan kali ini 

Topik   : berpikir optimis 

Pada tahap pembukaan dibuka dengan salam 

dan berdoa, selanjutnya saling menanyakan kabar 

masing-masing, setelah itu mengingatkan kembali 
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Pertemuan Kedua 

Sabtu/3 November 2012 

Ruang kelas VII F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tentang cara-cara pelaksanaan bimbingan kelompok 

seperti pada saat pertemuan sebelumnya. Kemudian 

pemimipin kelompok memberikan permainan yang 

bernama ”kata berantai”, anggota kelompok 

mendengarkan perintah dari pemimpin kelompok dan 

bermain sesuai dengan peraturan. Dalam tahap peralihan 

ini pemimpin kelompok menanyakan kesiapan anggota 

kelompok untuk memasuki tahap selanjutnya. Dalam 

tahap kegiatan, pemimpin kelompok mengemukakan 

materi yang akan dibahas topik yang kedua yaitu 

tentang berpikir optimis. Pemimpin membatasi sub 

topik yang akan dibahas yaitu pengertian, manfaat, dan 

tips berpikir opotimis dalam kehidupan. Masing-masing 

anggota mengemukakan pendapatnya tentang 

pengertian, manfaatnya bagi kehidupan mereka sendiri, 

dilihat dari kehidupan sehari mereka dan juga 

memberikan minatnya untuk selalu optimis. Dalam 

tahap kegiatan ini, anggota dapat saling mengemukakan 

pendapat, saling berdiskusi dan menuangkan idenya 

masing-masing. Akan tetapi masih terlihat beberapa 

anggota yang masih diam dalam mengungkapkan 

pendapatnya. Sesekali ada yang tidak sabar 

mendengarkan temannya berbicara. Dalam pertemuan 

kali ini dapat terwujud dinamika kelompok, sehingga 

pembahasan topik berpikir optimis dapat dipahami oleh 
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Pertemuan Ketiga 

Selasa/6 November 2012 

Ruang kelas VII F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anggota kelompok. Pada tahap pengakhiran pemimpin 

kelompok mengungkapkan kesimpulan hasil 

pembahasan topik dan membahas kapan bimbingan 

kelompok ini akan dilanjutkan. Kegiatan diakhiri 

dengan doa dan salam penutup. 

Topik   : makna Pramuka 

Pada tahap pembukaan dibuka dengan salam dan 

berdoa, selanjutnya saling menanyakan kabar masing-

masing, setelah itu mengingatkan kembali tentang cara-

cara pelaksanaan bimbingan kelompok seperti pada saat 

pertemuan sebelumnya. Dalam tahap peralihan ini 

pemimpin kelompok menanyakan kesiapan anggota 

kelompok untuk memasuki tahap selanjutnya. Dalam 

tahap kegiatan, pemimpin kelompok mengemukakan 

materi yang akan dibahas topik yang ketiga yaitu 

manfaat Pramuka. Masing-masing anggota 

mengemukakan pendapatnya tentang manfaat Pramuka 

dari pengalaman. Dalam tahap kegiatan ini, anggota 

dapat saling mengemukakan pendapat antara anggota 

kelompok yang memiliki tingkat kekatifan tinggi 

kepada anggota kelompok lain yang kurang, saling 

berdiskusi dan menuangkan idenya masing-masing. 

Dalam pertemuan kali ini anggota menjadi lebih akrab 

sehingga lebih terbuka dalam berpendapat. Hal ini 

mendukung terwujudnya dinamika kelompok, sehingga 
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Pertemuan Keempat 

Selasa/13 November 2012 

Ruang kelas VII F 

 

 

 

 

 

 

pembahasan topik dapat dipahami oleh anggota 

kelompok. Sebelum kegiatan bimbingan kelompok 

diakhiri agar menyegarkan pemimpin kelompok 

memberikan permainan yang bernama “isi tas Budi”. 

Pada tahap pengakhiran pemimpin kelompok 

mengungkapkan kesimpulan hasil pembahasan topik 

dan membahas waktu bimbingan kelompok ini akan 

dilanjutkan. Kegiatan diakhiri dengan doa dan salam 

penutup. 

Topik   : Mengembangkan sikap positif 

Pada tahap pembukaan dibuka dengan salam 

dan berdoa, selanjutnya saling menanyakan kabar 

masing-masing, setelah itu mengingatkan kembali 

tentang cara-cara pelaksanaan bimbingan kelompok 

seperti pada saat pertemuan sebelumnya. Dalam tahap 

peralihan ini pemimpin kelompok menanyakan kesiapan 

anggota kelompok untuk memasuki tahap selanjutnya. 

Dalam tahap kegiatan, pemimpin kelompok 

mengemukakan materi yang akan dibahas yaitu topik 

yang keempat yaitu berpikiran positif. Pemimpin 

membatasi sub topik yang akan dibahas yaitu 

pengertian, manfaat, tujuan dan tips bersikap positif. 

Dalam tahap kegiatan ini, anggota dapat saling 

mengemukakan pendapat, saling berdiskusi dan 

menuangkan idenya masing-masing. Akan tetapi masih 
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Pertemuan Kelima 

Sabtu/ 17 November 2012 

Ruang kelas VII F 

 

 

terlihat beberapa anggota yang masih diam atau ragu 

dalam mengungkapkan pendapatnya. Sesekali ada 

mengungkapkan pendapat dengan bercanda sehingga 

dapat mencairkan suasana. Dalam pertemuan kali ini 

dapat terwujud dinamika kelompok, sehingga 

pembahasan topik tentang mengurangi rasa minder atau 

rendah diri dapat dipahami oleh anggota kelompok. 

Pada tahap pengakhiran pemimpin kelompok 

mengungkapkan kesimpulan hasil pembahasan topik 

dan membahas kapan bimbingan kelompok ini akan 

dilanjutkan. Kegiatan diakhiri dengan doa dan salam 

penutup. 

Topik   : Belajar dari pengalaman 

Pada tahap pembukaan dibuka dengan salam 

dan berdoa, selanjutnya saling menanyakan kabar 

masing-masing, setelah itu mengingatkan kembali 

tentang cara-cara pelaksanaan bimbingan kelompok 

seperti pada saat pertemuan sebelumnya. Kemudian 

pemimpin kelompok memberikan sebuah permainan 

agar suasana dalam kelompok lebih tercipta keakraban 

dan dinamika kelompok muncul. Dalam tahap peralihan 

ini pemimpin kelompok menanyakan kesiapan anggota 

kelompok untuk memasuki tahap selanjutnya. Dalam 

tahap kegiatan, pemimpin kelompok mengemukakan 

materi yang akan dibahas yaitu belajar dari pengalaman. 
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Pemimpin membatasi sub topik yang akan dibahas yaitu 

cara belajar dari pengalaman sendiri maupun orang lain, 

dan manfaat belajar dari pengalaman. Masing-masing 

anggota mengemukakan pendapatnya tentang cara dan 

manfaat dari pengalaman. Dalam tahap kegiatan ini, 

anggota dapat saling mengemukakan pendapat, saling 

berdiskusi dan menuangkan idenya masing-masing. 

Akan tetapi masih terlihat beberapa anggota yang masih 

diam atau ragu dalam mengungkapkan pendapatnya. 

Dalam pertemuan kali ini dapat terwujud dinamika 

kelompok, sehingga pembahasan topik dapat dipahami 

oleh anggota kelompok. Pada tahap pengakhiran 

pemimpin kelompok mengungkapkan kesimpulan hasil 

pembahasan topik dan membahas waktu bimbingan 

kelompok selanjutnya. Kegiatan diakhiri dengan doa 

dan salam penutup. 

Topik   : Tidak mudah terpengaruh orang 

lain 

Pada tahap pembukaan dibuka dengan salam 

dan berdoa, selanjutnya saling menanyakan kabar 

masing-masing, setelah itu mengingatkan kembali 

tentang cara-cara pelaksanaan bimbingan kelompok 

seperti pada saat pertemuan sebelumnya. Dalam tahap 

peralihan ini pemimpin kelompok menanyakan kesiapan 

anggota kelompok untuk memasuki tahap selanjutnya. 
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Dalam tahap kegiatan, pemimpin kelompok 

mengemukakan materi yang akan dibahas topik yaitu 

tidak mudah terpengaruh orang lain. Pemimpin 

membatasi sub topik yang akan dibahas yaitu cara agar 

tidak mudah terpengaruh orang lain dan manfaat tidak 

mudah terpengaruh orang lain. Dalam tahap kegiatan 

ini, anggota dapat saling mengemukakan pendapat, 

saling berdiskusi dan menuangkan idenya masing-

masing. Seluruh anggota sudah berani mengungkapkan 

pendapatnya. Dalam pertemuan kali ini dapat terwujud 

dinamika kelompok, sehingga pembahasan topik dapat 

dipahami oleh anggota kelompok. Pada tahap 

pengakhiran pemimpin kelompok mengungkapkan 

kesimpulan hasil pembahasan topik dan membahas 

waktu pelaksanaa bimbingan kelompok selanjutnya. 

Kegiatan diakhiri dengan doa dan salam penutup. 

Topik   : Meningkatkan percaya diri 

Pada tahap pembukaan dibuka dengan salam 

dan berdoa, selanjutnya saling menanyakan kabar 

masing-masing, setelah itu mengingatkan kembali 

tentang cara-cara pelaksanaan bimbingan kelompok 

seperti pada saat pertemuan sebelumnya. Dalam tahap 

peralihan ini pemimpin kelompok menanyakan kesiapan 

anggota kelompok untuk memasuki tahap selanjutnya. 

Dalam tahap kegiatan, pemimpin kelompok 
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Pertemuan Ketujuh 

Sabtu/ 24 November 2012 

Ruang kelas VII F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mengemukakan materi yang akan dibahas topik yaitu 

meningkatkan percaya diri. Pemimpin membatasi sub 

topik yang akan dibahas yaitu cara meningkatkan 

percaya diri, tujuan dan manfaat dari meningkatkan 

percaya diri. Dalam tahap ini anggota mulai belajar 

untuk merencanakan kegiatan-kegiatan yang 

mendukung pencapaian tujuan mereka, baik tujuan yang 

bersifat akademis maupun non akademis. Seluruh 

anggota sudah berani mengungkapkan pendapatnya. 

Dalam pertemuan kali ini dapat terwujud dinamika 

kelompok, sehingga pembahasan topik dapat dipahami 

oleh anggota kelompok. Pada tahap pengakhiran 

pemimpin kelompok mengungkapkan kesimpulan hasil 

pembahasan topik dan membahas waktu pelaksanaa 

bimbingan kelompok selanjutnya. Kegiatan diakhiri 

dengan doa dan salam penutup. 

Topik   : Pentingnya Team work 

Pada tahap pembukaan dibuka dengan salam 

dan berdoa, selanjutnya saling menanyakan kabar 

masing-masing, setelah itu mengingatkan kembali 

tentang cara-cara pelaksanaan bimbingan kelompok 

seperti pada saat pertemuan sebelumnya. Kemudian 

pemimpin kelompok memberikan permainan yang 

bernama ”tebak gaya”, sebelum permainan dimulai 

pemimpin kelompok memberikan instruksi tentang cara 
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Pertemuan Kedelapan 

Selasa/ 27 November 2012 

Ruang kelas VII F 

 

 

bermain dan aturan dalam bermain. Anggota kelompok 

sangat menikmati permainan. Dalam tahap peralihan ini 

pemimpin kelompok menanyakan kesiapan anggota 

kelompok untuk memasuki tahap selanjutnya. Dalam 

tahap kegiatan, pemimpin kelompok mengemukakan 

materi yang akan dibahas yaitu pentingnya Team work. 

PK membatasi sub topik yang akan dibahas yaitu 

pengertia  Team work, cara membuat Team work yang 

solid, serta tujuan dan manfaat dari Team work. 

Masing-masing anggota kelompok saling berbagi 

pendapat mengenai cara cara mengendalikan emosi, 

serta tujuan dan manfaat dari mengendalikan emosi. 

Dalam tahap kegiatan ini, anggota dapat saling 

mengemukakan pendapat, saling berdiskusi dan 

menuangkan idenya masing-masing. Dalam pertemuan 

kali ini dapat terwujud dinamika kelompok, sehingga 

pembahasan topik dapat dipahami oleh anggota 

kelompok. Pada tahap pengakhiran pemimpin kelompok 

mengungkapkan kesimpulan hasil pembahasan topik 

dan memberikan kesempatan bagi anggota kelompok 

untuk mengungkapkan pesan, kesan, dan harapan 

terhadap keagiatan bimbingan kelompok. PK 

mengucapkan terimakasih kepada anggota bimbingan 

kelompok Kegiatan diakhiri dengan doa dan salam 

penutup. 
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Dari pertemuan pertama sampai kedelapan dapat dianalisis bahwa para 

anggota sudah dapat memperoleh pengertian dan pemahaman terhadap topik yang 

telah dibahas dalam tiap pertemuan. Sehingga rata-rata sudah ditunjukkan pada 

perubahan perilaku yang muncul pada saat proses kegiatan bimbingan kelompok 

pertemuan berikutnya. Sehingga diharapkan perubahan perilaku yang positif 

tersebut dapat selalu diterapkan dalam lingkup sekolah dan lingkungan yang lebih 

luas. Baik dalam keluarga maupun masyarakat. Perubahan positif yang dimaksud 

yaitu anggota kelompok mampu mempertahankan bahkan meningkatkan 

pentingnya mengikuti kegiatan Pramuka karena banyak manfaatnya baik bagi 

kemandirian maupun bagi kelompok dalam lingkungan sekolah maupun di luar 

lingkungan sekolah. 

4.2 Pembahasan 

Hasil analisis diskriptif pre test dari 10 siswa yang mengalami keaktifan 

diri rendah dalam kegiatan kepramukaan memiliki kategori rendah. Siswa yang 

dijadikan sebagai sampel penelitian ini merupakan gambaran kecil dari masalah 

keaktifan diri siswa terhadap kegiatan kepramukaan dari jumlah siswa 

keseluruhan kelas VII di sekolah. Berdasarkan informasi dari guru pembimbing, 

ada beberapa siswa yang memiliki ciri keaktifan diri rendah terhadap kegiatan 

kepramukaan yaitu siswa yang memiliki hambatan untuk aktif dalam mengikuti 

kegiatan kepramukaan. Hambatan dalam keaktifan diri mengikuti kegiatan 

kepramukaan disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya kemandirian 

berkegiatan. Penyebab tidak dapatnya kemandirian siswa dalam berkegiatan 
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adalah siswa sering terpengaruh temannya yang tidak mengikuti kegaiatan 

kepramukaan, sehingga siswa tersebut terhasut dan ikut terpengaruh hasutan 

temannya untuk tidak mengikuti kegiatan kepramukaannya. Selain itu, peneliti 

mendapatkan informasi dari guru pembimbing bahwa siswa kelas VII masih 

banyak belum mengetahui pentingnya keterampilan dan penanaman moral yang 

terkandung dalam kegiatan kepramukaan bagi kehidupan sehari hari dan juga 

hasil belajar siswa di sekolah, karena di dalam kegiatan pramuka diajarkan untuk 

hidup mandiri dan juga berkegiatan dalam kelompok yang membantu siswa dalam 

proses belajar siswa di sekolah. 

Proses peningkatan keaktifan diri siswa terhadap kegiatan kepramukaan 

ditunjukan pada proses bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok. Treatment 

yang dilakukan peneliti sebanyak delapan kali pertemuan. Setelah peneliti 

melakukan bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok, peneliti mengadakan 

post test kepada siswa yang diberikan bimbingan kelompok teknik diskusi 

kelompok dan juga observasi langsung pada saat kegiatan pramuka berlangsung. 

Adapun persentase rata-rata tingkat keaktifan diri dari hasil post test tersebut 

sebesar 75,57% meningkat dari sebelumnya saat pre test sebesar 62,73%. Jumlah 

tersebut mengalami persentase peningkatan rata-rata 12,24%. Tentunya hal ini 

menunjukan bahwa keaktifan diri siswa mengikuti kegiatan kepramukaan dapat 

ditingkatkan melalui layanan bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok. 

Selain itu untuk dapat mengetahui apakah keaktifan diri benar-benar dapat 

ditingkatkan melalui layanan bimbingan kelompok tekik diskusi kelompok yaitu 

dengan menggunakan analisis uji wilcoxon. 
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Analisis data dengan membandingkan tabel wilcoxon match pairs test per 

indikator dari hasil penelitian yang meliputi 1) kreatifitas berkegiatan, 2) 

kemandirian berkegiatan, 3) berkegiatan dalam kelompok, dalam taraf signifikansi 

5% Thitung>Ttabel untuk sampel penelitian yang berjumlah 10. Untuk menguji 

hipotesis penelitian ini dengan rumus uji Wilcoxon Match Pairs Test ketentuannya 

adalah 1) Ho ditolak dan Ha diterima apabila Thitung>Ttabel, 2) Ho diterima dan Ha 

ditolak apabila Thitung<Ttabel. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel untuk uji 

wilcoxon, jumlah jenjang yang kecil atau Thitung nilainya adalah 55,0. Sedangkan 

Ttabel untuk n = 10 dengan taraf kesalahan 5 % nilainya adalah 8. Sehingga Thitung 

55,0 > T tabel 8,0 menunjukkan bahwa selurih indikator signifikan. Analisis data 

wilcoxon dari hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa hasil uji 

dengan taraf signifikansi 5%, sehingga dapat ditarik kesimpulan Ha diterima dan 

Ho ditolak. Hasil penelitian dari pre test dan post test menunjukkan bahwa secara 

keseluruhan masalah rendahnya keaktifan diri siswaterhadap kegiatan 

kepramukaan yang dialami siswa tersebut menjadi lebih rendah setelah 

mendapatkan treatment jika dibandingkan dengan sebelum mendapatkan 

treatment. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian bimbingan kelompok teknik 

diskusi kelompoksesuai dengan prosedur cukup efektif untuk meningkatkan 

keaktifan siswa terhadap kegiatan kepramukaan.  

Penyimpulan tersebut berdasarkan tujuan bimbingan kelompok yaitu untuk 

memungkinkan siswa secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari 

konselor sekolah sebagai narasumber yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-
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hari baik sebagai individu maupun pelajar, anggota dan masyarakat (Mugiarso 

dkk, 2004: 66). 

Tujuan bimbingan kelompok menurut Prayitno (1995: 179) adalah setiap 

siswa: 

Mampu berbicara di depan orang banyak, (2) mampu mengeluarkan 

pendapat, ide, saran, tanggapan, dan perasaan kepada orang banyak, 

(3) belajar menghargai pendapat orang lain, (4) bertanggung jawab atas 

pendapat yang dikembangkannya, (5) mampu mengendalikan diri dan 

emosi, (6) dapat bertenggang rasa, (7) menjadi akrab satu sama lain, 

(8) membahas suatu masalah atau topik-topik umum yang dirasakan 

menjadi kepentingan bersama. 

 

Salah satu tujuan  layanan bimbingan kelompok seperti yang dijelaskan di 

atas salah satunya adalah membahas suatu masalah atau topik-topik umum yang 

dirasakan menjadi kepentingan bersama. Saling hubungan antara anggota 

kelompok sangatlah diutamakan sedangkan hubungan antar anggota dengan 

pemimpin kelompok tidak sedemikian penting, karena dalam layanan bimbingan 

kelompok semua anggota mendapatkan kedudukan yang sama untuk saling 

berhubungan atau berinteraksi dengan anggota lain. Dengan demikian, bimbingan 

kelompok bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat 

saling mengenal satu sama lain, saling jujur dan terbuka, dan sekaligus dapat 

meningkatkan kepercayaan kepada orang lain dengan memanfaatkan dinamika 

kelompok. 

Sedangkan teknik diskusi kelompok merupakan teknik yang tujuannya 

agar sebagai anggota kelompok dapat mengumpulkan pendapat, membuat 

kesimpulan dan memecahkan masalah tersebut secara bersama-sama di bawah 

pimpinan seorang pemimpin kelompok. Dinkmeyer dan Munro dalam Romlah 
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(2001:89) menerangkan bahwa diskusi kelompok adalah percakapan yang telah 

direncanakan antara tiga orang atau lebih dengan tujuan untuk memecahkan 

masalah atau untuk memperjelas suatu persoalan, dibawah pimpinan kelompok. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teknik diskusi kelompok berguna 

untuk meningkatkan keaktifan siswa atau anggota kelompok sebagai sarana 

meningkatkan keaktifan diri siswa dalam berkegiatan. Peneliti juga melakukan 

observasi langsung setelah melakukan treatment dengan melihat langsung 

pelaksanaan kegiatan pramukan dan juga melihat kembali absensi siswa yang 

mengikuti kegiatan kepramukaan. Siswa juga tidak mudah terpengaruh dengan 

ajakan teman yang lain untuk mengajaknya tidak berangkat pramuka, dan juga 

siswa menyadari bekerja dalam kelompok dapat membangun kepercayaan diri 

terhadap orang lain.  

Menurut Ahmad & Supriyono (2004:207) siswa aktif adalah siswa yang 

terlibat secara intelektual dan emosional dalam kegiatan belajar. Oleh sebab itu, 

dalam meningkatkan keaktifan siswa diperlukan adanya sikap yang aktif dari 

seluruh siswa terutama dalam hal berkegiatan hal tersebut secara tidak langsung 

akan memepengaruhi hasil belajar siswa. 

Penelitian lain yang mendukung penelitian ini adalah jurnal Teaching as 

Subversive Activity yang dilakukan oleh Neil Postman & charles Weingartner 

(2009:125). Dari hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa adalah proses dimana 

keterlibatan yang didasari oleh adanya rangsangan dari dalam diri untuk dapat 

mengerjkan sesuatu agar lebih berkembang dalam diri tersebut. Juga penelitian 

yang dilakukan Reni Yusmiati dengan judul Meningkatkan Keaktifan Siswa 
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Dalam Proses Belajar Di Kelas Melalui Layanan Bimbingan Kelompok. Dari 

hasil penelitian tersebut di dapat bahwa bimbingan konseling dapat meningkatkan 

keaktifan belajar siswa.  

Layanan bimbingan kelompok  efektif sebagai upaya dalam meningkatkan 

keaktifan siswa dalam berkegiatan, karena dalam kegiatan layanan bimbingan 

kelompok  tersebut, siswa diajak untuk berlatih berinteraksi dengan siswa lain 

dalam satu kelompok yang didalamnya membahas materi bimbingan yang 

disajikan. Dari hal tersebut siswa akan memperoleh berbagai pengalaman, 

pengetahuan dan gagasan. Dari topik itu pula siswa dapat belajar mengembangkan 

nilai-nilai dan menerapkan langkah-langkah bersama dalam menanggapi topik 

yang dibahas dalam bimbingan kelompok  tersebut. 

Sesuai dengan judul skripsi ini, yaitu peningkatan keaktifan siswa terhadap 

kegiatan kepramukaan menggunakan layanan bimbingan kelompok teknik diskusi 

kelompok. diharapkan melalui layanan bimbingan kelompok teknik diskusi 

kelompok tersebut mampu untuk mengatasi masalah keaktifan kepramukaan pada 

siswa kelas VII F SMP N 1 Demak. Sesuai dengan uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa bimbingan kelompok dengan teknik diskusi kelompok dapat 

meningkatkan keaktifan kepramukaan, sehingga dapat diketahui bahwa harapan 

dari penelitian ini tercapai. 

4.3  Keterbatasan Penelitian 

Hasil penelitian yang didapatkan oleh praktikan, tidak lepas dari 

keterbatasan yang ditemui oleh praktikan selama di lapangan Keterbatasan dan 

hambatan dalam penelitian ini adalah terbatasnya waktu pelaksanaan sehingga 
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kadang siswa menjadi tidak tenang dalam melaksanakan bimbingan kelompok. 

Hal ini ditanggulangi dengan melaksanakan bimbingan kelompok pada waktu jam 

BK dan juga luar jam sekolah yaitu ketika pulang sekolah. Alokasi waktu ini 

membuat siswa menjadi lebih tenang dan mampu berpartisipasi secara optimal. 

Hambatan lain adalah pelaksanaan bimbingan kelompok yang seharusnya 

dilaksanakan satu kali dalam seminggu, dilaksanakan dua kali dalam seminggu 

dan menyesuaikan kalender akademik sekolah yang bersangkutan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

Penutup merupakan bab terakhir dari inti pokok penulisan karya ilmiah. 

Dalam skripsi ini penutup berisi simpulan dan saran. 

5.1  Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai peningkatkan 

keaktifan siswa terhadap kegiatan kepramukaan menggunakan layanan bimbingan 

kelompok teknik diskusi kelompok pada siswa kelas VII F SMP N 1 Demak tahun 

2012/2013, dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Hasil pre test menunjukkan bahwa pada indikator kreatifitas berkegiatan 

diperoleh skor 70,36% menunjukkan kategori sedang, indikator 

kemandirian berkegiatan diperoleh skor 62,9% menunjukkan kategori 

sedang, indikator bekegiatan dalam kelompok diperoleh skor 57,82% 

menunjukkan kategori rendah. Secara keseluruhan tingkat keaktifan diri 

terhadap kegiatan kepramukaan di kelas VII F SMP Negeri 1 Demak 

sebelum memperoleh bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok 

diperoleh skor 58,34% dan menunjukkan kategori sedang. Artinya sikap 

kemandirian siswa masih belum tampak seperti masih kurang menyadari 

pentingnya keterampilan yang ada dalam pramuka bagi kemandiriannya. 

2. Hasil post test menunjukkanbahwa pada indikator kreatifitas berkegiatan 

diperoleh skor 74,21% menunjukkan kategori tinggi, indikator 

kemandirian berkegiatan diperoleh skor 66,88% menunjukkan kategori 

sedang, indikator berkegiatan dalam kelompok diperoleh skor 62,02% 
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menunjukkan kategori sedang. Secara keseluruhan tingkat keaktifan diri 

terhadap kegiatan kepramukaan di kelas VII F SMP Negeri 1 Demak 

setelah memperoleh bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok 

diperoleh skor 67,77% dan menunjukkan kategori sedang. 

3. Uji hipotesis menunjukkan dengan menggunakan analisis uji wilcoxon 

Thitung = 55,0 > Ttabel = 8,0. Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima. 

Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan keaktifan diri siswa 

terhadap kegiatan kepramukaan antara sebelum dan setelah diberikan 

bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok. 

 

5.2   Saran  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di kelas VII F SMP N 1 Demak 

maka disarankan sebagai berikut: 

1) Disarankan bagi pihak sekolah untuk memperhatikan pentingnya keaktifan 

siswa mengikuti kegiatan pramuka karena akan melatih siswa untuk lebih 

mandiri dan juga kegiatannya juga harus lebih inovatif,  seperti sering di 

adakannya kegiatan keterampilan dalam pramuka lebih di perbanyak, karena 

pada dasarnya siswa lebih menyenangi praktek dari pada hanya sekedar teori. 

Dan juga penyampaian teori juga dapat dibawakan dengan mendatangkan 

personil dari instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang militer atau 

sosial untuk memberikan beberapa keterampilan dan pengetahuan, agar siswa 

tidak jenuh oleh kakak pembina yang menyampaikan materi setiap kali 
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kegiatan pramuka sehingga memancing siswa untuk aktif mengikuti kegiatan 

pramuka di sekolah. 

2) Bagi konselor sekolah, hendaknya dapat memotivasi para siswanya agar 

mengikuti layanan Bimbingan dan Konseling di sekolah dan mengadakan 

layanan tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh siswa di sekolah. Khususnya 

layanan bimbingan kelompok untuk membantu memecahkan masalah yang  

dialami oleh siswa, karena pada dasarnya layanan ini yang paling digemari 

oleh siswa karena terkesan santai namun dapat membantu permasalah siswa. 

3) Bagi siswa yang khususnya mengalami masalah dalam keaktifan pramuka, 

hendaknya dapat mengurangi sikap tergantung dengan orang lain, ikut 

berpartisipasi dalam kelompoknya dan juga memahami pentingnya 

keterampilan yang ada di dalam kegiatan pramuka yang dapat meningkatkan 

kemandirian dan juga keterampilan siswa. Selain itu, juga memanfaatkan 

layanan Bimbingan dan Konseling di sekolah yang dapat digunakan sebagai 

media belajar dalam memecahkan masalah.  
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JURNAL PELAKSANAAN PENELITIAN  

DI SMP NEGERI 1 DEMAK 

 

Judul penelitian :  Peningkatan Keaktifan Siswa Terhadap Kegiatan Kepramukaan Menggunakan Layanan 

Bimbingan Kelompok Teknik Diskusi Kelompok Pada Siswa Kelas VII F SMP Negeri 1 Demak 

Tahun 2012/2013 

Topik :  Keaktifan Siswa Dalam Kepramukaan 

Tujuan :  Untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam kepramukaan untuk dijadikan sebagai subjek 

penelitian 

 

NO. HARI/TANGGAL WAKTU KEGIATAN 

1 Sabtu, 29 September 2012 07.00-07.45 Aplikasi Instrumentasi(Try Out) 

2 Selasa, 9 Oktober 2012 07.00-07.45 Aplikasi Instrumentasi (Pre Test)  

3 Sabtu, 13 Oktober 2012 09.00-07.45 Perencanaan waktu kegiatan bersama siswa dan guru pembimbing 

4 Selasa, 30 Oktober 2012 
13.00-13.45 

Bimbingan kelompok teknik Diskusi kelompok pertemuan (I) dengan tema 

“Kreatifitas dalam kehidupan” 

5 Sabtu, 3 November 2012 
13.00-13.45 

Bimbingan kelompok teknik Diskusi kelompok pertemuan (II) dengan tema 

“Berpikir optimis” 
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6 Selasa 6 November 2012 
13.00-13.45 

Bimbingan kelompok teknik Diskusi kelompok pertemuan (III) dengan tema 

”Makna pramuka” 

7 Selasa, 13 November2012 
13.00-13.45 

Bimbingan kelompok teknik Diskusi kelompok pertemuan (IV) dengan tema 

“Mengembangkan sikap positif” 

8 Sabtu, 17 November 2012 

13.00-13.45 
Bimbingan kelompok teknik Diskusi kelompok pertemuan (V) dengan tema 

“B elajar dari pengelaman” 

10 Selasa, 20 November2012 
13.00-13.45 

Bimbingan kelompok teknik Diskusi kelompok pertemuan (VI) dengan tema 

“Tidak mudah terpengaruh orang lain” 

11 Sabtu, 24 November 2012 
13.00-13.45 

Bimbingan kelompok teknik Diskusi kelompok pertemuan (VII) dengan tema 

“Meningkatkan percaya diri” 

12 Selasa, 27 November2012 
13.00-13.45 

Bimbingan kelompok teknik Diskusi kelompok pertemuan (VIII) dengan tema 

“Pentingnya Team work” 

13 Kamis, 12 Desember 

2012 
07.00-07.45 

Aplikasi Instrumentasi (Post Test)  
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Pembahasan  : Topik Tugas 

B. Bidang Bimbingan  : Bimbingan Pribadi 

C. Jenis Layanan   : Bimbingan Kelompok 

D. Fungsi Layanan  : Pemahaman  

E. Tujuan / Hasil yang ingin dicapai : 

 Aggota dapat mengetahui keuntungan dan kerugian dari topik yang  

dibahas 

 Anggota dapat mengetahui faktor – faktor penyebab dari topik yang 

dibahas 

 Anggota dapat menanggulangi / mencari solusi apabila terdapat 

kekurangan dan dapat memanfaatkan apabila ada kelebihan dari materi 

yang telah dibahas 

 Anggota memperoleh informasi dan pemahaman baru dari topik yang 

telah dibahas 

 

F. Sasaran Layanan  : Siswa Kelas VII F 

G. Uraian Kegiatan dan Materi Layanan  : 

1. Uraian Kegiatan 

a. Pembentukan 

 Menerima kehadiran anggota kelompok secara terbuka dan 

mengucapkan terimakasih. 

 Memimpin berdo‟a. 

 Menjelaskan pengertian dan tujuan bimbingan kelompok. 

 Menjelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok. 

 Menjelaskan asas – asas bimbingan kelompok ( sukarela, 

terbuka, aktif kegiatan, normatif, rahasia ). 

 Kesepakatan waktu. 

 Perkenalan dilanjutkan dengan permainan. 

b. Peralihan 

 Menjelaskan kembali kegiatan kelompok. 
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 Tanya jawab tentang kesiapan anggota untuk kegiatan lebih 

lanjut. 

 Mengenali suasana apabila anggota secara keseluruhan / 

sebagian belum siap untuk memasuki tahap berikutnya dan 

mengatasi suasana tersebut. 

 Menjelaskan topik yang bisa dikemukakan dan dibahas dalam 

kelompok. 

c. Kegiatan 

 Pemimpin kelompok memberi topik bahasan. 

 Mempersilahkan anggota kelompok mengemukakan  pendapat 

mengenai topik secara sukarela ( bergantian ). 

 Pembahasan topik secara tuntas. 

 Selingan. 

 Penyimpulan. 

d. Pengakhiran 

 Menjelaskan bahwa kegiatan bimbingan kelompok akan 

diakhiri. 

 Penilaian segera ( UCA ). 

 Pembahasan kegiatan lanjutan. 

 Ucapan terima kasih. 

 Berdo‟a. 

 Perpisahan. 

2 Materi Layanan : Kreatifitas dalam kegiatan 

H. Metode   : Ceramah dan Diskusi 

I. Tempat Penyelenggaraan : Ruang Kelas VII F 

J. Waktu Pelaksanaan  : 13.00-13.45 WIB 

K. Penyelenggaraan Layanan : Miftakhus Syahidurrachman (Peneliti) 

L. Pihak – pihak yang disertakan: 

1. Guru Pembimbing sebagai penanggung jawab 

2. Siswa kelas VII F  yang sudah bersedia untuk jadi anggota kelompok 
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M. Alat dan perlengkapan yang digunakan : Alat tulis, daftar hadir 

anggota kelompok, Operasionalisaasi layanan bimbingan kelompok, 

Pedoman observasi,Lembar Laiseg ( Penilaian segera ) 

N. Rencana Penilaian dan Tindak Lanjut : 

1. Rencana Penilaian 

a. Penilaian Proses  : dengan melihat sejauh mana keaktifan dan  

partisipasi anggota dalam mengikuti 

layanan 

b. Penilaian Hasil : dapat diketahui dari tercapainya tujuan 

yaitu anggota mendapatkan informasi  

serta keuntungan   dan kelebihan dari topik 

yang dibahas 

2. Tindak Lanjut 

Tindak Lanjut disesuaikan dengan kebutuhan para anggota 

O. Keterkaitan layanan ini dengan layanan / pendukung yang lain : - 

P. Catatan Khusus : 

  

Demak, 30 Oktober 2012 

Mengetahui,     Peneliti  

      Guru Pembimbing 

 

 

Supono, S. Pd    Miftakhus Syahidurrachman 

 NIP. 19591210 198803 1 007     NIM. 1301408020 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan  : Topik Tugas 

B. Bidang Bimbingan  : Bimbingan Pribadi 

C. Jenis Layanan   : Bimbingan Kelompok 

D. Fungsi Layanan  : Pemahaman  

E. Tujuan / Hasil yang ingin dicapai : 

 Aggota dapat mengetahui keuntungan dan kerugian dari topik yang  

dibahas 

 Anggota dapat mengetahui faktor – faktor penyebab dari topik yang 

dibahas 

 Anggota dapat menanggulangi / mencari solusi apabila terdapat 

kekurangan dan dapat memanfaatkan apabila ada kelebihan dari materi 

yang telah dibahas 

 Anggota memperoleh informasi dan pemahaman baru dari topik yang 

telah dibahas 

 

F. Sasaran Layanan  : Siswa Kelas VII F 

G. Uraian Kegiatan dan Materi Layanan  : 

1. Uraian Kegiatan 

a. Pembentukan 

 Menerima kehadiran anggota kelompok secara terbuka dan 

mengucapkan terimakasih. 

 Memimpin berdo‟a. 

 Menjelaskan pengertian dan tujuan bimbingan kelompok. 

 Menjelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok. 

 Menjelaskan asas – asas bimbingan kelompok ( sukarela, 

terbuka, aktif kegiatan, normatif, rahasia ). 

 Kesepakatan waktu. 

 Perkenalan dilanjutkan dengan permainan. 

b. Peralihan 

 Menjelaskan kembali kegiatan kelompok. 
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 Tanya jawab tentang kesiapan anggota untuk kegiatan lebih 

lanjut. 

 Mengenali suasana apabila anggota secara keseluruhan / 

sebagian belum siap untuk memasuki tahap berikutnya dan 

mengatasi suasana tersebut. 

 Menjelaskan topik yang bisa dikemukakan dan dibahas dalam 

kelompok. 

c. Kegiatan 

 Pemimpin kelompok memberi topik bahasan. 

 Mempersilahkan anggota kelompok mengemukakan  pendapat 

mengenai topik secara sukarela ( bergantian ). 

 Pembahasan topik secara tuntas. 

 Selingan. 

 Penyimpulan. 

d. Pengakhiran 

 Menjelaskan bahwa kegiatan bimbingan kelompok akan 

diakhiri. 

 Penilaian segera ( UCA ). 

 Pembahasan kegiatan lanjutan. 

 Ucapan terima kasih. 

 Berdo‟a. 

 Perpisahan. 

2. Materi Layanan : Berpikir optimis 

H. Metode   : Ceramah dan Diskusi 

I. Tempat Penyelenggaraan : Ruang Kelas VII F 

J. Waktu Pelaksanaan  : 13.00-13.45 WIB 

K. Penyelenggaraan Layanan : Miftakhus Syahidurrachman (Peneliti) 

L. Pihak – pihak yang disertakan: 

1. Guru Pembimbing sebagai penanggung jawab 

2. Siswa kelas VII F  yang sudah bersedia untuk jadi anggota kelompok 
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M. Alat dan perlengkapan yang digunakan : Alat tulis, daftar hadir 

anggota kelompok, Operasionalisaasi layanan bimbingan kelompok, 

Pedoman observasi,Lembar Laiseg ( Penilaian segera ) 

N. Rencana Penilaian dan Tindak Lanjut : 

1.  Rencana Penilaian 

a. Penilaian Proses  : dengan melihat sejauh mana keaktifan dan  

partisipasi anggota dalam mengikuti 

layanan 

b. Penilaian Hasil : dapat diketahui dari tercapainya tujuan 

yaitu anggota mendapatkan informasi  

serta keuntungan   dan kelebihan dari topik 

yang dibahas 

2.  Tindak Lanjut 

Tindak Lanjut disesuaikan dengan kebutuhan para anggota 

O. Keterkaitan layanan ini dengan layanan / pendukung yang lain : - 

P. Catatan Khusus : 

  

Demak, 3 November 2012 

Mengetahui,     Peneliti  

      Guru Pembimbing 

 

 

Supono, S. Pd    Miftakhus Syahidurrachman 

 NIP. 19591210 198803 1 007     NIM. 1301408020 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan  : Topik Tugas 

B. Bidang Bimbingan  : Bimbingan Pribadi 

C. Jenis Layanan   : Bimbingan Kelompok 

D. Fungsi Layanan  : Pemahaman  

E. Tujuan / Hasil yang ingin dicapai : 

 Aggota dapat mengetahui keuntungan dan kerugian dari topik yang  

dibahas 

 Anggota dapat mengetahui faktor – faktor penyebab dari topik yang 

dibahas 

 Anggota dapat menanggulangi / mencari solusi apabila terdapat 

kekurangan dan dapat memanfaatkan apabila ada kelebihan dari materi 

yang telah dibahas 

 Anggota memperoleh informasi dan pemahaman baru dari topik yang 

telah dibahas 

 

F. Sasaran Layanan  : Siswa Kelas VII F  

G. Uraian Kegiatan dan Materi Layanan  : 

1. Uraian Kegiatan 

a. Pembentukan 

 Menerima kehadiran anggota kelompok secara terbuka dan 

mengucapkan terimakasih. 

 Memimpin berdo‟a. 

 Menjelaskan pengertian dan tujuan bimbingan kelompok. 

 Menjelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok. 

 Menjelaskan asas – asas bimbingan kelompok ( sukarela, 

terbuka, aktif kegiatan, normatif, rahasia ). 

 Kesepakatan waktu. 

 Perkenalan dilanjutkan dengan permainan. 

b. Peralihan 

 Menjelaskan kembali kegiatan kelompok. 
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 Tanya jawab tentang kesiapan anggota untuk kegiatan lebih 

lanjut. 

 Mengenali suasana apabila anggota secara keseluruhan / 

sebagian belum siap untuk memasuki tahap berikutnya dan 

mengatasi suasana tersebut. 

 Menjelaskan topik yang bisa dikemukakan dan dibahas dalam 

kelompok. 

c. Kegiatan 

 Pemimpin kelompok memberi topik bahasan. 

 Mempersilahkan anggota kelompok mengemukakan  pendapat 

mengenai topik secara sukarela ( bergantian ). 

 Pembahasan topik secara tuntas. 

 Selingan. 

 Penyimpulan. 

d. Pengakhiran 

 Menjelaskan bahwa kegiatan bimbingan kelompok akan 

diakhiri. 

 Penilaian segera ( UCA ). 

 Pembahasan kegiatan lanjutan. 

 Ucapan terima kasih. 

 Berdo‟a. 

 Perpisahan. 

2. Materi Layanan : Pentingnya Pramuka 

H. Metode   : Ceramah dan Diskusi 

I. Tempat Penyelenggaraan : Ruang Kelas VII F 

J. Waktu Pelaksanaan  : 13.00-13.45 WIB 

K. Penyelenggaraan Layanan : Miftakhus Syahidurrachman (Peneliti) 

L. Pihak – pihak yang disertakan: 

1. Guru Pembimbing sebagai penanggung jawab 

2. Siswa kelas VII F  yang sudah bersedia untuk jadi anggota kelompok 
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M. Alat dan perlengkapan yang digunakan : Alat tulis, daftar hadir 

anggota kelompok, Operasionalisaasi layanan bimbingan kelompok, 

Pedoman observasi,Lembar Laiseg ( Penilaian segera ) 

N. Rencana Penilaian dan Tindak Lanjut : 

1.  Rencana Penilaian 

a. Penilaian Proses  : dengan melihat sejauh mana keaktifan dan  

partisipasi anggota dalam mengikuti 

layanan 

b. Penilaian Hasil  : dapat diketahui dari tercapainya tujuan 

yaitu anggota mendapatkan informasi  

serta keuntungan   dan kelebihan dari topik 

yang dibahas 

2.  Tindak Lanjut :  

Tindak Lanjut disesuaikan dengan kebutuhan para anggota 

O. Keterkaitan layanan ini dengan layanan / pendukung yang lain : - 

P. Catatan Khusus : 

  

Demak, 6 November 2012 

Mengetahui,     Peneliti  

      Guru Pembimbing 

 

 

Supono, S. Pd    Miftakhus Syahidurrachman 

 NIP. 19591210 198803 1 007     NIM. 1301408020 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan  : Topik Tugas 

B. Bidang Bimbingan  : Bimbingan Pribadi 

C. Jenis Layanan   : Bimbingan Kelompok 

D. Fungsi Layanan  : Pemahaman 

E. Tujuan / Hasil yang ingin dicapai  : 

 Aggota dapat mengetahui keuntungan dan kerugian dari topik yang  

dibahas 

 Anggota dapat mengetahui faktor – faktor penyebab dari topik yang 

dibahas 

 Anggota dapat menanggulangi / mencari solusi apabila terdapat 

kekurangan dan dapat memanfaatkan apabila ada kelebihan dari materi 

yang telah dibahas 

 Anggota memperoleh informasi dan pemahaman baru dari topik yang 

telah dibahas 

F. Sasaran Layanan  : Siswa Kelas VII F  

G. Uraian Kegiatan dan Materi Layanan  : 

1.  Uraian Kegiatan 

a. Pembentukan 

 Menerima kehadiran anggota kelompok secara terbuka dan 

mengucapkan terimakasih. 

 Memimpin berdo‟a. 

 Menjelaskan pengertian dan tujuan bimbingan kelompok. 

 Menjelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok. 

 Menjelaskan asas – asas bimbingan kelompok ( sukarela, 

terbuka, aktif kegiatan, normatif, rahasia ). 

 Kesepakatan waktu. 

 Perkenalan dilanjutkan dengan permainan. 

b. Peralihan 

 Menjelaskan kembali kegiatan kelompok. 
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 Tanya jawab tentang kesiapan anggota untuk kegiatan lebih 

lanjut. 

 Mengenali suasana apabila anggota secara keseluruhan / 

sebagian belum siap untuk memasuki tahap berikutnya dan 

mengatasi suasana tersebut. 

 Menjelaskan topik yang bisa dikemukakan dan dibahas dalam 

kelompok. 

c. Kegiatan 

 Pemimpin kelompok memberi topik bahasan. 

 Mempersilahkan anggota kelompok mengemukakan  pendapat 

mengenai topik secara sukarela ( bergantian ). 

 Pembahasan topik secara tuntas. 

 Selingan. 

 Penyimpulan. 

d. Pengakhiran 

 Menjelaskan bahwa kegiatan bimbingan kelompok akan 

diakhiri. 

 Penilaian segera ( UCA ). 

 Pembahasan kegiatan lanjutan. 

 Ucapan terima kasih. 

 Berdo‟a. 

 Perpisahan. 

H. Materi Layanan  : Mengembangkan Sikap Posistif  

I. Metode   : Ceramah dan Diskusi 

J. Tempat Penyelenggaraan : Ruang Kelas VII F 

K. Waktu Pelaksanaan  : 13.00-13.45 WIB 

L. Penyelenggaraan Layanan : Miftakhus Syahidurrachman (Peneliti) 

M. Pihak – pihak yang disertakan: 

1.  Guru Pembimbing sebagai penanggung jawab 

2.  Siswa kelasVII F  yang sudah bersedia untuk jadi anggota kelompok 
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N. Alat dan perlengkapan yang digunakan : Alat tulis, daftar hadir 

anggota kelompok, Operasionalisaasi layanan bimbingan kelompok, 

Pedoman observasi,Lembar Laiseg ( Penilaian segera ) 

O. Rencana Penilaian dan Tindak Lanjut : 

1.  Rencana Penilaian 

a.  Penilaian Proses  : dengan melihat sejauh mana keaktifan dan  

partisipasi anggota dalam mengikuti 

layanan 

b. Penilaian Hasil  : dapat diketahui dari tercapainya tujuan 

yaitu anggota mendapatkan informasi  

serta keuntungan   dan kelebihan dari topik 

yang dibahas 

2. Tindak Lanjut 

Tindak Lanjut disesuaikan dengan kebutuhan para anggota 

P. Keterkaitan layanan ini dengan layanan / pendukung yang lain : - 

Q. Catatan Khusus : 

  

Demak, 13 November 2012 

Mengetahui,     Peneliti  

      Guru Pembimbing 

 

 

Supono, S. Pd    Miftakhus Syahidurrachman 

 NIP. 19591210 198803 1 007     NIM. 1301408020 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan  : Topik Tugas 

B. Bidang Bimbingan  : Bimbingan Pribadi 

C. Jenis Layanan   : Bimbingan Kelompok 

D. Fungsi Layanan  : Pemahaman 

E. Tujuan / Hasil yang ingin dicapai  : 

 Aggota dapat mengetahui keuntungan dan kerugian dari topik yang  

dibahas 

 Anggota dapat mengetahui faktor – faktor penyebab dari topik yang 

dibahas 

 Anggota dapat menanggulangi / mencari solusi apabila terdapat 

kekurangan dan dapat memanfaatkan apabila ada kelebihan dari materi 

yang telah dibahas 

 Anggota memperoleh informasi dan pemahaman baru dari topik yang 

telah dibahas 

 

F. Sasaran Layanan  : Siswa Kelas VII F 

G. Uraian Kegiatan dan Materi Layanan  : 

1. Uraian Kegiatan 

a. Pembentukan 

 Menerima kehadiran anggota kelompok secara terbuka dan 

mengucapkan terimakasih. 

 Memimpin berdo‟a. 

 Menjelaskan pengertian dan tujuan bimbingan kelompok. 

 Menjelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok. 

 Menjelaskan asas – asas bimbingan kelompok ( sukarela, 

terbuka, aktif kegiatan, normatif, rahasia ). 

 Kesepakatan waktu. 

 Perkenalan dilanjutkan dengan permainan. 

b. Peralihan 

 Menjelaskan kembali kegiatan kelompok. 
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 Tanya jawab tentang kesiapan anggota untuk kegiatan lebih 

lanjut. 

 Mengenali suasana apabila anggota secara keseluruhan / 

sebagian belum siap untuk memasuki tahap berikutnya dan 

mengatasi suasana tersebut. 

 Menjelaskan topik yang bisa dikemukakan dan dibahas dalam 

kelompok. 

c. Kegiatan 

 Pemimpin kelompok memberi topik bahasan. 

 Mempersilahkan anggota kelompok mengemukakan  pendapat 

mengenai topik secara sukarela ( bergantian ). 

 Pembahasan topik secara tuntas. 

 Selingan. 

 Penyimpulan. 

d. Pengakhiran 

 Menjelaskan bahwa kegiatan bimbingan kelompok akan 

diakhiri. 

 Penilaian segera ( UCA ). 

 Pembahasan kegiatan lanjutan. 

 Ucapan terima kasih. 

 Berdo‟a. 

 Perpisahan. 

2.  Materi Layanan : Belajar Dari Pengalaman 

H. Metode   : Ceramah dan Diskusi 

I. Tempat Penyelenggaraan : Ruang Kelas VII F 

J. Waktu Pelaksanaan  : 13.00-13.45 WIB 

K. Penyelenggaraan Layanan : Miftakhus Syahidurrachman (Peneliti) 

L. Pihak – pihak yang disertakan: 

1. Guru Pembimbing sebagai penanggung jawab 

2. Siswa kelas VII F  yang sudah bersedia untuk jadi anggota kelompok 
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M. Alat dan perlengkapan yang digunakan : Alat tulis, daftar hadir 

anggota kelompok, Operasionalisaasi layanan bimbingan kelompok, 

Pedoman observasi,Lembar Laiseg ( Penilaian segera ) 

N. Rencana Penilaian dan Tindak Lanjut : 

1.  Rencana Penilaian 

a. Penilaian Proses  : dengan melihat sejauh mana keaktifan dan  

partisipasi anggota dalam mengikuti 

layanan 

b. Penilaian Hasil : dapat diketahui dari tercapainya tujuan 

yaitu anggota mendapatkan informasi  

serta keuntungan   dan kelebihan dari topik 

yang dibahas 

2.  Tindak Lanjut :  

Tindak Lanjut disesuaikan dengan kebutuhan para anggota 

O. Keterkaitan layanan ini dengan layanan / pendukung yang lain : - 

P. Catatan Khusus : 

  

Demak, 17 November 2012 

Mengetahui,     Peneliti  

      Guru Pembimbing 

 

 

Supono, S. Pd    Miftakhus Syahidurrachman 

 NIP. 19591210 198803 1 007     NIM. 1301408020 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan  : Topik Tugas 

B. Bidang Bimbingan  : Bimbingan Pribadi 

C. Jenis Layanan   : Bimbingan Kelompok 

D. Fungsi Layanan  : Pemahaman 

E. Tujuan / Hasil yang ingin dicapai : 

 Aggota dapat mengetahui keuntungan dan kerugian dari topik yang  

dibahas 

 Anggota dapat mengetahui faktor – faktor penyebab dari topik yang 

dibahas 

 Anggota dapat menanggulangi / mencari solusi apabila terdapat 

kekurangan dan dapat memanfaatkan apabila ada kelebihan dari materi 

yang telah dibahas 

 Anggota memperoleh informasi dan pemahaman baru dari topik yang 

telah dibahas 

 

F. Sasaran Layanan  : Siswa Kelas VII F 

G. Uraian Kegiatan dan Materi Layanan  : 

1. Uraian Kegiatan 

a. Pembentukan 

 Menerima kehadiran anggota kelompok secara terbuka dan 

mengucapkan terimakasih. 

 Memimpin berdo‟a. 

 Menjelaskan pengertian dan tujuan bimbingan kelompok. 

 Menjelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok. 

 Menjelaskan asas – asas bimbingan kelompok ( sukarela, 

terbuka, aktif kegiatan, normatif, rahasia ). 

 Kesepakatan waktu. 

 Perkenalan dilanjutkan dengan permainan. 

b. Peralihan 

 Menjelaskan kembali kegiatan kelompok. 
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 Tanya jawab tentang kesiapan anggota untuk kegiatan lebih 

lanjut. 

 Mengenali suasana apabila anggota secara keseluruhan / 

sebagian belum siap untuk memasuki tahap berikutnya dan 

mengatasi suasana tersebut. 

 Menjelaskan topik yang bisa dikemukakan dan dibahas dalam 

kelompok. 

c. Kegiatan 

 Pemimpin kelompok memberi topik bahasan. 

 Mempersilahkan anggota kelompok mengemukakan  pendapat 

mengenai topik secara sukarela ( bergantian ). 

 Pembahasan topik secara tuntas. 

 Selingan. 

 Penyimpulan. 

d. Pengakhiran 

 Menjelaskan bahwa kegiatan bimbingan kelompok akan 

diakhiri. 

 Penilaian segera ( UCA ). 

 Pembahasan kegiatan lanjutan. 

 Ucapan terima kasih. 

 Berdo‟a. 

 Perpisahan. 

2.  Materi Layanan : Kiat Tidak Mudah Terpengaruh Orang Lain 

H. Metode   : Ceramah dan Diskusi 

I. Tempat Penyelenggaraan : Ruang Kelas VII F 

J. Waktu Pelaksanaan  : 13.00-13.45 WIB 

K. Penyelenggaraan Layanan : Miftakhus Syahidurrachman (Peneliti) 

L. Pihak – pihak yang disertakan: 

1. Guru Pembimbing sebagai penanggung jawab 

2. Siswa kelas VII F  yang sudah bersedia untuk jadi anggota kelompok 
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M. Alat dan perlengkapan yang digunakan : Alat tulis, daftar hadir 

anggota kelompok, Operasionalisaasi layanan bimbingan kelompok, 

Pedoman observasi,Lembar Laiseg ( Penilaian segera ) 

N. Rencana Penilaian dan Tindak Lanjut : 

1.  Rencana Penilaian 

a. Penilaian Proses  : dengan melihat sejauh mana keaktifan dan  

partisipasi anggota dalam mengikuti 

layanan 

b. Penilaian Hasil : dapat diketahui dari tercapainya tujuan 

yaitu anggota mendapatkan informasi  

serta keuntungan   dan kelebihan dari topik 

yang dibahas 

2.  Tindak Lanjut :  

Tindak Lanjut disesuaikan dengan kebutuhan para anggota 

O. Keterkaitan layanan ini dengan layanan / pendukung yang lain : - 

P. Catatan Khusus : 

  

 Demak, 20 November 2012 

Mengetahui,     Peneliti  

      Guru Pembimbing 

 

 

Supono, S. Pd    Miftakhus Syahidurrachman 

 NIP. 19591210 198803 1 007     NIM. 1301408020 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan  : Topik Tugas 

B. Bidang Bimbingan  : Bimbingan Pribadi 

C. Jenis Layanan   : Bimbingan Kelompok 

D. Fungsi Layanan  : Pemahaman  

E. Tujuan / Hasil yang ingin dicapai : 

 Aggota dapat mengetahui keuntungan dan kerugian dari topik yang  

dibahas 

 Anggota dapat mengetahui faktor – faktor penyebab dari topik yang 

dibahas 

 Anggota dapat menanggulangi / mencari solusi apabila terdapat 

kekurangan dan dapat memanfaatkan apabila ada kelebihan dari materi 

yang telah dibahas 

 Anggota memperoleh informasi dan pemahaman baru dari topik yang 

telah dibahas 

 

F. Sasaran Layanan  : Siswa Kelas VII F  

G. Uraian Kegiatan dan Materi Layanan  : 

1. Uraian Kegiatan 

a. Pembentukan 

 Menerima kehadiran anggota kelompok secara terbuka dan 

mengucapkan terimakasih. 

 Memimpin berdo‟a. 

 Menjelaskan pengertian dan tujuan bimbingan kelompok. 

 Menjelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok. 

 Menjelaskan asas – asas bimbingan kelompok ( sukarela, 

terbuka, aktif kegiatan, normatif, rahasia ). 

 Kesepakatan waktu. 

 Perkenalan dilanjutkan dengan permainan. 

b. Peralihan 

 Menjelaskan kembali kegiatan kelompok. 
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 Tanya jawab tentang kesiapan anggota untuk kegiatan lebih 

lanjut. 

 Mengenali suasana apabila anggota secara keseluruhan / 

sebagian belum siap untuk memasuki tahap berikutnya dan 

mengatasi suasana tersebut. 

 Menjelaskan topik yang bisa dikemukakan dan dibahas dalam 

kelompok. 

c. Kegiatan 

 Pemimpin kelompok memberi topik bahasan. 

 Mempersilahkan anggota kelompok mengemukakan  pendapat 

mengenai topik secara sukarela ( bergantian ). 

 Pembahasan topik secara tuntas. 

 Selingan. 

 Penyimpulan. 

d. Pengakhiran 

 Menjelaskan bahwa kegiatan bimbingan kelompok akan 

diakhiri. 

 Penilaian segera ( UCA ). 

 Pembahasan kegiatan lanjutan. 

 Ucapan terima kasih. 

 Berdo‟a. 

 Perpisahan. 

2.  Materi Layanan : Meningkatkan Percaya Diri 

H. Metode   : Ceramah dan Diskusi 

I. Tempat Penyelenggaraan : Ruang Kelas VII F 

J. Waktu Pelaksanaan  : 13.00-13.45 WIB 

K. Penyelenggaraan Layanan : Miftakhus Syahidurrachman (Peneliti) 

L. Pihak – pihak yang disertakan: 

1. Guru Pembimbing sebagai penanggung jawab 

2. Siswa kelas X1  yang sudah bersedia untuk jadi anggota kelompok 
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M. Alat dan perlengkapan yang digunakan : Alat tulis, daftar hadir 

anggota kelompok, Operasionalisaasi layanan bimbingan kelompok, 

Pedoman observasi,Lembar Laiseg ( Penilaian segera ) 

N. Rencana Penilaian dan Tindak Lanjut : 

1.  Rencana Penilaian 

a. Penilaian Proses  : dengan melihat sejauh mana keaktifan dan  

partisipasi anggota dalam mengikuti 

layanan 

b. Penilaian Hasil : dapat diketahui dari tercapainya tujuan 

yaitu anggota mendapatkan informasi  

serta keuntungan   dan kelebihan dari topik 

yang dibahas 

2.  Tindak Lanjut :  

Tindak Lanjut disesuaikan dengan kebutuhan para anggota 

O. Keterkaitan layanan ini dengan layanan / pendukung yang lain : - 

P. Catatan Khusus : 

  

Demak, 24 November 2012 

Mengetahui,  Peneliti  

      Guru Pembimbing 

 

 

Supono, S. Pd    Miftakhus Syahidurrachman 

 NIP. 19591210 198803 1 007     NIM. 1301408020 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan  : Topik Tugas 

B. Bidang Bimbingan  : Bimbingan Pribadi 

C. Jenis Layanan   : Bimbingan Kelompok 

D. Fungsi Layanan  : Pemahaman  

E. Tujuan / Hasil yang ingin dicapai : 

 Aggota dapat mengetahui keuntungan dan kerugian dari topik yang  

dibahas 

 Anggota dapat mengetahui faktor – faktor penyebab dari topik yang 

dibahas 

 Anggota dapat menanggulangi / mencari solusi apabila terdapat 

kekurangan dan dapat memanfaatkan apabila ada kelebihan dari materi 

yang telah dibahas 

 Anggota memperoleh informasi dan pemahaman baru dari topik yang 

telah dibahas 

 

F. Sasaran Layanan  : Siswa Kelas VII F  

G. Uraian Kegiatan dan Materi Layanan  : 

1. Uraian Kegiatan 

a. Pembentukan 

 Menerima kehadiran anggota kelompok secara terbuka dan 

mengucapkan terimakasih. 

 Memimpin berdo‟a. 

 Menjelaskan pengertian dan tujuan bimbingan kelompok. 

 Menjelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok. 

 Menjelaskan asas – asas bimbingan kelompok ( sukarela, 

terbuka, aktif kegiatan, normatif, rahasia ). 

 Kesepakatan waktu. 

 Perkenalan dilanjutkan dengan permainan. 

b. Peralihan 

 Menjelaskan kembali kegiatan kelompok. 
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 Tanya jawab tentang kesiapan anggota untuk kegiatan lebih 

lanjut. 

 Mengenali suasana apabila anggota secara keseluruhan / 

sebagian belum siap untuk memasuki tahap berikutnya dan 

mengatasi suasana tersebut. 

 Menjelaskan topik yang bisa dikemukakan dan dibahas dalam 

kelompok. 

c. Kegiatan 

 Pemimpin kelompok memberi topik bahasan. 

 Mempersilahkan anggota kelompok mengemukakan  pendapat 

mengenai topik secara sukarela ( bergantian ). 

 Pembahasan topik secara tuntas. 

 Selingan. 

 Penyimpulan. 

d. Pengakhiran 

 Menjelaskan bahwa kegiatan bimbingan kelompok akan 

diakhiri. 

 Penilaian segera ( UCA ). 

 Pembahasan kegiatan lanjutan. 

 Ucapan terima kasih. 

 Berdo‟a. 

 Perpisahan. 

2.  Materi Layanan : Pentingnya Team Work 

H. Metode   : Ceramah dan Diskusi 

I. Tempat Penyelenggaraan : Ruang Kelas VII F 

J. Waktu Pelaksanaan  : 13.00-13.45 WIB 

K. Penyelenggaraan Layanan : Miftakhus Syahidurrachman (Peneliti) 

L. Pihak – pihak yang disertakan: 

1. Guru Pembimbing sebagai penanggung jawab 

2. Siswa kelas VII F  yang sudah bersedia untuk jadi anggota kelompok 
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M. Alat dan perlengkapan yang digunakan : Alat tulis, daftar hadir 

anggota kelompok, Operasionalisaasi layanan bimbingan kelompok, 

Pedoman observasi,Lembar Laiseg ( Penilaian segera ) 

N. Rencana Penilaian dan Tindak Lanjut : 

1.  Rencana Penilaian 

a. Penilaian Proses  : dengan melihat sejauh mana keaktifan dan  

partisipasi anggota dalam mengikuti 

layanan 

b. Penilaian Hasil : dapat diketahui dari tercapainya tujuan 

yaitu anggota mendapatkan informasi  

serta keuntungan   dan kelebihan dari topik 

yang dibahas 

2.  Tindak Lanjut :  

Tindak Lanjut disesuaikan dengan kebutuhan para anggota 

O. Keterkaitan layanan ini dengan layanan / pendukung yang lain : - 

P. Catatan Khusus : 

  

Demak, 27 November 2012 

Mengetahui,  Peneliti  

      Guru Pembimbing 

 

 

Supono, S. Pd    Miftakhus Syahidurrachman 

 NIP. 19591210 198803 1 007     NIM. 1301408020 
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Lampiran 3 

 

 

OPERASIONALISASI LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK  

TEKNIK DISKUSI KELOMPOK DI SMP NEGERI 1 DEMAK 

 

 

No Komponen Bimbingan Kelompok Uraian kegiatan 

1. Perencanaan a. Mengidentifikasikan 

topik yang akan 

dibahas dalam 

bimbingan kelompok 

teknik Diskusi 

Kelompok 

 Pemimpin kelompok (PK) 

menentukan topik tugas yang akan 

dibahas berdasarkan variabel dalam 

penelitian yaitu keaktifan siswa 

dalam kepramukaan 

 Topik tugas yang dibahas adalah 

bersikap objektif, bersikap 

provisional, memahami diri sendiri, 

mandiri, aktif dalam berkegiatan, 

menerapkan sikap terbuka dan 

menerapkan sikap percaya diri  

b. Membentuk 

kelompok 
 Membentuk anggota kelompok 

berdasarkan analisis pre test yaitu 

siswa-siswi yang memiliki keaktifan 

siswa mengikuti kegiatan 

kepramukaan dengan kriteria rendah, 

sedang dan tinggi 

c. Menyusun jadwal 

bimbingan kelompok 

teknik johari window 
 

 Menyusun jadwal bimbingan 

kelompok  teknik diskusi kelompok 

yaitu setelah jam pulang sekolah 

agar tidak mengganggu jam 

pelajaran 

 Mengatur jadwal pelaksanaan 

bimbingan kelompok teknik diskusi 

kelompok selama delapan kali 

pertemuan yaitu pada akhir Oktober 

- akhir Desember  

d. Menetapkan prosedur 

layanan 
 Memberitahukan tata cara 

pelaksanaan bimbingan kelompok  

teknik diskusi kelompok pada 

anggota 

 Menentukan peraturan yang 

disepakati bersama 

 Mengumumkan waktu dan tempat 

pelaksanaan 

e. Menetapkan fasilitas 

layanan 
 Menyiapkan ruang kelas untuk 

tempat pelaksanaan bimbingan 
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kelompok teknik diskusi kelompok 

 Menggunakan kursi dan meja 

dengan  posisi duduk melingkar 

f. Menyiapkan 

kelengkapan 

administrasi 

 Menyiapkan alat tulis dan daftar 

hadir anggota kelompok 

 Menyediakan lembar resume 

 Menyiapkan materi topik tugas 
2. Pelaksanaan a. Mengkomunikasikan 

rencana layanan 

bimbingan kelompok 

teknik diskusi 

kelompok 

 Memberitahukan kepada anggota 

mengenai waktu dan tempat 

pelaksanaan kegiatan 

 Memastikan kesiapan dan 

kelengkapan kelompok 

b. Mengorganisasi 

kegiatan layanan 

bimbingan kelompok 

teknik diskusi 

kelompok 

 Memastikan kelengkapan saran dan 

prasarana berupa lembar resume, 

daftar hadir, dan ruangan 

 Mengatur posisi duduk anggota dan 

pemimpin kelompok melingkar 
  c. Menyelenggarakan 

layanan bimbingan 

kelompok teknik 

diskusi kelompok 

melalui tahap-tahap: 

c.1 Pembentukan 

 

 

 

 

 

 Berdoa dan mengucapakan terima 

kasih pada anggota kelompok 

 Mengadakan permainan dan 

mengungkapkan pengertian, asas, 

tujuan, dan cara pelaksanaan BKp 

c.2 Peralihan  Mengamati kesiapan anggota 

kelompok 

 Menjelaskan bahwa kegiatan inti 

akan segera dimulai 

c.3 Kegiatan  Menyampaikan topik tugas yang 

akan di bahas 

 Setiap anggota mengemukakan 

pendapatnya mengenai topik yang 

dibahas 

 Selingan  

c.4 Pengakhiran  Menyampaikan kesimpulan 

 Setiap anggota menyampaikan 

kesan-kesan (UCA) setelah 

mengikuti kegiatan bimbingan 

kelompok teknik diskusi kelompok 

 Mengucapkan terima kasih kepada 

anggota kelompok dan berdoa 
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3. Evaluasi a. Menetapkan materi 

evaluasi 
 Evaluasi proses (pada waktu 

kegiatan) 

 Evaluasi segera (di akhir layanan) 

 Evaluasi hasil 
  b. Menetapkan prosedur 

evaluasi 
 Menggunaakan prosedur evaluasi 

yang direncanakan atau dengan 

tanya jawab 

c. Menyusun instrumen 

evaluasi 
 Menyusun pertanyaan secara tertulis 

(laiseg BKp) 

 Membuat resume dari hasil kegiatan 

d. Mengoptimalkan 

instrumen evaluasi 
 Mengaplikasikan instrumen evaluasi 

yang dibuat 

e. Mengolah hasil 

aplikasi instrumen 
 Hasil evaluasi kemudian dianalisis/ 

diintepretasi 
4 Analisis hasil 

evaluasi 
a. Menetapkan norma/ 

hasil evaluasi 
 Pemimipin kelompok menetapkan 

norma dalam mengevaluasi 
  b. Melakukan analisis  Mengintepretasikan hasil bimbingan 

kelompok teknik diskusi kelompok 

kemudian ditulis 

c. Menafsirkan hasil 

analisis 
 Membuat kesimpulan hasil analisis 

kegiatan bimbingan kelompok 

teknik diskusi kelompok 
5 Tindak Lanjut a. Menetapkan jenis 

dan arah tindak lanjut 
 Jenis tindak lanjut disesuaikan 

dengan permasalahan dan diarahkan 

pada anggota yang memiliki fokus 

masalah tersebut (konseling 

individu/ konseling kelompok) 
  b. Mengkomunikasikan 

rencana tindak lanjut 

kepada pihak yang 

terkait 

 Memberitahukan kepada pihak yang 

terkait mengenai tindak lanjut (guru 

pembimbing) 

c. Melaksanakan 

rencana tindak lanjut  
 Tindak lanjut dilaksanakan sesuai 

permasalahan yang dihadapi, 

misalnya melakukan konseling 

individu/ kelompok 
6 Laporan a. Menyusun laporan 

layanan bimbingan 

kelompok teknik 

diskusi kelompok 

 Mengumpulkan semua data selama 

kegiatan untuk menyusun laporan 

(hasil pembahasan, evaluasi, satlan, 

resume, dll) 
  b. Menyampaikan 

kepada pihak yang 

terkait 

 Mendiskripsikan proses pada tahap 

pembentukan, peralihan, kegiatan, 

dan pengakhiran secara tertulis 

 Menyusun laporan secara sistematis 

c. Mendokumentasikan 

laporan layanan 
 Laporan hasil bimbingan kelompok 

teknik diskusi kelompok 
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disampaikan kepada guru 

pembimbing dan dosen pembimbing 

 Menggandakan hasil laporan untuk 

disimpan dan bila ada keperluan 

yang terkait 

 

       Demak,  November 

2012 

       Praktikan 

 

 

 

       Miftakhus Syahidurrachman 

       NIM. 1301408020 
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Lampiran 4 

 

BERPIKIR KREATIF 

 

A. Pengertian Berpikir Kreatif 

Berpikir keatif adalah yaitu suatu pemikiran yang dimana pemikiran 

tersebut menghasiklan sesuatu yang baru dan pemikiran tersebut harus dapat 

berguna bagi peikir tersebut dan orang lain.  

 

B. Manfaat Berpikir Kreatif 

a. Seseorang yang berpikir kreatif akan berusaha memikirkan sesuatu hal 

yang baru.  

b. Dengan berpikir kreatif akan dapat membuat suatu terobosan baru dan 

masalah akan terselesaikan dan bahkan pujian akan datang. 

c. Dengan berpikir kreatif secara tidak langsung melatih kita untuk selalu 

membuat terobosan baru dan menyegarkan otak terus. 

 

C. Syarat-syarat bisa dikatak berpikir kreatif 

a. Sesuatu yang dihasilkan harus dapat memecahkan persoalan secara 

realistis. 

b. Hasil pemikirannya harus merupakan upaya mempertahankan suatu 

pengertian atau pengetahuan yang murni. 

Sumber:  

http://artikel.com/catatan/2011/09/18/artikel-cara berpikir-kreatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://artikel.com/catatan/2011/09/18/artikel-car
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BERPIKIR OPTIMIS 

 

Berpikir optimis artinya dimana orang tersebut dapat bangkit dari masalah 

yang sedang membebani pikirannya dan berusaha untuk keluar dari permasalahan 

tersebut. Optimisme bisa ditumbuhkan dari mengelola cara pandang anda dalam 

melihat setiap kejadian dalam hidup 

Membiasakan cara-cara berpikir optimis  

1. Kunci optimis adalah memaksimalkan kesusksesan anda dan 

mengurangi kegagalan anda 

2. Tidak ada salahnya mengakui kekurangan anda, tapi fokus pada 

kelebihan anda akan jauh lebih baik 

3. Ketika anda mengalami sebuah kegagalan, ingat bahwa ada 

pelajaran yang anda petik, dan itu membuat anda selangkah lebih 

maju mendekati kesuksesan anda 

4. Ucapkan kata kata motivasi dalam kehidupan setiap hari 

5. Jangan fokus pada sisi negatif, tapi fokus pada sisi positifnya 

6. Ingat selalu kalau anda punya kesempatan yang tidak terbatas 

untuk meraih kesuksesan. 

 

Sumber: 

http://kiat meningkatkan positiv thinking//artikel.html 

http://buat2121.blogspot.com/p/cara berpikir optimis.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kiat/
http://buat2121.blogspot.com/p/cara%20berpikir%20optimis.html
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MANFAAT PRAMUKA 

 

Pramuka sebagai kegiatan ekstrakulikuler di sekolah tentunya tidak asing 

lagi bagi hampir semua orang. Belakangan ini pramuka mungkin kurang diminati 

sebagian siswa karena dianggap ketinggalan jaman, Sebagian orang masih 

beranggapan bahwa pramuka itu hanya tepuk tangan, baris berbaris, tali temali. 

Padahal pramuka itu bersifat fleksibel dalam arti dapat berkembang mengikuti 

jaman. 

Pengalaman siswa yang benar-benar mengikuti pramuka dapat dirasakan 

manfaatnya: Berikut sebagian pengalaman dari beberapa siswa yang merasakan 

mengikuti kegiatan pramuka: 

Manfaat Pramuka 

1. Kemandirian. Misalkan suatu saat kita mnegalami kecelakaan di 

tempat terpencil jauh dari pemukiman, pramuka mengajarkan P3K, 

tali temali, dsb 

2. Mendapat keluarga baru. Tidak hanya di sekolah, di kota, di 

Indonesia, bahkan di duniapun berkat “pramuka” , orang sedunia 

bisa bertemu seperti Jambore Dunia. 

3. Lebih mencintai Lingkungan. Bagaimana pramuka mengajarkan 

tentang lingkungan alam besreta pelestariannya, mengenal flora 

dan fauna. Lewat penjelejahan alam bebas pramuka diajarkan 

untuk lebih akrab dengan alam 

4. Leadership. Melalui pramuka diajarkan jiwa kepemimpinan, 

disiplin, kejujuran, tanggungjawab, menjawab semua masalah dan 

mengatasinya 

5. Memunculkan sikap kreatif siswa dengan berbagai keterampilan 

yang telah diberikan dalam pramuka. 

Masih banyak lagi manfaat kegiatan pramuka. Tentunya pihak sekolah 

dalam hal ini harus berperan aktif mengajak siswanya untuk mengikuti kegiatan 

ektrakulikuler pramuka. Dan satu lagi pramuka bersifat fleksibel, diperlukan 

kakak-kakak pembina yang handal dan cerdas agar kegiatan pramuka tidak 
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monoton dan lebih variati agar peserta pramuka lebih menggemari pramuka 

tersebut 

 

Sumber: 

http:/artikel-pendidikan//2010//08//12//manfaat-pramuka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

129 

 

MENGEMBANGKAN SIKAP POSISTIF 

Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia harus saling berinteraksi dengan 

orang lain, termasuk kemampuan untuk percaya dengan orang lain dan dipercaya 

orang lain. Kepercayaan yang dibangun antar manusia bertujuan untuk 

menghasilkan sebuah kerja sama dan memperoleh hasil yang lebih baik dengan 

kepercayaan tersebut. 

Tidak mudah untuk percaya pada orang lain, ada risiko besar jika Anda 

bekerja sama dengan orang lain. Demikian pula halnya dengan diri Anda sendiri, 

belum tentu orang lain bisa menaruh kepercayaan kepada Anda untuk melakukan 

sesuatu. Padahal, ada banyak manfaat yang bisa Anda peroleh jika orang lain mau 

percaya pada Anda, salah satunya adalah kemudahan untuk kerja sama dan 

menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih. 

Agar orang lain bisa percaya pada Anda dan kemampuan Anda, ada lima hal 

yang bisa Anda lakukan. 

1. Percaya diri 

Orang yang percaya diri akan memancarkan aura yang menarik orang lain 

untuk percaya pada Anda.  

2. Memiliki integritas dan mentalitas tinggi 

Sikap tahan banting dan memiliki kemampuan untuk terus memegang 

komitmen untuk berdisiplin tentu punya nilai lebih agar orang lain mau 

percaya pada Anda.  

3. Ahli di bidang tertentu 

Tidak akan ada orang yang mau mempercayakan Anda tidak harus 

memiliki ratusan bakat, satu bakat yang menonjol akan membuat orang 

lain yang sealiran dengan bakat Anda melirik kemampuan Anda. Semakin 

baik keahlian Anda, semakin besar kepercayaan orang lain. 

4. Punya Prestasi 

Hal ini terkait dengan poin no 3. Tentu orang lain akan lebih yakin dan 

percaya pada kemampuan Anda jika Anda memiliki sejumlah prestasi 

pada bidang yang menjadi keahlian Anda.  

5. Mahir Dalam Komunikasi 

Semakin baik komunikasi yang Anda lakukan, orang lain akan semakin 

percaya bahwa Anda layak mendapat kepercayaan dari mereka. 

Ada banyak keuntungan yang bisa di dapat dari percaya pada orang lain di 

antaranya adalah 

 Meningkatkan komunikasi interpersonal kerena membuka saluran 

komunikasi, memperlancar pengiriman dan penerimaan informasi, serta 

memperluas peluang untuk pencapaian tujuan 
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 Hilangnya kepercayaan kepada orang lain akan menghambambat 

hungungan interpersonal yang akrab. Bila merasa teman anda tidak jujur, 

andapun akan member respon yang sama. Akibatnya, hubungan anda akan 

berlangsung dangkal (Christina Lia Uripni, dkk, 2003) 

Lebih lanjut Christina Lia Uripni, dkk (2003) menjelaskan  ada beberapa 

faktor yang menumbuhkan rasa percaya. 

 Menerima adalah kemampuan berhubungan dengan orang lain tanpa 

menilai dan berusaha mengendalikan.  

 Empati merupakan faktor kedua yang menumbuhkan sikap percaya diri 

orang lain.  

 Kejujuran merupakan faktor ketiga yang menumbuhkan sikap percaya.  

 

Sumber : 

http://cafemotivasi.com/membangun-rasa-percaya-pada-orang-lain/ 

http://www.vemale.com/inspiring/lentera/8256-membuat-orang-lain-percaya-

pada-anda.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cafemotivasi.com/membangun-rasa-percaya-pada-orang-lain/
http://www.vemale.com/inspiring/lentera/8256-membuat-orang-lain-percaya-pada-anda.html
http://www.vemale.com/inspiring/lentera/8256-membuat-orang-lain-percaya-pada-anda.html
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BELAJAR DARI PENGALAMAN 

 

Belajar merupakan kewajiban semua orang yang hidup di dunia ini dan itu 

merupakan proses dimana tidak tahu menjadi tahu sesuatu yang ingin diketahui. 

Pengalaman merupakan hal yang paling berharga yang pernah dilalui seseorang 

dalam kehidupannya karena pengalaman tidak dapat diulangi lagi. 

Ada yang mengatakan guru yang paling baik adalah pengalaman. Sidharta 

Gautama menyebutnya sebagai pengetahuan tertinggi. Menurutnya, ada 3 

pengetahuan dasar manusia, pertama pengetahuan yang diperoleh melalui 

informasi dari orang lain. Kedua, pengetahuan melalui proses analisa pemikiran 

sendiri dan ketiga, pengetahuan yang didapat melalui pengalaman. 

Apa itu belajar dari pengalaman. Sederhana saja, kita mempelajari apa 

yang sudah kita alami sebelumnya. Bisa saja yang kita alami tersebut terkait 

dengan siklus biologis tubuh kita, emosi dan pergumulan hati dan pikiran atau 

bisa juga interaksi dengan yang lain. Ada banyak hal yang kita alami dalam 

kehidupan sehari-hari, artinya ada banyak hal juga yang bisa kita pelajari. 

Inilah pentingnya belajar dari pengalaman. Kamu bisa melakukan evaluasi terus 

dan terus memperbaiki diri. Karena begitu lahir, kita tidak tiba-tiba menjadi 

malaikat. Kita manusia, dan manusia adalah tempatnya kebaikan dan keburukan. 

Bisa penulis katakan, bahwa masalah adalah proses pendewasaan diri. Ini dengan 

catatan, kalau kamu mau belajar dari setiap pengalaman yang kamu alami. 

Untuk langkah praktisnya, sebelum kamu tidur di malam hari, usahakan 

untuk mengingat kembali apa saja yang sudah kamu lakukan hari ini. Jika kamu 

mampu menuangkan dalam tulisan, sangat bagus sekali. Lalu coba lihat, 

pengalaman-pengalaman apa saja yang bisa dipetik pelajaran dari sana. Pasti ada, 

dan usahakan kamu bisa menemukan. Ketika kamu mulai melihat ke dalam diri, 



 

 

 

132 

kamu akan menemukan pembelajaran yang luar biasa terhadap dirimu 

 

sumber: 

http://cafemotivasi.com/belajar-daripengalaman/ 

http://www.male.com/inspiring/lentera/8256-pentingnya-belajar-pengalam-orang-

lain.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cafemotivasi.com/belajar-daripengalaman/
http://www.male.com/inspiring/lentera/8256-pentingnya-belajar-pengalam-orang-lain.html
http://www.male.com/inspiring/lentera/8256-pentingnya-belajar-pengalam-orang-lain.html
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TIPS UNTUK TIDAK MUDAH TERPENGARUH ORANG LAIN 

Setiap orang tentu memiliki gaya tersendiri untuk membuat mereka 

menjadi berbeda atau unik. Perbedaan  tidak selalu berdampak buruk, melalui 

pebedaan, kita dapat mengerti bahwa setiap manusia itu tidaklah sama dan tidak 

ada manusia yang sempurna. Sesungguhnya, mereka yang mengikuti gaya orang 

lain baik artis favorit, teman, ataupun  orang-orang lainnya seringkali tidak pede 

dalam menunjukkan gaya miliknya sendiri, lebih nyaman bila menjadi diri orang 

lain, dan lain-lain. Meniru boleh, hanya saja, sebaiknya kita tidak meniru semua 

yang ada di orang tersebut. 

Berikut ini merupakan tips-tips yang telah penulis rangkum dari berbagai sumber, 

diantaranya : 

1. Mencoba meyakinkan diri bahwa gaya kita tidaklah buruk. 

2. Menanamkan sikap percaya diri pada diri kita sendiri untuk bergaya berbeda 

dari yang lainnya. 

3. Meniru boleh saja, namun sebaiknya tidak meniru semua gaya yang seseorang 

miliki. Misalnya, kita ingin bergaya seperti seorang artis yang sedang naik 

daun pada masa ini, tirulah beberapa gayanya saja misal : kita tiru model 

rambutnya, namun gaya berpakaiannya kita sesuaikan  dengan gaya 

berpakaian kita. 

4. Jika ingin meniru gaya orang lain, sebaiknya tirulah gaya yang positif atau 

berdampak baik untuk kita. Tentunya sebagai orang yang sadar akan norma-

norma tertentu, kita tidak berniat untuk mencelakakan diri sendiri bukan? 

5. Carilah refrensi mengenai gaya yang akan kita tiru  baik dari teman, kerabat, 
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ataupun dari media-media yang tersedia. 

6. Bila menurutmu gaya yang akan kamu tiru atau kamu ciptakan tidak cocok, 

janganlah berptus asa dan berusahalah mencari gaya lain. 

7. Mintalah saran kepada orang lain tentang gaya yang kita tiru ataupun yang 

akan kita hasilkan. Karena melalui saran kita dapat mengetahui kekurangan 

atau kelebihannya. 

Sumber: 

http://bluecloudzone.blogspot.com/2012/04/tips-untuk-tidak-mudah-terpengaruh-

gaya.html 

http://pegasuscinta.blogspot.com/2012/05/belajar-memahami-diri-sendiri.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bluecloudzone.blogspot.com/2012/04/tips-untuk-tidak-mudah-terpengaruh-gaya.html
http://bluecloudzone.blogspot.com/2012/04/tips-untuk-tidak-mudah-terpengaruh-gaya.html
http://pegasuscinta.blogspot.com/2012/05/belajar-memahami-diri-sendiri.html
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MENINGKATKAN SIKAP PERCAYA DIRI 

 

Definisi percaya diri adalah keyakinan pada kemampuan dan penilaian diri 

(citra) sendiri, termasuk percaya atas kemampuan dirinya yang diwujudkan dalam 

lingkungan yang semakin menantang serta percaya pada keputusan dan 

pendapatnya untuk mengatasi kegagalan secara konstruktif. (Spencer,1993). 

Sedangkan definisi kompetensi percaya diri adalah perilaku yang menunjukkan 

keyakinan pada kemampuan dan penilaian diri sendiri yang sering muncul dalam 

berbagai situasi dan menghasilkan kinerja yang lebih unggul. 

Contoh perilaku: a) Menampilkan diri sebagai seorang yang berkuasa atau 

sebagai orang yang mengesankan.b) Membuat atau melaksanakan keputusan 

meskipun menghadapi ketidaksetujuan dari pihak lain. c) Menunjukkan keyakinan 

dalam mengambil keputusan atau kemampuan 

Adapun langkah untuk meningkatkan kepercayaan diri yaitu, antara lain: 

1. Berdiri tegak 

2. Bersikap asertif 

3. Obyektif menilai diri sendiri 

4. Buang rasa takut 

5. Sedikit basa basi 

6. Bicara yang lugas 

7. JanganTakut Akan Kegagalan.  

8. Perhatikan postur tubuh 

9. Bergaul dengan orang-orang yang memiliki rasa percaya diri dan berpikiran 

positif. 

10. Ingat kembali saat Anda merasa percaya diri 

11. Jangan takut mengambil resiko 

Sumber : 

http://www.isdaryanto.com/membangun-rasa-percaya-diri 

http://percayadiri.asmakmalaikat.com/tips_tampil_percaya_diri.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isdaryanto.com/membangun-rasa-percaya-diri
http://percayadiri.asmakmalaikat.com/tips_tampil_percaya_diri.htm
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PENTINGNYA TEAM WORK 

Team work adalah kumpulan individu yang bekerja sama untuk mencapai 

sebuah tujuan yang akan memecahkan masalah.dan juga dapat diartikan 

sekelompok orang yang terampil dalam memecahkan masalah. 

FAKTOR DIBENTUKNYA TEAM WORK 

1. Pemikiran dua orang atau lebih cenderung lebih baik dari pada pemikiran 

satu orang saja 

2. Anggota tim dapat saling mengenal dan saling percaya sehingga mereka 

dapat saling membantu. 

3. kerja sama tim dapat menyebabkan komunikasi terbina dengan baik. 

APA UNTUNG TEAM WOR BAGI MAHASISWA 

a. Karena pekerjaan itu butuh team. 

b. tugas  banyak yang tugas kelompok. 

c. dalam team kita dapat survice dalam dunia perkuliyahan. 

Ketika didalam team itu hanya satu orang saja yang aktif untuk 

mengerjakan atau menyelesaikan suatu masalah dan anggotanya yang lain tidak 

membantu sama sekali apakah itu dibilang team yang bagus?tentu saja TIDAK 

lalu bagaimana akibatnya team anda yang hancur atau anda sendiri yang akan 

hancur?semua anggota yang terlibat dalam team harus benar-benar bekerja sama 

dan menghasilkan feedback(timbale balik) 

FAKTOR PENGHAMBAT TIM 

 Identitas pribadi anggota ,anggota tidak sepenuh hati melepaskan diri 

dalam tim dikarenakan masih mencoba-coba /tidak cocok dengan 

keberadaanya. 

 Hubungan antar anggota tim yang tidak saling mengenal dan kurang 

bahkan tidak harmonis. 

Sumber : 

http://halfmooncoffeeblog.wordpress.com/2012/06/05/pentingnya-teamwork-oleh-dahlan-

iskan/ 

 http://edukasi.kompasiana.com/2011/12/14/apa-pentingnya-teamwork-untuk-mahasiswa-

421221.html 

 

 

 

 

 

 

http://halfmooncoffeeblog.wordpress.com/2012/06/05/pentingnya-teamwork-oleh-dahlan-iskan/
http://halfmooncoffeeblog.wordpress.com/2012/06/05/pentingnya-teamwork-oleh-dahlan-iskan/
http://edukasi.kompasiana.com/2011/12/14/apa-pentingnya-teamwork-untuk-mahasiswa-421221.html
http://edukasi.kompasiana.com/2011/12/14/apa-pentingnya-teamwork-untuk-mahasiswa-421221.html
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Lampiran 5 

Kisi-Kisi Skala Keaktifan Siswa 
 

Variabel 

 

Indikator 

 

Deskriptor 

Item 

pertanyaan/pernyataan 

+ - 

Keaktifan 

siswa 

mengikuti 

kegiatan 

kepramukaan 

1) Kreatifitas 

berkegiatan  

 

 

 

 

 

 

 

 

2) kemandirian 

berkegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) berkegiatan 

dalam 

kelompok 

(1) rasa ingin tahu yang 

tinggi 

(2 mampu berpikir secara 

kreatif 

(3) bosan dengan pola pikir 

monoton 

(4) mencari pengalaman 

baru 

(5) optimis 

 

(1) pantang menyerah  

(2) tidak mudah 

terpengaruh pendapat 

orang lain 

(3)tidak merasa rendah diri 

apabila harus berbeda 

dengan orang lain 

(4) berusaha bekerja dengan 

penuh ketekunan dan 

kedisiplinan 

(5) mempelajari, mengalami 

dan menemukan sendiri 

bagaimana memperoleh 

situasi pengetahuan 

 

(1) saling membantu dalam 

usaha antar anggota 

kelompok sewaktu 

dibutuhkan 

(2) berkomunikasi  

interaksional antar 

anggota 

 

 

1, 3,49 

 

11, 27,59 

 

4, 10,54 

 

5, 6,55 

 

7, 9,57 

 

2,30,51 

 

15,17,61 

 

18, 22,63 

 

 

19,37,66 

 

 

 

33, 36,67 

 

 

 

 

 

45, 47,69 

 

 

 

 

39, 42,71 

 

 

 

35, 38,50 

 

12, 14,60 

 

23, 24,53 

 

21, 29,56 

 

8, 25,58 

 

31,43,52 

 

20, 28,62 

 

13, 16,64 

 

 

26, 34,65 

 

 

 

32, 41,68 

 

 

 

 

 

46, 48,70 

 

 

 

 

40, 44,72 
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PETUNJUK PENGISIAN SKALA KEAKTIFAN KEPRAMUKAAN 

SISWA 

1. Isilah identitas diri Anda di lembar jawaban yang telah disediakan. 

2. Dalam skala ini terdapat 72 butir pernyataan, pada setiap pernyataan 

diikuti oleh lima jawaban, yaitu : 

SL : Apabila pernyataan tersebut Selalu dengan anda. 

S : Apabila pernyataan tersebut Sering dengan anda. 

KD : Apabila pernyataan tersebut Kadang- kadang dengan anda. 

TP : Apabila pernyataan tersebut Tidak Pernah dengan anda. 

3. Anda diminta untuk memilih salah satu jawaban yang sesuai dengan 

keadaan diri anda dengan cara memberi tanda silang (X) pada lembar 

jawaban yang telah tersedia. 

4. Apabila Anda salah memilih jawaban, lingkarilah tanda silang yang telah 

Anda pilih, kemudian buatlah tanda silang baru yang anda kehendaki. 

5. Isilah semua pernyataan, jangan ada yang terlewati. 

 

Contoh: 

Lembar Pernyataan 

No Pernyataan 

Pilihan Jawaban 

SL S KD TP 

1. 
Saya bercerita kepada kakak atau adik 

ketika sedang mengalami masalah 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

139 

SELAMAT MENGERJAKAN 

 

Nama  : 

Hari/ Kelas : 

Kelas  : 

No. Pernyataan SL SR KD TP 

1. Saya berani bertanya jika tidak mengerti materi kepramukaan yang 

diterangkan  

    

2. Saya terus berjuang untuk mendapatkan yang terbaik     

3. Saya berusaha memahami materi kepramukaan dengan berbagai cara     

4. Saya suka pramuka karena banyak kegiatan yang kreatif     

5. Saya senang mengikuti kegiatan baru yang penuh tantangan     

6. Saya ingin mencari pengalaman-pengalaman baru     

7. Meskipun banyak hambatan saya tetap semangat untuk mengikuti 

kegiatan pramuka 

    

8. Saya membiarkan kehidupan ini mengalir seperti air yang mengalir     

9. Saya yakin mendapatkan prestasi yang terbaik dalam pramuka     

10. Saya tidak suka dengan hal-hal yang membosankan     

11. Saya belajar  menggunakan daya kreatifitas saya     

12. Saya mengikuti kegiatan pramuka disekolah karena diwajibkan oleh 

pihak sekolah 

    

13. Saya tidak yakin dengan keputusan saya     

14. Saya lebih suka mengerjakan hal yang mudah dipahami saja     

15. Saya mengikuti pramuka sesuai dengan pilihan saya     

16. Saya tidak yakin dengan kegiatan prmukan ini akan bermanfaat bagi 

saya kelak 

    

17. Saya tetap rajin mengikuti pramuka walaupun teman saya tidak ikut     

18. Saya yakin dengan kegiatan pramukan ini akan bermanfaat bagi saya     

19. Saya selalu bekerja secara kelompok sebelum mengambil keputusan 

dalam kegiatan pramuka 

    

20. Saya tidak berangkat pramuka, jika teman saya juga tidak berangkat     

21. Saya lebih senang bermain dirumah dari pada mengikuti pramuka     

22. Saya merasa bangga dengan apa yang saya pilih sendiri     

23. Saya lebih suka mengikuti perintah katua regu saja     

24. Saya  malas bila di suruh membuat yel-yel dalam pramuka     

25. Saya kurang yakin dengan apa yang telah saya putuskan selama ini     

26. Saya berangkat pramuka jika disuruh orang tua     

27. kegiatan pramuka penting bagi pengembangan potensi saya     

28. Saya tidak mempertimbangkan dahulu apa yang akan saya lakukan     

29. Saya merasa berat mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini     

30. Saya berusaha menyelesaikan masalah yang menimpa saya     

31. Saya tidak dapat menyelesaikan tugas saya jika tidak ada yang 

membantu 

    

32. Saya tidak suka mendengarkan pengalaman dari orang lain     
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33. Saya dapat belajar dari pengalaman orang lain     

34. Mengikuti pramuka membuat saya jenuh     

35. Semakin susah materi yang diberikan, semakin tidak bersamangat 

dalam menyelesaikannya 

    

36. Pengalaman yang  saya pernah alami membuat saya lebih dewasa     

37. Saya berusaha menghadapi dan menyelesaikan masalah yang menimpa 

saya 

    

38. Bagi saya “Diam adalah emas” jadi saya lebih baik diam saja     

39. Dengan berdiskusi membuat saya menambah teman dan pengetahuan     

40. Saya lebih senang mengerjakan materi sendiri dari pada mengerjakan 

dengan kelompok 

    

41. Saya merasa kesulitan memahami materi dalam kegiatan kepramukaan 

bila tidak ada prakteknya 

    

42. Saya senang sekali mendiskusikan materi dengan kelompok dari pada 

mengerjakan sendiri 

    

43. Saya merasa menyesal mengikuti pramuka     

44. Apabila menemukan cara baru dalam mengerjakan soal saya tidak 

menyampaikan kepada teman lain 

    

45. Apabila ada anggota kelompok yang mengalami kesulitan saya 

berusaha membantu semampu saya 

    

46. Dalam anggota pramuka, antar anggota kelompok saling menjelekan 

satu dengan yang lain 

    

47. Apabila saya memahami materi, saya menularkan pada teman-teman 

lain 

    

48. Materi atau keterampilan yang saya peroleh hanya untuk saya sendiri 

saja bukan untuk orang lain 

    

49. Saya penasaran jika terhadap segala hal yang saya belum ketahui     

50. Saya meraasa masa bodoh/ tidak peduli terhadap hal-hal yang saya 

anggap tidak penting 

    

51 Saya tidak gentar/takut terhadap hal yang menghadang saya     

52 Saya lebih suka mengalah dari pada melawan     

53 Saya lebih senang mengikuti kegiatan yang suasananya tenang saja, 

tanpa ada keramaian 

    

54 Saya lebih sering mengikuti kegiatan yang mengasah kreatifitas saya     

55 Saya adalah seorang petualang yang senang mencari pengalaman baru     

56 Berada di rumah saja adalah pilihan terbaik saya, dari pada bermain di 

luar yang panas 

    

57 Saya selalu mempunyai orang yang saya anggap sebagai penyemangat 

hidup saya 

    

58 Saya beranggapan hidup itu takdir jadi saya mengikuti takdir saya saja.     

59 Saya suka sekali berkreasi dalam bidang apa saja     

60 Saya lebih suka menjadi pendengar dari pada ikut berpikir     

61 Saya sering sekali berubah ubah pikiran jika di pengaruhi teman saya     

62 Saya merasa pilihan yang saya ambil adalah pilihan yang terbaik     

63 Saya merasa nyaman dengan pendapat saya, walaupun berbeda sendiri     
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64 Saya sering malu, karena saya mempunyai kekurangan fisik      

65 Saya melakukan pekerjaan hanya sekedar mengisi waktu luang     

66 Saya melakukan segala aktifitas memang atas kemauan saya sendiri 

tanpa ada paksaan dari orang lain 

    

67 Bagi saya pengalaman adalah guru terbaik bagi saya, karena saya 

sendiri yang mengalaminya. 

    

68 Bagi saya pengalaman adalah sebuah masa lalu yang tidak perlu 

diingat, jadi tidak penting bagi saya 

    

69 Saya senang sekali membantu orang lain, apalagi didalam kelompok 

yang saya anggap sebagai kelurga saya 

    

70 Menurut saya anggota kelompok dapat berjalan sendiri-sendiri tanpa 

bantuan orang lain 

    

71 Saya lebih senang menyendiri dari pada harus bergerombol di dalam 

kelompok 

    

72 Saya senang sekali jika dalam kelompok ada hal-hal yang perlu 

dibicarakn bersama antar anggota kelompok 
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Lampiran 8 

INTERPRETASI HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

1. Uji Validitas Instrument Keaktifan Kepramukaan Siswa 

Berdasarkan hasil pengujian validitas item dengan menggunakan 

rumus product moment, hasil yang diperoleh r  akan dikonsultasikan 

dengan r product moment dengan N = 40 pada taraf signifikansi 5% 

yaitu r 0,312. Apabila rxy>r tabel  maka item dikatakan valid dan dapat 

digunakan untuk pengumpulan data.  

Berdasarkan hasil pengujian validitas item dengan menggunakan 

rumus product moment, dapat diketahui bahwa dari 72 item yang diajukan 

terhadap 40 responden diperoleh 24 item yang tidak valid. Dua puluh 

empat item tersebut yaitu 2, 10, 11, 22, 31, 32, 35, 36, 42, 44, 46, 47, 49, 

53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65 dan 66. Item yang tidak valid 

tersebut kemudian dibuang dan tidak digunakan dalam penelitian karena 

terwakili oleh item yang lain sesuai  dengan indikator dalam instrumen. 

Jadi, instrumen skala keaktifan siswa dalam kepramukaaan menjadi 48 

item. 

2. Uji Reliabilitas Instrumen Empati dalam Berinteraksi Sosial 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan menggunakan rumus 

Alpha dari 40 responden dengan taraf signifikansi 5%, skala keaktifan 

dalam kepramukaan  dinyatakan reliabel, karena r hitung> r tabel  dengan nilai 

r hitung = 0,908 dan r tabel = 0,316. 

xy

tabel

tabel
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Lampiran 9 

Kisi-Kisi Skala Keaktifan Siswa 
 

Variabel 

 

Indikator 

 

Deskriptor 

Item 

pertanyaan/pernyataan 

+ - 

Keaktifan siswa 

mengikuti 

kegiatan 

kepramukaan 

1) Kreatifitas 

berkegiatan  

 

 

 

 

 

 

 

 

2) kemandirian 

berkegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) berkegiatan 

dalam 

kelompok 

(1) rasa ingin tahu yang 

tinggi 

(2 mampu berpikir secara 

kreatif 

(3) bosan dengan pola pikir 

monoton 

(4) mencari pengalaman 

baru 

(5) optimis 

 

(1) pantang menyerah  

(2) tidak mudah 

terpengaruh pendapat 

orang lain 

(3)tidak merasa rendah diri 

apabila harus berbeda 

dengan orang lain 

(4) berusaha bekerja 

dengan penuh 

ketekunan dan 

kedisiplinan 

(5) mempelajari, 

mengalami dan 

menemukan sendiri 

bagaimana memperoleh 

situasi pengetahuan 

 

(1) saling membantu dalam 

usaha antar anggota 

kelompok sewaktu 

dibutuhkan 

(2) berkomunikasi  

interaksional antar 

anggota 

 

 

1, 2 

 

3, 4 

 

5, 6 

 

7, 8 

 

19, 10 

 

11,12 

 

13,14 

 

15, 16 

 

 

17,18 

 

 

 

19, 20 

 

 

 

 

 

21, 22 

 

 

 

 

23, 24 

 

 

 

25, 26 

 

27, 28 

 

29, 30 

 

31, 32 

 

33, 34 

 

35,36 

 

37, 38 

 

39, 40 

 

 

41, 42 

 

 

 

43, 44 

 

 

 

 

 

45, 46 

 

 

 

 

47, 48 
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Lampiran 10 

 

PETUNJUK PENGISIAN SKALA KEAKTIFAN KEPRAMUKAAN 

SISWA 

 

6. Isilah identitas diri Anda di lembar jawaban yang telah disediakan. 

7. Dalam skala ini terdapat 48 butir pernyataan, pada setiap pernyataan 

diikuti oleh lima jawaban, yaitu : 

SL : Apabila pernyataan tersebut Selalu dengan anda. 

S : Apabila pernyataan tersebut Sering dengan anda. 

KD : Apabila pernyataan tersebut Kadang- kadang dengan anda. 

TP : Apabila pernyataan tersebut Tidak Pernah dengan anda. 

8. Anda diminta untuk memilih salah satu jawaban yang sesuai dengan 

keadaan diri anda dengan cara memberi tanda silang (X) pada lembar 

jawaban yang telah tersedia. 

9. Apabila Anda salah memilih jawaban, lingkarilah tanda silang yang telah 

Anda pilih, kemudian buatlah tanda silang baru yang anda kehendaki. 

10. Isilah semua pernyataan, jangan ada yang terlewati. 

Contoh: 

Lembar Pernyataan 

No Pernyataan 

Pilihan Jawaban 

SL S KD TP 

1. 
Saya bercerita kepada kakak atau adik 

ketika sedang mengalami masalah 
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SELAMAT MENGERJAKAN 

 

 

Nama  : 

Hari/ tanggal : 

Kelas  : 

No. Pernyataan SL SR KD TP 

1. Saya berani bertanya jika tidak mengerti materi kepramukaan yang 

diterangkan  

    

2. Saya tidak gentar/takut terhadap hal yang menghadang saya     

3. Saya berusaha memahami materi kepramukaan dengan berbagai cara     

4. Saya suka pramuka karena banyak kegiatan yang kreatif     

5. Saya senang mengikuti kegiatan baru yang penuh tantangan     

6. Saya ingin mencari pengalaman-pengalaman baru     

7. Meskipun banyak hambatan saya tetap semangat untuk mengikuti 

kegiatan pramuka 

    

8. Saya membiarkan kehidupan ini mengalir seperti air yang mengalir     

9. Saya yakin mendapatkan prestasi yang terbaik dalam pramuka     

10. Saya sering mengikuti kegiatan yang mengasah kreatifitas saya     

11. Saya belajar  menggunakan daya kreatifitas saya     

12. Saya mengikuti kegiatan pramuka disekolah karena diwajibkan oleh 

pihak sekolah 

    

13. Saya tidak yakin dengan keputusan saya     

14. Saya lebih suka mengerjakan hal yang mudah dipahami saja     

15. Saya mengikuti pramuka sesuai dengan pilihan saya     

16. Saya tidak yakin dengan kegiatan prmukan ini akan bermanfaat bagi 

saya kelak 

    

17. Saya tetap rajin mengikuti pramuka, walaupun teman saya tidak ikut     

18. Saya yakin dengan kegiatan pramukan ini akan bermanfaat bagi saya     

19. Saya selalu bekerja secara kelompok sebelum mengambil keputusan 

dalam kegiatan pramuka 

    

20. Saya tidak berangkat pramuka, jika teman saya juga tidak berangkat     

21. Saya lebih senang bermain dirumah dari pada mengikuti pramuka     

22. Saya merasa nyaman dengan pendapat saya, walaupun berbeda sendiri     

23. Saya lebih suka mengikuti perintah katua regu saja     

24. Saya  malas bila di suruh membuat yel-yel dalam pramuka     

25. Saya tidak yakin dengan apa yang telah saya putuskan selama ini     

26. Saya berangkat pramuka jika disuruh orang tua     

27. kegiatan pramuka penting bagi pengembangan potensi saya     

28. Saya tidak mempertimbangkan dahulu apa yang akan saya lakukan     

29. Saya merasa berat mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini     

30. Saya berusaha menyelesaikan masalah yang menimpa saya     

31. Saya lebih suka mengalah dari pada melawan     
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32. Bagi saya pengalaman adalah sebuah masa lalu yang tidak perlu diingat, 

jadi tidak penting bagi saya 

    

33. Saya dapat belajar dari pengalaman orang lain     

34. Mengikuti pramuka membuat saya jenuh     

35. Saya meraasa masa bodoh/ tidak peduli terhadap hal-hal yang saya 

anggap tidak penting 

    

36. Bagi saya pengalaman adalah guru terbaik bagi saya, karena saya sendiri 

yang mengalaminya. 

    

37. Saya berusaha menghadapi dan menyelesaikan masalah yang menimpa 

saya 

    

38. Bagi saya “Diam adalah emas” jadi saya lebih baik diam saja     

39. Dengan berdiskusi membuat saya menambah teman dan pengetahuan     

40. Saya lebih senang mengerjakan materi sendiri dari pada mengerjakan 

dengan kelompok 

    

41. Saya merasa kesulitan memahami materi dalam kegiatan kepramukaan 

bila tidak ada prakteknya 

    

42. Saya senang sekali jika dalam kelompok ada hal-hal yang perlu 

dibicarakan bersama antar anggota kelompok 

    

43. Saya merasa menyesal mengikuti pramuka     

44. Saya lebih senang menyendiri dari pada harus bergerombol di dalam 

kelompok 

    

45. Apabila ada anggota kelompok yang mengalami kesulitan saya berusaha 

membantu semampu saya 

    

46. Menurut saya anggota kelompok dapat berjalan sendiri-sendiri tanpa 

bantuan orang lain 

    

47. Saya senang sekali membantu orang lain, apalagi didalam kelompok 

yang saya anggap sebagai kelurga saya 

    

48. Materi atau keterampilan yang saya peroleh hanya untuk saya sendiri 

saja bukan untuk orang lain 
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Lampiran 11 

 

PERHITUNGAN WILCOXON 

 

Perubahan keterbukaan diri dalam komunikasi antar teman sebaya 

antara sebelum dan sesudah memperoleh bimbingan kelompok teknik 

johari window 

 

Kode 

Siswa 

Pre test Kriteria Post test Kriteria Perbedaan 

RN 65,23% S 66,24% S 1,01% 

BS 89,32% T 90,13% ST 0,80% 

DP 63,65% S 70,87% T 7,22% 

EA 64,78% S 71,32% T 7,28% 

ET 70,12% T 81,56% T 11,44% 

GM 51,76% R 63,65% S 12,11% 

MW 53,2% R 64,78% S 9,48% 

AS 62,56% S 78,26% T 16,30% 

NK 52,5% R 63,57% S 11,52% 

SA 54,14% R 63,43% S 9,31% 

Rata-rata 62,73% S 75.57% T 12,24 % 

 

Tabel Kerja Uji Wilcoxon  

 

 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel untuk uji wilcoxon, jumlah 

jenjang yang kecil atau Thitung nilainya adalah 55,0. Sedangkan Ttabel untuk n = 10 

Siswa XA1 XB2 Beda Tanda Jenjang 

XB2 – XA1 Jenjang + - 

SA 101 +32 8,5 8,5 0 0,0 

NK 103 +31 7 7 0 0,0 

GM 105 +29 10 10 0 0,0 

MW 105 +32 8,5 8,5 0 0,0 

RN 135 +3 2 2 0 0,0 

DP 134 +6 3,5 3,5 0 0,0 

EA 137 +6 3,5 3,5 0 0,0 

AS 134 +19 6 6 0 0,0 

ET 161 +8 5 5 0 0,0 

BS 179 +2 1 1 0 0,0 

Jumlah 55  
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dengan taraf kesalahan 5 % nilainya adalah 8. Sehingga Thitung 55,0 > T tabel 8,0 

atau berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Artinya bimbingan kelompok teknik 

diskusi kelompok dapat meningkatkan keaktifan kepramukaan pada siswa kelas 

VII SMP N 1 Demak. 

TABEL HARGA-HARGA KRITIS DALAM TEST WILCOXON 

 
N Tingkat signifikasi untuk test satu fihak 

(One Tail Test) 

0,025 0,010 0,005 

 Tingkat signifikasi untuk test satu fihak 

(one tail test) 

0,05 0,02 0,01 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

0 

2 

4 

6 

8 

11 

14 

17 

21 

25 

30 

35 

40 

46 

52 

59 

66 

73 

81 

89 

 

0 

2 

3 

5 

7 

10 

13 

16 

20 

24 

28 

33 

38 

43 

49 

56 

62 

69 

77 

 

 

0 

2 

3 

5 

7 

10 

13 

16 

20 

23 

28 

32 

38 

43 

49 

55 

61 

68 
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Lampiran 12 

 

DAFTAR HADIR SISWA  

LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

SMP N 1 DEMAK 

 

Pertemuan : 

Hari, tanggal : 

 

No. Nama Tanda Tangan 

1.  1. 

2.  2. 

3.  3. 

4.  4. 

5.  5. 

6.  6. 

7.  7. 

8.  8. 

9.  9. 

10.  10. 
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DAFTAR HADIR 

ANGGOTA BIMBINGAN KELOMPOK  

 

Kelas   : VII F 

Waktu  :  

Pertemuan  : 

 

NO NAMA TTD 

1 RYAN RIJAL  

2 BOY SANDI   

3 DWI PUJI KURNIASARI  

4 ERIKA TRI PUSPITAWATI  

5 EKA TYAS ASTUTI  

6 GRIDEAN MARTIN  

7 M. NAFKA ARDIAN  

8 M. NUR ARDIYAN SYAH  

9 NISYA KARINA  

10 SELLA AMANDA  

 

Guru Pembimbing 

 

 

 

Miftakhus Syahidurrachamn 

NIM. 1301408020 
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DAFTAR RESPONDEN PRE TEST 

 

Sabtu, 09 Oktober 2012 

No. Nama Tanda Tangan 

1. Abu Yusuf Maddery 1. 

2. Adi Agus Riyanto 2. 

3. Angga Saputra 3. 

4. Ahman Ryanto 4. 

5. Agna Muhammad A. H 5. 

6. bagus prasetyo dewi 6. 

7. Edityo Ganda rianto 7. 

8. Dirga Setyawan 8. 

9. Dian Boy Sandi 9. 

10. Eko Satrio 10. 

11. Ervin Nugroho Setiawan 11. 

12. Fajar Herbudiana 12. 

13. Farid Azis 13. 

14. Eka Tyas Astuti  14. 

15. Erika Tri 15. 

16. Fifin Khamidah Setyawati 16. 

17. Gradien Martin 17. 

18. Fitri Wahyuni 18. 

19. Jeannyar Hawa Dacosta 19. 

20. Likhayati Dewi 20. 

21. Muhammad Kholid Wijaya 21. 

22. Muhammad Taufik Ismail 22. 

23. Muhammad Makhrudin 23. 

24. Muhammad Rizaful Ahya 24. 

25. Muntiani 25. 

26. Nudiya Amburika 26. 

27. M. Nafka Ardian 27. 

28. Putri Pujiwati 28. 

29. Puji Ardiansyah 29. 
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30. Shinta Mayasari 30. 

31. Nisya Karina 31. 

32. Sani Kaiful Khoiriyah 32. 

33. Sania Amalia 33. 

34. Susi Fatmawati 34. 

35. Via Yustiana Dewi 35. 

36. Widodo Wahyu Saputro 36. 

37 Naufal octa buana 37. 

38 Tri Rudianto 38. 

39 Tiara Andini P 39. 

40 Yogi Solo Anggono 40. 
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Lampiran 13 

PENILAIAN HASIL 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

 

         Jenis Layanan    : Bimbingan Kelompok 

        Pemberi Layanan  : Miftkhus Syahidurrachman 

 

Isilah titik di bawah ini dengan jawaban singkat. 

1. Masalah apa yang dibahas dalam kegiatan konseling? 

........................................................................................................................

................. 

2. Hal apa saja yang anda dapat dari konseling tersebut 

a. Pemahaman apa yang anda peroleh? 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................... 

b. Bagaimana perasaan anda setelah mengikuti konseling?  

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................... 

c. Apa perubahan yang anda rasakan dalam diri anda setelah mengikuti 

konseling? 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................... 

3. Setelah mendapatkan konseling 

a. Harapan apa yang ingin anda capai? Apakah sudah tercapai? 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................... 

b. Apa tindak lanjut anda setelah mengikuti kegiatan konseling? 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................... 

4. Tanggapan, saran, pesan, atau harapan apa yang ingin anda sampaikan 

kepada pemberi layanan?  

....................................................................................................................... 

 

Semarang, ............................................ 

 

 

............................................................ 

LAISEG 

RAHASIA 
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Lampiran 14 

 

LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

 

1. Hari, Tanggal   : Selasa, 30 Oktober 2012 

2. Pertemuan Ke  : 1 (Pertama) 

3. Topik   : Kreatifitas dalam kehidupan 

4. Tempat Kegiatan  : Ruang kelas VII F SMP N 1 Demak 

5. Pemimpin Kelompok : Miftakhus Syahidurrachman 

6. Anggota Kelompok : RN, BS, DP, EA, ET, GM, MW, AS, NK, SA 

7. Pelaksanaan    

Dalam melaksanakan Bimbingan Kelompok, ada beberapa tahap antara lain: 

a. Pembentukan 

 Tahap pembentukan merupakan tahap awal untuk membentuk dinamika 

kelompok. Dalam tahap pembentukan pemimpin kelompok berusahaha 

menciptakan suasana yang aman dan menyenangkan. Karena hal itu akan 

menimbulkan kesan yang positif bagi anggota kelompok, sehingga anggota 

kelompok merasa kegiatan bimbingan kelompok menarik untuk diikuti. Dalam 

tahap pembentukan ini pemimpin kelompok melakukan kegiatannya, yaitu : 

1. Mengucapkan salam 

2.  Mengucapkan terima kasih kepada anggota atas kehadirannya 

3. Memimpin do‟a bersama sebelum melakukan kegiatan bimbingan 

kelompok 
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4. Menyampaikan pengertian dan tujuan diadakannya bimbingan kelompok 

5. Melakukan penstrukturan ( cara pelaksanaan, azas dan prisip bimbingan 

kelompok  ) 

6. Azas yang disamapaikan antara lain azas kerahasiaan, keterbukaan, 

kesukarelaaan, kenormatifan dan kekinian  

7. Mengadakan kontrak waktu dengan anggota 

8. Waktu yang telah disepakati oleh anggota adalah 45 menit. 

9. Selingan  

 Acara selingan diisi dengan permainan tebak kata. Hal ini dilakukan untuk 

lebih membuat suasana menjadi santai dan menyenangkan. 

b. Peralihan 

Setelah melakukan tahap pembentukan, dan sudah tercipta suasana yang 

menyenangkan dalam kelompok (terciptanya dinamika kelompok) maka 

pemimpin kelompok segera membawa kegiatan kelompok ini ke kegiatan inti. 

Akan tetapi sebelum menuju ke kegiatan inti, pemimpin kelompok menanyakan 

terlebih dahulu akan kesiapan anggota kelompok untuk menuju kegiatan 

selanjutnnya. Selain itu pemimpin kelompok juga menanyakan kembali apakah 

semua anggota sudah jelas mengenai apa yang telah disampaikan oleh pemimpin 

kelompok. 

Dalam tahap peralihan, pemimpin kelompok juga menentukan dan 

menjelaskan manfaat topik yang akan dibahas dalam kegiatan ini. Dalam praktek 

bimbingan kelompok yang telah dilakukan, pemimpin kelompok menggunakan 

topik tugas. Topik yang diangkat keaktifan siswa. 
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c. Kegiatan  

 Setelah menentukan dan menjelaskan manfaat topik yang akan dibahas, maka 

pemimpin kelompok membuat sub-sub topik bahasan. Supaya arah pembicaraan 

jelas dan tidak menyimpang. Selanjutnya pemimpin kelompok membahas sub-sub 

topik itu dengan semua anggota. Dengan cara melakukan tanya jawab secara 

terbuka.  Tidak semua anggota dapat memberikan pendapatnya secara sukarela 

dan terbuka. Setelah anggota menyampaikan pendapatnya, pemimpin kelompok 

menyimpulkan dari beberapa pendapat di setiap sub topik. Selain itu juga 

pemimpin kelompok memberikan penguatan kepada anggota kelompok. 

  Dalam menguraikan materi, pemimpin kelompok  menyampaikan sedikit 

materi tentang berpikir kreatif. Kemudian, pemimpin kelompok mengajukan 

beberapa pertanyaan yang menjadi sub topik kepada para anggota berkaitan 

dengan topik pembicaraan. Pertanyaan yang diajukan adalah: 

a. Menurut kalian, apa arti dari kreatifitas? 

b. Mengapa kita perlu kreatifitas? 

c. Menurut kalian, apa manfaat berpikir kreatif? 

  Dengan beberapa pertanyaan yang diajukan, beberapa anggota 

memberikan pendapatnya.  Mereka sangat bersemangat dan berebut dalam 

menyampaikan pendapatnya. GM, MW, NK, SA, EA, dan AS terlihat pasif dan 

enggan menyampaikan pendapat. Pemimpin kelompok berusaha seadil mungkin 

dalam memberikan  kesempatan anggota kelompok dalam menyampaikan 

pendapatnya. 
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d. Evaluasi 

 Dalamtahap pengakhiran ini ada juga yang harus dilaksanakan oleh pemimpin 

kelompok yaitu: 

1. Memotivasi siswa agar mau menyimpulkan hasil pembahasan mengenai topik 

permasalahan yang diangkat. 

2. Pemimpin kelompok mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok. 

3. Pemimpin kelompok menanyakan UCA terhadap anggota kelompok. 

Anggota kelompok mengaku bahwa mereka memiliki pemahaman baru 

tentang berpikir kreatif. Sebagian dari mereka merasa sangat senang. Dan 

mereka akan mengaplikasikan apa yang telah mereka dapat dari kegiatan ini. 

4. Pemimpin dan anggota kelompok membahas kegiatan lanjutan. Kapan dan 

dimana kegiatan bimbingan kelompok akan dilanjutkan kembali. 

5. Pemimpin kelompok mengucapkan terima kasih kepada anggota, mengakhiri 

kegiatan dengan berdoa, mengucapkan salam, dan berjabat tangan sebelum 

semua berlalu. 

Demak,  Oktober 2012 

Mengetahui,  

Guru Pembimbing     Praktikan 

 

Supono, S. Pd     Miftakhus Syahidurrachman 

NIP. 19591210 198803 1 007    NIM. 1301408020 
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LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

 

1. Hari, Tanggal   : Sabtu, 3 November 2012 

2. Pertemuan Ke  : 2 (Dua) 

3. Topik   : Berpikir optimis 

4. Tempat Kegiatan  : Ruang kelas VII F SMP N 1 Demak 

5. Pemimpin Kelompok : Miftakhus Syahidurrachman 

6. Anggota Kelompok : RN, BS, DP, EA, ET, GM, MW, AS, NK, SA 

7. Pelaksanaan    

Dalam melaksanakan Bimbingan Kelompok, ada beberapa tahap antara lain: 

a. Pembentukan 

 Tahap pembentukan merupakan tahap awal untuk membentuk dinamika 

kelompok. Dalam tahap pembentukan pemimpin kelompok berusahaha 

menciptakan suasana yang aman dan menyenangkan. Karena hal itu akan 

menimbulkan kesan yang positif bagi anggota kelompok, sehingga anggota 

kelompok merasa kegiatan bimbingan kelompok menarik untuk diikuti. Dalam 

tahap pembentukan ini pemimpin kelompok melakukan kegiatannya, yaitu : 

1. Mengucapkan salam 

2.  Mengucapkan terima kasih kepada anggota atas kehadirannya 

3. Memimpin do‟a bersama sebelum melakukan kegiatan bimbingan 

kelompok 

4. Menyampaikan pengertian dan tujuan diadakannya bimbingan kelompok 



 

 

 

159 

5. Melakukan penstrukturan ( cara pelaksanaan, azas dan prisip bimbingan 

kelompok  ) 

6. Azas yang disamapaikan antara lain azas kerahasiaan, keterbukaan, 

kesukarelaaan, kenormatifan dan kekinian  

7. Mengadakan kontrak waktu dengan anggota 

8. Waktu yang telah disepakati oleh anggota adalah 45 menit. 

9. Selingan  

 Acara selingan diisi dengan permainan rangkai kata. Hal ini dilakukan untuk 

lebih membuat suasana menjadi santai dan menyenangkan. 

b. Peralihan 

Setelah melakukan tahap pembentukan, dan sudah tercipta suasana yang 

menyenangkan dalam kelompok (terciptanya dinamika kelompok) maka 

pemimpin kelompok segera membawa kegiatan kelompok ini ke kegiatan inti. 

Akan tetapi sebelum menuju ke kegiatan inti, pemimpin kelompok menanyakan 

terlebih dahulu akan kesiapan anggota kelompok untuk menuju kegiatan 

selanjutnnya. Selain itu pemimpin kelompok juga menanyakan kembali apakah 

semua anggota sudah jelas mengenai apa yang telah disampaikan oleh pemimpin 

kelompok. 

Dalam tahap peralihan, pemimpin kelompok juga menentukan dan 

menjelaskan manfaat topik yang akan dibahas dalam kegiatan ini. Dalam praktek 

bimbingan kelompok yang telah dilakukan, pemimpin kelompok menggunakan 

topik tugas. Topik yang diangkat berpikir optimis. 
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c. Kegiatan  

 Setelah menentukan dan menjelaskan manfaat topik yang akan dibahas, maka 

pemimpin kelompok membuat sub-sub topik bahasan. Supaya arah pembicaraan 

jelas dan tidak menyimpang. Selanjutnya pemimpin kelompok membahas sub-sub 

topik itu dengan semua anggota. Dengan cara melakukan tanya jawab secara 

terbuka. NK, SA dan GM  tidak dapat memberikan pendapatnya secara sukarela 

dan terbuka. Setelah anggota menyampaikan pendapatnya, pemimpin kelompok 

menyimpulkan dari beberapa pendapat di setiap sub topik. Selain itu juga 

pemimpin kelompok memberikan penguatan kepada anggota kelompok.  

  Dalam menguraikan materi, pemimpin kelompok  menyampaikan sedikit 

materi tentang komunikasi yang efektif. Kemudian, pemimpin kelompok 

mengajukan beberapa pertanyaan yang menjadi sub topik kepada para anggota 

berkaitan dengan topik pembicaraan. Pertanyaan yang diajukan adalah: 

a. Menurut kalian, berpikir optimis  itu apa? 

b. Apa manfaat dari berpikir optimis? 

c. Menurut kalian, bagaimana membuat agar berpikir optimis? 

  Dengan bebrapa pertanyaan yang diajukan , anggota mampu dalam 

memberikan pendapatnya, hanya saja ada beberapa anggota yaitu NK, SA dan 

GM  tidak dapat memberikan pendapatnya secara sukarela dan terbuka  Mereka 

cukup bersemangat dalam menyampaikan pendapatnya. Pemimpin kelompok 

berusaha seadil mungkin dalam memberikan  kesempatan anggota kelompok 

dalam menyampaikan pendapatnya. 
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d. Evaluasi 

 Dalamtahap pengakhiran ini ada juga yang harus dilaksanakan oleh pemimpin 

kelompok yaitu: 

1. Memotivasi siswa agar mau menyimpulkan hasil pembahasan mengenai topik 

permasalahan yang diangkat. 

2. Pemimpin kelompok mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok. 

3. Pemimpin kelompok menanyakan UCA terhadap anggota kelompok. 

Anggota kelompok mengaku bahwa mereka memiliki pemahaman baru 

tentang berpikir optimis. Sebagian dari mereka merasa sangat senang. Dan 

mereka akan mengaplikasikan apa yang telah mereka dapat dari kegiatan ini. 

4. Pemimpin dan anggota kelompok membahas kegiatan lanjutan. Kapan dan 

dimana kegiatan bimbingan kelompok akan dilanjutkan kembali. 

Anggota kelompok menginginkan kegiatan lanjutan. Dan akan dilaksanakan 

tiga hari yang akan datang. 

5. Pemimpin kelompok mengucapkan terima kasih kepada anggota, mengakhiri 

kegiatan dengan berdoa, mengucapkan salam, dan berjabat tangan sebelum 

semua berlalu. 

Demak,  November 2012 

Mengetahui,  

Guru Pembimbing     Praktikan 

 

Supono, S. Pd     Miftakhus Syahidurrachman 

NIP. 19591210 198803 1 007    NIM. 1301408020 
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LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

 

1. Hari, Tanggal   : Selasa, 13 November 2012 

2. Pertemuan Ke  : 3 (Tiga) 

3. Topik   : Makna pramuka 

4. Tempat Kegiatan  : Ruang kelas VII F SMP N 1 Demak 

5. Pemimpin Kelompok : Miftakhus Syahidurrachman 

6. Anggota Kelompok : RN, BS, DP, EA, ET, GM, MW, AS, NK, SA 

7. Pelaksanaan    

Dalam melaksanakan Bimbingan Kelompok, ada beberapa tahap antara lain: 

a. Pembentukan 

 Tahap pembentukan merupakan tahap awal untuk membentuk dinamika 

kelompok. Dalam tahap pembentukan pemimpin kelompok berusahaha 

menciptakan suasana yang aman dan menyenangkan. Karena hal itu akan 

menimbulkan kesan yang positif bagi anggota kelompok, sehingga anggota 

kelompok merasa kegiatan bimbingan kelompok menarik untuk diikuti. Dalam 

tahap pembentukan ini pemimpin kelompok melakukan kegiatannya, yaitu : 

1. Mengucapkan salam 

2.  Mengucapkan terima kasih kepada anggota atas kehadirannya 

3. Memimpin do‟a bersama sebelum melakukan kegiatan bimbingan 

kelompok 

4. Menyampaikan pengertian dan tujuan diadakannya bimbingan kelompok 
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5. Melakukan penstrukturan ( cara pelaksanaan, azas dan prisip bimbingan 

kelompok  ) 

6. Azas yang disamapaikan antara lain azas kerahasiaan, keterbukaan, 

kesukarelaaan, kenormatifan dan kekinian  

7. Mengadakan kontrak waktu dengan anggota 

8. Waktu yang telah disepakati oleh anggota adalah 45 menit. 

9. Selingan  

b. Peralihan 

Setelah melakukan tahap pembentukan, dan sudah tercipta suasana yang 

menyenangkan dalam kelompok (terciptanya dinamika kelompok) maka 

pemimpin kelompok segera membawa kegiatan kelompok ini ke kegiatan inti. 

Akan tetapi sebelum menuju ke kegiatan inti, pemimpin kelompok menanyakan 

terlebih dahulu akan kesiapan anggota kelompok untuk menuju kegiatan 

selanjutnnya. Selain itu pemimpin kelompok juga menanyakan kembali apakah 

semua anggota sudah jelas mengenai apa yang telah disampaikan oleh pemimpin 

kelompok. 

Dalam tahap peralihan, pemimpin kelompok juga menentukan dan 

menjelaskan manfaat topik yang akan dibahas dalam kegiatan ini. Dalam praktek 

bimbingan kelompok yang telah dilakukan, pemimpin kelompok menggunakan 

topik tugas. Topik yang diangkat belajar dari makna pramuka. 

c. Kegiatan  

 Setelah menentukan dan menjelaskan manfaat topik yang akan dibahas, maka 

pemimpin kelompok membuat sub-sub topik bahasan. Supaya arah pembicaraan 
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jelas dan tidak menyimpang. Selanjutnya pemimpin kelompok membahas sub-sub 

topik itu dengan semua anggota. Dengan cara melakukan tanya jawab secara 

terbuka. Setelah anggota menyampaikan pendapatnya, pemimpin kelompok 

menyimpulkan dari beberapa pendapat di setiap sub topik. Selain itu juga 

pemimpin kelompok memberikan penguatan kepada anggota kelompok.  

 Dalam menguraikan materi, pemimpin kelompok  menyampaikan sedikit 

materi tentang makna pramuka. Kemudian, pemimpin kelompok mengajukan 

beberapa pertanyaan yang menjadi sub topik kepada para anggota berkaitan 

dengan topik pembicaraan. Pertanyaan yang diajukan adalah: 

a. Menurut kalian, apa iu pramuka? 

b. Apa manfaat dari belajar dari pramuka? 

c. Menurut kalian, lebih suka pramuka atau tidak? Jelaskan? 

 Dengan bebrapa pertanyaan yang diajukan, anggota mampu dalam 

memberikan pendapatnya.  Mereka cukup bersemangat dalam menyampaikan 

pendapatnya. Pemimpin kelompok berusaha seadil mungkin dalam memberikan  

kesempatan anggota kelompok dalam menyampaikan pendapatnya. 

d. Evaluasi 

 Dalamtahap pengakhiran ini ada juga yang harus dilaksanakan oleh pemimpin 

kelompok yaitu: 

1. Memotivasi siswa agar mau menyimpulkan hasil pembahasan mengenai topik 

permasalahan yang diangkat. 

2. Pemimpin kelompok mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok. 

3. Pemimpin kelompok menanyakan UCA terhadap anggota kelompok. 
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Anggota kelompok mengaku bahwa mereka memiliki pemahaman baru 

tentang makna pramuka. Sebagian dari mereka merasa sangat senang. Dan 

mereka akan mengaplikasikan apa yang telah mereka dapat dari kegiatan ini. 

4. Pemimpin dan anggota kelompok membahas kegiatan lanjutan. Kapan dan 

dimana kegiatan bimbingan kelompok akan dilanjutkan kembali. 

5. Pemimpin kelompok mengucapkan terima kasih kepada anggota, mengakhiri 

kegiatan dengan berdoa, mengucapkan salam, dan berjabat tangan sebelum 

semua berlalu. 

Demak,  November 2012 

Mengetahui,  

Guru Pembimbing     Praktikan 

 

 

Supono, S. Pd     Miftakhus Syahidurrachman 

NIP. 19591210 198803 1 007    NIM. 1301408020 
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LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

 

1. Hari, Tanggal   : Rabu, 14 November 2012 

2. Pertemuan Ke  : 4 (Empat) 

3. Topik   : Mengembangkan sikap positif 

4. Tempat Kegiatan  : Ruang kelas VII F SMP N 1 Demak 

5. Pemimpin Kelompok : Miftakhus Syahidurrachman 

6. Anggota Kelompok : RN, BS, DP, EA, ET, GM, MW, AS, NK, SA 

7. Pelaksanaan    

Dalam melaksanakan Bimbingan Kelompok, ada beberapa tahap antara lain: 

a. Pembentukan 

 Tahap pembentukan merupakan tahap awal untuk membentuk dinamika 

kelompok. Dalam tahap pembentukan pemimpin kelompok berusahaha 

menciptakan suasana yang aman dan menyenangkan. Karena hal itu akan 

menimbulkan kesan yang positif bagi anggota kelompok, sehingga anggota 

kelompok merasa kegiatan bimbingan kelompok menarik untuk diikuti. Dalam 

tahap pembentukan ini pemimpin kelompok melakukan kegiatannya, yaitu : 

1. Mengucapkan salam 

2.  Mengucapkan terima kasih kepada anggota atas kehadirannya 

3. Memimpin do‟a bersama sebelum melakukan kegiatan bimbingan 

kelompok 

4. Menyampaikan pengertian dan tujuan diadakannya bimbingan kelompok 
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5. Melakukan penstrukturan ( cara pelaksanaan, azas dan prisip bimbingan 

kelompok  ) 

6. Azas yang disamapaikan antara lain azas kerahasiaan, keterbukaan, 

kesukarelaaan, kenormatifan dan kekinian  

7. Mengadakan kontrak waktu dengan anggota 

8. Waktu yang telah disepakati oleh anggota adalah 45 menit. 

9. Selingan  

b. Peralihan 

Setelah melakukan tahap pembentukan, dan sudah tercipta suasana yang 

menyenangkan dalam kelompok (terciptanya dinamika kelompok) maka 

pemimpin kelompok segera membawa kegiatan kelompok ini ke kegiatan inti. 

Akan tetapi sebelum menuju ke kegiatan inti, pemimpin kelompok menanyakan 

terlebih dahulu akan kesiapan anggota kelompok untuk menuju kegiatan 

selanjutnnya. Selain itu pemimpin kelompok juga menanyakan kembali apakah 

semua anggota sudah jelas mengenai apa yang telah disampaikan oleh pemimpin 

kelompok. 

Dalam tahap peralihan, pemimpin kelompok juga menentukan dan 

menjelaskan manfaat topik yang akan dibahas dalam kegiatan ini. Dalam praktek 

bimbingan kelompok yang telah dilakukan, pemimpin kelompok menggunakan 

topik bebas. Topik yang diangkat mengembangkan sikap positif. 

c. Kegiatan  

 Setelah menentukan dan menjelaskan manfaat topik yang akan dibahas, maka 

pemimpin kelompok membuat sub-sub topik bahasan. Supaya arah pembicaraan 
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jelas dan tidak menyimpang. Selanjutnya pemimpin kelompok membahas sub-sub 

topik itu dengan semua anggota. Dengan cara melakukan tanya jawab secara 

terbuka. Setelah anggota menyampaikan pendapatnya, pemimpin kelompok 

menyimpulkan dari beberapa pendapat di setiap sub topik. Selain itu juga 

pemimpin kelompok memberikan penguatan kepada anggota kelompok.  

 Dalam menguraikan materi, pemimpin kelompok  menyampaikan sedikit 

materi tentang mengembangkan sikap positif. Kemudian, pemimpin kelompok 

mengajukan beberapa pertanyaan yang menjadi sub topik kepada para anggota 

berkaitan dengan topik pembicaraan. Pertanyaan yang diajukan adalah: 

a. Menurut kalian,apa yang dimaksud sikap positif? 

b. Apa manfaat dari bersikap positif? 

c. Menurut kalian, bagaimana cara mengembangkan sikap positif? 

 Dengan bebrapa pertanyaan yang diajukan, anggota mampu dalam 

memberikan pendapatnya.  Akan tetapi masih terlihat beberapa anggota yang 

masih diam atau ragu dalam mengungkapkan pendapatnya, anggota kelompok 

tersebut antara lain AL, ES, EA, dan SS. Anggota lain cukup bersemangat dalam 

menyampaikan pendapatnya. Pemimpin kelompok berusaha seadil mungkin 

dalam memberikan  kesempatan anggota kelompok dalam menyampaikan 

pendapatnya. 

d. Evaluasi 

 Dalamtahap pengakhiran ini ada juga yang harus dilaksanakan oleh pemimpin 

kelompok yaitu: 
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1. Memotivasi siswa agar mau menyimpulkan hasil pembahasan mengenai topik 

permasalahan yang diangkat. 

2. Pemimpin kelompok mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok. 

3. Pemimpin kelompok menanyakan UCA terhadap anggota kelompok. 

Anggota kelompok mengaku bahwa mereka memiliki pemahaman baru 

tentang sikap positif. Sebagian dari mereka merasa sangat senang. Dan mereka 

akan mengaplikasikan apa yang telah mereka dapat dari kegiatan ini. 

4. Pemimpin dan anggota kelompok membahas kegiatan lanjutan. Kapan dan 

dimana kegiatan bimbingan kelompok akan dilanjutkan kembali. 

5. Pemimpin kelompok mengucapkan terima kasih kepada anggota, mengakhiri 

kegiatan dengan berdoa, mengucapkan salam, dan berjabat tangan sebelum 

semua berlalu. 

Demak,  November 2012 

Mengetahui,  

Guru Pembimbing     Praktikan 

 

 

Supono, S. Pd     Miftakhus Syahidurrachman 

NIP. 19591210 198803 1 007    NIM. 1301408020 
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LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

 

1. Hari, Tanggal   : Sabtu, 17 November 2012 

2. Pertemuan Ke  : 5 (Lima) 

3. Topik   : Belajar dari pengalaman 

4. Tempat Kegiatan  : Ruang kelas VII F SMP N 1 Demak 

5. Pemimpin Kelompok : Miftakhus Syahidurrachman 

6. Anggota Kelompok : RN, BS, DP, EA, ET, GM, MW, AS, NK, SA 

7. Pelaksanaan    

Dalam melaksanakan Bimbingan Kelompok, ada beberapa tahap antara lain: 

a. Pembentukan 

 Tahap pembentukan merupakan tahap awal untuk membentuk dinamika 

kelompok. Dalam tahap pembentukan pemimpin kelompok berusahaha 

menciptakan suasana yang aman dan menyenangkan. Karena hal itu akan 

menimbulkan kesan yang positif bagi anggota kelompok, sehingga anggota 

kelompok merasa kegiatan bimbingan kelompok menarik untuk diikuti. Dalam 

tahap pembentukan ini pemimpin kelompok melakukan kegiatannya, yaitu : 

1. Mengucapkan salam 

2.  Mengucapkan terima kasih kepada anggota atas kehadirannya 

3. Memimpin do‟a bersama sebelum melakukan kegiatan bimbingan 

kelompok 

4. Menyampaikan pengertian dan tujuan diadakannya bimbingan kelompok 
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5. Melakukan penstrukturan ( cara pelaksanaan, azas dan prisip bimbingan 

kelompok  ) 

6. Azas yang disamapaikan antara lain azas kerahasiaan, keterbukaan, 

kesukarelaaan, kenormatifan dan kekinian  

7. Mengadakan kontrak waktu dengan anggota 

8. Waktu yang telah disepakati oleh anggota adalah 40 menit. 

9. Selingan  

b. Peralihan 

Setelah melakukan tahap pembentukan, dan sudah tercipta suasana yang 

menyenangkan dalam kelompok (terciptanya dinamika kelompok) maka 

pemimpin kelompok segera membawa kegiatan kelompok ini ke kegiatan inti. 

Akan tetapi sebelum menuju ke kegiatan inti, pemimpin kelompok menanyakan 

terlebih dahulu akan kesiapan anggota kelompok untuk menuju kegiatan 

selanjutnnya. Selain itu pemimpin kelompok juga menanyakan kembali apakah 

semua anggota sudah jelas mengenai apa yang telah disampaikan oleh pemimpin 

kelompok. 

Dalam tahap peralihan, pemimpin kelompok juga menentukan dan 

menjelaskan manfaat topik yang akan dibahas dalam kegiatan ini. Dalam praktek 

bimbingan kelompok yang telah dilakukan, pemimpin kelompok menggunakan 

topik bebas. Topik yang diangkat belajar dari pengalaman. 

c. Kegiatan  

 Setelah menentukan dan menjelaskan manfaat topik yang akan dibahas, maka 

pemimpin kelompok membuat sub-sub topik bahasan. Supaya arah pembicaraan 
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jelas dan tidak menyimpang. Selanjutnya pemimpin kelompok membahas sub-sub 

topik itu dengan semua anggota. Dengan cara melakukan tanya jawab secara 

terbuka. Setelah anggota menyampaikan pendapatnya, pemimpin kelompok 

menyimpulkan dari beberapa pendapat di setiap sub topik. Selain itu juga 

pemimpin kelompok memberikan penguatan kepada anggota kelompok.  

 Dalam menguraikan materi, pemimpin kelompok  menyampaikan sedikit 

materi tentang menerima keadaan diri. Kemudian, pemimpin kelompok 

mengajukan beberapa pertanyaan yang menjadi sub topik kepada para anggota 

berkaitan dengan topik pembicaraan. Pertanyaan yang diajukan adalah: 

a. Menurut kalian,apa yang dimaksud panglaman? 

b. Apa manfaat dari belajar dari pengalaman? 

c. Menurut kalian, lebih suka pengalam yang baik atau buruk? 

 Dengan bebrapa pertanyaan yang diajukan, anggota mampu dalam 

memberikan pendapatnya.  Anggota dapat saling mengemukakan pendapat, saling 

berdiskusi dan menuangkan idenya masing-masing. Akan tetapi GM masih diam 

atau ragu dalam mengungkapkan pendapatnya. Pemimpin kelompok berusaha 

seadil mungkin dalam memberikan  kesempatan anggota kelompok dalam 

menyampaikan pendapatnya. 

d. Evaluasi 

 Dalamtahap pengakhiran ini ada juga yang harus dilaksanakan oleh pemimpin 

kelompok yaitu: 

1. Memotivasi siswa agar mau menyimpulkan hasil pembahasan mengenai topik 

permasalahan yang diangkat. 
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2. Pemimpin kelompok mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok. 

3. Pemimpin kelompok menanyakan UCA terhadap anggota kelompok. 

Anggota kelompok mengaku bahwa mereka memiliki pemahaman baru 

tentang menerima keadaan diri. Sebagian dari mereka merasa sangat senang. 

Dan mereka akan mengaplikasikan apa yang telah mereka dapat dari kegiatan 

ini. 

4. Pemimpin dan anggota kelompok membahas kegiatan lanjutan. Kapan dan 

dimana kegiatan bimbingan kelompok akan dilanjutkan kembali. 

5. Pemimpin kelompok mengucapkan terima kasih kepada anggota, mengakhiri 

kegiatan dengan berdoa, mengucapkan salam, dan berjabat tangan sebelum 

semua berlalu. 

Demak,  November 2012 

Mengetahui,  

Guru Pembimbing     Praktikan 

 

 

Supono, S. Pd     Miftakhus Syahidurrachman 

NIP. 19591210 198803 1 007    NIM. 1301408020 
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LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

 

1. Hari, Tanggal   : Selasa, 20 November 2012 

2. Pertemuan Ke  : 6 (Enam) 

3. Topik   : Tidak mudah terpengaruh orang lain 

4. Tempat Kegiatan  : Ruang kelas VII F SMP N 1 Demak 

5. Pemimpin Kelompok : Miftakhus Syahidurrachman 

6. Anggota Kelompok : RN, BS, DP, EA, ET, GM, MW, AS, NK, SA 

7. Pelaksanaan    

Dalam melaksanakan Bimbingan Kelompok, ada beberapa tahap antara lain: 

a. Pembentukan 

 Tahap pembentukan merupakan tahap awal untuk membentuk dinamika 

kelompok. Dalam tahap pembentukan pemimpin kelompok berusahaha 

menciptakan suasana yang aman dan menyenangkan. Karena hal itu akan 

menimbulkan kesan yang positif bagi anggota kelompok, sehingga anggota 

kelompok merasa kegiatan bimbingan kelompok menarik untuk diikuti. Dalam 

tahap pembentukan ini pemimpin kelompok melakukan kegiatannya, yaitu : 

1. Mengucapkan salam 

2.  Mengucapkan terima kasih kepada anggota atas kehadirannya 

3. Memimpin do‟a bersama sebelum melakukan kegiatan bimbingan 

kelompok 

4. Menyampaikan pengertian dan tujuan diadakannya bimbingan kelompok 
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5. Melakukan penstrukturan ( cara pelaksanaan, azas dan prisip bimbingan 

kelompok  ) 

6. Azas yang disamapaikan antara lain azas kerahasiaan, keterbukaan, 

kesukarelaaan, kenormatifan dan kekinian  

7. Mengadakan kontrak waktu dengan anggota 

8. Waktu yang telah disepakati oleh anggota adalah 40 menit. 

9. Selingan  

b. Peralihan 

Setelah melakukan tahap pembentukan, dan sudah tercipta suasana yang 

menyenangkan dalam kelompok (terciptanya dinamika kelompok) maka 

pemimpin kelompok segera membawa kegiatan kelompok ini ke kegiatan inti. 

Akan tetapi sebelum menuju ke kegiatan inti, pemimpin kelompok menanyakan 

terlebih dahulu akan kesiapan anggota kelompok untuk menuju kegiatan 

selanjutnnya. Selain itu pemimpin kelompok juga menanyakan kembali apakah 

semua anggota sudah jelas mengenai apa yang telah disampaikan oleh pemimpin 

kelompok. 

Dalam tahap peralihan, pemimpin kelompok juga menentukan dan 

menjelaskan manfaat topik yang akan dibahas dalam kegiatan ini. Dalam praktek 

bimbingan kelompok yang telah dilakukan, pemimpin kelompok menggunakan 

topik tugas. 

c. Kegiatan  

 Setelah menentukan dan menjelaskan manfaat topik yang akan dibahas, maka 

pemimpin kelompok membuat sub-sub topik bahasan. Supaya arah pembicaraan 
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jelas dan tidak menyimpang. Selanjutnya pemimpin kelompok membahas sub-sub 

topik itu dengan semua anggota. Dengan cara melakukan tanya jawab secara 

terbuka. Setelah anggota menyampaikan pendapatnya, pemimpin kelompok 

menyimpulkan dari beberapa pendapat di setiap sub topik. Selain itu juga 

pemimpin kelompok memberikan penguatan kepada anggota kelompok.  

 Dalam menguraikan materi, pemimpin kelompok  menyampaikan sedikit 

materi tentang tidak mudah terpengaruh orang lain. Kemudian, pemimpin 

kelompok mengajukan beberapa pertanyaan yang menjadi sub topik kepada para 

anggota berkaitan dengan topik pembicaraan. Pertanyaan yang diajukan adalah: 

a. Menurut kalian, bagaimana agar tidak mudah terpengaruh orang lain ? 

b. Apa manfaat dari tidak mudah terpengaruh orang lain? 

 Dengan bebrapa pertanyaan yang diajukan, anggota mampu dalam 

memberikan pendapatnya. Seluruh anggota sudah berani mengungkapkan 

pendapatnya, walaupun GM dan MW mengungkapkan pendapat dengan kurang 

bersemangat. Pemimpin kelompok berusaha seadil mungkin dalam memberikan  

kesempatan anggota kelompok dalam menyampaikan pendapatnya. 

d. Evaluasi 

 Dalamtahap pengakhiran ini ada juga yang harus dilaksanakan oleh pemimpin 

kelompok yaitu: 

1. Memotivasi siswa agar mau menyimpulkan hasil pembahasan mengenai topik 

permasalahan yang diangkat. 

2. Pemimpin kelompok mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok. 

3. Pemimpin kelompok menanyakan UCA terhadap anggota kelompok. 
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Anggota kelompok mengaku bahwa mereka memiliki pemahaman baru 

tentang tidak mudah terpengaruh orang lain. Sebagian dari mereka merasa 

sangat senang. Dan mereka akan mengaplikasikan apa yang telah mereka 

dapat dari kegiatan ini. 

4. Pemimpin dan anggota kelompok membahas kegiatan lanjutan. Kapan dan 

dimana kegiatan bimbingan kelompok akan dilanjutkan kembali. 

5. Pemimpin kelompok mengucapkan terima kasih kepada anggota, mengakhiri 

kegiatan dengan berdoa, mengucapkan salam, dan berjabat tangan sebelum 

semua berlalu. 

Demak,  November 2012 

Mengetahui,  

Guru Pembimbing     Praktikan 

 

 

Supono, S. Pd     Miftakhus Syahidurrachman 

NIP. 19591210 198803 1 007    NIM. 1301408020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

178 

LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

 

1. Hari, Tanggal   : Sabtu, 24 November 2012 

2. Pertemuan Ke  : 7 (Tujuh) 

3. Topik   : Meningkatkan percaya diri 

4. Tempat Kegiatan  : Ruang kelas VII F SMP N 1 Demak 

5. Pemimpin Kelompok : Miftakhus Syahidurrachman 

6. Anggota Kelompok : RN, BS, DP, EA, ET, GM, MW, AS, NK, SA 

7. Pelaksanaan    

Dalam melaksanakan Bimbingan Kelompok, ada beberapa tahap antara lain: 

a.  Pembentukan 

 Tahap pembentukan merupakan tahap awal untuk membentuk dinamika 

kelompok. Dalam tahap pembentukan pemimpin kelompok berusahaha 

menciptakan suasana yang aman dan menyenangkan. Karena hal itu akan 

menimbulkan kesan yang positif bagi anggota kelompok, sehingga anggota 

kelompok merasa kegiatan bimbingan kelompok menarik untuk diikuti. Dalam 

tahap pembentukan ini pemimpin kelompok melakukan kegiatannya, yaitu : 

1. Mengucapkan salam 

2.  Mengucapkan terima kasih kepada anggota atas kehadirannya 

3. Memimpin do‟a bersama sebelum melakukan kegiatan bimbingan 

kelompok 

4. Menyampaikan pengertian dan tujuan diadakannya bimbingan kelompok 
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5. Melakukan penstrukturan ( cara pelaksanaan, azas dan prisip bimbingan 

kelompok  ) 

6. Azas yang disamapaikan antara lain azas kerahasiaan, keterbukaan, 

kesukarelaaan, kenormatifan dan kekinian  

7. Mengadakan kontrak waktu dengan anggota 

8. Waktu yang telah disepakati oleh anggota adalah 40 menit. 

9. Selingan  

b. Peralihan 

Setelah melakukan tahap pembentukan, dan sudah tercipta suasana yang 

menyenangkan dalam kelompok (terciptanya dinamika kelompok) maka 

pemimpin kelompok segera membawa kegiatan kelompok ini ke kegiatan inti. 

Akan tetapi sebelum menuju ke kegiatan inti, pemimpin kelompok menanyakan 

terlebih dahulu akan kesiapan anggota kelompok untuk menuju kegiatan 

selanjutnnya. Selain itu pemimpin kelompok juga menanyakan kembali apakah 

semua anggota sudah jelas mengenai apa yang telah disampaikan oleh pemimpin 

kelompok. 

Dalam tahap peralihan, pemimpin kelompok juga menentukan dan 

menjelaskan manfaat topik yang akan dibahas dalam kegiatan ini. Dalam praktek 

bimbingan kelompok yang telah dilakukan, pemimpin kelompok menggunakan 

topik tugas. 

c. Kegiatan  

 Setelah menentukan dan menjelaskan manfaat topik yang akan dibahas, maka 

pemimpin kelompok membuat sub-sub topik bahasan. Supaya arah pembicaraan 
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jelas dan tidak menyimpang. Selanjutnya pemimpin kelompok membahas sub-sub 

topik itu dengan semua anggota. Dengan cara melakukan tanya jawab secara 

terbuka. Setelah anggota menyampaikan pendapatnya, pemimpin kelompok 

menyimpulkan dari beberapa pendapat di setiap sub topik. Selain itu juga 

pemimpin kelompok memberikan penguatan kepada anggota kelompok.  

 Dalam menguraikan materi, pemimpin kelompok  menyampaikan sedikit 

materi tentang meningkatkan percaya diri. Kemudian, pemimpin kelompok 

mengajukan beberapa pertanyaan yang menjadi sub topik kepada para anggota 

berkaitan dengan topik pembicaraan. Pertanyaan yang diajukan adalah: 

a. Menurut kalian, apa percaya diri? 

b. Apa manfaat dari percaya diri 

c. Bagaimana cara untuk meningkatkan percaya diri? 

 Dengan bebrapa pertanyaan yang diajukan, anggota mampu dalam 

memberikan pendapatnya. Seluruh anggota sudah berani mengungkapkan 

pendapatnya. Pemimpin kelompok berusaha seadil mungkin dalam memberikan  

kesempatan anggota kelompok dalam menyampaikan pendapatnya. 

d. Evaluasi 

 Dalamtahap pengakhiran ini ada juga yang harus dilaksanakan oleh pemimpin 

kelompok yaitu: 

1. Memotivasi siswa agar mau menyimpulkan hasil pembahasan mengenai topik 

permasalahan yang diangkat. 

2. Pemimpin kelompok mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok. 

3. Pemimpin kelompok menanyakan UCA terhadap anggota kelompok. 
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Anggota kelompok mengaku bahwa mereka memiliki pemahaman baru 

tentang meningkatkan percaya diri. Sebagian dari mereka merasa sangat 

senang. Dan mereka akan mengaplikasikan apa yang telah mereka dapat dari 

kegiatan ini. 

4. Pemimpin dan anggota kelompok membahas kegiatan lanjutan. Kapan dan 

dimana kegiatan bimbingan kelompok akan dilanjutkan kembali. 

5. Pemimpin kelompok mengucapkan terima kasih kepada anggota, mengakhiri 

kegiatan dengan berdoa, mengucapkan salam, dan berjabat tangan sebelum 

semua berlalu. 

Demak,  November 2012 

Mengetahui,  

Guru Pembimbing     Praktikan 

 

 

Supono, S. Pd     Miftakhus Syahidurrachman 

NIP. 19591210 198803 1 007    NIM. 1301408020 
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LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

 

1. Hari, Tanggal   : Selasa, 27 November 2012 

2. Pertemuan Ke  : 8 (Delapan) 

3. Topik   : Pentingnya team work 

4. Tempat Kegiatan  : Ruang kelas VII F SMP N 1 Demak 

5. Pemimpin Kelompok : Miftakhus Syahidurrachman 

6. Anggota Kelompok : RN, BS, DP, EA, ET, GM, MW, AS, NK, SA 

7. Pelaksanaan    

Dalam melaksanakan Bimbingan Kelompok, ada beberapa tahap antara lain: 

a. Pembentukan 

 Tahap pembentukan merupakan tahap awal untuk membentuk dinamika 

kelompok. Dalam tahap pembentukan pemimpin kelompok berusahaha 

menciptakan suasana yang aman dan menyenangkan. Karena hal itu akan 

menimbulkan kesan yang positif bagi anggota kelompok, sehingga anggota 

kelompok merasa kegiatan bimbingan kelompok menarik untuk diikuti. Dalam 

tahap pembentukan ini pemimpin kelompok melakukan kegiatannya, yaitu : 

1. Mengucapkan salam 

2.  Mengucapkan terima kasih kepada anggota atas kehadirannya 

3. Memimpin do‟a bersama sebelum melakukan kegiatan bimbingan 

kelompok 

4. Menyampaikan pengertian dan tujuan diadakannya bimbingan kelompok 
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5. Melakukan penstrukturan ( cara pelaksanaan, azas dan prisip bimbingan 

kelompok  ) 

6. Azas yang disamapaikan antara lain azas kerahasiaan, keterbukaan, 

kesukarelaaan, kenormatifan dan kekinian  

7. Mengadakan kontrak waktu dengan anggota 

8. Waktu yang telah disepakati oleh anggota adalah 40 menit. 

9. Selingan  

b. Peralihan 

Setelah melakukan tahap pembentukan, dan sudah tercipta suasana yang 

menyenangkan dalam kelompok (terciptanya dinamika kelompok) maka 

pemimpin kelompok segera membawa kegiatan kelompok ini ke kegiatan inti. 

Akan tetapi sebelum menuju ke kegiatan inti, pemimpin kelompok menanyakan 

terlebih dahulu akan kesiapan anggota kelompok untuk menuju kegiatan 

selanjutnnya. Selain itu pemimpin kelompok juga menanyakan kembali apakah 

semua anggota sudah jelas mengenai apa yang telah disampaikan oleh pemimpin 

kelompok. 

Dalam tahap peralihan, pemimpin kelompok juga menentukan dan 

menjelaskan manfaat topik yang akan dibahas dalam kegiatan ini. Dalam praktek 

bimbingan kelompok yang telah dilakukan, pemimpin kelompok menggunakan 

topik bebas. 

c. Kegiatan  

 Setelah menentukan dan menjelaskan manfaat topik yang akan dibahas, maka 

pemimpin kelompok membuat sub-sub topik bahasan. Supaya arah pembicaraan 
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jelas dan tidak menyimpang. Selanjutnya pemimpin kelompok membahas sub-sub 

topik itu dengan semua anggota. Dengan cara melakukan tanya jawab secara 

terbuka. Setelah anggota menyampaikan pendapatnya, pemimpin kelompok 

menyimpulkan dari beberapa pendapat di setiap sub topik. Selain itu juga 

pemimpin kelompok memberikan penguatan kepada anggota kelompok.  

 Dalam menguraikan materi, pemimpin kelompok  menyampaikan sedikit 

materi tentang pentingnya team work. Kemudian, pemimpin kelompok 

mengajukan beberapa pertanyaan yang menjadi sub topik kepada para anggota 

berkaitan dengan topik pembicaraan. Pertanyaan yang diajukan adalah: 

a. Menurut kalian, apa yang dimaksud team work? 

b. Bagaimana cara untuk membuat team work? 

c. Apa manfaat dari team work? 

 Dengan bebrapa pertanyaan yang diajukan, anggota mampu dalam 

memberikan pendapatnya. Seluruh anggota sudah berani mengungkapkan 

pendapatnya. Pemimpin kelompok berusaha seadil mungkin dalam memberikan  

kesempatan anggota kelompok dalam menyampaikan pendapatnya. 

d. Evaluasi 

 Dalamtahap pengakhiran ini ada juga yang harus dilaksanakan oleh pemimpin 

kelompok yaitu: 

1. Memotivasi siswa agar mau menyimpulkan hasil pembahasan mengenai topik 

permasalahan yang diangkat. 

2. Pemimpin kelompok mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok. 

3. Pemimpin kelompok menanyakan UCA terhadap anggota kelompok. 
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Anggota kelompok mengaku bahwa mereka memiliki pemahaman baru 

tentang pentingnya Team work. Sebagian dari mereka merasa sangat senang. 

Dan mereka akan mengaplikasikan apa yang telah mereka dapat dari kegiatan 

ini. 

4. Pemimpin dan anggota kelompok membahas kegiatan lanjutan. Kapan dan 

dimana kegiatan bimbingan kelompok akan dilanjutkan kembali. 

5. Pemimpin kelompok mengucapkan terima kasih kepada anggota, mengakhiri 

kegiatan dengan berdoa, mengucapkan salam, dan berjabat tangan sebelum 

semua berlalu. 

Demak,  November 2012 

Mengetahui,  

Guru Pembimbing     Praktikan 

 

 

Supono, S. Pd     Miftakhus Syahidurrachman 

NIP. 19591210 198803 1 007    NIM. 1301408020 
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Lampiran 16 

 

Deskripsi Keaktifan Siswa Mengikuti Kegiatan Kepramukaan  

 

No Kode 

Siswa 

Deskripsi Keaktifan Siswa Mengikuti Kegiatan Kepramukaan  

 

1. RN Kondisi awal keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan sebelum 

mengikuti bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok tiap indikator 

meliputi bersikap objektif kategori rendah, kreatifitas berkegiatan 

kategori rendah, kemandirian berkegiatan kategori sedang, berkegiatan 

dalam kelomppok kategori sedang. Secara keseluruhan kondisi awal 

tingkat keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan termasuk dalam 

kategori rendah. 

Siswa termasuk siswa yang pendiam dan pemalas. Dia lebih 

banyak diam pada saat kegiatan bimbingan kelompok teknik diskusi 

kelompok berlangsung. Siswa mulai aktif berpendapat pada saat 

pertemuan ketiga. Hasil evaluasi akhir siswa mengungkapkan bahwa 

mengikuti bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok menumbuhkan 

pengetahuan baru menganai sikap-sikap yang baik yang harus 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, makna pramuka sebenarnya. 

Selain itu, siswa merasa senang mengikuti kegiatan bimbingan 

kelompok teknik diskusi kelompok karena dapat melatih siswa untuk 

berbicara di depan umum. Komitmen yang akan dilakukan adalah ingin 

lebih terbuka dalam berkomunikasi dan lebih berani dalam berpendapat. 

Kondisi akhir keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan setelah 

mengikuti bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok tiap indikator 

meliputi bersikap objektif kategori sedang, kreatifitas berkegiatan 

kategori sedang, kemandirian berkegiatan kategori sedang, berkegiatan 

dalam kelompok kategori sedang. Secara keseluruhan kondisi akhir 

tingkat keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan termasuk dalam 

kategori sedang. 

2. BS Kondisi awal keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan sebelum 

mengikuti bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok tiap indikator 

meliputi bersikap objektif kategori termasuk kategori tinggi, kreatifitas 

berkegiatan kategori tinggi, kemandirian berkegiatan kategori sedang, 

berkegiatan dalam kelompok kategori tinggi. Secara keseluruhan 

kondisi awal tingkat keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan 

termasuk dalam kategori tinggi. 

BS termasuk siswa yang aktif dan rajin. Dikarenakan siswa 

adalah seorang ktifis di dalam kepramukaan Dia aktif juga pada saat 

kegiatan bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok berlangsung. 

Siswa mulai aktif berpendapat pada saat pertemuan pertama. Hasil 

evaluasi akhir siswa mengungkapkan bahwa mengikuti bimbingan 

kelompok teknik diskusi kelompok menumbuhkan pengetahuan baru 

menganai sikap-sikap yang baik yang harus diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari, makna pramuka sebenarnya. Selain itu, siswa merasa senang 

mengikuti kegiatan bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok 

karena dapat melatih siswa untuk berbicara di depan umum dan juga 

berbagi pengalaman kepada anggota kelompok yang lain.. 

Kondisi akhir keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan setelah 
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mengikuti bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok tiap indikator 

meliputi bersikap objektif kategori tinggi, kreatifitas berkegiatan 

kategori sedang, kemandirian berkegiatan kategori tinggi, berkegiatan 

dalam kelompok kategori tinggi. Secara keseluruhan kondisi akhir 

tingkat keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan termasuk dalam 

kategori tinggi sekali. 

3. DP Kondisi awal keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan sebelum 

mengikuti bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok tiap indikator 

meliputi bersikap objektif kategori rendah, kreatifitas berkegiatan 

kategori rendah, kemandirian berkegiatan kategori sedang, berkegiatan 

dalam kelompok kategori sedang. Secara keseluruhan kondisi awal 

tingkat keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan termasuk dalam 

kategori rendah. 

Siswa termasuk siswa yang pendiam dan pemalas. Dia lebih 

banyak bermain sendir saat kegiatan bimbingan kelompok teknik 

diskusi kelompok berlangsung. Siswa mulai aktif berpendapat pada saat 

pertemuan ketiga. Hasil evaluasi akhir siswa mengungkapkan bahwa 

mengikuti bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok menumbuhkan 

pengetahuan baru menganai sikap-sikap yang baik yang harus 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, makna pramuka sebenarnya. 

Selain itu, siswa merasa senang mengikuti kegiatan bimbingan 

kelompok teknik diskusi kelompok karena dapat melatih siswa untuk 

berbicara di depan umum dan juga menambah pengetahuan tentang 

kepramukaan. Komitmen yang akan dilakukan adalah ingin aktif lagi 

mengikuti pramuka. 

Kondisi akhir keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan setelah 

mengikuti bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok tiap indikator 

meliputi bersikap objektif kategori sedang, kreatifitas berkegiatan 

kategori sedang, kemandirian berkegiatan kategori sedang, berkegiatan 

dalam kelompok kategori sedang. Secara keseluruhan kondisi akhir 

tingkat keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan termasuk dalam 

kategori sedang. 

4. EA Kondisi awal keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan sebelum 

mengikuti bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok tiap indikator 

meliputi bersikap objektif kategori rendah, kreatifitas berkegiatan 

kategori rendah, kemandirian berkegiatan kategori sedang, berkegiatan 

dalam kelomppok kategori sedang. Secara keseluruhan kondisi awal 

tingkat keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan termasuk dalam 

kategori rendah. 

EA merupakan termasuk siswa yang pemalu dan mudah 

terpengaruh orang lain. Dia lebih banyak diam pada saat kegiatan 

bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok berlangsung. Siswa 

mulai aktif berpendapat pada saat pertemuan kelima. Hasil evaluasi 

akhir siswa mengungkapkan bahwa mengikuti bimbingan kelompok 

teknik diskusi kelompok menumbuhkan pengetahuan baru menganai 

sikap-sikap yang baik yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari, makna pramuka sebenarnya. Selain itu, siswa merasa senang 

mengikuti kegiatan bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok 

karena dapat melatih siswa untuk berbicara di depan umum. Komitmen 

yang akan dilakukan adalah ingin lebih terbuka dalam berkomunikasi 
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dan lebih berani dalam berpendapat. 

Kondisi akhir keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan setelah 

mengikuti bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok tiap indikator 

meliputi bersikap objektif kategori sedang, kreatifitas berkegiatan 

kategori sedang, kemandirian berkegiatan kategori sedang, berkegiatan 

dalam kelompok kategori sedang. Secara keseluruhan kondisi akhir 

tingkat keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan termasuk dalam 

kategori sedang. 

5. ET Kondisi awal keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan sebelum 

mengikuti bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok tiap indikator 

meliputi bersikap objektif kategori sedang, kreatifitas berkegiatan 

kategori sedang, kemandirian berkegiatan kategori sedang, berkegiatan 

dalam kelomppok kategori sedang. Secara keseluruhan kondisi awal 

tingkat keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan termasuk dalam 

kategori sedang. 

Siswa termasuk siswa yang aktif. Dia lebih banyak mendengarkan 

dan berpendapat pada saat kegiatan bimbingan kelompok teknik diskusi 

kelompok berlangsung.. Hasil evaluasi akhir siswa mengungkapkan 

bahwa mengikuti bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok 

menumbuhkan pengetahuan baru menganai sikap-sikap yang baik yang 

harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, makna pramuka 

sebenarnya. Selain itu, siswa merasa senang mengikuti kegiatan 

bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok karena dapat melatih 

siswa untuk berbicara di depan umum. Komitmen yang akan dilakukan 

adalah ingin lebih meningkatkan keterampilannya dalam pramuka. 

Kondisi akhir keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan setelah 

mengikuti bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok tiap indikator 

meliputi bersikap objektif kategori tinggi, kreatifitas berkegiatan 

kategori tinggi, kemandirian berkegiatan kategori sedang, berkegiatan 

dalam kelompok kategori tinggi. Secara keseluruhan kondisi akhir 

tingkat keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan termasuk dalam 

kategori tinggi. 

6. GM Kondisi awal keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan sebelum 

mengikuti bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok tiap indikator 

meliputi bersikap objektif kategori sedang, kreatifitas berkegiatan 

kategori sedang, kemandirian berkegiatan kategori sedang, berkegiatan 

dalam kelomppok kategori rendah. Secara keseluruhan kondisi awal 

tingkat keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan termasuk dalam 

kategori sedang. 

Siswa termasuk siswa yang suka mencari perhatian orang lain. 

Dia lebih banyak bertanya pada saat kegiatan bimbingan kelompok 

teknik diskusi kelompok berlangsung. Siswa mulai fokus mengikuti 

bimbingan kelompok pada saat pertemuan kelima. Hasil evaluasi akhir 

siswa mengungkapkan bahwa mengikuti bimbingan kelompok teknik 

diskusi kelompok menumbuhkan pengetahuan baru. Selain itu, siswa 

merasa senang mengikuti kegiatan bimbingan kelompok teknik diskusi 

kelompok karena dapat melatih siswa untuk berbicara di depan umum 

dan menambah pengetahuan. Komitmen yang akan dilakukan adalah 

ingin menjadi jiwa yang mandiri dan tidak mudah terpengaruh orang 

lain. 
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Kondisi akhir keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan setelah 

mengikuti bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok tiap indikator 

meliputi bersikap objektif kategori tinggi, kreatifitas berkegiatan 

kategori sedang, kemandirian berkegiatan kategori sedang, berkegiatan 

dalam kelompok kategori sedang. Secara keseluruhan kondisi akhir 

tingkat keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan termasuk dalam 

kategori sedang. 

7. MW Kondisi awal keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan sebelum 

mengikuti bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok tiap indikator 

meliputi bersikap objektif kategori rendah, kreatifitas berkegiatan 

kategori rendah, kemandirian berkegiatan kategori sedang, berkegiatan 

dalam kelomppok kategori sedang. Secara keseluruhan kondisi awal 

tingkat keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan termasuk dalam 

kategori rendah. 

MW termasuk kategori siswa yang pemalas. Dia lebih banyak 

diam pada saat kegiatan bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok 

berlangsung. Siswa mulai aktif berpendapat pada saat pertemuan 

keempat. Hasil evaluasi akhir siswa mengungkapkan bahwa mengikuti 

bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok menumbuhkan 

pengetahuan baru dan juga menumbuhkan keberanian untuk berbicara di 

depan umum. Komitmen yang akan dilakukan adalah ingin lebih berani 

lagi dalam mengahadapi masalah 

Kondisi akhir keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan setelah 

mengikuti bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok tiap indikator 

meliputi bersikap objektif kategori sedang, kreatifitas berkegiatan 

kategori sedang, kemandirian berkegiatan kategori sedang, berkegiatan 

dalam kelompok kategori rendah. Secara keseluruhan kondisi akhir 

tingkat keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan termasuk dalam 

kategori sedang. 

8. AS Kondisi awal keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan sebelum 

mengikuti bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok tiap indikator 

meliputi bersikap objektif kategori sedang, kreatifitas berkegiatan 

kategori sedang, kemandirian berkegiatan kategori sedang, berkegiatan 

dalam kelomppok kategori sedang. Secara keseluruhan kondisi awal 

tingkat keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan termasuk dalam 

kategori sedang. 

AS termasuk siswa yang aktif. Dia lebih banyak berpendapat pada 

saat kegiatan bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok 

berlangsung. Hasil evaluasi akhir siswa mengungkapkan bahwa 

mengikuti bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok menumbuhkan 

pengetahuan baru menganai  makna pramuka sebenarnya. Selain itu, 

siswa merasa senang mengikuti kegiatan bimbingan kelompok teknik 

diskusi kelompok karena dapat melatih siswa untuk berbicara di depan 

umum. Komitmen yang akan dilakukan adalah ingin menjadikan 

pramuka sebagai kegiatan yang menyenangkan. 

Kondisi akhir keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan setelah 

mengikuti bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok tiap indikator 

meliputi bersikap objektif kategori sedang, kreatifitas berkegiatan 

kategori sedang, kemandirian berkegiatan kategori tinggi, berkegiatan 

dalam kelompok kategori tinggi. Secara keseluruhan kondisi akhir 
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tingkat keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan termasuk dalam 

kategori tinggi. 

9. NK Kondisi awal keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan sebelum 

mengikuti bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok tiap indikator 

meliputi bersikap objektif kategori rendah, kreatifitas berkegiatan 

kategori rendah, kemandirian berkegiatan kategori sedang, berkegiatan 

dalam kelomppok kategori sedang. Secara keseluruhan kondisi awal 

tingkat keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan termasuk dalam 

kategori rendah. 

Siswa termasuk siswa yang nakal dan suka menjahili teman. Dia 

lebih banyak sibuk sendiri pada saat kegiatan bimbingan kelompok 

teknik diskusi kelompok berlangsung. Siswa mulai aktif dalam kegiatan 

bimbingan kelompok pada saat pertemuan keenam. Hasil evaluasi akhir 

siswa mengungkapkan bahwa mengikuti bimbingan kelompok teknik 

diskusi kelompok menyenangkan karena banyak permaiana baru, tahu 

makna pramuka sebenarnya. Selain itu, siswa merasa senang mengikuti 

kegiatan bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok karena dapat 

melatih siswa untuk berbicara di depan umum. Komitmen yang akan 

dilakukan adalah lebih bisa berguna lagi bagi orang lain. 

Kondisi akhir keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan setelah 

mengikuti bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok tiap indikator 

meliputi bersikap objektif kategori sedang, kreatifitas berkegiatan 

kategori sedang, kemandirian berkegiatan kategori sedang, berkegiatan 

dalam kelompok kategori sedang. Secara keseluruhan kondisi akhir 

tingkat keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan termasuk dalam 

kategori sedang. 

10. SA Kondisi awal keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan sebelum 

mengikuti bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok tiap indikator 

meliputi bersikap objektif kategori sedang, kreatifitas berkegiatan 

kategori rendah, kemandirian berkegiatan kategori sedang, berkegiatan 

dalam kelomppok kategori sedang. Secara keseluruhan kondisi awal 

tingkat keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan termasuk dalam 

kategori sedang. 

Siswa termasuk siswa yang pendiam dan mudah terpengaruh 

orang lain. Dia lebih banyak diam pada saat kegiatan bimbingan 

kelompok teknik diskusi kelompok berlangsung dan juga pada saat 

berpendapat dia hanya ikut ikutan menjawab sama seperti teman yang 

lain.. Siswa mulai aktif berpendapat pada saat pertemuan keempat. Hasil 

evaluasi akhir siswa mengungkapkan bahwa mengikuti bimbingan 

kelompok teknik diskusi kelompok menumbuhkan pengetahuan baru , 

meningkatkan percaya diri, makna pramuka sebenarnya. Selain itu, 

siswa merasa senang mengikuti kegiatan bimbingan kelompok teknik 

diskusi kelompok karena dapat melatih siswa untuk berbicara di depan 

umum. Komitmen yang akan dilakukan adalah ingin lebih terbuka 

dalam berkomunikasi dan lebih berani dalam berpendapat. 

Kondisi akhir keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan setelah 

mengikuti bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok tiap indikator 

meliputi bersikap objektif kategori tinggi, kreatifitas berkegiatan 

kategori sedang, kemandirian berkegiatan kategori sedang, berkegiatan 

dalam kelompok kategori rendah. Secara keseluruhan kondisi akhir 
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tingkat keaktifan mengikuti kegiatan kepramukaan termasuk dalam 

kategori sedang. 
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Lampiran 17 

 

Jadwal Pelaksanaan Bimbingan Kelompok Teknik Diskusi Kelompok 

 

No Hari/Tgl Kegiatan Materi Tempat Waktu 

1. Sabtu,29- 

9-2012 

Try Out Skala keaktifan kepramukaan 

siswa 

Kelas VII 

B 

45  

menit 

2. Selasa,9-

10-2012 

Pre Test Skala keaktifan kepramukaan 

siswa 

Kelas VII 

F 

45 menit 

3. Selasa,30- 

10-2012 

Pertemuan 1 Kreatifitas dalam kehidupan Kelas VII 

F 

40 menit 

4. Sabtu,3-10-

2012 

Pertemuan 2 Berpikir optimis Kelas VII 

F 

40 menit 

5. Selasa,6-

10- 

2012  

Pertemuan 3 Makna pramuka Kelas VII 

F 

40 menit 

6. Selasa,13-

10-2012 

Pertemuan 4 Mengembangkan sikap posit Kelas VII 

F 

40 menit 

7. Sabtu,17-

11-2012 

Pertemuan 5 Belajar dari pengalaman Kelas VII 

F 

40 menit 

8. Selasa,20-

11-2012 

Pertemuan 6 Tidak mudah terpengaruh 

orang lain 

Kelas VII 

F 

40 menit 

9. Sabtu,24-

11-2012 

Pertemuan 7 Meningkatkan percaya diri Kelas VII 

F 

40 menit 

10. Selasa,27-

11-2012 

Pertemuan 8 Pentingnya Team Work Kelas VII 

F 

40 menit 

11 Kamis,12-

12-2012 

Post test Skala Keterbukaan Diri dalam 

Komunikasi Antar Teman 

Sebaya 

Kelas VII 

F 

45 

menit 
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Lampiran 18 

 

Evaluasi Pemahaman Diri dan Tindakan (UCA) Anggota  

Pertemuan I Topik Kreatifitas Dalam Kehidupan 

 

 

 

No Nama Understanding Comfortable Action 

1. RN Bersikap kreatif penting 

dilakukan agar seseorang  

Senang Berusaha untuk bersikap 

kreatif 

2. BS Bersikap kreatif berarti 

mengasah diri kita 

Senang Lebih bersikap kreatif 

dalam menilai suatu hal 

3. DP Dengan bersikap kreatif dan 

menjauhkan dari pemikiran 

negatif 

Senang Lebih berpikir kreatif 

lagi 

4. EA Orang yang bersikap kreatif 

biasanya paling tepat 

dijadikan seorang pemimpin 

Senang Bersikap kreatif akan 

diutamakan  

5. ET Menghargai ide pemikiran 

kreatifitas orang lain 

Senang Berusaha bersikap 

objektif dengan 

menerima kekurangan 

dan kelebihan orang lain 

6. GM Kita berdiam diri tetap harus 

kreatif 

Senang Berpikir kreatif lagi 

7. MW Menerima kreatifitas orang 

lain dengan senang hati 

Senang Menerima kreatifitas 

orang lain apa adanya 

8. AS Kreatifitas dapat  menciptakan 

penghasilan  

Senang Tingakatkan kreatifitas 

dalam diri 

9. NK Sikap objektif penting 

dilakukan agar kita mampu 

mempunyai pendirian yang 

teguh 

Senang Berusaha untuk mampu 

bersikap objektif 

10. SA Dengan bersikap objektif kita 

tidak akan semena-mena 

kepada orang lain 

Senang Belajar lebih baik lagi 

untuk bersikap objektif 
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Pertemuan II Topik Berpikir Optimis 

 

  

No Nama Understanding Comfortable Action 

1. RN Belajar percaya orang lain 

apabila bisa bersikap 

provisioma 

Senang Akan Berusaha untuk 

bersikap profisional 

2. BS Dapat mendukung suasana 

yang suportif dan hubungan 

yang sehat 

Senang Bersedia bersikap 

objektif agar selalu 

tercipta hubungan 

yang objektif  

3. DP Apabila kita bisa bersikap 

provisional maka setiap 

masalah yang  ada dapat 

diselesaikan dengan 

mengalah terhadap 

kebenaran 

Senang Belajar bersikap 

provisional 

4. EA Melatih setiap orang untuk 

tidak menang sendiri dan 

mau mendengarkan orang 

lain 

Senang Bersikap objetif akan 

diutamakan  

5. ET Siap mengubah pendapat 

sendiri, apabila memang 

pendapat sendiri itu terbukti 

salah 

Senang Komitmen terhadap 

diri sendiri itu selalu 

provisional dalam 

segala hal 

6. GM Memberikan peluang 

kepada setiap orang untuk 

bisa terbuka melalui sikap 

provisional 

Senang Harus berusaha untuk 

bersikap provisonal 

7. MW Bersikap provisional berarti 

bersikap terbuka tentang 

segala hal 

Senang Menunjukkan 

provisional dalam 

segala hal 

8. AS Bersikap privisonal berarti 

memberikan kesempatan 

kepada orang lain untuk 

menyampaikan kebenaran 

Senang Berusaha untuk 

mampu bersikap 

provisional 

9. NK Bersikap provisional 

penting ditanamkan bagi 

smua orang khusunya 

seorang pemimipin 

Senang Belajar bersikap 

provisional agar 

mampu memahami 

orang lain 

10. SA Dapat menciptakan 

persamaan yang positif 

dalam suatu kelompok 

Senang Berusaha untuk 

bersikap provisonal 
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Pertemuan III Topik Makna Pramuka 

 

  

No Nama Understanding Comfortable Action 

1. RN Memahami diri sendiri 

berarti menempatkan segala 

kelebihan dan kekurangan, 

mengetahui segala yang 

dibutuhkan dan tidak 

dibutuhkan 

Senang Berusaha menerima 

kelebihan dan 

kekurangan diri 

2. BS Memahami diri sendiri 

membantu seseorang 

mengukur kemampuan diri 

Senang Menyadari akan 

kelebihan dan 

kekurangan diri  

3. DP Memahami diri sendiri bisa 

mengurangi resiko 

terkucilkan atau terisolasi 

dari teman-temannya 

Senang Berusaha untuk 

memahami diri sendiri 

4. EA Dengan memahami diri 

sendiri kita bisa memahami 

orang lain 

Senang Intropeksi diri 

terhadap kesalahan 

yang dilakukan  

5. ET Memahami diri sendiri 

berarti mengerti kemauan 

tubuh, mana yang 

bermanfaat bagi tubuh kita 

dan tidak bermanfaat  

Senang Belajar untuk 

memahami diri sendiri 

6. GM Memahami diri sendiri 

berarti mengerti segala 

kekurangan, kelebihan yang 

dimiliki diri sendiri 

Senang Menerima kenyataan 

yang ada 

7. MW Kita tidak akan pernah 

terpengaruh dengan orang 

lain apabila kita bisa 

memahami diri sendiri 

Senang Lebih memahami diri 

sendiri 

8. AS Kita tidak akan 

memaksakan kepada orang 

lain agar mengerti kemauan 

kita 

Senang Mengembangkan 

kelebihan yang 

dimiliki 

9. NK Banyak bergaul agar 

melatih kepercayaan diri 

sehingga nantinya dapat 

memahami diri sendiri 

Senang Mengembangkan 

bakat yang dimiliki 

10. SA Melakukan dialog di depan 

kaca salah satu cara agar 

kita dapat memahami diri 

sendiri, 

Senang Berusaha mencari 

kelebihan dan 

kekurangan yang 

dimiliki 



 

 

 

196 

Pertemuan IV Topik Pengembangan Sikap Positif 

 

  

No Nama Understanding Comfortable Action 

1. RN Kita bisa  menjadi pribadi 

yang supel dan mudah 

bergaul dengan siapa saja 

termasuk orang yang baru 

kenal 

Senang Menyadari kelebihan 

dan kekurangan orang 

lain 

2. BS Keuntungan kita memahami 

orang lain kita bisa lebih 

peka terhadap kondisi teman 

maupun sekitar kita  

Senang Berusaha untuk 

memahami perasaan 

orang lain  

3. DP Memahami orang lain sama 

halnya dengan kita empati 

terhadap dia 

Senang Belajar untuk 

memahami orang lain 

4. EA Memahami orang lain berarti 

memahami perasaan dan 

permasalahan orang lain 

Senang Berusaha menerima 

kekurangan orang lain  

5. ET Orang akan lebih nyaman 

apabila kita mampu 

memahami mereka  

Senang Berusaha untuk 

memahami karakter 

orang lain 

6. GM Memahami orang lain dapat 

membantu kita untuk lebih 

mudah menyesuaikan diri 

Senang Menerima kelebihan 

yang dimliki orang lain 

7. MW Memahami orang lain maka 

orang lain bisa memberikan 

kepercayaan kepada kita 

Senang Berusaha untuk 

memahami apa yang 

dirasakan orang lain 

8. AS Memahami orang lain sama 

halnya dengan merasakan 

yang dirasakan orang lain 

dan apa  yang dialami orang 

lain 

Senang Berusaha untuk selalu 

nyaman dengan orang 

lain 

9. NK Memberikan kesempatan 

kepada orang lain untuk 

terbuka kepada kita karena 

kita memahami dia 

Senang Belajar memahami 

perasaan orang lain 

10. SA Kita bisa mengalah kepada 

orang lain jika kita bisa 

memahami mereka 

Senang Berusaha untuk 

menghargai orang lain 
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Pertemuan V Topik Belajar Dari Pengalaman 

 

  

No Nama Understanding Comfortable Action 

1. RN Jika sudah percaya pada 

kemampuan diri sendiri, 

maka orang lain akan lebih 

mudah percaya kemampuan 

kita  

Senang Berusaha menerapkan 

sikap percaya pada 

orang lain 

2. BS Berempati adalah hal yang 

penting agar kita bisa 

menerapkan sikap percaya 

dan dipercayai orang lain 

Senang Belajar untuk 

mempercayai orang 

lain  

3. DP Banyak manfaat yang bisa 

kita peroleh jika orang lain 

mau percaya pada kita 

Senang Mengembangkan 

sikap percaya pada 

orang lain 

4. EA Kemampuan  memegang 

komitmen disiplin punya 

nilai lebih agar orang lain 

mau percaya pada kita 

Senang Berusaha berpikir 

positif tentang orang 

lain  

5. ET Menerima orang lain apa 

adanya tanpa menilainya 

maka kepercayaan akan 

mudak tumbuh  

Senang Berusaha untuk jujur 

pada orang lain 

6. GM Menjadi pribadi yang supel, 

mudah bergaul, dan terbuka 

bisa membuat seseorang 

lebih mudah mempercayai 

kita 

Senang Menghilangkan hal 

negatif orang lain 

7. MW Mengutamakan kejujuran 

dalam segala tindakan 

merupakan hal penting agar 

kita bisa dipercaya orang 

lain 

Senang Berusaha untuk 

mempercayai orang 

lain 

8. AS Menerapkan sikap percaya 

kepada orang lain akan 

meningkatkan komunikasi 

antarpribadi 

Senang Mengembangkan 

kepercayaan kepada 

orang lain 

9. NK Menerapkan sikap percaya 

penting agar kita bisa 

bersikap positif  

Senang Bersikap positif pada 

orang lain 

10. SA Kepercayaan yang 

dibangun manusia 

bertujuan menghasilkan 

kerja sama  

Senang Mengembangkan 

sikap percaya pada 

orang lain 
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Pertemuan VI Topik Tidak Mudah Terpengaruh Orang Lain 

 

  

No Nama Understanding Comfortable Action 

1. RN Bersikap terbuka akan 

memudahkan seseorang 

melakukan komunikasi  

Senang Belajar terbuka 

kepada orang lain 

2. BS Dengan terbuka dapat 

mengurangi rasa malu dan 

meningkatkan penerimaan 

diri 

Senang Mengembangkan 

sikap terbuka pada 

orang lain 

3. DP Sudah seharusnya kita 

terbuka kepada orang lain 

dengan jujur apa adanya  

Senang Berusaha untuk tidak 

menjadi pribadi yang 

tertutup 

4. EA Mengungkapkan perasaan 

dapat mempererat 

hubungan persahabatan 

Senang Berusaha untuk 

membuka diri kepada 

orang lain  

5. ET Menunjukkan keinginan 

membuka diri terhadap 

orang lain berarti 

meningkatkan kemampuan 

memahami sudut pandang 

berbeda 

Senang Menunjukkan sikap 

membuka diri pada 

orang lain 

6. GM Menerima orang lain kita 

bisa terbuka kepada orang 

lain dan bisa menerima 

kondisi diri sendiri 

Senang Belajar untuk terbuka 

kepada orang lain 

7. MW Berbagi dengan orang lain 

mengenai diri memberikan 

kondisi psikologis yang 

meringankan 

Senang Mengembangkan 

sikap terbuka pada 

orang lain 

8. AS Bila menghadapi stres bila 

tidak diungkapkan akan 

berkembang menjadi emosi 

Senang Belajar terbuka pada 

orang lain bila 

mempunyai masalah 

9. NK Bersikap terbuka berarti 

memberikan  informasi 

tentang diri sendiri kepada 

orang lain 

Senang Bersikap terbuka pada 

orang lain 

10. SA Menerapkan sikap terbuka 

penting agar kita tidak 

menjadi pribadi yang 

tertutup 

Senang Berusaha bersikap 

terbuka pada orang 

lain 
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Pertemuan VII Topik Meningkatkan Percaya Diri 

 

  

No Nama Understanding Comfortable Action 

1. RN Bergaul dengan orang-

orang yang memiliki rasa 

percaya diri dan berpikiran 

positif 

Senang Berusaha untuk tampil 

percaya di depan 

umum 

2. BS Percaya diri yaitu percaya 

atas kemampuan dirinya 

yang diwujudkan dalam  

lingkungan  

Senang Mengembangkan 

sikap percaya diri  

 

3. DP Seseorang meningkatkan 

ketrampilan agar mampu 

bersikap percaya diri 

Senang Berusaha untuk selalu 

percaya diri dengan 

kemampuan 

4. EA Untuk bisa percaya diri 

perlu mempunyai landasan 

kemampuan, ketrampilan 

dan pengetahuan yang 

cukup 

Senang Bersikap percaya diri 

dengan kekurangan 

yang dimiliki 

5. ET Percaya diri berarti berani 

membuat atau 

melaksanakan keputusan 

meskipun menghadapi 

ketidaksetujuan dari pihak 

lain, 

Senang Menunjukkan sikap 

percaya diri di depan 

umum 

6. GM Percaya diri adalah perilaku 

yang menunjukkan 

keyakinan pada 

kemampuan dan penilaian 

diri sendiri  

Senang Belajar untuk percaya 

diri  

7. MW Agar bisa percaya diri 

memerlukan latihan serta 

pengalaman 

Senang Mengembangkan 

sikap percaya diri di 

masyarakat 

8. AS Menunjukkan keyakinan 

dalam mengambil 

keputusan atau kemampuan 

Senang Berusaha percaya diri 

dengan kekurangan 

yang dimiliki 

9. NK Bergaul dengan orang-

orang yang memiliki rasa 

percaya diri dan positif 

Senang Belajar percaya diri 

dihadapan teman-

teman 

10. SA Percaya diri yakni 

menampilkan diri sebagai 

seorang yang berkuasa  

Senang Berusaha percaya diri 

di depan umum  
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Pertemuan VIII Topik Pentingnya Team Work 

 

  

No Nama Understanding Comfortable Action 

1. RN Bergaul dengan orang-

orang yang memiliki rasa 

percaya diri dan berpikiran 

positif 

Senang Berusaha untuk tampil 

percaya di depan 

umum 

2. BS Percaya diri yaitu percaya 

atas kemampuan dirinya 

yang diwujudkan dalam  

lingkungan  

Senang Mengembangkan 

sikap percaya diri  

 

3. DP Seseorang meningkatkan 

ketrampilan agar mampu 

bersikap percaya diri 

Senang Berusaha untuk selalu 

percaya diri dengan 

kemampuan 

4. EA Untuk bisa percaya diri 

perlu mempunyai landasan 

kemampuan, ketrampilan 

dan pengetahuan yang 

cukup 

Senang Bersikap percaya diri 

dengan kekurangan 

yang dimiliki 

5. ET Percaya diri berarti berani 

membuat atau 

melaksanakan keputusan 

meskipun menghadapi 

ketidaksetujuan dari pihak 

lain, 

Senang Menunjukkan sikap 

percaya diri di depan 

umum 

6. GM Percaya diri adalah perilaku 

yang menunjukkan 

keyakinan pada 

kemampuan dan penilaian 

diri sendiri  

Senang Belajar untuk percaya 

diri  

7. MW Agar bisa percaya diri 

memerlukan latihan serta 

pengalaman 

Senang Mengembangkan 

sikap percaya diri di 

masyarakat 

8. AS Menunjukkan keyakinan 

dalam mengambil 

keputusan atau kemampuan 

Senang Berusaha percaya diri 

dengan kekurangan 

yang dimiliki 

9. NK Bergaul dengan orang-

orang yang memiliki rasa 

percaya diri dan positif 

Senang Belajar percaya diri 

dihadapan teman-

teman 

10. SA Percaya diri yakni 

menampilkan diri sebagai 

seorang yang berkuasa  

Senang Berusaha percaya diri 

di depan umum  
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Lampiran 19 
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Lampiran 20 
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Lampiran 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


