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ABSTRAK 

Reza Pandansari. 2007. Efektivitas Bimbingan Kelompok dalam Upaya 
Mengembangkan Sikap Prososial pada Siswa Kelas X SMA Teuku Umar 
Semarang Tahun Ajaran 2006/2007. Skripsi. Jurusan Bimbingan dan Konseling. 
Fakultas Ilmu Pendidikan. UNNES. Pembimbing I. Drs. Heru Mugiarso, M.Pd, 
Kons, Pembimbing II. Dra. M.Th. Sri Hartati, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Bimbingan Kelompok, Sikap Prososial 
 

Sikap prososial penting dimiliki oleh siswa untuk membantu agar siswa 
dapat menjalin hubungan sosial dengan baik. Hubungan sosial dalam kehidupan 
sehari-hari yang terjalin dengan baik, akan menumbuhkan sikap saling 
menghormati, menghargai dan akhirnya akan tumbuh sikap suka berbagi kepada 
sesama sesuai dengan kemampuannya. Namun kenyataan yang terjadi di SMA 
Teuku Umar Semarang masih ada sebagian siswa kelas X yang memiliki sikap 
prososial rendah, sehingga perlu upaya untuk meningkatkannya, salah satunya 
melalui layanan bimbingan kelompok. Adapun permasalahan dalam penelitian ini: 
1) bagaimana sikap prososial siswa sebelum pelaksanaan bimbingan kelompok. 2) 
bagaimana sikap prososial siswa setelah pelaksanaan bimbingan kelompok. 3) 
apakah layanan bimbingan kelompok efektif dalam mengembangkan sikap 
prososial siswa. 

Subjek penelitian ini sebanyak 20 siswa kelas X SMA Teuku Umar 
Semarang yang memiliki sikap prososial rendah. Adapun variabel yang diteliti 
adalah sikap prososial. Data yang diperoleh dari skala sikap prososial selanjutnya 
dianalisis menggunakan uji wilcoxon. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 20 siswa kelas X SMA Teuku 
Umar Semarang yang sebelumnya memiliki sikap prososial rendah dengan rata-
rata skor 184,8. Setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok terdapat 18 siswa 
(90%) memiliki sikap prososial yang tinggi dan 2 siswa (10%) dalam kategori 
sedang. Rata-rata skor sikap prosoial mencapai 313,8 dalam kategori tinggi. Hasil 
uji Wilcoxon diperoleh Z hitung = -3,920 kurang dari–Ztabel    (-1,96) atau berada 
pada daerah penolakan Ho yang berarti layanan bimbingan kelompok efektif 
dalam mengembangkan sikap prososial siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan 
kelompok efektif sebagai upaya mengembangkan sikap prososial siswa. 
hendaknya bagi guru pembimbing dapat lebih banyak memprogramkan layanan 
bimbingan kelompok untuk mengembangkan sikap prososial siswa dan 
memotivasi siswa supaya dapat memanfaatkan layanan bimbingan kelompok 
sebagai tempat untuk menumbuhkan hubungan sosial yang baik dengan orang 
lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sikap prososial bukan merupakan bawaan dari lahir, tetapi perlu dilatih 

dan dikembangkan agar anak dapat memahami dan merasakan penderitaan orang 

lain, sehingga akan timbul perasaan emosional untuk melakukan sesuatu yang 

dapat meringankan beban penderitaan yang dirasakan orang lain. Seperti yang 

dikemukakan oleh Sears (1991:47), ditulis bahwa ”sikap prososial adalah segala 

bentuk tindakan yang dilakukan atau direncanakan untuk menolong orang lain, 

tanpa mempedulikan motif-motif si penolong”. Sedangkan menurut William 

(Syafriman dan Yapsir Gandi Wirawan, www. depsos. go. id) bahwa: 

sikap prososial adalah tingkah laku seseorang yang bermaksud merubah 
keadaan psikis atau fisik penerima sedemikian rupa sehingga si penolong 
akan merasa bahwa si penerima menjadi lebih sejahtera atau puas secara 
material ataupun psikologis. 
 

Dengan demikian sikap prososial merupakan sikap seseorang yang bermaksud 

mengubah keadaan psikis atau fisik si penerima bantuan dengan memberikan 

suatu pertolongan baik yang bersifat material maupun psikologis, yang cenderung 

menampilkan nilai-nilai sosial, meliputi sikap empati, sikap bekerjasama dalam 

kelompok, sikap kepedulian terhadap orang lain, sikap suka menolong dan 

berbagi kepada sesama. 

Sesuai dengan kodratnya manusia sebagai makhluk sosial tidak akan 

mampu hidup tanpa bantuan ataupun pertolongan dari orang lain. Untuk itu,  sikap 

bekerjasama dengan orang lain sangat perlu dikembangkan sebagai bekal dalam 
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kehidupan sosial yang akan dihadapi setiap orang termasuk siswa SMA di dalam 

lingkungan sosialnya. Dari sikap bekerjasama dapat diharapkan siswa memiliki 

sikap untuk saling tolong menolong terhadap sesama, sikap menolong itu bisa 

mengurangi penderitaan orang lain. Menurut Wirawan (2002:330) bahwa: 

dalam empati, fokus usaha menolong terletak pada penderitaan orang lain, 
bukan pada penderitaan sendiri, karena dengan terbebasnya orang lain dari 
penderitaan itulah, si penolong akan terbebas dari penderitaannya sendiri. 
 

Dengan demikian, rasa empati hanya dapat dikurangi dengan membantu orang 

yang berada dalam kesulitan karena tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan 

orang lain, jelas bahwa rasa empati merupakan sumber altruistik (bukan 

kepentingan diri) perilaku membantu. 

Dalam masa perkembangan, anak mempelajari norma masyarakat tentang 

tindakan menolong. Di rumah, di sekolah dan di masyarakat, orang dewasa 

mengajarkan pada anak bahwa mereka harus menolong orang lain (Sears, 

1991:53). Dalam kaitannya itu bahwa setiap orang tidak terkecuali usia-usia SMA 

yang dalam masa peralihan, di mana status individu tidaklah jelas dan terdapat 

keraguan akan peran yang harus dilakukan diharapkan dapat memiliki sikap 

tolong menolong terhadap orang lain. 

Sikap prososial dapat diwujudkan dengan berbagi kepada teman, kepada 

sesama sesuai dengan kemampuan kognisi dan mau memberikan kelebihan yang 

dimiliki untuk orang lain yang membutuhkan dan terkena musibah. Seperti yang 

dinyatakan oleh Sears (1991:52) bahwa: 

berbagi berarti sesuai dengan norma keadilan sosial di mana orang yang 
mendapat bagian lebih dari apa yang seharusnya diterima akan memberikan 
sebagian dari miliknya untuk orang yang mendapatkan sedikit. 
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Sikap prososial merupakan sikap yang perlu dikembangkan untuk setiap 

individu baik melalui lingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah untuk 

membantu agar individu dapat menjalin hubungan sosial dengan baik. Hubungan 

sosial dalam kehidupan sehari-hari yang terjalin dengan baik, akan menumbuhkan 

sikap saling menghormati, menghargai dan akhirnya akan tumbuh sikap suka 

berbagi kepada sesama sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sesuai dengan yang 

dinyatakan oleh Hurlock (1990:213) bahwa salah satu tugas perkembangan masa 

remaja yang tersulit adalah yang berhubungan dengan penyesuaian sosial, karena 

itu dibutuhkan penyesuaian sosial yang memadai agar siswa tersebut tahu 

bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, sehingga mampu 

merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. 

Fenomena yang ada di SMA Teuku Umar Semarang menunjukkan bahwa 

masih ada sebagian siswa yang bersikap individualistis yaitu siswa masih bersikap 

cuek dan kurang peduli terhadap lingkungan sosialnya, akibatnya siswa cenderung 

tidak memberikan pertolongan kepada teman yang sedang kesusahan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru pembimbing SMA Teuku 

Umar Semarang, bahwa ada sebagian siswa yang belum mempunyai perasaan 

yang peka terhadap teman mereka yang sedang mendapat masalah. Seperti, 

apabila ada teman satu kelas yang tidak masuk sekolah maka sikap siswa tidak 

mau tahu dan tidak mencari tahu penyebab temannya tidak masuk sekolah. Selain 

itu, sebagian siswa menunjukkan kurang aktif dan kurang berminat dalam 

mengikuti kegiatan sosial. Seperti,  dalam memberikan bantuan kepada korban 

bencana alam di Yogyakarta dan Aceh, maka masih sedikit siswa yang berminat 

untuk membantu dalam meringankan beban penderitaan korban bencana alam.  
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Sikap tidak suka bekerjasama dalam kelompok, ditunjukkan oleh sebagian 

siswa yang belum merasa bertanggung jawab terhadap kelompok belajar dan 

kelompok diskusi, sehingga kurang mampu mengambil peranan dalam kerja 

kelompok. Hal itu dapat dilihat apabila ada siswa yang kurang pandai dalam 

pelajaran tertentu, maka siswa tersebut cenderung menutup diri dan tidak berani 

berterus terang kepada kelompoknya. Selain itu teman yang pandai kurang peduli 

terhadap teman yang kurang pandai, akibatnya tidak ada usaha saling tolong 

menolong untuk membantu teman yang membutuhkan pertolongan dalam hal 

belajar.  

Sikap suka berkata bohong masih ditampakkan oleh siswa di SMA Teuku 

Umar Semarang, seperti contoh ada siswa yang berbohong untuk menutupi 

kesalahannya dan siswa yang lain juga ikut memberikan pertolongan dengan 

berkata bohong.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru pembimbing di SMA 

Teuku Umar Semarang, sikap prososial yang rendah banyak ditampakkan oleh 

siswa kelas X, karena belum mampu mencapai hubungan sosial yang baik, 

sehingga siswa perlu mendapatkan proses sosialisasi agar dapat menyesuaikan diri 

dengan lingkungan sekolah yang baru. Selain itu siswa kelas X belum saling 

mengenal baik dengan teman, guru, maupun aturan yang ada di sekolah, sehingga 

siswa kelas X cenderung kurang peduli dan pada akhirnya tidak mau memberikan 

bantuan kepada orang yang membutuhkan. Sedangkan untuk siswa kelas XI dan 

XII sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, sehingga mereka 

merasa saling mengenal dan mau membantu teman yang membutuhkan 

pertolongan. 
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Salah satu layanan bimbingan dan konseling yang diasumsikan dapat 

membantu siswa untuk mengembangkan sikap prososial adalah melalui 

bimbingan kelompok. Hal ini disebabkan karena dengan layanan bimbingan 

kelompok dapat terjalin interaksi antar anggota kelompok yang diharapkan dapat 

meningkatkan hubungan sosial dengan sesama anggota kelompok dan tercapainya 

tujuan bersama yaitu mengembangkan sikap prososial. Seperti yang dikemukakan 

oleh Wibowo (2005:17) bahwa: 

layanan 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. 
 
Dalam proses bimbingan kelompok, dinamika kelompok sangat diperlukan 

sebab keikutsertaan anggota kelompok penting untuk membentuk kerjasama yang 

baik antar anggota kelompok dalam upaya membahas masalah dan tema yang 

relevan dengan kehidupan anggota secara mendalam dan tuntas. Seperti yang 

dikemukakan oleh Prayitno (1995:23) bahwa: 

masing-masing anggota kelompok itu (secara perorangan) dapat 
memanfaatkan semua informasi, tanggapan dan berbagai reaksi dari anggota 
kelompok lainnya untuk kepentingan dirinya yang bersangkut paut dengan 
pengembangan diri anggota kelompok yang bersangkutan. 

 
Dengan demikian dinamika kelompok dapat digunakan oleh anggota 

kelompok untuk menyumbang baik secara langsung maupun tidak langsung 

dalam pemecahan masalah pribadi masing-masing anggota kelompok dan untuk 

mengembangkan kemampuan berbicara, menanggapi dan menerima tanggapan 

dari orang lain serta menghormati orang lain. 
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Dalam pelaksanaan bimbingan kelompok pada tahap kegiatan dengan 

topik tugas, diharapkan anggota kelompok mampu membahas masalah atau topik 

secara mendalam, sehingga anggota kelompok dapat mengambil peranan dan 

tanggung jawab dalam keterlibatan kelompok. Sedangkan pada tahap kegiatan 

dengan topik bebas, diharapkan anggota kelompok secara bebas mengemukakan 

masalah atau topik bahasan, sehingga masing-masing anggota kelompok mampu 

menumbuhkan rasa empati terhadap keberadaan anggota kelompok yang lain dan 

pada akhirnya mau membantu anggota kelompok dalam menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi sesuai dengan tujuan kelompok. Dengan demikian 

pelaksanaan bimbingan kelompok diasumsikan dapat mengembangkan sikap 

prososial siswa seperti sikap tolong menolong, bekerjasama, empati dan 

kepedulian terhadap orang lain.    

Berdasarkan fenomena lapangan seperti yang tersebut diatas maka penulis 

mengambil judul “Efektifitas Bimbingan Kelompok dalam upaya 

Mengembangkan Sikap Prososial Siswa Kelas X SMA Teuku Umar Semarang 

Tahun Ajaran 2006/2007”. 

B. Rumusan Masalah 

Berawal dari latar belakang di atas, dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana sikap prososial siswa sebelum mendapat layanan bimbingan 

kelompok? 

2. Bagaimana sikap prososial siswa sesudah mendapat layanan bimbingan 

kelompok? 

3. Apakah layanan bimbingan kelompok efektif mengembangkan sikap prososial 

siswa? 
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C. Tujuan Penelitian 

Bertolak dari rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui sikap prososial siswa kelas X SMA Teuku Umar Semarang 

sebelum mendapat layanan bimbingan kelompok. 

2. Untuk mengetahui sikap prososial siswa kelas X SMA Teuku Umar Semarang 

sesudah mendapat layanan bimbingan kelompok. 

3. Untuk menguji atau membuktikan apakah layanan bimbingan kelompok 

efektif dalam mengembangkan sikap prososial siswa kelas X SMA Teuku 

Umar Semarang. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis  

Dapat menambah pengetahuan bagi orang-orang pendidikan terutama 

masalah yang berkaitan dengan layanan bimbingan kelompok dan sikap 

prososial siswa dilingkungan siswa disekolah. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi program pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dapat 

digunakan sebagai wacana untuk mengembangkan sikap prososial dalam 

lingkungan sosial yang lebih luas. 

b. Bagi guru SMA Teuku Umar Semarang, dapat digunakan sebagai 

alternatif dalam memberikan pelayanan terhadap siswa, terutama 

berkaitan dengan bimbingan kelompok sebagai wadah untuk 

mengembangkan sikap prososial siswa dalam rangka berinteraksi dengan 

lingkungan sosialnya.  
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c. Bagi kepala sekolah SMA Teuku Umar Semarang, sebagai masukan 

dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan bimbingan dan 

konseling. 

E. Garis Besar Sistematika Skripsi 

Garis besar sistematika dalam skripsi ini adalah: 

Bab I adalah Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika skripsi. 

Bab II adalah Landasan Teori, yang meliputi pengertian sikap prososial, 

ciri-ciri sikap prososial, bentuk-bentuk sikap prososial, struktur dan 

pembentukan sikap prososial, altruisme, faktor-faktor yang mempengaruhi 

sikap prososial, dasar munculnya sikap prososial, pengertian bimbingan 

kelompok, dinamika kelompok, pemimpin kelompok, anggota kelompok, 

tujuan bimbingan kelompok, jenis-jenis bimbingan kelompok, pelaksanaan 

bimbingan kelompok, efektifitas bimbingan kelompok dalam upaya 

mengembangkan sikap prososial siswa, hipotesis. 

Bab III adalah Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, 

subjek penelitian, variabel penelitian, desain penelitian, metode pengumpulan 

data, pengukuran variabel penelitian, uji instrumen penelitian, dan teknik 

analisis data. 

Bab IV adalah Hasil Penelitian, yang terdiri dari hasil-hasil penelitian 

dan pembahasan dari penelitian. 

Bab V adalah Simpulan dan Saran, yang terdiri dari simpulan dan saran-

saran. 

Daftar Pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

Dalam bab ini dikemukakan beberapa konsep teoritis yang melandasi 

persoalan pokok yang akan diteliti yaitu sikap prososial yang meliputi: pengertian 

sikap prososial, ciri-ciri sikap prososial, bentuk-bentuk sikap prososial, altruisme, 

struktur dan pembentukan sikap prososial, faktor-faktor yang mempengaruhi 

sikap prososial, dan dasar munculnya sikap prososial.  

Variabel yang kedua adalah bimbingan kelompok yang meliputi: 

pengertian bimbingan kelompok, dinamika kelompok, pemimpin kelompok, 

anggota kelompok, tujuan bimbingan kelompok, jenis-jenis bimbingan kelompok, 

dan  pelaksanaan bimbingan kelompok 

1. Sikap Prososial 

a. Pengertian Sikap Prososial 

Menurut Thurstone (Walgito, 1999:109) menyatakan bahwa sikap 

sebagai suatu tingkatan afeksi baik yang bersifat positif maupun negatif dalam 

hubungannya dengan obyek-obyek psikologis. Afeksi yang positif yaitu afeksi 

senang, sedangkan afeksi negatif adalah afeksi yang tidak menyenangkan. Dengan 

demikian obyek dapat menimbulkan berbagai macam sikap, dapat menimbulkan 

berbagai macam tingkatan afeksi pada seseorang. Thurstone melihat sikap hanya 

sebagai tingkat afeksi saja, belum mengaitkan sikap dengan perilaku. 
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Gerungan (Walgito, 1999:110) memberikan pengertian sikap sebagai 

berikut: 

“Pengertian attitude itu dapat kita terjemahkan dengan kata sikap terhadap 
obyek tertentu, yang dapat merupakan sikap pandangan atau sikap 
perasaan, tetapi sikap mana disertai oleh kecenderungan bertindak sesuai 
dengan sikap terhadap obyek tadi. Jadi attitude itu lebih tepat 
diterjemahkan sebagai sikap dan kesediaan bereaksi terhadap sesuatu hal” 

 

W.J. Thomas (Ahmadi, 2000:162) memberi batasan sikap sebagai suatu 

kesadaran individu yang menentukan perbuatan-perbuatan yang nyata ataupun 

yang mungkin akan terjadi di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Dalam hal ini 

Thomas menyatakan bahwa sikap seseorang selalu diarahkan terhadap sesuatu hal 

atau suatu objek tertentu. Tidak ada satu sikap pun yang tanpa objek. 

   Prososial yaitu kondisi psikis manusia yang punya kecenderungan 

untuk menolong orang lain. Ciri-cirinya ialah mau berbagi dan berempati terhadap 

orang lain. Termasuk tindakan menerima cinta orang lain, meskipun tidak ada 

cinta dalam hatinya sebab, jadian karena kasihan ini umumnya terjadi pada 

mereka yang sebelumnya memiliki kedekatan. Misalnya sahabat atau sekedar 

teman curhat. Padahal sikap seperti ini berbahaya (Jawa pos. co. id / index-php? 

Act-detail-co & id = 176427). 

Stang and Wrightsman (Rubin, Jeffrey Z, 1983:309) to say that 

”prosocial behavior is defined as voluntary behavior performed with the intention 

of benefiting another person or group of person”. Artinya bahwa ”perilaku 

prososial didefinisikan sebagai sikap yang dilakukan atas kemauan sendiri dengan 

tujuan untuk kebaikan orang lain atau kelompok dari orang-orang”. 
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Sikap prososial menurut William (Syafriman dan Yapsir Gandi 

Wirawan, www. Depsos. go. Id) adalah tingkah laku seseorang yang bermaksud 

merubah keadaan psikis atau fisik penerima sedemikian rupa, sehingga si 

penolong akan merasa bahwa si penerima menjadi lebih sejahtera atau puas secara 

material ataupun psikologis. Pengertian tersebut menekankan pada maksud dari 

perilaku untuk menciptakan kesejahteraan fisik maupun psikis. 

Sedangkan menurut Muhammad Shodiq (pps. Upi, edu / org / abstrak 

thesis / abstrak pls / abstrak pls 98-html-29 k) sikap prososial yaitu suatu sikap 

yang bersifat universal, yang meliputi aspek simpatik, kooperatif, memberi 

bantuan dan pertolongan, memberi donasi, kesediaan berkurban, gemar 

menyelamatkan sesama dan sikap sukarela dalam melakukan kegiatan 

kemanusiaan. 

Sikap prososial adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan atau 

direncanakan untuk menolong orang lain, tanpa memperdulikan motif-motif si 

penolong (Sears, 1991:47) 

Sedang menurut Rushton, sikap prososial berkisar dari tindakan 

altruisme yang tidak mementingkan diri sendiri atau tanpa pamrih sampai 

tindakan menolong yang sepenuhnya dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri 

(Sears, 1991:47). 

Dengan demikian sikap prososial merupakan sikap seseorang yang 

dilakukan atas kemauan sendiri dengan tujuan untuk kebaikan orang lain. Sesuai 

dengan ciri-ciri dan pengertian tentang sikap prososial, maka dalam hal ini 

bentuk-bentuk sikap prososial  ditunjukkan dengan kecenderungan-
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kecenderungan yang sesuai dengan aspek kognitif, afektif dan konatif individu-

individu yang bersangkutan seperti: sikap suka menolong; suka berbagi; 

bekerjasama; bertindak jujur; menyumbang dan dermawan; memperhatikan hak 

dan kesejahteraan orang lain; sikap peduli terhadap orang lain, dan empati. 

Dengan demikian seseorang yang mendapatkan bantuan baik secara material 

maupun psikologis diharapkan akan merasa lebih sejahtera dan lebih baik. 

b. Ciri-ciri Sikap Prososial 

Menurut Walgito, (2001:113-115) sikap memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1) Sikap itu adalah sesuatu yang tidak dibawa sejak lahir. Ini berarti 
bahwa individu atau manusia pada waktu lahir belumlah membawa 
sesuatu sikap yang tertentu. Karena sikap tidak dibawa sejak 
individu di lahirkan maka sikap itu terbentuk dalam perkembangan 
individu. 

2) Sikap itu selalu ada hubungannya antara individu dengan obyek. 
Oleh karena itu sikap selalu terbentuk atau dipelajari dalam 
hubungannya dengan obyek-obyek, melalui proses pengenalan atau 
persepsi terhadap obyek tersebut. 

3) Sikap dapat tertuju kepada satu obyek saja, tetapi juga dapat kepada 
sekumpulan obyek-obyek. Bila seseorang mempunyai sikap yang 
negatif atau tidak senang kepada seseorang, maka orang tersebut 
akan mempunyai kecenderungan untuk menunjukkan sikap negatif 
pula. 

4) Sikap itu dapat berlangsung lama atau sebentar. Kalau sesuatu sikap 
telah terbentuk dan telah merupakan salah satu nilai dalam 
kehidupan maka secara relatif akan sulit mengalami perubahan dan 
kalau belum berubah maka prosesnya membutuhkan waktu yang 
agak lama. Tetapi sebaliknya bila sesuatu sikap itu belum mendalam, 
maka sikap itu relatif akan lebih mudah mengalami perubahan, 
sehingga sikap itu tidak lama bertahan. 

5) Sikap itu mengandung faktor perasaan dan faktor motif. Ini berarti 
bahwa sesuatu sikap terhadap sesuatu obyek tertentu akan selalu di 
ikuti adanya perasaan tertentu, apakah perasaan yang bersifat positif 
(senang) atau negatif (tidak senang) terhadap obyek tertentu. 
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Dari paparan di atas dapat di simpulkan bahwa sikap adalah merupakan 

faktor yang ada pada diri manusia, pendorong tingkah laku dan perbuatan 

manusia. Sikap tidak dibawa sejak lahir, artinya sikap terbentuk dalam proses 

perkembangan individu. Sikap selalu berhubungan antara individu dengan obyek, 

atau sekumpulan obyek-obyek. Sikap bisa berlangsung lama atau bahkan sebentar 

disamping itu sikap mengandung faktor perasaan dan motif. Dengan demikian 

sikap tiap-tiap individu sangat dipengaruhi oleh hasil interaksi individu sebagai 

makhluk sosial dengan obyek-obyek lingkungan sekitarnya.  

c. Bentuk-bentuk Sikap Prososial 

Tinggi rendahnya sikap prososial siswa SMA kemungkinan besar bisa di 

lihat dari kecenderungan suka menolong, suka berbagi, suka bekerjasama, suka 

bertindak jujur, menyumbang dan dermawan, memperhatikan hak dan 

kesejahteraan orang lain, punya kepedulian terhadap orang lain dan sikap empati.  

Sikap prososial siswa SMA dengan latar belakang sosial dan ekonomi 

yang beraneka ragam tentu sangat menentukan pula sikap yang ditunjukkan siswa 

SMA sesuai dengan kecenderungan-kecenderungan yang sesuai dengan aspek 

kognitif, afektif dan konatif individu-individu yang bersangkutan. Sikap prososial 

siswa SMA dengan kecenderungan: 1) suka menolong; 2) suka berbagi; 3) 

bekerjasama; 4) bertindak jujur; 5) menyumbang; 6) dermawan; 7) 

memperhatikan hak dan kesejahteraan orang lain; 8) sikap perduli terhadap orang 

lain; 9) empati  
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1) Sikap suka menolong 

Berdasarkan prinsip sosial-ekonomi ini, setiap perilaku pada dasarnya 

dilaksanakan dengan menggunakan strategi minimax, yaitu meminimalkan usaha 

(cost atau ongkos) dan memaksimalkan hasil (reward) agar diperoleh keuntungan 

atau laba (profit) yang sebesar-besarnya. Perilaku menolong, menurut teori ini, 

tidak lepas dari strategi minimax itu. Karena itulah perilaku menolong biasanya 

mengikuti pola tertentu, seperti orang lebih suka menolong orang yang menarik 

atau disukai oleh si penolong sendiri (Wirawan, 2002: 329).   

2) Sikap suka berbagi 

Dalam kehidupan belajar di sekolah siswa diarahkan untuk bersikap dan 

berlaku saling menghargai, saling menghormati antar sesama sehingga masing-

masing punya tanggung jawab sosial kepada orang lain yang akan menumbuhkan 

sikap suka berbagi kepada teman, kepada sesama sesuai dengan kemampuan 

kognisi dan rasa kebersamaannya. 

Berbagi dapat diistilahkan dengan membagi apa yang dimilikinya. 

Sesuai dengan norma keadilan sosial orang yang mendapat bagian lebih dari apa 

yang seharusnya diterima akan memberikan sebagian dari miliknya untuk orang 

yang mendapatkan terlalu sedikit (Sears, 1991:53). 

3) Sikap suka bekerjasama 

Dalam memberikan pertolongan seseorang tidak hanya memberikan apa 

yang dimilikinya namun demikian dapat dilakukan dengan bekerjasama karena 

dengan bekerjasama kedua-duanya mendapatkan suatu keuntungan, hal tersebut 

sesuai dengan norma timbal balik dalam sikap prososial yaitu bahwa kita harus 
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menolong orang yang menolong kita. Beberapa penelitian (Berkowitz, 

1986:Wilke & Lanzetta, 1970) menunjukkan bahwa orang lebih cenderung 

membantu seseorang yang pernah membantu mereka (Sears, 1991:52). 

4) Sikap bertindak jujur 

Ketidakjujuran seseorang dapat menyebabkan seseorang menjalani 

kesulitan. Sebaliknya kejujuran seseorang dapat membantu seseorang terbebas 

dari kesulitan. Untuk itu bentuk pertolongan dapat berupa kejujuran. 

5) Sikap suka menyumbang (dermawan) 

Kedermawanan seseorang merupakan salah satu bentuk sikap prososial 

yang dinampakkan dalam bentuk materi 

6) Sikap memperhatikan hak dan kesejahteraan orang lain 

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban sosial sebagai anggota 

masyarakat dan semua orang dituntut untuk melaksanakan hak dan kewajibannya 

itu, dengan demikian sikap memperhatikan hak dan kesejahteraan orang lain, yang 

juga di ajarkan pada siswa SMA, dengan harapan siswa SMA mampu bersikap 

dan berbuat memperhatikan hak dan kesejahteraan orang lain dalam kehidupan 

sehari-hari dan diharapkan sikap tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sosial 

baik di lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat luas yang 

mereka hadapi. 

7) Sikap peduli terhadap orang lain 

Individu tersebut memiliki kecenderungan untuk peduli dan mau 

memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan baik berupa 

bersifat materi maupun spirit. Norma keadilan sosial menekankan pada orang 
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bahwa harus peka kepada lingkungan sekitarnya, (Sears, 1991:52) artinya bila ada 

orang lain yang membutuhkan bantuan atau terjadi sesuatu hal pada orang lain 

kita wajib untuk mengetahui dan menunjukkan rasa empatiknya. 

Jadi sikap peduli terhadap orang lain bisa diwujudkan dalam beberapa 

karakteristik sikap seperti: tanggap pada keadaan sekitar dan memiliki rasa 

toleransi yang tinggi 

8) Empati 

Batson (Wirawan, 1996:329) mengatakan bahwa egoisme dan simpati 

berfungsi bersama-sama dalam perilaku menolong. Dari segi egoisme, perilaku 

menolong dapat mengurangi ketegangan diri sendiri, sedangkan dari segi simpati, 

perilaku menolong itu dapat mengurangi penderitaan orang lain. Gabungan dari 

keduanya dapat menjadi empati, yaitu ikut merasakan penderitaan orang lain 

sebagai penderitaannya sendiri. Dalam empati, fokus usaha menolong terletak 

pada penderitaan orang lain, bukan pada penderitaan sendiri, karena dengan 

terbebasnya orang lain dari penderitaan itulah, si penolong akan terbebas dari 

penderitaannya sendiri (Miller & Eisenberg, 1988) 

Dari uraian tentang sikap prososial di atas, dapat dikategorikan sebagai 

sikap prososial yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat atau sikap 

prososial yang positif. Sikap prososial positif di sini diartikan sebagai sikap yang 

sesuai dengan norma dan adat istiadat yang berlaku di dalam lingkungan 

masyarakat atau sebagai sikap prososial seperti yang telah diuraikan di atas misal: 

menolong, berbagi,  kerjasama, bertindak jujur, menyumbang dan dermawan, 

memperhatikan hak dan kesejahteraan orang lain, kepedulian, dan sikap empati. 
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d. Struktur dan Pembentukan Sikap Prososial 

Sikap prososial tidak tersusun dan terjadi dengan sendirinya melainkan 

ada struktur yang menunjang dan ada proses untuk pembentukannya. Di bawah ini 

akan dijelaskan bagaimana struktur dan pembentukan sikap prososial 

1) Struktur Sikap Prososial  

Struktur sikap prososial tersusun atas tiga komponen yang ada pada 

sikap pada umumnya yaitu: komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen 

konatif. Seperti yang dijelaskan oleh Azwar (2000:23-27) “bahwa struktur sikap 

terdiri atas tiga komponen yang saling menunjang, yaitu: komponen kognitif 

(cognitive), komponen afektif (afective), dan komponen konatif (conative)” 

Berdasarkan struktur sikap prososial yang sudah disebutkan, maka akan 

diuraikan mengenai komponen-komponen penunjang sikap prososial. 

a) Komponen kognitif 

Secara umum komponen kognitif berkaitan dengan pengetahuan atau 

kepercayaan seseorang terhadap suatu hal, seperti pendapat Azwar (2000:24-25) 

“bahwa komponen kognitif berisi kepercayaan orang mengenai apa yang berlaku 

atau apa yang benar bagi objek sikap” 

Kepercayaan individu terhadap suatu objek tidak akan lepas dari 

pengetahuan yang telah dimiliki individu terhadap objek tersebut. Dengan 

pengetahuan yang dimiliki indvidu akan diolah dan dibentuk menjadi sebuah ide 

atau pandangan mengenai karakteristik suatu objek. 
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b) Komponen afektif 

Komponen afektif berisi tentang segala perasaan yang ada pada diri 

individu, menurut Azwar (2000:26-27) “komponen afektif menyangkut masalah 

emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. Secara umum, 

komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu”. 

Perasaan seseorang individu terhadap suatu hal akan terbentuk bila 

individu tersebut mempunyai kepercayaan terhadap objek tersebut sebelumnya 

baik tentang kebenaran maupun apa yang berlaku terhadap objek sikap tersebut. 

c) Komponen konatif. 

Komponen konatif bisa diartikan sebagai perilaku atau predisposisi dari 

perilaku seseorang terhadap suatu objek. Seperti pendapat Azwar (2000:27-28) 

“bahwa komponen konatif dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku 

atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan 

objek sikap yang dihadapinya” 

Kecenderungan berperilaku seseorang akan terbentuk bila orang tersebut 

sudah mampu mempercayai dan mampu merasakan objek sikap yang 

dihadapinya. Jadi bisa dikatakan faktor kepercayaan dan perasaan seseorang 

terhadap suatu objek sikap mempengaruhi kecenderungan orang tersebut untuk 

berperilaku. 

2) Pembentukan Sikap Prososial 

Sikap individu terbentuk ketika individu melakukan interaksi dengan 

suatu obyek baik dengan lingkungannya maupun dengan individu lainnya. 

Interaksi tersebut akan mengakibatkan hubungan timbal balik yang bisa 
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mempengaruhi pola pikir masing-masing individu, sehingga akan berdampak 

pada perilaku yang dihasilkan masing-masing akibat hubungan timbal balik tadi. 

Seperti menurut Azwar (2000: 30-38) 

”bahwa sikap terbentuk dari adanya interaksi sosial yang dialami oleh 
individu. Interaksi sosial mengandung arti lebih dari pada sekedar adanya 
kontak sosial dan hubungan antar individu sebagai anggota kelompok 
sosial. Dalam interaksi sosial terjadi hubungan yang saling mempengaruhi 
di antara individu yang satu dengan yang lain, terjadi hubungan timbal 
balik yang turut mempengaruhi pola perilaku masing-masing individu 
sebagai anggota masyarakat” 

 
Jadi sikap prososial terbentuk akibat adanya interaksi sosial antar 

individu yang mengakibatkan hubungan timbal balik. Hubungan itu berpengaruh 

pada kepercayaan dan perasaan masing-masing individu yang akan menghasilkan 

perilaku masing-masing individu. Dalam hal ini sikap prososial di batasi pada hal-

hal yang positif karena harus sesuai dan dikehendaki oleh masyarakat yaitu harus 

sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. 

e. Altruisme 

Myers (Wirawan, 1996:328) mengatakan bahwa altruisme dapat 

didefinisikan sebagai hasrat untuk menolong orang lain tanpa memikirkan 

kepentingan sendiri. 

Sedangkan menurut Sears (1991:47) altruisme adalah tindakan sukarela 

yang dilakukan seseorang atau kelompok orang untuk menolong orang lain tanpa 

mengharapkan imbalan apapun, kecuali mungkin perasaan telah melakukan 

kebaikan. 
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Raven, Bertram H and Rubin, Jeffrey Z, (1983:310) to say that 

”altruism differs from cooperation in that although both may involve costs to the 

participants, altruism is carried out without expectation of personal gain”. Dapat 

diartikan bahwa ”altruisme berbeda dari kerjasama meskipun keduanya tetap 

melibatkan partisipasi, altruisme merupakan sikap tanpa mengharapkan 

keuntungan dari seseorang”. 

Dalam kaitannya dengan altruisme, sikap prososial lebih luas yaitu 

mencakup segala bentuk tindakan yang dilakukan atau direncanakan untuk 

menolong orang lain tanpa memperdulikan motif-motif si penolong. Beberapa 

jenis sikap prososial tidak merupakan tindakan altruistik. 

Sikap prososial berkisar dari tindakan altruisme yang tidak 

mementingkan diri sendiri atau tanpa pamrih. Sampai tindakan menolong yang 

sepenuhnya dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri. 

f. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap Prososial 

Syafriman dan Yapsir Gandi Wirawan (www. Depsos. go. Id) 

mengatakan bahwa sikap prososial dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu: (1) 

faktor situasional yang meliputi: kehadiran orang lain, faktor lingkungan dan 

kebiasaan, faktor tanggungjawab, faktor kemampuan yang dimiliki, faktor 

desakan waktu, latar belakang keluarga dan (2) faktor internal yang meliputi: 

faktor pertimbangan untung rugi, faktor nilai–nilai pribadi, faktor empati, suasana 

hati (mood), faktor sifat, faktor tanggungjawab, faktor agama, tahapan moral, 

orientasi seksual, jenis kelamin, (3) faktor penerima bantuan meliputi : 

karakteristik orang yang memerlukan pertolongan, kesamaan penolong dengan 
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yang memerlukan pertolongan, asal daerah, daya tarik fisik, (4) faktor budaya 

meliputi: nilai dan norma yang berlaku pada suatu masyarakat khususnya norma 

tanggungjawab sosial, norma timbal balik dan norma keadilan. 

Sedangkan Sears, (1991:61-72) mengatakan bahwa sikap prososial 

dipengaruhi oleh karakteristik situasi, karakteristik penolong dan karakteristik 

orang yang membutuhkan pertolongan. 

1) Karakteristik situasi 

Penelitian yang telah dilakukan membuktikan makna penting beberapa 

faktor situasional yang meliputi kehadiran orang lain, sifat lingkungan, fisik dan 

tekanan keterbatasan waktu. Yang akan di jelaskan sebagai berikut: 

a) Kehadiran orang lain  

Dalam keadaan darurat seseorang cenderung memberikan reaksi 

pertolongan bila mereka dalam keadaan sendirian, dibandingkan bila mereka 

berada dalam keramaian orang. Semakin banyak orang yang hadir semakin kecil 

reaksi seseorang memberikan pertolongan. 

b) Kondisi lingkungan 

Keadaan fisik juga mempengaruhi kesediaan untuk menolong. Coba 

pikirkan sejenak, apakah anda lebih suka berhenti untuk menolong pengendara 

motor yang mogok pada hari yang cerah dan menyenangkan atau pada hari yang 

dingin dan hujan? Singkatnya, cuaca benar-benar menimbulkan perbedaan 

pemberian bantuan, meskipun para pakar psikologi masih memperdebatkan alasan 

yang tepat untuk efek ini. Faktor lingkungan lainnya yang dapat mempengaruhi 

sikap prososial adalah kebisingan. Para peneliti menyatakan bahwa suara bising 
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yang keras menyebabkan orang lain di sekitarnya dan memotivasi mereka untuk 

meninggalkan situasi tersebut secepatnya sehingga menciptakan penonton yang 

tidak begitu suka menolong 

c) Tekanan waktu 

Jika kita berada dalam kondisi yang tergesa-gesa karena alasan yang 

sangat penting maka kecenderungan untuk menolong sangat sedikit sehingga 

tekanan waktu menimbulkan dampak yang kuat terhadap pemberian bantuan.  

2) Karakteristik penolong 

Dalam usaha memahami mengapa ada orang yang lebih mudah 

menolong dibandingkan orang lain, para peneliti menyelidiki karakteristik 

kepribadian yang relatif menetap maupun suasana hati dan psikologis yang lebih 

mudah. 

a) Faktor kepribadian 

Tampaknya ciri kepribadian tertentu mendorong orang untuk 

memberikan pertolongan dalam beberapa jenis situasi dan tidak dalam situasi 

yang lain. Agaknya, orang yang mempunyai tingkat kebutuhan tinggi untuk 

diterima secara sosial dimotivasi oleh keinginan untuk memperoleh pujian dari 

orang lain sehingga bertindak lebih prososial hanya bila tindakan mereka yang 

baik itu diperhatikan.  

b) Suasana hati 

Rupanya suasana perasaan positif yang hangat meningkatkan kesediaan 

untuk melakukan tindakan prososial. Namun, ada batas yang penting untuk efek 

”merasa baik” itu. Pertama efek suasana hati yang positif tidak berlangsung lama 
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hanya 20 menit dalam suatu penelitian (Isen, Clark & Schwartz, 1976). Kedua, 

suasana hati yang baik bisa menurunkan kesediaan untuk menolong bila 

pemberian bantuan akan mengurangi suasana hati yang baik tersebut (Isen & 

Simmonds, 1978) 

Efek suasana hati yang buruk, seperti kesedihan atau depresi lebih rumit 

dan hasil penelitiannya sama sekali belum konsisten (Cialdini, Baumann, & 

Kenrick, 1981). Bila suasana hati yang buruk menyebabkan kita memusatkan 

perhatian pada diri kita sendiri dan kebutuhan kita sendiri, maka keadaan itu akan 

mengurangi kemungkinan untuk membantu orang lain (Thompson, Cowan & 

Rosenhan, 1980).  

c) Distres diri dan rasa empatik 

Distres diri memotivasi kita untuk mengurangi kegelisahan kita sendiri. 

Kita bisa melakukannya untuk membantu orang yang membutuhkan, tetapi kita 

juga dapat melakukannya dengan menghindari situasi tersebut atau mengabaikan 

penderitaan di sekitar kita. 

3) Karakteristik orang yang membutuhkan pertolongan 

Menolong orang yang kita sukai seperti daya tarik fisik dan kesamaan. 

Penelitian tentang sikap prososial menyimpulkan bahwa karakteristik yang sama 

juga mempengaruhi pemberian bantuan. Tingkat kesamaan antara orang yang 

akan menolong dan orang yang membutuhkan pertolongan juga penting. Juga 

terbukti bahwa kesediaan untuk membantu akan lebih besar terhadap orang yang 

berasal dari daerah yang sama daripada terhadap orang asing (Feldman, 1968) dan 

terhadap orang yang mempunyai sikap yang sama (Tucker dkk, 1977). Sikap 
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sosial dipengaruhi oleh jenis hubungan antara orang, seperti yang terlihat jelas 

dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perduli apakah rasa suka, kewajiban sosial, 

kepentingan diri, atau empati, kita lebih senang menolong teman dekat daripada 

orang asing (Sears, 1991:71). 

Menolong orang yang pantas ditolong, apakah seseorang akan 

mendapatkan bantuan atau tidak sebagian bergantung pada ”manfaat” kasus 

tersebut. Tentu saja, penilaian tentang makna penting kebutuhan tertentu sangat 

dipengaruhi oleh nilai budaya.   

g. Dasar Munculnya Sikap Prososial 

Menurut Wirawan (1996:330-331) bahwa ada tiga norma sosial yang 

biasanya dijadikan pedoman untuk berperilaku menolong. 

1. Norma timbal balik ( Reciprocity norm) 

Intinya adalah kita harus membalas pertolongan dengan pertolongan. Jika 

sekarang menolong orang, lain kali kita akan ditolong orang atau karena dimasa 

lampau kita pernah ditolong orang (Gouldner, 1960). 

2. Norma tanggung jawab sosial (Social responsibility norm) 

Intinya adalah bahwa kita wajib menolong orang lain tanpa mengharapkan 

balasan apapun di masa depan. Oleh karena itu, kita mau menolong orang buta 

menyeberang jalan, mengambilkan barang yang jatuh dari orang berkursi roda, 

menunjukkan jalan kepada orang yang menanyakan jalan dan sebagainya 

(Berkowitz, 1972; Schwartz, 1975).  
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3. Norma keseimbangan 

Norma keseimbangan (Harmonic Norm) ini berlaku di dunia Timur. 

Intinya adalah bahwa seluruh alam semesta harus berada dalam keadaan yang 

seimbang, serasi dan selaras. Manusia harus membantu untuk mempertahankan 

keseimbangan itu, antara lain dalam bentuk perilaku menolong.  

Ketiga norma tersebut merupakan dasar budaya bagi sikap prososial. 

Melalui proses sosialisasi individu mempelajari aturan ini dan menampilkan sikap 

prososial sesuai dengan pedoman perilaku. 

Dengan ketiga norma tersebut orang akan lebih tergugah untuk bersikap 

prososial karena norma tersebut merupakan suatu aturan yang ada dalam 

masyarakat dan apabila seseorang tersebut tidak melaksanakan atau tidak 

melakukan aturan atau norma dalam masyarakat mungkin akan mendapatkan 

sangsi moral oleh lingkungan masyarakat tersebut sedangkan proses terbentuknya 

dapat melalui hubungan sosialisasi dengan masyarakat.  

2. Layanan Bimbingan Kelompok 

a. Pengertian Bimbingan Kelompok 

Natawidjaja (1987:13) menyatakan bahwa bimbingan kelompok 

dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri 

klien. Isi kegiatan bimbingan kelompok terdiri atas penyampaian informasi yang 

berkenaan dengan masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi dan masalah sosial 

yang tidak disajikan dalam bentuk pelajaran. 

 Menurut Gazda (dalam Prayitno dan Erman Amti, 2004:309) ‘Bimbingan 

kelompok di sekolah merupakan kegiatan informasi kepada sekelompok siswa 
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untuk membantu mereka menyusun rencana dan keputusan yang tepat’. 

Pengertian di atas menekankan pada kegiatan pemberian informasi dalam suasana 

kelompok dan adanya penyusunan rencana untuk mengambil keputusan.  

Menurut Prayitno (1995:61) bahwa ‘Bimbingan kelompok adalah 

memanfaatkan dinamika untuk mencapai tujuan-tujuan Bimbingan dan Konseling, 

bimbingan kelompok lebih merupakan suatu upaya bimbingan kepada individu 

melalui kelompok’. Prayitno lebih menekankan dinamika kelompok sebagai 

wahana mencapai tujuan kegiatan bimbingan dan konseling yang muncul pada 

bimbingan kepada individu-individu melalui kelompok. 

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

kegiatan kelompok di mana 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. 

Sedangkan menurut Sukardi (1996:48), “Layanan bimbingan kelompok 

adalah layanan bimbingan yang memungkinkan sejumlah peserta didik bersama-

sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu (terutama guru 

pembimbing atau konselor) yang berguna untuk menunjang kehidupan sehari-hari 

baik individu sebagai pelajar, anggota keluarga dan masyarakat serta untuk 

mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan”. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

bimbingan kelompok adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling sebagai 

upaya pemberian informasi dan bantuan yang diberikan oleh seorang ahli 

(konselor atau guru pembimbing) yang diadakan secara kelompok dengan 
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memanfaatkan dinamika kelompok agar mampu membuat rencana dan keputusan 

guna mencapai tujuan tertentu. 

b. Dinamika Kelompok 

1) Pengertian dinamika kelompok 

Wibowo (2005:61) menyatakan bahwa “Dinamika kelompok adalah suatu 

studi yang menggambarkan berbagai kekuatan yang menentukan perilaku anggota 

dan perilaku kelompok yang menyebabkan terjadinya gerak perubahan dalam 

kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan”. 

Prayitno (1995:23) menyatakan bahwa dinamika kelompok merupakan 

sinergi dari semua faktor yang ada dalam suatu kelompok; artinya merupakan 

jiwa yang menghidupkan dan menghidupi suatu kelompok. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dinamika kelompok adalah 

kekuatan yang mendorong untuk menggerakkan kehidupan kelompok sehingga 

akan memicu adanya proses kelompok dalam melakukan interaksi diantara 

anggota dan pemimpin kelompok.  

2) Peranan dinamika kelompok 

Peranan dinamika kelompok dalam bimbingan dan konseling Prayitno 

(1995:23) menyatakan bahwa secara khusus dinamika kelompok dapat 

dimanfaatkan untuk pemecahan masalah pribadi para anggota kelompok yaitu 

apabila interaksi dalam kelompok itu difokuskan pada pemecahan masalah pribadi 

yang dimaksudkan. Dalam suasana seperti itu melalui dinamika kelompok yang 

berkembang, masing-masing anggota kelompok akan menyumbang baik langsung 

maupun tidak langsung dalam pemecahan masalah pribadi tersebut. 
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c. Komponen Layanan Bimbingan Kelompok 

Prayitno (1995:27) mengemukakan adanya tiga komponen penting dalam 

kelompok yaitu suasana kelompok, anggota kelompok dan pemimpin kelompok 

1) Suasana kelompok 

Saling berhubungan antar anggota kelompok sangat diutamakan. Dalam 

saling hubungan yang dinamis antar anggota kelompok, masing-masing anggota 

itu berkepentingan untuk bergulat dengan suasana antar hubungan itu sendiri, 

khususnya suasana perasaan yang tumbuh di dalam kelompok itu. 

2) Anggota Kelompok 

Keanggotaan merupakan salah satu unsur pokok dalam proses kehidupan 

kelompok. Tanpa anggota tidaklah mungkin ada kelompok. Kegiatan maupun 

kehidupan kelompok itu sebagian besar didasarkan atas peranan para anggotanya. 

Peranan yang hendaknya dimainkan oleh anggota kelompok agar dinamika 

kelompok itu seperti yang diharapkan ialah (Prayitno, 1995:32): 

a) Membantu terbinanya suasana keakraban dalam hubungan antar anggota 
kelompok. 

b) Mencurahkan segenap perasaan dalam melibatkan diri dalam kegiatan 
kelompok. 

c) Berusaha agar yang dilakukannya itu membantu tercapainya tujuan 
bersama. 

d) Membantu tersusunnya aturan kelompok dan berusaha mematuhinya 
dengan baik. 

e) Benar–benar berusaha untuk secara aktif ikut serta dalam seluruh 
kegiatan kelompok. 

f) Mampu berkomunikasi secara terbuka. 
g) Berusaha membantu anggota lain. 
h) Memberi kesempatan kepada anggota lain untuk juga menjalankan 

peranannya. 
i) Menyadari pentingnya kegiatan kelompok itu. 

 
Sedangkan menurut Amti (1992:150) menjelaskan bahwa setelah murid–

murid mengikuti kegiatan kelompok, diharapkan pada diri murid akan 

berkembang sikap dan keterampilan sebagai berikut: 
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a) Sikap 

(1)  Tidak mau menang sendiri 
(2) Tidak bermaksud menyenangkan orang lain 
(3) Tidak gegabah dalam berbicara 
(4) Ingin membantu orang lain 
(5) Lebih melihat aspek positif dalam menanggapi pendapat teman–

temannya 
(6) Sopan 
(7) Bertanggung jawab 
(8) Menahan dan mengendalikan diri 
(9) Mau mendengar pendapat orang lain 
(10) Tidak memaksakan pendapat sendiri 
(11) Tidak mendengar pendapat orang lain walaupun dalam jangka 

waktu yang sama 
b) Keterampilan 

(1) Mengemukakan pendapat kepada orang lain 
(2) Menerima pendapat orang lain 
(3) Memberikan tanggapan terhadap pendapat orang lain secara 

tepat dan positif (Depdikbud, 1992:150). 
 

3) Pemimpin Kelompok 

Layanan bimbingan kelompok dapat dilakukan dengan kelompok-

kelompok yang sifat dan tujuannya berbeda-beda. Untuk itu, peranan pemimpin 

kelompok cukup penting, peranan tersebut antara lain (Prayitno, 1995:35-36): 

a) Pemimpin kelompok dapat memberikan bantuan, pengarahan ataupun 
campur tangan langsung terhadap kegiatan kelompok.  

b) Pemimpin kelompok memusatkan perhatian pada suasana perasaan yang 
berkembang dalam kelompok itu, baik perasaan anggota-anggota tertentu 
maupun keseluruhan kelompok 

c) Jika kelompok itu tampaknya kurang menjurus kearah yang 
dimaksudkan maka pemimpin kelompok perlu memberikan arah yang 
dimaksudkan itu. 

d) Pemimpin kelompok juga perlu memberikan tanggapan (umpan balik) 
tentang berbagai hal yang terjadi dalam kelompok, bersifat isi maupun 
proses kegiatan kelompok. 

e) Lebih jauh lagi, pemimpin kelompok juga diharapkan mampu mengatur 
“lalu lintas” kegiatan kelompok, pemegang aturan permainan (menjadi 
wasit) pendamai dan pendorong kerjasama serta suasana kebersamaan. 

f) Sifat kerahasiaan dari kegiatan kelompok itu dengan segenap isi dan 
kejadian–kejadian yang timbul di dalamnya, juga menjadi tanggung 
jawab pemimpin kelompok. 
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Mengenai sikap dan keterampilan ini menjelaskan bahwa ada beberapa 

sikap dan keterampilan pemimpin kelompok yang harus dikuasai dan harus 

dikembangkan meliputi: 

a) Kehendak dan usaha untuk mengenal dinamika kelompok, fungsi–fungsi 
kelompok dan saling hubungan antara orang-orang didalam suatu 
kelompok. 

b) Kesediaan menerima orang lain, yaitu orang–orang yang menjadi 
anggota kelompok tanpa pamrih pribadi. 

c) Kehendak untuk dapat didekati dan membantu tumbuhnya saling 
hubungan antara anggota kelompok. 

d) Kesediaan menerima berbagai pandangan dan sikap yang berbeda, yang 
barang kali amat berlawanan terhadap pandangan pemimpin kelompok. 

e) Pemusatan perhatian terhadap sekaligus suasana perasaan dan sikap 
seluruh anggota kelompok dan pemimpin kelompok sendiri. 

f) Penimbulan dan pemeliharaan saling hubungan antar anggota kelompok. 
g) Pengarahan yang teguh demi tercapainya tujuan bersama yang telah 

ditetapkan. 
h) Keyakinan akan kemanfaatan proses dinamika kelompok sebagai wahana 

untuk membantu para anggota. 
i) Rasa humor, rasa bahagia dan rasa puas, baik yang dialami oleh 

pemimpin sendiri maupun para anggota kelompok (Prayitno, 1995:34–
35). 

d. Tujuan bimbingan kelompok 

Beberapa ahli mengemukakan adanya tujuan yang ingin dicapai melalui 

bimbingan kelompok. Menurut Winkel (1997:465) tujuan dari pelayanan 

bimbingan kelompok adalah supaya orang yang dilayani menjadi mampu 

mengatur kehidupan sendiri, memiliki pandangan sendiri dan tidak sekedar 

membebek pendapat orang lain, mengambil sikap sendiri dan berani menanggung 

sendiri konsekuensi-konsekuensi dari tindakan-tindakannya.  

Menurut Prayitno dan Erman Amti (2004:108) tujuan diadakannya 

bimbingan kelompok di sekolah ada dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus:  
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1) Tujuan Umum  
Secara umum bimbingan kelompok bertujuan untuk membantu murid-

murid yang mengalami masalah melalui prosedur kelompok suasana 
kelompok yang berkembang dalam bimbingan kelompok itu dapat 
merupakan wahana dimana masing-masing murid dapat memanfaatkan 
semua informasi tanggapan dan berbagai reaksi teman-temannya untuk 
kepentingan pemecahan masalah-masalah yang dihadapinya.  
2) Tujuan khusus  

Secara khusus bimbingan kelompok bertujuan melatih murid-murid 
untuk berani mengemukakan pendapat di hadapan teman-temannya; dapat 
bersikap terbuka di dalam kelompok; dapat membina keakraban bersama 
teman-teman dalam kelompok khususnya dan dengan teman-teman lain di 
luar kelompok pada umumnya; dapat mengendalikan diri dalam kegiatan 
kelompok; bersikap tenggang rasa dengan orang lain; memperoleh 
keterampilan sosial serta dapat mengenali dan memahami dirinya dalam 
berhubungan dengan orang lain. 

 
e. Jenis-jenis Bimbingan Kelompok  

Menurut Amti (1992:146) dikenal ada dua jenis bimbingan kelompok yaitu 

bimbingan kelompok bebas dan bimbingan kelompok tugas yaitu: 

1) Bimbingan kelompok bebas 
Bimbingan kelompok bebas adalah salah satu bentuk penyelenggaraan 

bimbingan kelompok. Dalam kegiatannya para anggota kelompok bebas 
mengemukakan segala pikiran dan perasaannya dalam kelompok. Selanjutnya 
apa yang disampaikan mereka dalam kelompok itulah yang menjadi pokok 
bahasan kelompok. 
2) Bimbingan kelompok tugas 

Bimbingan kelompok tugas adalah salah satu bentuk penyelenggaraan 
bimbingan kelompok di mana arah dan isi kegiatan kelompok itu tidak 
ditentukan oleh anggotanya melainkan diarahkan kepada penyelesaian suatu 
tugas. Tugas yang dikerjakan kelompok itu berasal dari pemimpin kelompok. 
Pemimpin kelompok mengemukakan suatu tugas pada kelompok untuk 
selanjutnya dibahas dan diselesaikan oleh anggota kelompok.    

f. Pelaksanaan bimbingan kelompok 

Prayitno (1995:40-60) mengemukakan gambaran dari keempat tahap 

bimbingan kelompok secara ringkas: 

1) Tahap pembentukan 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah: mengungkapkan 

pengertian dan tujuan kegiatan kelompok dalam rangka pelayanan bimbingan dan 
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konseling; menjelaskan (a) cara-cara, dan (b) asas-asas kegiatan kelompok; saling 

memperkenalkan dan mengungkapkan diri masing-masing anggota; serta 

permainan dan penghangatan atau pengakraban. 

2) Tahap peralihan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah; menjelaskan kegiatan yang 

akan ditempuh pada tahap berikutnya; menawarkan atau mengamati apakah para 

anggota sudah siap menjalani kegiatan selanjutnya; membahas suasana yang 

terjadi dan meningkatkan keikutsertaan anggota. 

3) Tahap kegiatan  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah:  

a) Masing-masing anggota secara bebas mengemukakan masalah atau topik 

bahasan (pada kelompok bebas). Sedangkan pada kelompok tugas, pemimpin 

kelompok mengemukakan suatu masalah atau topik 

b) Menetapkan masalah atau topik yang akan dibahas terdahulu (pada kelompok 

bebas). Sedangkan pada kelompok tugas, melakukan tanya jawab antara 

anggota dan pemimpin kelompok tentang hal-hal yang belum jelas yang 

menyangkut masalah atau topik yang dikemukakan pemimpin kelompok 

c) Anggota membahas masalah atau topik tersebut secara mendalam dan tuntas, 

bila perlu ada kegiatan selingan 

4) Tahap pengakhiran 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah pemimpin kelompok 

mengemukakan bahwa kegiatan akan segera diakhiri; pemimpin dan anggota 

kelompok mengemukakan kesan dan hasil-hasil kegiatan; membahas kegiatan 

lanjutan dan mengemukakan kesan dan harapan 
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3. Efektifitas Layanan Bimbingan Kelompok dalam Upaya 

Mengembangkan Sikap Prososial siswa 

Telah dijelaskan dimuka bahwa sikap prososial adalah segala bentuk 

tindakan yang dilakukan atau direncanakan untuk menolong orang lain tanpa 

memperdulikan motif-motif si penolong. Berkembangnya sikap prososial bagi 

siswa SMA sangatlah penting dalam menjalin suatu hubungan sosial dengan 

orang lain. Hubungan sosial dalam kehidupan sosial dalam kehidupan sehari-hari 

yang terjalin dengan baik, akan menumbuhkan sikap saling menghormati, 

menghargai dan akhirnya akan tumbuh sikap suka berbagi kepada sesama sesuai 

dengan kemampuannya. Selain itu manusia sebagai makhluk sosial tidak akan 

mampu hidup tanpa bantuan ataupun pertolongan dari orang lain. 

Di dalam bersikap atau bertingkah laku, siswa SMA diharapkan sesuai 

dengan nilai dan norma yang berlaku pada suatu masyarakat khususnya norma 

tanggung jawab sosial, norma timbal balik dan norma keseimbangan. Dengan 

demikian siswa SMA dapat membantu orang lain yang membutuhkan 

pertolongan. Sehingga orang lain pun akan berusaha bersikap sama yaitu 

memberikan pertolongan kepada orang yang telah menolongnya. Ketiga norma 

tersebut merupakan dasar budaya bagi sikap prososial. Melalui proses sosialisasi 

individu mempelajari aturan ini dan menampilkan sikap prososial sesuai dengan 

pedoman perilaku. 

Selain ketiga norma di atas, maka siswa SMA diharapkan dapat 

bekerjasama dalam memberikan pertolongan kepada orang lain baik secara 

material ataupun psikologis, sehingga dapat mengubah keadaan psikis atau fisik si 

penerima bantuan. Dikatakan oleh Bartal (Syafriman dan Yapsir Gandi Wirawan, 
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www. depsos. co. id) bahwa sikap prososial adalah tingkah laku yang 

menimbulkan konsekuensi positif bagi kesejahteraan fisik maupun psikis orang 

lain. 

Layanan yang perlu diberikan adalah layanan bimbingan kelompok, 

karena sikap prososial dapat dikembangkan melalui kegiatan bimbingan 

kelompok. Melalui layanan bimbingan kelompok siswa dapat diajak kerjasama 

antar anggota kelompok dalam mengemukakan gagasan atau idenya mengenai 

topik pembahasan, pengembangan nilai-nilai dan pengembangan langkah-langkah 

bersama untuk menangani permasalahan yang dibahas dalam kelompok. 

Dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok diharapkan anggota 

kelompok dapat membantu meringankan beban penderitaan anggota kelompok, 

sehingga akan tumbuh rasa empati pada masing-masing anggota kelompok, wujud 

dari empati dapat berupa menghibur teman yang sedang sedih, mau 

mendengarkan teman yang sedang curhat, toleransi terhadap orang lain, berusaha 

mamahami perasaan orang lain. Dan yang paling penting, dengan siswa mengikuti 

layanan bimbingan kelompok maka siswa tidak bersikap individualistis tetapi 

lebih bersikap prososial seperti sikap menolong, bekerjasama, menyumbang dan 

membagi, kepedulian dan sikap-sikap mulia yang lainnya.  

Dalam penelitian ini, penulis merujuk pada penelitian sebelumnya  yaitu 

“Studi Deskripsi Tentang Sikap Sosial Siswa Kelas V dan VI Pada SD Negeri 

Karang Mulya 02 Kecamatan Suradadi Tegal Tahun 2002/2003” oleh Imron. Dari 

penelitian tersebut dapat diketahui bahwa melalui kerjasama akan 

mengembangkan sikap toleran dengan orang lain. Mampu mengambil peranan di 

dalam kerja kelompok, tidak mengecewakan orang lain dan dapat menjaga 

kerahasiaan kelompok dan sebagainya. kegiatan di atas akan menumbuhkan rasa 
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dan sikap suka bekerjasama dengan teman dan sesama yang akhirnya akan 

menjadi sikap dan kepribadiannya yang akan diaktualisasikan dalam kehidupan 

sehari-hari dalam lingkungan teman bergaulnya dan masyarakat pada umumnya. 

Peneliti juga merujuk pada penelitian sebelumnya yaitu “Perbedaan 

Perilaku Prososial Antara Siswa Yang Mengikuti Kegiatan Pramuka Dan Yang 

Tidak Mengikuti Kegiatan Pramuka Pada Siswa Kelas II SLTP 1 Pangkah 

Kabupaten Tegal Tahun 2000/2001” oleh Erni Girawati. Dalam penelitian ini 

diketahui bahwa untuk mengembangkan perilaku prososial, peranan keluarga 

sangat besar pengaruhnya, karena keluarga merupakan kelompok sosial yang 

pertama dalam kehidupan manusia. Dalam keluarga manusia pertama belajar 

memperhatikan keinginan orang lain, belajar bekerjasama bantu membantu dan 

lain-lain. di samping keluarga, sekolah tidak kalah pentingnya dalam membantu 

membina perilaku prososial baik dilakukan pada jam pelajaran maupun di luar 

jam pelajaran. 

Dari gambaran keadaan siswa sekolah di atas dapat diketahui bahwa untuk 

dapat bersikap prososial maka siswa dapat menjalin kerjasama yang baik dengan 

orang lain. Sekolah juga ikut berperan dalam mengembangkan sikap prososial 

siswa, baik pada jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran. Dan diharapkan 

melalui penelitian ini, sikap prososial dapat dikembangkan dengan memanfaatkan 

layanan bimbingan kelompok. 

B. Hipotesis 

Dari uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah bimbingan 

kelompok efektif dalam mengembangkan sikap prososial siswa kelas X Teuku 

Umar Semarang Tahun Ajaran 2006/2007.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian yang digunakan. 

Adapun langkah-langkah yang harus ditentukan adalah jenis penelitian, populasi, 

sampel dan teknik sampling, variabel penelitian, desain penelitian, metode 

pengumpulan data, uji instrumen penelitian dan metode analisis data 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian 

eksperimen. Penelitian eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan 

sebab akibat (hubungan kausal) antara suatu faktor yang sengaja ditimbulkan oleh 

peneliti yang mengelimintir atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain 

yang dapat mengganggu. Eksperimental dilakukan dengan maksud untuk menilai 

akibat suatu perlakuan (Arikunto: 1998:5). 

Jenis eksperimental dalam penelitian ini adalah pra-eksperimental atau 

eksperimen semu, yang menggunakan rancangan One Group Pretest-Posttest 

Design (Suryabrata, 2000:39). Pertama-tama dilakukan pengukuran pada subjek 

penelitian, lalu dikenakan perlakuan pada jangka waktu tertentu, kemudian 

dilakukan pengukuran untuk kedua kalinya. Rancangan ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

  

T1   X   T2 

Pretest      Eksperimen         Posttest 
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B. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini mengambil subjek penelitian sebanyak 20 siswa. 

Langkah-langkah dalam pengambilan subjek penelitian adalah: 

a. Memberikan instrumen skala sikap prososial secara keseluruhan kepada 

semua siswa kelas X.  

b. Apabila siswa yang sikap prososialnya rendah berjumlah lebih banyak dari 20 

siswa,  maka akan mengambil 20 siswa secara random dengan nilai yang 

terendah, yang akan dibuat dua kelompok dengan harapan mempunyai ciri-ciri 

yang sama atau homogen.  

c. Memberikan perlakuan atau treatment kepada 20 siswa yang digunakan 

sebagai sampel dalam penelitian. 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive 

Random Sampling (sampling bertujuan) yaitu teknik pengambilan sampling yang 

didasarkan pada pertimbangan. Dalam penelitian ini yang menjadi pertimbangan 

adalah bahwa sampel berasal dari responden yang memiliki sikap prososial yang 

rendah dan yang bercirikan sebagai berikut: sikap tidak suka menolong; tidak  

suka berbagi; bekerjasama; bertindak jujur; menyumbang dan dermawan; 

memperhatikan hak dan kesejahteraan orang lain; sikap peduli terhadap orang 

lain, dan empati. 

C. Variabel Penelitian 

1. Identifikasi variabel 

Variabel adalah objek penelitian yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Arikunto, 1998:96). Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan 
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bahwa variabel merupakan objek yang bervariasi dan dapat dijadikan sebagai titik 

perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu 

variabel bebas dan variabel terikat. 

a. Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain, dalam 

penelitian ini adalah bimbingan kelompok. 

b. Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, dalam 

penelitian ini adalah sikap prososial. 

2. Hubungan antar variabel 

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini bersifat determinasi, di mana 

“hubungan yang menunjukkan bahwa gejala suatu variabel ditentukan atau 

disebabkan oleh variabel lainnya” (Latipun, 2002:46) dalam hal ini adalah 

bimbingan kelompok sebagai variabel bebasnya mempengaruhi sikap prososial 

sebagai variabel terikatnya. Seperti bagan dibawah ini: 

      

 

Keterangan: 

X = Variabel bebas (bimbingan kelompok) 

Y = Variabel terikat (sikap prososial) 

3. Definisi operasional variabel 

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat 

diamati (Azwar. S, 1999:24). Definisi operasional dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

X Y 
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a. Yang dimaksud sikap prososial dalam penelitian ini adalah sikap seseorang 

yang dilakukan atas kemauan sendiri dengan tujuan untuk kebaikan orang 

lain. Sesuai dengan ciri-ciri dan pengertian tentang sikap prososial, maka 

dalam hal ini bentuk-bentuk sikap prososial  ditunjukkan dengan 

kecenderungan-kecenderungan yang sesuai dengan aspek kognitif, afektif 

dan konatif individu-individu yang bersangkutan seperti: sikap suka 

menolong; suka berbagi; bekerjasama; bertindak jujur; menyumbang dan 

dermawan; memperhatikan hak dan kesejahteraan orang lain; sikap peduli 

terhadap orang lain, dan empati. Dengan demikian seseorang yang 

mendapatkan bantuan baik secara material maupun psikologis diharapkan 

akan merasa lebih sejahtera dan lebih baik.  

b. Yang dimaksud bimbingan kelompok dalam penelitian ini adalah proses 

pemberian bantuan dan informasi kepada sekelompok orang (dua atau lebih) 

dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang menjadi nafas atau 

kehidupan kelompok dengan tujuan untuk pengembangan diri para peserta 

didik baik sebagai individu maupun sebagai pelajar. Dalam bimbingan 

kelompok harus mengandung tiga komponen yang sangat mendukung yaitu 

suasana kelompok yang hidup, anggota kelompok, dan pemimpin kelompok. 

Bimbingan kelompok dikatakan efektif jika dalam bimbingan kelompok itu 

mengandung adanya saling hubungan yang dinamis antar anggota; adanya 

tujuan bersama; adanya hubungan antara besarnya kelompok (banyak 

anggota) dan sifat kegiatan kelompok; i’tikad dan sikap terhadap orang lain; 

serta kemampuan mandiri dari setiap anggota kelompok. Dalam 

pelaksanaannya bimbingan kelompok melalui empat tahap yaitu tahap 

pembentukan, peralihan, kegiatan, dan pengakhiran. 
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D. Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam 

perencanaan penelitian. Dengan desain yang baik, maka pengaturan variabel dan 

kondisi-kondisi eksperimental dapat dilakukan secara seksama, ketat dan tertib. 

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui efektivitas bimbingan 

kelompok dalam upaya mengembangkan sikap prososial siswa akan dilakukan 

“eksperimen semu”. Peneliti memanipulasi suatu stimulus atau kondisi 

eksperimen untuk kemudian mengobservasi efek atau pengaruh yang terjadi 

akibat manipulasi tersebut. Dalam penelitian ini manipulasi dilakukan dengan 

memberikan layanan bimbingan kelompok. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan one group pre-test and post 

test desain. Dalam desain ini subjek dikenakan dua kali pengukuran (observasi) 

yang pertama dilakukan untuk mengukur sikap prososial siswa sebelum diberi 

layanan bimbingan kelompok dan pengukuran kedua untuk mengukur sikap  

prososial sesudah diberi layanan bimbingan kelompok. Dengan desain sebagai 

berikut: 

 
Pengukuran  Perlakuan  Pengukuran 
(pre-test)      (post-test) 

To                                        X                                   T1 
Design one group pre-test and post (Nazir, 2003:231)   

 Untuk memperjelas eksperimen dalam penelitian ini disajikan tahap-tahap 

rancangan eksperimen yaitu: 

1. Melakukan pre-test adalah pemberian test kepada sampel penelitian sebelum 

diadakan perlakuan sekaligus untuk menentukan jumlah sampel yang akan 

diambil 
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2. Memberikan perlakuan (treatment) adalah pemberian perlakuan yaitu layanan 

bimbingan kelompok yang akan diberikan selama 10 kali pertemuan dengan 

durasi 40 menit setiap pertemuannya dan jarak antar pertemuannya adalah satu 

hari. Dilakukan dua kali dalam satu minggu, untuk kelompok I, kelompok II.  

Adapun langkah-langkah prosedur penelitian yaitu: 

Tahapan-tahapan 

bimbingan kelompok 

Konselor sebagai pemimpin kelompok Siswa sebagai anggota kelompok 

Pembentukan 2. Mengungkapkan pengertian, tujuan, 

cara-cara dan asas-asas kegiatan 

kelompok  

3. Mengadakan perkenalan dan 

menampilkan diri secara utuh dan 

terbuka 

4. Bersedia membantu dengan penuh 

empati, hangat dan tulus. 

5. Mengadakan permainan 

penghangatan/pengakraban. 

1. Anggota memahami pengertian, 

tujuan, cara-cara dan asas-asas 

kegiatan kelompok 

2. Saling memperkenalkan diri agar 

saling mengenal, percaya, 

menerima dan membantu di antara 

para anggota  

3. Melakukan permainan yang telah 

disepakati 

4.  Mulai berminat untuk mengikuti 

kegiatan kelompok. 

Peralihan 1. Menjelaskan kegiatan yang akan 

ditempuh pada tahap berikutnya. 

2. Menawarkan atau mengamati apakah 

para anggota sudah siap menjalani 

kegiatan pada tahap selanjutnya. 

3. Meningkatkan kemampuan 

keikutsertaan anggota 

1. Anggota terbebas dari perasaan 

atau sikap enggan, ragu, malu atau 

saling tidak percaya untuk 

memasuki tahap berikutnya  

2. Anggota makin mantap untuk ikut 

serta dalam kegiatan kelompok. 

Kegiatan 1. Pemimpin kelompok menyampaikan 

suatu masalah atau topik tentang 

sikap prososial 

2. Mengadakan tanya jawab antara 

anggota dan pemimpin kelompok 

tentang hal-hal yang belum jelas yang 

1. Anggota membahas masalah atau 

topik yang dikemukakan pemimpin 

kelompok secara tuntas dan 

mendalam. 

2. Anggota diharapkan dapat secara 

aktif dan dinamis dalam 



 

 

42

menyangkut masalah atau topik yang 

dikemukakan pemimpin. 

 

pembahasan, baik yang 

menyangkut unsur-unsur tingkah 

laku, pemikiran ataupun perasaan.  

Pengakhiran 1. Pemimpin kelompok mengemukakan 

bahwa kegiatan akan segera diakhiri. 

2. Pemimpin kelompok menyampaikan 

kesan dan hasil kegiatan kelompok. 

3. Membahas kegiatan lanjutan 

4. Mengemukakan pesan dan harapan. 

1. Anggota kelompok menyampaikan 

pesan dan kesan mengikuti 

kegiatan kelompok. 

2. Merencanakan kegiatan lanjutan. 

3. Merasakan hubungan kelompok 

dan rasa kebersamaan meskipun 

kegiatan diakhiri. 

Rancangan pemberian perlakuan bimbingan kelompok 

No. Pertemuan Materi Layanan 

1. 

2. 

3. 

4.   

5. 

6.     

7. 

8. 

9. 

10. 

Pertemuan I 

Pertemuan II 

Pertemuan III 

Pertemuan IV 

Pertemuan V                               

Pertemuan VI                              

Pertemuan VII                            

Pertemuan VIII                           

Pertemuan IX 

Pertemuan X 

Sikap tolong menolong 

Sikap empati 

Bencana alam 

Kepedulian terhadap orang lain 

Kebiasaan diri untuk menyumbang 

Bekerjasama dengan orang lain. 

Penghargaan terhadap orang lain 

Kejujuran 

Menumbuhkan sikap empati 

Meningkatkan sikap tolong 
menolong 
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3. Melakukan post-test sesudah pemberian layanan bimbingan kelompok dengan 

tujuan untuk mengetahui hasil apakah layanan bimbingan kelompok efektiv 

dalam mengembangkan sikap prososial 

4. Proses analisis data yaitu dengan menggunakan Uji Wilcoxon Match Pairs 

Test 

E. Metode pengumpulan data 

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah penting dalam 

penelitian. Mengumpulkan data berarti mengamati variabel yang akan diteliti 

dengan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini data yang akan diungkap 

berupa “aspek psikologis” yaitu sikap prososial. Respondennya adalah siswa kelas 

X SMA Teuku Umar Semarang dengan jumlah sampel 20 siswa. Berdasarkan hal 

di atas, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala psikologis dan alatnya adalah skala sikap prososial. 

Skala psikologis sebagai alat ukur yang mempunyai karakteristik khusus 

yang membedakannya dari berbagai bentuk alat pengumpulan data yang lain. 

Adapun karakteristik alat ukur skala psikologis sebagai alat ukur seperti yang 

dikemukakan oleh Azwar (1999:3-4) adalah: 

1. Stimulusnya berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak 
langsung mengungkap stribut 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 aitem-aitem. 

3. Respons subjek tidak diklasifikasikan sebagai jawaban “benar” 
atau “salah”. Tetapi semua jawaban dapat diterima sepanjang 
diberikan secara jujur dan sungguh-sungguh.  
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Dalam penelitian ini skala sikap yang digunakan adalah skala sikap Likert. 

Sedangkan bentuknya berupa pernyataan-pernyataan tertutup dan diberikan secara 

langsung. Yang dimaksud pernyataan tertutup adalah bentuk pernyataan dimana 

responden tinggal memilih jawaban dari alternatif-alternatif jawaban yang telah 

disediakan yaitu sesuai dengan keadaan dirinya.  Langsung artinya pernyataan 

diberikan secara langsung kepada responden yang dikenainya, tanpa 

menggunakan perantara (Walgito, 2001:37). 

Dalam penskalaan model Likert dikenal lima pilihan jawaban atas 

pernyataan yang ada yaitu: “Sangat Tidak Setuju” (STS), “Tidak Setuju” (TS), 

“Tidak Dapat Menentukan atau Entahlah” (E), “Setuju” (S), dan “Sangat Setuju” 

(ST). Sementara dalam penelitian ini guna menghindari responden yang pasif dan 

cenderung memilih posisi tanpa memberi jawaban yang pasti, maka pilihan 

jawaban “Entahlah” (E) tidak dijadikan sebagai salah satu pilihan jawaban, 

sehingga responden memilih dengan empat kategori yaitu “Sangat Tidak Setuju” 

(STS), “Tidak Setuju” (TS), “Setuju” (S) dan “Sangat Setuju” (SS). 

Untuk setiap jenis respon mendapat nilai sesuai dengan arah pernyataan 

yang bersangkutan antara lain: 

Penskoran item-item dalam skala sikap prososial 
Arah Pilih Jawaban No. Alternatif Jawaban 

Positif Negatif 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
 

Sangat Setuju 
Setuju 
Tidak Setuju 
Sangat Tidak Setuju 

4 
3 
2 
1 

1 
2 
3 
4 
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 Berdasarkan prosedur penyusunan Skala Likert di atas maka prosedur 

penyusunan skala sikap prososial adalah: 

1. Membuat kisi-kisi instrumen sebagai acuan pembuatan item-item dalam skala 

sikap prososial 

2. Membuat item-item yang relevan dengan masalah berdasarkan variabel 

permasalahan yang ada yaitu variabel konstruk 

3. Kemudian item-item tersebut diuji cobakan kepada sekelompok responden 

yang cukup representatif dari populasi yang ingin diketahui 

4. Melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap item-item yang telah diuji 

cobakan dan memilih item-item yang memenuhi standar dari yang valid dan 

reliabel 

5. Menyusun item-item yang telah memenuhi kriteria yaitu valid dan reliabel 

menjadi sebuah skala yang akan digunakan dalam pengukuran.  

F. Pengukuran variabel penelitian 

Pengukuran variabel sikap prososial digunakan instrumen skala sikap 

prososial. Adapun pengembangan alat ukur ini didasarkan pada indikator dari 

variabel sikap prososial. Indikator sikap prososial meliputi:   
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KISI-KISI INSTRUMEN 

 
KOGNITIF AFEKSI KONATIF VARIABEL INDIKATOR DESKRIPTOR 
(+) (-) (+) (-) (+) (-) 

Sikap 
Prososial 
  

1. Suka Menolong 
 
 
 
 
 
2. Suka Berbagi 
 
 
 
 
 
 
 
3. Suka bekerjasama 
 
 
 
 
 
4. Bertindak Jujur 
 
 
 
 
5. Menyumbang dan 

Dermawan 
 
 
 
 
 
 
6. Memperhatikan 

Hak dan 
Kesejahteraan 
Orang Lain 

 
 
7. Sikap Peduli 

kepada Orang 
Lain 

 
 
8. Sikap Empati 
 
 
 
 

1. Mau membantu orang 
yang membutuhkan 
pertolongan 

2. Suka ringan tangan 
terhadap sesama 

 
1. Mau menyenangkan 

orang lain 
2. Mau memberikan 

kelebihan yang dimiliki 
untuk orang lain yang 
membutuhkan dan 
terkena musibah 

 
1. Suka bergotong royong 

dalam mengerjakan 
sesuatu 

2. Suka pada kegiatan 
kelompok 

  
1. Menjunjung tinggi 

kejujuran 
2. Tidak suka berkata 

bohong 
 
1. Mau memberikan 

bantuan kepada orang 
lain yang sedang 
membutuhkan secara 
materi 

2. Memiliki sikap ikhlas 
dan tanpa pamrih 

 
1. Memiliki sikap sopan 

santun kepada orang lain 
2. Menjunjung tinggi 

norma-norma dalam 
masyarakat 

 
1. Tanggap pada keadaan 

sekitar 
2. Memiliki rasa toleransi 

yang tinggi 
 
1. Peka terhadap perasaan 

orang lain 

2(+) 
 
 
9(+) 
 
 
17(+) 
 
23(+), 
 
 
 
 
 
28(+) 
 
 
32(+) 
 
 
40(+) 
 
46(+) 
 
 
50(+) 
 
 
 
 
56(+) 
 
 
 
 
 
 
 
 
71(+),
74(+). 
 
 
 
 
 

6(-) 
 
 
13(-), 
14(-). 
 
 
 
24(-), 
26(-). 
 
 
 
 
31(-) 
 
 
37(-) 
 
 
 
 
 
 
 
52(-) 
 
 
 
 
58(-) 
 
 
64(-) 
 
69(-) 
 
 
 
76(-), 
77(-). 
87(-), 
88(-). 
 
94(-), 
96(-). 

 
 
 
11(+). 
 
 
20(+) 
 
22(+) 
 
 
 
 
 
27(+) 
 
 
35(+) 
 
 
39(+) 
 
47(+) 
 
 
51(+) 
 
 
 
 
55(+) 
 
 
60(+) 
 
66(+), 
67(+). 
 
 
73(+), 
75(+). 
82(+) 
 
 
89(+), 
90(+), 
95(+). 

5(-) 
 
 
 
 
 
19(-) 
 
25(-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
36(-), 
38(-). 
 
42(-), 
43(-). 
49(-) 
 
 
 
 
 
 
 
59(-) 
 
 
63(-) 
 
70(-) 
 
 
 
79(-), 
80(-). 
86(-) 
 
 
92(-), 
97(-) 
 

1(+),3(+) 
4(+). 
 
8(+), 
10(+). 
 
18(+), 
 
21(+) 
 
 
 
 
 
29(+) 
 
 
33(+), 
34(+). 
 
41(+) 
 
45(+) 
 
 
53(-) 
 
 
 
 
54(+) 
 
 
61(+), 
62(+). 
68(+) 
 
 
 
72(+) 
 
81(+), 
83(+), 
84(+). 

 91(+) 
 
 

7(-) 
 
 
12(-), 
15(-) 
16(-). 
 
 
 
 
 
 
 
 
30(-) 
 
 
 
 
 
44(-) 
 
48(-) 
 
 
 
 
 
 
 
57(-) 
 
 
65(-) 
 
 
 
 
 
78(-) 
 
85(-) 
 
 
93(-) 

 
Keterangan: 

(+) : Merupakan sikap positif dari aspek kognitif, afeksi dan konatif. 
(-) : Merupakan sikap negatif dari aspek kognitif, afeksi dan konatif.  
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G. Uji instrumen penelitian 

1. Uji validitas 

Untuk mencari validitas item-item sebagai instrumen, maka dalam hal 

ini peneliti menggunakan teknik product moment, menurut Sutrisno Hadi 

(2000:299) bahwa validitas item dalam instrumen dicari dengan teknik product 

moment adalah sebagai berikut: 

rxy = 
( ) ( )

( ) ( )
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−
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⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−

−

∑∑∑∑
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N
Y

Y
N

X
X

N
YX

XY

2
2

2
2

 

(Sutrisno Hadi, 1998:294) 

Keterangan:  

rxy = Korelasi product moment 

∑ XY  = Jumlah xy  

X = Score nomor item 

Y = Score Total  

N =  Jumlah responden 

Dalam penelitian ini menggunakan taraf signifikan sebesar 5 %. 

Setelah dilakukan uji coba instrumen, maka dapat diketahui bahwa dari 

109 item yang diuji cobakan terdapat 12 item yang tidak valid, yaitu item 5, 9, 21, 

23, 24, 30, 38, 45, 58, 60, 63, 82, karena di dalam item yang valid sudah mewakili 

masing-masing indikator maka item-item yang tidak valid tersebut dibuang dan 

tidak digunakan. 

2. Uji Reliabilitas 

Dalam penelitian ini untuk mencari reliabilitas instrumen, peneliti 

menggunakan rumus alpha, karena perolehan skor skala tentang sikap prososial 

merupakan rentangan yang berbentuk skala dari 1 sampai 4, jadi skor yang 

diperoleh bukan 1 dan 0 (Arikunto, 1990:193). Adapun rumus alpha yang 

digunakan adalah: 
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               r11 = ⎟
⎟
⎠

⎞
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⎜
⎝

⎛ −
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⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
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∑
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b
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2

21
1 σ

σ
 

 (Arikunto, 1998:193) 

Keterangan:  

rii = Reliabilitas instrumen 

K = Banyaknya butir pasangan 

∑ b2σ  = Jumlah varian butir 

t2σ  = Varian total 

Berdasarkan hasil ujicoba pada 70 siswa, diperoleh koefisien reliabilitas 

sebesar 0,949, yang berarti bahwa skala tersebut memiliki tingkat reliabilitas yang 

tinggi, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan data. 

H. Teknik analisis data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

non parametris, dengan menggunakan uji wilcoxon, karena mengacu pada 

variabel data yang ada dalam penelitian ini adalah variabel ordinal, selain itu uji 

wilcoxon tidak menerapkan syarat-syarat mengenai parameter-parameter populasi 

yang merupakanpenelitian. Jadi penelitian teknik analisis datanya menggunakan 

Uji Wilcoxon Match Pairs Test yaitu dengan mencari perbedaan mean pre test dan 

post test, dengan menggunakan rumus: 

            z = 

( )

( ) ( )
24

121
4

1

++

+
−

nnn

nnT
 

keterangan: 

T = Jumlah yang lebih kecil dari kedua kelompok ranking yang memiliki 

tanda sama 

N = Jumlah sampel 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada BAB IV ini hasil penelitian dan pembahasan tentang efektifitas 

bimbingan kelompok dalam upaya mengembangkan sikap prososial siswa kelas X 

SMA Teuku Umar Semarang Tahun Ajaran 2006/2007 akan diuraikan 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. 

A. Sikap Prososial Sebelum Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok 

Sikap Prososial dari 20 siswa yang diteliti dapat dilihat pada tabel 1 

berikut. 

Tabel 1 
Sikap Prososial Siswa sebelum Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok 

Indikator No 
Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Ket. 

1 32  19 27 32 26 20 21 11 188 R 
2 25 16 28 25 18 31 32 14 189 R 
3 26 16 30 25 24 27 25 18 191 R 
4 26 17 21 21 29 32 27 13 186 R 
5 26 13 29 30 28 30 23 11 190 R 
6 25 15 17 17 14 15 41 25 169 R 
7 32 17 23 20 16 20 30 15 173 R 
8 26 20 28 25 23 24 36 11 193 R 
9 31 23 27 24 23 26 25 14 193 R 
10 24 13 16 14 14 17 38 19 155 R 
11 22 14 29 29 26 32 28 13 193 R 
12 28 18 24 16 16 20 29 13 164 R 
13 18 13 33 35 30 32 21 11 193 R 
14 35 15 20 20 16 20 29 19 174 R 
15 20 17 29 26 23 25 33 14 187 R 
16 23 21 33 29 27 27 24 9 193 R 
17 23 19 28 26 23 26 35 13 193 R 
18 26 15 27 25 23 24 30 18 188 R 
19 25 17 25 25 25 26 34 14 191 R 
20 33 21 28 25 23 23 27 13 193 R 

Mean 26.3 17.0 26.1 24.5 22.4 24.9 29.4 14.4 184.8  
kriteria R R S S S S R R R  
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Terlihat dari tabel 1, terlihat bahwa 20 responden yang diteliti memiliki 

sikap prososial yang rendah terbukti dari rata-rata skor 184,8 dalam kategori 

rendah. Dilihat dari indikatornya ternyata rata-rata sikap prososial yang rendah 

pada indikator 1 (suka menolong), indikator 2 (suka berbagi), indikator 7 (sikap 

peduli kepada orang lain) dan indikator 8 (sikap empati) meskipun rata-rata sikap 

prososial yang sedang pada indikator 3 (suka bekerjasama), indikator 4 (bertindak 

jujur), indikator 5 (menyumbang atau dermawan) dan indikator 6 (memperhatikan 

hak dan kesejahteraan orang lain).  Lebih jelasnya dapat dilihat dari distribusi 

frekuensi sebagai berikut. 

Tabel 2 
Distribusi Frekuensi Sikap Prososial Siswa sebelum Pelaksanaan  

Layanan Bimbingan Kelompok 

Rendah Sedang Tinggi Total No Indikator f % f % f % f % 
1 Suka menolong 16 80 4 20 0 0 20 100
2 Suka berbagi 16 80 4 20 0 0 20 100
3 Suka bekerja sama 5 25 15 75 0 0 20 100
4 Bertindak jujur 6 30 13 65 1 5 20 100
5 Menyumbang atau dermawan 6 30 14 70 0 0 20 100
6 Memperhatikan 

hak,kesejahteraan orang lain 6 30 14 70 0 0 20 100
7 Sikap peduli kepada orang lain 17 85 3 15 0 0 20 100
8 Sikap empati 15 75 5 25 0 0 20 100

Terlihat dari tabel 2, masih ada 80% siswa yang memiliki sikap rendah 

untuk menolong dan berbagi kepada sesama, sebanyak 85% siswa masih memiliki 

sikap kurang peduli dan 75% memiliki sikap yang kurang empati, meskipun sudah 

ada 75% yang memiliki sikap sedang untuk bekerja sama, 65% memiliki sikap 

sedang untuk bertindak jujur, 70% memiliki sikap sedang untuk menyumbang dan 

memperhatikan hak serta kesejahteraan orang lain. Secara umum semua siswa 

masih memiliki sikap prososial yang rendah.  
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Melihat kondisi tersebut maka dari 20 siswa yang tergolong rendah sikap 

prososialnya diberikan layanan bimbingan kelompok dengan harapan akan terjadi 

peningkatan yang signifikan sikap prososialnya.  

B. Pelaksanaan Bimbingan Kelompok 

Pemberian layanan bimbingan kelompok dilaksanakan pada bulan 

Nopember 2006. Pada tanggal 25 Nopember 2006 diadakan pre test untuk 

mengetahui sikap prososial siswa sebelum diberikan layanan bimbingan 

kelompok. Pada tanggal 29 Nopember 2006 sampai tanggal 30 Desember 2006 

dilaksanakan pemberian layanan bimbingan kelompok dengan materi dan jadwal 

pertemuan sesuai dengan kesepakatan bersama seperti pada tabel berikut: 

Tabel 3. 
Jadwal kegiatan layanan bimbingan kelompok dalam mengembangkan sikap 

prososial siswa. 
 

No. Tanggal Materi 
1. 25 Nopember 2006 Pre test 
2. 29 & 30 Nopember 2006  Sikap tolong menolong 
3. 1 & 2 Desember 2006 Sikap empati 
4. 6 & 7 Desember 2006 Bencana alam 
5. 8 & 9 Desember 2006 Kepedulian terhadap orang lain 
6. 13 & 14 Desember 2006 Kebiasaan diri untuk menyumbang 
7. 15 & 16 Desember 2006 Bekerjasama dengan orang lain 
8. 20 & 21 Desember 2006 Penghargaan terhadap orang lain 
9. 22 & 23 Desember 2006 Kejujuran  
10. 27 & 28 Desember 2006 Menumbuhkan sikap empati 
11. 29 & 30 Desember 2006 Meningkatkan sikap tolong menolong 
12. 6 Januari 2006 Post test 
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C. Hasil Pengamatan 

Hasil pengamatan yang telah dilakukan selama proses bimbingan 

kelompok berlangsung, bertujuan untuk melihat perkembangan sikap prososial 

siswa dalam pelaksanaan bimbingan kelompok dan  memperkuat hasil penelitian 

yang telah dilakukan. Hasil pengamatan ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. 
Hasil pengamatan selama proses bimbingan kelompok 

No. Pertemuan  Hasil Pengamatan 
1.  Pertemuan I 

a. Kelompok I  
     (30-11-2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b. Kelompok II 

(29-11-2006) 

 

 

a. Anggota kelompok masih pasif dalam mengemukakan 

pendapatnya, bahkan ada dua anggota kelompok yang tidak mau 

aktif berbicara dan mengeluarkan pendapatnya., mereka hanya 

tersenyum dan diam, sehingga ketika tahap kegiatan perlu waktu 

yang lama untuk membahas topik yang telah ditentukan yaitu 

sikap tolong menolong. Namun demikian, anggota kelompok 

yang lain mampu membahas topik secara tuntas. Tetapi ada dua 

anggota (T, O) yang masih beranggapan bahwa menolong orang 

lain, bukan suatu keharusan dan tidak begitu penting. Aspek sikap 

yang sudah muncul pada pertemuan kali ini adalah sikap tolong 

menolong dalam hal kebaikan dan keburukan, seperti 

ketidakjujuran dalam menjawab soal ujian yaitu dengan 

mencontek jawaban teman atau melihat buku.  

b. Anggota kelompok sudah aktif dalam mengemukakan pendapat, 

ide, tanggapan dan saling melempar pertanyaan kepada anggota 

lain, sehingga pada tahap kegiatan dapat membahas secara lancar 

topik kegiatan yaitu sikap tolong menolong. Tetapi ada sedikit 

perbedaan pendapat di antara anggota kelompok , namun tidak 

menjadi masalah karena pemimpin kelompok mengarahkan 

bahwa sebaiknya kita memiliki sikap tolong menolong kepada 

orang lain dalam hal kebaikan dan bukan dalam hal keburukan. 

Aspek sikap yang sudah muncul pada pertemuan kali ini adalah 

sikap tolong menolong dalam hal kebaikan dan keburukan, seperti 

ketidakjujuran dalam menjawab soal ujian yaitu dengan 

mencontek jawaban teman atau melihat buku.  
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No. Pertemuan  Hasil Pengamatan 
2.  Pertemuan II 

b. Kelompok I  

       (2-12-2006) 

 

 

 

 
c. Kelompok II 

(1-12-2006) 

 
a. Belum tampak peningkatan yang berarti. Para anggota belum 

menunjukkan keaktifan dalam mengemukakan pendapatnya, jadi 
dinamika kelompok belum nampak dan anggota kurang begitu 
kompak dalam mengeluarkan pendapatnya. Suasana kelompok 
terkesan membosankan, sebab yang aktif berbicara hanya 
beberapa anggota saja dan anggota yang lain hanya sekedar 
mengiyakan. Ada beberapa anggota kelompok yang belum begitu 
memahami topik yang dibahas yaitu sikap empati, tapi mereka 
mau berusaha untuk memahaminya.  

b. Para anggota sudah aktif berbicara, mengeluarkan pendapat, dan 
saling melempar pertanyaan, tetapi perbedaan pendapat masih ada 
pada pertemuan yang kedua ini, namun tidak menjadi masalah 
karena pemimpin kelompok tetap menghargai pendapat anggota 
kelompok. Aspek sikap yang sudah muncul pada pertemuan kali 
ini adalah sikap tolong menolong.  

 
 
 

3. Pertemuan III 

a. Kelompok I 

(7-12-2006) 

 

 

 

 

b. Kelompok II 

(6-12-2006) 

a. Para anggota sudah mulai aktif berbicara dan mau berpendapat 
tentang topik yang sedang dibahas. Dinamika kelompok sudah 
mulai nampak, karena anggota kelompok sudah mulai akrab satu 
sama lain. Karena pertemuan sebelumnya ada anggota kelompok 
yang belum saling mengenal, sehingga merasa malu.. Aspek sikap 
yang sudah muncul pada pertemuan kali ini adalah sikap tolong 
menolong kepada orang lain dan sikap menyumbang secara 
ikhlas.  

b. Para anggota aktif dalam mengemukakan pendapatnya dan dapat 
menghargai pendapat anggota kelompok yang lain, sehingga 
dinamika kelompok dapat muncul. Selain itu para anggota aktif 
berperan serta dalam membahas topik kegiatan yaitu bencana 
alam. Aspek sikap yang sudah muncul pada pertemuan kali ini 
adalah sikap peduli terhadap orang lain, sikap mau menyumbang 
dengan ikhlas dan semampunya.  

 
 

 
 



 

 

54

No. Pertemuan  Hasil Pengamatan 
4. Pertemuan IV 

a. Kelompok I 
(9-12-2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Kelompok II  
(8-12-2006) 
 

 
 

 

a. Para anggota sudah aktif dalam mengemukakan pendapatnya 
maupun ide-ide untuk membahas topik kegiatan. Selain itu sudah 
tumbuh minat anggota dalam mengikuti kegiatan kelompok, yang 
pada pertemuan sebelumnya belum begitu tampak minat anggota 
mengikuti kegiatan kelompok. Dengan adanya minat tersebut, 
maka dapat tercipta tenggang rasa di dalam kelompok, dan saling 
menghargai pendapat, sehingga topik kegiatan yaitu kepedulian 
terhadap orang lain dapat dibahas secara tuntas. Aspek sikap yang 
sudah muncul pada pertemuan kali ini adalah sikap menyumbang 
dan sikap peduli terhadap orang lain.  

b. Para anggota kelompok sudah aktif dalam mengemukakan 
pendapatnya, sehingga kebersamaan dalam kelompok semakin 
mantap. Para anggota sudah mampu mengeluarkan ide-ide untuk 
membahas topik kegiatan yaitu kepedulian terhadap orang lain. 
Aspek sikap yang sudah muncul pada pertemuan kali ini adalah 
sikap peduli dan sikap berbagi pada orang lain.  

5. Pertemuan V 
a. Kelompok I 

(14-12-2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Kelompok II 

(13-12-2006) 

 
a. Para anggota sudah terbuka dalam mengemukakan pendapatnya. 

Jadi dinamika kelompok sudah nampak dan anggota terlihat 
begitu kompak dalam membahas topik kebiasaan diri untuk 
menyumbang. Selain itu para anggota juga saling melempar 
pertanyaan, sehingga muncul tanya jawab antar anggota kelompok 
tentang hal-hal yang belum jelas yang menyangkut topik yang 
dikemukakan pemimpin kelompok. Para anggota kelompok juga 
sudah mampu bekerjasama dengan anggota dan pemimpin 
kelompok. Aspek sikap yang sudah muncul pada pertemuan kali 
ini adalah sikap bekerjasama dengan orang lain, sikap 
menyumbang dan sikap peduli kepada orang lain yang 
membutuhkan bantuan.  

b. Para anggota sudah aktif mengemukakan pendapatnya, mampu 
bekerjasama dengan anggota kelompok, mampu menghargai 
pendapat anggota kelompok, sehingga dinamika kelompok dapat 
muncul. Aspek sikap yang sudah muncul pada pertemuan kali ini 
adalah sikap menyumbang, sikap empati dan sikap peduli kepada 
orang lain yang membutuhkan bantuan.  
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No. Pertemuan  Hasil Pengamatan 
6.  Pertemuan VI 

a. Kelompok I 
(16-12-2006) 

 
 
 
 
b. Kelompok II 

(15-12-2006) 

a. Para anggota sudah terbuka dalam mengemukakan pendapatnya 
dan saling menghargai pendapat teman. Selain itu para anggota 
sudah mampu bekerjasama dengan anggota yang lain untuk 
membahas topik kegiatan. Aspek sikap yang sudah muncul pada 
pertemuan kali ini adalah sikap tolong menolong dan sikap 
bekerjasama dalam hal kebaikan dan keburukan dengan bersikap 
tidak jujur pada diri diri sendiri maupun orang lain.  

b. Para anggota sudah aktif dalam mengemukakan pendapat, ide, 
tanggapan, sehingga pada tahap kegiatan dapat membahas secara 
lancar topik kegiatan yaitu bekerjasama dengan orang lain. Selain 
itu para anggota juga saling melempar pertanyaan, sehingga 
muncul tanya jawab antar anggota kelompok tentang hal-hal yang 
belum jelas yang menyangkut topik yang dikemukakan pemimpin 
kelompok. Aspek sikap yang sudah muncul pada pertemuan kali 
ini adalah sikap tolong menolong dan sikap bekerjasama. dalam 
hal kebaikan dan keburukan dengan bersikap tidak jujur pada diri 
diri sendiri maupun orang lain.  

 
 
 

7. Pertemuan VII 
a. Kelompok I 

(21-12-2006) 
 
 
 
 
b. Kelompok II 

(22-12-2006) 
 

 
a. Para anggota sudah terbuka dalam mengemukakan pendapatnya. 

Sejauh ini para anggota sudah mampu bekerjasama dengan 
anggota maupun pemimpin kelompok, sehingga suasana 
kelompok menjadi menyenangkan. Aspek sikap yang muncul 
adalah masih belum mampu menghargai  teman, jika mereka 
sendiri tidak diperlakukan secara baik.  

b. Para anggota sudah aktif dalam mengemukakan pendapat, ide, dan 
saling melempar pertanyaan kepada anggota kelompok, sehingga 
muncul tanya jawab antar anggota kelompok tentang hal-hal yang 
belum jelas yang menyangkut topik yaitu penghargaan terhadap 
orang lain. Aspek sikap yang muncul adalah dapat menghargai 
hak orang lain.  
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No. Pertemuan  Hasil Pengamatan 
8.  Pertemuan VIII 

a. Kelompok I 

(23-12-2006) 

 

 

 

 

 

b. Kelompok II 

(22-12-2006) 

 

 

a. Para anggota merasa bebas dalam mengemukakan pendapatnya, 

mampu membahas topik kegiatan yaitu kejujuran dan mampu 

mengeluarkan ide yang dapat diterima oleh anggota kelompok 

yaitu dengan bersikap jujur pada diri sendiri maupun orang lain, 

karena kejujuran sangat penting dimiliki oleh setiap orang. Aspek 

sikap yang sudah muncul pada pertemuan kali ini adalah sikap 

kejujuran.  

b. Para anggota sudah aktif dalam mengemukakan pendapatnya, jadi 

dinamika kelompok sudah nampak dan anggota terlihat begitu 

kompak dalam membahas topik kejujuran, karena sudah terjalin 

kerjasama yang baik antar anggota kelompok. Aspek sikap yang 

sudah muncul pada pertemuan kali ini adalah sikap kejujuran.  

 

 

 

9. Pertemuan IX 

a. Kelompok I 

(28-12-2006) 

 

 

 

 

b. Kelompok II 

(27-12-2006) 

 

a. Para anggota sudah aktif mengemukakan pendapatnya, mampu 

memanfaatkan informasi yang didapatnya dalam kelompok, 

mampu menghargai pendapat teman, kebersamaan dalam 

kelompok sudah nampak, sehingga dinamika kelompok dapat 

muncul. Aspek sikap yang sudah muncul pada pertemuan kali ini 

adalah sikap empati pada orang lain.  

b. Para anggota sudah aktif mengemukakan pendapat, ide dan para 

anggota sudah mampu menghargai pendapat teman. Selain itu 

para anggota merasa nyaman berada dalam kelompok, karena 

anggota kelompok mau dengan suka rela mengeluarkan 

pendapatnya, sehingga topik kegiatan dapat dibahas secara tuntas. 

Aspek sikap yang sudah muncul pada pertemuan kali ini adalah 

sikap empati kepada orang lain.  
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No. Pertemuan  Hasil Pengamatan 
10. Pertemuan X 

a. Kelompok I 

(30-12-2006) 

 

 

 

 

 

b. Kelompok II 

(29-12-2006) 

a. Para anggota sudah terbuka dalam mengemukakan pendapatnya, 

dapat bekerjasama dengan anggota dan pemimpin kelompok, 

sehingga dapat membahas secara tuntas topik kegiatan yaitu 

meningkatkan sikap tolong menolong. Selain itu para anggota 

sudah mampu memahami informasi baru tentang bagaimana cara 

meningkatkan sikap tolong menolong. Aspek sikap yang sudah 

muncul pada pertemuan kali ini adalah sikap empati, sikap peduli 

terhadap orang lain, dan sikap tolong menolong.  

b. Para anggota sudah aktif dalam mengemukakan pendapatnya dan 

dapat bekerjasama dengan baik. Selain itu para anggota sudah 

mampu mengeluarkan ide-ide untuk membahas topik kegiatan 

yaitu cara meningkatkan sikap tolong menolong, dengan tanya 

jawab antara anggota dan pemimpin kelompok tentang hal-hal 

yang belum jelas yang menyangkut topik kegiatan. Aspek sikap 

yang sudah muncul pada pertemuan kali ini adalah sikap empati, 

sikap peduli, sikap bekerjasama, sikap menyumbang dan sikap 

tolong menolong.  

Gambaran tentang perkembangan sikap prososial yang ditunjukkan oleh 

siswa, pada tiap pertemuan dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 5 
Perkembangan Sikap Prososial 

No. Pertemuan Kelompok I Kelompok II 

1. I • Aspek sikap yang muncul 
adalah sikap tolong menolong 
dalam hal kebaikan dan 
keburukan seperti: 
ketidakjujuran dalam menjawab 
soal ujian yaitu dengan 
mencontek jawaban teman atau 
melihat buku. 

• Siswa belum aktif 
mengeluarkan pendapatnya 

 
 
 

• Aspek sikap yang muncul adalah sikap 
tolong menolong dalam hal kebaikan 
dan keburukan seperti: ketidakjujuran 
dalam menjawab soal ujian yaitu 
dengan mencontek jawaban teman 
atau melihat buku. 

• Siswa sudah aktif mengeluarkan 
pendapatnya dan ada sedikit perbedaan 
pendapat 
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No. Pertemuan Kelompok I Kelompok II 
2. II • Sikap empati belum nampak 

dimiliki oleh siswa. 
• Siswa belum menunjukkan 

keaktifan dalam 
mengemukakan pendapatnya 

• Aspek sikap yang muncul adalah sikap 
tolong menolong. 

• Sudah aktif berbicara, mengeluarkan 
pendapat, dan saling melempar 
pertanyaan, tetapi perbedaan pendapat 
masih ada pada pertemuan yang kedua 

3. III • Aspek sikap yang muncul 
adalah sikap tolong menolong 
kepada orang lain dan sikap 
menyumbang secara ikhlas. 

• Siswa sudah mulai aktif 
berbicara dan mau berpendapat 

• Aspek sikap yang muncul adalah sikap 
peduli terhadap orang lain, sikap mau 
menyumbang dengan ikhlas dan 
semampunya. 

• Siswa sudah aktif dalam 
mengemukakan pendapatnya dan 
dapat menghargai pendapat anggota 
kelompok yang lain 

4. IV • Aspek sikap yang muncul 
adalah sikap menyumbang dan 
sikap peduli terhadap orang 
lain. 

• Siswa sudah aktif dalam 
mengemukakan pendapatnya 
maupun ide-ide untuk 
membahas topik kegiatan 

• Aspek sikap yang muncul adalah sikap 
peduli dan sikap berbagi pada orang 
lain. 

• Siswa sudah aktif dalam 
mengemukakan pendapatnya, 
sehingga kebersamaan dalam 
kelompok semakin mantap 

5. V • Aspek sikap yang muncul 
adalah sikap bekerjasama 
dengan orang lain, sikap 
menyumbang dan sikap peduli 
kepada orang lain yang 
membutuhkan bantuan. 

• Siswa sudah terbuka dalam 
mengemukakan pendapatnya 

• Aspek sikap yang muncul adalah sikap 
menyumbang, sikap empati dan sikap 
peduli kepada orang lain yang 
membutuhkan bantuan. 

• Siswa aktif mengemukakan 
pendapatnya, mampu bekerjasama 
dengan anggota kelompok, mampu 
menghargai pendapat anggota 
kelompok. 

6. VI • Aspek sikap yang muncul 
adalah sikap tolong menolong 
dan sikap bekerjasama dalam 
hal kebaikan dan keburukan 
dengan bersikap tidak jujur 
pada diri diri sendiri maupun 
orang lain. 

• Siswa sudah terbuka dalam 
mengemukakan pendapatnya 
dan saling menghargai pendapat 
teman. 

• Aspek sikap yang muncul adalah sikap 
tolong menolong dan sikap 
bekerjasama. dalam hal kebaikan dan 
keburukan dengan bersikap tidak jujur 
pada diri diri sendiri maupun orang 
lain. 

• Siswa sudah aktif dalam 
mengemukakan pendapat, ide, 
tanggapan 
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No. Pertemuan Kelompok I Kelompok II 

7. VII • Aspek sikap yang muncul 
adalah masih belum mampu 
menghargai  teman, jika mereka 
sendiri tidak diperlakukan 
secara baik 

• Siswa sudah terbuka dalam 
mengemukakan pendapatnya 

• Aspek sikap yang muncul adalah dapat 
menghargai hak orang lain 

• Siswa sudah aktif dalam 
mengemukakan pendapat, ide, dan 
saling melempar pertanyaan kepada 
anggota kelompok 

8. VIII • Aspek sikap yang muncul 
adalah sikap kejujuran. 

• Siswa merasa bebas dalam 
mengemukakan pendapatnya 

• Aspek sikap yang muncul adalah 

sikap kejujuran. 
• Siswa sudah aktif dalam 

mengemukakan pendapatnya 
9. IX • Aspek sikap yang muncul 

adalah sikap empati pada orang 
lain. 

• Siswa sudah aktif 
mengemukakan pendapatnya 

• Aspek sikap yang muncul adalah sikap 

empati kepada orang lain. 

• Siswa aktif mengemukakan pendapat, 
ide dan para anggota sudah mampu 
menghargai pendapat teman 

10. X • Aspek sikap yang muncul 
adalah sikap empati, sikap 
peduli terhadap orang lain, dan 
sikap tolong menolong. 

• Siswa sudah terbuka dalam 
mengemukakan pendapatnya, 
dapat bekerjasama dengan 
anggota dan pemimpin 
kelompok 

• Aspek sikap yang muncul adalah sikap 
empati, sikap peduli, sikap 
bekerjasama, sikap menyumbang dan 
sikap tolong menolong. 

• Siswa sudah aktif dalam 
mengemukakan pendapatnya dan 
dapat bekerjasama dengan baik. 

D. Sikap Prososial Setelah Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok 

Setelah dilaksanakan layanan bimbingan kelompok selama 10 kali 

pertemuan, selanjutnya dilakukan post test untuk mengetahui peningkatan sikap 

prososial. Hasil post test selengkapnya dapat dilihat pada lampiran dan terangkum 

pada tabel berikut: 
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Tabel 6 
Sikap Prososial Siswa Setelah Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok 

Indikator No 
Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Ket. 

1 49 29 34 33 30 29 53 27 284 S 
2 53 30 38 28 31 37 57 28 302 T 
3 50 31 37 27 32 34 54 27 292 T 
4 53 35 41 34 37 39 62 32 333 T 
5 54 35 40 35 34 37 63 29 327 T 
6 48 33 41 35 33 39 59 30 318 T 
7 55 30 39 34 34 37 63 29 321 T 
8 53 32 41 32 34 37 59 27 315 T 
9 51 35 36 35 33 34 60 26 310 T 
10 53 29 38 37 33 34 59 31 314 T 
11 53 33 42 36 32 35 58 30 319 T 
12 48 30 36 33 30 33 54 27 291 S 
13 45 27 34 32 31 40 56 27 292 T 
14 54 36 41 42 38 37 59 29 336 T 
15 56 30 37 39 32 34 54 29 311 T 
16 55 34 35 34 31 34 54 27 304 T 
17 54 37 39 44 40 41 63 34 352 T 
18 54 34 38 38 34 39 60 31 328 T 
19 52 33 44 41 37 38 58 26 329 T 
20 53 26 41 34 31 35 52 26 298 T 

Mean 52.2 32.0 38.6 35.2 33.4 36.2 57.9 28.6 313.8  
kriteria T T T T T T T T T  

Terlihat dari tabel 6, bahwa 20 responden yang diteliti memiliki sikap 

prososial yang tinggi terbukti dari rata-rata skor 313,8 dalam kategori tinggi. 

Dilihat dari indikatornya ternyata rata-rata semua indikator dalam kategori tinggi  

Lebih jelasnya dapat dilihat dari distribusi frekuensi sebagai berikut: 
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Tabel 7 
Distribusi Frekuensi Sikap Prososial Siswa Setelah Pelaksanaan  

Layanan Bimbingan Kelompok 

Rendah Sedang Tinggi Total No Indikator f % f % f % f % 
1 Suka menolong 0 0 3 15 17 85 20 100
2 Suka berbagi 0 0 8 40 12 60 20 100
3 Suka bekerja sama 0 0 5 25 15 75 20 100
4 Bertindak jujur 0 0 6 30 14 70 20 100
5 Menyumbang atau dermawan 0 0 2 10 18 90 20 100
6 Memperhatikan 

hak,kesejahteraan orang lain 0 0 2 10 18 90 20 100
7 Sikap peduli kepada orang 

lain 0 0 6 30 14 70 20 100
8 Sikap empati 0 0 9 45 11 55 20 100

Terlihat dari tabel 7, setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok 

sudah ada 85% siswa yang memiliki sikap tinggi menolong sesama, 60% suka 

berbagi, 75% suka bekerja sama, 70% suka bertindak jujur, 90% lebih suka 

menyumbang atau dermawan, 90% memperhatikan hak dan kesejahteraan orang 

lain, 70% memiliki sikap tinggi untuk peduli namun hanya 55% siswa yang 

memiliki sikap tinggi berempati. 

E. Efektivitas Bimbingan Kelompok terhadap Sikap Prososial 

Gambaran tentang efektifitas bimbingan kelompok terhadap sikap 

prososial dapat dilihat dari hasil analisis deskriptif dan uji Wilcoxon dari 8 

indikator yaitu: suka menolong, suka berbagi, suka bekerjasama, bertindak jujur, 

menyumbang atau dermawan, memperhatikan hak dan kesejahteraan orang lain, 

peduli kepada orang lain dan empati. 
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Tabel 8 
Hasil Uji Wilcoxon 

Indikator Kondisi Mean Kriteria Z hitung Z tabel Kesimpulan
Pre test 26.30 Rendah Suka menolong 
Post test 52.15 Tinggi -3.920 1.96 Ho ditolak 

Pre test 16,95 Rendah Suka berbagi 
Post test 31,95 Tinggi -3.920 1.96 Ho ditolak 

Pre test 26,10 Sedang Suka bekerja 
sama Post test 38,60 Tinggi -3.920 1.96 Ho ditolak 

Pre test 24,45 Sedang Bertindak jujur 
Post test 35,15 Tinggi -3.789 1.96 Ho ditolak 

Pre test 22,35 Sedang Menyumbang/ 
dermawan  Post test 33,35 Tinggi -3.920 1.96 Ho ditolak 

Pre test 24,85 Sedang Memperhatikan 
hak orang lain Post test 36,15 Tinggi -3.920 1.96 Ho ditolak 

Pre test 29,40 Rendah Sikap peduli 
Post test 57,85 Tinggi -3.920 1.96 Ho ditolak 

Pre test 14,40 Rendah Sikap empati 
Post test 28,60 Tinggi -3.920 1.96 Ho ditolak 

Pre test 184.8 Rendah Total 
Post test 313.8 Tinggi -3.920 1.96 Ho ditolak 

Terlihat dari tabel 8, rata-rata skor sikap prososial siswa sebelum diadakan 

bimbingan kelompok sebesar 184,8 dalam kategori rendah dan setelah mengikuti 

bimbingan kelompok dapat meningkat menjadi 313,8 dalam kategori tinggi. Dari 

hasil uji Wilcoxon diperoleh Z hitung = -3,920 dan kurang dari - Ztabel (-1,96) atau 

pada daerah penolakan Ho. Demikian juga untuk setiap indikatornya diperoleh     

Zhitung < -Ztabel atau pada daerah penolakan Ho. Dengan ditolaknya Ho 

menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan sikap prososial siswa antara 

sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan kelompok. Hal ini berarti bimbingan 

kelompok secara signifikan berpengaruh positif terhadap peningkatan sikap 

prososial siswa.  
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F. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa ada perbedaan tingkat 

sikap prososial siswa setelah mendapatkan layanan bimbingan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa rata-rata tingkat sikap prososial pada siswa kelas X SMA 

Teuku Umar Semarang tahun ajaran 2006/2007 setelah mendapatkan layanan 

bimbingan kelompok lebih tinggi dibandingkan sebelum mendapatkan layanan 

bimbingan kelompok. 

Sikap prososial siswa mengalami peningkatan setelah mendapatkan 

layanan bimbingan kelompok pada delapan indikator sikap prososial. Adapun 

peningkatan sikap prososial siswa terhadap delapan indikator sikap prososial 

tersebut antara lain: 

1. Sikap suka menolong 

Peningkatan dalam sikap menolong ini dapat dilihat dari perubahan sikap 

anggota kelompok yang mulai mau membantu orang yang membutuhkan 

pertolongan tanpa mengharapkan imbalan, apabila dibandingkan dengan sebelum 

mendapatkan layanan bimbingan kelompok. Misalnya anggota kelompok mau 

memberikan pertolongan kepada teman yang membutuhkan dengan semampunya 

tanpa mengharapkan imbalan.  

2. Sikap suka berbagi 

Peningkatan dalam sikap suka berbagi ini dapat dilihat selama kegiatan 

layanan bimbingan kelompok, ada beberapa siswa yang sudah mampu 

menyenangkan teman dengan memberikan ucapan selamat jika ada teman yang 

mendapatkan juara, selain itu para anggota mampu berbagi pengalaman dan 
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pengetahuannya, seperti ada anggota kelompok yang kurang percaya diri, maka 

anggota kelompok yang lain saling berbagi pengalamannya untuk meningkatkan 

rasa percaya diri. 

3. Sikap suka bekerjasama 

Sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok rata-rata anggota 

kelompok sudah mampu bekerjasama, baik dalam kebaikan maupun dalam 

keburukan, bekerjasama dalam keburukan seperti mencontek pada saat ujian, 

menyembunyikan barang milik teman, membolos secara bersama-sama. Tetapi 

setelah mendapatkan layanan bimbingan kelompok anggota mengetahui manfaat 

dari bekerjasama dalam hal kebaikan, seperti bekerjasama dengan teman untuk 

membahas topik kegiatan secara tuntas dan mendalam. Disamping itu anggota 

mengetahui kerugian dari bekerjasama dalam hal keburukan, sehingga anggota 

mau berkomitmen untuk bekerjasama dengan orang lain dalam hal kebaikan saja. 

4. Sikap bertindak jujur 

Sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok rata-rata anggota 

kelompok belum memiliki sikap kejujuran, seperti mencontek pada saat ujian, 

menutupi kesalahan teman, tetapi setelah mendapatkan layanan bimbingan 

kelompok anggota mengetahui kerugian jika tidak bersikap jujur pada diri sendiri 

atau orang lain, sehingga anggota mau berkomitmen untuk selalu bertindak jujur 

pada diri sendiri maupun orang lain. 

5. Sikap suka menyumbang atau dermawan 

Peningkatan dalam sikap menyumbang (dermawan) ini dapat dilihat dari 

perubahan sikap anggota kelompok yang mulai mau memberikan bantuan kepada 
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orang lain yang sedang membutuhkan secara materi, tetapi ada beberapa anggota 

yang berpendapat jika tidak memiliki materi, maka dapat menyumbang dengan 

tenaga, doa, semangat atau motivasi, yang terpenting menyumbang dengan 

dilandasi rasa ikhlas dan tanpa pamrih. Misalnya anggota kelompok mau 

mengumpulkan uang untuk menjenguk temannya yang sedang sakit. 

6. Sikap memperhatikan hak dan kesejahteraan orang lain 

Sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok ada beberapa anggota 

kelompok yang belum mampu menghargai temannya, seperti berkata kasar dan 

menyinggung perasaan temannya, tetapi setelah mendapatkan layanan bimbingan 

para anggota mampu menghargai pendapat teman meskipun ada perbedaan 

pendapat dan mampu berkata sopan dalam mengemukakan pendapatnya di dalam 

kelompok 

7. Sikap peduli kepada orang lain 

Peningkatan dalam sikap peduli kepada orang lain ini dapat dilihat dari 

perubahan sikap anggota kelompok yang mulai tanggap pada keadaan sekitar dan 

memiliki rasa toleransi lepada teman. Misalnya jika ada bencana alam, maka para 

anggota mau peduli terhadap penderitaan korban bencana alam, sehingga mau 

memberikan bantuan semampunya.  

8. Sikap empati  

Sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok ada beberapa anggota 

kelompok yang belum mampu bersikap empati terhadap teman, seperti jika ada 

teman yang tidak masuk sekolah, maka tidak mau mencari tahu penyebabnya, 
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tetapi setelah mendapatkan layanan bimbingan kelompok para anggota mampu 

bersikap empati dengan peka terhadap perasaan dan kondisi orang lain 

Berdasarkan hasil kegiatan bimbingan kelompok, ada beberapa kesan yang 

diungkapkan oleh anggota kelompok, yaitu pertemuan pada bimbingan kelompok 

dapat bermanfaat karena dapat menambah wawasan, pengetahuan, teman baru. 

Selain itu kegiatan bimbingan kelompok sangat menyenangkan karena dapat 

menyelesaikan suatu topik kegiatan secara mendalam dan adanya kerjasama yang 

baik antara anggota kelompok dan pemimpin kelompok. Dengan rasa senang 

terhadap kegiatan bimbingan kelompok dapat membentuk sikap prososial pada 

diri siswa tersebut. 

Setelah siswa mendapatkan perlakuan berupa bimbingan kelompok, 

ternyata sikap prososial pada siswa mengalami peningkatan. Dari 20 siswa  yang 

memiliki sikap prososial rendah setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok 

terdapat 18 siswa atau 90% memiliki sikap prososial yang tinggi, selebihnya 2 

siswa atau 10% dalam kategori sedang. Rata-rata skor sikap prososial sebelum 

mengikuti kegiatan bimbingan kelompok mencapai 184,8 dalam kategori rendah 

dan setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok meningkat menjadi 313,8 

dalam kategori tinggi. Ditunjukkan pula dari hasil uji Wilcoxon diperoleh Z 

hitung = -3,920 yang kurang dari – Ztabel (-1,96) atau berada pada daerah 

penolakan Ho. Hal ini menunjukkan ada peningkatan yang signifikan sikap 

prososial setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa layanan bimbingan 

kelompok sangat efektif dalam upaya  mengembangkan sikap prososial siswa 
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kelas X SMA Teuku Umar Semarang Tahun Ajaran 2006/2007 diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa sikap prososial pada siswa mengalami peningkatan yang 

signifikan setelah siswa mendapatkan perlakuan berupa bimbingan kelompok. 

Layanan bimbingan kelompok efektif dalam mengembangkan sikap 

prososial siswa karena dengan layanan bimbingan kelompok dapat terjalin 

interaksi antar anggota kelompok yang diharapkan dapat meningkatkan hubungan 

sosial dengan sesama anggota kelompok. Selain itu, dalam pelaksanaan layanan 

bimbingan kelompok siswa sebagai anggota kelompok akan bersama-sama 

menciptakan dinamika kelompok yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk 

dapat mengembangkan sikap prososial. Anggota kelompok akan mempunyai hak 

yang sama untuk melatih diri dalam mengeluarkan pendapat, pikiran dan gagasan 

yang dimiliki serta dapat bekerjasama dengan anggota kelompok yang lain. 

Dalam bimbingan kelompok juga tercipta suasana saling menerima diri apa 

adanya, saling menghormati, menghargai, dan perhatian dari masing-masing 

anggota kelompok serta keberanian sosial yang bertenggang rasa. 

Secara lebih khusus melalui layanan bimbingan kelompok siswa mampu: 

1. Berani mengemukakan pendapat, ide, saran, tanggapan di depan orang lain, 

sebab masing-masing anggota mendapatkan hak yang sama untuk berbicara 

baik memberi pendapat maupun tanggapan mengenai topik bahasan yang 

dipecahkan dalam bimbingan kelompok. 

2. Berani bersikap terbuka di dalam kelompok artinya setiap anggota mau 

membuka dirinya kepada anggota lain, agar mampu mengembangkan diri. 
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3. Membina keakraban antara anggota kelompok dan pemimpin kelompok, 

karena sebelumnya tidak saling mengenal dan tiap anggota perlu menjaga 

hubungan baik untuk memperlancar kegiatan bimbingan kelompok, 

sehingga tujuan bersama dapat tercapai dengan baik. 

4. Mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok dan memiliki sikap tenggang 

rasa. Kegiatan bimbingan kelompok melatih tiap anggota untuk menghargai 

pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapatnya dan bertanggung jawab 

atas pendapat yang dikemukakannya 

5. Menghormati hak-hak anggota yang lain dengan tidak menyinggung 

perasaan anggota kelompok dan dapat melatih diri untuk bersikap sopan 

kepada orang lain. 

6. Bekerjasama dengan lancar dan mantap antara anggota kelompok dan 

pemimpin kelompok, sehingga topik kegiatan dapat dibahas secara 

mendalam. 

7. Memperoleh keterampilan sosial. Dengan mengikuti bimbingan kelompok, 

anggota secara tidak langsung belajar menjalin hubungan sosial dengan 

orang lain. Dalam penerapannya pada situasi kelompok para anggota akan 

saling berempati, belajar memberikan bantuan atau pertolongan, sehingga 

suasana kebersamaan, kekeluargaan antar anggota dalam kelompok dapat 

tercipta dengan baik. Jadi anggota kelompok merasa sudah menjadi satu 

keluarga dan dinamika kelompok dapat muncul. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di SMA Teuku Umar Semarang tahun 

ajaran 2006/2007 seperti yang diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,  layanan 

bimbingan kelompok efektif dalam mengembangkan sikap prososial siswa.  

1. Dari 20 siswa kelas X SMA Teuku Umar Semarang yang sebelumnya 

memiliki sikap prososial rendah dengan rata-rata skor 184,8. 

2. Setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok terdapat 18 siswa (90%) 

memiliki sikap prososial yang tinggi dan 2 siswa (10%) dalam kategori 

sedang. Rata-rata skor sikap prosoial mencapai 313,8 dalam kategori tinggi. 

3. Hasil uji Wilcoxon diperoleh Z hitung = -3,920 kurang dari –Ztabel (-1,96) 

atau berada pada daerah penolakan Ho yang berarti layanan bimbingan 

kelompok efektif dalam mengembangkan sikap prososial siswa. 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut di atas , maka dapat diajukan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Guru pembimbing hendaknya dapat lebih banyak memprogramkan layanan 

bimbingan kelompok untuk mengembangkan sikap prososial siswa. 
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2. Melalui guru pembimbing hendaknya siswa dimotivasi supaya dapat 

memanfaatkan layanan bimbingan kelompok sebagai tempat untuk 

menumbuhkan hubungan sosial yang baik dengan orang lain. 

3. Penelitian ini memiliki kelemahan yaitu hanya mengungkap sikap prososial 

siswa dan belum mengungkap perilaku yang ditunjukkan oleh siswa. 

Subyektifitas siswa dalam pengisian skala sikap prososial belum sepenuhnya 

dapat dikendalikan, oleh karena itu perlu penelitian lanjutan untuk 

mengungkap perilaku prososial siswa melalui observasi atau membuktikannya 

dengan reality show. 
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KISI-KISI INSTRUMEN 

 
KOGNITIF AFEKSI KONATIF VARIABEL INDIKATOR DESKRIPTOR 
(+) (-) (+) (-) (+) (-) 

Sikap 
Prososial 
  

9. Suka Menolong 
 
 
 
 
 
10. Suka Berbagi 
 
 
 
 
 
 
 
11. Suka 

bekerjasama 
 
 
 
 
12. Bertindak Jujur 
 
 
 
 
13. Menyumbang 

dan Dermawan 
 
 
 
 
 
 
14. Memperhatikan 

Hak dan 
Kesejahteraan 
Orang Lain 

 
 
15. Sikap Peduli 

kepada Orang 
Lain 

 
 
16. Sikap Empati 
 
 
 
 

3. Mau membantu orang 
yang membutuhkan 
pertolongan 

4. Suka ringan tangan 
terhadap sesama 

 
1. Mau menyenangkan 

orang lain 
2. Mau memberikan 

kelebihan yang dimiliki 
untuk orang lain yang 
membutuhkan dan 
terkena musibah 

 
3. Suka bergotong royong 

dalam mengerjakan 
sesuatu 

4. Suka pada kegiatan 
kelompok 

  
3. Menjunjung tinggi 

kejujuran 
4. Tidak suka berkata 

bohong 
 
3. Mau memberikan 

bantuan kepada orang 
lain yang sedang 
membutuhkan secara 
materi 

4. Memiliki sikap ikhlas 
dan tanpa pamrih 

 
3. Memiliki sikap sopan 

santun kepada orang lain 
4. Menjunjung tinggi 

norma-norma dalam 
masyarakat 

 
3. Tanggap pada keadaan 

sekitar 
4. Memiliki rasa toleransi 

yang tinggi 
 
2. Peka terhadap perasaan 

orang lain 

2(+) 
 
 
9(+) 
 
 
17(+) 
 
23(+), 
 
 
 
 
 
28(+) 
 
 
32(+) 
 
 
40(+) 
 
46(+) 
 
 
50(+) 
 
 
 
 
56(+) 
 
 
 
 
 
 
 
 
71(+),
74(+). 
 
 
 
 
 

6(-) 
 
 
13(-), 
14(-). 
 
 
 
24(-), 
26(-). 
 
 
 
 
31(-) 
 
 
37(-) 
 
 
 
 
 
 
 
52(-) 
 
 
 
 
58(-) 
 
 
64(-) 
 
69(-) 
 
 
 
76(-), 
77(-). 
87(-), 
88(-). 
 
94(-), 
96(-). 

 
 
 
11(+). 
 
 
20(+) 
 
22(+) 
 
 
 
 
 
27(+) 
 
 
35(+) 
 
 
39(+) 
 
47(+) 
 
 
51(+) 
 
 
 
 
55(+) 
 
 
60(+) 
 
66(+), 
67(+). 
 
 
73(+), 
75(+). 
82(+) 
 
 
89(+), 
90(+), 
95(+). 

5(-) 
 
 
 
 
 
19(-) 
 
25(-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
36(-), 
38(-). 
 
42(-), 
43(-). 
49(-) 
 
 
 
 
 
 
 
59(-) 
 
 
63(-) 
 
70(-) 
 
 
 
79(-), 
80(-). 
86(-) 
 
 
92(-), 
97(-) 
 

1(+),3(+) 
4(+). 
 
8(+), 
10(+). 
 
18(+), 
 
21(+) 
 
 
 
 
 
29(+) 
 
 
33(+), 
34(+). 
 
41(+) 
 
45(+) 
 
 
53(-) 
 
 
 
 
54(+) 
 
 
61(+), 
62(+). 
68(+) 
 
 
 
72(+) 
 
81(+), 
83(+), 
84(+). 

 91(+) 
 
 

7(-) 
 
 
12(-), 
15(-) 
16(-). 
 
 
 
 
 
 
 
 
30(-) 
 
 
 
 
 
44(-) 
 
48(-) 
 
 
 
 
 
 
 
57(-) 
 
 
65(-) 
 
 
 
 
 
78(-) 
 
85(-) 
 
 
93(-) 

 
Keterangan: 

(+) : Merupakan sikap positif dari aspek kognitif, afeksi dan konatif. 
(-) : Merupakan sikap negatif dari aspek kognitif, afeksi dan konatif.  
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SKALA SIKAP PROSOSIAL 

 
 
A. IDENTITAS 

Nama : 

NIS : 

Kelas : 

Alamat : 

B. PETUNJUK 

Skala ini disusun dan disebarkan dalam rangka kegiatan ilmiah yang 

bertujuan untuk mengetahui efektivitas bimbingan kelompok dalam upaya 

mengembangkan sikap prososial bagi siswa. 

Anda adalah pihak yang kami anggap paling mengetahui masalah 

tersebut, kami berharap Anda dapat memberikan informasi yang benar dalam 

menjawab angket ini. 

Dalam skala ini terdapat......pernyataan. pada setiap pernyataan telah 

disediakan empat pilihan jawaban, yaitu:  

STS : Apabila Anda Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan yang ada 

TS  : Apabila Anda Tidak Setuju dengan pernyataan yang ada 

S  : Apabila Anda Setuju dengan pernyataan yang ada 

SS  : Apabila Anda Sangat Setuju dengan pernyataan yang ada. 

Tugas Anda memilih salah satu pilihan jawaban yang sesuai dengan 

diri Anda, yaitu dengan cara memberikan tanda silang (X) pada lembar 

jawaban yang telah disediakan. 

Akhirnya atas bantuan dan partisipasi Anda, kami mengucapkan 

terimakasih. 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN !!!!!!!!! 
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SKALA SIKAP PROSOSIAL SISWA 

 
No. Pernyataan STS TS S SS 

1. Saya selalu siap kapan saja apabila ada teman yang 

membutuhkan pertolongan. 

    

2. Saya merasa perlu menolong orang lain yang membutuhkan 

pertolongan, meskipun saya tidak memiliki cukup waktu. 

    

3. Apabila saya melihat seorang lanjut usia tampak kesusahan 

menyeberang jalan, maka saya cenderung untuk membantu 

menyeberangkan jalan. 

    

4. Seandainya ada anak tertabrak mobil, maka saya pikir perlu 

segera menolong korban. 

    

5. Saya kurang begitu senang jika pada saat pelajaran olahraga 

yang saya sukai tiba-tiba ada teman yang terkilir kakinya, 

sebab akan merepotkan saya saja. 

    

6. Semisal saya pergi ke rumah teman, kebetulan ia sedang 

menata ruang kamarnya, maka menurut pendapat saya tidak 

perlu membantu menatanya. 

    

7. Saya lebih cenderung memperhitungkan untung ruginya dalam 

membantu orang yang kesusahan, meskipun itu kepada teman 

sendiri. 

    

8. Jika ada bencana alam yang terjadi di daerah lain, maka saya 

cenderung bertindak untuk membantu meringankan beban 

penderitaan mereka. 

    

9. Seandainya ban sepeda motor teman saya bocor, maka saya 

pikir dapat membantu mencarikan bengkel agar sepeda 

motornya dapat berjalan kembali.                                

    

10. Jika saya melihat teman yang sedang menghias ruang kelas 

karena akan ada acara tertentu, maka saya berusaha untuk 

membantu menghias ruang kelas agar menjadi lebih indah. 
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11. Saya merasa senang, apabila dapat membantu teman dalam 

menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya.  

    

12. Seandainya saya melihat buku absen dan jurnal belum diambil, 

sedangkan petugas piket sedang menyapu maka saya 

cenderung menyuruh petugas piket untuk mengambilnya. 

    

13. Apabila saya melihat kursi berantakan, maka saya 

beranggapan bahwa menata kursi yang berantakan itu bukan 

kewajiban saya. 

    

14. Semisal jembatan yang sering saya lewati tiba-tiba rusak 

karena banjir, maka menurut pertimbangan saya tidak perlu 

membantu memperbaikinya. 

    

15. Jika ada teman saya yang berselisih paham dengan teman yang 

lain ketika diskusi kelompok, maka saya cenderung tidak 

mempedulikannya. 

    

16. Jika orang tua saya menyuruh untuk membelikan sesuatu, 

maka saya akan menolaknya sebab akan mengurangi waktu 

bermain saya.  

    

17. Menurut pendapat saya jika ada teman yang sedang sakit, 

maka saya perlu menjenguknya sebab dapat membuat senang 

teman yang sedang sakit. 

    

18. Saya cenderung memberi ucapan selamat, ketika ada teman 

yang mendapat nilai bagus. 

    

19. Apabila saya tidak dapat menjawab soal ujian, maka saya lebih 

senang mencontek jawaban soal ujian teman saya secara diam-

diam, karena dapat menguntungkan bagi saya.  

    

20. Saya merasa senang dapat membantu mengumpulkan baju 

bekas, untuk membantu desa yang terkena musibah banjir. 

    

21. Saya cenderung akan memberikan bantuan, apabila ada 

seseorang yang mengaku berasal dari suatu yayasan yatim 

piatu meminta sumbangan. 
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22. Saya lebih senang menyisihkan sebagian rejeki untuk 

diberikan kepada anak yatim, karena akan berguna bagi 

mereka. 

    

23. Menurut pendapat saya memberikan sebagian uang saku saya 

untuk membantu korban bencana alam merupakan perbuatan 

yang baik, karena akan mendapatkan pahala 

    

24. Saya pikir tidak perlu memberikan kelebihan kepada orang 

lain yang membutuhkan secara terus-menerus, tetapi kadang-

kadang saja karena dapat merugikan diri saya sendiri. 

    

25. Saya kurang begitu senang menghibur teman yang sedang 

sedih, meskipun saya pandai dalam melucu dan melawak. 

    

26. Saya tidak akan memberi sesuatu kepada orang lain, jika saya 

tahu tidak akan mendapat imbalan apapun.  

    

27. Saya akan senang hati pada saat diajak kerja bakti.     

28. Menurut pendapat saya perlu membantu teman-teman yang 

sedang mendirikan tenda pada kegiatan pramuka, karena untuk 

kepentingan bersama. 

    

29. Dalam rangka menghadapi bulan Agustus Pak RT dan warga 

sibuk memasang gapura, maka saya berusaha mengajak teman-

teman untuk membantu. 

    

30. Saya menghindari kegiatan kerja bakti yang diadakan oleh 

sekolah, karena hanya membuang-buang waktu saya. 

    

31. Bagi saya membantu orang tua membersihkan rumah 

merupakan pekerjaan yang menyebalkan, karena tangan saya 

akan menjadi kotor. 

    

32. Saya yakin dengan kerja kelompok segala pekerjaan akan 

terasa lebih ringan. 

    

33. Saya cenderung suka mengikuti kegiatan kelompok seperti 

OSIS, pramuka, PMR dan lain-lain, daripada harus diam dan 

menyendiri tanpa mengikuti kegiatan apapun. 

    



 

 

78

34. Seandainya saya menjadi juara kelas, maka saya akan 

membantu teman-teman yang nilainya jelek untuk belajar 

bersama. 

    

35. Jika ada kegiatan sekolah seperti belajar kelompok, maka 

dengan perasaan senang saya mengikuti belajar kelompok 

bersama-sama teman-teman. 

    

36. Saya lebih suka kerja kelompok dengan orang-orang yang saya 

sukai saja, karena saya dapat mengemukakan pendapat secara 

bebas tanpa ragu-ragu. 

    

37. 

 

Saya pikir tidak ada gunanya belajar kelompok, karena belajar 

kelompok akan merugikan saya. 

    

38. Saya termasuk tipe orang yang pendiam, sehingga kurang 

begitu suka mengikuti kegiatan kelompok, seperti: kelompok 

belajar, kelompok diskusi dan kelompok bermain. 

    

39. Saya lebih senang menjunjung tinggi kejujuran daripada harus 

berbohong, karena itu merupakan prinsip hidup saya. 

    

40. Seandainya saya mendapat uang kembalian lebih, maka saya 

pikir akan mengembalikan kelebihan uang tersebut tanpa 

dimintanya karena uang tersebut bukan hak saya. 

    

41. Apabila saya menemukan dompet di jalan maka saya 

cenderung akan mengembalikan dompet tersebut kepada yang 

punya. 

    

42. Saya tidak akan berterus terang jika saya merusakkan barang 

milik teman, seandainya teman saya tahu. 

    

43. Seandainya saya merusakkan buku milik teman, maka saat 

mengembalikan buku tersebut saya tidak perlu berterus terang,  

karena takut jika disuruh mengganti buku yang baru. 

    

44. Milik orang tua adalah milik saya juga, sehingga saya tidak 

perlu minta ijin terlebih dahulu jika ingin mengambil barang 

milik orang tua. 

    



 

 

79

45. Saya akan selalu berusaha untuk tidak berbohong kepada 

siapapun, karena takut berdosa. 

    

46. Menurut pendapat saya, perlu meminta maaf dan berkata jujur 

apabila telah berbuat salah, karena dapat mengurangi perasaan 

bersalah dalam hati. 

    

47. Saya lebih senang berterus terang kepada orang tua, jika 

ulangan saya mendapat nilai jelek, karena dengan begitu saya 

bisa berusaha untuk mendapat nilai yang lebih baik lagi. 

    

48. Saya akan lebih senang berbohong atas kesalahan yang saya 

perbuat, daripada jujur tetapi dimarahi. 

    

49. Saya akan merasa senang apabila teman-teman percaya dengan 

semua perkataan yang saya ucapkan, meskipun tidak sesuai 

dengan fakta yang sebenarnya. 

    

50. Menurut pendapat saya memberikan sebagian uang kepada 

orang yang tak mampu sangatlah berguna, untuk itu bila saya 

diberi kelebihan rejeki maka saya akan memberikan bantuan 

secara materi kepada orang yang tak mampu.  

    

51. Saya lebih suka memberi sumbangan semampunya, jika akan 

menjenguk teman yang sakit, karena dengan begitu saya 

memberikan sumbangan dengan rasa ikhlas. 

    

52. Menurut pendapat saya jika di dikampung akan didirikan 

masjid, maka saya tidak perlu menyumbang karena sudah 

banyak donatur. 

    

53. Saya kurang begitu senang apabila memberi uang kepada 

teman yang sedang membutuhkan, meskipun saya memiliki 

uang sebab sewaktu saya sedang kesulitan tidak ada yang 

memberi pertolongan. 

    

54. Apabila saya memberi sumbangan kepada korban bencana 

alam, maka saya cenderung untuk menutupinya agar orang lain 

tidak mengetahui. 

    



 

 

80

55. Saya lebih senang memberi bantuan dengan rasa ikhlas dan 

tanpa pamrih, karena akan terasa ringan di hati. 

    

56. Apabila ada teman yang meminjam buku, maka saya pikir 

perlu meminjaminya dengan rasa ikhlas, karena saya berharap 

buku tersebut dapat bermanfaat bagi teman saya. 

    

57. Jika saya dimintai bantuan, maka saya cenderung meminta 

balasan kepada orang yang telah saya bantu, karena saya akan 

merasa rugi jika tidak meminta balasan. 

    

58. Saya beranggapan bahwa, jika memberi sumbangan kepada 

yayasan yatim piatu, maka saya perlu mendapat pujian karena 

saya senang di puji. 

    

59. Saya merasa kurang begitu senang apabila disuruh menolong 

orang lain, karena belum tentu saya akan ditolong oleh orang 

lain jika mendapat musibah. 

    

60. Saya lebih suka berkata sopan kepada siapapun, karena dengan 

begitu saya akan lebih dihargai oleh orang lain.  

    

61. Saya cenderung akan mengatakan permisi, ketika saya berjalan 

di depan orang banyak. 

    

62. Saya cenderung akan mengetuk pintu dan memberi salam 

terlebih dahulu, ketika saya memasuki ruangan. 

    

63. Saya kurang begitu suka berbicara sopan, apabila dengan 

orang yang usianya lebih muda dari saya. 

    

64. Saya pikir tidak perlu bersikap sopan santun terhadap orang 

lain, karena saya tidak berharap orang lain bersikap sopan 

terhadap saya. 

    

65. Saya cenderung acuh tak acuh jika bertemu dengan guru, 

karena saya merasa malas jika dekat dengan guru. 

    

66. Saya lebih suka berbuat sesuai dengan aturan yang ada karena 

takut terkena sangsi atau hukuman. 
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67. Saya merasa kurang begitu suka, jika ada orang yang hamil di 

luar nikah. 

    

68. Saya cenderung akan menolak jika diajak teman untuk berbuat 

yang melanggar norma masyarakat, karena takut dosa dan 

diasingkan oleh masyarakat. 

    

69. Saya pikir dapat mengambil barang milik teman secara 

sembunyi-sembunyi, agar tidak ketahuan oleh orang lain. 

    

70. Apabila saya diajak teman untuk membolos sekolah, maka 

dengan senang hati saya akan menurutinya demi rasa 

solidaritas 

    

71. Saya pikir dapat memberi bantuan, jika melihat anak terjatuh 

dari sepeda motor, karena menolong bagi saya merupakan 

perbuatan yang terpuji. 

    

72. Saya cenderung mencari tahu tentang keadaan teman saya, 

apabila teman saya tidak berangkat sekolah sampai berhari-

hari. 

    

73. Saya lebih suka mempedulikan keadaan teman saya yang 

kesusahan, meskipun saya baru mengenalnya. 

    

74. Saya merasa perlu memahami keadaan teman saya yang 

mengalami kesulitan, agar terjalin hubungan yang baik. 

    

75. Saya merasa iba jika melihat anak kecil yang sedang 

mengamen di angkutan umum. 

    

76. Apabila saya sedang bepergian dan melihat pengemis tua 

kelaparan, maka menurut pertimbangan saya tidak perlu 

memberi uang, karena pengemis tua itu tidak ada hubungan 

keluarga dengan saya. 

    

77. Jika teman saya kehilangan uang di dalam kelas, maka saya 

pikir tidak perlu membantu mencarinya, karena uang yang 

hilang tidak mungkin bisa ditemukan. 
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78. Saya cenderung ikut mencampuri urusan orang lain, karena 

bagi saya itu mengasyikkan. 

    

79. Saya kurang begitu senang memperhatikan teman yang sedang 

kesusahan karena belum tentu saya diperhatikan jika 

mengalami kesusahan. 

    

80. Apabila ada nenek-nenek meminta-minta di jalan, maka saya 

tidak mempunyai perasaan apa-apa. 

    

81. Jika ada teman yang kurang mampu dirawat di rumah sakit, 

sedangkan saya termasuk orang yang mampu, maka saya 

cenderung akan meringankan beban penderitaan dia. 

    

82. Apabila di sekolah ada teman yang sakit, maka saya dengan 

rasa senang mengajaknya berobat ke puskesmas terdekat. 

    

83. Jika ada teman yang akan menjalani ibadah, maka saya 

cenderung akan memberinya kesempatan, meskipun berbeda 

agama. 

    

84. Saya akan berusaha menghargai pendapat orang lain, 

meskipun berbeda pendapat dengan saya. 

    

85. Saya kurang begitu senang jika ada teman yang minta diantar 

pergi, karena pergi dengan teman hanya akan menyita waktu 

saya saja.  

    

86. Saya kurang begitu senang jika ada teman yang meminjam 

sepeda motor, karena saya takut sepeda motornya menjadi 

rusak jika dipinjam oleh teman saya. 

    

87. Saya tahu bahwa berkelahi itu tidak baik, tetapi saya tetap 

akan melakukan demi rasa solidaritas terhadap teman. 

    

88. Jika ada teman yang berbeda agama maka saya pikir akan 

menjauhinya, karena takut terpengaruh olehnya. 

    

89. Saya ikut merasa senang jika teman saya menjadi juara kelas, 

karena dengan begitu saya akan termotivasi untuk menjadi 

juara kelas. 
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90. Saya merasa lebih suka jika ada teman yang memperoleh 

kebahagiaan. 

    

91. Jika ada teman saya yang sedang sedih, maka saya akan 

berusaha untuk menghiburnya agar hilang rasa sedihnya. 

    

92. Saya merasa kurang begitu senang jika ada teman yang 

memperoleh keberhasilan, karena saya termasuk orang yang 

selalu iri jika melihat teman bahagia. 

    

93. Saya cenderung tidak memberi ucapan selamat kepada teman 

yang menjadi juara karena itu sudah biasa. 

    

94. Saya pikir tidak perlu menjenguk orang tua teman saya yang 

sedang sakit, karena saya tidak mengenalnya. 

    

95. Jika ada teman yang orang tuanya meninggal dunia, saya turut 

belasungkawa dan ikut merasa sedih. 

    

96. Bila ada tetangga saya sedang kesusahan saya pura-pura tidak 

tahu, karena takut dimintai bantuan. 

    

97. Jika teman saya memperoleh penghargaan karena prestasinya, 

maka saya kurang begitu suka memberi pujian. 

    

 

Terima Kasih. 
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SMU TEUKU UMAR SEMARANG 

 
LAPORAN PELAKSANAAN, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT  

SATUAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 
 

A. Topik Permasalahan : Sikap empati  
B. Spesifikasi Kegiatan : 

1. Bidang Bimbingan : Sosial 
2. Jenis Layanan : Bimbingan kelompok 
3. Fungsi Layanan : Pengembangan 
4. Sasaran Layanan : Kelompok I (nama anggota kelompok terlampir) 

C. Pelaksanaan Layanan : 
1. Waktu/Tanggal : 45 menit, 2 Desember 2006 
2. Tempat : Ruang Kelas 
3. Deskripsi dan Komentar Pelaksanaan Layanan : 

Kegiatan bimbingan kelompok ini diikuti oleh 8 siswa. Tahapan-
tahapan di dalam bimbingan kelompok sudah dapat terlewati dengan baik. 
Pada tahap kegiatan, pemimpin kelompok mengemukakan topik yang akan 
dibahas yaitu “sikap empati”. Para anggota memberikan tanggapan tentang 
sikap empati yaitu perasaan di mana kita ikut merasakan dan memahami 
orang lain. Jika ada salah satu teman yang tidak masuk sekolah, maka para 
anggota dapat menentukan sikapnya yaitu dengan mencari tahu penyebab 
dia tidak masuk sekolah, seandainya tidak berhasil maka bisa telepon 
rumahnya dan mencari tahu lewat teman yang lebih tahu. Tetapi ada 
anggota kelompok (T, O) yang merasa tidak perlu mencari tahu jika yang 
tidak masuk sekolah itu teman yang biasanya membolos, karena dia 
beranggapan teman tersebut tidak masuk sekolah pasti karena membolos.  

Para anggota memberikan tanggapan tentang bagaimana agar 
memiliki rasa empati terhadap orang lain yaitu: harus bisa mengerti 
keadaan dan kondisi orang lain, jika ada orang lain yang sedang memiliki 
masalah, maka perlu mendengarkan ceritanya dan mencoba mencari 
pemecahan masalahnya. Para anggota memberikan tanggapan bahwa sikap 



 

 

85

empati itu penting dalam kehidupan sehari-hari karena harus menolong 
orang lain yang membutuhkan pertolongan, suatu saat nanti kita pasti 
membutuhkan bantuan dari orang lain, tetapi sikap empati itu jangan 
sampai merugikan orang lain dan melanggar norma-norma masyarakat. 
Tanggapan dari para anggota sangat positif yaitu merasa senang mengikuti 
bimbingan kelompok karena dapat menambah wawasan tentang sikap 
empati, sehingga dapat menentukan sikap ketika ada orang yang 
membutuhkan bantuan. 

D. Evaluasi 
1. Cara penilaian 

a. Penilaian proses 
Penilaian proses dilakukan pada saat berlangsungnya pemberian 

layanan dengan mengamati keaktifan dan kesungguhan siswa dalam 
kegiatan bimbingan kelompok.  

b. Penilaian hasil 
Dilakukan pada saat kegiatan bimbingan kelompok berakhir 

dengan menanyakan kepada anggota kelompok tentang understanding 
atau pemahaman-pemahaman baru mengenai topik yang dibahas pada 
saat bimbingan kelompok, confortible atau kenyamanan seperti 
perasaan-perasaan, kelegaan yang dialami oleh anggota kelompok 
setelah mengikuti bimbingan kelompok dan action atau komitmen 
yang dibuat oleh anggota kelompok setelah memperoleh informasi 
yang berkaitan dengan topik dalam bimbingan kelompok. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil layanan 
a. Penilaian proses: sejauh ini para anggota belum bisa terbuka dalam 

mengemukakan pendapatnya, mereka masih merasa ragu-ragu. Jadi 
dinamika kelompok belum nampak dan anggota kurang begitu 
kompak dalam mengeluarkan pendapatnya jadi suasana kelompok 
terkesan membosankan, sebab yang aktif berbicara hanya beberapa 
anggota kelompok saja dan anggota yang lain hanya sekedar 
mengiyakan. 
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b. Penilaian hasil:  

• Ada beberapa anggota kelompok belum begitu memahami topik 
yang dibahas yaitu sikap empati, tapi mereka mau berusaha untuk 
terus belajar supaya mereka dapat memahami apa pentingnya 
sikap empati dalam kehidupan sehari-hari. 

• Para anggota merasa kurang nyaman berada dalam kelompok 
karena masih ada anggota yang malu dan ragu-ragu dalam 
mengemukakan pendapat.  

• Para anggota mau berkomitmen untuk mempraktekkan tentang 
informasi baru yang telah didapatkannya dalam kehidupan sehari-
hari yaitu dapat bersikap empati ketika ada orang yang sedang 
mengalami masalah atau musibah. 

E. Analisis hasil penilaian 
Dari proses penilaian yang dilaksanakan dalam kegiatan bimbingan 

kelompok ini dapat dinilai kurang baik, karena dinamika kelompok belum 
muncul, masih ada beberapa anggota kelompok yang tidak mau aktif 
berbicara. 

F. Tindak lanjut 
Tindak lanjut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan anggota kelompok 
dengan pemimpin kelompok untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap 
topik yang sudah dibahas. 
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SMU TEUKU UMAR SEMARANG 

 

LAPORAN PELAKSANAAN, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT  

SATUAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Sikap empati  

B. Spesifikasi Kegiatan: 

1. Bidang Bimbingan : Sosial 

2. Jenis Layanan : Bimbingan kelompok 

3. Fungsi Layanan : Pengembangan 

4. Sasaran Layanan      : Kelompok II (nama anggota kelompok terlampir) 

C. Pelaksanaan Layanan : 

1. Waktu/Tanggal : 45 menit, 1 Desember 2006 

2. Tempat : Ruang BK 

3. Deskripsi dan Komentar Pelaksanaan Layanan : 

Kegiatan bimbingan kelompok ini diikuti oleh 8 siswa. Semua 

tahapan dalam bimbingan kelompok sudah dapat terlewati dengan baik. 

Pada tahap kegiatan, pemimpin kelompok mengemukakan topik yang akan 

dibahas yaitu “sikap empati”. Para anggota memberikan tanggapan tentang 

sikap empati yaitu perasaan dimana kita bisa menempatkan diri seolah-

olah menjadi seperti orang lain. Para anggota memberikan tanggapan 

tentang apa tujuan seseorang berempati kepada orang lain yaitu supaya 

dapat meringankan beban dan menyenangkan orang lain. Jika ada salah 

satu teman yang tidak masuk sekolah, maka para anggota dapat 

menentukan sikapnya yaitu jika tidak masuk lebih dari 2 hari, maka baru 

mencari tahu penyebabnya, tetapi kadang teman yang tidak masuk sekolah 

memakai surat, jadi bisa diketahui dari keterangan surat itu, apakah tidak 

masuk sekolah karena sakit atau pergi. Tapi jika surat itu palsu, maka 

anggota kelompok tidak mau tahu. 
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Para anggota memberikan tanggapan bahwa sikap empati itu 

penting dalam kehidupan sehari-hari karena jika tidak memiliki sikap 

empati terhadap orang lain, maka sikap tolong menolong sulit untuk 

diwujudkan sebab bisa saja menghindar dari orang yang butuh bantuan. 

Tetapi jika memiliki rasa empati, maka harus menolong orang lain sebab 

tujuan dari sikap empati yaitu meringankan beban dan menyenangkan 

orang lain. Tanggapan dari para anggota sangat positif yaitu merasa 

senang mengikuti bimbingan kelompok karena dapat menambah wawasan 

tentang sikap empati dan sarannya agar pada pertemuan berikutnya dapat 

diadakan di kelas saja, jangan di ruang BK karena terkesan formal. 

D. Evaluasi 

1. Cara penilaian 

a. Penilaian proses 

Penilaian proses dilakukan pada saat berlangsungnya pemberian 

layanan dengan mengamati keaktifan dan kesungguhan siswa dalam 

kegiatan bimbingan kelompok.  

b. Penilaian hasil 

Dilakukan pada saat kegiatan bimbingan kelompok berakhir 

dengan menanyakan kepada anggota kelompok tentang pemahaman-

pemahaman baru mengenai topik yang dibahas pada saat bimbingan 

kelompok, kenyamanan seperti perasaan, kelegaan yang dialami oleh 

anggota kelompok setelah mengikuti bimbingan kelompok dan 

komitmen yang dibuat oleh anggota kelompok setelah memperoleh 

informasi yang berkaitan dengan topik dalam bimbingan kelompok. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil layanan 

a. Penilaian proses: sejauh ini para anggota sudah aktif  berbicara, 

mengeluarkan pendapat, ide dan saling melempar pertanyaan, 

perbedaan pendapat masih ada pada pertemuan yang kedua ini. 

Dinamika kelompok sudah muncul pada tahap awal.  
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b. Penilaian hasil:  

• Para anggota kelompok belum begitu memahami topik yang 

dibahas yaitu sikap empati, dampak dari sikap empati yang 

berlebihan, apa perlu dan tujuannya kita berempati kepada orang 

lain, serta pentingnya memiliki sikap empati kepada orang lain. 

• Para anggota merasa nyaman berada dalam kelompok karena mau 

dengan suka rela mengeluarkan pendapatnya, selain itu para 

anggota merasa senang telah mengikuti kegiatan bimbingan 

kelompok 

• Para anggota mau berkomitmen untuk mempraktekkan tentang 

informasi baru yang telah didapatkannya dalam kehidupan sehari-

hari yaitu bisa bersikap empati terhadap orang lain. 

E. Analisis hasil penilaian 

Dari proses penilaian yang dilaksanakan dalam kegiatan bimbingan 

kelompok ini dapat dinilai berhasil dengan cukup baik. Siswa aktif mengikuti 

kegiatan dan turut berperan serta dalam kegiatan tersebut. Aspek sikap yang 

sudah muncul pada pertemuan kali ini adalah sikap tolong menolong  

F. Tindak lanjut 

Tindak lanjut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan anggota kelompok 

dengan pemimpin kelompok untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap 

topik yang sudah dibahas.    
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SMU TEUKU UMAR SEMARANG 

 

LAPORAN PELAKSANAAN, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT  

SATUAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Sikap tolong menolong  

B. Spesifikasi Kegiatan : 

1. Bidang Bimbingan : Pribadi dan sosial 

2. Jenis Layanan : Bimbingan kelompok 

3. Fungsi Layanan : Pengembangan 

4. Sasaran Layanan : Kelompok I (nama anggota kelompok terlampir) 

C. Pelaksanaan Layanan : 

1. Waktu/Tanggal : 40 menit, 30 Nopember 2006 

2. Tempat  : Ruang Kelas 

3. Deskripsi dan Komentar Pelaksanaan Layanan : 

Kegiatan bimbingan kelompok diikuti oleh 8 siswa. Tahapan-

tahapan dalam bimbingan kelompok sudah dapat terlewati dengan baik. 

Para anggota memberikan komentar terhadap acara televisi “tolong” yaitu 

ada anggota yang menganggap acara “tolong” baik karena dapat memberi 

contoh untuk berbuat baik kepada orang lain yaitu dengan memberikan 

pertolongan kepada orang lain yang sedang membutuhkan tanpa 

mengharapkan imbalan. Tetapi ada anggota (T) yang berpendapat bahwa 

acara “tolong” kurang baik karena jarang sekali orang yang mau 

menolong, yang tidak masuk akal seperti menolong dengan mengganti 

karcis yang sudah dibeli oleh orang dengan uang. Kalaupun ada, pasti 

orang itu berharap dapat imbalan dari tim “tolong”. Pemimpin kelompok 

memberikan ilustrasi kasus: jika melihat orang lain yang sedang pingsan di 

tepi jalan dan membutuhkan pertolongan, padahal pada waktu itu kalian 

akan mengikuti ujian. Tanggapan dari para anggota yaitu: ada anggota (T, 

O) yang tidak mau memberikan bantuan karena tidak mau merugikan diri 
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sendiri, ada anggota yang mau menolong dengan memanggil orang lain 

untuk membantu menolong orang yang pingsan tersebut. Anggota  yang 

tidak mau memberikan bantuan berpendapat bahwa jika melihat 

kecelakaan di jalan raya, maka tidak akan memberikan pertolongan, sebab 

merasa tidak mengenal orang tersebut. Dan setelah ditanya seandainya dia 

pada posisi orang yang kecelakaan dan tidak ada orang yang mau 

menolong, maka dia berpendapat itu sudah resiko dia tidak ditolong oleh 

orang lain. 

Mengapa seseorang mau memberikan pertolongan kepada orang 

lain? Tanggapan para anggota yaitu: karena mempunyai rasa kemanusiaan 

dan rasa iba terhadap orang lain, maka tersentuh hatinya dan ingin 

meringankan beban orang lain. Suatu saat nanti pasti membutuhkan 

pertolongan dari orang lain jadi ada baiknya menolong orang lain. 

Para anggota memberikan tanggapan tentang menolong dalam hal 

keburukan seperti: mencontek atau memberikan jawaban ujian pada 

teman. Para anggota tahu kalau menolong dalam hal keburukan itu tidak 

baik, tetapi pernah melakukannya sebab dapat membantu teman 

memperoleh nilai yang bagus. 

Para anggota memberikan tanggapan bahwa sikap tolong 

menolong itu penting dalam kehidupan sehari-hari karena kita pasti 

membutuhkan bantuan dari orang lain. Apalagi kita makhluk sosial yang 

sangat membutuhkan bantuan dari orang lain.  Keuntungan dari menolong 

orang lain yaitu mendapat pahala, dapat meringankan beban orang lain, 

menambah teman dan saudara. Tanggapan dari para anggota sangat positif 

yaitu senang mengikuti bimbingan kelompok, karena dapat menambah 

wawasan tentang arti pentingnya sikap tolong menolong dalam kehidupan 

sehari-hari. Sarannya: agar pada pertemuan berikutnya Siti dan 

Ayuningrum mau aktif berbicara, mengeluarkan pendapatnya, tidak hanya 

diam dan tersenyum saja. 
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D. Evaluasi 

1. Cara penilaian 

a. Penilaian proses 

Penilaian proses dilakukan pada saat berlangsungnya pemberian 

layanan dengan mengamati keaktifan dan kesungguhan siswa dalam 

kegiatan bimbingan kelompok.  

b. Penilaian hasil 

Dilakukan pada saat kegiatan bimbingan kelompok berakhir 

dengan menanyakan kepada anggota kelompok tentang understanding 

atau pemahaman-pemahaman baru mengenai topik yang dibahas pada 

saat bimbingan kelompok, confortible atau kenyamanan seperti 

perasaan-perasaan, kelegaan yang dialami oleh anggota kelompok 

setelah mengikuti bimbingan kelompok dan action atau komitmen 

yang dibuat oleh anggota kelompok setelah memperoleh informasi 

yang berkaitan dengan topik dalam bimbingan kelompok. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil layanan 

a. Penilaian proses: sejauh ini para anggota belum begitu terbuka dalam 

mengemukakan pendapatnya, bahkan ada dua anggota yaitu Siti dan 

Ayuningrum yang tidak mau berbicara dan mengeluarkan 

pendapatnya, mereka hanya tersenyum dan diam karena merasa malu 

dan ragu. Dinamika kelompok belum nampak. Ada sedikit perbedaan 

pendapat diantara anggota kelompok.  

b. Penilaian hasil:  

• Para anggota kelompok sudah memahami topik yang dibahas yaitu 

sikap tolong menolong, mereka bisa menerima pemahaman-

pemahaman baru tentang arti pentingnya sikap tolong menolong 

dalam kehidupan sehari-hari dan apa keuntungan dari sikap tolong 

menolong. Tetapi ada beberapa anggota (T, O) yang masih 

beranggapan bahwa menolong orang lain bukan suatu keharusan 

dan tidak begitu penting, karena yang terjadi di lapangan sering 

dijumpai bahwa jarang memberikan pertolongan kepada orang 
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lain. Jika pada suatu saat mereka membutuhkan bantuan dan tidak 

ada yang membantu, maka mereka beranggapan sudah resiko tidak 

ada yang membantu. 

• Para anggota merasa kurang nyaman berada dalam kelompok 

karena masih ada yang malu dan ragu-ragu dalam mengemukakan 

pendapat. 

• Para anggota mau berkomitmen untuk mempraktekkan tentang 

informasi baru yang telah didapatkannya dalam kehidupan sehari-

hari yaitu menerapkan sikap tolong menolong terhadap sesama. 

E. Analisis hasil penilaian 

Dari proses penilaian yang dilaksanakan dalam kegaitan bimbingan 

kelompok ini dapat dinilai kurang baik, karena dinamika kelompok belum 

muncul, masih ada beberapa anggota kelompok yang tidak mau aktif berbicara 

dan anggota mau berbicara kalau disuruh berbicara terlebih dahulu. Aspek 

sikap yang sudah muncul pada pertemuan kali ini adalah sikap tolong 

menolong dalam hal kebaikan dan keburukan, ketidakjujuran dalam menjawab 

soal ujian yaitu dengan mencontek jawaban teman atau melihat buku. 

F. Tindak lanjut 

Tindak lanjut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan anggota kelompok 

dengan pemimpin kelompok untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap 

topik yang sudah dibahas. 
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SMU TEUKU UMAR SEMARANG 

 

LAPORAN PELAKSANAAN, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT  

SATUAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Sikap tolong menolong  

B. Spesifikasi Kegiatan : 

1. Bidang Bimbingan : Pribadi dan sosial 

2. Jenis Layanan  : Bimbingan kelompok 

3. Fungsi Layanan : Pengembangan 

4. Sasaran Layanan         : Kelompok II (nama anggota kelompok terlampir) 

C. Pelaksanaan Layanan : 

1. Waktu/Tanggal : 45 menit, 29 Nopember 2006 

2. Tempat  : Ruang BK 

3. Deskripsi dan Komentar Pelaksanaan Layanan : 

Kegiatan bimbingan kelompok diikuti oleh 9 siswa. Tahapan-

tahapan dalam bimbingan kelompok sudah dapat terlewati dengan baik. 

Para anggota memberikan komentar terhadap acara televisi “tolong” yaitu 

ada anggota yang menganggap acara “tolong” itu baik karena dapat 

mendorong kita untuk menolong orang yang sedang membutuhkan tanpa 

mengharapkan imbalan. Tetapi ada anggota (A, J, R) yang menganggap 

acara “tolong” kurang baik karena mungkin saja kita menolong orang lain 

yang meminta pertolongan pada kita, padahal kita tidak mengenal orang 

tersebut tapi kita pasti berharap mendapatkan imbalan uang seperti acara 

“tolong”. Pemimpin kelompok memberikan ilustrasi kasus: jika melihat 

orang lain yang sedang pingsan di tepi jalan dan membutuhkan 

pertolongan, padahal pada waktu itu kalian akan mengikuti ujian. 

Tanggapan dari para anggota yaitu: ada anggota yang mau menolong 

meskipun terlambat ikut ujian, yang penting punya niat untuk membantu 

orang yang membutuhkan bantuan kita. Tetapi ada anggota yang tidak 
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mau menolong, karena takut barangkali orang tersebut hanya pura-pura 

pingsan dan punya niat jahat pada kita, lagipula mereka beranggapan 

bahwa daripada menolong tapi dengan berat hati yaitu takut terlambat ikut 

ujian, maka lebih baik tidak menolong sama sekali.  

Ada anggota yang merasa tidak perlu menolong orang yang tidak 

dikenal, karena akan merasa risih sebab karakter orang berbeda-beda yaitu 

ada orang yang mau ditolong dan ada orang yang merasa direndahkan atau 

berfikiran negatif jika ditolong. Seperti contoh: jika ada kecelakaan di 

jalan, maka apabila kita ikut menolong nantinya takut ada orang yang 

beranggapan bahwa kita hanya akan mengambil barang milik orang yang 

kecelakaan tersebut, jadi lebih baik melihat saja.  

Ada anggota yang merasa bahwa mencontek atau memberikan 

jawaban ujian pada teman adalah bentuk bantuan yang biasanya diberikan 

kepada teman karena dengan mencontek maka tidak mungkin langsung 

menjawab atau menulis sama persis seperti jawaban teman, tapi kita bisa 

belajar dan kerjasama dengan teman untuk mencari jawaban yang paling 

benar. Ada anggota yang tidak setuju dengan mencontek karena akan 

membuat malas belajar, kalau kerjasama dengan teman dapat dilakukan 

pada saat di luar ujian, mungkin bisa belajar kelompok dengan banyak 

teman, untuk menambah pengetahuan. Para anggota sudah menyebutkan 

bahwa salah satu cara bekerjasama dengan orang lain yaitu dengan belajar 

kelompok bersama teman-teman. 

Para anggota memberikan tanggapan bahwa sikap tolong 

menolong itu penting dalam kehidupan sehari-hari karena kita pasti 

membutuhkan bantuan dari orang lain, dari pertama kita lahir kita sangat 

membutuhkan orang lain. Pertama lingkungan keluarga yaitu orang tua 

yang membesarkan kita sampai sekarang. Di lingkungan sekolah: kita 

membutuhkan guru untuk mendapatkan pelajaran, teman-teman yang 

banyak agar dapat saling membantu. Di lingkungan masyarakat: kita akan 

bergaul dengan banyak orang dan dapat bermanfaat bagi kita. 
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Para anggota memberikan tanggapan tentang kegiatan bimbingan 

kelompok ini yaitu senang mengikuti bimbingan kelompok karena dapat 

menambah teman baru dan dapat menerima informasi yang dapat 

menambah wawasan kita tentang apa artinya pentingnya sikap tolong 

menolong dalam kehidupan kita sehari-hari. 

D. Evaluasi 

1. Cara penilaian 

a. Penilaian proses 

Penilaian proses dilakukan pada saat berlangsungnya pemberian 

layanan dengan mengamati keaktifan dan kesungguhan siswa dalam 

kegiatan bimbingan kelompok.  

b. Penilaian hasil 

Dilakukan pada saat kegiatan bimbingan kelompok berakhir 

dengan menanyakan kepada anggota kelompok tentang understanding 

atau pemahaman-pemahaman baru mengenai topik yang dibahas pada 

saat bimbingan kelompok, confortible atau kenyamanan seperti 

perasaan-perasaan, kelegaan yang dialami oleh anggota kelompok 

setelah mengikuti bimbingan kelompok dan action atau komitmen 

yang dibuat oleh anggota kelompok setelah memperoleh informasi 

yang berkaitan dengan topik dalam bimbingan kelompok. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil layanan 

a. Penilaian proses: sejauh ini para anggota sudah aktif dalam 

mengemukakan pendapat, ide, tanggapan dan saling melempar 

pertanyaan kepada anggota lain, bahkan ada sedikit perbedaan 

pendapat diantara anggota kelompok.  

b. Penilaian hasil:  

• Para anggota kelompok sudah memahami topik yang dibahas yaitu 

sikap tolong menolong, mereka bisa menerima pemahaman-

pemahaman baru tentang arti pentingnya sikap tolong menolong 

dalam kehidupan sehari-hari dan apa keuntungan dari sikap tolong 

menolong 
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• Para anggota merasa nyaman berada dalam kelompok karena mau 

dengan suka rela mengeluarkan pendapatnya, selain itu para 

anggota merasa senang telah mengikuti kegiatan bimbingan 

kelompok 

• Para anggota mau berkomitmen untuk mempraktekkan tentang 

informasi baru yang telah didapatkannya yaitu mau menerapkan 

sikap tolong menolong terhadap sesama dalam kehidupan sehari-

hari 

E. Analisis hasil penilaian 

Dari proses penilaian yang dilaksanakan dalam kegiatan bimbingan 

kelompok ini dapat dinilai berhasil dengan cukup baik. Siswa aktif mengikuti 

kegiatan dan turut berperan serta dalam kegiatan tersebut. Aspek sikap yang 

sudah muncul pada pertemuan kali ini adalah sikap tolong menolong dalam 

hal kebaikan dan keburukan, ketidakjujuran dalam menjawab soal ujian yaitu 

dengan mencontek jawaban teman atau melihat buku. 

F. Tindak lanjut 

Tindak lanjut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan anggota kelompok 

dengan pemimpin kelompok untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap 

topik yang sudah dibahas. 
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SMU TEUKU UMAR SEMARANG 

 

LAPORAN PELAKSANAAN, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT  

SATUAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Bencana Alam  

B. Spesifikasi Kegiatan : 

1. Bidang Bimbingan : Sosial 

2. Jenis Layanan  : Bimbingan kelompok 

3. Fungsi Layanan : Pemahaman 

4. Sasaran Layanan         : Kelompok II (nama anggota kelompok terlampir) 

C. Pelaksanaan Layanan : 

1. Waktu/Tanggal : 45 menit, 6 Desember 2006 

2. Tempat  : Ruang kelas 

3. Deskripsi dan Komentar Pelaksanaan Layanan : 

Kegiatan bimbingan kelompok diikuti oleh 10 siswa. Tahapan-

tahapan dalam bimbingan kelompok sudah dapat terlewati dengan baik. 

Para anggota mengemukakan pendapat tentang “bencana alam” yaitu 

bencana yang disebabkan oleh alam dan dapat merugikan bagi banyak 

orang serta lingkungan sekitarnya. Para anggota merasa peduli terhadap 

korban bencana alam, karena menurut mereka akibat dari bencana alam 

yaitu dapat memakan korban, baik korban yang meninggal dunia maupun 

yang luka-luka, bisa menyebabkan kerugian seperti kehilangan harta 

benda dan saudara, bisa merusak lingkungan alam sekitar. Setelah para 

anggota tahu tentang akibat dari bencana alam, maka dapat menentukan 

sikapnya dengan menyumbang semampunya, bisa dengan mengumpulkan 

baju-baju layak pakai, mengumpulkan uang seikhlasnya. Ada anggota 

yang berpendapat jika tidak memiliki apa-apa seperti dalam bentuk materi, 

maka bisa dengan cara menghibur supaya terkurangi bebannya. Para 

anggota merasa peduli terhadap korban bencana alam, karena 
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bagaimanapun juga korban bencana alam adalah saudara kita yang wajib 

kita tolong untuk meringankan bebannya, apalagi yang menjadi korban 

bencana alam biasanya kehilangan rumah dan keluarga sehingga menjadi 

pengungsi. Jadi menurut para anggota lebih baik menolong korban 

bencana alam, karena mereka sangat membutuhkan bantuan kita. Tetapi 

ada anggota (A, F, Y, R) yang merasa jika di sekolahnya tidak menariki 

sumbangan untuk korban bencana alam seperti waktu musibah tsunami di 

Aceh, maka tidak memberikan sumbangan karena bingung mau diberikan 

kemana. 

Para anggota memberikan tanggapan tentang kegiatan bimbingan 

kelompok yaitu senang dapat mengikuti kegiatan bimbingan kelompok 

karena dapat menambah informasi tentang bagaimana kita harus 

menentukan sikap ketika ada bencana alam yang terjadi di sekitar kita. 

D. Evaluasi 

1. Cara penilaian 

a. Penilaian proses 

Penilaian proses dilakukan pada saat berlangsungnya pemberian 

layanan dengan mengamati keaktifan dan kesungguhan siswa dalam 

kegiatan bimbingan kelompok.  

b. Penilaian hasil 

Dilakukan pada saat kegiatan bimbingan kelompok berakhir 

dengan menanyakan kepada anggota kelompok tentang understanding 

atau pemahaman-pemahaman baru mengenai topik yang dibahas pada 

saat bimbingan kelompok, confortible atau kenyamanan seperti 

perasaan-perasaan, kelegaan yang dialami oleh anggota kelompok 

setelah mengikuti bimbingan kelompok dan action atau komitmen 

yang dibuat oleh anggota kelompok setelah memperoleh informasi 

yang berkaitan dengan topik dalam bimbingan kelompok. 
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2. Deskripsi dan komentar tentang hasil layanan 

a. Penilaian proses: sejauh ini para anggota sudah aktif dalam 

mengemukakan pendapat dan tanggapan tentang topik yang dibahas.  

b. Penilaian hasil:  

• Para anggota kelompok sudah memahami topik yang dibahas yaitu 

bencana alam, mereka bisa menerima pemahaman-pemahaman 

baru tentang akibat dan bahaya dari bencana alam serta sikap yang 

harus mereka ambil ketika melihat korban bencana alam. 

• Para anggota merasa nyaman berada dalam kelompok karena mau 

dengan suka rela mengeluarkan pendapatnya, selain itu para 

anggota merasa senang telah mengikuti kegiatan bimbingan 

kelompok. 

• Para anggota mau berkomitmen untuk mempraktekkan tentang 

informasi baru yang telah didapatkannya yaitu jika ada bencana 

alam yang terjadi, maka akan bersikap untuk menolong dan peduli 

terhadap korban bencana alam sehingga diharapkan mampu 

meringankan beban penderitaannya.  

E. Analisis hasil penilaian 

Dari proses penilaian yang dilaksanakan dalam kegaitan bimbingan 

kelompok ini dapat dinilai berhasil dengan cukup baik. Siswa aktif mengikuti 

kegiatan dan turut berperan serta dalam kegiatan tersebut. Aspek sikap yang 

sudah muncul pada pertemuan kali ini adalah sikap peduli terhadap orang lain 

dan sikap mau menyumbangkan dengan seikhlasnya dan semampunya. 

F. Tindak lanjut 

Tindak lanjut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan anggota kelompok 

dengan pemimpin kelompok untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap 

topik yang sudah dibahas. 
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SMU TEUKU UMAR SEMARANG 

 

LAPORAN PELAKSANAAN, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT  

SATUAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Bencana alam  

B. Spesifikasi Kegiatan : 

1. Bidang Bimbingan : Sosial 

2. Jenis Layanan : Bimbingan kelompok 

3. Fungsi Layanan : Pemahaman 

4. Sasaran Layanan : Kelompok I (nama anggota kelompok terlampir) 

C. Pelaksanaan Layanan : 

1. Waktu/Tanggal : 30 menit, 7 Desember 2006 

2. Tempat : Ruang Kelas 

3. Deskripsi dan Komentar Pelaksanaan Layanan : 

Kegiatan bimbingan kelompok diikuti oleh 9 siswa. Tahapan-

tahapan dalam bimbingan kelompok sudah dapat terlewati dengan baik. 

Para anggota menyampaikan pendapatnya tentang “bencana alam” yaitu 

bencana yang dapat menyebabkan bahaya bagi kehidupan manusia dan 

banyak merugikan baik materiil maupun non materiil, selain itu bisa 

merusak lingkungan alam. Kita bisa mencegah bencana alam seperti banjir 

dengan tidak membuang sampah disembarang tempat, tidak menebang 

hutan secara liar, mencintai alam ini. Para anggota merasa peduli terhadap 

korban bencana alam, sehingga mereka mau menolong korban bencana 

alam semampunya, bisa dengan memberikan uang, baju bekas yang masih 

bagus dan seandainya tidak memiliki uang, maka bisa dengan tenaga 

seperti ikut membantu mengumpulkan uang dan  baju bekas.  

Para anggota memberikan tanggapan tentang kegiatan bimbingan 

kelompok yaitu senang dapat mengikuti kegiatan bimbingan kelompok 

karena dapat menambah informasi tentang akibat dari bencana alam dan 
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setelah tahu akibat dari bencana alam, maka dapat menentukan sikap yaitu 

bisa dengan menolong korban bencana alam. 

D. Evaluasi 

1. Cara penilaian 

a. Penilaian proses 

Penilaian proses dilakukan pada saat berlangsungnya pemberian 

layanan dengan mengamati keaktifan dan kesungguhan siswa dalam 

kegiatan bimbingan kelompok.  

b. Penilaian hasil 

Dilakukan pada saat kegiatan bimbingan kelompok berakhir 

dengan menanyakan kepada anggota kelompok tentang understanding 

atau pemahaman-pemahaman baru mengenai topik yang dibahas pada 

saat bimbingan kelompok, confortible atau kenyamanan seperti 

perasaan-perasaan, kelegaan yang dialami oleh anggota kelompok 

setelah mengikuti bimbingan kelompok dan action atau komitmen 

yang dibuat oleh anggota kelompok setelah memperoleh informasi 

yang berkaitan dengan topik dalam bimbingan kelompok. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil layanan 

a. Penilaian proses: sejauh ini para anggota sudah mulai aktif berbicara 

dan mau berpendapat tentang topik yang sedang dibahas 

b. Penilaian hasil:  

• Para anggota kelompok sudah memahami topik yang dibahas yaitu 

bencana alam, mereka bisa menerima pemahaman-pemahaman 

baru tentang akibat dari bencana alam dan sikap apa yang harus 

mereka ambil ketika ada bencana alam 

• Para anggota merasa nyaman berada dalam kelompok karena para 

anggota sudah aktif berbicara dan saling mendengarkan pendapat 

anggota kelompok.  

• Para anggota mau berkomitmen untuk mempraktekkan tentang 

informasi baru yang telah didapatkannya yaitu jika ada bencana 
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alam yang terjadi, maka para anggota akan bersikap untuk 

menolong korban bencana alam. 

E. Analisis hasil penilaian 

Dari proses penilaian yang dilaksanakan dalam kegiatan bimbingan 

kelompok ini dapat dinilai cukup baik, karena dinamika kelompok sudah 

mulai muncul pada saat kegiatan bimbingan kelompok berlangsung. Aspek 

sikap yang sudah muncul pada pertemuan kali ini adalah sikap tolong 

menolong kepada orang lain dan sikap menyumbang secara ikhlas. 

F. Tindak lanjut 

Tindak lanjut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan anggota kelompok 

dengan pemimpin kelompok untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap 

topik yang sudah dibahas. 
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SMU TEUKU UMAR SEMARANG 

 

LAPORAN PELAKSANAAN, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT  

SATUAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Kepedulian terhadap orang lain  

B. Spesifikasi Kegiatan : 

1. Bidang Bimbingan : Pribadi dan sosial 

2. Jenis Layanan  : Bimbingan kelompok 

3. Fungsi Layanan : Pencegahan dan pengembangan 

4. Sasaran Layanan  : Kelompok II (nama anggota kelompok terlampir) 

C. Pelaksanaan Layanan : 

1. Waktu/Tanggal : 45 menit, 8 Desember 2006 

2. Tempat  : Ruang Kelas 

3. Deskripsi dan Komentar Pelaksanaan Layanan : 

Kegiatan bimbingan kelompok diikuti oleh 8 siswa. Tahapan-

tahapan dalam bimbingan kelompok sudah dapat terlewati dengan baik. 

Para anggota menyampaikan pendapatnya tentang acara televisi “peduli 

kasih” yaitu acara tersebut baik, karena mengajarkan kepada banyak orang 

untuk mau peduli terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Ada 

anggota (R, R, A) yang berpendapat jika kita tidak memiliki banyak uang 

bagaimana agar kita dapat peduli kepada orang lain, padahal kita tahu 

bahwa ada orang yang menderita sakit parah, tapi karena kita tidak punya 

uang maka kita tidak bisa membantu. Untuk dapat peduli kepada orang 

lain, maka kita harus mempunyai kepekaan dalam diri kita untuk dapat 

tanggap pada keadaan sekitar, jadi apabila ada orang yang menderita sakit 

parah dan kita tidak memiliki banyak uang, maka yang pertama kita harus 

memahami kondisi yang dialami oleh orang lain. Dengan demikian kita 

akan berusaha untuk membantu orang lain yang dalam kesulitan, bisa 

dengan mendaftarkan orang tersebut ke acara televisi “peduli kasih”. 
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Para anggota berpendapat bahwa setiap orang perlu memiliki rasa 

kepedulian terhadap orang lain, karena kita hidup pasti berhubungan 

dengan banyak orang yang berbeda-beda, ada yang kaya dan ada yang 

miskin, jadi apabila kita saling peduli terhadap kondisi orang lain maka 

kita bisa saling berbagi antara yang satu dengan yang lain, yang kaya bisa 

membantu yang miskin, begitu juga sebaliknya. 

Pada saat membahas topik bencana alam, para anggota sudah 

memunculkan sikap kepeduliannya terhadap korban bencana alam dan 

mereka mau menolong korban bencana alam dengan semampunya. 

Pemimpin kelompok meminta pendapat anggota: jika kalian sedang sakit 

dan tidak dapat melakukan aktifitas, maka apa yang kalian rasakan? 

Tanggapan para anggota yaitu merasa sedih. Jika itu yang mengalami 

orang lain, maka apa yang seharusnya kalian perbuat? Tanggapan para 

anggota yaitu akan peduli dan mau mengerti keadaan orang yang sedang 

sakit serta berusaha untuk menghiburnya dan tidak mengganggu biar tidak 

tambah sakit.  

D. Evaluasi 

1. Cara penilaian 

a. Penilaian proses 

Penilaian proses dilakukan pada saat berlangsungnya pemberian 

layanan dengan mengamati keaktifan dan kesungguhan siswa dalam 

kegiatan bimbingan kelompok.  

b. Penilaian hasil 

Dilakukan pada saat kegiatan bimbingan kelompok berakhir 

dengan menanyakan kepada anggota kelompok tentang understanding 

atau pemahaman-pemahaman baru mengenai topik yang dibahas pada 

saat bimbingan kelompok, confortible atau kenyamanan seperti 

perasaan-perasaan, kelegaan yang dialami oleh anggota kelompok 

setelah mengikuti bimbingan kelompok dan action atau komitmen 

yang dibuat oleh anggota kelompok setelah memperoleh informasi 

yang berkaitan dengan topik dalam bimbingan kelompok. 
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2. Deskripsi dan komentar tentang hasil layanan 

a. Penilaian proses: sejauh ini para anggota sudah mulai aktif berbicara 

dan mau berpendapat tentang topik yang sedang dibahas 

b. Penilaian hasil:  

• Para anggota kelompok sudah memahami topik yang dibahas yaitu 

kepedulian terhadap orang lain, mereka bisa menerima 

pemahaman-pemahaman baru bagaimana agar kita memiliki rasa 

kepedulian terhadap orang lain. 

• Para anggota merasa nyaman berada dalam kelompok karena para 

anggota sudah aktif berbicara, tetapi ada anggota yang kurang 

menghargai pendapat anggota yang lain. 

• Para anggota mau berkomitmen untuk mempraktekkan tentang 

informasi baru yang telah didapatkannya yaitu mau peduli dan 

mengerti di saat orang lain sedang membutuhkan bantuan kita. 

E. Analisis hasil penilaian 

Dari proses penilaian yang dilaksanakan dalam kegaitan bimbingan 

kelompok ini dapat dinilai cukup baik, karena dinamika kelompok sudah 

muncul pada tahap awal kegiatan bimbingan kelompok. Aspek sikap yang 

sudah muncul pada pertemuan kali ini adalah sikap peduli dan sikap berbagi 

pada orang lain. 

F. Tindak lanjut 

Tindak lanjut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan anggota kelompok 

dengan pemimpin kelompok untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap 

topik yang sudah dibahas. 
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SMU TEUKU UMAR SEMARANG 

 

LAPORAN PELAKSANAAN, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT  

SATUAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Kepedulian terhadap orang lain  

B. Spesifikasi Kegiatan : 

1. Bidang Bimbingan : Pribadi dan sosial 

2. Jenis Layanan : Bimbingan kelompok 

3. Fungsi Layanan : Pencegahan dan pengembangan 

4. Sasaran Layanan : Kelompok I (nama anggota kelompok terlampir) 

C. Pelaksanaan Layanan : 

1. Waktu/Tanggal : 45 menit, 9 Desember 2006 

2. Tempat : Ruang Kelas 

3. Deskripsi dan Komentar Pelaksanaan Layanan : 

Kegiatan bimbingan kelompok diikuti oleh 9 siswa. Tahapan-

tahapan dalam bimbingan kelompok sudah dapat terlewati dengan baik. 

Para anggota menyampaikan pendapatnya tentang acara televisi peduli 

kasih” yaitu acara tersebut baik, karena ada orang yang mau peduli 

terhadap penyakit yang dialami oleh orang lain.  

Para anggota berpendapat bahwa setiap orang perlu memiliki rasa 

kepedulian terhadap orang lain, karena kita makhluk sosial yang butuh 

bantuan dan perhatian dari orang lain. Kita akan mampu peduli kepada 

orang lain, dengan memahami kondisi yang dialami oleh orang lain 

sehingga kita dapat memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan orang 

lain. Pemimpin kelompok meminta pendapat anggota bila di lingkungan 

sekitarmu terjadi bencana alam, maka sikap apa yang akan kalian 

tunjukkan? Tanggapan anggota yaitu mau peduli terhadap keadaan korban 

bencana alam dan mau membantu korban bencana alam dengan 

menyumbang seikhlasnya. Ada anggota yang berpendapat jika mereka 
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sendiri yang mengalami bencana alam, maka tidak akan mampu untuk 

peduli terhadap kondisi orang lain, karena mereka sendiri masih sangat 

membutuhkan bantuan dari orang lain. Memang sulit untuk peduli 

terhadap orang lain disaat kita sendiri butuh pertolongan dari orang lain,  

tapi tidak ada salahnya jika kita belajar dan melatih diri untuk dapat peduli 

kepada orang lain, dengan berkaca pada diri sendiri yaitu bagaimana 

kondisi kita waktu kita membutuhkan bantuan dari orang lain.   

D. Evaluasi 

1. Cara penilaian 

a. Penilaian proses 

Penilaian proses dilakukan pada saat berlangsungnya pemberian 

layanan dengan mengamati keaktifan dan kesungguhan siswa dalam 

kegiatan bimbingan kelompok.  

b. Penilaian hasil 

Dilakukan pada saat kegiatan bimbingan kelompok berakhir 

dengan menanyakan kepada anggota kelompok tentang understanding 

atau pemahaman-pemahaman baru mengenai topik yang dibahas pada 

saat bimbingan kelompok, confortible atau kenyamanan seperti 

perasaan-perasaan, kelegaan yang dialami oleh anggota kelompok 

setelah mengikuti bimbingan kelompok dan action atau komitmen 

yang dibuat oleh anggota kelompok setelah memperoleh informasi 

yang berkaitan dengan topik dalam bimbingan kelompok. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil layanan 

a. Penilaian proses: sejauh ini para anggota sudah mulai aktif berbicara 

dan mau berpendapat tentang topik yang sedang dibahas 

b. Penilaian hasil:  

• Para anggota kelompok sudah memahami topik yang dibahas yaitu 

kepedulian terhadap orang lain, mereka bisa menerima 

pemahaman-pemahaman baru bagaimana cara melatih untuk dapat 

mempedulikan orang lain. 
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• Para anggota merasa nyaman berada dalam kelompok karena para 

anggota sudah aktif berbicara dan saling mendengarkan pendapat 

anggota kelompok 

• Para anggota mau berkomitmen untuk mempraktekkan tentang 

informasi baru yang telah didapatkannya yaitu mau peduli dan 

mengerti di saat orang lain sedang membutuhkan bantuan kita. 

E. Analisis hasil penilaian 

Dari proses penilaian yang dilaksanakan dalam kegaitan bimbingan 

kelompok ini dapat dinilai cukup baik, karena dinamika kelompok sudah 

muncul pada tahap awal kegiatan bimbingan kelompok. Aspek sikap yang 

sudah muncul pada pertemuan kali ini adalah sikap menyumbang dan sikap 

peduli pada orang lain. 

F. Tindak lanjut 

Tindak lanjut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan anggota kelompok 

dengan pemimpin kelompok untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap 

topik yang sudah dibahas. 
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SMU TEUKU UMAR SEMARANG 

 

LAPORAN PELAKSANAAN, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT  

SATUAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Kebiasaan diri untuk menyumbang  

B. Spesifikasi Kegiatan : 

1. Bidang Bimbingan : Pribadi dan sosial 

2. Jenis Layanan  : Bimbingan kelompok 

3. Fungsi Layanan : Pengembangan 

4. Sasaran Layanan : Kelompok I (nama anggota kelompok terlampir) 

C. Pelaksanaan Layanan : 

1. Waktu/Tanggal  : 45 menit, 14 Desember 2006 

2. Tempat  : Ruang Kelas 

3. Deskripsi dan Komentar Pelaksanaan Layanan : 

Kegiatan bimbingan kelompok diikuti oleh 10 siswa. Tahapan-

tahapan di dalam bimbingan kelompok sudah dapat terlewati dengan baik. 

Menurut para anggota menyumbang adalah memberikan sesuatu kepada 

orang lain yang sangat membutuhkan dengan rasa ikhlas dan tanpa 

paksaan, biasanya bantuan yang diberikan berupa uang atau materi. Para 

anggota memberikan pendapat tentang keuntungan yang didapat jika 

menyumbang sesuatu kepada orang lain yaitu mendapat pahala, merasa 

senang dan lega karena bisa menyumbang, sedangkan tujuan dari 

menyumbang yaitu meringankan beban orang lain Bentuk sumbangan 

yang biasanya diberikan kepada orang lain yaitu berupa tenaga, barang, 

bila ada uang lebih baru bisa menyumbang uang, tapi menurut para 

anggota yang lebih penting adalah melihat dulu orang yang membutuhkan 

sumbangan, misal saja orang membutuhkan tenaga lalu diberi uang, kan 

tidak bisa diterima. Menurut para anggota apabila melihat korban bencana 

alam, tetapi tidak memiliki uang atau materi untuk disumbangkan, maka 
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menyumbang dengan tenaga dan doa agar para korban bencana alam 

diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah SWT. Ada anggota yang 

bertanya: bagaimana supaya kita dapat terbiasa untuk menyumbang? 

Anggota yang lain berpendapat bahwa agar terbiasa untuk menyumbang, 

maka perlu adanya sikap kepedulian kepada orang lain, jadi kita bisa 

merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, misal orang lain masih 

kesulitan untuk makan, sedang kita masih punya makanan lebih, maka kita 

bisa memberikan makanan tersebut, yang penting kita menyumbang 

sesuatu harus dengan ikhlas. Tanggapan para anggota tentang kegiatan 

bimbingan kelompok yaitu baik, karena dapat bekerjasama satu sama yang 

lain dalam kelompok dan dapat menambah pengalaman.  

D. Evaluasi 

1. Cara penilaian 

a. Penilaian proses 

Penilaian proses dilakukan pada saat berlangsungnya pemberian 

layanan dengan mengamati keaktifan dan kesungguhan siswa dalam 

kegiatan bimbingan kelompok.  

b. Penilaian hasil 

Dilakukan pada saat kegiatan bimbingan kelompok berakhir 

dengan menanyakan kepada anggota kelompok tentang pemahaman 

baru mengenai topik yang dibahas pada saat bimbingan kelompok, 

kenyamanan seperti perasaannya, kelegaan yang dialami oleh anggota 

kelompok setelah mengikuti bimbingan kelompok dan komitmen yang 

dibuat oleh anggota kelompok setelah memperoleh informasi yang 

berkaitan dengan topik dalam bimbingan kelompok. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil layanan 

a. Penilaian proses: sejauh ini para anggota sudah terbuka dalam 

mengemukakan pendapatnya. Jadi dinamika kelompok sudah nampak 

dan anggota terlihat begitu kompak dalam membahas topik kebiasaan 

diri untuk menyumbang. 
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b. Penilaian hasil:  

• Para anggota sudah mampu memahami informasi-informasi baru 

tentang bagaimana agar kita terbiasa untuk menyumbang, 

keuntungan yang kita dapat jika kita menyumbang sesuatu kepada 

orang lain dan tujuan kita menyumbang.  

• Para anggota sudah merasa senang mengikuti kegiatan bimbingan 

kelompok, karena mendapat teman baru, menambah wawasan dan 

dapat bekerjasama dengan anggota kelompok yang lain. 

• Para anggota mau berkomitmen untuk mempraktekkan tentang 

informasi baru yang telah didapatkannya dalam kehidupan sehari-

hari yaitu mau membiasakan diri untuk menyumbang kepada 

orang lain, terutama yang sangat membutuhkan bantuan. 

E. Analisis hasil penilaian 

Dari proses penilaian yang dilaksanakan dalam kegaitan bimbingan 

kelompok ini dapat dinilai cukup baik, karena dinamika kelompok sudah 

muncul. Aspek sikap yang sudah muncul pada pertemuan kali ini adalah sikap 

bekerjasama dengan orang lain, sikap menyumbang dan sikap peduli kepada 

orang lain yang membutuhkan bantuan.   

F. Tindak lanjut 

Tindak lanjut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan anggota 

kelompok dengan pemimpin kelompok untuk lebih meningkatkan pemahaman 

terhadap topik yang sudah dibahas. 
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SMU TEUKU UMAR SEMARANG 

 

LAPORAN PELAKSANAAN, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT  

SATUAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Kebiasaan diri untuk menyumbang  

B. Spesifikasi Kegiatan : 

1. Bidang Bimbingan : Pribadi dan sosial 

2. Jenis Layanan  : Bimbingan kelompok 

3. Fungsi Layanan : Pengembangan 

4. Sasaran Layanan : Kelompok II (nama anggota kelompok terlampir) 

C. Pelaksanaan Layanan : 

1. Waktu/Tanggal   : 45 menit, 13 Desember 2006 

2. Tempat  : Ruang Kelas 

3. Deskripsi dan Komentar Pelaksanaan Layanan : 

Kegiatan bimbingan kelompok diikuti oleh 10 siswa. Tahapan-

tahapan di dalam bimbingan kelompok sudah dapat terlewati dengan baik. 

Menurut para anggota menyumbang adalah memberikan sesuatu kepada 

orang lain yang sangat membutuhkan baik berupa barang, uang maupun 

tenaga dengan rasa ikhlas, dengan tujuan untuk meringankan beban orang 

lain. Para anggota memberikan pendapat tentang keuntungan yang didapat 

jika menyumbang sesuatu kepada orang lain yaitu dapat merasa puas, 

merasa lega karena dapat membantu sesama, mendapat pahala dan merasa 

bahagia karena dapat meringankan beban orang lain. Bentuk sumbangan 

yang biasanya diberikan kepada orang lain yaitu berupa uang, tenaga, 

barang, pikiran, jasa atau pertolongan. Menurut para anggota apabila 

melihat korban bencana alam, tetapi tidak memiliki uang atau materi untuk 

disumbangkan, maka menyumbang dengan tenaga dan pikiran, menghibur 

agar tidak bersedih, doa dan kalau tidak memiliki uang maka jangan 

terlalu dipaksakan untuk menyumbang. Pemimpin kelompok meminta 
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pendapat para anggota kelompok tentang: bagaimana supaya kita dapat 

terbiasa untuk menyumbang? Anggota berpendapat bahwa agar terbiasa 

untuk menyumbang, maka perlu adanya rasa kepedulian dan empati 

kepada orang lain yang membutuhkan bantuan, sehingga kita dapat 

memberikan bantuan secara ikhlas, dengan begitu dapat mengurangi beban 

orang lain, bisa dengan cara ikut organisasi, tetapi menyumbang sesuatu 

harus disesuaikan dengan kebutuhan, misal ada teman yang sedang sakit, 

sedangkan kita tidak punya uang untuk menyumbang, maka kita bisa 

memberikan motivasi untuk mempercepat proses kesembuhan.  Menurut 

para anggota menyumbang sesuatu harus dilandasi oleh rasa ikhlas, agar 

mendapat pahala dan sesuatu barang yang diberikan secara ikhlas maka 

akan berguna. Tanggapan para anggota tentang kegiatan bimbingan 

kelompok yaitu baik, karena dapat menambah pengetahuan tentang 

sesuatu yang kita belum tahu, seperti keuntungan yang di dapat jika 

menyumbangkan sesuatu kepada orang lain.  

D. Evaluasi 

1. Cara penilaian 

a. Penilaian proses 

Penilaian proses dilakukan pada saat berlangsungnya pemberian 

layanan dengan mengamati keaktifan dan kesungguhan siswa dalam 

kegiatan bimbingan kelompok.  

b. Penilaian hasil 

Dilakukan pada saat kegiatan bimbingan kelompok berakhir 

dengan menanyakan kepada anggota kelompok tentang pemahaman 

baru mengenai topik yang dibahas pada saat bimbingan kelompok, 

kenyamanan seperti perasaannya, kelegaan yang dialami oleh anggota 

kelompok setelah mengikuti bimbingan kelompok dan komitmen yang 

dibuat oleh anggota kelompok setelah memperoleh informasi yang 

berkaitan dengan topik dalam bimbingan kelompok. 
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2. Deskripsi dan komentar tentang hasil layanan 

a. Penilaian proses: sejauh ini para anggota sudah terbuka dalam 

mengemukakan pendapatnya.  

b. Penilaian hasil:  

• Para anggota sudah mampu memahami informasi-informasi baru 

tentang bagaimana agar kita terbiasa untuk menyumbang, 

keuntungan yang kita dapat jika kita menyumbang sesuatu kepada 

orang lain.  

• Para anggota sudah merasa senang mengikuti kegiatan bimbingan 

kelompok, karena menambah pengetahuan. 

• Para anggota mau berkomitmen untuk mempraktekkan tentang 

informasi baru yang telah didapatkannya dalam kehidupan sehari-

hari yaitu mau membiasakan diri untuk menyumbang kepada 

orang lain secara ikhlas dan tanpa paksaan. 

E. Analisis hasil penilaian 

Dari proses penilaian yang dilaksanakan dalam kegiatan bimbingan 

kelompok ini dapat dinilai cukup baik, karena dinamika kelompok sudah 

muncul. Aspek sikap yang sudah muncul pada pertemuan kali ini adalah sikap 

menyumbang, sikap empati dan sikap peduli kepada orang lain yang 

membutuhkan bantuan.   

F. Tindak lanjut 

Tindak lanjut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan anggota kelompok 

dengan pemimpin kelompok untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap 

topik yang sudah dibahas. 
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SMU TEUKU UMAR SEMARANG 

 

LAPORAN PELAKSANAAN, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT  

SATUAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan       : Bekerjasama dengan orang lain  

B. Spesifikasi Kegiatan : 

1. Bidang Bimbingan : Sosial 

2. Jenis Layanan : Bimbingan kelompok 

3. Fungsi Layanan : Pemahaman 

4. Sasaran Layanan : Kelompok I (nama anggota kelompok terlampir) 

C. Pelaksanaan Layanan : 

1. Waktu/Tanggal : 45 menit, 16 Desember 2006 

2. Tempat : Ruang Kelas 

3. Deskripsi dan Komentar Pelaksanaan Layanan : 

Kegiatan bimbingan kelompok diikuti oleh 10 siswa. Tahapan-

tahapan di dalam bimbingan kelompok sudah dapat terlewati dengan baik. 

Menurut para anggota kemampuan bekerjasama dengan orang lain adalah 

kemampuan melatih kekompakkan bersama orang lain, di mana kita saling 

memberi dan mengisi agar dapat memecahkan masalah bersama. Para 

anggota pernah bekerjasama dengan teman dalam hal kebaikan dan 

contohnya: mengumpulkan uang satu kelas untuk membelikan buku salah 

satu teman yang tidak mampu, ikut kerja bakti atau bersih-bersih di 

sekolah, membuat tugas kelompok bersama, tetapi ada anggota yang 

merasa tidak begitu senang bekerjasama dalam kelompok, karena yang 

bekerja hanya orang-orang tertentu saja dan yang lain hanya ikut tanpa 

menyumbang pikiran apapun. Sedangkan bekerjasama dalam hal 

keburukan, contohnya: bekerjasama untuk mengambil mangga milik 

tetangga, mengambil durian bersama teman-teman, menyontek pada saat 
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ujian dengan melihat buku dibantu oleh temannya, membolos sekolah 

bersama teman karena punya masalah dengan guru.  

Para anggota berpendapat bahwa bekerjasama dengan orang lain 

adalah penting dalam kehidupan sehari-hari karena segala masalah atau 

pekerjaan dapat teratasi dengan mudah, kita tidak dapat hidup tanpa 

bantuan dari orang lain, dengan bekerjasama diharapkan dapat percaya 

dengan orang lain. Setelah para anggota mengetahui betapa pentingnya 

bekerjasama dengan orang lain, maka menurut para anggota manfaat dari 

bekerjasama dengan orang lain sangat banyak yaitu: mempererat tali 

persaudaraan, masalah atau pekerjaan dapat teratasi dengan mudah karena 

dikerjakan secara bersama-sama, bisa melatih kekompakkan kita terutama 

bekerjasama dalam hal kebaikan, bisa meringankan beban kita karena 

dapat diselesaikan oleh banyak orang yang mau bekerjasama dengan kita.  

Para anggota lebih sering bekerjasama dengan teman dalam 

lingkungan sekolah, seperti bekerjasama dalam mengerjakan tugas dan 

kerjabakti di sekolah. Tanggapan para anggota mengikuti kegiatan 

bimbingan kelompok adalah merasa senang dan dapat melatih diri untuk 

menghargai pendapat teman. 

D. Evaluasi 

1. Cara penilaian 

a. Penilaian proses 

Penilaian proses dilakukan pada saat berlangsungnya pemberian 

layanan dengan mengamati keaktifan dan kesungguhan siswa dalam 

kegiatan bimbingan kelompok.  

b. Penilaian hasil 

Dilakukan pada saat kegiatan bimbingan kelompok berakhir 

dengan menanyakan kepada anggota kelompok tentang pemahaman 

baru mengenai topik yang dibahas pada saat bimbingan kelompok, 

kenyamanan seperti perasaannya, kelegaan yang dialami oleh anggota 

kelompok setelah mengikuti bimbingan kelompok dan komitmen yang 
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dibuat oleh anggota kelompok setelah memperoleh informasi yang 

berkaitan dengan topik dalam bimbingan kelompok. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil layanan 

a. Penilaian proses: sejauh ini para anggota sudah terbuka dalam 

mengemukakan pendapatnya dan saling menghargai pendapat teman.  

b. Penilaian hasil:  

• Para anggota sudah mampu memahami informasi-informasi baru 

tentang betapa pentingnya bekerjasama dengan orang lain, baik di 

lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat. 

• Para anggota sudah merasa senang mengikuti kegiatan bimbingan 

kelompok, karena dapat saling menghargai pendapat teman. 

• Para anggota mau berkomitmen untuk mempraktekkan tentang 

informasi baru yang telah didapatkannya dalam kehidupan sehari-

hari yaitu berusaha untuk selalu bekerjasama dengan orang lain 

dalam melakukan sesuatu atau pekerjaan, agar tidak terasa berat. 

E. Analisis hasil penilaian 

Dari proses penilaian yang dilaksanakan dalam kegiatan bimbingan 

kelompok ini dapat dinilai cukup baik, karena dinamika kelompok sudah 

muncul. Aspek sikap yang sudah muncul pada pertemuan kali ini adalah sikap 

tolong menolong dan sikap bekerjasama dalam hal kebaikan dan keburukan 

dengan bersikap tidak jujur pada diri sendiri dan orang lain.   

F. Tindak lanjut 

Tindak lanjut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan anggota kelompok 

dengan pemimpin kelompok untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap 

topik yang sudah dibahas. 
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SMU TEUKU UMAR SEMARANG 

 

LAPORAN PELAKSANAAN, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT  

SATUAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 
A. Topik Permasalahan : Bekerjasama dengan orang lain  

B. Spesifikasi Kegiatan : 

1. Bidang Bimbingan : Sosial 

2. Jenis Layanan : Bimbingan kelompok 

3. Fungsi Layanan : Pemahaman 

4. Sasaran Layanan : Kelompok II (nama anggota kelompok terlampir) 

C. Pelaksanaan Layanan : 

1. Waktu/Tanggal : 45 menit, 15 Desember 2006 

2. Tempat : Ruang Kelas 

3. Deskripsi dan Komentar Pelaksanaan Layanan : 

Kegiatan bimbingan kelompok diikuti oleh 10 siswa. Tahapan-

tahapan di dalam bimbingan kelompok sudah dapat terlewati dengan baik. 

Menurut para anggota kemampuan bekerjasama dengan orang lain adalah 

kemampuan untuk berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain, untuk 

mencapai tujuan dan kebutuhan bersama sesuai dengan yang diharapkan 

bersama, jadi tujuan bekerjasama dengan orang lain agar dapat 

memecahkan masalah secara bersama-sama. Para anggota pernah 

bekerjasama dengan teman dalam hal kebaikan dan contohnya: kegiatan 

kerja bakti, bersih-bersih sekolah, menyelesaikan tugas/PR bersama, iuran 

uang untuk menengok teman yang sedang sakit, pada saat ada teman yang 

berkelahi lalu bersama teman yang lain berusaha melerainya. Sedangkan 

bekerjasama dalam hal keburukan, contohnya: bekerjasama menyontek 

pada waktu ulangan/saling memberikan jawaban dan bekerjasama 

menyembunyikan barang milik teman.  

Para anggota berpendapat bahwa bekerjasama dengan orang lain 

sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena dapat menyelesaikan 
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pekerjaan dengan mudah dan cepat, serta dapat mempererat tali 

persaudaraan. Yang penting kita harus membiasakan diri untuk 

bekerjasama dengan orang lain dalam hal kebaikan saja. Setelah para 

anggota mengetahui betapa pentingnya bekerjasama dengan orang lain, 

maka menurut para anggota manfaat dari bekerjasama dengan orang lain 

sangat banyak yaitu: mempererat silaturahmi, lebih mengenal orang lain, 

pekerjaan yang dilakukan akan terasa lebih mudah dan menyenangkan, 

dapat memecahkan masalah orang lain dalam kelompok, dapat menambah 

tali persahabatan, dapat menambah kekompakkan, bisa menghargai 

pendapat orang lain.  

Para anggota pernah bekerjasama dengan orang lain dalam 

lingkungan keluarga, misalnya membantu membersihkan rumah bersama, 

menyelesaikan masalah keluarga secara bersama-sama. Dalam lingkungan 

sekolah, misalnya kerja bakti, berdiskusi tentang pelajaran. Dalam 

lingkungan masyarakat, misalnya gotong royong membersihkan 

lingkungan sekitarnya. Ada anggota kelompok yang bertanya, bagaimana 

untuk melatih agar dapat bekerjasama dengan orang lain? Anggota yang 

lain menjawab: mengikuti organisasi remaja, jika di rumah sedang kerja 

bakti maka ikut membantu, mengikuti kegiatan ektra kurikuler, seperti 

olahraga, pramuka dan lain-lain. 

D. Evaluasi 

1. Cara penilaian 

a. Penilaian proses 

Penilaian proses dilakukan pada saat berlangsungnya pemberian 

layanan dengan mengamati keaktifan dan kesungguhan siswa dalam 

kegiatan bimbingan kelompok.  

b. Penilaian hasil 

Dilakukan pada saat kegiatan bimbingan kelompok berakhir 

dengan menanyakan kepada anggota kelompok tentang pemahaman 

baru mengenai topik yang dibahas pada saat bimbingan kelompok, 

kenyamanan seperti perasaannya, kelegaan yang dialami oleh anggota 
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kelompok setelah mengikuti bimbingan kelompok dan komitmen yang 

dibuat oleh anggota kelompok setelah memperoleh informasi yang 

berkaitan dengan topik dalam bimbingan kelompok. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil layanan 

a. Penilaian proses: sejauh ini para anggota sudah terbuka dalam 

mengemukakan pendapatnya.  

b. Penilaian hasil:  

• Para anggota sudah mampu memahami informasi-informasi baru 

tentang betapa penting bekerjasama dengan orang lain, baik di 

lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat, serta manfaat yang 

dapat diambil dari bekerjasama dengan orang lain. 

• Para anggota merasa senang mengikuti bimbingan kelompok. 

• Para anggota mau berkomitmen untuk mempraktekkan tentang 

informasi baru yang telah didapatkannya dalam kehidupan sehari-

hari yaitu berusaha untuk selalu bekerjasama dengan orang lain 

dalam melakukan sesuatu atau pekerjaan, agar tidak terasa berat. 

E. Analisis hasil penilaian 

Dari proses penilaian yang dilaksanakan dalam kegaitan bimbingan 

kelompok ini dapat dinilai cukup baik, karena dinamika kelompok sudah 

muncul. Aspek sikap yang sudah muncul pada pertemuan kali ini adalah sikap 

tolong menolong dan sikap bekerjasama dalam hal kebaikan dan keburukan 

dengan bersikap tidak jujur pada diri sendiri dan orang lain.   

F. Tindak lanjut 

Tindak lanjut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan anggota kelompok 

dengan pemimpin kelompok untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap 

topik yang sudah dibahas. 
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SMU TEUKU UMAR SEMARANG 

 

LAPORAN PELAKSANAAN, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT  

SATUAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Penghargaan terhadap orang lain  

B. Spesifikasi Kegiatan : 

1. Bidang Bimbingan : Sosial 

2. Jenis Layanan  : Bimbingan kelompok 

3. Fungsi Layanan : Pemahaman 

4. Sasaran Layanan : Kelompok II (nama anggota kelompok 

terlampir) 

C. Pelaksanaan Layanan : 

1. Waktu/Tanggal : 45 menit, 22 Desember 2006 

2. Tempat  : Ruang Kelas 

3. Deskripsi dan Komentar Pelaksanaan Layanan : 

Kegiatan bimbingan kelompok diikuti oleh 10 siswa. Tahapan-

tahapan di dalam bimbingan kelompok sudah dapat terlewati dengan baik. 

Menurut para anggota, kita perlu menghargai hak orang lain karena jika 

kita menghargai hak orang lain, maka kita juga akan dihargai oleh orang 

lain, selain itu kita dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. 

Para anggota tahu bagaimana rasanya tidak dihargai oleh orang lain yaitu 

merasa sakit hati, marah dan benci pada orang yang bersangkutan, jadi 

harus belajar menghargai orang lain dan tidak menyepelekan.  

Ada anggota yang bertanya: bagaimana cara agar kita dapat 

menghargai hak orang lain? Padahal kita sendiri berhak untuk dihargai 

oleh orang lain. Anggota yang lain menjawab: dengan tidak menyepelekan 

dan menghina orang lain, menghargai diri sendiri dan orang lain, 

menghormati dan tidak mengejek orang lain, memahami pikiran orang 

lain, berbicara dengan sopan dan tingkah laku harus dijaga dengan baik. 
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Para anggota memberikan pendapat, kenapa kita harus bisa bersikap sopan 

santun kepada orang lain? Karena dengan bersikap sopan santun kita akan 

disukai banyak orang, contoh bersikap sopan kepada orang lain: saat 

mengajukan usul tidak memotong pembicaraan orang lain, setiap berbicara 

dengan orang yang lebih tua harus sopan. Pemimpin kelompok 

memberikan masukan bahwa kita harus menghargai hak orang lain karena 

sama juga kita menghargai diri sendiri, saat kita menghargai hak orang 

lain berarti kita memahami bahwa kita juga sebenarnya butuh untuk 

dihargai orang lain. Menghargai orang lain berarti sama saja dengan 

membantu orang lain, sebab membantu orang lain untuk menjalankan 

kebutuhan dan kepentingannya. 

D. Evaluasi 

1. Cara penilaian 

a. Penilaian proses 

Penilaian proses dilakukan pada saat berlangsungnya pemberian 

layanan dengan mengamati keaktifan dan kesungguhan siswa dalam 

kegiatan bimbingan kelompok.  

b. Penilaian hasil 

Dilakukan pada saat kegiatan bimbingan kelompok berakhir 

dengan menanyakan kepada anggota kelompok tentang pemahaman 

baru mengenai topik yang dibahas pada saat bimbingan kelompok, 

kenyamanan seperti perasaannya, kelegaan yang dialami oleh anggota 

kelompok setelah mengikuti bimbingan kelompok dan komitmen yang 

dibuat oleh anggota kelompok setelah memperoleh informasi yang 

berkaitan dengan topik dalam bimbingan kelompok. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil layanan 

a. Penilaian proses: sejauh ini para anggota sudah terbuka dalam 

mengemukakan pendapatnya. 
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b. Penilaian hasil:  

• Para anggota sudah mampu memahami informasi-informasi baru 

tentang arti pentingnya menghargai hak orang lain dan melatih 

agar kita menghargai orang lain 

• Para anggota merasa senang mengikuti bimbingan kelompok. 

• Para anggota mau berkomitmen untuk mempraktekkan tentang 

informasi baru yang telah didapatkannya dalam kehidupan sehari-

hari yaitu berusaha untuk selalu menghargai hak orang lain  

E. Analisis hasil penilaian 

Dari proses penilaian yang dilaksanakan dalam kegaitan bimbingan 

kelompok ini dapat dinilai cukup baik, karena dinamika kelompok sudah 

muncul. Aspek sikap yang muncul adalah dapat menghargai hak orang lain. 

F. Tindak lanjut 

Tindak lanjut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan anggota kelompok 

dengan pemimpin kelompok untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap 

topik yang sudah dibahas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

125

 
SMU TEUKU UMAR SEMARANG 

 

LAPORAN PELAKSANAAN, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT  

SATUAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Penghargaan terhadap orang lain  

B. Spesifikasi Kegiatan : 

1. Bidang Bimbingan : Sosial 

2. Jenis Layanan  : Bimbingan kelompok 

3. Fungsi Layanan : Pemahaman 

4. Sasaran Layanan : Kelompok I (nama anggota kelompok 

terlampir) 

C. Pelaksanaan Layanan : 

1. Waktu/Tanggal : 45 menit, 21 Desember 2006 

2. Tempat  : Ruang Kelas 

3. Deskripsi dan Komentar Pelaksanaan Layanan: 

Kegiatan bimbingan kelompok diikuti oleh 10 siswa. Tahapan-

tahapan di dalam bimbingan kelompok sudah dapat terlewati dengan baik. 

Menurut para anggota, kita perlu menghargai hak orang lain karena jika 

kita tidak menghargai hak orang lain, maka kitapun juga tidak akan 

dihargai oleh orang lain. Para anggota tahu bagaimana rasanya tidak 

dihargai oleh orang lain yaitu merasa jengkel, emosi, sakit hati dan sedih, 

jadi harus belajar menghargai orang lain dan tidak menyepelekan.  

Pemimpin kelompok bertanya, bagaimana cara agar kita dapat 

menghargai hak orang lain? Padahal kita sendiri berhak untuk dihargai 

oleh orang lain. Pendapat para anggota: dengan cara menghargai hak orang 

lain, berusaha untuk menghormati orang lain dan tidak menyepelekan 

orang lain. Setelah mengetahui mengapa kita harus menghargai orang lain, 

maka para anggota juga menyadari masih belum mampu menghargai hak 

orang lain, jika mereka sendiri tidak diperlakukan secara baik, artinya para 
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anggota pernah menyinggung perasaan teman dan berbuat yang tidak 

menyenangkan kepada teman sendiri. Pemimpin kelompok memberikan 

masukan bahwa kita harus menghargai hak orang lain karena sama juga 

kita menghargai diri sendiri, saat kita menghargai hak orang lain berarti 

kita memahami bahwa kita juga sebenarnya butuh untuk dihargai orang 

lain. Menghargai orang lain berarti sama saja dengan membantu orang 

lain, sebab membantu orang lain untuk menjalankan kebutuhan dan 

kepentingannya.  

D. Evaluasi 

1. Cara penilaian 

a. Penilaian proses 

Penilaian proses dilakukan pada saat berlangsungnya pemberian 

layanan dengan mengamati keaktifan dan kesungguhan siswa dalam 

kegiatan bimbingan kelompok.  

b. Penilaian hasil 

Dilakukan pada saat kegiatan bimbingan kelompok berakhir 

dengan menanyakan kepada anggota kelompok tentang pemahaman 

baru mengenai topik yang dibahas pada saat bimbingan kelompok, 

kenyamanan seperti perasaannya, kelegaan yang dialami oleh anggota 

kelompok setelah mengikuti bimbingan kelompok dan komitmen yang 

dibuat oleh anggota kelompok setelah memperoleh informasi yang 

berkaitan dengan topik dalam bimbingan kelompok. 

E. Deskripsi dan komentar tentang hasil layanan 

1. Penilaian proses: sejauh ini para anggota sudah terbuka dalam 

mengemukakan pendapatnya. 

2.  Penilaian hasil:  

a. Para anggota sudah mampu memahami informasi-informasi baru 

tentang arti pentingnya menghargai hak orang lain dan melatih agar 

kita dapat menghargai orang lain 
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b. Para anggota merasa senang mengikuti bimbingan kelompok. 

c. Para anggota mau berkomitmen untuk mempraktekkan tentang 

informasi baru yang telah didapatkannya dalam kehidupan sehari-hari 

yaitu berusaha untuk selalu menghargai hak orang lain dan tidak 

menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain.  

F. Analisis hasil penilaian 

Dari proses penilaian yang dilaksanakan dalam kegiatan bimbingan 

kelompok ini dapat dinilai cukup baik, karena dinamika kelompok sudah 

muncul. Aspek sikap yang muncul adalah masih belum mampu menghargai  

teman, jika mereka sendiri tidak diperlakukan secara baik. 

G. Tindak lanjut 

Tindak lanjut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan anggota kelompok 

dengan pemimpin kelompok untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap 

topik yang sudah dibahas. 
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SMU TEUKU UMAR SEMARANG 

 

LAPORAN PELAKSANAAN, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT  

SATUAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Penghargaan terhadap orang lain  

B. Spesifikasi Kegiatan : 

1. Bidang Bimbingan : Sosial 

2. Jenis Layanan : Bimbingan kelompok 

3. Fungsi Layanan : Pemahaman 

4. Sasaran Layanan : Kelompok I (nama anggota kelompok terlampir) 

C. Pelaksanaan Layanan : 

1. Waktu/Tanggal : 45 menit, 21 Desember 2006 

2. Tempat : Ruang Kelas 

3. Deskripsi dan Komentar Pelaksanaan Layanan: 

Kegiatan bimbingan kelompok diikuti oleh 10 siswa. Tahapan-

tahapan di dalam bimbingan kelompok sudah dapat terlewati dengan baik. 

Menurut para anggota, kita perlu menghargai hak orang lain karena jika 

kita tidak menghargai hak orang lain, maka kitapun juga tidak akan 

dihargai oleh orang lain. Para anggota tahu bagaimana rasanya tidak 

dihargai oleh orang lain yaitu merasa jengkel, emosi, sakit hati dan sedih, 

jadi harus belajar menghargai orang lain dan tidak menyepelekan.  

Pemimpin kelompok bertanya, bagaimana cara agar kita dapat 

menghargai hak orang lain? Padahal kita sendiri berhak untuk dihargai 

oleh orang lain. Pendapat para anggota: dengan cara menghargai hak orang 

lain, berusaha untuk menghormati orang lain dan tidak menyepelekan 

orang lain. Setelah mengetahui mengapa kita harus menghargai orang lain, 

maka para anggota juga menyadari masih belum mampu menghargai hak 

orang lain, jika mereka sendiri tidak diperlakukan secara baik, artinya para 

anggota pernah menyinggung perasaan teman dan berbuat yang tidak 
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menyenangkan kepada teman sendiri. Pemimpin kelompok memberikan 

masukan bahwa kita harus menghargai hak orang lain karena sama juga 

kita menghargai diri sendiri, saat kita menghargai hak orang lain berarti 

kita memahami bahwa kita juga sebenarnya butuh untuk dihargai orang 

lain. Menghargai orang lain berarti sama saja dengan membantu orang 

lain, sebab membantu orang lain untuk menjalankan kebutuhan dan 

kepentingannya.  

D. Evaluasi 

1. Cara penilaian 

a. Penilaian proses 

Penilaian proses dilakukan pada saat berlangsungnya pemberian 

layanan dengan mengamati keaktifan dan kesungguhan siswa dalam 

kegiatan bimbingan kelompok.  

2. Penilaian hasil 

Dilakukan pada saat kegiatan bimbingan kelompok berakhir 

dengan menanyakan kepada anggota kelompok tentang pemahaman 

baru mengenai topik yang dibahas pada saat bimbingan kelompok, 

kenyamanan seperti perasaannya, kelegaan yang dialami oleh anggota 

kelompok setelah mengikuti bimbingan kelompok dan komitmen yang 

dibuat oleh anggota kelompok setelah memperoleh informasi yang 

berkaitan dengan topik dalam bimbingan kelompok. 

3. Deskripsi dan komentar tentang hasil layanan 

a. Penilaian proses: sejauh ini para anggota sudah terbuka dalam 

mengemukakan pendapatnya. 

b. Penilaian hasil:  

• Para anggota sudah mampu memahami informasi-informasi baru 

tentang arti pentingnya menghargai hak orang lain dan melatih 

agar kita dapat menghargai orang lain 

• Para anggota merasa senang mengikuti bimbingan kelompok. 

• Para anggota mau berkomitmen untuk mempraktekkan tentang 

informasi baru yang telah didapatkannya dalam kehidupan sehari-
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hari yaitu berusaha untuk selalu menghargai hak orang lain dan 

tidak menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain.  

E. Analisis hasil penilaian 

Dari proses penilaian yang dilaksanakan dalam kegaitan bimbingan 

kelompok ini dapat dinilai cukup baik, karena dinamika kelompok sudah 

muncul.  

F. Tindak lanjut 

Tindak lanjut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan anggota kelompok 

dengan pemimpin kelompok untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap 

topik yang sudah dibahas. 
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SMU TEUKU UMAR SEMARANG 

 

LAPORAN PELAKSANAAN, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT  

SATUAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Meningkatkan sikap tolong menolong 

B. Spesifikasi Kegiatan : 

1. Bidang Bimbingan : Sosial 

2. Jenis Layanan  : Bimbingan kelompok 

3. Fungsi Layanan : Pengembangan 

4. Sasaran Layanan : Kelompok I (nama anggota kelompok 

terlampir) 

C. Pelaksanaan Layanan : 

1. Waktu/Tanggal : 45 menit, 

2. Tempat  : Ruang Kelas 

3. Deskripsi dan Komentar Pelaksanaan Layanan: 

Kegiatan bimbingan kelompok diikuti oleh 10 siswa. Tahapan-

tahapan di dalam bimbingan kelompok sudah dapat terlewati dengan baik. 

Para anggota berpendapat tentang bagaimana cara untuk meningkatkan 

sikap tolong menolong yaitu dengan memiliki sikap empati terhadap orang 

lain, merasa peduli terhadap orang lain, meningkatkan kesadaran diri 

tentang arti pentingnya menolong orang lain yang membutuhkan,   

membiasakan diri menolong orang lain, tidak bersikap individualistis yang 

artinya mau menang sendiri tanpa memikirkan kepentingan orang lain. 

Menurut para anggota yang menyebabkan seseorang tidak mau menolong 

orang lain yaitu banyak faktor yang mempengaruhi, seperti: tidak 

menyukai atau merasa benci kepada orang yang membutuhkan bantuan, 

tidak memiliki sikap kepedulian terhadap orang lain, tidak memiliki sikap 

empati terhadap orang lain dan bersikap individualistis. Tanggapan para 

anggota mengikuti kegiatan bimbingan kelompok yaitu menambah 
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wawasan, pengetahuan, dapat mengeluarkan pendapat dengan terbuka, 

dapat bekerjasama dengan teman yang lain.   

D. Evaluasi 

1. Cara penilaian 

a. Penilaian proses 

Penilaian proses dilakukan pada saat berlangsungnya pemberian 

layanan dengan mengamati keaktifan dan kesungguhan siswa dalam 

kegiatan bimbingan kelompok.  

b. Penilaian hasil 

Dilakukan pada saat kegiatan bimbingan kelompok berakhir 

dengan menanyakan kepada anggota kelompok tentang pemahaman 

baru mengenai topik yang dibahas pada saat bimbingan kelompok, 

kenyamanan seperti perasaannya, kelegaan yang dialami oleh anggota 

kelompok setelah mengikuti bimbingan kelompok dan komitmen yang 

dibuat oleh anggota kelompok setelah memperoleh informasi yang 

berkaitan dengan topik dalam bimbingan kelompok. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil layanan 

a. Penilaian proses: sejauh ini para anggota sudah terbuka dalam 

mengemukakan pendapatnya. 

b.  Penilaian hasil:  

• Para anggota sudah mampu memahami informasi-informasi baru 

tentang bagaimana cara meningkatkan sikap tolong menolong 

• Para anggota merasa senang mengikuti bimbingan kelompok. 

• Para anggota mau berkomitmen untuk mempraktekkan tentang 

informasi baru yang telah didapatkannya dalam kehidupan sehari-

hari yaitu berusaha untuk selalu meningkatkan perilaku menolong, 

dengan memiliki sikap empati dan sikap kepedulian terhadap orang 

lain.  
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E. Analisis hasil penilaian 

Dari proses penilaian yang dilaksanakan dalam kegaitan bimbingan 

kelompok ini dapat dinilai cukup baik, karena dinamika kelompok sudah 

muncul. Aspek sikap yang sudah muncul pada pertemuan kali ini adalah sikap 

empati, sikap peduli terhadap orang lain dan sikap tolong menolong. 

F. Tindak lanjut 

Tindak lanjut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan anggota kelompok 

dengan pemimpin kelompok untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap 

topik yang sudah dibahas. 
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SMU TEUKU UMAR SEMARANG 

 

LAPORAN PELAKSANAAN, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT  

SATUAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Meningkatkan sikap tolong menolong 

B. Spesifikasi Kegiatan : 

1. Bidang Bimbingan : Sosial 

2. Jenis Layanan  : Bimbingan kelompok 

3. Fungsi Layanan : Pengembangan 

4. Sasaran Layanan : Kelompok II (nama anggota kelompok 

terlampir) 

C. Pelaksanaan Layanan : 

1. Waktu/Tanggal : 45 menit,  

2. Tempat  : Ruang Kelas 

3. Deskripsi dan Komentar Pelaksanaan Layanan: 

Kegiatan bimbingan kelompok diikuti oleh 10 siswa. Tahapan-

tahapan di dalam bimbingan kelompok sudah dapat terlewati dengan baik. 

Para anggota berpendapat tentang bagaimana cara untuk meningkatkan 

sikap tolong menolong yaitu dengan menumbuhkan sikap empati terhadap 

orang lain, sering menyumbang sesuatu kepada orang lain untuk 

mengurangi beban orang lain yang sedang kesusahan, memahami keadaan 

orang lain sehingga mampu memberikan bantuan yang sesuai dengan yang 

dibutuhkannya, saling bekerjasama untuk menolong orang lain yang 

membutuhkan bantuan agar terasa ringan, meningkatkan kesadaran diri 

tentang arti pentingnya menolong orang lain yang membutuhkan. Menurut 

para anggota yang menyebabkan seseorang tidak mau menolong orang 

lain yaitu banyak faktor yang mempengaruhi, seperti: tidak menyukai atau 

merasa benci kepada orang yang membutuhkan bantuan, tidak memiliki 

sikap empati terhadap orang lain, merasa dendam kepada orang lain sebab 
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pernah tidak dibantu oleh orang tersebut, tidak membantu karena tidak 

mendapat imbalan, tidak terbiasa menyumbang sesuatu kepada orang lain, 

tidak mau menolong karena merasa tidak membutuhkan orang lain, 

desakan waktu seperti kita sedang tergesa-gesa jadi sulit untuk menolong 

orang lain. Tanggapan para anggota mengikuti kegiatan bimbingan 

kelompok yaitu lebih mengenal teman-teman yang beda kelas, mengetahui 

tentang sikap sosial dalam masyarakat, menyenangkan, menambah 

pengetahuan, berani mengemukakan pendapatnya di dalam kelompok.   

D. Evaluasi 

1. Cara penilaian 

a. Penilaian proses 

Penilaian proses dilakukan pada saat berlangsungnya pemberian 

layanan dengan mengamati keaktifan dan kesungguhan siswa dalam 

kegiatan bimbingan kelompok.  

b. Penilaian hasil 

Dilakukan pada saat kegiatan bimbingan kelompok berakhir 

dengan menanyakan kepada anggota kelompok tentang pemahaman 

baru mengenai topik yang dibahas pada saat bimbingan kelompok, 

kenyamanan seperti perasaannya, kelegaan yang dialami oleh anggota 

kelompok setelah mengikuti bimbingan kelompok dan komitmen yang 

dibuat oleh anggota kelompok setelah memperoleh informasi yang 

berkaitan dengan topik dalam bimbingan kelompok. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil layanan 

a. Penilaian proses: sejauh ini para anggota sudah terbuka dalam 

mengemukakan pendapatnya. 

b.  Penilaian hasil:  

• Para anggota sudah mampu memahami informasi-informasi baru 

tentang bagaimana cara meningkatkan sikap tolong menolong 

• Para anggota merasa senang mengikuti bimbingan kelompok. 
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• Para anggota mau berkomitmen untuk mempraktekkan tentang 

informasi baru yang telah didapatkannya dalam kehidupan sehari-

hari yaitu berusaha untuk selalu meningkatkan perilaku menolong. 

E. Analisis hasil penilaian 

Dari proses penilaian yang dilaksanakan dalam kegaitan bimbingan 

kelompok ini dapat dinilai cukup baik, karena dinamika kelompok sudah 

muncul. Aspek sikap yang sudah muncul pada pertemuan kali ini adalah sikap 

empati, sikap peduli, sikap bekerjasama, sikap menyumbang dan sikap tolong 

menolong. 

F. Tindak lanjut 

Tindak lanjut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan anggota kelompok 

dengan pemimpin kelompok untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap 

topik yang sudah dibahas. 
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SMU TEUKU UMAR SEMARANG 

 

SATUAN KEGIATAN LAYANAN BIMBINGAN 

 
A. Judul/spesifikasi layanan 

1. Judul   : Menumbuhkan sikap empati 

2. Jenis layanan  : Bimbingan kelompok 

3. Bidang Bimbingan : Sosial 

4. Fungsi Layanan  : Pengembangan 

B. Tujuan Layanan  :  

Agar siswa dapat menumbuhkan sikap empati terhadap orang lain, 

sehingga akan memiliki inisiatif untuk membantu orang lain yang berada 

dalam kesulitan dan mencari bagaimana cara pemecahan permasalahan yang 

muncul dari topik tersebut. 

C. Hasil yang ingin dicapai: 

Ketika mendiskusikan masalah tersebut maka dinamika kelompok 

dapat tercipta. Para siswa dapat bertukar pendapat dan saling menghargai 

pendapat dengan siswa yang lain, sehingga masalah atau topik dapat dibahas 

secara mendalam dan tujuan layanan dapat tercapai dengan baik. 

D. Sasaran Layanan 

Siswa kelas X SMU Teuku Umar Semarang 

E. Uraian Kegiatan dan Materi Layanan 

1. Tahap Pembentukan  

a. Praktikan membuka pertemuan dan mengucapkan salam pembuka 

b. Menanyakan kabar para anggota kelompok 

c. Mengadakan rapport 

d. Mengadakan permainan 
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2. Tahap Peralihan 

Praktikan menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap 

berikutnya dan mengamati kesiapan siswa untuk mengikuti kegiatan 

bimbingan kelompok 

3. Tahap Kegiatan 

a. Praktikan mengemukakan topik yang selanjutnya didiskusikan dengan 

anggota kelompok 

b. Praktikan memberikan penguatan (reinforcement) dengan 

mengikutsertakan anggota dalam mengikuti diskusi dalam kelompok 

c. Praktikan mengawasi jalannya diskusi 

4. Tahap Pengakhiran 

a. Praktikan menyimpulkan topik yang telah dibahas 

b. Praktikan meminta saran dan tanggapan kepada siswa tentang kegiatan 

bimbingan kelompok yang telah dilakukan 

c. Praktikan mengemukakan bahwa kegiatan akan segera berakhir 

d. Praktikan menutup pertemuan dengan mengucapkan salam dan terima 

kasih kepada para anggota kelompok  

F. Materi Layanan  : (Terlampir) 

G. Metode    : Diskusi dan Tanya jawab 

H. Tempat Penyelenggaraan : (Menyesuaikan) 

I. Waktu/Tanggal  :   

J. Penyelenggara Layanan : Praktikan (Reza Pandansari) 

K. Konsultan   : Guru Pembimbing dan Dosen Pembimbing 

L. Rencana Kegiatan dan Tindak Lanjut: 

1. Rencana Penilaian 

Penilaian proses dilakukan pada saat berlangsungnya pemberian 

layanan dengan mengamati keaktifan dan kesungguhan siswa dalam 

kegiatan bimbingan kelompok 

Penilaian produk dilakukan pada saat kegiatan bimbingan 

kelompok berakhir dengan menanyakan kepada anggota kelompok tentang 

understanding atau pemahaman-pemahaman baru mengenai topik yang 
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dibahas pada saat bimbingan kelompok, confortible atau kenyamanan 

seperti perasaan-perasaan, kelegaan yang dialami oleh anggota kelompok 

setelah mengikuti bimbingan kelompok dan action atau komitmen yang 

dibuat oleh anggota kelompok setelah memperoleh informasi yang 

berkaitan dengan topik dalam bimbingan kelompok. 

2. Tindak Lanjut 

Yaitu dengan membantu siswa yang bermasalah dengan 

mengadakan konseling kelompok atau konseling individual 

M. Catatan Khusus 

 

 

Semarang, 18 Desember 2006 

Guru Pembimbing    Praktikan 

 

 
 
Asri Orbaningsih    Reza Pandansari 
      NIM. 1301402023 
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SMU TEUKU UMAR SEMARANG 

 

SATUAN KEGIATAN LAYANAN BIMBINGAN 

 
A. Judul/Spesifikasi layanan 

1. Judul  : Kejujuran 

2. Jenis layanan  : Bimbingan Kelompok 

B. Bidang Bimbingan : Pribadi 

C. Fungsi Layanan  : Pemahaman 

D. Tujuan Layanan  :  

Agar siswa dapat memahami tentang kejujuran dan mau bersikap jujur 

terhadap diri sendiri dan orang lain, sehingga tidak merugikan orang lain 

karena ketidakjujuran seseorang dapat menyebabkan seseorang menjalani 

kesulitan. Sebaliknya kejujuran seseorang dapat membantu seseorang terbebas 

dari kesulitan. Untuk itu bentuk pertolongan dapat berupa kejujuran. 

E. Hasil yang ingin dicapai: 

Ketika mendiskusikan masalah tersebut maka dinamika kelompok dapat 

tercipta. Para siswa dapat bertukar pendapat dan saling menghargai pendapat 

dengan siswa yang lain, sehingga masalah atau topik dapat dibahas secara 

mendalam dan tujuan layanan dapat tercapai dengan baik. 

F. Sasaran Layanan 

Siswa kelas X SMU Teuku Umar Semarang 

G. Uraian Kegiatan dan Materi Layanan 

1. Tahap Pembentukan  

a. Praktikan membuka pertemuan dan mengucapkan salam pembuka 

b. Menanyakan kabar para anggota kelompok 

c. Mengadakan rapport 

d. Mengadakan permainan 
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2. Tahap Peralihan 

Praktikan menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap 

berikutnya dan mengamati kesiapan siswa untuk mengikuti kegiatan 

bimbingan kelompok 

3. Tahap Kegiatan 

a. Praktikan mengemukakan topik yang selanjutnya didiskusikan dengan 

anggota kelompok 

b. Praktikan memberikan penguatan (reinforcement) dengan 

mengikutsertakan anggota dalam mengikuti diskusi dalam kelompok 

c. Praktikan mengawasi jalannya diskusi 

4. Tahap Pengakhiran 

a. Praktikan menyimpulkan topik yang telah dibahas 

b. Praktikan meminta saran dan tanggapan kepada siswa tentang kegiatan 

bimbingan kelompok yang telah dilakukan 

c. Praktikan mengemukakan bahwa kegiatan akan segera berakhir 

d. Praktikan menutup pertemuan dengan mengucapkan salam dan terima 

kasih kepada para anggota kelompok  

H. Materi Layanan  : (Terlampir) 

I. Metode    : Diskusi dan Tanya jawab 

J. Tempat Penyelenggaraan : (Menyesuaikan) 

K. Waktu/Tanggal  :   

L. Penyelenggara Layanan : Praktikan (Reza Pandansari) 

M. Konsultan   : Guru Pembimbing dan Dosen Pembimbing 

N. Rencana Kegiatan dan Tindak Lanjut: 

a. Rencana Penilaian 

Penilaian proses dilakukan pada saat berlangsungnya pemberian 

layanan dengan mengamati keaktifan dan kesungguhan siswa dalam 

kegiatan bimbingan kelompok 

Penilaian produk dilakukan pada saat kegiatan bimbingan 

kelompok berakhir dengan menanyakan kepada anggota kelompok tentang 

understanding atau pemahaman-pemahaman baru mengenai topik yang 
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dibahas pada saat bimbingan kelompok, confortible atau kenyamanan 

seperti perasaan-perasaan, kelegaan yang dialami oleh anggota kelompok 

setelah mengikuti bimbingan kelompok dan action atau komitmen yang 

dibuat oleh anggota kelompok setelah memperoleh informasi yang 

berkaitan dengan topik dalam bimbingan kelompok. 

b. Tindak Lanjut 

Yaitu dengan membantu siswa yang bermasalah dengan 

mengadakan konseling kelompok atau konseling individual 

O. Catatan Khusus 

 

 

Semarang, 18 Desember 2006 

Guru Pembimbing    Praktikan 

 

 
 
Asri Orbaningsih    Reza Pandansari 
      NIM. 1301402023 
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SMU TEUKU UMAR SEMARANG 

 

LAPORAN PELAKSANAAN, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT  

SATUAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

A. Topik Permasalahan : Menumbuhkan sikap empati  

B. Spesifikasi Kegiatan : 

1. Bidang Bimbingan : Sosial 

2. Jenis Layanan  : Bimbingan kelompok 

3. Fungsi Layanan : Pengembangan 

4. Sasaran Layanan   : Kelompok I (nama kelompok terlampir) 

C. Pelaksanaan Layanan : 

1. Waktu/Tanggal : 45 menit,  

2. Tempat  : Ruang Kelas 

3. Deskripsi dan Komentar Pelaksanaan Layanan : 

Pemimpin kelompok mengawali kegiatan dengan salam dan 

menanyakan kabar anggota kelompok. Kegiatan bimbingan kelompok 

diikuti oleh 10 siswa. Tahapan-tahapan di dalam bimbingan kelompok 

sudah dapat terlewati dengan baik. Pada tahap kegiatan, pemimpin 

kelompok mengemukakan topik yang akan dibahas yaitu “menumbuhkan 

sikap empati”. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, empati berarti 

perasaan dimana kita ikut merasakan dan memahami orang lain. Atau 

lebih gampangnya empati berarti menempatkan diri seolah-olah menjadi 

seperti orang lain. Cara menumbuhkan sikap empati yaitu 

a. Jangan selalu berpikir “Mengapa sih kita harus berempati?” tapi kita 

harus berpikir “mengapa tidak kita harus berempati, toh tidak 

merugikan”.  

b. Jangan merasa derajat kita lebih tinggi dari orang lain, tetapi selalu 

ingat bahwa kehidupan itu seperti roda, kadang kita di atas, kadang 

kita di bawah. 
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c. Jangan kita memberikan perhatian atau bantuan hanya kepada orang 

yang menurut kita akan menguntungkan kita saja. 

d. Janganlah selalu jalan-jalan ke mal, cobalah jalan-jalan ke tempat di 

mana banyak orang susah yang berkumpul di sana. Dengan itu kita 

akan melihat ada sisi lain dari kehidupan manusia. 

e. Selalu tebarkan senyum kepada orang lain tapi jangan kebanyakan. 

f. Dengan empati seseorang akan mampu membina hubungan dan 

diterima oleh orang lain. Dengan empati seseorang akan mampu 

bergaul dan menjalin persahabatan dengan orang lain. Untuk itu para 

anggota diharapkan dapat memiliki sikap empati, karena sikap empati 

sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Mempunyai sikap 

empati adalah keharusan seorang manusia, karena di sanalah terletak 

nilai kemanusiaan seseorang. 

D. Evaluasi 

1. Cara penilaian 

a. Penilaian proses 

Penilaian proses dilakukan pada saat berlangsungnya pemberian 

layanan dengan mengamati keaktifan dan kesungguhan siswa dalam 

kegiatan bimbingan kelompok.  

b. Penilaian hasil 

Dilakukan pada saat kegiatan bimbingan kelompok berakhir 

dengan menanyakan kepada anggota kelompok tentang understanding 

atau pemahaman-pemahaman baru mengenai topik yang dibahas pada 

saat bimbingan kelompok, confortible atau kenyamanan seperti 

perasaan-perasaan, kelegaan yang dialami oleh anggota kelompok 

setelah mengikuti bimbingan kelompok dan action atau komitmen 

yang dibuat oleh anggota kelompok setelah memperoleh informasi 

yang berkaitan dengan topik dalam bimbingan kelompok. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil layanan 

a. Penilaian proses: sejauh ini para anggota sudah terbuka dalam 

mengemukakan pendapatnya, jadi dinamika kelompok sudah nampak 
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dan anggota terlihat begitu kompak dalam membahas topik 

menumbuhkan sikap empati. 

b. Penilaian hasil:  

• Para anggota sudah memahami informasi-informasi baru tentang 

bagaimana cara menumbuhkan sikap empati, sehingga dapat 

berguna dalam kehidupan sehari-hari. 

• Para anggota merasa senang mengikuti kegitaan bimbingan 

kelompok, karena mendapat informasi baru yang dapat menambah 

wawasannya. 

• Para anggota mau berkomitmen untuk mempraktekkan tentang 

informasi baru yang telah didapatkannya dalam kehidupan sehari-

hari yaitu mau menumbuhkan sikap empati. 

E. Analisis hasil penilaian 

Dari proses penilaian yang dilaksanakan dalam kegaitan bimbingan 

kelompok ini dapat dinilai cukup baik, karena dinamika kelompok sudah 

muncul. Aspek sikap yang sudah muncul pada pertemuan kali ini adalah sikap 

empati pada orang lain. 

F. Tindak lanjut 

Tindak lanjut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan anggota kelompok 

dengan pemimpin kelompok untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap 

topik yang sudah dibahas. 
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SMU TEUKU UMAR SEMARANG 

 

LAPORAN PELAKSANAAN, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT  

SATUAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 
A. Topik Permasalahan : Menumbuhkan sikap empati  

B. Spesifikasi Kegiatan : 

1. Bidang Bimbingan : Sosial 

2. Jenis Layanan : Bimbingan kelompok 

3. Fungsi Layanan : Pengembangan 

4. Sasaran Layanan : Kelompok II (nama anggota terlampir) 

C. Pelaksanaan Layanan : 

1. Waktu/Tanggal : 45 menit,  

2. Tempat : Ruang Kelas 

3. Deskripsi dan Komentar Pelaksanaan Layanan : 

Pemimpin kelompok mengawali kegiatan dengan salam dan 

menanyakan kabar anggota kelompok. Kegiatan bimbingan kelompok 

diikuti oleh 10 siswa. Tahapan-tahapan di dalam bimbingan kelompok 

sudah dapat terlewati dengan baik. Pada tahap kegiatan, pemimpin 

kelompok mengemukakan topik yang akan dibahas yaitu “menumbuhkan 

sikap empati”. Para anggota memberikan tanggapan tentang sikap empati 

yaitu kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau 

kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Salah satu prasyarat utama dalam 

memiliki sikap empati adalah kemampuan kita untuk mendengarkan atau 

mengerti terlebih dulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang 

lain. Walaupun demikian, rasa empati pada seseorang harus diasah. Bila 

dibiarkan rasa empati tersebut sedikit demi sedikit akan terkikis walau 

tidak sepenuhnya hilang, tergantung dari lingkungan yang membentuknya. 

Banyak segi positif bila kita berempati. 
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Setidaknya ada empat prinsip mengasah empati melalui cerita yang 

dapat kita lakukan. Pertama, melalui contoh atau keteladanan. Di sini para 

nabi dan sahabat adalah model ideal untuk dijadikan teladan. Kedua, 

melalui contoh atau disiplin yang positif. Ketiga, melalui penghayatan 

bermain peran (role playing empathy). Ajarkan anak untuk menghayati 

perasaan, kondisi dan kesulitan orang lain, selain mengajarkan anak untuk 

menyadari tingkah laku negatifnya. Keempat, melalui konsistensi dan 

komitmen orang tua. Ayah dan ibu harus menyepakati aturan yang akan 

mereka terapkan kepada anak. Ceritakan kepada mereka bagaimana 

keluarga nabi dan sahabat selalu konsisten dalam berperilaku. 

D. Evaluasi 

1. Cara penilaian 

a. Penilaian proses 

Penilaian proses dilakukan pada saat berlangsungnya pemberian 

layanan dengan mengamati keaktifan dan kesungguhan siswa dalam 

kegiatan bimbingan kelompok.  

b. Penilaian hasil 

Dilakukan pada saat kegiatan bimbingan kelompok berakhir 

dengan menanyakan kepada anggota kelompok tentang understanding 

atau pemahaman-pemahaman baru mengenai topik yang dibahas pada 

saat bimbingan kelompok, confortible atau kenyamanan seperti 

perasaan-perasaan, kelegaan yang dialami oleh anggota kelompok 

setelah mengikuti bimbingan kelompok dan action atau komitmen 

yang dibuat oleh anggota kelompok setelah memperoleh informasi 

yang berkaitan dengan topik dalam bimbingan kelompok. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil layanan 

a. Penilaian proses: sejauh ini para anggota sudah terbuka dalam 

mengemukakan pendapatnya, jadi dinamika kelompok sudah nampak 

dan anggota terlihat begitu kompak dalam membahas topik 

menumbuhkan sikap empati. 
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b. Penilaian hasil:  

• Para anggota sudah memahami informasi-informasi baru 

tentang bagaimana cara menumbuhkan sikap empati, sehingga 

dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari. 

• Para anggota merasa nyaman berada dalam kelompok karena 

mau dengan suka rela mengeluarkan pendapatnya, selain itu 

para anggota merasa senang telah mengikuti kegiatan 

bimbingan kelompok 

• Para anggota mau berkomitmen untuk mempraktekkan tentang 

informasi baru yang telah didapatkannya dalam kehidupan 

sehari-hari yaitu mau menumbuhkan sikap empati. 

E. Analisis hasil penilaian 

Dari proses penilaian yang dilaksanakan dalam kegaitan bimbingan 

kelompok ini dapat dinilai berhasil dengan cukup baik. Siswa aktif mengikuti 

kegiatan dan turut berperan serta dalam kegiatan tersebut. Aspek sikap yang 

sudah muncul pada pertemuan kali ini adalah sikap empati kepada orang lain. 

F. Tindak lanjut 

Tindak lanjut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan anggota kelompok 

dengan pemimpin kelompok untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap 

topik yang sudah dibahas. 
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SMU TEUKU UMAR SEMARANG 

 

LAPORAN PELAKSANAAN, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT  

SATUAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan : Kejujuran  

B. Spesifikasi Kegiatan : 

1. Bidang Bimbingan : Pribadi 

2. Jenis Layanan : Bimbingan kelompok 

3. Fungsi Layanan : Pemahaman 

4. Sasaran Layanan   : Kelompok I (nama kelompok terlampir) 

C. Pelaksanaan Layanan : 

1. Waktu/Tanggal : 45 menit,  

2. Tempat  : Ruang Kelas 

3. Deskripsi dan Komentar Pelaksanaan Layanan : 

Pemimpin kelompok mengawali kegiatan dengan salam dan 

menanyakan kabar anggota kelompok. Kegiatan bimbingan kelompok 

diikuti oleh 10 siswa. Tahapan-tahapan di dalam bimbingan kelompok 

sudah dapat terlewati dengan baik. Pada tahap kegiatan, pemimpin 

kelompok mengemukakan topik yang akan dibahas yaitu “Kejujuran”. 

Para anggota pernah tidak jujur pada diri sendiri dan orang lain dalam 

bekerjasama dengan teman untuk mencontek jawaban pada saat ujian. 

Sehingga pada pertemuan bimbingan kelompok kali ini akan dibahas 

mengenai kejujuran yang begitu penting untuk dimiliki oleh setiap orang. 

Namun, kejujuran pasti membuat seseorang berpikir seribu kali untuk 

melakukannya. Kejujuran ibarat sebuah barang yang dimiliki dan 

disenangi oleh seseorang. Tapi, ia menyenangi barang itu, sehingga ia 

enggan (pelit) membagi/memberikan kepada orang lain. Demikianlah 

suatu sikap/sifat yang ditunjukkan oleh kebanyakan manusia. Padahal, 

sesungguhnya sebuah kejujuran adalah suatu hal yang sulit dilakukan. 
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Sebaliknya, yang sangat memprihatinkan, justru sebagian orang 

memandang ketidakjujuran sebagai sebuah sikap yang lumrah, “Ah itu 

kan biasa.” Para anggota juga pernah menutupi kesalahan teman atau 

berbohong kepada guru/orang tua agar temannya tidak mendapat 

hukuman. Padahal kebiasaan berbohong sangat tidak baik, karena bisa 

saja merugikan bagi orang lain. Untuk itu meskipun kita telah berbuat 

salah, maka tidak ada salahnya untuk berkata jujur apa adanya sehingga 

kita dapat meminta maaf dan tidak mengulangi hal yang sama.    

D. Evaluasi 

1. Cara penilaian 

a. Penilaian proses 

Penilaian proses dilakukan pada saat berlangsungnya pemberian 

layanan dengan mengamati keaktifan dan kesungguhan siswa dalam 

kegiatan bimbingan kelompok.  

b. Penilaian hasil 

Dilakukan pada saat kegiatan bimbingan kelompok berakhir 

dengan menanyakan kepada anggota kelompok tentang understanding 

atau pemahaman-pemahaman baru mengenai topik yang dibahas pada 

saat bimbingan kelompok, confortible atau kenyamanan seperti 

perasaan-perasaan, kelegaan yang dialami oleh anggota kelompok 

setelah mengikuti bimbingan kelompok dan action atau komitmen 

yang dibuat oleh anggota kelompok setelah memperoleh informasi 

yang berkaitan dengan topik dalam bimbingan kelompok. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil layanan 

a. Penilaian proses: sejauh ini para anggota sudah aktif dalam 

mengemukakan pendapat, ide, tanggapan dan saling melempar 

pertanyaan kepada anggota lain. 

b. Penilaian hasil:  

• Para anggota sudah memahami informasi-informasi baru tentang 

pentingnya kejujuran bagi setiap manusia. 
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• Para anggota merasa nyaman berada dalam kelompok karena mau 

dengan suka rela mengeluarkan pendapatnya, selain itu para 

anggota merasa senang telah mengikuti kegiatan bimbingan 

kelompok 

• Para anggota mau berkomitmen untuk mempraktekkan tentang 

informasi baru yang telah didapatkannya dalam kehidupan sehari-

hari yaitu mau bersikap dan berkata jujur pada orang lain. 

E. Analisis hasil penilaian 

Dari proses penilaian yang dilaksanakan dalam kegiatan bimbingan 

kelompok ini dapat dinilai cukup baik, karena dinamika kelompok sudah 

muncul. Aspek sikap yang sudah muncul pada pertemuan kali ini adalah sikap 

kejujuran. 

F. Tindak lanjut 

Tindak lanjut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan anggota kelompok 

dengan pemimpin kelompok untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap 

topik yang sudah dibahas. 
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SMU TEUKU UMAR SEMARANG 

 

LAPORAN PELAKSANAAN, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT  

SATUAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 
A. Topik Permasalahan : Kejujuran  

B. Spesifikasi Kegiatan : 

1. Bidang Bimbingan : Pribadi 

2. Jenis Layanan : Bimbingan kelompok 

3. Fungsi Layanan : Pemahaman 

4. Sasaran Layanan : Kelompok II (nama anggota terlampir) 

C. Pelaksanaan Layanan : 

1. Waktu/Tanggal : 45 menit,  

2. Tempat : Ruang Kelas 

3. Deskripsi dan Komentar Pelaksanaan Layanan : 

Pemimpin kelompok mengawali kegiatan dengan salam dan 

menanyakan kabar anggota kelompok. Kegiatan bimbingan kelompok 

diikuti oleh 10 siswa. Tahapan-tahapan di dalam bimbingan kelompok 

sudah dapat terlewati dengan baik. Pada tahap kegiatan, pemimpin 

kelompok mengemukakan topik yang akan dibahas yaitu “kejujuran”. Para 

anggota memberikan tanggapan tentang kejujuran yaitu perkataan atau 

sikap yang ditunjukkan pada seseorang sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya atau tidak berbohong. Pada hakekatnya, suatu sikap jujur 

adalah sikap yang apa adanya, tanpa adanya kepentingan-kepentingan 

tertentu. Para anggota pernah bersikap tidak jujur yaitu mencontek 

jawaban pada saat ujian, dengan begitu para anggota telah membohongi 

diri sendiri dan orang lain. Meskipun bisa mendapat nilai yang bagus tapi 

sebenarnya itu bukan hasil dari belajar tetapi mencontek. Untuk itu para 

anggota diharapkan untuk bersikap jujur terhadap diri sendiri dan orang 

lain, karena untuk bersikap jujur tidaklah gampang. Seseorang lebih 
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senang menutupi keadaan yang sebenarnya daripada harus mengatakan 

keadaan yang sebenarnya. Ketidakjujuran seseorang bisa menyebabkan 

orang lain mengalami kesulitan. Begitu juga sebaliknya jika kita bertindak 

jujur kita mungkin akan mengurangi kesulitan atau bahkan memudahkan 

kesulitan orang lain. Untuk itu seseorang dapat mengaktualisasikan sikap 

jujur apabila punya ikhtiar yang sungguh-sungguh, niat baik dan 

kepedulian, ikhlas, dan berkomitmen. 

D. Evaluasi 

1. Cara penilaian 

a. Penilaian proses 

Penilaian proses dilakukan pada saat berlangsungnya pemberian 

layanan dengan mengamati keaktifan dan kesungguhan siswa dalam 

kegiatan bimbingan kelompok.  

b. Penilaian hasil 

Dilakukan pada saat kegiatan bimbingan kelompok berakhir 

dengan menanyakan kepada anggota kelompok tentang understanding 

atau pemahaman-pemahaman baru mengenai topik yang dibahas pada 

saat bimbingan kelompok, confortible atau kenyamanan seperti 

perasaan-perasaan, kelegaan yang dialami oleh anggota kelompok 

setelah mengikuti bimbingan kelompok dan action atau komitmen 

yang dibuat oleh anggota kelompok setelah memperoleh informasi 

yang berkaitan dengan topik dalam bimbingan kelompok. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil layanan 

a. Penilaian proses: sejauh ini para anggota sudah terbuka dalam 

mengemukakan pendapatnya, jadi dinamika kelompok sudah nampak 

dan anggota terlihat begitu kompak dalam membahas topik kejujuran.  

b. Penilaian hasil:  

• Para anggota sudah memahami informasi-informasi baru tentang 

arti pentingnya kejujuran bagi setiap manusia. 

• Para anggota merasa nyaman berada dalam kelompok karena mau 

dengan suka rela mengeluarkan pendapatnya. 
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• Para anggota mau berkomitmen untuk mempraktekkan tentang 

informasi baru yang telah didapatkannya dalam kehidupan sehari-

hari yaitu mau berkata dan bersikap jujur pada orang lain. 

E. Analisis hasil penilaian 

Dari proses penilaian yang dilaksanakan dalam kegiatan bimbingan 

kelompok ini dapat dinilai berhasil dengan cukup baik. Siswa aktif mengikuti 

kegiatan dan turut berperan serta dalam kegiatan tersebut. Aspek sikap yang 

sudah muncul pada pertemuan kali ini adalah sikap kejujuran. 

F. Tindak lanjut 

Tindak lanjut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan anggota kelompok 

dengan pemimpin kelompok untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap 

topik yang sudah dibahas. 

 

 

 


