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ABSTRAK 

 

 

Putra, Azis Andika. 2018. Pengembangan Model Layanan Bimbingan Kelompok Berbasis Desa 

Bahagia  untuk Meningkatkan Sikap Prososial Siswa SMA Negeri Bantul. Tesis. Bimbingan dan 

Konseling Program Studi. Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang .. Pembimbing: I. 

Prof. Dr. Mungin Eddy W., M.Pd,Kons  II. Prof Dr. DYP Sugiharto, M.Pd., Kons,  

 

Kata kunci:  bimbingan kelompok, desa bahagia, sikap prososial 

 

Siswa SMA seyogyanya menumbuhkan sikap prososial yang ditandai dengan kemampuan untuk 

mau menolong terhadap sesama dan berempati. Berdasarkan studi pendahuluan pada SMA 

Negeri 1 Kasihan ditemukan bahwa sikap prososial siswa berada pada kategori tinggi, namun 

masih terdapat siswa dengan tingkat sikap prososial rendah yang ditunjukkan dengan kurangnya 

kemauan untuk menolong, berempati dan bekerjasama, serta kurangnya beramal. Penelitian ini 

bertujuan sebagai berikut: (1) mengetahui pelaksanaan bimbingan bimbingan kelompok, (2) 

mengetahui sikap prososial siswa, (3) menghasilkan model yang efektif untuk membantu 

meningkatkan sikap prososial siswa, (4)  mengetahui keefektifan model bimbingan kelompok 

berbasis desa bahagia untuk meningkatkan sikap prososial siswa. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian dan pengembangan (Research and Development). Model bimbingan kelompok 

berbasis desa bahagia ini telah divalidasi oleh 2 orang pakar bimbingan dan konseling dan 

praktisi SMA yang berkompeten dan mendalami pelaksanaan bimbingan kelompok, serta 

dinyatakan layak untuk digunakan dan dipraktekkan di sekolah. Berdasarkan hasil uji lapangan 

diketahui bahwa model bimbingan kelompok berbsis desa bahagia terbukti efektif dalam 

meningkatkan sikap prososial siswa. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan peningkatan sikap 

prososial siswa sebelum diberikan perlakuan (pre-test) dan setelah mendapatkan tindakan yang 

diberikan (post-test) yang merupakan peningkatan dari 16,36%. Hasil yang signifikan output = 

0,005 < 5%, yang berarti ada peningkatan yang signifikan antara sikap prososial siswa sebelum 

diberikan perlakuan (pre-test) dan setelah tindakan yang diberikan (post-test). Salah satu upaya 

yang perlu dilakukan untuk membantu siswa meningkatkan sikap prososial adalah dengan 

mengoptimalkan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Model bimbingan kelompok 

berbasis desa bahagia ini dapat dijadikan salah satu alternatif dalam meningkatkan mutu 

pelayanan bimbingan kelompok. 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

 

 

 

Putra, Azis Andika. 2018. Development of a Happy Group-Based Guidance Service Model for 

Improving Prosocial Attitudes of Bantul Senior High School Students. Thesis. Study Program 

Guidance and Counseling. Postgraduate Program of Semarang State University .. Advisor: I. 

Prof. Dr. Mungin Eddy W., M.Pd, Cons II. Prof. Dr. DYP Sugiharto, M.Pd., Kons, 

 

Keywords: group guidance, happy village, prosocial attitude 

 

High school students should cultivate a prosocial attitude characterized by the ability to want to 

help others and empathize. Based on preliminary studies at Kasihan 1 State High School, it was 

found that prosocial attitudes of students were in the high category, but there were still students 

with low levels of prosocial attitudes which were shown by a lack of willingness to help, 

empathize and cooperate, and lack of charity. This study aims as follows: (1) knowing the 

implementation of group guidance guidance, (2) knowing the prosocial attitudes of students, (3) 

producing effective models to help improve students' prosocial attitudes, (4) knowing the 

effectiveness of village-based group guidance models happy to improve student prosocial 

attitudes. This research uses research and development (Research and Development) methods. 

This happy village-based group guidance model has been validated by 2 competent guidance and 

counseling experts and high school practitioners and deepens the implementation of group 

guidance, and is declared eligible to be used and practiced in school. Based on the results of field 

tests it was found that the model of guidance for happy village-based groups proved effective in 

improving students' prosocial attitudes. This is indicated by changes in the improvement of 

students' prosocial attitudes before being given treatment (pre-test) and after getting the action 

given (post-test) which is an increase of 16.36%. Significant output results = 0.005 <5%, which 

means there is a significant increase between the prosocial attitudes of students before being 

given treatment (pre-test) and after the actions given (post-test). One effort that needs to be done 

to help students improve prosocial attitudes is to optimize the implementation of group guidance 

services. This happy village-based group guidance model can be used as an alternative in 

improving the quality of group guidance services. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan dari orang 

lain dan tidak dapat hidup sendiri, manusia akan saling berhubungan satu 

sama lain dalam lingkungannya. Lingkungan merupakan hal yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia untuk mengembangkan keterampilan 

bersosialisasi, baik dilingkungan sekolah, lingkungan keluarga maupun 

lingkungan masyarakat. Lingkungan sosial yang dapat mendukung 

perkembangan individu secara positif, maka individu tersebut akan mencapai 

perkembangan sosialnya secara matang, termasuk di dalamnya 

perkembangan sosial remaja. Remaja banyak yang menganut gaya hidup 

hedonis, yang membuat mereka hanya berpikir tentang kesenangan diri 

sendiri tanpa mau memikirkan keadaan orang lain. Remaja bukannya gemar 

untuk melakukan perilaku prososial, justru sebaliknya malah semakin 

banyak di antara remaja yang melakukan perilaku antisosial. Kecenderungan 

untuk melakukan perilaku prososial di antara remaja semakin menurun. 

Senada dengan hal tersebut, Hurlock (1999:210) mengungkapkan bahwa 

masa remaja erat hubungannya dengan nilai-nilai yang selaras dengan dunia 

orang dewasa yang akan dimasuki adalah tugas mengembangkan perilaku 

sosial yang bertanggung jawab. Salah satu dari perilaku sosial yang perlu 

dikembangkan adalah perilaku prososial. 
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Mussen (1989) dalam Dayakisni dan Hudaniah (2009) 

mengungkapkan bahwa perilaku prososial mencakup tindakan-tindakan 

seperti: berbagi, kerjasama, menyumbang/ beramal, menolong, kejujuran, 

kedermawanan, serta mempertimbangkan hak dan kesejahteraan orang lain. 

Perilaku prososial merupakan bentuk tindakan yang positif yang dilakukan 

dengan sukarela atas inisiatif sendiri tanpa adanya paksaaan dari pihak luar 

yang dilakukan semata-mata hanya untuk membantu dan menolong orang 

lain tanpa mengharapkan suatu imbalan. 

Perilaku prososial berkembang dimulai sejak masa anak-anak hingga 

masa dewasa. Pada usia remaja, seseorang sudah harus mampu 

mengembangkan pribadinya, sehingga sesuai dengan nilai etika dan moral 

dalam bentuk perilaku sosial. Salah satu tugas perkembangan remaja yang 

harus dicapai adalah berkaitan dengan hubungan sosial. Havighurst (dalam 

Syamsu Yusuf, 2006:74) mengemukakan tugas-tugas perkembangan sosial 

pada masa remaja yaitu: 1) mencapai hubungan sosial yang lebih matang 

dengan teman-teman sebaya, baik dengan teman sejenis maupun dengan 

lawan jenis, 2) mencapai peran sosial sebagai pria atau wanita artinya dapat 

menerima peranan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di 

masyarakat, 3) mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial 

yang berlaku di masyarakat. 

Keberhasilan remaja dalam menyelesaikan tugas-tugas 

perkembangan di atas mengantarkannya ke dalam suatu kondisi berperilaku 

prososial yang baik, sehingga remaja yang bersangkutan dapat merasa 
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bahagia, harmonis, dan dapat menjadi orang yang produktif. Namun 

sebaliknya apabila gagal, maka remaja akan mengalami ketidakbahagiaan 

atau kesulitan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, keberhasilan remaja ini 

menjadi tantangan bagi pihak sekolah, khususnya guru Bimbingan dan 

Konseling (BK) yang memberikan bantuan kepada siswa, sehingga siswa 

dapat memiliki perilaku prososial. Salah satunya adalah dengan cara 

memberikan suatu layanan bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk 

meningkatkan perilaku prososial siswa. Kurangnya kemampuan siswa dalam 

mengembangkan keterampilan bersosialisasi akan menunjukkan berbagai 

sikap negatif. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan perilaku 

yang ditampilkan siswa di sekolah, seperti melanggar tata tertib sekolah, 

tidak mengerjakan tugas sekolah, tidak bisa bergaul, tidak bisa bekerjasama 

dan mengganggu teman. Rendahnya keterampilan siswa bersosialisasi dapat 

mengakibatkan konflik antar teman dan mengakibatkan perkelahian juga. 

Apabila dibiarkan tanpa adanya penanganan khusus dari sekolah 

khususnya guru BK, maka akan berdampak pada kegagalan dalam mencapai 

tugas-tugas perkembangan individu. Individu yang kurang mampu 

mengembangkan keterampilan bersosialisasi berarti belum dapat 

menyelesaikan tugas perkembangan, untuk mencapai kematangan hubungan 

antar teman sebaya. Pencapaian tugas perkembangan pada individu 

merupakan keharusan karena mempengaruhi tahapan perkembangan 

selanjutnya. Bahkan dikhawatirkan akan menimbulkan konflik pada siswa. 
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Perilaku yang menimbulkan konflik tersebut termasuk perilaku 

antisosial. Perilaku antisosial secara formal disebut penyimpangan 

kepribadian yang antisosial (Antisocial Personality Disorder). Sama halnya 

kekerasan, agresi, perlakuan tidak senonoh serta perilaku kriminal lainnya di 

antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Seringkali disertai dengan 

tidak adanya rasa bersalah dan penyesalan, dimana pelaku kurang peka 

terhadap kondisi emosi dan afeksinya (Sullivan, 2009:78). Perilaku tersebut 

adalah indikator bagi mereka yang perilaku prososialnya mengalami 

gangguan. Menurut Sullivan (2009:79) perilaku antisosial adalah kebalikan 

dari perilaku prososial.  

Perilaku prososial bagian dari kehidupan manusia sebagai makhluk 

sosial, dimana membutuhkan bantuan dari orang lain dan tidak dapat hidup 

sendiri, manusia akan saling berhubungan satu sama lain dalam 

lingkungannya. Lingkungan sosial yang dapat mendukung perkembangan 

individu secara positif. Maka remaja dalam berperilaku prososial yang baik, 

dituntut adanya kepekaan terhadap kondisi emosi dan afeksinya (Sullivan, 

2009:78). Perilaku tersebut adalah indikator bagi mereka yang perilaku 

prososialnya mengalami gangguan.Menurut Sullivan (2009:79) perilaku 

antisosial adalah kebalikan dari perilaku prososial. Banyak pakar yang 

beranggapan bahwa perilaku yang bersifat patologis adalah akibat dari 

proses keterasingan dari kehidupan wajar. 

Hamidah (Isnandar, 2010) menemukan bahwa di tujuh daerah di 

Jawa Timur menunjukkan adanya indikasi penurunan kepedulian sosial dan 
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kepekaan pada remaja terhadap orang lain dan lingkungannya. Remaja 

tampak lebih mementingkan diri sendiri dalam meraih keberhasilan, tanpa 

banyak mempertimbangkan keadaan orang lain di sekitarnya. Hal itu dapat 

menyebabkan remaja menjadi semakin individualis sehingga perilaku sosial 

yang dimiliki semakin pudar. Remaja juga banyak yang menganut gaya 

hidup hedonis, yang membuat mereka hanya berfikir tentang kesenangan diri 

sendiri tanpa mau memikirkan keadaan orang lain. Oleh karena itu, dapatlah 

dikatakan bahwa kecenderungan untuk melakukan perilaku prososial 

diantara remaja semakin menurun. 

Kecenderungan perilaku prososial yang bermasalah, dalam penelitian 

Erlina Permata Sari (2013) skor rata-rata perilaku prososial siswa 57,1%, 

berada pada kategori rendah. Perilaku prososial mencakup segala bentuk 

tindakan yang menguntungkan dan dilakukan untuk menolong orang lain, 

tanpa memperdulikan motif-motif penolong. Perilaku prososial bermanfaat 

bagi remaja dalam interaksi sosial mereka. Hal ini yang membuat perilaku 

prososial menjadi bagian atau norma sosial. Tiga norma yang paling penting 

di dalamnya adalah tanggung jawab sosial, timbal balik dan keadilan sosial 

(Sears, Freedman, dan Peplau,, 2005). 

Sesuai dengan tujuan dari layanan bimbingan kelompok seperti yang 

dikemukakan oleh Prayitno (1995) adalah sebagai berikut:1) mampu 

berbicara di depan orang banyak, 2) mampu mengeluarkan pendapat, ide, 

saran, tanggapan, perasaan dan lain sebagainya kepada orang banyak, 3) 

belajar menghargai pendapat orang lain, 4) bertanggung jawab atas pendapat 
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yang dikemukakannya, 5) mampu mengendalikan diri dan menahan emosi 

(gejolak kejiwaan yang bersifat negatif), 6) dapat bertenggang rasa, 7) 

menjadi akrab satu sama lainnya, 8) membahas masalah atau topik-topik 

umum yang dirasakan atau menjadi kepentingan bersama. 

Rusmana (2009) mendefinisikan bimbingan kelompok sebagai proses 

pemberian bantuan kepada individu melalui suasana kelompok yang 

memungkinkan setiap anggota untuk berpartisipasi aktif dan berbagi 

pengalaman dalam upaya pengembangan wawasan, perilaku dan atau 

keterampilan yang diperlukan dalam upaya mencegah timbulnya masalah 

atau dalam upaya pengembangan pribadi.Siswa melalui kegiatan bimbingan 

kelompok diharapkan dapat menggunakan dan mengembangkan 

kemampuannya secara optimal, membuat pilihan-pilihan yang tepat dan 

bijaksana, dan dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya baik di 

sekolah maupun di luar sekolah. Selain itu, siswa juga diharapkan dapat 

memperoleh persepsi dan wawasan yang terarah, luwes, dan luas serta 

dinamis.  

Menurut Taufik (2016) bahwa bimbingan kelompok melalui teknik 

bermain peran efektif meningkatkan perilaku prososial pada mahasiswa 

bimbingan dan konseling. Salah satu teknik dalam bimbingan kelompok 

yaitu permainan simulasi. Permainan simulasi ini dibuat untuk tujuan-tujuan 

tertentu misalnya untuk membantu siswa mempelajari pengalaman-

pengalaman yang berkaitan dengan aturan-aturan sosial. (Romlah,2006). 

Kondisi ini selaras dengan tujuan bimbingan kelompok untuk meningkatkan 
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perilaku prososial siswa agar dapat menjalani kehidupan sosial yang 

baik.Lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor eksternal yang 

memiliki peran dalam menumbuhkan perilaku prososial siswa di sekolah 

bisa dibangun dengan melihat kemajuan dalam berprestasi baik di bidang 

akademik maupun non akademik, sebagai contoh: berprestasi di bidang 

akademik yaitu anak meraih juara di kelas, sedangkan berprestasi di bidang 

non akademik yaitu anak yang meraih kejuaraan dalam olahraga. 

Konsep Desa Bahagia telah muncul sebagai salah satu layanan atau 

bantuan terapi permainan bimbingan kelompok. Konsep ini biasa 

dipergunakan dalam penggemblengan terhadap PASKIBRAKA (Pasukan 

Pengibar Bendera Pusaka), ini ada dua: pertama pendidikan kepemimpinan 

yang dibimbing oleh para pembina dan kedua, latihan keterampilan fisik 

mulai dari PBB termasuk formasi barisan, naik dan turun tangga, yang 

dibimbing oleh para pelatih. Pembimbingan oleh Pembina dan Pelatih harus 

seimbang, isi mengisi dan tidak bertentangan. Penggemblengan yang tidak 

hanya berisi keterampilan leadership tetapi tentang jiwa sosial dan 

nasionalisme. Cara permainan Keluarga Bahagia dalam gambaran kehidupan 

Desa Bahagia dipilih karena fungsi dan peran keluarga sebagai tempat 

pendidikan yang utama dan pertama bagi anak, kini sudah luntur dan 

melemah. 

Keutuhan anggota dan peranannya sering tidak dijalani lagi, sehingga 

tidak sedikit anak yang mengalami “perilaku prososial rendah”. Si anak 
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kurang memiliki perilaku empati, enggan untuk menolong dan sulit menjalin 

kerjasama baik di lingkungan keluarga, rumah dan sekolah. 

Sistem pembinaan permainan desa bahagia merupakan salah satu cara 

yang selalu digunakan untuk pembinaan anggota PASKIBRAKA baik 

tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Pembinaan 

permainan desa bahagia ini pada hakekatnya adalah suatu rangkaian usaha 

yang dilakukan secara sadar, teratur, terencana dan berkesinambungan 

didalam suatu wilayah tempat hidup sejumlah keluarga, kaum kerabat 

dengan penuh keseimbangan dan ketentraman, dan pancasila dilaksanakan 

sebagai dasar kehidupan sehari-hari. Sistem pembinaan Desa Bahagia 

bertujuan untuk mewujudkan kebiasaan hidup ber-Pancasila dengan 

keluarga bahagia, yang anggota-anggotanya ditata atas dasar falsafah dan 

pandangan hidup bangsa serta memperoleh kemungkinan untuk 

mengembangkan perilaku hidup positif, seperti taqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, Tertib, Disiplin, Gotong Royong yang penuh rasa kekeluargaan. 

Ketika mengikuti pelatihan diharapkan dapat menyerap berbagai ilmu. Hal 

ini dimaksudkan agar dia dapat ditempa dan tumbuh sebagai manusia yang 

berkualitas dalam segala hal. Dengan kemampuan itu ia akan dapat 

berkiprah dalam era pembangunan bangsa indonesia. 

Peningkatan kualitas tersebut tidak bisa dilakukan sekaligus dalam 

satu saat, tetapi sesuai dengan kemampuan setiap anak dan mengikuti proses 

perputaran alam. Anggota yang aktif akan lebih banyak dan cepat menyerap 

ilmu yang diberikan karena ia akan langsung berproses dalam mendalami 
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pengetahuan tersebut. Dengan mengikuti kegiatan dan menghadapi segala 

permasalahan yang ada serta mengetahui cara pemecahannya, ia akan 

tumbuh dan berkembang secara cepat, pada akhirnya akan mampu untuk 

memiliki perilaku dengan nilai-nilai pancasila terutama perilaku prososial 

yang semakin berkembang. Dengan hal ini ia akan mudah menjalin suatu 

kerjasama dengan siapapun baik sebagai anggota masyarakat maupun 

sebagai pribadi. Pola pikir dan wawasannya menjadi semakin luas, jiwa 

kepemimpinannya akan semakin terpupuk dan berkembang kedewasaan 

intelektual dan sosialnya akan tercermin dalam perilaku perbuatannya 

sehari-hari. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk 

mengembangkan mengenai “Pengembangan Model Bimbingan Kelompok 

Permainan Desa Bahagia untuk Meningkatkan Perilaku Prososial Siswa 

SMA”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Bertitik tolak pada paparan uraian latar belakang masalah, maka yang 

menjadi diidentifikasi masalah adalah: 

1. Tingkat perilaku prososial siswa di sekolah masih perlu ditingkatkan 

terutama dalam aspek motivasi dan kehidupan sosial. 

2. Penggunaan teknik-teknik dalam pelaksanaan bimbingan kelompok 

masih bersifat klasikal dan terbatas di kelas saja. 

1.3 Cakupan Masalah 

Agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dan mendalam, maka 

penelitian ini diupayakan memiliki spesifikasi. Penelitian ini tidak meliputi 
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semua bidang bimbingan dan konseling, tetapi hanya mencakup dua hal. 

Adapun masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah: 

1. Bimbingan Kelompok dengan permainan Desa Bahagia. 

2. Perilaku prososial Siswa SMA di Kabupaten Bantul. 

1.4 Rumusan Masalah 

Menyikapi dan mencermati latar deskripsi masalah yang telah 

diungkapkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok SMA yang ada 

di Kabupaten Bantul? 

2. Bagaimana model bimbingan kelompok dengan permainan desa 

bahagia untuk meningkatkan perilaku prososial siswa SMA di 

Kabupaten Bantul? 

3. Bagaimana keefektifan model bimbingan kelompok dengan 

permainan desa bahagia  untuk meningkatkan perilaku prososial siswa 

SMA di Kabupaten Bantul? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan menghasilkan model bimbingan 

kelompok dengan teknik desa bahagia untuk meningkatkan perilaku 

prososial siswa SMA di Kabupaten Bantul. Dari tujuan umum tersebut 

penelitian ini dirinci secara spesifik untuk: 

1. Mengetahui pelaksanaan bimbingan kelompok SMA yang ada di 

Kabupaten Bantul. 
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2. Menghasilkan model bimbingan kelompok dengan permainan desa 

bahagia untuk meningkatkan perilaku prososial siswa SMA di 

Kabupaten Bantul. 

3. Mengetahui efektifitas model bimbingan kelompok permainan desa 

bahagia untuk meningkatkan perilaku prososial siswa SMA di 

Kabupaten Bantul. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dalam 

pengembangan teori maupun praktik bimbingan dan konseling 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan 

bimbingan dan konseling khususnya dalam bidang bimbingan kelompok 

untuk membantu siswa meningkatkan perilaku prososialnya. 

1. Memberikan wawasan keilmuan dibidang bimbingan dan konseling. 

Wawasan ini menyangkut model bimbingan kelompok permainan desa 

bahagia untuk meningkatkan perilaku prososial siswa. 

2. Menjadi bahan pustaka dan referensi untuk penelitian-penelitian sejenis 

bagi pengembangan model bimbingan kelompok dengan permainan 

desa bahagia. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kepada guru 

bimbingan dan konseling di sekolah, kepala sekolah serta para siswa. 
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1. Bagi guru bimbingan dan konseling hasil pengembangan model 

bimbingan kelompok dengan teknik permainan desa bahagia dapat 

digunakan untuk meningkatkan perilaku prososial siswa. 

2. Diperoleh produk baru berupa model bimbingan kelompok dengan 

permainan desa bahagia untuk meningkatkan perilaku prososial 

siswa. 

1.7 Spesifikasi Produk 

Produk yang dikembangkan dalam penelitia ini berupa:  

1.7.1 Model bimbingan kelompok permainan desa bahagia untuk 

meningkatkan kecerdasan emosional. 

1.7.2 Buku model hipotetik bimbingan kelompok dengan 

permainan desa bahagia untuk meningkatkan perilaku prososial. isi 

dari buku tersebut merupakan panduan umum bimbingan 

kelompok dengan permainan desa bahagia yang terdiri dari: 1) 

rasional; 2) visi dan misi; 3) tujuan; 4) isi/ materi; 5) pendukung 

sistem; 6) tahapan; dan 7) evaluasi dan tindak lanjut. 

1.7.3 Buku panduan pelaksanaan model bimbingan kelompok 

dengan permainan desa bahagia untuk meningkatkan perilaku 

prososial, yang didalamnya mencangkup pendahuluan, materi/ 

topic, tujuan, dan teknik kegiatan. 

1.8 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1.8.1 Asumsi Pengembangan 

Asumsi yang menjadi acuan pokok dalam merancang model 

bimbingan kelompok dengan teknik permainan desa bahagia ini 
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merupakan landasan pijak untuk menentukan karakteristik dari model yang 

akan dihasilkan. Adapun asumsi itu adalah sebagai berikut: 

1. Siswa SMA merupakan individu yang sedang mengalami masa transisi 

atau peralihan dari kehidupan kanak-kanak menuju remaja. Dengan 

adanya masa transisi yang didukung perubahan lingkungan fisik 

maupun sosial, tentunya akan berdampak pada semakin banyaknya 

konflik yang dihadapi. Dari sinilah akan terlihat ada siswa yang dapat 

mengembangkan perilaku prososial dengan baik, dan ada juga yang 

tidak. 

2. Materi dari perilaku prososial yang mencakup aspek menolong, 

bekerjasama, Tanggungjawab sosial, kepercayaan pada tuhan yang 

adil, beramal. Jadi perilaku prososial berguna bagidiri sendiri dan 

orang lain.  

3. Melalui pemberian bimbingan kelompok dengan teknik permainan 

desa bahagia dapat lebih efektif dalam meningkatkan perilaku 

prososial siswa dibandingkan dengan bimbingan kelompok 

konvensional, sehingga siswa dapat berkembang dengan optimal 

dalam hubungan sosial dengan lingkungan sekitar. 

1.8.2 Keterbatasan Pengembangan 

Keterbatasan pengembangan adalah keterbatasan desain yang 

dihasilkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Adapun 

keterbatasan tersebut adalah: 

1. Pengembangan model ini hanya dilakukan sampai uji coba terbatas, 
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yang seharusnya sampai uji coba terluas. 

2. Penyusunan model ini belum digeneralisasikan secara luas, masih 

sebatas pada uji coba terbatas pada siswa SMA yang ada di 

Kabupaten Bantul sehingga masih perlu diujicobakan secara luas 

dalam beragam karakteristik dan konteks pelayanan BK di berbagai 

tempat. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, DAN 

KERANGKA BERPIKIR 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian 

tentang pengembangan bimbingan kelompok Permainan desa bahagia untuk 

meningkatkan sikap prososial siswa: 

 Menurut Vidhi Khanna, Ekant Sharma, Shashvat Chauhan dan 

Pragyendu( 2017). Para peneliti berpendapat bahwa kesejahteraan dan 

kebahagiaan saling terkait dan faktor-faktor seperti perilaku prososial, harapan, 

optimisme, dan altruisme juga terkait dengan kesejahteraan. Mendapatkan 

pengetahuan tentang fenomena yang rumit ini adalah tujuan yang dikejar oleh 

beberapa psikolog sosial. Mempertimbangkan tingkat pertumbuhan perilaku 

prososial, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efek perilaku prososial 

pada kesejahteraan dan kebahagiaan. Untuk memenuhi tujuan ini data 

dikumpulkan dari mahasiswa sarjana (N = 250) dari Universitas Delhi dengan 

bantuan teknik sampling acak sederhana. Perilaku prososial, kebahagiaan dan 

kesejahteraan diukur. Temuan menunjukkan bahwa perilaku prososial secara 

langsung berkaitan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan. Hubungan antara 

status sosial ekonomi, kesejahteraan dan kebahagiaan juga ditemukan. 

 Selanjutnya Marita A.M. van Langen, Geert Jan J.M. Stams, Eveline S. 

Van Vugt, Inge B. Wissink and Jessica J. Assecher ( 2014). Tujuan dari penelitian 
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ini adalah tiga kali lipat: untuk memeriksa (1) hubungan antara baik empati 

kognitif maupun afektif dan perilaku prososial; (2) hubungan antara keduanya 

empati kognitif dan afektif dan menyinggung; dan (3) peran distorsi kognitif 

dalam hubungan antara empati kognitif, empati afektif dan menyinggung dalam 

sampel gadis remaja dengan SES rendah dan pendidikan (N = 264). Hasilnya 

menunjukkan bahwa keduanya empati kognitif dan afektif secara positif terkait 

dengan perilaku prososial. Selanjutnya, empati kognitif berhubungan positif 

dengan menyinggung, sedangkan afektif empati tidak terkait dengan 

menyinggung. Akhirnya, tidak ada dukungan yang ditemukan untuk hipotesis 

kami itu distorsi kognitif memainkan peran moderasi dalam hubungan antara 

empati dan menyinggung. 

 Dari penelitian terdahulu D. Fitri Amalia dan Dr. M.M. Nilam Widyarini 

(2018). Kebahagiaan adalah salah satu elemen terpenting untuk kehidupan 

manusia, manusia senang menjadi lebih sehat secara mental dan fisik. Salah satu 

faktor itu dapat mempengaruhi kebahagiaan adalah membantu orang lain. 

Penelitian tentang hal ini di Indonesia masih kecil. Itu tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menentukan apakah ada kontribusi perilaku prososial menuju 

kebahagiaan di akhir remaja. Itu sampel dalam penelitian ini berjumlah 158 orang 

dengan karakteristik wanita dan pria berusia 16-22 tahun dan tinggal di Wilayah 

Jabodetabek. Penelitian ini menggunakan sederhana analisis regresi linier untuk 

menentukan kontribusi perilaku prososial terhadap kebahagiaan di akhir remaja. 

Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan, dapatkan signifikansi 0,000 dan R 

square 0,182. Ini menunjukkan bahwa ada yang sangat signifikan kontribusi 



17 
 

terhadap kebahagiaan prososial perilaku di akhir remaja dan prososial perilaku 

memiliki saham 18,2%. Remaja akhir yang melakukan perilaku prososial akan 

menjalani perubahan signifikan dalam kebahagiaan. 

 Menurut Frank Martela and Richard M. Ryan (2016). Sejumlah 

penelitian telah menunjukkan bahwa prososial perilaku dikaitkan dengan 

peningkatan kesejahteraan, tetapi sebagian besar studi eksperimental sebelumnya 

telah melibatkan aktual atau kontak tatap muka potensial dengan ahli waris. Untuk 

menetapkan bahwa itu adalah perilaku prososial itu sendiri, dan bukan hanya 

peningkatan rasa keterkaitan sosial dengan penerima yang meningkatkan 

kesejahteraan, peserta (n = 76) adalah diundang untuk bermain game komputer 

sederhana, di mana setengahnya dibuat sadar akan peluang untuk memiliki 

prososial anonim berdampak melalui gameplay. Dibandingkan dengan kontrol 

kondisi, kelompok ini mengalami lebih banyak pengaruh positif, kebermaknaan 

dan sedikit lebih banyak vitalitas. Pergi di luar hasil yang dilaporkan sendiri, 

mereka juga menunjukkan kinerja post-game yang lebih baik pada Stroop 

berikutnya tugas, memberikan bukti perilaku untuk positif efek dari perilaku 

prososial. Juga didukung adalah hipotesis bahwa ini efek positif dari perilaku 

prososial pada kesejahteraan dimediasi oleh dinilai secara subjektif otonomi dan 

kompetensi membutuhkan kepuasan. 

 Hasil penelitian J. Kiley Hamlin and Julia W. Van de Vondervoort 

(2015). Penelitian yang dilakukan terutama di Amerika Utara menunjukkan itu 

memberi kepada orang lain secara emosional bermanfaat. Untuk menguji apakah 

manfaat hedonik dari pemberian mewakili fitur universal dari perilaku manusia, 
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kami memperluas pemeriksaan lintas budaya sebelumnya oleh menyelidiki apakah 

penduduk desa skala kecil, pedesaan, dan terisolasi di Vanuatu, di mana penduduk 

desa memiliki pengaruh kecil dari urban, budaya Barat, bertahan hidup di 

pertanian subsisten tanpa listrik, dan memiliki pendidikan formal minimal, 

melaporkan atau menampilkan penghargaan emosional dari terlibat dalam 

prososial (vs.pribadi menguntungkan). Ekspresi emosi direkam video selama 

percobaan dan kemudian kode untuk kebahagiaan. Konsisten dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan di Kanada, anak-anak ditampilkan lebih banyak 

kebahagiaan saat memberikan camilan jauh daripada saat menerima camilan 

sendiri. Apalagi yang emosional imbalan memberi adalah terbesar ketika anak-

anak terlibat dalam pemberian yang mahal (vs tidak mahal). Diambil bersama-

sama, temuan ini menunjukkan bahwa penghargaan emosional dari pemberian 

dapat dideteksi pada orang yang hidup dalam beragam masyarakat dan 

mendukung kemungkinan bahwa manfaat hedonis kedermawanan bersifat 

universal.  

 Menurut Maud Ancion, Isabelle Haring, Rebeka Pattipeilohij, and Anke 

Suijkerbuijk (2015). Hubungan antara perilaku prososial, empati dan agresi telah 

dipelajari berkali-kali. Sebagian besar studi ini membahas perilaku prososial 

sebagai konstruk kesatuan, namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa 

konstruksinya tidak homogen. Studi-studi ini menunjukkan bahwa ada berbagai 

jenis perilaku prososial. Dalam penelitian ini perbedaan dibuat antara publik (yaitu 

di depan orang lain) dan perilaku prososial non-publik. Kedua jenis ini 

menunjukkan asosiasi yang berbeda dengan konstruksi lain (yaitu empati dan 
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agresi). Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan 

asosiasi diferensial antara perilaku prososial publik dan non-publik, empati dan 

agresi. Itu dihipotesiskan bahwa perilaku prososial non-publik secara positif 

terkait dengan empati, dan berhubungan negatif dengan agresi. Ini tidak 

diharapkan untuk perilaku prososial publik. Seratus enam puluh sembilan orang 

dewasa muda Belanda (M = 22,25, SD = 2,25) menyelesaikan langkah-langkah 

yang dilaporkan sendiri pada konstruksi ini. Dalam analisis regresi berganda, yang 

dikendalikan untuk usia dan jenis kelamin, diharapkan hubungan positif antara 

perilaku prososial non-publik dan empati dan hubungan positif yang diharapkan 

antara perilaku prososial publik dan agresi ditemukan. Namun, perilaku prososial 

non-publik tidak berhubungan negatif dengan agresi dan perilaku prososial publik 

tidak berhubungan negatif dengan empati. Keterbatasan dan implikasi untuk 

penelitian masa depan disediakan. 

 Selanjutnya Tina Malti, Sebastian, and Antonio Zulffiano (2015). 

Pengembangan moral menggambarkan kemunculan dan perubahan pemahaman, 

perasaan, dan perasaan individu tentang, prinsip-prinsip moral di seluruh umur. 

Moralitas mencakup berbagai dimensi, emosi yang paling menonjol, pengetahuan 

dan penalaran, nilai-nilai, dan perilaku-perilaku prososial yang relevan secara 

moral. Sementara beberapa diantaranya komponen sangat berkembang di lima 

tahun pertama kehidupan, ada juga perbedaan antar-individu yang besar yang 

meletakkan dasar bagi perbedaan individu dalam perilaku prososial.1 Perbedaan-

perbedaan ini diyakini karena faktor biologis dan lingkungan.2 Perbedaan 

perkembangan terjadi melalui pematangan dan disosialisasikan oleh teman sebaya, 

orang tua, nilai-nilai budaya dan praktik.  
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 Menurut Asha L. Spivak and Joseph A. Durlak (2016).  Perilaku 

prososial menunjukkan konstelasi tindakan sukarela dimaksudkan untuk 

menguntungkan ataumeningkatkan kesejahteraan. Tindakan-tindakan ini termasuk 

membantu, berbagi, menghibur, bekerja sama, menjadi sukarelawan, dan 

melindungi seseorang dari bahaya atau penindasan. Ini adalah perilaku utama 

tidak hanya untuk masyarakat yang berbelas kasih tetapi juga untuk ruang kelas. 

Di pandangan dari bukti yang terkumpul yang menunjukkan bahwa perilaku 

prososial anak-anak muda menjadi penting kontribusi untuk penyesuaian sekolah 

jangka panjang mereka, keberhasilan akademis, dan kesejahteraan sosial dan 

psikologis, 2-4 perkembangan prososial sangat relevan untuk pendidikan awal dan 

intervensi. 

Harison Surbakti (2017). Penelitian ini menguji efektivitas teknik 

Sosiodrama dalam mengajar pelajaran Pragmatis di SMA di Provinsi Sumatera 

Utara. Metode Sociodrama sebagai salah satu cara alternatif dalam mengajar 

Pragmatik; itu meningkatkan motivasi belajar siswa dan meningkatkan prestasi 

belajar. Dengan Penelitian Tindakan Kelas, dihasilkan kesimpulan bahwa 

penerapan model pembelajaran Metode Sosiodrama dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa.  

Bhumika Chudhari dan N. Chinna Chadayan (2016). Kurangnya 

pengetahuan tentang berbagai tindakan pencegahan adalah salah satu penyebab 

utama dalam epidemi penyakit vektor yang ditanggung. Jadi pelatihan dalam 

pencegahan penyakit vector borne akan membantu mengurangi insiden serta 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam mencegah hal 
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yang sama. Studi pendekatan evaluatif dilakukan dengan menggunakan desain 

pra-eksperimental dengan satu kelompok pra-dan pasca-tes desain, dilakukan pada 

60 orang dewasa di desa-desa yang dipilih dari Waghodia menggunakan teknik 

non probability convenience sampling. Hasilnya menunjukkan bahwa skor 

pengetahuan post-test rata-rata (20,91) lebih tinggi dari skor rata-rata pre-test 

(12,8) dan perbedaannya adalah (t = 6,31) pada tingkat signifikansi 0,05%. Hal ini 

secara statistik terbukti bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam skor 

pengetahuan orang dewasa mengenai berbagai penyakit yang ditularkan vektor di 

desa-desa Waghodia Taluka. Data ditabulasikan dan dianalisis dalam hal tujuan 

penelitian, menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. 

Sofowora Olaniyi Alaba (2014). Studi ini mengembangkan paket 

pembelajaran sosiodrama interaktif untuk pengajaran konsep Pendidikan 

Lingkungan. Ini juga menguji tingkat pengetahuan dan sikap siswa terhadap 

pendidikan lingkungan dan menentukan pengaruh pembelajaran sosiodrama 

interaktif dalam meningkatkan pengetahuan siswa tentang bahaya lingkungan dan 

polusi. Ini bertujuan untuk memastikan lingkungan yang berkelanjutan dan sehat. 

Penelitian ini menggunakan pre test, post test control group design. Populasi 

untuk penelitian ini terdiri dari siswa SMP di Area Pemerintah Lokal Atakumosa-

Barat di Negara Bagian Osun. Dua ratus siswa JSS III dipilih secara acak dari 

empat sekolah dari Pemerintah Daerah ini. Siswa-siswa ini juga secara acak 

ditugaskan untuk dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kontrol. Para 

siswa dalam kelompok eksperimen terpapar pada paket pembelajaran drama 

interaktif sementara siswa dalam kelompok control diajarkan konsep Pendidikan 
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Lingkungan menggunakan metode konvensional. Tiga instrumen yang digunakan 

untuk pengumpulan data adalah (i) Kuisioner survei tentang pengetahuan awal 

siswa tentang pendidikan lingkungan dan bahaya lingkungan (ii) Kuisioner 

tentang pengaruh paket pembelajaran drama interaktif pada konsep pendidikan 

lingkungan belajar) (iii) Uji Pencapaian Bahaya Lingkungan . Data yang 

terkumpul dianalisis menggunakan mean, standar deviasi dan t-test. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa paket pembelajaran drama interaktif efektif dalam 

pengajaran pendidikan lingkungan dan berguna dalam memperluas pengetahuan 

siswa tentang pencemaran lingkungan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 

Paket Pembelajaran Sosiodrama Interaktif meningkatkan kinerja akademik siswa 

dan mengubah sikap mereka secara positif. 

Samuel O. Salami (2010). Penelitian ini menguji bagaimana kecerdasan 

emosi, self-efficacy, dan kesejahteraan psikologis berkontribusi pada perilaku dan 

sikap siswa. Dua ratus empat puluh dua siswa dari sebuah perguruan tinggi 

pendidikan, di Kwara State, Nigeria menanggapi seperangkat kuesioner yang 

terdiri dari ukuran kecerdasan emosional (EI), self-efficacy, kesejahteraan 

psikologis (yaitu kebahagiaan, kepuasan hidup dan depresi) dan perilaku dan sikap 

siswa. Analisis regresi hirarkis yang dilakukan untuk masing-masing variabel 

menunjukkan bahwa kecerdasan emosi, self-efficacy, kebahagiaan dan kepuasan 

hidup yang tinggi. Penelitian ini menunjukkan perlunya menekankan psikologi 

positif dalam meningkatkan unsure positif pada siswa secara proaktif daripada 

retroaktif berusaha menyelesaikan masalah yang muncul dalam rangka 

meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. 
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Affiyani Pramono (2013). Tujuan penelitian ini adalah dapat 

ditemukannya model bimbingan kelompok melalui teknik psikodrama yang efektif 

untuk mengembangkan konsep diri positif siswa kelas IX SMP 2 Mejobo Kudus 

Tahun Pelajaran 2012/2013. Untuk menghasilkan model bimbingan kelompok 

melalui teknik psikodrama untuk mengembangkan konsep diri positif siswa 

tersebut. Hasil secara umum dalam penelitian ini yakni ditemukannya model 

bimbingan kelompok melalui teknik psikodrama yang efektif untuk 

mengembangkan konsep diri positif. Serta berdasarkan hasil analisis, kemudian 

dikonsultasikan dengan tabel uji t dengan N=10 taraf signifikan 5%=2,228 

ternyata hasil perhitungan lebih besar dari harga tabel (17,2>2,228) maka dapat 

dikatakan signifikan. Konsep diri positif dan kecerdasan emosional mempunyai 

kesamaan yaitu sama-sama aspek psikologis individu. Jadi ketika layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama efektif untuk mengembangkan 

konsep diri positif siswa, maka diharapkan teknik psikodrama juga efektif untuk 

meningkatkan kecerdasan emosional siswa. 

 John F. Dovidio, Samuel L.Gaertner, Nurit Shnabel, Tamar Saguy, and 

James Johnson (2009). Berbagai intervensi yang berbeda, seperti antarkelompok 

yang terstruktur dengan tepat kontak (Pettigrew & Tropp, 2006) dan tekankan 

pada berbagi identitas sosial (Gaertner & Dovidio, 2000), telah ditunjukkan untuk 

meningkatkan sikap antarkelompok. Namun, antarkelompok lebih menguntungkan 

Sikap tidak selalu menerjemahkan secara langsung ke antarkelompok yang lebih 

positif tindakan. Dalam bab ini, kami meninjau bukti yang mendukung Common 

Model Identitas In-Group (Gaertner & Dovidio, 2000), yang menyarankan bahwa 



24 
 

bias dalam perilaku prososial terhadap anggota kelompok luar bisa dikurangi 

ketika anggota kelompok mengelompokkan diri dalam kelompok yang lebih 

tinggi. Penekanan empiris kami adalah pada orientasi anggota kelompok 

mayoritas terhadap minoritas, karena berdasarkan posisi mereka di masyarakat itu 

adalah bantuan anggota kelompok mayoritas itu lebih sering dibutuhkan. Kami 

juga membahas bagaimana memahami perbedaannya perspektif anggota 

kelompok mayoritas dan minoritas dapat menyediakan wawasan tentang kondisi 

yang mempengaruhi perilaku prososial. 

 Proud Arunrangsiwed and Siriporn Meenanan (2016). Artikel ini 

mencakup temuan penelitian sebelumnya berdasarkan (1) media pendidikan, (2) 

prososial media, dan (3) metode mengenai penggunaan media hiburan untuk 

pendidikan. Untuk menggabungkan media di kelas dapat membantu meningkatkan 

motivasi belajar siswa, meningkatkan kinerja kelas, dan meningkatkan proses 

pembelajaran. Media hiburan seperti film dan film animasi harus digunakan, 

karena sebagian besar siswa memiliki preferensi sebelumnya yang merupakan 

sumber positif untuk meningkatkan motivasi belajar mereka. Itu instruktur dapat 

menugaskan siswa untuk menganalisis media, yang akan menghasilkan 

pengembangan mereka kemampuan berpikir. Siswa dapat menulis ulang plot 

dengan menghapus kekerasan dan meningkatkan pesan prososial. Selain itu, 

instruktur harus menggunakan situs atau aplikasi jejaring sosial yang sama dengan 

siswa dan melakukan sendiri sebagai penggemar media yang disukai para siswa. 

Ini akan membantu siswa mengidentifikasi dengan instruktur mereka dan motivasi 

belajar mereka akan dimaksimalkan. Sebagai hasil dari ini, proses ini bisa 
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bermanfaat bagi siswa dalam berbagai aspek baik dalam konteks kelas dan karir 

masa depan mereka. 

 Nita Fitria (2015). Perilaku prososial adalah kekhawatiran yang 

digambarkan oleh kesediaan untuk membantu orang lain, empati dan kemurahan 

hati. Untuk mengembangkan sikap ini, itu membutuhkan layanan bimbingan dan 

konseling dengan nilai sosial yang kuat danbudaya. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui efektivitas bimbingan kelompok Permainan pada nilai-nilai budaya 

Lampung untuk meningkatkan perilaku prososial. Ini sampel termasuk 15 yang 

diacak dari 76 siswa. Metode penelitian penulis yang digunakan adalah desain pre-

eksperimental. Berdasarkan analisis data skor perilaku prososial sebelum siswa 

mengikuti bimbingan kelompok berdasarkan jasa budaya nilai Lampung pada 

tahun 1929, kemudian setelah mengikuti layanan skor meningkat menjadi 2631. 

Jadi ini berarti bahwa Hipotesis Null (Ho) ditolak dan Alternatif Hipotesis (Ha) 

diterima. Itu bisa termasuk model bimbingan kelompok berdasarkan nilai budaya 

Lampung efektif untuk meningkatkan perilaku prososial siswa. 

T. Agung Prawon (2008). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui efektivitas bimbingan kelompok dengan teknik bermain peran dalam 

meningkatkan sikap prososial pada mahasiswa bimbingan dan konseling semester 

1 Universitas PGRI Yogyakarta. Desain penelitian ini menggunakan penelitian 

eksperimen dengan metode one group pre test post test design, yaitu 

membandingkan antara hasil pre-test dan post-test. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa bimbingan kelompok melalui teknik bermain peran efektif meningkatkan 

sikap prososial pada mahasiswa bimbingan dan konseling semester 1 Universitas 
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PGRI Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan angka 0,005 pada Asymp. Sig. 

(2-tailed) maka 0,005 < 0,05. Melihat hasil tersebut maka bimbingan kelompok 

dengan teknik bermain peran efektif untuk meningkatkan prososial mahasiswa 

bimbingan dan konseling Universitas PGRI Yogyakarta semester 1.  

S.Yula Wardani dan R.Pramudia Trisnani (2015). Penelitian ini bertujuan 

mengetahui efektifitas konseling sebaya untuk meningkatkan perilaku prososial 

siswa SMP Negeri 8 Madiun. Desain penelitian yang digunakan pre-experimental 

design. Subjek penelitian sejumlah delapan siswa yang diambil melalui teknik 

purposive sampling. Instrumen pengumpulan data menggunakan skala perilaku 

prososial. Pengujian efektifitas konseling sebaya untuk meningkatkan perilaku 

prososial siswa dianalisis dengan menggunakan rumus Wilcoxon Match Pairs 

Test. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan rata-rata perubahan skor 

prososial siswa sebesar 61 atau 36%. Rata-rata data pretest sebesar skor 85 atau 

49%, dan pada rerata data posttest sebesar skor 146 atau 85%. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa konseling sebaya efektif untuk meningkatkan perilaku 

prososial siswa SMP Negeri 8 Madiun. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 

rujukan bagi guru bimbingan dan konseling dalam penyusunan program konseling 

sebaya untuk mengembangkan perilaku prososial siswa. 

Suharni dan B.Dwi Pratama(2016). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 

banyaknya anak yang kurang memiliki perilaku prososial terhadap teman atau 

lingkungannya. Melalui program pemberian layanan bimbingan pribadi sosial 

yang terencana diharapkan mampu menumbuhkan perilaku prososial anak usia 

dini. Penelitian ini dilakukan di Paud Kuncup Harapan. Penelitian yang digunakan 
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adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, 

observasi dan dokumentasi.Observasi digunakan untuk mengetahui keadaan atau 

kondisi yang berkaitan dengan layanan bimbingan pribadi sosial dalam 

menumbuhkan perilaku prososial siswa. Observasi dilakukan pada saat kegiatan 

pembelajaran.Wawancara dalam penelitian ini adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Peneliti membuat format wawancara yang terkait dengan pelayanan 

bimbingan pribadi sosial terkait dengan perilaku prososial. Dengan pemberian 

layanan bimbingan pribadi sosial dalam kegiatan pembelajaran anak usia dini 

terdapat perubahan sikap terkait perilaku prosial mereka. Anak mulai bisa 

mengerti akan perilaku untuk peduli kepada orang lain. Ada 6 siswa sudah 

memiliki prilaku prososial yang baik dan konsisten, 3 siswa yang sudah mampu 

memiliki perilaku prososial tetapi kurang konsisten dan 3 siswa belum mampu 

memiliki perilaku prososial atas kesadarannya sendiri. Anak usia dini dapat 

menunjukkan perilaku sosialnya kepada teman, guru dan lingkungannya. 

Haeruddin Niva (2016).  Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui 

tingkat perilaku prososial siswa di Bosowa International School Makassar 

sebelum dan sesudah diberikan cinematherapy, dan (2) untuk mengetahui 

Permainan cinematherapy mampu meningkatkan perilaku prososial siswa di 

Bosowa International School Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan Permainan eksperimen. Adapun desain 

eksperimen yang digunakan di dalam penelitian ini adalah quasi experimental 

design dalam bentuk nonequivalent control group design. Penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data melalui skala dan FGD (Focuss Group 
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Discussion). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tingkat perilaku prososial 

siswa rendah saat pretest sedangkan setelah pemberian perlakuan maka terjadi 

peningkatan yang signifikan terhadap perilaku prososial pada kelompok 

eksperimen, dan (2) Permainan cinematherapy mampu meningkatkan perilaku 

prososial pada siswa kelas VIII di Bosowa International School Makassar. 

 H.Purna Putra, Nurhizrah Gistituati dan Syahniar ( 2015).  Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengungkap efektivitas layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik pemodelan dalam meningkatkan perilaku prososial siswa. Ini 

Penelitian kuasi-eksperimental dengan desain kelompok kontrol pretest dan 

posttest bertujuan untuk mencari tahu apakah layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik pemodelan dapat meningkatkan prososial siswa perilaku atau tidak. 

Dua kelompok dipilih dengan menggunakan purposive sampling. Mereka dipilih 

dari Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Rabbi Radhiyya Curup 

Tengah dan Madrasah Tsanawiyah Pesantren Muhammadiyah Curup Timur. 

Setiap kelompok terdiri dari 10 siswa. Ada lima pertemuan layanan bimbingan 

kelompok untuk setiap eksperimen dan kontrol kelompok. Data perilaku prososial 

dikumpulkan dengan menggunakan pretest dan posttest, kemudian mereka 

dianalisis dengan menggunakan Wilcoxon Signed Ranks Test dan Kolmogorov-

Smirnov Dua Sampel dengan SPSS versi 16.00. Temuan dari penelitian ini adalah: 

(1) ada perbedaan yang signifikan antara pretest siswa dan posttest perilaku 

prososial dalam kelompok eksperimen, (2) ada a perbedaan signifikan antara 

pretest siswa dan posttest perilaku prososial dalam kontrol kelompok, (3) ada 

perbedaan yang signifikan antara posttests perilaku prososial siswa di kelompok 
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eksperimen dan kelompok kontrol. Berdasarkan temuan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa siswa perilaku prososial dapat ditingkatkan melalui bimbingan 

kelompok dengan teknik pemodelan. Karena itu, disarankan agar konseling guru 

untuk melakukan bimbingan kelompok dengan menggunakan teknik pemodelan, 

terutama dalam meningkatkan perilaku prososial dan perilaku sosial lainnya.  

A.Fitriana Zakaria (2016). Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan 

fenomena perilaku bullying, faktor-faktor penyebab, dan menganalisis berbagai 

upaya yang dilakukan guru IPS dalam mengembangkan perilaku prososial siswa 

meliputi : berbagi (sharing), kerja sama (cooperating), menolong (helping), 

memberi/menyumbang (donating), kejujuran (honesty) dan persahabatan 

(persahabatan), serta upaya dalam mengurangi perilaku bullying yang terjadi di 

kalangan siswa SMP. Permainan penelitian menggunakan kualitatif dengan 

metode studi kasus (case study). Teknik pengumpulan data menggunakan 

wawancara, observasi, studi dokumentasi dan triangulasi. Teknik validasi data 

menggunakan member-check, triangulasi dan expert opinion. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa (1) perilaku bullying merupakan permasalahan yang telah 

menggejala dan sudah cukup lama terjadi di lingkungan sekolah baik di dalam 

maupun di luar pembelajaran; (2) Beberapa faktor yang menjadi penyebab 

terjadinya bullying berasal dari tiga komponen utama yakni, korban (victim), 

pelaku (bullied) dan saksi/pengamat (bystanders). Beberapa diantaranya yaitu : 

pelaku merasa dirinya berkuasa atas korban, menganggap perilaku bullying 

merupakan perilaku yang biasa dan wajar, terjadinya permasalahan dalam 

hubungan keluarga, tingginya konformitas teman sebaya, sikap enggan melapor 
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korban, adanya sikap diam dan acuh tak acuh dari saksi pada saat terjadinya 

perilaku bullying; (3) upaya guru IPS dalam mengembangkan perilaku prososial 

meliputi dua kegiatan utama. Pertama, kegiatan pembelajaran di dalam kelas 

(menginternalisaikan perilaku prososial menggunakan model/metode 

pembelajaran, mengintegrasikan langsung pada materi-materi relevan, penugasan 

kelompok, penguatan langsung). Kedua, kegiatan pembelajaran di luar kelas 

(kegiatan ekstrakurikuler, menjadi wali kelas, study tour); (4) Beberapa upaya 

guru IPS dalam mengurangi perilaku bullying di kalangan siswa antara lain lewat 

pembelajaran di kelas serta kolaborasi bersama pihak lain (guruBK, wali kelas dan 

kesiswaan). 

Arni Murnita (2016).  Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

peningkatan perilaku pro-sosial siswa menggunakan layanan bimbingan 

kelompok dengan metode sosiodrama. Metode pengumpulan datanya 

menggunakan observasi, angket dan dokumentasi. Tehnik analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan dua metode penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif 

secara terpadu. Hasil pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan metode 

sosiodrama dapat meningkatkan perilaku pro-sosial.  

 Sita Alfiyah dan Wisjnu Martani (2015). Tujuan dari penelitian ini 

adalah melakukan validasi modul bermain peran “Aku Sayang Kawan” untuk 

meningkatkan pengetahuan tentang perilaku prososial pada anak usia dini. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah modul bermain peran “Aku Sayang Kawan” 

mampu meningkatkan pengetahuan tentang perilaku prososial pada anak usia dini. 

Metode eksperimen yang digunakan adalah the untreated control group design 
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with dependent pretest and postest samples. Peserta penelitian terbagi kedalam 

kelompok kontrol (13 anak) dan kelompok eksperimen (11 anak). Hasil uji 

statistik menggunakan anava campuran menun-jukkan nilai F=27,20 (p<0.01). Hal 

tersebut berarti ada perbedaan yang signifikan skor pengetahuan tentang perilaku 

prososial dari pretest ke postest antara kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. Modul bermain peran “Aku Sayang Kawan” dapat digunakan untuk 

meningkatkan pengetahuan tentang perilaku prososial pada anak usia dini. 

Ariana Fithriyana, D.Y.P. Sugiharto dan Sugiyo (2014). Komunikasi 

antarpribadi merupakan aktivitas yang rutin dilakukan oleh makhluk sosial dalam 

kehidupan sehari-hari, salah satu diantaranya adalah siswa. Tujuan dari penelitian 

iniuntuk menghasilkan model bimbingan kelompok dengan teknik permainan 

simulasi yang efektif untuk meningkatkan kemampuan komunikasi antarpribadi 

siswa.DalamPenelitian inipeneliti menggunakan metode penelitian dan 

pengembangan (research and development). Model bimbingan kelompok dengan 

teknik permainan simulasi ini divalidasi oleh empat orang pakar bimbingan dan 

konseling dan 2 orang praktisi bimbingan dan konseling, serta diuji cobakan 

kepada 10 orang siswa yang dipilih secara purposive sampling. Berdasarkan hasil 

uji efektivitas, diperoleh nilai signifikansi hitung (Sig.2-tailed) pada uji-t sebesar 

0,001 pada taraf signifikansi 95%. Hal ini menunjukkan bahwa model bimbingan 

kelompok dengan teknik permainan simulasi inibahwahasilnya efektif untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi antarpribadi siswa. 

K. Riris Novita, D.Y.P. Sugiharto, dan C.Tri Ani. (2017). Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui kempuan prososial siswa sebelum dan 
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setelah diberikan layanan informasi dengan teknik bibliotherapy di SDN Sekaran 

01, Semarang. Penelitian ini menggunakan one group Pretest-posttest design. 

Populasi kelas enam di SDN Sekaran 01 Berjumlah 40 siswa. Teknik Pengambilan 

sampel Menggunakan purposive sampling didasarkan atas tujuan dan 

pertimbangan tertentu, kemudian diambil sample dengan jumlah 20 siswa. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala prososial berjumlah 40 

item. Analisis data menggunakan deskriptif presentase danuji T-test. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa presentase siswa naik dari 51% menjadi 83%, dan 

hasil uji Thitung lebih besardari Ttabel yaitu 17.333>2.086. Maka dapat 

disimpulkan bahwa layanan informasi dengan teknik bibliotheraphy efektif dalam 

meningkatkan perilaku prososial siswa.     

Zuni Fatmaningsih, D.Y.P Sugiharto dan Maria Theresia (2018). Tujuan 

penelitian ini untuk: (1) Menganalisis gambaran umum pelaksanaan layanan 

bimbingan kelompok dan Kondisi kecerdasan interpersonal siswa PAUD 

Percontohan di Kabupaten Kudus; (2) Menghasilkan pengembangan model 

layanan bimbingan kelompok dengan teknik role play Permainan pendekatan 

BCCT untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal siswa PAUD Percontohan di 

Kabupaten Kudus; dan (3) Mengetahui tingkat keefektifan model pengembangan 

layanan bimbingan kelompok dengan teknik role play Permainan pendekatan 

BCCT untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal siswa PAUD Percontohan di 

Kabupaten Kudus. Metode penelitian ini adalah Reseach and Development 

dengan prosedur pengembangan yang meliputi 3 tahap yaitu: tahap perencanaan, 

tahap penyusunan produk pengembangan dan tahap uji keefektifan produk 
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pengembangan. Berdasarkan hasil uji coba keefektifan pada kelompok terbatas, 

tingkat kecerdasan interpersonal siswa mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukan 

dengan perubahan tingkat kecerdasan interpersonal siswa pada saat pre test dan 

post test, yang mengalami peningkatan kecerdasan interpersonal anak sebesar 

47,82%.  

Eka Riyana Dewi, Edy Puranto, dan Mungin Edy Wibowo (2016). Tujuan 

penelitian ini untuk: (1) Menganalisis gambaran umum pelaksanaan layanan 

bimbingan kelompok dan Kondisi kecerdasan interpersonal siswa PAUD 

Percontohan di Kabupaten Kudus; (2) Menghasilkan pengembangan model 

layanan bimbingan kelompok dengan teknik role play Permainan pendekatan 

BCCT untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal siswa PAUD Percontohan di 

Kabupaten Kudus; dan (3) Mengetahui tingkat keefektifan model pengembangan 

layanan bimbingan kelompok dengan teknik role play Permainan pendekatan 

BCCT untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal siswa PAUD Percontohan di 

Kabupaten Kudus. Metode penelitian ini adalah Reseach and Development dengan 

prosedur pengembangan yang meliputi 3 tahap yaitu: tahap perencanaan, tahap 

penyusunan produk pengembangan dan tahap uji keefektifan produk 

pengembangan. Berdasarkan hasil uji coba keefektifan pada kelompok terbatas, 

tingkat kecerdasan interpersonal siswa mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukan 

dengan perubahan tingkat kecerdasan interpersonal siswa pada saat pre test dan 

post test, yang mengalami peningkatan kecerdasan interpersonal anak sebesar 

47,82%. 
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A.M. Fajar Rini dan D.Y.P. Sugiharto (2017). Perilaku prososial adalah 

perilaku saling menolong tanpa mengharapkan imbalan. Ada siswa yang sudah 

memiliki perilaku prososial namun masih ada juga siswa yang kurang memiliki 

perilaku prososial. Tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh data empiris 

tentang pengaruh bimbingan kelompok terhadap perilaku prososial siswa kelas 

VIII SMP Negeri 7 Semarang. Jenis penelitian ini adalah eksperimen Populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 7 semarang.  Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Sampel 

dalam penelitian ini adalah 10 Siswa. Metode pengumpulan data dalam penelitian 

ini menggunakan skala prososial. Sedangkan metode analisis data yaitu diskriptif 

presentasedan uji hipotesis dengan uji Wilcoxon. Hasil penelitian Menunjukkan 

sebelum memperoleh layanan bimbingan kelompok, perilaku prososial 

siswatermasuk dalam kategori sedang (55,14%) kemudian setelah memperoleh 

layanan bimbingan kelompok perilaku prososial siswa beradapada kategori tinggi 

(79,25%). Dari uji Wilcoxon menujukkan bahwa nilai Zhitung=0 dan Ztabel=8. 

Simpulan dari penelitian ini adalah bimbingan kelompok memberikan pengaruh 

yang positif terhadap perilaku prososial siswa kelas VIII SMP Negeri 7 Semarang.  

S.Lita Lalu, M. Eddy Wibowo dan Imam Tadjri (2017). Penelitian ini 

bertujuan untuk: (1) mengetahui pelaksanaan bimbingan kelompok di SMP Negeri 

di Kabupaten Nagekeo, (2) mengetahui tingkat perilaku prososial siswa, (3) 

menghasilkan model bimbingan kelompok Permainan Nilai-nilai budaya Nagekeo 

untuk meningkatkan perilaku prososial siswa SMP Negeri di kabupaten Nagekeo, 

dan (4) mengetahui kefektifan model bimbingan kelompok Permainan nilai-nilai 
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Budaya Nagekeo dalam meningkatkan perilaku prososial siswa di SMP Negeri di 

kabupaten Nagekeo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

educational research and development. Hasil penelitian ini yaitu, pelaksanaan 

bimbingan kelompok di SMP Negeri di kabupaten Nagekeo tidak memanfaatkan 

nilai-nilai budaya Nagekeo, sehingga belum efektif mencapai tujuan. Model 

bimbingan kelompok Permainan nilai-nilai budaya Nagekeo terbukti efektif 

meningkatkan perilaku prososial siswa, dengan pelaksanaan pertemuan layanan 

bimbingan kelompok Permainan nilai-nilai budaya Nagekeo. 

Nur Aini, DYP. Sugiharto, dan Anwar Sutoyo (2014). Penelitian ini 

bertujuan untuk menghasilkan model bimbingan kelompok dengan teknik 

sosiodrama untuk meningkatkan penyesuaian diri siswa. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode research and development dengan 

subjek penelitian berjumlah 10 orang yang dipilih dengan teknik purposive 

sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model bimbingan kelompok 

dengan teknik sosiodrama terbukti efektif untuk meningkatkan penyesuaian diri 

siswa. Berdasarkan analisis skor terhadap skala penyesuaian diri yang diberikan 

kepada subjek penelitian sebelum diberikan perlakuan (pre-test) adalah 52,3% dan 

setelah diberikan perlakuan (post-test) menggunakan bimbingan kelompok dengan 

teknik sosiodrama, tingkat penyesuaian diri siswa mengalami peningkatan menjadi 

64%, terjadi peningkatan sebesar 11,7%. Berdasarkan hasil pengujian 

menggunakan rumus uji t dengan menggunakan bantuan perangkat lunak 

(software) SPSS 16.00 for Windows, nilai signifikansi hitung (Sig.2-tailed) yang 

diperoleh adalah 0,000 pada taraf signifikansi 95%. Oleh karena nilai signifikansi 

hitung < 0,05 maka hipotesis alternatif (Ha) diterima yang berarti bahwa model 
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bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama terbukti mampu untuk 

meningkatkan penyesuaian diri siswa. 

Asti Haryati, Mungin Eddy Wibowo, dan Mulawarman. (2017). Penelitian 

bertujuan untuk mengembangkan dan menguji model bimbingan kelompok 

dengan teknik sosiodrama dalam meningkatkan empat siswa SMP. Metode 

Penelitian dan Pengembangan (Research and Development) diaplikasikan guna 

mendapatkan model yang teruji secara empiris. Siswa kelas VII yang berjumlah 

150 siswa terlibat dalam survey, 8 siswa terlibat dalam uji coba mode dan sampel 

pada uji efektifitas berjumlah 15 siswa. Hasil penelitian yaitu menghasilkan model 

bimbingan kelompok menggunakan teknik sosiodrama yang mana secara umum 

telah memenuhi syarat sesuai dengan standar produk yang terdiri dari empat 

aspek, yaitu: kebermanfaatan, keakuratan, kepatutan dan kemudahan. Hasil 

implementasi model menunjukkan bahwa model bimbingan kelompok 

menggunakan teknik sosiodrama terbukti efektif meningkatkan empati siswa (z = -

3,298, p < 0,01). Profil empati siswa menunjukan adanya peningkatan 7,20%. 

Disarankan bagi guru bimbingan dan konseling untuk perlu memperhatikan dan 

mengembangkan komponen empati siswa terutama pada komponen afektif dan 

komponen kognitif terutama dalam setting interpersonal. 

Dwiana Kartikawati, Mungin Eddy Wibowo, dan Awalya(2017). Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan layanan 

bimbingan kelompok teknik sosiodrama dalam meningkatkan karakter cinta damai 

pada siswa. Penelitian ini memiliki dua variabel, yaitu variabel terikat karakter 

cinta damai (Y), variabel bebas bimbingan kelompok teknik sosiodrama (X). Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Sampel penelitian ini 
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adalah 12 siswa kelas VII B SMP Negeri 1 Tambak, Banyumas dan teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Metode 

pengumpulan data menggunakan skala psikologis dan observasi. Sedangkan alat 

pengumpul datanya menggunakan skala cinta damai dan daftar pelanggaran siswa. 

Teknik analisis data yang digunakan analisis deskriptif persentase dan Wilcoxon 

Match Pairs Test. Dapat disimpulkan ada perbedaan yang signifikan mengenai 

karakter cinta damai siswa sebelun dan setelah mendapatkan layanan bimbingan 

kelompok teknik sosiodrama. Dengan demikian teruji bahwa layanan bimbingan 

kelompok teknik sosiodrama efektif dalam meningkatkan karakter cinta damai 

siswa. 

Indah Hidayati, Mulawarman, dan Awalya (2017). Tujuan penelitian ini 

adalah untuk menguji keefektifan layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

sosiodrama untuk meningkatkan regulasi emosi siswa. Metode yang digunakan 

adalah pre-experimental design, dengan menggunakan One group pretest-posttest 

design. Penelitian ini menggunakan purposive sampling, dengan subyek penelitian 

sebanyak 8 siswa SMK Negeri 1 Semarang, untuk perlakuan dilakukan sebanyak 

8 kali dan tiap pertemuan selama 45 menit dengan 6 tema yang berbeda antara lain 

gigih dan berusaha, nilai dalam berteman, mengembangkan hobi, toleransi, 

harapan, dan tepat waktu. Alat pengumpulan data menggunakan skala regulasi 

siswa dengan koefesien reliabilitas 0,90. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 

peningkatan regulasi emosi siswa sebelum dan sesudah diberikan perlakuan secara 

signifikan (Z=-2,524, P˂ 0,05). Dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik sosiodrama dapat meningkatkan regulasi emosi siswa. 
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Ely Roy Madoni, Mungin Eddy Wibowo, dan Muhammad Japar (2018). 

Public Speaking atau kemampuan berbicara di depan umum merupakan salah satu 

kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siswa. Namun, ternyata, ada banyak 

siswa yang mengalami kecemasan berbicara di depan umum dan dalam kategori 

tinggi. Mengenai masalah ini, penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas 

konseling kelompok dengan teknik desensitisasi dan teknik kebebasan emosional 

dalam mengurangi kecemasan berbicara di depan umum siswa. Pelaksanaan 

teknik-teknik itu dilakukan dua kali disetiap layanan konseling kelompok. 

Sementara itu, metode penelitian yang digunakan adalah mixed anova mengulangi 

pengukuran desain tes dengan melibatkan 16 siswa yang memiliki kecemasan 

publik tingkat tinggi yang dipilih dari 100 siswa dengan menggunakan purposive 

sampling. Selanjutnya, hasil pengukuran anova campuran berulang menunjukkan 

bahwa kelompok konseling dengan teknik desensitisasi sistematis dan teknik 

kebebasan emosional (EFT) terbukti efektif dalam mengurangi kecemasan 

berbicara publik siswa. Selain itu, dilihat dari skor rata-rata dan pengaruh waktu, 

teknik kebebasan emosional menghasilkan penurunan yang lebih tinggi daripada 

teknik desensitisasi sistematis. Untuk lebih lanjut, semakin banyak teknik 

kebebasan emosional yang diberikan, semakin tinggi penurunan kecemasan 

berbicara di depan umum siswa. 

Edwindha Prafitra Nugraheni, Mungin Eddy Wibowo, dan Ali Murtadho. 

(2017). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) hubungan kecerdasan 

emosional dengan adaptabilitas karir; (2) hubungan kecerdasan emosional dengan 

prestasi belajar; (3) hubungan adaptabilitas karir dengan prestasi belajar; (4) 

hubungan kecerdasan emosional dan prestasi belajar pada mahasiswa yang 
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dimediasi adaptabilitas karir. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif korelasional. 

Populasi penelitian adalah mahasiswa tahun pertama FIP Unnes tahun ajaran 

2015/2016, dengan teknik sampling random sampling dan besar sampel (n=170). 

Metode pengumpulan data menggunakan Wong and Law Emotional Intelligence 

Scale (WLEIS), Career Adapt-Ability Scale (CAAS), dan indeks prestasi 

kumulatif. Validitas instrumen penelitian menggunakan validitas konstruk dan isi. 

Reabilitas instrument penelitian menggunakan koefisien alpha cronbach dengan 

hasil reliabilitas WLEIS 0,837 dan CAAS 0,911. Analisis mediasi menggunakan 

teknik bias corrected dengan N= 2000 dan confident interval 95%, dengan 

software SPSS versi 20 sintaks PROCESS dari Hayes. Hasil riset menunjukkan: 

(1) ada hubungan signifikan kecerdasan emosional dengan adaptabilitas karir (p < 

0,01 dan β = 0,977); (2) ada hubungan signifikan kecerdasan emosional dengan 

prestasi belajar (p < 0,01 dan β = 0,010); (3) ada hubungan signifikan adaptabilitas 

karir dengan prestasi belajar (p < 0,05 dan β = 0,004); (4) Ada hubungan 

signifikan kecerdasan emosional dengan prestasi belajar mahasiswa yang 

dimediasi adaptabilitas karir (efek langsung LLCI= 0,006; ULCI= 0,014). 

Wawan Widhianto dan Sugiyo (2015). Penelitian dilakukan berdasarkan 

fenomena yang terjadi pada siswa kelas VII G SMPN 1 Buayan yang memiliki 

kurangnya dalam interaksi sosial dengan teman sebaya. Tujuan penelitian ini 

adalah mengetahui pengaruh bimbingan kelompok terhadap interaksi sosial 

dengan teman sebaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penelitian 

dilakukan dengan tujuh kali pemberian perlakuan pada siswa kelas VII G SMPN 1 
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Buayan, dengan subyek penelitian 10 siswa. Metode pengumpulan data yang 

dilakukan adalah skala interaksi sosial dengan teman sebaya. Teknis analisis data 

menggunakan analisis deskriptif presentase dan uji Wilcoxon. Hasil penelitian 

menunjukkan interaksi sosial dengan teman sebaya pada kategori sedang dengan 

persentase 66%. Setelah diberikan perlakuan melalui layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik sosiodrama, terjadi peningkatan interaksi sosial dengan 

teman sebaya pada kategori tinggi 81%. Hal tersebut menunjukkan bahwa layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama berpengaruh terhadap 

peningkatan interaksi sosial dengan teman sebaya. 

Aji Taufiq Pambudi dan Supriyo (2016). Penelitian ini betujuan untuk 

mengetahui perilaku asertif siswa sebelum dan sesudah layanan, serta mengetahui 

pengaruh layanan penguasaan konten teknik sosiodrama dalam meningkatkan 

perilaku asertif siswa kelas XI MIA 1. Jenis penelitiannya adalah ekperimen. 

Metode pengumpulan data menggunakan skala kemampuan asertif. Metode 

analisis data menggunakan deskriptif persentase dan uji t-test. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perentase awal sebelum mendapatkan layanan sebesar 

55,99% dan sesudah mendapat perlakuan menunjukan persentase sebesar 83,54 

dengan demikian mengalami peningkatan sebesar 27,55%. Hasil uji t-test 

menunjukkan bahwa nilai diperoleh thitung = 17,00 ˃ ttabel = 2,00 pada taraf 

signifikan 5%, perhitungan uji t diperoleh bahwa thitung ˃ ttabel, sehingga Ho 

ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa perilaku 

asertif siswa kelas XI MIA 1 SMA Negeri 3 Magelang sebelum mendapatkan 
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layanan dengan kategori rendah, setelah mendapatkan layanan dengan kategori 

tinggi, sehingga perilaku asertif melalui layanan penguasaan konten teknik 

sosiodrama dapat ditingkatkan. 

Regina Dewi Puspita dan Maria Theresia Sri Hartati (2016). Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui pengaruh layanan penguasaan konten dengan 

teknik psikodrama terhadap perilaku prososial dengan melihat perbedaan sebelum 

dan sesudah diberikan layanan. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, 

dengan desain penelitian one group pre test-post test. Populasinya dalah semua 

siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Warurejo dengan total 203 siswa dan sampelnya 

sejumlah 20 siswa dengan menggunakan teknik purposive sampling. Instrument 

skala prososial yang telah diujicobakan menggunakan validitas construct dengan 

rumusan product moment, dan reliabilitas instrument dengan rumus Alpha. Teknik 

analisis data menggunakan uji Wilcoxon matched pairs. Hasil uji diperoleh harga 

thitung = 0 ˂ ttabel = 52, dan Zhitung = 3,919 ˃ Ztabel = 1,645, sehingga Ha 

diterima dan Ho ditolak. Jadi hasil penelitian ini adalah layanan penguasaan 

konten dengan teknik psokodrama berpengaruh positif terhadap perilaku prososial 

siswa kelas VII SMP Negeri 2 Warurejo. 

Dari pemaparan semua penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan 

bahwa sikap Prososial dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, salah 

satunya dengan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Kegiatan desa bahagia 

juga diuji coba untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan aspek psikologis 

dan prososial, dan terbukti efektif. Sikap prososial mempunyai lima wilayah 



42 
 

utama yang mengandung aspek psikologis dan sosial, sehingga diharapkan 

kegiatan desa bahagia dapat efektif untuk mengatasi masalah sikap prososial pada 

siswa. Kiranya dari berbagai penelitian terdahulu di atas dapat menjadi referensi 

pendukung yang sesuai dengan penelitian mengenai pengembangan bimbingan 

kelompok Permainan desa bahagia untuk meningkatkan sikap prososial siswa. 

 

2.2  Kerangka Teoritis  

2.2.1 Perngertian Permainan Desa Bahagia 

Menurut Santrock (2012:308) permainan adaalah aktivitas yang 

dilakukkan untuk memperoleh kesenangan dan memiliki aturan-aturan dan 

bersifat kompetitif. Menurut Fudyartanta (2012:156) permainan adalah 

keasyikan atau kesibukan yang dipilih sendiri, tidak ada paksaan guna 

mendapatkan kesenangan tidak ada tujuan untuk mencapai suatu hasil 

material. 

Menurut Budi Winarno (2011) desa adalah lingkungan didaerah 

pinggiran dari sebuah kota, masih banyak sawah dipenuhi padi yang 

menguning. Desa bahagia pada hakekatnya adalah suatu rangkaian usaha 

yang dilakukan secara sadar, teratur, berencana, berkesinambungan di 

dalam suatu wilayah tempat hidup sejumlah keluarga atau kaum kerabat 

dengan perasaan penuh keseimbangan dan ketentraman dimana pancasila 

dilaksanakan sebagai dasar dalam kehidupan sehari-hari.  

Dalam PERMENPORA nomor 0033 Tahun 2014 BAB II metode 

yang digunakan dalam pemusatan Diklat Paskibraka ini adalah dengan 
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menggunakan sistem “Keluarga Bahagia” dalam “Desa Bahagia”. Sistem 

Keluarga Bahagia dalam gambaran kehidupan Desa Bahagia dipilih karena 

fungsi dan peran keluarga sebagai tempat pendidikan yang utama dan 

pertama bagi sang anak kini sudah luntur dan melemah. Keutuhan anggota 

dan peranannya sering tidak dijalani lagi. Sehingga tidak sedikitanak yang 

mengalami permasalah dalam perkembangannya. Anak tidak lagi betah 

tinggal dirumah, dan jatuh dilingkungan yang negatif. 

2.2.2 Bimbingan Kerukunan Permainan Desa Bahagia 

Menurut Ismail (2012:119) permainan yaitu suatu kegiatan yang 

sangat menyenangkan dan dapat merupakan cara atau alat pendidikan yang 

bersifat mendidik. Selanjutnya bermain game menurut Serok dan Blom 

(Nandang Rusmana, 2009:04) menyebutkan bahwa bermain game pada 

intinya bersifat sosial dan melibatkan belajar dan mematuhi peraturan, 

pemecahan masalah, disiplin diri, dan control emosional serta adopsi 

peran-peran pemimpin dan pengikut yang semuanya merupakan 

komponen-komponen penting dalam bersosialisasi. 

Bimbingan Kerukunan desa bahagia dalam berbagai kegiatan baik 

di dalam dan diluar asrama antara peserta putra dan putri, antara peserta 

dan pembinan dan/ atau pelatih dilaksanakan dengan memperhatikan hal-

hal berikut ini : 

1.  Menciptakan suasana gembira, harmonis, disiplin melaksanakan tata tertib 

yang berlaku/ disepakati. 
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2.  Melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing dan saling 

menghormati. 

3.  Melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing sesuai dengan 

pembagian tugas dengan saling menghargai. 

4.  Bergaul dengan teman putra dan putri secara sehat dan mengedepankan 

sikap sopan santun yang sesuai dengan norma/aturan. 

5.  Melaksanakan pembinaan dengan pola among. 

2.2.3 Nilai-nilai dalam Permainan Desa Bahagia 

Bermain juga dapat digunakan sebagai terapi, hal ini sesuai dengan 

pendapat Nandang Rusmana (2009: 17-18) menyatakan bahwa bermain 

merupakan agen perubahan kognitif, afektif dan interpersonal konselor 

dapat mengamati atau melihat ekspresi perubahan kognisi, afeksi dan 

interpersonal pada saat bermain. Sebagaimana dijelaskan oleh Kate 

Wilson, dkk (1992:08), bahwa: 

Melaksanakan pembinaan dengan pola among. Pola Among dalam 

desa bahagia yaitu menggunakan teori asah, asih, asuh (Soetjiningsih, 

1995, dalam Nursalam, 2005). 

1. Asah merupakan kebutuhan untuk perkembangan mental psikososial 

anak yang dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan dan 

pelatihan. 

2. Asih merupakan kebutuhan emosional dan kasih sayang kepada anak 

didik pada saat pelatihan. Diantaranya tercipta suasana yang hangat 

dari pelatih kepada anggota paskibraka, memberikan rasa aman selama 
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pelatihan. Selain itu, adanya dukungan/ dorongan yang positif untuk 

menjadikan peserta Paskibraka menjadi pribadi yang lebih mandiri. 

3. Asuh merupakan kebutuhan fisik-biomedis yang paling penting dan 

harus dipenuhi bagi anggota Paskibraka. Adanya gizi yang tercukupi, 

perawatan kesehatan dasar, pakaian, dan kesegaran jasmani menjadi 

faktor penting terlaksananya pelatihan dan pembinaan yang baik. 

2.2.4 Tujuan dan Implementasi Permainan Desa Bahagia 

Pemanfaatan permainan dalam bimbingan perlu memperhatikan 

beberapa hal, seperti yang dikemukakan oleh Axline (Muro & Kottman, 

1995) yang menjelaskan delapan keterampilan dasar yang berpusat pada 

anak dengan menggunakan pendekatan non-direktif dalam terapi bermain 

(play therapy) yaitu sebagai berikut: 

1. Terapis harus menciptakan suasa hangat, hubungan yang bersahabat 

dengan anak, dimana rapport yang baik dapat berkembang sesegera 

mungkin. 

2. Terapis harus menerima anak secara utuh dan apa adanya. 

3. Terapis harus menjaga suasana keterbukaan yang memberikan 

kemudahan bagi anak untuk bebas mengeksplorasi dan menyatakan 

perasaannya. 

4. Terapis harus waspada terhadap setiap perasaan anak dan 

merefleksikannya dengan cara yang tepat agar dapat membantu anak 

dalam memahami dirinya sendiri. 
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5. Terapis harus senantiasa menghargai kemampuan yang dimiliki oleh 

anak untuk dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri jika 

memungkinkan. Anak bertanggung jawab untuk membuat 

keputusannya sendiri dan kemungkinan untuk memilih melakukan 

suatu perubahan perilaku atau tidak. 

6. Terapis tidak diperkenankan mengarahkan proses terapi. Anaklah yang 

memimpin dan terapis mengikuti. 

7. Terapis tidak diperbolehkan untuk mempercepat proses terapi. Proses 

terapi dilakukan secara berangsur-angsur, terapis tidak boleh 

mengubah proses tersebut. 

8. Terapis seyogianya tetap pada batasan-batasan mana yang perlu 

dilakukan untuk melokalisasi terapi pada kenyataan yang sebenarnya 

dan untuk mengembalikan tanggung jawab pada anak itu sendiri yang 

akan digunakan oleh anak dalam membangun hubungan dengan yang 

lainnya. 

Menurut Wardianto (2014) dalam desa bahagia mampu menjadikan 

warga desa bahagia memiliki jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan 

yang diharapkan adalah sikap kehidupan pribadi dan sosial yang mulia 

sesuai jiwa Pancasila. Mereka memiliki wibawa dan kemampuan untuk 

memimpin lingkungannya, memiliki kesadaran bermasyarakat dan 

bernegara sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Dan sebagai 

pemimpin yang baik, bias menjaga emosi, siap mendengarkan masukan, 
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keinginan dan kebutuhan dari segala sumber, maka dalam mengambil 

keputusan dengan pertimbangan yang matang sehingga bermanfaat bagi 

semua orang. 

Budi Winarno (2011) desa bahagia mampu membentuk 

persaudaraan yang tulus dengan landasan etika kehidupan yang baik, akan 

benar-benar memberikan kehangatan kasih sayang sebuah keluarga, antara 

lain : 

1. Persaudaraan sejati, ketika pertama kali berkumpul di pelatihan atau 

asrama, antar anggota Paskibraka terjalin hubungan horizontal yakni 

sekedar hubungan teman, seiring waktu segera berubah menjadi 

persahabatan. Di akhir pelatihan, setelah sedemikian akrab dan terjalin 

ikatan batin yang kuat hubungan itu berubah menjadi vertikal. Bukan 

lagi sekedar teman atau sahabat, tapi berubah menjadi seperti keluarga 

atau saudara. 

2. Pribadi Dewasa, seorang anggota Paskibraka terpilih dari ribuan siswa 

di Indonesia. Sudah selayaknya bila sikapnya dapat dijadikan panutan 

oleh generasi muda di lingkungannya. Sikap pribadi tersebut harus 

menunjukkan hasil penempaan yang dijalani selama latihan yakni 

mandiri, aktif dan berdedikasi serta peka terhadap persoalan di tengah 

masyarakat. Anggota Paskibraka dianggap memiliki kemampuan di 

atas orang lain, maka dituntut selalu meningkatkan proses 

perkembangan dan pembentukan pribadinya menuju kedewasaan. 

3. Jarum dan benang, benang dan jarum jahit merupakan pasangan yang 

sangat serasi walau awalnya sulit untuk disatukan. Sulit karena saat 
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benang akan dimasukkan ke lubang jarum yang kecil, dibutuhkan 

konsentrasi, mata yang awas dan ketelitian. Sebagai contoh, saat 

membuat karya adi busana, seorang desainer mengangankan bentuk 

gaun yang menunjukkan keelokan pribadi sang pemakai. Ia akan 

menuangkan gagasan lewat coretan, sehingga terbentuk angan, 

kemudian pola hingga terbentuklah adi busana kelas tinggi sesuai 

kehalusan bahan, potongan serta jahitannya. Filosofi pembuatan adi 

busana juga harus diterapkan dalam pembinaan Paskibraka yaitu 

membentuk peserta menjadi pribadi yang adi. 

4. Penerapan satotema dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai tanda cinta 

cita rasa manusia beradab dan berbudaya tinggi, dari sanubarinya 

selalu terungkap upacan “SaToTeMa” (salam, tolong, terimakasih dan 

maaf). Seorang Paskibraka selalu berpikir positif, berani menyapa dan 

mau disapa. Apabila menginginkan sesuatu dari orang lain, maka 

dengan sepenuh hati otomatis terucap “tolong”. Kemudian 

mengucapkan “terimakasih” atas segala kebaikan yang sudah diterima 

dan berani meminta maaf atas tingkah laku yang mungkin tidak 

sengaja membuat orang lain tidak nyaman baik secara fisik maupun 

mental. 

2.3.1 Pengertian Perilaku Prososial 

Sikap prososial merupakan sebuah sikap yang menguntungkan bagi 

penerima bantuan, akan tetapi tidak memiliki keuntungan yang jelas bagi 

pelakunya. Sikap prososial didefinisikan sebagai sikap yang memiliki 

konsekuensi positif pada orang lain. Sikap prososial biasanya muncul saat 
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seseorang menyadari bahwa ada pihak lain yang sedang mengalami 

kesulitan dan perlu untuk ditolong. 

Baron dan Byrne (2005: 32) mendefinisikan sikap prososial sebagai 

berikut: Sikap prososial adalah semua tindakan apapun yang dilakukan 

untuk keuntungan orang lain atau secara umum dapat disimpulkan suatu 

tindakan yang berupa menolong orang lain yang menguntungkan orang 

yang mendapatkan pertolongan tanpa harus menerima imbalan atau 

balasan yang dirasakan langsung oleh orang yang memberikan 

pertolongan, walaupun terkadang sikap tersebut mengandung resiko bagi 

orang yang memberikan pertolongan. 

Sependapat dengan pernyataan diatas, Sears (2004: 47) juga 

mengungkapkan bahwa sikap prososial merupakan tindakan sukarela yang 

mengambil tanggung jawab untuk menyejahterakan individu lain, 

mempengaruhi individu lain dalam kehidupan bersosialisasi terutama 

dalam situasi interaksi dan meningkatkan toleransi hidup antar individu. 

Sikap prososial muncul apabila individu memiliki kebebasan, dalam hal ini 

berarti tindakan muncul atas inisiatif sendiri dan bukan karena paksaan 

atau tekanan dari pihak luar. Dengan kata lain, sikap prososial  adalah 

sikap yang secara sukarela melakukan suatu hal yang positif dan 

menguntungkan individu lain yang tujuannya adalah berbuat baik. 

Selain itu, Dayakisni (2009: 178) juga menyimpulkan bahwa sikap 

prososial adalah segala bentuk sikap yang memberikan konsekuensi positif 

bagi si penerima, baik dalam bentuk materi, fisik ataupun psikologis tetapi 
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tidak memiliki keuntungan yang jelas bagi pemiliknya. Sikap prososial  

memiliki kategori yang luas mengarah pada sikap yang dinilai positif oleh 

masyarakat, yang tentu saja berlawanan dengan sikap anti sosial. Sikap 

menolong merupakan tindakan yang dimaksudkan untuk memberi 

keuntungan bagi orang lain. 

Berdasarkan pada beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa sikap prososial merupakan suatu bentuk tindakan yang 

positif, dilakukan dengan sukarela atas inisiatif sendiri tanpa adanya 

paksaan dari pihak luar yang dilakukan semata-mata hanya untuk 

membantu dan menolong orang lain tanpa mengharapkan suatu imbalan 

apapun. 

2.3.2 Teori-Teori Perilaku Prososial 

Menurut Sarwono & Meinarno (2009) mengungkapkan bahwa teori-

teori perilaku prososial, yaitu: 

2.3.2.1 Teori Evolusi 

Inti dari kehidupan adalah kelangsungan hidup gen. Gen dalam diri 

manusia telah mendorong manusia untuk memaksimalkan kesempatan 

berlangsungnya suatu gen agar tetap lestari. 

1. Perlindungan kerabat 

Orang tua mengutamakan kesejahteraan anak dibandingkan dengan 

kesejahteraan dirinya sendiri, gennya akan mempunyai peluang 

lebih besar untuk bertahan dan lestari dibandingkan orang tua yang 

mengabaikan anaknya. Kedekatan gen-gen secara biologis 
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membuat manusia terprogram secara alami untuk lebih menolong 

orang yang masih tergolong kerabatnya. 

2. Timbal balik biologik 

Seseorang menolong karena ia mengantisipasi kelak orang yang 

ditolong akan menolongnya kembali sebagai balasan, dan bila ia 

tidak menolong maka kelak ia pun tidak akan mendapat 

pertolongan. 

2.3.2.2 Teori Belajar 

1. Teori belajar sosial 

Tingkah laku manusia dijelaskan sebagai hasil proses belajar 

terhadap lingkungan. Menurut teori belajar, orang dapat merasa 

lebih baik setelah memberikan pertolongan, atau menolong untuk 

menghindari perasaan bersalah atau malu jika tidak menolong. 

2. Teori pertukaran sosial 

Interaksi sosial bergantung pada untung dan rugi yang terjadi. 

Tingkah laku menolong juga bisa semata-mata hanya untuk 

menutupi kepentingan pribadi seseorang. 

2.3.2.3 Teori Empati 

Seseorang dapat merasakan apa yang orang lain rasakan dan 

dengan komponen kognitif seseorang mampu memahami apa yang 

orang lain rasakan beserta alasannya. 

1. Hipotesis empati-altruisme 

Perhatian yang empatik yang dirasakan seseorang terhadap 

penderitaan orang lain akan menghasilkan motivasi untuk 

mengurangi penderitaan orang tersebut. 
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2. Model mengurangi perasaan negatif  

Orang menolong untuk mengurangi perasaan negatif akibat 

melihat penderitaan orang lain. Seseorang berada dalam suasana 

hati yang negatif sebelum melihat orang yang sedang kesusahan 

dan dengan menolong diharapkan ia dapat mengurangi perasaan 

negatifnya tersebut. 

3. Hipotesis kesenangan empatik 

Seseorang akan menolong bila ia memperkirakan dapat ikut 

merasakan kebahagiaan orang yang akan ditolong atas 

pertolongan yang diberikannya. Seseorang menolong karena 

percaya bahwa pertolongannya akan memberikan hasil yang 

positif. 

2.3.2.4 Teori Perkembangan Kognisi Sosial 

Dalam merespons suatu situasi darurat (situasi yang membutuhkan 

pertolongan), tentunya diperlukan sejumlah informasi yang harus 

diproses dengan cepat sebelum seseorang memutuskan untuk 

memberikan pertolongan. 

2.3.2.5 Teori Norma Sosial 

Teori norma sosial meliputi: 

1. Norma timbal-balik 

Seseorang harus menolong orang yang pernah menolongnya.  

Prinsip balas budi dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang harus 

menolong orang lain karena kelak di masa mendatang ia pun akan 

ditolong oleh orang lain atau pernah ditolong orang pada masa 

sebelumnya. 
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2. Norma tanggung jawab sosial 

Seseorang berbuat seimbang antara memberi dan menerima di 

dalam sebuah hubungan sosial. Memberikan pertolongan kepada 

orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan balasan di masa 

datang. 

2.3.3. Faktor-faktor yang Mendasari Sikap Prososial  

Sikap prososial pada diri seseorang tidak muncul secara tiba-tiba, akan 

tetapi ada faktor-faktor yang mendasarinya. Menurut Staub dalam Dayakisni 

(2003: 178) terdapat beberapa faktor yang mendasari seseorang untuk 

bertindak prososial, yaitu: 

1. Self-gain, yaitu harapan seseorang untuk memperoleh atau 

menghindari kehilangan sesuatu, misalnya ingin mendapatkan 

pengakuan, pujian atau takut dikucilkan. 

2. Personal values and norms, yaitu adanya nilai-nilai dan norma sosial 

yang diinternalisasikan oleh individu selama mengalami sosialisasi 

dan sebagai nilai-nilai serta norma tersebut berkaitan dengan tindakan 

prososial, seperti berkewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan 

serta adanya norma timbal balik. 

3. Empathy, yaitu kemampuan seseorang untuk merasakan perasaan atau 

pengalaman orang lain. Kemampuan empati ini erat kaitannya dengan 

pengambilalihan peran. Jadi, syarat untuk mampu berempati adalah 

individu harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengambilan 

peran. 
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Munculnya sikap prososial juga dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti yang diungkapkan dalam Dayakisni dan Hudaniah (2003: 179-

181) hanya menyimpulkan dua faktor yang berpengaruh dalam sikap 

prososial, antara lain: 

1. Faktor situasional, meliputi kehadiran orang lain, pengorbanan yang 

harus dikeluarkan, pengalaman dan suasana hati, kejelasan stimulus, 

adanya norma-norma sosial, dan hubungan antara calon penolong dan 

si korban. 

2. Faktor kepribadian. Orang dengan karakter kepribadian tertentu lebih 

mungkin untuk menolong ketika situasi tidak menuntutnya memberi 

pertolongan atau ketika menyaksikan situasi darurat samar-samar. 

Menurut Sears (2004: 61-71) yang mengemukakan bahwa sikap 

prososial dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 

1. Karakteristik situasi 

a. Kehadiran orang lain 

Dalam keadaan darurat seseorang cenderung memberikan reaksi 

pertolongan bila dalam keadaan sendiri, dibandingkan bila dalam 

keadaan dikeramaian. Semakin banyak orang yang hadir maka 

semakin kecil reaksi seseorang memberikan pertolongan. 

b. Kondisi lingkungan 

Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi sikap prososial  

adalah kebisingan. Para peneliti menyatakan bahwa suara bising yang 

keras dapat menyebabkan orang lain di sekitarnya dan memotivasi 
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mereka untuk meninggalkan situasi tersebut secepatnya sehingga 

menciptakan penonton yang tak begitu suka menolong. 

c. Tekanan waktu 

Jika kita berada dalam kondisi 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 

a. Faktor kepribadian 

Ciri kepribadian tertentu yang menolong orang untuk memberikan 

pertolongan dalam beberapa jenis situasi dan tidak dalam situasi lain. 

Satow dalam Sears (2004: 66) menyatakan agaknya orang yang 

memiliki kebutuhan tinggi untuk diterima secara sosial dimotivasi 

oleh keinginan untuk memperoleh pujian dari orang lain sehingga 

bertindak prososial  hanya bila tindakan mereka yang baik itu 

diperhatikan. Dalam penelitian lainnya dilakukan oleh Gergen dan 

Meler dalam Sears (2004: 66) orang yang mempunyai tingkat 

kebutuhan tinggi untuk menjadi pengasuh lebih cenderung secara 

sukarela untuk memberikan nasehat tentang masalah pribadi pada 

teman sekolah yang sejenis. Dengan kata lain, kaitan antara 

kepribadian dengan pemberian bantuan tergantung pada sifat tertentu 

yang dibahas dan jenis bantuan tertentu yang dibutuhkan. 
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b. Suasana hati 

Orang lebih cenderung bersikap prososial jika mereka berada 

dalam hati yang lebih baik. Suasana hati yang positif akan 

meningkatkan kesediaan untuk melakukan tindakan prososial.  Hal ini 

berlawanan dengan suasana hati yang buruk cenderung menghambat 

seseorang untuk bersikap prososial, hal ini dikarenakan suasana buruk 

menyebabkan seseorang hanya menaruh perhatian pada diri sendiri 

dan kebutuhannya sendiri maka keadaan itu akan mengurangi 

kemungkinan untuk membantu orang lain. 

c. Rasa bersalah 

Keinginan untuk mengurangi rasa bersalah bisa menyebabkan kita 

menolong orang yang kita rugikan atau berusaha menghilangkannya 

dengan melakukan tindakan yang baik. Beberapa penelitian 

memperlihatkan rasa bersalah yang timbul meningkatkan kesediaan 

untuk menolong (Sears, 2004: 68). 

d. Distres diri dan rasa empatik 

Menyaksikan penderitaan orang lain disekitar kita dapat 

menumbuhkan emosi yang kuat untuk memberikan pertolongan. 

Distres diri adalah reaksi individu terhadap penderitaan orang lain 

apakah itu perasaan cemas, terkejut, takut, atau apapun. Sedangkan 

rasa empirik adalah perasaan simpati dan perhatian terhadap orang 

lain, dimana kita dapat merasakan penderitaan orang lain. Distres diri 

dapat memotivasi kita untuk mengurangi rasa gelisah dalam diri. Hal 
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ini bisa diatasi dengan membantu orang yang membutuhkan bantuan 

atau dapat dengan menghindari situasi tersebut dan mengabaikan 

penderitaan disekitarnya. Sebaliknya rasa empati hanya dapat 

dikurangi atau diatasi dengan membantu orang yang membutuhkan. 

3. Karakteristik orang yang membutuhkan pertolongan 

a. Menolong orang yang kita sukai 

Kita lebih cenderung menolong orang yang menarik perhatian kita. 

Karakteristik yang serupa juga mempengaruhi pemberian pertolongan, 

seseorang yang memiliki karakteristik yang serupa dengan by stander 

dan memiliki daya tarik fisik yang menarik memiliki kemungkinan 

yang lebih besar untuk menerima pertolongan. 

b. Menolong orang yang pantas ditolong 

Kita cenderung menolong seseorang yang kita yakini bahwa 

timbulnya masalah yang terjadi bukan karena perbuatan dirinya 

sendiri, melainkan karena kecelakaan. Kita akan kurang termotivasi 

untuk bersikap prososial jika membuat atribusi bahwa orang tersebut 

bertanggung jawab atas masalah yang menimpanya. 

Menurut Batson dan Thompson dalam Baron (2005: 106), ada tiga 

motif utama relevan ketika individu dihadapkan pada dilema moral, 

diantaranya: 

1. Self interest adalah motivasi untuk terlibat dalam tingkah laku apapun 

yang menyediakan kepuasan terbesar. 
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2. Moral integrity (integritas moral) adalah motivasi untuk bermoral dan 

benar-benar terlibat dalam tingkah laku moral. 

3. Hipokrisi moral adalah motivasi untuk terlihat bermoral selagi 

melakukan apa yang terbaik untuk menghindari kerugian yang 

dilibatkan dalam tindakan bermoral yang sebenarnya. Individu pada 

kategori ini didorong oleh self interest tetapi juga mempertimbangkan 

penampilan luar dirinya, kombinasi ini penting bagi mereka untuk 

terlihat peduli dalam melakukan hal yang benar, sementara mereka 

sebenarnya tetap mengutamakan kepentingan diri pribadi. 

Individu yang satu dengan yang lain berbeda tingkat motivasi dalam 

menolong ketika dihadapkan pada keputusan moral. Beberapa orang 

terutama termotivasi oleh self interest dan melakukan apa yang terbaik bagi 

dirinya, beberapa orang terutama termotivasi oleh integritas moral dengan 

melakukan apa yang bermoral dan adil. Integritas moral seringkali 

berlawanan dengan self interest, dan hasil dari konflik tergantung pada 

berbagai faktor. Dari teori diatas, penulis menyimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi sikap seseorang untuk berprososial  di dukung oleh faktor 

integritas moral, dimana dalam integritas moral didukung oleh faktor 

religius/agama untuk bertindak, hal ini didukung dalam Myers (2012: 229) 

menyebutkan bahwa kepercayaan religius memprediksikan altruisme jangka 

panjang, sebagaimana direfleksikan dalam kegiatan sukarela dan kontribusi 

amal. Jelas bahwa dengan religius individu mempunyai kepercayaan kepada 
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Tuhan yakni kepada jiwa dan kehendak ilahi yang mengatur alam semesta 

dan mempunyai hubungan moral dengan umat manusia.  

Menurut Ash-Shiddieqy (2007: 09) hakikatnya agama mencakup tiga 

unsur pokok, yaitu (1) itikad/ iman, (2) akhlak/ moral, dan (3) amal saleh 

(berbuat bajik). Ketiga unsur pokok ini merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan, artinya iman tanpa moral dan amal, demikian pula moral tanpa 

iman dan amal, atau amal tanpa iman dan moral tidak akan melahirkan 

agama yang sempurna. Oleh karena itu, tinggi atau rendahnya sikap 

prososial  individu tergantung akan faktor integritas moral dan faktor 

religius individu tersebut. 

2.3.4 Aspek-aspek dalam Sikap Prososial  

Bantuan sikap prososial banyak dimunculkan dengan berbagai cara 

yang digunakan untuk membantu atau menolong seseorang. Adapun 

aspek-aspek dalam sikap prososial menurut Baron dan Byrne (2005: 116) 

mencakup tindakan-tindakan seperti empati, mempercayai dunia yang adil, 

tanggung jawab sosial, locus of control internal, dan egosentrisme rendah. 

Selain itu, Mussen (1989) dalam Dayakisni dan Hudaniah (2003: 177) 

mengungkapkan bahwa sikap prososial mencakup tindakan-tindakan 

seperti sharing (berbagi), cooperative (kerjasama), donating 

(menyumbang/beramal), helping (menolong), honesty (kejujuran), 

generosity (kedermawanan), serta mempertimbangkan hak dan 

kesejahteraan orang lain. 
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2.3.5 Tahapan Perilaku Prososial  

Latense dan Darley (dalam Mahmudah, 2010) menjelaskan bagaimana 

sebetulnya seseorang memberikan pertolongan kepada orang lain. Ada 

empat tahap, yaitu: 

1. Tahap perhatian 

Perhatian merupakan hal yang sangat penting dalam perilaku 

prososial. Perhatian ini bisa muncul oleh beberapa hal misalnya: 

terganggu oleh kesibukan, ketergesaan, terdesak oleh kepentingan 

lain. 

2. Interpretasi situasi  

Interpretasi atas situasi menentukan perilaku prososial seseorang. 

Ada dua macam yang ditunjukkan dalam menginterpretasi kejadian, 

yaitu: (a) Sesuatu yang perlu ditolong, (b) Sesuatu yang tidak perlu 

ditolong. 

3. Tanggung jawab sosial (orang banyak) 

Seseorang yang mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi akan 

mempunyai kecenderungan besar untuk menunjukkan perilaku 

prososial. Seseorang mungkin akan menolong orang yang dibencinya 

karena adanya rasa tanggung jawab yang tinggi. 

4. Mengambil keputusan 

Pengambilan keputusan untuk menolong atau tidak sangat 

ditentukan oleh berbagai faktor dalam ataupun luar. 
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2.3.6 Jenis-jenis Sikap Prososial  

Mussen (dalam Nashori, 2008) mengungkapkan bahwa perilaku 

prososial meliputi: 

1. Menolong, yaitu membantu orang lain dengan cara meringankan 

beban fisik atau psikologi orang tersebut. Membantu untuk 

meringankan beban penderitaan, kesukaran (Tim Penyusun Kamus 

Pusat Bahasa, 2005). 

2. Berbagi rasa, yaitu kesediaan untuk ikut merasakan apa yang 

dirasakan orang lain. Orang menggunakan perasaannya dengan efektif 

di dalam situasi orang lain, didorong oleh emosinya seolah-olah dia 

ikut bengambil bagian dalam gerakan-gerakan yang dilakukan orang 

lain (Ahmadi, 1991). 

3. Kerjasama, yaitu melakukan pekerjaan atau kegiatan secara bersama-

sama berdasarkan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama pula. 

Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (badan, 

lembaga) untuk mencapai tujuan bersama (Tim Penyusun Kamus 

Pusat Bahasa, 2005). 

4. Menyumbang, yaitu berlaku murah hati kepada orang lain. Ikut 

menyokong dengan tenaga dan pikiran, memberikan sesuatu kepada 

orang yang sedang tertimpa musibah (Tim Penyusun Kamus Pusat 

Bahasa, 2005). 

5. Memperhatikan kesejahteraan orang lain. Hasrat untuk menolong 

orang lain tanpa memikirkan kepentingan sendiri (Sarwono, 2002). 
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2.4 Bimbingan Kelompok dengan Permaianan Desa Bahagia 

2.4.1 Pengertian Bimbingan Kelompok  

Bimbingan kelompok adalah proses pemberian bantuan kepada 

anggota kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk 

mengatasi atau mencegah masalah yang dihadapi oleh para anggota 

kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang sudah disepakati oleh anggota 

dalam bimbingan kelompok. Wibowo (2005: 17) “Bimbingan kelompok 

adalah suatu kegiatan kelompok dimana pimpinan kelompok menyediakan 

infromasi-informasi dan mengarahkan diskusi agar anggota kelompok 

menjadi lebih sosial atau untuk membantu anggota kelompok untuk 

mencapai tujuan bersama”. Nurishan (2005:17) bimbingan kelompok 

dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya masalah atau kesulitan 

pada diri konseli (siswa), isi kegiatan bimbingan kelompok terdiri atas 

penyampaian informasi yang berkenaan dengan masalah pendidikan, 

pekerjaan, pribadi dan masalah sosial yang tidak disajikan dalam bentuk 

pelajaran. Selanjutnya Gibson & Mitchell (2011: 52)  bimbingan kelompok 

mengacu pada aktivitas-aktivitas kelompok yang berfokus kepada 

penyediaan informasi atau pengalaman melalui sebuah aktivitas kelompok 

yang terencana dan terorganisasi.  

Bimbingan kelompok merupakan bimbingan yang dilakukan secara 

kelompok terhadap sejumlah individu untuk mencegah timbulnya masalah 

dan mengembangkan potensi individu. Menurut Romlah (2006:3) 

bimbingan kelompok adalah prosos pemberian bantuan yang diberikan 

kepada individu dalam situasi kelompok. Artinya bahwa kegiatan 
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bimbingan kelompok merupakan proses bantuan yang diberikan kepada 

sekelompok individu yang mengalami permasalahan yang sama. 

Gibson & Mitchell (2011:275-278) memandang bimbingan kelompok 

sebagai aktivitas-aktivitas kelompok yang terfokus pada penyediaan 

informasi dan atau pengalaman-pengalaman melalui suatu aktivitas 

kelompok yang terencana dan terorganisasi. Contohnya adalah kegiatan 

kelompok untuk orientasi, untuk eksplorasi karir, atau kegiatan hari 

kunjungan ke Perguruan Tinggi. Di sisi lain, bimbingan kelompok lebih 

merupakan upaya penyesuaian perilaku dan atau pengalaman-pengalaman 

perkembangan yang dilakukan dalam adegan kelompok. Bimbingan 

kelompok terfokus pada membantu siswa untuk mengatasi masalah-

masalah penyesuian dan perkembangan sehari-hari. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

bimbingan kelompok merupakan layanan bantuan yang diberikan kepada 

individu dalam situasi kelompok sebagai aktivitas-aktivitas kelompok, 

dimana layanan bantuan yang diberikan berupa layanan informasi yang 

terencana dan terorganisasi. 

2.4.2 Tujuan dan Manfaat Bimbingan Kelompok 

Menurut Bennet dalam Romlah (2001: 14-15) mengemukakan tujuan 

bimbingan kelompok, yaitu sebagai berikut: 

1. Memberikan kesempatan-kesempatan kepada siswa belajar hal-hal 

penting yang berguna bagi pengarahan dirinya yang berkaitan dengan 

masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan sosial. 

2. Memberikan layanan-layanan penyembuhan melalui kegiatan 

kelompok. 
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3. Untuk melaksanakan layanan bimbingan individual secara lebih 

efektif. 

Hal  ini senada dengan yang dikemukakan oleh Gibson dan Mitchel 

(2011:275) yang menyatakan bahwa bimbingan kelompok bisa juga 

diorganisasikan dengan maksud mencegah berkembangnya problem. 

Isinya dapat meilputi informasi pendidikan, pekerjaan, pribadi, atau sosial, 

bertujuan menyediakan bagi anggota-anggota kelompok informasi akurat 

yang dapat membantu mereka membuat perencanaan dan keputusan hidup 

yang lebih tepat. 

2.4.3 Dinamika Kelompok 

Dalam kaitannya dengan bimbingan Shertzer dan stone (dalam 

Romlah, 2006: 32) menjelaskan bahwa dinamika kelompok adalah 

kekuatan-kekuatan yang berinteraksi dalam kelompok pada waktu 

kelompok melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuannya. 

Gladding (dalam Natawidjaja, 2009:68) menggambarkan dinamika 

kelompok sebagai kekuatan dalam kelompok yang mungkin 

menguntungkan atau merugikan. Dengan memahami kekuatan-kekuatan 

yang ada dalam kelompok, konselor dapat melihat sifat-sifat kelompok dan 

bagaimana interaksi antara para anggota dengan pemimpin kelompok dapat 

mempengaruhi perkembangan kelompok. 

2.4.4 Jenis Kelompok  

Menurut Prayitno (2012: 18) mengklasifikasikan jenis-jenis kelompok 

sebagai berikut: 
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1. Kelompok primer dan sekunder, yaitu kelompok primer adalah 

diwarnai oleh hubungan pribadi secara akrab dan kerjasama yang terus 

menerus diantara para anggotanya. Sedangkan kelompok sekunder di 

dasarkan kepada kepentingan-kepentingan tertentu yang mewarnai 

arah kegiatan dan gerak-gerik kelompok itu. 

2. Kelompok sosial dan kelompok psikologikal, yaitu: kelompok sosial 

tujuan yang ingin dicapai biasanya tidak bersifat pribadi (impersonal), 

melainkan merupakan tujuan bersama untuk kepentingan bersama. 

Sedangkan kelompok psikologikal pada dasarnya lebih bersifat 

mempribadi (personal). 

3. Kelompok terorganisasi dan kelompok yang tidak terorganisasi, yaitu: 

kelompok terorganisasi masing-masing anggotan memainkan peranan 

yang yang persamaan, perbedaan dan kaitannya satu dengan yang 

lainnya jelas dan tegas untuk mencapai tujuan bersama. Sebaliknya 

pada kelompok yang tidak terorganisasi para anggotanya bertindak 

lebih bebas, tidak saling terikat dengan anggota lain. 

4. Kelompok formal dan kelompok informal, yaitu: kelompok formal 

biasanya terbentuk berdasarkan tujuan dan aturan tertentu yang 

bersifat resmi dan tertulis. Sedangkan kelompok informal keberadaan 

dan gerak-gerik tidak didasarkan pada kemauan, kebebasan, dan selera 

orang yang terlibat di dalamnya. 

Sedangkan menurut Wibowo (2005: 15) menyatakan bahwa terdapat 

tipe kelompok sosial, yaitu: 
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1. Kelompok primer dan kelompok sekunder, yaitu: kelompok primer 

adalah kelompok yang anggotanya bertemu secara langsung, saling 

membantu dan menangani berbagai masalah yang ada. Kelompok 

sekunder adalah kelompok yang anggotanya tidak seintim dan sedekat 

seperti kelompok primer. 

2. Kelompok dalam dan kelompok luar, yaitu: kelompok dalam adalah 

kelompok yang identitas individu berkaitan dengan ciri-ciri pribadi. 

Kelompok luar diartikan sebagai dengan individu yang berkaitan 

dengan kelompok dalam, biasanya ditunjukan dengan ekspresi kontras 

antara “kita/kami” dengan “mereka”, atau “orang lain”. Tingkah laku 

kelompok luar ditandai dengan ekspresi perbedaan, dan kadang-

kadang dengan angosisme, prasangka, kebencian dan apathis. 

3. Kelompok fisik dan kelompok sosial, yaitu: kelompok fisik (geng, 

klub) ditandai dengan struktur informal, beberapa peraturan 

keanggotaan yang bersifat sukarela, homogenitas usia anggota, dan 

tidak ada tujuan pasti. Kelompok sosial ditandai dengan tujuan-tujuan 

yang jelas, perbedaan usia dan status anggotanya. Kelompok 

berorientasi kepada pemecahan masalah. 

4. Kelompok sementara dan kelompok berkelanjutan, yaitu: kelompok 

sementara terdiri dari mereka yang hadir saat kelompok dimulai. 

Kelompok berkelanjutan adalah kelompok yang mempunyai tahap 

perkembangan. Ini sering menimbulkan masalah komunikasi, 
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penerimaan dan pencapaian kesiapan untuk berpartisipasi secara 

penuh bagi anggota-anggota kelompok lain. 

Berdasarkan uraian diatas, maka jenis kelompok pada siswa SMP 

Kuncup Melati Semarang ini merupakan jenis kelompok yang primer 

karena di dalam kelompok diwarnai dengan anggota yang saling 

berhubungan secara akrab dan terjadi saling kerjasama diantara anggotanya 

dan berusaha untuk mencapai tujuan bersama. 

Berdasarkan topik yang akan dibahas di dalam layanan bimbingan 

kelompok, terdapat 2 jenis bimbingan kelompok yaitu kelompok tugas dan 

kelompok bebas. Menurut Prayitno (2012: 24) menjelaskan bahwa 

kelompok bebas merupakan kelompok yang memberikan kesempatan 

kepada seluruh anggota untuk menentukan arah dan isi kehidupan 

kelompok tersebut. Sedangkan kelompok tugas yang arah dan isi kegiatan 

kelompok ditetapkan terlebih dahulu, pada dasarnya diberi tugas untuk 

menyelesaikan pekerjaan, baik pekerjaan yang ditugaskan oleh pihak 

kelompok itu maupun tumbuh di dalam kelompok itu sendiri sebagai hasil 

dari kegiatan-kegiatan kelompok itu sebelumnya. 

Dalam penelitian ini, jenis kelompok yang coba digunakan oleh 

peneliti adalah jenis kelompok tugas. Karena arah atau isi kegiatan 

kelompok ditetapkan terlebih dahulu, sehingga materi yang akan dibahas di 

dalam kelompok sudah ditentukan sebelumnya. Selain itu, tujuan layanan 

bimbingan kelompok telah dirumuskan dan dirancang oleh peneliti dengan 

tujuan untuk meningkatkan interaksi sosial pada siswa. 



68 
 

2.4.5 Peranan Pemimpin Kelompok 

Peranan pemimpin kelompok berbeda-beda sesuai dengan struktur 

kelompok yang dipimpinnya. Menurut Romlah (2006:45) terdapat 4 

macam peranan pemimpin kelompok antara lain: 

1. Memberi dorongan emosional (emotional stimulation): memberi 

tantangan, memberi kegiatan, memberi instruksi. 

2. Memperdulikan (caring): memberi dorongan, mengasihi, menghargai, 

hangat, menerima, tulus, dan penuh perhatian. 

3. Memberikan pengertian (meaning attribution): menjelaskan, 

mengklarifikasi, menafsirkan. 

4. Fungsi eksekutif (executive function): menentukan batas waktu, 

aturan-aturan, norma-norma, tujuan-tujuan dll. 

Layanan bimbingan kelompok memerlukan seseorang yang mampu 

untuk mengatur komunikasi dan mengarahkan arah diskusi untuk mencapai 

tujuan bersama. Menurut Wibowo (2005: 107) menyatakan bahwa 

pemimpin kelompok mempunyai pengaruh yang kuat dalam proses 

konseling kelompok, bukan saja harus mengarahkan perilaku anggota 

kelompok sesuai dengan kebutuhan, melainkan harus tanggap terhadap 

segala perubahan yang terjadi dalam kelompoknya sebagai akibat dari 

perkembangan kegiatan kelompok itu. Sedangkan menurut Corey (2012: 

39) menyatakan bahwa pemimpin kelompok menjadi kekuatan 

berpengaruh dalam kelompok ketika mereka mampu untuk model perilaku 

yang efektif bukan hanya menggambarkannya.  
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Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka disimpulkan bahwa 

pemimpin kelompok adalah seseorang yang mampu mempunyai kekuatan 

untuk mempengaruhi di dalam kelompok, mengarahkan perilaku anggota 

kelompok, dan tanggap terhadap perubahan yang terjadi di dalam 

kelompok dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan 

bersama. Pemimpin kelompok harus memiliki pengaruh yang kuat di 

dalam kelompok, sehingga untuk menjadi pemimpin kelompok perlu 

memiliki persyaratan khusus. 

Proses layanan bimbingan kelompok tidak akan berjalan dengan 

efektif dan efisien jika tidak memiliki pemimpin yang memiliki kualifikasi 

mendukung. Menurut Kottler dalam Gladding (2012: 318) menyatakan 

bahwa pemimpin yang efektif memahami kekuatan yang bekerja dalam 

kelompok, mengenali apakah kekuatan tersebut adalah kekuatan 

terapeutik, dan jika tidak, mengambil langkah untuk mengelola dengan 

lebih baik dengan bantuan para anggota. Sementara itu menurut Corey 

dalam Wibowo (2005: 118) menyatakan bahwa kualitas pemimpin 

kelompok yang efektif meliputi kehadiran, kekuatan pribadi, keberanian, 

kemauan untuk mengkonfrontasi diri sendiri, kesadaran diri, kesungguhan/ 

ketulusan, keaslian, mengerti identitas, keyakinan/ kepercayaan, 

kegairahan (antusiasme), daya cipta dan kreativitas, dan daya tahan. 

Pemimpin kelompok yang efektif adalah pemimpin yang mampu 

menyadari kekuatan yang dimilikinya dan mampu berkomitmen untuk 

meningkatkan diri secara efektif dengan memiliki kriteria sebagai 
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pemimpin kelompok yang telah ditentukan. Persyaratan untuk menjadi 

pemimpin kelompok perlu diperhatikan karena pemimpin kelompok 

berperan penting dalam mempengaruhi proses bimbingan kelompok. 

Dalam hal ini pemimpin kelompok perlu memahami kemampuan dirinya 

dalam menerapkan teknik permainan di dalam melakukan bimbingan 

kelompok. Pemimpik kelompok harus mampu mengarahkan anggota 

kelompok dan mampu mengkondisikan serta menjelaskan aturan 

permainan. 

2.4.6 Tahap-Tahap Bimbingan Kelompok 

Gibson dan Mitchell (2011: 293-298) membagi tahapan bimbingan 

kelompok menjadi 5 tahap, tahapan tersebut dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Tahap pembentukan kelompok, tahap ini merupakan tahap awal 

kelompok. Hal-hal yang dilakukan konselor meliputi: 

memperkenalkan sejumlah format dan proses kelompok, 

menyampaikan kontrak kelompok, membuka hubungan yang baik dan 

mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan dari anggota kelompok. 

2. Tahap Identifikasi peran dan tujuan kelompok, di tahap ini identitas 

kelompok dan individu tersingkap serta mengidentifikasi tujuan 

kelompok dan tujuan masing-masing anggota kelompok. 

3. Tahap produktivitas, pada tahap ini kelompok telah mencapai 

stabilitas dalam pola bersikap, dan proses produktif bisa dimulai. 
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4. Tahap Realisasi, pada tahap ini anggota kelompok telah mengenali 

ketidak tepatan perilaku dan mulai mengupayakan solusi yang mereka 

pilih atau mengupayakan perilaku baru untuk diimplementasikan 

menjadi praktek. 

5. Tahap penutup, pada tahap ini konselor dan anggota kelompok 

meringkas dan mengkaji seluruh aktivitas kelompok yang telah 

dilakukan. 

Menurut Prayitno (2012: 170) menyatakan bahwa terdapat empat 

tahap dalam proses kelompok yaitu sebagai berikut: 

1. Tahap Pembentukan 

Tahap pembentukan merupakan tahap pengenalan, tahap perlibatan 

diri atau tahap memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. 

Pada tahap ini umumnya para anggota kelompok saling 

memperkenalkan diri dan mengungkapkan tujuan ataupun harapan-

harapan yang ingin dicapai oleh masing-masing, sebagaian, maupun 

seluruh anggota kelompok. Pada tahap ini peneliti sebagai pemimpin 

kelompok berusaha untuk memperkenalkan diri kepada seluruh 

anggota kelompok dna menjelaskan maksud serta tujuan yang 

nantinya akan dicapai melalui kegiatan bimbingan kelompok dengan 

teknik permainan. Kelompok yang dibentuk peneliti adalah jenis 

kelompok heterogen karena terdiri dari latar belakang budaya anggota 

kelompok yang berbeda. 
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Pada tahap pembentukan, peran pemimpin kelompok hendaknya 

menunjukkan dirinya sebagai seorang yang mampu melakukan 

layanan bimbingan kelompok dan bersedia membantu anggota 

kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Oleh sebab itu pemimpin 

kelompok hendaknya aktif dalam menjalin komunikasi dengan seluruh 

anggota kelompok. Dalam tahap pembentukan, pemimpin kelompok 

berusaha untuk memberikan penjelasan tentang tujuan kegiatan, 

menumbuhkan rasa saling menghormati antaranggota, menumbuhan 

sikap saling mempercayai dan saling menerima, dan dimulainya 

pembahasan tentang tingkah laku dan suasana perasaan dalam 

kelompok. Pemimpin kelompok juga perlu menjelaskan tata cara dan 

asas-asas dari kegiatan layanan bimbingan kelompok. 

2. Tahap Peralihan 

Jika suasana kelompok terbentuk dan dinamika kelompok sudah 

mulai tumbuh, kegiatan kelompok hendaknya dilanjutkan ke tahapan 

peralihan. Pada tahap ini pemimpin kelompok menjelaskan peranan 

anggota kelompok di dalam kelompok sesuai dengan karakteristik 

kelompok tugas atau kelompok bebas. Jika dianggap perlu apa yang 

sudah dibicarakan pada tahap pembentukan terkait dengan asas 

bimbingan kelompok bisa ditegaskan kembali. 

Pada tahap peralihan ini peneliti mencoba untuk menanyakan 

kesiapan anggota kelompok sebelum memasuki kegiatan inti dari 

bimbingan kelompok. Tahap peralihan ini merupakan perantara atau 

jembatan yang menghubungkan tahap pembentukan dengan tahap 
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kegiatan. Bila anggota kelompok ada yang masih belum mengerti akan 

tujuan, asas, maksud dari layanan bimbingan kelompok, peneliti perlu 

menjelaskan kembali kepada anggota kelompok hingga mereka 

memahami peranannya di dalam layanan bimbingan kelompok.  

3. Tahap Kegiatan 

Tahap ini merupakan tahap inti kegiatan kelompok, maka aspek-

aspek yang menjadi pengiringnya cukup banyak, dan masing-masing 

aspek tersebut perlu mendapatkan perhatian yang seksama dari 

perimimpin kelompok. Oleh karena itu tahap ini memiliki alokasi 

waktu yang lebih lama dari tahap-tahap lainnya. Keberhasilan dalam 

tahap kegitan ini dengan saling hubungan antaranggota kelompok 

untuk bertumbuh bersama, saling tukar pengalaman dalam bidang 

suasana perasaan yang terjadi, pengaturan, penyajian dan pembukaan 

diri berlangsung bebas, saling tanggap dan tukar pendapat berjalan 

dengan lancar. Para anggota saling membantu, saling menerima, saling 

kuat-menguatkan, dan saling berusaha untuk memperkuat rasa 

kebersamaan. 

Dalam tahap kegiatan ini peneliti menggunakan topik tugas sebagai 

pokok bahasan dalam kegiatan bimbingan kelompok. Karena peneliti 

ingin mengetahui keefektifan teknik permainan dalam meningkatkan 

interaksi sosial bagi siswa yang berbeda budaya. Tahap kegiatan ini 

peneliti ingin mengaplikasikan teknik permainan yang telah dirancang. 

Dalam hal ini permainan yang coba digunakan oleh peneliti adalah 
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permainan yang membutuhkan kerja sama tim, dimana di dalam 

kelompok masih dibagi menjadi 2 kelompok yang terdiri dari 5 siswa 

yang berbeda budaya. dimaksudkan supaya siswa yang berbeda 

budaya mampu berinteraksi di dalam kelompok kecil dalam bermain. 

4. Tahap Pengakhiran 

Kegiatan suatu kelompok tidak dapat berlangsung terus-menerus 

tanpa berhenti. Karena itu, setelah kegiatan kelompok pada tahap 

ketiga memuncak, kegiatan kelompok ini kemudian menurun, dan 

selanjutnya kelompok akan mengakhiri kegiatannya pada saat yang 

dianggap tepat. Mengakhiri kegiatan kelompok biasanya diikuti 

dengan pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur pemahaman serta 

kemampuan anggota kelompok dalam menerapkan apa yang dibahas 

dalam kelompok. Pengakhiran kelompok bukan semata-mata dilihat 

dari banyaknya pertemuan kelompok tetapi dilihat dari hasil yang 

telah dicapai oleh kelompok. 

Pada tahap pengakhiran ini sebelum mengakhiri kegiatan, peneliti 

ingin mengevaluasi pelaksanaan bimbingan kelompok yang telah 

dilakukan. Anggota kelompok bisa memberikan pendapat, masukan, 

maupun saran akan layanan yang telah dilakukan. Setelah itu peneliti 

mencoba untuk mendiskusikan jadwal kegiatan berikutnya, sehingga 

kegiatan layanan dapat terjadwal dengan baik. 

Pada penelitian ini, tahapan bimbingan kelompok yang digunakan 

meliputi tahap pembentukan, peralihan, kegiatan, dan 
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pengakhiran/penutup. Peneliti menggunakan tahapan tersebut karena 

lebih terstruktur dalam melakukan setiap kegiatannya dan efektif 

dalam menumbuhkan dinamika kelompok. Dalam setiap tahapan 

pemimpin kelompok memiliki tugas dan peran yang berbeda untuk 

dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. 

2.4.7 Prinsip Bimbingan Kelompok 

Hartinah (2009: 10-11) prinsip bimbingan kelompok mendasarkan 

pada prinsip kebutuhan anak, prinsip dasar berikut perlu juga dijadikan 

dasar pertimbangan, yaitu: 

1. Manusia merupakan individu dan sekaligus makluk sosial, dengan 

pengertian bahwa setiap individu diakui mempunyai kemampuan, 

pembawaan, potensi yang berbeda satu dengan yang lain selain 

mempunyai kesamaan dengan pengertian bahwa manusia sebagai 

makluk individual adalah satu pribadi yang mempunyai hak untuk 

memilih, menentukan, memutuskan, bertindak sesuai dengan 

keinginannya selain itu, sebagai makluk sosial pilihan, putusan, dan 

tindakannya tidak boleh bertentangan dengan aspek sosialnya. Oleh 

karena itu, setiap individu mempunyai hak dan kewajiban, yaitu ikut 

bertanggung jawab atas pembangunan dan kesejahteraan 

masyarakatnya. 

2. Perwujudan dari prinsip tersebut adalah sebagai pembimbing harus 

membimbing individu dalam mencapai keselarasan keseimbangan 

perkembangan pribadi, yaitu keselarasan perkembangan individu 

sebagai makhluk individual dan sebagai makhluk sosial. 
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2.4.8 Manfaat Mengikuti Layanan Bimbingan Kelompok 

Menurut Sukardi (2002: 49) menyatakan manfaat mengikuti kegiatan 

bimbingan kelompok adalah: 

1. Menumbuhkan hubungan yang baik diantara anggota kelompok. 

2. Kemampuan berkomunikasi antara individu. 

3. Pemahaman berbagai situasi dan kondisi lingkungan. 

4. Mengembangkan sikap dan tindakan nyata untuk mencapai hal-hal 

yang di inginkan sebagaimana terungkap dalam kelompok. 

Sehingga bisa disimpulkan bahwa bimbingan kelompok bermanfaat 

untuk menciptakan hubungan yang bermakna diantara anggota kelompok 

dalam rangka mengembangkan kemampuan berinteraksi, berkomunikasi 

dan sikap serta memahami situasi dan kondisi lingkungan sekitar. Melalui 

bimbingan kelompok, siswa mampu berlatih dan mengembangkan 

kemampuan bersosialisasi dan berinteraksi dengan siswa lainnya dalam 

berbagai bentuk sikap prososial. Diharapkan bimbingan kelompok mampu 

meningkatkan sikap prososial  siswa. 

2.4.9 Bimbingan Kelompok dengan Permainan Desa Bahagia 

Konsep Desa Bahagia dikembangkan untuk membentuk suatu 

lingkungan yang kondusif bagi siswa sikap prososial agar mereka mampu 

mengaktualisasikan aspirasi sekaligus dapat meningkatkan kepercayaan 

dirinya. Desa Bahagia sendiri merupakan bentuk dari sosiodrama yang di 

adaptasi dengan skenario tentang peran-peran di sebuah desa seperti 

Camat, Lurah, Sekertaris desa, Jogoboyo dan anggota masyarakat. Mereka 

tidak hanya memainkan skenario yang diberikan oleh guru BK akan tetapi 
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diharapkan dapat berimprovisasi dan mengembangkan tanggung jawab 

sesuai dengan peran yang diberikan kepada masing-masing siswa.  

Dalam latihan Paskibraka baik pada tingkat Kabupaten sampai tingkat 

Nasional menggunakan Permainan dengan konsep Desa Bahagia. Bentuk 

latihan Paskibraka adalah latihan pandu Ibu Indonesia Berpancasila dengan 

cara atau metode Permainan keluarga bahagia. Latihan seperti ini bertujuan 

untuk mewujudkan suatu kebiasaan hidup ber-Pancasila, ditata atas dasar 

filsafah dan pandangan hidup bangsa serta memperoleh untuk 

mengembangkan sikap hidup positif, seperti taqwa kepada Tuhan YME, 

tertib dan berdisiplin, gotong royong, dengan penuh rasa kekeluargaan. 

Pengembangan konsep Desa Bahagia dalam latihan paskibraka inilah yang 

dijadikan dasar dalam membuat konsep Desa Bahagia di dalam bimbingan 

kelompok di sekolah dalam meningkatkan sikap prososial. 

2.5 Model Konseling Kelompok Permainan Desa Bahagia untuk 

Meningkatkan Perilaku Prososial  

2.5.1 Permainan Desa Bahagia 

Permainan desa bahagia diterapkan secara khusus dalam gambaran 

sebuah "Desa Bahagia" yang terdiri dari keluarga-keluarga bahagia. Setiap 

anggota dari "Keluarga Bahagia" merupakan bagian tak terpisahkan dari 

kesatuan usaha keluarga dan juga menjadi tenaga kerja dari setiap usaha 

kegiatan keluarga tersebut. 

Roh Desa Bahagia terdapat didalam Permainan kegiatan pelatihan 

dengan metode Desa Bahagia, maka para pembina akan membimbing adik-

adiknya dengan penuh cinta kasih. Para pelatih juga memimpin latihan 
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dengan metode yang baik dan benar serta didasari rasa kasih sayang agar 

anak didiknya dapat menjalankan tugas dengan baik. Dengan membimbing 

yang baik maka akan terasa rasa persaudaraan yang sangat menonjol dari 

semua yang terlibat, dari tim pembina, pelatih, anggota Paskibraka, panitia, 

dan petugas lainnya. Persaudaraan yang tulus dengan landasan etika 

kehidupan yang baik, akan benar-benar memberikan kehangatan kasih 

sayang sebuah keluarga yang diaplikasikan di desa bahagia. Persaudaraan 

yang tulus dengan landasan etika kehidupan yang baik mencakup norma, 

antara lain norma agama, norma susila, dan norma kesopanan. 

Sesuai dengan predikat dan kepribadiannya, penampilan seorang 

Paskibraka selalu menggambarkan kegagahan burung garuda, namun 

lemah lembut penuh dinamika laksana kibaran sang merah-putih. Burung 

garuda yang dijadikan lambang Negara Republik Indonesia selalu kokoh, 

gagah perkasa dan siap menghalau apapun yang akan mengganggu 

kedaulatan Indonesia. Bendera merah-putih melambangkan keberanian dan 

kesucian, ketika dibelai angin akan berkibar penuh kelembutan dan 

memancarkan sinar keagungan. 

Paskibraka sebagai Pandu Ibu Pertiwi selalu bersikap satria. Sikap dan 

tingkah lakunya lemah lembut namun mengandung ketegasan. Nada bicara 

dan candanya selalu melihat situasi dan kondisi sekelilingnya (empan 

papan). Sebagai tanda cinta cita rasa manusia beradab dan berbudaya 

tinggi, dari hati sanubarinya yang paling dalam selalu terungkap ucapan 

“satotema” (salam, tolong, terima kasih, maaf).  

Seorang paskibraka yang penuh cinta kasih akan selalu berpikir positif 

dan berani untuk menyapa, dia akan selalu menyapa terlebih dahulu dan 
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tidak akan menunggu untuk disapa oleh semua orang yang ditemuinya, 

baik orang tua, kakak, adik, saudara-saudaranya, dan teman-teman yang 

lain. 

Saat bertemu ia akan mengucapkan “salam”, salam dapat berupa 

ucapan : assalamu’alaikum, selamat pagi, siang atau malam, apa kabar dan 

sebagainya dengan nada suka cita dan ketulusan. Ucapan salam bisa 

diteruskan dengan suatu uluran tangan untuk berjabat tangan.  

Apabila menginginkan atau meminta sesuatu dari orang lain maka 

dengan ketulusan hati dan suara yang penuh senyum secara otomatis 

terucap kata kata “tolong”. Permintaan tolong adalah suatu sikap 

kerendahan hati karena akan memohon suatu bantuan karena akan dan 

telah mengganggu serta merepotkan tetapi akan terdengar sangat sopan 

oleh orang yang dimintai tolong dan pasti dengan penuh suka cita akan 

menolong kita. 

Ucapkanlah “terima kasih” atas segala kebaikan yang sudah diterima 

dengan tulus, santun dan spontan serta keluar dari nurani yang paling 

dalam. Disertai anggukan kepala, senyum dan tatapan mata yang ihkhlas 

akan memancarkan pesona yang membuat orang lain tertarik untuk 

mengikuti suri tauladannya. 

Ucapkanlah permohonan “maaf” atas segala tingkah laku, sikap, 

perbuatan kita yang mungkin secara tidak sengaja membuat orang lain 

menjadi tidak nyaman baik secara phisik maupun kejiwaan. Seorang yang 

mampu mengucapkan permintaan maaf adalah seorang yang mempunyai 

jiwa besar, rendah hati dan bisa menghormati orang lain. 
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Mendengar adalah suatu seni, karena dengan mendengar kita harus 

mau menerima omongan, cemohan, pujian, kritikan, sanjungan dan lain-

lainnya melalui indera pendengaran kita yaitu telinga. Tetapi selain telinga 

maka otak dan perasaan memegang peranan yang sangat vital, mendengar 

berita yang tidak mengenakan jika diterima dengan perasaan kesal, jengkel 

dan dendam akan memberikan rangsangan otak untuk berpikir negatif dan 

berdampak sikap yang negatif pula sehingga membuat emosi,  tingkah 

laku, tata gerak tubuh kita menjadi tidak terkendali dan akan berakibat 

kurang baik bagi pribadi maupun kesehatan kita.  Apabila yang kita dengar 

itu menjengkelkan dan menyedihkan tapi perasaan kita dapat menerima 

dengan jernih akan membawa sinyal ke otak untuk berpikir secara positip, 

sehingga akan membawa pengaruh pada keputusan dan kesimpulan yang 

akan kita ambil kearah positif dan membawa suasana kebahagian dan 

keceriaan dalam kehidupan kita. Bila mendengar hal negatip tetapi 

ditanggapi secara positip maka apa yang kita dengar akan membuat kita 

berpikir dan berperasaan positip yaitu kita merasa bahwa masih ada orang 

yang sayang dengan memperhatikan apa yang kita dikerjakan, membuat 

kita lebih mawas diri akan kelemahan atau kekurangan yang ada dan 

seringkali memberikan suatu solusi untuk mencapai hasil yang lebih baik 

lagi. 

2.5.2 Prinsip Kerja Bimbingan Kelompok dengan Permainan Desa Bahagia 

Kegiatan Bimbingan Kelompok pada Desa Bahagia bertujuan untuk 

membuat siswa berada pada lingkungan kekeluargaan yang kondusif yang 

memungkinkan siswa dapat mengungkapkan dan mengekspresikan 

pendapat dengan penuh tanggung jawab tanpa. Melalui pembagian peran 
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yang di ambil dari teknik sosiodrama siswa diharapkan dapat memenuhi 

masing-masing tanggung jawab yang telah dibebankan baginya. Pemberian 

tanggung jawab menitik beratkan pada peningkatan sikap prososial dalam 

menerima tanggung jawab dalam kelompok masyarakat. 

Metode pembinaan Permainan desa bahagia adalah pola Among 

dilandasi rasa asih, asah dan asuh. Peserta diperlakukan dengan penuh 

martabat, karena yang didambakan setiap anak dalam keluarga adalah 

bahagia, perhatian, kasih sayank, mempunyai peran, punya kewajiban dan 

hak, saling menghargai dan pemberian kesempatan untuk berkembang. 

Suasana bahagia mendukung kegiatan yang berdaya dan berhasil guna, 

sebab suasana hati yang senang membuat kita optimis dan kreatif. 

Pola among adalah cara pendidikan yang memungkinkan anak didik 

mengembangkan diri secara aktif secara kodrati agar menjadi manusia yg 

merdeka lahir batin, mengabdikan dirinya dengan konsisten kepada 

terwujudnya makna eksistensi manusia sebagai satu-satunya makhluk 

tuhan yg bermartabat, bermasyarakat, serta berpribadi. Keberadaan lurah 

yang berhubungan langsung dengan warganya adalah salah satu contoh 

nyata sistem among. 

Bimbingan Kelompok Permainan Desa Bahagia sendiri tidak memiliki 

skenario tetap akan tetapi memiliki panduan masing-masing tanggung 

jawab yang diberikan kepada peran yang dimainkan siswa. Peran yang 

didapat oleh siswa akan melekat selama proses Bimbingan Kelompok ini 

di adakan. Peran merupakan simbol tanggung jawab yang harus dipegang 

sama halnya seperti jati diri. Secara visual kerangka berpikir dari penelitian 

ini dapat dilihat pada gambar berikut ini: 
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2.6  Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian pengembangan ini adalah Bimbingan 

Kelompok Permainan Desa Bahagia Efektif Untuk Meningkatkan Perilaku 

Prososial Siswa. 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya yang dikemukakan 

pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian sebagai 

berikut: 

5.1.1. Gambaran pelaksanaan layanan bimbingan kelompok di SMA Negeri di 

Bantul menunjukkan bahwa bimbingan kelompok telah terencana dalam 

program BK akan tetapi pelaksanaannya masih memiliki beberapa 

kelemahan diantaranya (1) Bimbingan kelompok dilaksnakan di sekolah 

tanpa menggunakan teknik tertentu dan hanya berpatokan pada dasar 

pelaksanaan bimbingan kelompok pada umumnya, (2) keterbatasan teknik 

yang dikuasai oleh guru BK masih sangat minim dan perlu dikembangkan, 

(3) Keterbatasan waktu pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dalam 

meningkatkan sikap prososial sehingga membuat guru BK harus 

memanjement waktu yang ada dengan maksimal, akan tetapi banyak yang 

mengalami hambatan. (4) Keterbatasan media dan teknik yang digunakan 

oleh guru bimbingan dan konseling menyebabkan pendalaman materi oleh 

siswa menjadi kurang. 

5.1.2. Hasil instrumen sikap prososial pada 142 siswa kelas XI SMA Negeri 

dibantul, diperoleh hasil 2 siswa (1,41%) berkategori sangat rendah, 7 

siswa (4,93%) siswa dalam kategori rendah, 51 siswa (35,92%) dalam 
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kategori tinggi, dan 82 siswa  (57,75%) dalam kategori sangat tinggi. Hal 

ini berarti secara umum dikatakan bahwa kecenderungan siswa SMA 

Negeri 1 Kasihan Bantul memiliki sikap prososial pada kategori sangat 

tinggi 

5.1.3. Model layanan bimbingan kelompok permainan desa bahagia dalam sikap 

prososial siswa di SMA yang dikembangkan meliputi : (1) rasional, (2) 

visi dan misi, (3) tujuan layanan arah peminatan, (4) isi layanan arah 

peminatan, (5) pendukung sistem, (6) prosedur pelaksanaan, (7) 

Penggunaan desa bahagia dalam meningkatkan sikap prososial siswa dan 

(8) Topik/ Materi, Tujuan dan Teknik. 

5.1.4. Model layanan bimbingan kelompok permainan desa bahagia dalam 

meningkatkan sikap prososial siswa efektif untuk meningkatkan sikap 

prososial siswa SMA pada semua indikator. Simpulan ini didasarkan pada 

perbandingan skor pre test dan post test yang menunjukkan adanya 

peningkatan perilaku prososial siswa SMA sebelum dan sesudah diberi 

layanan bimbingan kelompok permainan desa bahagia.  Selain itu, hasil 

statistika Independent Sample T Test menunjukkan nilai post test lebih 

rendah dari pada pre test, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

layanan bimbingan kelompok permainan desa bahagia efektif untuk 

meningkatkan sikap prososial siswa SMA. 

5.1.5. Hasil uji model bimbingan kelompok permainan desa bahagia terbukti 

efektif meningkatkan sikap prososial siswa. Uji keefektifan model 

dibuktikan melalui uji statistik non parametris wilcoxon. Hasil uji statistik 
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skala sikap prososila pada skor total diperoleh nilai signifikansi 0,005 < 

5%, artinya ada peningkatan antara sebelum dan sesuada diberikan 

layanan bimbingan kelompok permainan desa bahagia, sehingga dapat 

dikatakan bahwa bimbingan kelompok permainan desa bahagia efektif 

untuk meningkatkan sikap prososial siswa. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Pengembangan model layanan bimbingan kelompok permainan desa 

bahagia untuk meningkatkan sikap prososial siswa dalam penelitian ini masih 

terdapat beberapa keterbatasan, diantaranya: 

5.2.1 Penyusunan model ini belum digeneralisasikan secara luas, masih 

terbatas pada uji coba terbatas pada siswa SMA Negeri 1 Kasihan, 

sehingga masih perlu kelanjutannya untuk diuji cobakan secara luas 

dalam beragam karakteristik dan konteks layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik sosiodrama pada berbagai tempat. 

5.2.2 Keterbatasan waktu dalam penelitain karena pelaksanaan penelitain 

dilakukan pada saat pelajaran bimbingan dan konseling yang hanya 

diberi waktu sekitar 45 menit. 

5.3 Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, ada beberapa implikasi 

terhadap hasil-hasil penelitian ini: 

5.3.1 Teoritis 

Hasil pengembangan model yang dirancang dapat dilihat sebagai 

panduan untuk digunakan dalam tataran ilmiah. Proses desain dan 
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pengembangan model didasarkan atas pengamatan secara cermat melalui 

studi pendahuluan yang kemudian divalidasi dan diujicobakan menggunakan 

metodologi research and development. 

5.3.2 Praktis 

5.3.2.1 Sekolah perlu mengadakan perbaikan sistem pendidikan khususnya 

dalam pelayanan bimbingan dan konseling, diantaranya: (a) pelaksanaan 

semua layanan bimbingan dan konseling pada umumnya dan layanan 

bimbingan kelompok pada khususnya didasarkan pada need asessment, 

(b) pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dapat dilakukan secara 

dengan berbagai teknik yang terangkum dalam format desa bahagia, (c) 

tahap-tahap yang terdapat dalam layanan bimbingan kelompok 

hendaknya diaplikasikan, (d) topik yang dibahas hendaknya berdasarkan 

masalah yang sedang dialami siswa, (e) dalam layanan bimbingan 

kelompok hendaknya menggunakan teknik-teknik tertentu sesuai dengan 

kebutuhan siswa.  

5.3.2.2 Peran guru bimbingan dan konseling dalam model layanan bimbingan 

kelompok permainan desa bahagia dalam meningkatkan sikap prososial 

siswa adalah sebagai perencana, model, fasilitator, dan evaluator.  

5.3.2.3 Model layanan bimbingan kelompok permainan desa bahagia dalam 

sikap prososial siswa bisa diadopsi oleh SMA yang lain yang memiliki 

karakteristik sama. 

5.4 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diajukan beberapa saran kepada 

pihak yang terkait yaitu: 
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5.4.1 Bagi Guru Bimbingan dan Konseling 

  Guru bimbingan dan konseling hendaknya menggunakan model 

layanan bimbingan kelompok permainan desa bahagia dalam meningkatkan 

sikap prososial siswa dikarenakan model ini setelah diujicobakan efektif 

dalam meningkatkan sikap prososial siswa. Sehingga bagi guru bimbingan 

dan konseling disarankan untuk dapat menggunakan model ini dalam 

memberikan layanan bimbingan kelompok pada siswa SMA.  

5.4.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya supaya mempertimbangkan menggunakan 

permainan desa bahagia saja dalam meningkatkan perilaku prososial siswa, 

karena aspek mengenai berbagi, kerjasama, menyumbang/beramal, 

menolong, kejujuran, kedermawanan, serta mempertimbangkan hak dan 

kesejahteraan orang lain.emosi orang lain dan membina hubungan juga 

mengandung aspek psikologis yang sesuai jika diintervensi menggunakan 

permainan desa bahagia. Peneliti selanjutnya juga diharapkan mencoba 

untuk menggunakan teknik lain dalam meningkatkan prilaku prososial 

siswa. 
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