
 

 

PENGEMBANGAN MODEL BIMBINGAN KELOMPOK 

TEKNIK PSIKODRAMA DAN SOSIODRAMA UNTUK 

MENINGKATKAN KECERDASAN EMOSIONAL 

 

 

TESIS 
diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  

Magister Pendidikan Bimbingan dan Konseling 

 

 

 

 

Oleh 

YOUSY SISCHA PRATAMA 

0105512070 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING 

PASCASARJANA 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2018 





iv 

 

PERNYATAAN KEASLIAN 
 

 

Dengan ini saya 

nama : Yousy Sischa Pratama 

nim  : 0105512070 

program studi : Bimbingan dan Konseling 

menyatakan bahwa yang tertulis dalam Tesis yang berjudul “Pengembangan 

Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Psikodrama dan Sosiodrama Untuk 

Meningkatkan Kecerdasan Emosional” ini benar-benar karya saya sendiri, bukan 

jiplakan dari karya orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 

dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat 

atau temuan orang lain yang terdapat dalam Tesis ini dikutip atau dirujuk 

berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini saya secara pribadi siap 

menanggung resiko/sanksi hukum yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya 

pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini. 

 

 

Semarang,    September 2018 

Yang membuat pernyataan,  

 

 

Yousy Sischa Pratama 

 

ditempeli 

meterai  

Rp. 6.000 



v 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto 

“Individu yang mempunyai kecerdasan emosional (EQ) tinggi akan mampu 

melaksanakan tugas perkembangannya dengan baik”.  

(Yousy Sischa Pratama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persembahan 

Almamater Universitas Negeri Semarang 

 



vi 

 

ABSTRAK 

 

Pratama, Yousy Sischa. 2018. “Pengembangan Model Bimbingan Kelompok 

Teknik Psikodrama dan Sosiodrama Untuk Meningkatkan Kecerdasan 

Emosional”. Tesis. Program Studi Bimbingan dan Konseling. Program 

Pascasarjana. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Prof.Dr. 

Mungin Eddy Wibowo.,M.Pd. Kons., Pembimbing II Dr. Awalya, M.Pd., 

Kons. 

 

Kata Kunci: kecerdasan emosional, bimbingan kelompok, teknik psikodrama, 

dan teknik sosiodrama. 

 

Munculnya indikasi masalah yang berhubungan dengan kecerdasan 

emosional, seperti kurang mampu untuk mengenali emosi diri,  mengelola emosi, 

memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, dan membina hubungan 

pada remaja yang mempunyai sifat labil.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) tingkat kecerdasan 

emosional siswa, 2) pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

psikodrama dan sosiodrama untuk meningkatkan kecerdasan emosional siswa, 3) 

tingkat kecerdasan emosional siswa sesudah diberikan layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik psikodrama dan sosiodrama, 4) keefektifan layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama dan sosiodrama untuk 

meningkatkan kecerdasan emosional siswa, dan 5) model bimbingan kelompok 

dengan teknik psikodrama dan sosiodrama untuk meningkatkan kecerdasan 

emosional siswa. 

Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan. Model bimbingan 

kelompok dengan teknik psikodrama dan sosiodrama ini divalidasi 2 pakar dan 10 

praktisi bimbingan dan konseling. Subjek penelitian adalah 15 siswa yang dipilih 

dengan teknik purposive sampling. 

Uji normalitas data yang digunakan adalah kolmogorov-smirnov dan uji 

keefektifan model menggunakan wilcoxon signed rank test. Hasilnya 

menunjukkan bahwa model bimbingan kelompok teknik psikodrama dan 

sosiodrama tidak efektif untuk meningkatkan kecerdasan emosional siswa (z=-

1,604, p˂0,109).  

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan teknik lain dalam 

bimbingan dan konseling dalam meningkatkan kecerdasan emosional. peneliti 

selanjutnya bisa memperbaiki kesalahan peneliti seperti pengambian sampel, 

memperbaiki skala kecerdasan emosional, dan lain sebagainya. 



vii 

 

ABSTRACT 

 

Pratama, Yousy Sischa. 2018. “Development of Guidance Models of 

Psychodrama and Sociodrama Technical Groups to Improve Emotional 

Intelligence". Thesis. Guidance and Counseling Study Program. Graduate 

Program. Semarang State University. Advisor I Prof. Dr. Mungin Eddy 

Wibowo., M.Pd. Kons., Advisor II Dr. Awalya, M.Pd., Kons. 

 

Keywords: emotional intelligence, group guidance, psychodrama techniques, and 

sociodrama techniques. 

 

The emergence of indications of problems related to emotional 

intelligence, such as being unable to recognize self-emotions, managing emotions, 

motivating oneself, recognizing the emotions of others, and fostering relationships 

with adolescents who are unstable. 

This study aims to determine: 1) the level of emotional intelligence of 

students, 2) the implementation of group guidance services with psychodrama and 

sociodrama techniques to improve students' emotional intelligence, 3) the level of 

emotional intelligence of students after being given group guidance services with 

psychodrama and sociodrama techniques, 4) effectiveness group guidance 

services with psychodrama and sociodrama techniques to improve students 

'emotional intelligence, and 5) group guidance models with psychodrama and 

sociodrama techniques to improve students' emotional intelligence. 

This research is in the form of research and development. This group 

guidance model with psychodrama and sociodrama techniques was validated by 2 

experts and 10 guidance and counseling practitioners. Research subjects were 15 

students selected by purposive sampling technique. 

The data normality test used was kolmogorov-smirnov and the 

effectiveness test of the model using the wilcoxon signed rank test. The results 

showed that the group guidance model of psychodrama and sociodrama 

techniques was not effective for improving students' emotional intelligence (z=-

1,604, p˂0,109). 

For further researchers it is expected to use other techniques in guidance 

and counseling in improving emotional intelligence. For further researchers can 

correct researchers' errors in sampling, improve the scale of emotional 

intelligence, and so on. 



viii 

 

PRAKATA 

 

Puji syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya. 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengembangan Model 

Bimbingan Kelompok dengan Teknik Psikodrama dan Sosiodrama Untuk 

Meningkatkan Kecerdasan Emosional”. Tesis ini disusun sebagai salah satu 

persyaratan meraih gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Bimbingan dan 

Konseling, Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang.  

Penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-

tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini. 

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan pertama kali kepada para pembimbing: 

Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd.,Kons.(Pembimbing I) dan Dr. Awalya, 

M.Pd.,Kons.(Pembimbing II) atas bimbingan, arahan, motivasi, dan kesabaran 

dalam membimbing peneliti sampai dengan terselesaikannya penyusunan tesis ini. 

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan juga kepada semua pihak yang 

telah membantu selama proses penyelesaian studi, di antaranya:  

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang, 

atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menempuh studi di 

Universitas Negeri Semarang. 

2. Prof. Dr. Achmad Slamet, M.Si., selaku  Direktur  Pascasarjana Universitas 

Negeri Semarang, yang telah memberikan kesempatan serta arahan selama 

menempuh  studi di Universitas Negeri Semarang. 



ix 

 

3. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd.,Kons., Ketua Program Studi 

Bimbingan dan Konseling Pascasarjana Universitas Negeri Semarang yang 

telah memberikan arahan dan dukungan selama penulis menempuh studi di 

Universitas Negeri Semarang. 

4. Dr. Awalya, M.Pd.,Kons, Sekretaris Program Studi Bimbingan dan Konseling 

Pascasarjana Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan arahan dan 

dukungan selama menempuh pendidikan dan penulisan tesis ini.  

5. Kepala Sekolah dan seluruh guru di SMK Negeri 1 Donorojo, Pacitan yang 

membantu penulis dalam penelitian guna menyelesaikan tesis ini. 

Penulis sadar bahwa dalam tesis ini mungkin masih terdapat kekurangan, 

baik isi maupun tulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari semua pihak sangat peneliti harapkan. Semoga hasil penelitian 

ini bermanfaat dan merupakan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.  

 

Semarang,     September 2018 

 

Yousy Sischa Pratama 



x 

 

 DAFTAR ISI 

                                                                                                     Halaman 

 

HALAMAN JUDUL  .......................................................................................  i 

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING  .............................................  ii 

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS  ................................................  iii 

PERNYATAAN KEASLIAN   ........................................................................   iv 

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN  .............................................  v 

ABSTRAK  ......................................................................................................  vi 

ABSTRACT  ......................................................................................................  vii 

PRAKATA  ......................................................................................................  viii  

DAFTAR ISI   ..................................................................................................  `x 

DAFTAR TABEL  ...........................................................................................  xvi 

DAFTAR GAMBAR  ......................................................................................  xvii 

DAFTAR GRAFIK   ........................................................................................  xviii 

DAFTAR LAMPIRAN  ...................................................................................  xix 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

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

1.2   Identifikasi Masalah .................................................................................  8 

1.3   Cakupan Masalah .....................................................................................   9 

1.4   Rumusan Masalah ....................................................................................  9 

1.5   Tujuan Penelitian  ....................................................................................  10 

1.6   Manfaat Penelitian ...................................................................................  10 

1.7   Spesifikasi Produk yang Dikembangkan  ................................................  11  

1.8   Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan ...............................................  12 



xi 

 

 

BAB II  KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS,  DAN 

KERANGKA BERPIKIR  

2.1 Kajian Pustaka ............................................................................................  14 

2.2 Kerangka Teoretis ......................................................................................  40 

2.2.1 Kecerdasan Emosional ......................................................................   40 

2.2.1.1 Hakikat Kecerdasan Emosional ............................................  40 

2.2.1.2 Ciri Utama Pikiran Emosional  .............................................  41 

2.2.1.3 Ketrampilan Kecerdasan Emosional .....................................  44 

2.2.1.4 Dampak dari Kecerdasan Emosional ....................................  46  

2.2.2 Bimbingan Kelompok .......................................................................  48 

2.2.2.1 Hakikat Bimbingan Kelompok .............................................  48 

2.2.2.2 Tujuan dan Manfaat Bimbingan Kelompok ..........................  50 

2.2.2.3 Pemimpin Kelompok ............................................................  51 

2.2.2.4 Anggota Kelompok ...............................................................  54 

2.2.2.5 Etika Bimbingan Kelompok ..................................................  55 

2.2.2.6 Tahapan Bimbingan Kelompok ............................................  56 

2.2.2.7 Evaluasi Kegiatan Bimbingan Kelompok .............................   59 

2.2.3 Teknik Psikodrama............................................................................  60 

2.2.3.1 Hakikat Psikodrama ..............................................................  60 

2.2.3.2 Premis Psikodrama ................................................................  61 

2.2.3.3 Unsur-unsur Psikodrama .......................................................  64  

2.2.3.4 Fase dan Teknik Dalam Psikodrama .....................................  67 

2.2.3.5 Kelebihan Dan Keterbatasan Psikodrama .............................  70 

2.2.4 Teknik Sosiodrama............................................................................  71 

2.2.4.1 Hakikat Sosiodrama ..............................................................  71 

2.2.4.2 Prosedur Sosiodrama .............................................................  73 

2.2.5  Pengembangan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Psikodrama  

               dan Teknik Sosiodrama untuk Meningkatkan Kecerdasan Emosinal 

 ...........................................................................................................  75 

2.3 Kerangka Berpikir ......................................................................................  76 

2.4 Hipotesis .....................................................................................................  78 



xii 

 

BAB III   METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian ........................................................................................  79 

3.2 Prosedur Penelitian.....................................................................................  81 

3.3 Sumber Data dan Subjek Penelitian ...........................................................      87 

3.4 Teknik dan Instrument Pengumpulan Data ................................................  88 

3.5 Uji Keabsahan Data, Uji Validitas, dan Reliabilitas  .................................  95 

3.5.1 Uji Keabsahan Data...........................................................................  95 

3.5.2 Uji Validitas  .....................................................................................  96  

3.5.3 Uji Reliabiitas ...................................................................................  97 

3.6 Teknik Analisis Data ..................................................................................  97 

3.6.1 Analisis Data Pelaksanaan Bimbingan Kelompok di SMK Negeri 1       

Donorojo ...........................................................................................  97 

 

3.6.2 Analisis Kelayakan Data Model Pengembangan ..............................  98 

3.6.3 Analisis Keefektivan Model Pengembangan ....................................  98 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Hasil Penelitian .........................................................................................  99 

4.1.1 Pelaksanaan Bimbingan Kelompok di SMK Negeri 1 Donorojo 

          .................................................................................................................  99 

 

4.1.1.1 Hasil Wawancara Dengan Guru BK ....................................................  100 

4.1.1.2 Hasil Observasi Pelaksanaan Bimbingan Kelompok ...........................  103 

4.1.2 Profil Kecerdasan Emosional Siswa SMK Negeri 1 Donorojo  .............  106 

4.1.2.1 Hasil Wawancara  ................................................................................  106 

4.1.2.2 Hasil Analisis Try Out Skala Kecerdasan Emosional ..........................  109  

4.1.2.3 Hasil Analisis Pre Test Skala Kecerdasan Emosional .........................  112  

4.1.3 Pembahasan Hasil Penelitian ..................................................................  114 

4.1.4 Pengembangan Model Bimbingan Kelompok Dengan Teknik  

         Psikodrama dan Sosiodrama Untuk Meningkatkan Kecerdasan  

         Emosional ................................................................................................  116 

 

4.1.4.1 Desain Model .......................................................................................  117 

4.1.4.2 Uji Kelayakan.......................................................................................  117 



xiii 

 

4.1.4.3 Uji Ahli ................................................................................................  118 

4.4.1.4 Uji Praktisi ...........................................................................................  120 

4.1.5 Model Akhir ............................................................................................  122 

4.1.5.1 Model Hipotetik Setelah Uji Kelayakan Model ...................................  122 

4.1.5.3 Perbedaan Bimbingan Kelompok Konvensional Dengan Bimbingan 

Kelompok Pengembangan ...................................................................  122 

4.1.6 Uji Keefektivan Model Bimbingan Kelompok Dengan Teknik  

 Psikodrama dan Sosiodrama Untuk Meningkatkan Kecerdasan   

         Emosional  ...............................................................................................  128 

 

4.1.7 Implementasi Model................................................................................  130 

4.1.7.1 Persiapan Implementasi Model ............................................................  130 

4.1.7.2 Pelaksanaan Implementasi Model ........................................................  131 

4.1.7.3 Evaluasi Implementasi Model ..............................................................  158 

4.1.7.4 Kendala yang Dihadapi ........................................................................  159 

4.1.7.5 Dampak Implementasi Model ..............................................................  159 

4.1.8 Hasil Uji Kefektivan ...............................................................................  160 

4.2  Pembahasan Penelitian  .............................................................................  161 

 

BAB V PENUTUP 

5.1  Simpulan  ..................................................................................................  170 

5.2 Implikasi  ....................................................................................................  171  

5.3 Saran ...........................................................................................................  172 

 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................  174 



xiv 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 3.1 Pelaksanaan Bimbingan Kelompok Teknik Psikodrama dan  

                Sosiodrama .......................................................................................  82 

 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Pedoman Wawancara Penelitian  ......................................  90 

Tabel 3.3 Deskripsi Pilihan dan Skor Instrument  ...........................................  91 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Skala Kecerdasan Emosional  ...........................................  92 

 

Tabel 4.1 Kategori Tingkat Kecerdasan Emosional Siswa Kelas X Jurusan  

                Akuntansi di SMK Negeri 1 Donorojo ............................................  102 

 

Tabel 4.2 Persentase Skor Total Try Out Skala Kecerdasan Emosional Siswa  

                Kelas X Jurusan Busana Butik SMK Negeri 1 Donorojo ................    103 

 

Tabel 4.3 Persentase Skor Total Pre Test Skala Kecerdasan Emosional Siswa  

                Kelas X Jurusan Busana Butik SMK Negeri 1 Donorojo ................     105 

 

Tabel 4.4 Profil Awal Anggota Kelompok ......................................................  106 

Tabel 4.5 Hasil Uji Praktisi Model Bimbingan Kelompok Dengan Teknik    

Psikodrama dan Sosiodrama Untuk Meningkatkan Kecerdasan 

Emosional ........................................................................................  111 

 

Tabel 4.6 Skor Pre Test dan Post Tes Tingkat Kecerdasan Emosional  

                Anggota Kelompok ..........................................................................  143 

 

Tabel 4.7 Matrik Penelitian Pengembangan Bimbingan Kelompok Dengan  

                Teknik Psikodrama dan Sosiodrama Untuk Meningkatkan  

                Kecerdasan Emosional .....................................................................  151 



xvii 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

2.1 Kerangka Berpikir Penelitian  ....................................................................  78 

3.1 Skema One Group Pre test-Post test Design  ............................................  80 

3.2 Tahapan Penelitian Pengembangan Bimbingan Kelompok Dengan  

      Teknik Psikodrama dan Sosiodrama  untuk Meningkatkan Kecerdasan  

      Emosional Siswa ........................................................................................   86 

 

 



xvi 

 

DAFTAR GRAFIK 

 

Grafik 4.1 Sebaran Tingkat Kecerdasan Emosional Try Out Siswa Kelas X  

                 SMK Negeri 1 Donorojo .................................................................  103 

 

Grafik 4.2 Sebaran Tingkat Kecerdasan Emosional  Pre Test Siswa Kelas X         

Akutansi SMK Negeri 1 Donorojo  ...............................................  105 

 

Grafik 4.3 Perbandingan Hasil Pre Test dan Post Test Tingkat  

                 Kecerdasan Emosional Anggota Kelompok ...................................  143 

 



xviii 

 

 DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1.  Daftar Pertanyaan Penelitian  .....................................................  162 

Lampiran 2.  Skala Kecerdasan Emosional Try Out  .......................................  164 

Lampiran 3. Uji Validasi dan Reliabilitas Skala Kecerdasan Emosional  .......  174 

Lampiran 4. Skala Kecerdasan Emosional Pre Test dan Post Test  ................  194 

Lampiran 5. Model Hipotetik Bimbingan Kelompok Dengan Teknik  

                     Psikodrama dan Sosiodrama Untuk Meningkatkan Kecerdasan   

Emosional  ...................................................................................  199 

 

Lampiran 6. Panduan Pelaksanaan Bimbingan Kelompok Teknik  

                     Psikodrama dan Sosiodrama Untuk Meningkatkan Kecerdasan  

                     Emosional ....................................................................................  218 

 

Lampiran 7.  Uji Normalitas dan Homogenitas  ..............................................  231 

Lampiran 8.  Uji Wilcoxon ...............................................................................  232 

Lampiran 9.  Foto Dokumentasi Penelitian .....................................................  233 

 

LAMPIRAN LAIN-LAIN  ..............................................................................    

 

 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bimbingan dan Konseling merupakan salah satu bentuk bantuan bagi 

individu, yang berperan memberikan informasi dan memberikan arahan menuju 

tujuan yang ingin dicapai individu. Tujuan pelayanan Bimbingan dan Konseling 

adalah melatih agar individu mengatur kehidupannya sendiri seoptimal mungkin, 

bertanggung jawab sepenuhnya atas arah hidupnya, menggunakan kebebasan 

sebaik mungkin, mengembangkan potensi yang dimilikinya, dan menyelesaikan 

tugas perkembangan dengan baik. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah 

dengan baik, merupakan hal penting dalam perjalannya melaksanakan tugas 

perkembangan, dan sebagai penentu keberhasilan kehidupannya. Kemampuan 

tersebut bisa murni dari faktor internal, namun bisa juga ada pengaruh faktor 

eksternal, juga dipengaruhi oleh fase kehidupannnya. Untuk itulah layanan 

Bimbingan dan Konseling mempunyai kegunaan yang penting dalam kehidupan 

khususnya bagi anak-anak dan remaja, karena bantuan yang diberikan akan sangat 

menguntungkan bagi dirinya sendiri dan orang lain. 

Bimbingan dan Konseling di sekolah berfokus pada bimbingan pribadi, 

karir, belajar, dan sosial. Siswa sekolah menengah yang rata-rata berumur 15 

sampai 19 tahun atau masuk dalam masa remaja, lebih rentan memiliki masalah 

karena sifat mereka yang labil. Kebutuhan siswa remaja lebih bersifat psikologis, 

seperti mendapat perhatian dan dukungan, mendapat pengakuan terhadap 
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keunikannya pikiran dan perasaannya, menerima kebebasan yang wajar dalam 

mengatur kehidupannya sendiri tanpa dilepaskan dari perlindungan keluarga, 

memperoleh prestasi yang patut dibanggakan di bidang akademik dan non 

akademik, membina persahabatan dengan teman sejenis maupun lain jenis, dan 

memiliki cita-cita hidup yang pantas untuk diperjuangkan.  

Ada penekanan yang semakin besar pada lembaga-lembaga pendidikan 

tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkelanjutan dan kompetitif yang 

memiliki kompetensi pribadi yang relevan untuk kesuksesan karir. Kompetensi 

kecerdasan emosional dipandang sebagai ketrampilan yang paling penting untuk 

para pekerja dan menjadi syarat dasar untuk semua lembaga/ perusahaan yang 

mencari pekerja, menurut National Association of Colleges and Employers 

(NACE) (Love, 2014:29).  

Menurut Saraswati, Kustiono & Biif (2010:174) Sebagian besar orang tua 

akan merasa sangat bangga jika anak mereka cerdas dalam bidang akademik, 

namun tidak akan merasa sangat bangga dengan anaknya yang memiliki 

kecerdasan moral, kecerdasan intrapersonal atau pun kecerdasan interpersonal. 

Hasil penelitian Goleman memperlihatkan bahwa kecerdasan intelektual hanya 

memberi kontribusi 20% terhadap kesuksesan hidup seseorang; sedangkan yang 

80% bergantung pada kecerdasan emosi, kecerdasan sosial, dan kecerdasan 

spiritualnya. Bahkan dalam hal keberhasilan kerja, kecerdasan intelektual hanya 

berkontribusi 4%. 

Kecerdasan emosional lebih fleksibel dari pada kecerdasan intelektual, 

karena kecerdasan emosional bisa berubah dengan faktor eksternal seiring dengan 
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pertumbuhan individu. Siswa/ remaja dikatakan mempunyai kecerdasan 

emosional yang baik, jika dia tahu akan dirinya sendiri sehingga tidak 

menyebabkan kehilangan jati diri, mampu untuk mengelola emosi sehingga 

mampu meluapkan emosinya tanpa merugikan dirinya sendiri dan orang lain, 

mampu untuk memotivasi dirinya sendiri menjadi individu yang lebih baik, 

mampu untuk mengenali emosi orang lain sehingga tidak ada pertikaian karena 

kesalah pahaman dengan orang lain, dan mampu untuk membina hubungan 

dengan orang lain. 

Siswa SMK yang dipersiapkan untuk bisa langsung masuk dalam lapangan 

kerja, hendaknya dibekali dengan ketrampilan kecerdasan emosional agar 

mempunyai kualifikasi yang diharapkan dunia kerja, selain keahlian dalam bidang 

pendidikannya. Untuk itu sedini mungkin siswa SMK diberikan pengetahuan 

tentang kecerdasan emosional, yaitu saat mereka masuk kelas X. Umur mereka 

yang masuk dalam masa remaja, memungkinkan mereka mempunyai pikiran yang 

labil, sehingga dengan pengetahuan akan kecerdasan emosional diharapkan 

mereka tidak melakukan hal-hal yang memberikan dampak negatif pada dirinya 

sendiri dan orang lain. 

Dari hasil wawancara dengan dua guru BK di SMK Negeri 1 Donorojo 

Kabupaten Pacitan, siswa juga memiliki masalah yang berkaitan dengan 

kecerdasan emosional. masalah tersebut antara lain, motivasi belajar yang rendah, 

sikap ingin menjadi yang paling menonjol dalam pergaulan, bersikap seolah-olah 

mereka orang dewasa yang sebenarnya sikap itu tidak pantas untuk dilakukan, 

kurang bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan, tidak mentaati peraturan 
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sekolah, dan bertindak semaunya sendiri. Dari berbagai masalah yang dihadapi 

siswa itulah perlunya bertumpu pada kecerdasan emosional yang selaras antara 

perasaan, watak, dan naluri moral. Siswa harus memahami kecerdasan emosional, 

sehingga bisa mengendalikan verbal dan non verbalnya. 

Intervensi yang akan digunakan untuk meningkatkan kecerdasan 

emosional siswa SMK kelas X dalam penelitian ini, berdasarkan temuan-temuan, 

kelebihan, dan kekurangan dari penelitian terdahulu. Menurut penelitian yang 

dilakukan Nurnaningsih kepada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Cicalengka yang 

berjumlah 62 siswa tahun ajaran 2010/2011, hasil studi pendahuluan 

menunjukkan bahwa kecerdasan emosional siswa berada pada kategori rendah. 

Kemudian diberikan intervensi dengan bimbingan kelompok, dan didapat bahwa 

thitung lebih besar dari ttabel baik pada taraf signifikan 5% dan 1% maka Ho ditolak. 

Hal ini berarti hipotesis dari penelitian diterima, yaitu bimbingan kelompok 

efektif untuk meningkatkan kecerdasan emosional siswa. Program bimbingan 

kelompok ini direkomendasikan untuk dipertimbangkan sebagai salah satu 

kerangka kerja dalam pengembangan program bimbingan dan konseling untuk 

meningkatkan kecerdasan emosional siswa (2011:268) 

Dari penelitian yang dilakukan Nurnaningsih, bimbingan kelompok untuk 

meningkatkan kecerdasan emosional dikembangkan lagi oleh Lestari dengan 

menggunakan teknik simulasi. Subjek penelitian adalah 10 siswa kelompok 

kontrol dan 10 siswa kelompok eksperimen yang ditentukan dengan teknik 

stratified proporsional random sampling. Validasi penelitian pengembangan ini 

dengan para ahli bimbingan dan konseling, dan para paktisi /konselor serta teman 
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sejawat di SMP BAE Kudus. Hasil secara umum dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa model bimbingan kelompok dengan teknik simulasi efektif 

untuk meningkatkan kecerdasan emosi siswa (2012:88). 

Penelitian yang dilakukan oleh Priyanggodo (2017:7) dengan judul 

meningkatkan kecerdasan emosional siswa SMP dengan teknik role playing, 

dapat disimpulkan bahwa teknik role playing efektif untuk meningkatkan 

kecerdasan emosional. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya Mean Rank pada 

pretest yaitu 3,00 meningkat menjadi 8,00 nilai Mean Rank pada post-test. Selain 

itu berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan Man Whitney maka 

didapatkan hasil yaitu nilai p = Asymp Sig 0,009 < 0,05. 

Penelitian terdahulu di atas memberikan masukan tentang intervensi yang 

akan digunakan peneliti untuk meningkatkan kecerdasan emosional siswa, yaitu 

dengan menggunakan teknik psikodrama dan sosiodrama yang merupakan bagian 

dari teknik role playing. Harits (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh 

psikodrama terhadap peningkatan optimisme masa depan mahasiswa. Informan 

penelitian ini sebanyak 14 orang yang dipilih secara purposive sampling dimana 

subjek dibagi menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan 

karakteristik mahasiswa fakultas psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

angkatan 2013. Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimen post only 

control group design. Hasil dari penelitian ini diketahui nilai Kolmogorov-Sminov 

signifikansi (2-tailed) (p) = 0,541 yang berarti bahwa tidak ada pengaruh 

psikodrama terhadap peningkatan optimisme masa depan pada mahasiswa. Jika 

dalam penelitian ini psikodrama tidak efektif untuk meningkatkan rasa optimism 
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terhadap masa depan, maka psikodrama diharapkan efektif untuk meningkatkan 

kecerdasan emosional. 

 Kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh Harits dalam penelitiannya, 

dan kelebihan-kelebihan dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurnaningsih, 

Lestari, dan Priyanggodo dapat dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya. 

Dari hasil observasi di lapangan dan penelitian terdahulu, maka dilakukan 

penelitian untuk meningkatkan kecerdasan emosional siswa kelas X di SMK 

Negeri 1 Donorojo dengan menggunakan bimbingan kelompok teknik role 

playing (bermain peran) yaitu psikodrama dan sosiodrama. Diharapkan 

psikodrama dan sosiodrama dapat menjadi teknik lain selain teknik simulasi, yang 

efektif untuk meningkatkan kecerdasan emosional. 

Moreno (dalam Adhiputra, 2015:178) mengemukakan bahwa psikodrama 

sebagai suatu sistem formal yang menekankan pada kekhasan pendekatannya 

melalui pengulangan kehidupan konseli, pengulangan ucapan atau analisis, dan 

konflik-konflik mereka. Winkel & Hastuti (2006:571) menyebutkan bahwa 

sosiodrama merupakan dramatisir dari persoalan-persoalan yang dapat timbul 

dalam pergaulan dengan orang lain, termasuk konflik yang sering dialami dalam 

pergaulan sosial. Teknik psikodrama digunakan untuk permasalahan kecerdasan 

emosional yang bersifat psikologis, sedangkan teknik sosiodrama digunakan 

untuk permasalahan kecerdasan emosional yang bersifat sosial. Dengan 

Psikodrama dan Sosiodrama semua anggota kelompok akan mengalami suatu 

katarsis emosional (peluapan perasaan-perasaan), sehingga bagi para penonton 

juga akan merasakan apa yang dirasakan oleh para pemeran. Kemudian mereka 
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akan bersama-sama untuk memikirkan jalan keluar untuk masalah yang sudah 

diadegankan oleh para pemeran.  

Dari hasil wawancara kepada guru BK di SMK Negeri 1 Donorojo, 

diketahui bahwa, siswa belum pernah diberikan pengetahuan tentang kecerdasan 

emosional dan siswa belum mengikuti layanan BK selain klasikal dan konseling 

individu. Karena belum ada data tentang kecerdasan emosional siswa di SMK 

Negeri 1 Donorojo, maka peneliti mencari data dengan menyebarkan angket 

kecerdasan emosional dengan kisi-kisi 5 (lima) bagian kecerdasan emosioanal. 

Dari hasil analisis angket pada kecerdasan emosi yang dibagikan peniliti kepada 

57 siswa SMK Negeri 1 Donorojo kelas X jurusan Busana Butik, nilai rata-

ratanya 65% (dalam kriteria Cukup Tinggi). Walaupun hasil perhitungan try out 

menunjukkan hasil yang cukup baik, namun kenyataan di lapangan tidak cukup 

baik. Guru pembimbingan menjelaskan bahwa masalah yang dihadapi siswa 

hampir sama dan yang banyak bermasalah bukan hanya siswa laki-laki saja, 

namun siswa perempuan juga. 

Dari studi literature dan studi lapangan, termasuk juga dari hasil penelitian 

terdahulu, maka peneliti melaksanakan penelitian pengembangan, yaitu 

“Pengembangan Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Psikodrama 

dan Sosiodrama untuk Meningkatkan Kecerdasan Emosional Siswa.” 

Menurut Gay, Mills & Airasian (2009:18, dalam Emzir, 2012:263) “dalam bidang 

pendidikan, tujuan utama penelitian dan pengembangan bukan untuk merumuskan 

atau menguji teori, tetapi untuk mengembangkan produk-produk yang efektif 

untuk digunakan di sekolah.” Produk-produk yang dihasilkan dalam penelitian 
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dan pengembangan mencangkup: materi pelatihan guru, materi ajar, seperangkat 

tujuan perilaku, materi media, dan sistem manajemen. Jadi dalam penelitian dan 

pengembangan ini, akan dihasilkan materi pelatihan untuk guru pembimbing 

tentang pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama dan 

sosiodrama, juga materi ajar tentang kecerdasan emosional. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah-masalah yang ditemukan 

peneliti adalah: 

1.2.1 Siswa mempunyai kecerdasan emosional yang rendah, padahal dunia kerja 

membutuhkan individu yang mempunyai kecerdasan emosional tinggi 

daripada yang mempunyai IQ tinggi. 

1.2.2 Belum diterapkan layanan bimbingan kelompok dengan teknik apapun di 

SMK Negeri 1 Donorojo, Pacitan untuk meningkatkan kecerdasan 

emosional siswa. 

1.2.3 Belum diketahui keefektifan layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

psikodrama dan sosiodrama untuk meningkatkan kecerdasan emosional 

siswa. 

1.2.4 Belum ada penelitian tentang pengembangan model bimbingan kelompok 

dengan teknik psikodrama dan sosiodrama untuk meningkatkan 

kecerdasan emosional siswa. 
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1.3 Cakupan Masalah 

Penelitian ini hanya dilakukan di SMK Negeri 1 Donorojo, Pacitan. 

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini tentang bimbingan kelompok, teknik 

psikodrama, teknik sosiodrama, kecerdasan emosional, dan pengembangan 

bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama dan teknik sosiodrama untuk 

meningkatkan kecerdasan emosional siswa. Penelitian ini menghasilkan 

pengembangan layanan bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama dan 

sosiodrama untuk meningkatkan kecerdasan emosional siswa. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian pengembangan model bimbingan 

kelompok teknik psikodarama dan sosiodrama untuk meningkatkan kecerdasan 

emosional siswa ini adalah:  

1.4.1 Bagaimana kondisi aktual pelaksanaan layanan bimbingan kelompok di 

SMK Negeri 1 Donorojo? 

1.4.2 Bagaimana kondisi aktual kecerdasan emosional siswa di SMK Negeri 1 

Donorojo? 

1.4.3 Bagaimana pengembangan model bimbingan kelompok dengan teknik 

psikodrama dan sosiodrama untuk meningkatkan kecerdasan emosional 

siswa SMK? 
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1.4.4 Bagaimana keefektifan model bimbingan kelompok dengan teknik 

psikodrama dan sosiodrama dalam meningkatkan kecerdasan emosional 

siswa? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan maka tujuan yang 

ingin diperoleh peniliti dari penilitian ini adalah: 

1.5.1 Menganalisis layanan bimbingan kelompok yang dilaksanakan di SMK 

Negeri 1 Donorojo. 

1.5.2 Menganalisis kecerdasan emosional siswa di SMK Negeri 1 Pacitan. 

1.5.3 Menganalisis model bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama dan 

sosiodrama untuk meningkatkan kecerdasan emosional siswa SMK. 

1.5.4 Menganalisis keefektifan model bimbingan kelompok teknik psikodrama 

dan sosiodrama untuk meningkatkan kecerdasan emosional siswa SMK. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini menghasilkan Tesis mengenai pengembangan 

bimbingan kelompok teknik psikodrama dan sosiodrama untuk meningkatkan 

kecerdasan emosional siswa SMK. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi dan wawasan pada bidang ilmu bimbingan dan konseling. 
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1.6.2 Manfaat Praktis  

1.6.2.1 Bagi guru BK 

Penelitian ini sebagai bahan masukan bagi guru BK dalam memberikan 

intervensi kepada siswa yang berkaitan dengan peningkatan kecerdasan 

emosional. Sebagai salah satu pedoman guru pembimbing dalam 

melakukan layanan bimbingan kelompok teknik psikodrama dan 

sosiodrama. 

1.6.2.2 Bagi siswa 

Siswa mendapatkan ilmu/ pengetahuan tentang kecerdasan emosional dan 

pelaksanaan bimbingan kelompok. 

1.6.2.3 Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian untuk melakukan 

penelitian dalam bimbingan dan konseling, khususnya bimbingan 

kelompok untuk meningkatkan kecerdasan emosional. 

 

1.7 Spesifikasi Produk Yang Dikembangkan 

Produk yang dikembangkan dalam penelitia ini berupa:  

1.7.1 Model bimbingan kelompok teknik psikodrama dan sosiodrama untuk 

meningkatkan kecerdasan emosional. 

1.7.2 Buku model hipotetik bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama dan 

sosiodrama untuk meningkatkan kecerdasan emosional. isi dari buku 

tersebut merupakan panduan umum bimbingan kelompok dengan teknik 

psikodrama dan sosiodrama yang terdiri dari: 1) rasional; 2) visi dan misi; 
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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 teknik 

psikodrama dan sosiodrama untuk meningkatkan kecerdasan emosional, 

yang didalamnya mencangkup pendahuluan, materi/ topic, tujuan, dan 

teknik kegiatan. 

 

1.8 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1.8.1 Asumsi Pengembangan 

1.8.1.1 Permasalahan siswa yang dipicu oleh keadaan emosional yang tidak stabil. 

Jika masalah itu tidak segera diatasi, maka individu tersebut akan selalu 

berhadapan dengan konflik sampai dia dewasa nanti, sehingga 

mengganggunya dalam melakukan tugas perkembangan. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut siswa diberikan pendidikan/ pengetahuan tentang 

kecerdasan emosional. 

1.8.1.2 Materi dari kecerdasan emosional yang mencangkup mengenali emosi diri, 

mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, 

dan membina hubungan, sangat penting untuk membantu individu 

mempelajari dirinya sendiri dan orang lain. Jadi kecerdasan emosional 

berguna bagi diri individu itu sendiri dan orang lain.  

1.8.1.3 Bimbingan kelompok merupakan layanan yang bersifat pencegahan dan 

pengentasan masalah, jadi layanan ini dapat untuk mencegah dan 
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mengatasi permasalahan siswa yang berkaitan dengan keadaan 

emosionalnya. 

1.8.1.4 Teknik psikodrama dan sosiodrama yang diaplikasikan dalam layanan 

bimbingan kelompok, merupakan sarana bagi siswa untuk berlatih 

menggunakan emosinya. Dalam teknik psikodrama dan sosiodrama siswa 

dihadapkan langsung dengan contoh keadaan yang bisa memunculkan 

konflik. Teknik psikodrama digunakan untuk permasalahan kecerdasan 

emosional yang bersifat psikologis, sedangkan teknik sosiodrama 

digunakan untuk permasalahan kecerdasan emosional yang bersifat sosial 

1.8.2 Keterbatasan Pengembangan 

Keterbatasan dalam pengembangan ini adalah: 

1.8.2.1 Pengembangan model ini terbatas hanya dilakukan pada SMK Negeri 1 

Donorojo, namun tidak menutup kemungkinan dikembangkan juga di 

sekolah yang lain. 

1.8.2.2 Pada uji coba terbatas dilakukan pada kelompok eksperimen saja, tanpa 

menggunakan kelompok kontrol. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, DAN 

KERANGKA BERPIKIR 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian 

tentang pengembangan bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama dan 

sosiodrama untuk meningkatkan kecerdasan emosional siswa: 

Malek, Arniza & Farid (2011), meneliti tentang pengaruh kecerdasan 

emosional terhadap kecerdasan sosioal dan kemampuan akademik. Penelitian ini 

mengemukakan bahwa kecerdasan emosional mempengaruhi kecerdasan bersosial 

dan peningkatan kemampuan akademik. Kecerdasan emosional berpengaruh 

disegala umur dan jenis kelamin. Sehingga ketika kecerdasan emosional siswa 

rendah maka akan sangat mengganggu kemampuan bersosial dan akademik. 

Masalah-masalah yang berkaitan dengan kecerdasan emosional harus segera 

ditangani demi kelancaran siswa dalam melaksanakan tugas perkembangannya. 

Tugas guru pembimbing dan pihak terkait lainnya untuk segera mengidentifikasi 

dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecerdasan emosional, agar 

siswa dapat melaksanakan tugas perkembangannya dengan baik.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ferrer (2012) ini meneliti tentang pengaruh 

kecerdasan emosional pada konsep diri individu. Hasil penelitian membuktikan 

bahwa kecerdasan emosi mempunyai pengaruh pada konsep diri seseorang. 

Ketika individu tidak bisa menerima kritikan dan bullying dari orang lain, maka 
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pandangan terhadap dirinya sendiri akan menurun. Individu yang mempunyai 

berat badan berlebih (gemuk) akan mempunyai konsep diri yang rendah atau 

mempunyai kepercayaan diri yang rendah. Untuk setiap individu wajib untuk bisa 

saling mengontrol diri untuk tidak memunculkan konflik. Kiranya pemberian 

pengetahuan tentang kecerdasan emosional sangat penting bagi siswa dalam masa 

anak-anak dan remaja, dimana saat itu mereka dalam masa-masa ingin tahu segala 

sesuatu yang baru bagi mereka. Dengan pengetahuan tentang kecerdasan emosi, 

mereka akan mengetahui mana sikap dan perkataan yang baik buat mereka sendiri 

dan orang lain. 

Penelitian yang dilakukan oleh Schutte, Malouff & Thorsteinsson (2013) 

ini meneliti tentang cara meningkatkan kecerdasan emosional dengan suatu 

pelatihan ketrampilan kecerdasan emosional. Karena kecerdasan emosional 

berkaitan dengan persepsi, pemahaman diri sendiri dan orang lain, pengelolaan 

dan pemanfaatan emosi, maka jika pelatihan kecerdasan emosi berhasil dengan 

baik, hal-hal yang berkaitan juga akan menjadi baik. Untuk itu diharapkan ada 

penelitian selanjutnya yang menghasilkan pelatihan-pelatihan untuk 

meningkatkan kecerdasan emosional. Sehingga peningkatan kecerdasan 

emosional dengan teknik psikodrama dan sosiodrama diharapkan menjadi 

penelitian selanjutnya yang efektif untuk meingkatkan kecerdasan emosional. 

Aryani & Farozi (2017), meneliti tentang cara meningkatkan ketrampilan 

sosial pada siswa SMP. Penelitian ini didasarkan pada keterampilan sosial untuk 

siswa sekolah menengah pertama yang cukup rendah. Tujuan penelitian adalah 

untuk meningkatkan keterampilan sosial melalui teknik sosiodrama. Penelitian ini 
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menggunakan penelitian tindakan yang dilakukan dalam tiga siklus menggunakan 

model Kemmis dan Taggart. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu 

perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Analisis data dalam penelitian ini 

yang digunakan adalah analisis data kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sosiodrama dapat meningkatkan keterampilan sosial. Pra 

tindakan dilakukan dengan menyebarkan skala data, memperoleh keterampilan 

sosial siswa masih rendah. Pada siklus pertama yang terdiri dari tiga tindakan, 

13% siswa memiliki keterampilan sosial yang tinggi. Pada siklus kedua yang 

terdiri dari tiga tindakan, hasilnya meningkatkan hingga 43% siswa memiliki 

keterampilan sosial yang tinggi tetapi mereka belum mencapai target. Pada siklus 

ketiga yang terdiri dari tiga tindakan, hasilnya meningkatkan hingga 80% siswa 

sudah memiliki keterampilan sosial yang tinggi dan mencapai target. Dalam 

penelitian saat ini diharapkan mengenali emosi orang lain dan membina hubungan 

yang merupakan bagian dari kecerdasan emosional, dapat meningkat dengan 

menggunakan sosiodrama. 

Penelitian yang dilakukan oleh Geram & Dehghan (2016), bertujuan untuk 

mempelajari keefektifan pendekatan psikodrama dalam mengurangi frustrasi dan 

meningkatkan regulasi emosi anak jalanan yang berusia 18-14 tahun. Kelompok 

eksperimen menerima 10 sesi konseling kelompok selama 2 jam seminggu sekali 

dengan pendekatan psikodrama. Dampak dari intervensi yang ditawarkan 

dievaluasi dengan bantuan perbandingan pre-test dan post-test. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pendekatan psikodrama efektif dalam mengurangi frustrasi 

dalam faktor dominasi hambatan dan kebutuhan kelangsungan hidup, tetapi itu 
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tidak menyebabkan perubahan signifikan dalam faktor pertahanan diri. Jika 

psikodrama dapat meningkatkan regulasi emosi, maka diharapkan juga 

psikodrama dapat meningkatkan kecerdasan emosional, karena regulasi emosi dan 

kecerdasan emosional sama-sama menyangkut faktor psikologi individu. 

Ulasan ini meneliti perkembangan penelitian dalam hubungan antara 

psikodrama dan proses kelompok. Pencarian literatur yang luas termasuk buku, 

laporan, monograf dan artikel jurnal telah dilakukan. Ditemukan bahwa sebelum 

abad baru, para praktisi dan peneliti psikodrama telah mengabaikan proses 

kelompok. Selain itu, sebagian besar temuan penelitian tidak dipublikasikan 

dalam peer-review journal. Dengan penuh semangat, dalam sepuluh tahun 

terakhir, sebagian besar studi empiris psikodrama telah memasukkan proses 

kelompok dalam analisis atau diskusi mereka. Selain itu, sebagian besar studi ini 

dilaporkan dalam peer-review journal. Namun, masih ada kurangnya studi 

penelitian yang meneliti interaksi psikodrama dan proses kelompok. Diharapkan 

bahwa hasil penelitian ini akan merangsang penelitian lebih lanjut di bidang ini 

dan dapat meningkatkan kesadaran di antara praktisi psikodrama, pelatih, dan 

peneliti tentang perlunya sama-sama sadar akan proses psikodrama dan kerja 

kelompok (Yehoshua & Chung, 2013). Di Indonesia psikodrama belum banyak 

digunakan, karena konselor lebih mengutamakan menggunakan teknik konseling 

individu. Bahkan untuk saat ini banyak siswa sekolah menengah dan atas yang 

masih asing dengan kegiatan kelompok karena guru pembimbinga tidak pernah 

melaksanakan kegiatan tersebut. Di sekolah teknik klasikal masih yang menjadu 

kegiatan utama. 
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Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Karatas & Gokcakan (2009), adalah 

untuk menyelidiki apakah praktek kelompok perilaku kognitif dan psikodrama 

dapat menurunkan agresi remaja. Ini adalah eksperimen semu, pre-post dan 

menindaklanjuti penelitian dengan dua percobaan dan satu kelompok kontrol. 

Kelompok eksperimen dan kontrol masing-masing termasuk 12 siswa. Teknik 

perilaku kognitif diterapkan pada kelompok eksperimen pertama dalam 10 sesi, 

teknik psikodrama diterapkan pada kelompok eksperimen kedua dalam 14 sesi, 

dan tidak ada perlakuan pada kelompok kontrol. Setelah kelompok-kelompok 

berakhir, Skala Agresi diatur kembali kesemua kelompok sebagai post-test. 

Penelitian ini dianalisis dengan ANCOVA dan uji t untuk sampel dependen. 

Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan perilaku kognitif dapat mengurangi 

agresi total, agresi fisik, dan kemarahan. Psikodrama bisa menjadi faktor eksternal 

dalam merubah kognitif atau pola pikir seseorang. Ketika individu tersebut 

mengalami perubahan pola pikir akan kecerdasan emosional, maka perilakunya 

akan ikut berubah. Hal ini yang menjadi tujuan penelitian tentang psikodrama dan 

sosiodrama yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman individu akan 

kecerdasan emosional. 

Karatas (2011) menguji efek dari praktik kelompok yang dilakukan 

menggunakan teknik psikodrama tentang kemampuan resolusi konflik remaja. 

Subyek penelitian adalah siswa sekolah menengah yang memiliki tingkat agresi 

tinggi dan tingkat pemecahan masalah rendah. Setiap kelompok terdiri dari 12 

siswa sekolah menengah, 6 anak laki-laki dan 6 perempuan. Skala yang digunakan 

untuk mengumpulkan data adalah Identifikasi Resolusi Konflik Perilaku, yang 
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dikembangkan oleh Koruklu. Praktek kelompok psikodrama berlangsung selama 

90-120 menit diterapkan pada kelompok eksperimen sekali seminggu selama 10 

minggu. Inventarisasi diberikan untuk kelompok eksperimen dan kontrol sebelum 

dan sesudah perawatan dan 12 minggu setelah perawatan. Data dianalisis dengan 

Kruskal Wallis, Mann-Whitney U dan tes Wilcoxon. Temuan menunjukkan bahwa 

tingkat agresi siswa yang berada di kelompok eksperimen turun secara signifikan 

dan tingkat pemecahan masalah meningkat dibandingkan dengan plasebo dan 

kelompok control. Efeknya juga bisa dilihat 12 minggu kemudian setelah 

perawatan. Hasilnya menunjukkan bahwa teknik psikodrama memiliki efek yang 

menguntungkan dalam pemecahan konflik pada remaja. Jika psikodrama 

dilakukan dengan baik dan siswa merasa senang, maka mereka akan cepat untuk 

menyerap apa yang menjadi tema kegiatan drama, sehingga mereka mudah 

memahami tentang masalah yang dihadirkan dalam drama. dengan kegiatan yang 

dianggap menyenangkan maka siswa akan dengan senang hati tanpa paksaan 

untuk berperan aktif dalam kegiatan psikodrama. Hal itu yang menjadikan 

manfaat dan tujuan dari psikodrama dapat tercapai. 

Malek, dkk (2011) menguji pengaruh pelatihan kecerdasan emosional 

dalam meningkatkan tingkat penyesuaian sosial dan akademik. Desain dalam 

penelitian ini menggunakan quasi-experimental pre-post melibatkan dua 

kelompok mahasiswa tahun pertama universitas di Yordania Utara. Kelompok 

eksperimen menggunakan sesi selama 1-1,5 jam dalam 10 hari, sedangkan 

kelompok kontrol hanya diberikan  pre-post questionnaires. Hasil analisis 

ANCOVA diantara kelompok menunjukkan bahwa program pelatihan efektif 
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dalam meningkatkan tingkat kecerdasan emosional secara signifikan, tetapi 

perbaikan penyesuaian sosial dan akademik tidak signifikan. Secara keseluruhan, 

siswa perempuan danyang tertua menunjukkan skor yang lebih baik dari semua 

variabel dependen daripada rekan-rekannya yang lebih muda, tetapi hasilnya tidak 

signifikan untuk penyesuaian sosial dan akademik. Disarankan bahwa pelatihan 

kecerdasan emosional harus digunakan sebagai strategi tambahan untuk 

meningkatkan penyesuaian sosial dan akademik siswa dikalangan remaja dan 

siswa dewasa. 

Ada penekanan yang semakin besar pada lembaga-lembaga pendidikan 

tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkelanjutan dan kompetitif yang 

memiliki kompetensi pribadi yang relevan untuk kesuksesan karir. Kecerdasan 

emosional (EI) keterampilan dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi 

lulusan untuk menjadi sukses dalam industri pilihan mereka. Mengintegrasikan 

kecerdasan emosional ke dalam pendidikan tinggi berpotensi menggeser 

lingkungan belajar dan meningkatkan kompetensi pribadi tertentu. Penelitian ini 

menyelidiki pengaruh intervensi kecerdasan emosional untuk meningkatkan 

keterampilan intrapersonal dan interpersonal mahasiswa terhadap dampak 

perilaku pemimpin dan efektivitas tim. Penelitian ini melihat keterampilan EI 

siswa dalam tiga dimensi ESAP (intrapersonal, interpersonal, dan kepemimpinan) 

dan kinerja mereka dalam dua bidang (perilaku pemimpin dan efektivitas tim) 

(Love, 2014). 

Khodayarifard, dkk (2014) meneliti tentag dampak program keterampilan 

belajar emosi sosial pada kecerdasan emosi dan self-esteem siswa SMA 
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perempuan. Penelitian dilakukan pada 64 siswa Sekolah Behshar dipilih secara 

acak dari siswa sekolah menengah pertama tahun pertama di kota Behshar, dan 

ditempatkan dalam kelompok eksperimen dan kontrol. Sebelum memberikan 

pelatihan keterampilan kepada kelompok eksperimen, Emotional Intelligence 

Questionnaire Sybryashryng: 30 item dan Rosenberg self esteem scale: 10 item 

diberikan kepada kedua kelompok sebagai pre-test. Kemudian program 

keterampilan emosional sosial, diberikan kepada kelompok eksperimen dalam 9 

sesi. Setelah menyelesaikan instruksi, skala EQ-I & self esteem diberikan kepada 

kedua kelompok lagi sebagai post-test. Analisis data adalah dicapai melalui uji 

statistik t-test dan menunjukkan bahwa pelatihan keterampilan sosial-emosional 

telah efektif dalam meningkatkan kecerdasan emosional dan self esteem siswa 

dalam kelompok eksperimen. Hasil menunjukkan bahwa pengajaran keterampilan 

sosial-emosional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan 

kecerdasan emosional dan harga diri siswa kelompok eksperimen. Dapat 

dikatakan bahwa mendukung kemampuan remaja melalui program pendidikan 

keterampilan sosial meningkatkan interaksi yang erat dan melatih harga diri. 

Meningkatkan harga diri dan kecerdasan emosi dalam diri seseorang akan 

mengarah pada revitalisasi kemampuan dan nilai serta munculnya perubahan 

seperti memiliki kepercayaan diri dan menikmati interaksi dan kerja sama dengan 

orang lain. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rude (2013) menyajikan eksplorasi 

pengalaman para pemimpin pemerintah federal AS yang efektif dalam 

mengembangkan kecerdasan emosi mereka sendiri. Kontribusi untuk jurnal ini 
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adalah mengeksplorasi bagaimana kecerdasan emosional dikembangkan dalam 

orang dewasa menggunakan kualitatif, orientasi penelitian fenomenologis. Secara 

khusus, penelitian ini berkontribusi terhadap pemahaman yang lebih besar tentang 

hubungan yang berkembang antara kecerdasan emosional, pembelajaran orang 

dewasa, dan kepemimpinan. Rekomendasi untuk teori dan implikasi untuk 

penelitian dan praktik masa depan. 

Surbakti (2017) meneliti tentang uji 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.  

Penelitian yang dilakukan oleh Evy (2013) ini bertujuan untuk 

menentukan: (1) kualitas buku teks drama yang digunakan di Prodi Pendidikan 

Bahasa PTS Jawa Tengah; (2) bagaimana pengembangan buku teks drama dengan 

metode sosiodrama; (3) keefektivan buku teks drama dengan metode sosiodrama 

yang telah dikembangkan dengan metode sosiodrama. Penelitian ini menggunakan 

rancangan penelitian dan pengembangan atau Research and Development. 

Dimulai dengan penelitian pendahuluan untuk analisis kebutuhan yang 

diselenggarakan di enam FKIP PTS yang semuanya mengajarkan mata kuliah 

drama. Disusul dengan eksplorasi studi pustaka Dihasilkan draft awal yang 

selanjutnya dikembangkan menjadi buku teks. Pengembangan draf awal menjadi 

buku teks melalui pengujian oleh ahli (expert judgment), ujicoba terbatas, dan 
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ujicoba luas. Ketiga ujicoba tersebut disertai perbaikan. Ujicoba terbatas dianalisis 

secara kualitatif. Ujicoba luas dialisis dengan Uji-t dan menghasilkan t-hitung = 

17,85 > t-tabel 14,19 dalam t.s.0,01. Uji keefektivan buku teks dengan Anava Satu 

Jalan, untuk perbandingan Unisri dengan Univet, Unwidha, dan UMK 

menunjukkan bahwa nillai F-hitung > F-tabel, yaitu 235,06; 207,30; dan 36,56. 

Jadi, buku teks tersebut efektif dibandingkan dengan tiga buku teks lain yang 

digunakan di tiga Prodi Pendidikan Bahasa lain. Disimpulkan bahwa: (1) buku 

teks drama yang digunakan di Prodi Pendidikan Bahasa di PTS Jawa Tengah 

kurang memenuhi syarat; (2) pengembangan draf awal menjadi buku teks melalui 

3 tahap, yaitu: uji pakar, ujicoba terbatas, dan ujicoba luas semuanya disusul 

dengan perbaikan; (3) dibandingkan dengan buku teks yang digunakan di tiga 

PTS, ternyata buku teks dengan metode sosiodrama efektif. 

Kurangnya pengetahuan tentang berbagai tindakan pencegahan adalah 

salah satu penyebab utama dalam epidemi penyakit vektor yang ditanggung. Jadi 

pelatihan sosiodrama dalam pencegahan penyakit vector borne akan membantu 

mengurangi insiden serta memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang 

diperlukan dalam mencegah hal yang sama. 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 

Waghodia Taluka. Data ditabulasikan dan dianalisis dalam hal tujuan penelitian, 

menggunakan statistik deskriptif dan inferensial (Chundari & Chadayan, 2016). 
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Studi ini mengembangkan paket pembelajaran sosiodrama interaktif untuk 

pengajaran konsep pendidikan lingkungan. Penelitian 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 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); dan  

(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 (Alaba, 2014). 

Salami (2010) menuji bagaimana kecerdasan emosi, self-efficacy, dan 

kesejahteraan psikologis berkontribusi pada perilaku dan sikap siswa. Dua ratus 
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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. 

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Pramono (2013) 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 
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konsep diri positif siswa, maka diharapkan teknik psikodrama juga efektif untuk 

meningkatkan kecerdasan emosional siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Novela, Yakub & Saam (2014) ini 

bertujuan untuk; 1) mengetahui gambaran kecerdasan emosional siswa sebelum 

diadakan layanan bimbingan kelompok; 2) mengetahui proses pelaksanaan 

bimbingan kelompok untuk meningkatkan kecerdasan emosional siswa; 3) 

mengetahui gambaran kecerdasan emosional siswa setelah diberikan layanan 

bimbingan kelompok; 4) melihat apakah terdapat perbedaan kecerdasan 

emosional siswa sebelum dan sesudah dilakukan bimbingan kelompok; dan 5) 

mengetahui pengaruh layanan bimbingan kelompok terhadap peningkatkan 

kecerdasan emosional siswa. Alat pengumpulan data berupa angket kecerdasan 

emosional. Subjek penelitian adalah siswa kelas X IPS SMAN 5 Pekanbaru yang 

berjumlah 147 orang. Penentuan sampel dengan menggunakan purposive 

sampling dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 orang. Gambaran 

kecerdasan emosional sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok berada 

pada kategori rendah sebesar 83,3%, kategori sedang sebesar 16,7% dan kategori 

tinggi sebesar 0%. Gambaran kecerdasan emosional siswa setelah diberikan 

layanan bimbingan kelompok berada pada kategori tinggi sebesar 13,3 %, 

kategori sedang sebesar 80 % dan kategori rendah 6,7%. Berdasarkan hasil 

perhitungan didapatkan hasil koefisien korelasi sebesar 0,50 dan koefisien 

determinan = 0,25 hal ini berarti sumbangan bimbingan kelompok sebesar 25 %. 

Maka dapat diketahui hasil thitung lebih besar dari harga ttabel pada taraf 5% 

(10,07 > 2,000) sehingga Ha diterima. Berarti terdapat pengaruh bimbingan 
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kelompok untuk meningkatkan kecerdasan emosional siswa kelas X IPS SMAN 5 

Pekanbaru TA. 2014/2015. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017) ini termotivasi oleh fenomena 

kenakalan remaja. Remaja sering tidak memiliki kontrol diri yang baik. Jika 

keterampilan pengendalian diri dikembangkan sejak dini, maka remaja diharapkan 

dapat mengendalikan diri dari perilaku menyimpang yang dapat merusak 

hidupnya di masa depan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

gambaran umum pengendalian diri siswa kelas IV SD Negeri 1 Lubuk Ngin dan 

untuk menguji efektifitas psikodrama dalam mengembangkan pengendalian diri 

siswa. Penelitian dilakukan dengan metode kuasi eksperimental. Subyek 

penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri 1 Lubuk Ngin. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Teknik Psikodrama efektif dalam mengembangkan self-

control Siswa kelas empat SD Negeri 1 Lubuk Ngin. 

Riyadi, Chusna & Harits (2015), meneliti tentang efektifitas psikoterapi 

kelompok psikodrama dalam meningkatkan konsep diri yang positif pada 

narapidana anak. Hipotesis yang diajukan adalah teknik terapi kelompok 

psikodrama efektif untuk meningkatkan konsep diri yang positif pada narapidana 

anak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh narapidana anak di Balai 

Pemasyarakatan Kelas II Kutoarjo berjumlah 67. Penelitian ini menggunakan 

metode eksperimen dengan desain pola kelompok pararel. Subjek penelitian 

berjumlah 16 terdiri dari 8 subjek sebagai variabel eksperimen yang dikenai 

perlakuan psikodrama dan 8 subjek sebagai variabel kontrol yang tidak dikenai 

perlakuan. Data dikumpulkan menggunakan skala konsep diri. Analisis data 
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menggunakan independen sample t-test dan paired group independent sample t-

test untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol menggunakan SPSS 19,0. 

Penelitian menyimpulkan bahwa terapi kelompok psikodrama kurang efektif 

dalam meningkatkan konsep diri positif pada narapidana anak. 

Masa remaja merupakan masa sosial karena sepanjang masa remaja 

hubungan sosial semakin tampak jelas dan sangat dominan. Hubungan sosial akan 

terjalin dengan baik apabila terdapat komunikasi interpersonal di dalamnya. Siswa 

yang memiliki kesulitan dalam melakukan komunikasi interpersonal akan sulit 

menyesuaikan diri, cenderung memaksakan kehendak, egois, dan ingin menang 

sendiri sehingga mudah terlibat dalam perselisihan. Penelitian bertujuan 

menghasilkan rumusan intervensi yang efektif untuk meningkatkan komunikasi 

interpersonal siswa. Masalah utama penelitian adalah “Apakah teknik sosiodrama 

efektif untuk meningkatkan komunikasi interpersonal siswa kelas X Kartika 

Siliwangi 2 Bandung Tahun Ajaran 2013/2014?” Metode penelitian yang 

digunakan yaitu kuasi eksperimen dengan Non equivalent Pretest-Posttest Control 

Group Design. Sampel penelitian sebanyak 15 siswa, dengan jumlah anggota 

kelompok eksperimen 8 siswa pada kelompok kontrol 7 siswa. Teknik sosiodrama 

untuk meningkatkan komunikasi interpersonal siswa yang diujikan dalam 

penelitian memiliki daya pengaruh yang cukup baik, yaitu menghasilkan 

peningkatan yang signifikan perubahan skor rata-rata kemampuan komunikasi 

interpersonal pada saat pretest sebesar 21,50 mengalami peningkatan menjadi 

44.60 pada saat posttest (Zuhara, 2015). 
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Penemuan dari penelitian yang dilakukan oleh Awlawi (2012) ini adalah: 

(1) kondisi harga diri siswa SMA khususnya 8 siswa eksperimen masih relatif 

rendah. (2) Ada yang signifikan perbedaan antara Harga Diri siswa dalam pre-test 

dan post-test dari kelompok Eksperimental. (3) Tidak ada perbedaan signifikan 

antara Self-Esteem dalam pre-test dan post-test dari kelompok kontrol siswa. (4) 

Ada perbedaan yang signifikan antara Self-Esteem siswa dalam post-test dari 

kelompok Kontrol dan post-test dari kelompok Eksperimental. Berdasarkan 

penemuan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa bermain peran yang impulsif 

efektif untuk digunakan dalam layanan panduan kelompok untuk meningkatkan 

Harga Diri siswa. Penelitian ini menunjukkan bahwa penting untuk menerapkan 

permainan peran dalam layanan bimbingan kelompok yang didukung oleh 

pengawasan dari guru dan konselor di sekolah, sehingga dapat meningkatkan 

harga diri siswa. 

Erawan (2014) melakukan penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi dengan berbagai 

kelompok, dan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran menggunakan 

Sosiodrama. Data penelitian diperoleh melalui observasi dan tes. Data observasi 

dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, sedangkan hasil tes dianalisis 

menggunakan deskriptif kuantitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. Pertama, metode Sosiodrama dapat meningkatkan siswa kelas delapan 

junior Mutiara Singaraja dalam berbincang dengan berbagai kelompok. Ini 

dibuktikan dengan peningkatan persentase kelengkapan hasil belajar siswa dalam 

wawancara dengan berbagai kalangan. Pada siklus pertama penguasaan hasil 
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belajar wawancara siswa dengan berbagai kalangan (72,51%), sedangkan pada 

siklus kedua menjadi (75,48%). Kedua, ukuran pembelajaran yang digunakan oleh 

guru dalam penerapan metode sosiodrama adalah sebagai berikut; (1) guru 

memulai pelajaran dengan memberikan apersepsi; (2) guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran; (3) guru menjelaskan bahan wawancara; (4) siswa membentuk 

kelompok belajar; (5) siswa menentukan topik dari wawancara dipandu oleh guru; 

(6) siswa mendengarkan penjelasan guru tentang aspek wawancara; (7) siswa 

berlatih wawancara di depan kelas; dan (8) guru menyimpulkan materi pelajaran 

dan evaluasi. 

Ardiani (2017) melakukan penelitian yang dilator belakangi hasil 

wawancara dengan konselor di SMK Muhammadiyah Watulimo, bahwa 

ditemukan beberapa peserta didik mengalami kecemasan. Peserta didik sering 

cemas jika ada presentasi di depan kelas. Bahkan untuk menyampaikan pendapat 

saja malu dan akhirnya memilih untuk diam. Hal ini menyebabkan siswa menjadi 

pasif dalam kelas dan menyebabkan perkembangan peserta didik menjadi tidak 

optimal. Keadaan ini juga disampaikan oleh konselor yang mengatakan bahwa 

siswa yang memiliki kecemasan cenderung diam saat presentasi, karena siswa 

tersebut merasa malu dan cemas dengan apa yang diutarakan. Penelitian ini 

mengunakan pendekatan Penelitian Kuantitatif dengan teknik penelitian one 

group pretest-posttest. Subjek penelitian merupakan peserta didik kelas X APK 1 

SMK Muhammadiyah Watulimo Semester Ganjil Tahun ajaran 2017/2018. Data 

ketrampilan social peserta didik sebelum dan sesudah pemberian bimbingan 

kelompok teknik psikodrama diperoleh mengunakan instrument 



31 

 

angket.Kesimpilan penelitian ini adalah data pretest dan posttest yang didapat 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Terbukti dari nilai uji normalitas 

mengunakan motede Kolmogorov-Smirnov maupun Shapiro-Wilk lebih besar dari 

nilai sig. 5% yakni α = 0,05. Nilai rata-rata data pretest dan posttest diuji 

mengunakan paired sampel t-test adalah 1,6066 dengan standar deviasi 15,033 

dan diperoleh nilai t-hitung sebesar 5,854. Yang mana bila dibandingkan dengan t 

tabel derajat kebebasan 29 sebesar 1,699 adalah lebih besar thitung maka Ho 

ditolak. Hasil tersebut berarti behwa terdapat perbedaan berkurangnya tingkat 

kecemasan peserta didik sebelum dan sesudah pemberian perlakuan berupa 

bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama.  

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni, Wibowo & Murtadho 

(2017), adalah 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 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 
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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). 

Penelitian yang dilakukan oleh Haryati, Wibowo & Mulawarman (2017), 

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 
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mengembangkan komponen empati siswa terutama pada komponen afektif dan 

komponen kognitif terutama dalam setting interpersonal. 

Kartikawati, Wibowo & Awalya (2017) meneliti tentang 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 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. 

Penelitian ini merupakan penelitian untuk mendapatkan data empiris 

tentang peningkatan komunikasi interpersonal sebagai penguasaan layanan konten 

dengan teknik sosiodrama. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas X SMA 

Negeri 2 Ungaran kelas X1-X11 dan sampel kelas X8 yang terdiri dari 34 siswa 

dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data 

menggunakan skala psikologis dan observasi. Instrumen telah diuji validitas 



34 

 

menggunakan momen produk dan keandalan instrumen dengan rumus alpha. 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif persentase dan ttest. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan komunikasi interpersonal 

setelah diberikan perlakuan layanan penguasaan konten dengan teknik sosiodrama 

sebesar 8,6%. Berdasarkan hasil t-test skor t hitung = 10,927 > t tabel = 2,042 atau 

berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Hasil dari penelitian ini adalah kemampuan 

komunikasi interpersonal dapat ditingkatkan melalui layanan penguasaan konten 

dengan teknik sosiodrama (Agustina & Awalya, 2016). 

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 
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teknik desensitisasi sistematis. Untuk lebih lanjut, semakin banyak teknik 

kebebasan emosional yang diberikan, semakin tinggi penurunan kecemasan 

berbicara di depan umum siswa (Madoni, Wibowo & Japar, 2018). 

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni, Wibowo & Murtadho (2017), 

bertujuan 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 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 



36 

 

hubungan signifikan kecerdasan emosional dengan prestasi belajar mahasiswa 

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

Penelitian ini 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 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 (Widhianto & Sugiyo, 2015). 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Aulia, Nusantoro & Sugiyo 

(2017) adalah mengetahui pengaruh layanan informasi bidang sosial dengan 

teknik sosiodrama terhadap penyesuaian diri siswa. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian ekperimen dengan metode pre-experiment. Penelitian ini dilaksanakan 

dengan tujuh kali pemberian perlakuan pada siswa kelas VIII F SMPN 2 Kajen, 

dengan subjek penelitian 36 siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan 
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adalah skala penyesuaian diri, teknik analisis data menggunakan analisis 

deskriptif presentase dan uji t-test. Hasil penelitian menunjukkan penyesuaian diri 

siswa pada kategori sedang dengan presentase 64%. Setelah diberikan perlakuan 

melalui layanan informasi bidang sosioal dengan teknik sosiodrama, terjadi 

peningkatan penyesuaian diri pada kategori tinggi dengan persentase 78%. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa layanan informasi bidang sosial dengan teknik 

sosiodrama berpengaruh terhadap peningkatan penyesuaian diri siswa. 

Pambudi & Supriyo (2016) meneliti tentang 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 layanan dengan kategori 

rendah, setelah mendapatkan layanan dengan kategori tinggi, sehingga perilaku 

asertif melalui layanan penguasaan konten teknik sosiodrama dapat ditingkatkan. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingkat kematangan emosi siswa SMP, 

padahal mereka segera memasuki usia remaja yang perkembangan kognisinya 
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perlu diimbangi dengan kematangan emosional agar mereka bisa tumbuh dan 

berkembang secara harmonis antara kognisi dan emosinya. Sementara 

pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah juga belum maksimal, lantaran 

program berjalan tidak jelas dan belum didasarkan pada kebutuhan dari 

pelaksanaannya. Pendekatan penelitian menggunakan metode Research and 

Development dengan model pengembangan Borg & Gall. Populasi dalam 

penelitian seluruh siswa kelas VIII yang berjumlah 216 siswa dan teknik 

pengambilan sampel dengan cara purposive sampling dengan jumlah 124 siswa. 

Hasil uji terbatas dalam bentuk layanan kegiatan bimbingan dan konseling, 

dengan keterwakilan materi dari setiap kompetensi dasar, efektif dan dapat 

meningkatkan kematangan emosi siswa. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis Ho ditolak. Penolakan Ho berarti ada perbedaan antara rata-rata tingkat 

kematangan emosi siswa dari perbandingan pre-tes dan pos-tes (Daryono, Sutoyo 

& Sukiman, 2013). 

Puspita & Hartati (2016) meneliti tentang 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 
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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. 

Dyaningpratiwi, Wibowo & Nusantoro (2014), meneliti tentang hubungan 

antara kematangan emosi dengan motivasi siswa mengikuti layanan konseling 

individual. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh  siswa kelas XI SMA N 1 

Subah berjumlah 272 siswa dan sampel yang berjumlah 156 siswa yang diambil 

menggunakan proportionate stratified random sampling. Metode pengumpulan 

data menggunakan skala psikologi. Validitas instrumen menggunakan rumus 

product moment dan perhitungan reliabilitasnya menggunakan rumus Alpha. 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif persentase dan uji 

analisis korelasi Product Moment. Hasil analisis menunjukkan bahwa Ho 

penelitian ditolak dan Ha penelitian diterima. Simpulan dari penelitian ini adalah 

terdapat hubungan yang signifikan antara kematangan emosi dengan motivasi 

siswa mengikuti layanan konseling individual. 

Dari semua penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kecerdasan emosional dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, salah 

satunya dengan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Psikodrama dan 

sosiodrama juga diuji coba untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan aspek 

psikologis dan sosial, dan terbukti efektif. Kecerdasan emosional mempunyai lima 

wilayah utama yang mengandung aspek psikologis dan sosial, sehingga 

diharapkan psikodrama dan sosiodrama dapat efektif untuk mengatasi masalah 
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kecerdasan emosional. Kiranya dari berbagai penelitian terdahulu di atas dapat 

menjadi referensi pendukung yang sesuai dengan penelitian mengenai 

pengembangan bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama dan sosiodrama 

untuk meningkatkan kecerdasan emosional. 

 

2.2 Kerangka Teoretis 

2.2.1 Kecerdasan Emosional 

2.2.1.1 Hakikat Kecerdasan Emosional 

Dalam mempelajari kecerdasan emosional, terlebih dahulu paham dengan 

definisi emosi. Emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran-pikiran khasnya, 

suatu keadaan biologis dan psikologis, dan seragkaian kecenderungan untuk 

bertindak. Emosi berwujud tindakan (ekspresi) dan perkataan. Hal ini didasarkan 

atas kenyataan bahwa emosi mempunyai kemampuan untuk mengkomunikasikan 

diri kepada orang lain. Ada banyak jenis emosi. Goleman (2012:409) 

mengelompokkan emosi dalam golongan-golongan besar, meskipun tidak semua 

ahli sepakat tentang penggolongan itu. Golongan-golongan tersebut adalah 

amarah, kesedihan, rasa takut, kenikmatan, cinta, terkejut, jengkel, dan malu. 

Ada empat aspek emosi, yaitu stimulus, perasaan, respon-respon internal, 

dan pola-pola tingkah laku. Perkembangan emosi, seperti juga pada tingkah laku 

lainnya, ditentukan oleh proses pematangan dan proses belajar. Emosi memang 

mempunyai daya gerak yang besar, namun individu dapat mengatur dan 

mengarahkannya sedemikian rupa, sehingga emosi tersebut menggerakkan 

individu kearah hidup yang lebih menyenangkan dan lebih efisien. 
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Goleman (2015:13) mengemukakan bahwa kecerdasan emosional 

merupakan “kemampuan untuk mengendalikan diri, kemampuan untuk membuat 

semangat diri sendiri, dan kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. Kecerdasan 

emosi bertumpu pada hubungan antara perasaan, watak, dan naluri moral”. 

Aristoteles mengemukakan bahwa kecerdasan emosi merupakan keselarasan 

antara emosi dan cara mengekspresikan. 

2.2.1.2 Ciri Utama Pikiran Emosional 

Beberapa tahun belakangan ini muncul model ilmiah yang menjelaskan 

otak emosional, yaitu bagaimana manusia menjadi begitu rasional dalam berpikir 

dan suatu saat menjadi tidak rasional, juga pemahaman dimana emosi mempunyai 

nalar dan logikannya sendiri. Ekman dan Epstein (dalam Corey, 2015:412-420) 

mengatakan bahwa ciri-ciri yang membedakan emosi dengan bagian lain 

kehidupan mental adalah respon yang cepat tetapi ceroboh, dorongan pertama 

adalah perasaan kemudian pemikiran, realitas simbolis yang seperti kanak-kanak, 

masa lampau diposisikan sebagai masa sekarang, dan realitas yang ditentukan 

oleh keadaan. Berikut penjabarannya: 

2.2.1.2.1 Respon yang cepat tetapi ceroboh adalah pikiran emosional jauh lebih 

cepat daripada pikiran rasional, langsung melompat bertindak tanpa 

mempertimbangkan apa yang dilakukannya. Kecepatannya itu 

mengesampingkan pemikiran yang hati-hati dan analitis yang merupakan 

ciri khas akal yang berpikir. Tindakan yang muncul dari pikirian 

emosional membawa rasa kepastian yang sangat kuat, efeknya dari cara 

pandang akan segala sesuatu yang sederhana dan sempit, akan terlihat 
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sangat mengerikan bagi pikiran rasional. Jarak waktu antara memahami 

persepsi dan bertindak sangat cepat, sehingga cara bereaksi hanya 

mengandalkan kecepatan tanpa ketepatan. 

2.2.1.2.2 Dorongan pertama adalah perasaan kemudian pemikiran. Pikiran 

rasional membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk mendata dan 

menanggapi daripada waktu yang dibutuhkan oleh pikiran emosional, 

sehingga dorongan pertama dalam situasi emosional adalah dorongan 

hati, bukan dorongan akal sehat. Dalam urutan kecepatan merespon, 

perasaan muncul serentak dengan pemikiran akal sehat. Reaksi 

emosional bergerak dengan cepat dalam situasi-situasi mendesak yang 

mendahulukan tindakan penyelamatan diri. Ada juga perasaan-perasaan 

yang bereaksi diluar kehendak dan muncul secara tiba-tiba, seperti rasa 

cinta dan rasa takut. Ada juga emosi yang muncul melalui persepsi dan 

pemikiran reflektif yang muncul dengan disengaja, misalnya para aktor 

yang sedang berakting. 

2.2.1.2.3 Realitas simbolis yang kekanakan merupakan logika pikiran emosional 

bersifat asosiatif, menganggap bahwa unsur-unsur yang melambangkan 

suatu realitas atau yang memicu kenangan terhadap realitas, merupakan 

hal yang sama dengan realitas itu sendiri. Ada banyak segi ketika pikiran 

emosional mirip perilaku kanak-kanak. Salah satunya seginya adalah 

pemikiran kategoris, ketika segala sesuatu menjadi hitam dan putih, 

misalnya seseorang yang sangat mengkhawatirkan segala tingkah 

lakunya menjadi keliru barangkali akan mempunyai pikiran seketika 
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“Aku selalu keliru berbicara.” Cara pemikiran kekanakan ini bersifat 

menegaskan diri sendiri, dengan menekankan maupun mengabaikan 

ingatan atau fakta yang akan menggoyahkan keyakinan dan 

memanfaatkan ingatan serta fakta yang mendukung. Itulah sebabnya 

sangat sulit mengajak berpikir seseorang yang emosinya naik, karena 

perasan itu bersifat membenarkan diri sendiri. 

2.2.1.2.4 Masa lampau diposisikan sebagai masa sekarang. Apabila sejumlah ciri 

suatu peristiwa tampak serupa dengan kenangan masa lampau yang 

mengandung muatan emosi, maka pikiran emosional menanggapinya 

dengan memicu perasan-persaan yang berkaitan dengan peristiwa yang 

diingat itu. Pikiran emosional bereaksi terhadap keadaan sekarang 

seolah-olah keadaan ini adalah masa lampau. Kesulitannya adalah 

apabila penilaian itu cepat dan otomatis, barangkali manusia tidak 

menyadari bahwa apa yang dialami dahulu tidak sama dengan dialami 

sekarang. Misalnya, seseorang yang masa kanak-kanaknya mengalami 

kekerasan fisik dari orang tuannya sehingga dia merasa sangat takut dan 

menumbuhkan kebencian, maka ketika dia dewasa dan mengalami 

kejadian yang sama, maka dia akan bereaksi sama seperti saat dia masik 

kanak-kanak. Pada saat semacam itu, pikiran emosional telah menjebak 

pikiran rasional, memperalatnya demi kepentingan pikiran emosional. 

2.2.1.2.5 Realitas yang ditentukan oleh keadaan. Bekerjannya pikiran emosional 

sebagian besar ditentukan oleh keadaan, dipengaruhi oleh perasaan 

tertentu yang menonjol pada saat itu. Misalnya, tindakan seseorang yang 
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sedang jatuh cinta akan sangat berbeda dengan tindakan seseorang yang 

sedang sedih. Dalam mekanisme emosi, setiap perasaan mempunyai alur 

pikiran, reaksi, bahkan ingatannya sendiri-sendiri. Masing-masing emosi 

utama mempunyai jejak biologis yang khas, suatu pola perubahan yang 

luas yang melanda tubuh sewaktu emosi tersebut meningkat, dan 

serangkaian isyarat unik yang secara otomatis dikirim oleh tubuh bila 

tubuh berada dalam suatu keadaan emosi itu. 

2.2.1.3 Ketrampilan Kecerdasan Emosional 

Salovey menempatkan kecerdasan pribadi yang dikemukakan oleh 

Gardner dalam definisi dasar tentang kecerdasan emosi yang dicetuskannya, serta 

memperluasnya menjadi 5 wilayah utama kecerdasan emosi. Menurut Salovey 

(dalam Goleman, 2015:56-57) wilayah utama kecerdasan emosional adalah 

mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi 

orang lain, dan membina hubungan. Berikut penjabarannya: 

Mengenali emosi diri, merupakan kesadaran diri mengenali perasaan 

sewaktu perasaan itu terjadi, merupakan dasar dari kecerdasan emosional. 

Kemampuan memantau perasaan dari waktu ke waktu merupakan hal penting bagi 

wawasan psikologi dan pemahaman diri. Ketidakmampuan mencermati perasaan, 

membuat individu dikuasi oleh perasaan. Individu yang mempunyai keyakinan 

yang lebih akan perasaan adalah pilot yang handal bagi kehidupan mereka, karena 

mempunyai kepekaan yang tinggi akan perasaan mereka yang sesungguhnya atas 

pengambilan keputusan-keputusan masalah pribadi. 
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Mengelola Emosi adalah menangani perasaan agar perasaan dapat 

terungkap secara tepat adalah kecakapan yang bergantung pada kesadaran diri. 

Mengelola emosi mencangkup kemampuan menghibur diri sendiri, melepaskan 

kecemasan, kecemasan, ketersinggungan, dan akibat-akibat yang timbul karena 

gagalnya keterampilan emosional dasar ini. Individu yang mempunyai 

keterampilan yang baik akan cepat bisa bangkit dari kemerosotan dan kejatuhan 

dalam kehidupan. 

Menata emosi sebagai alat untuk mencapai tujuan adalah hal yang sangat 

penting dalam kaitannya untuk memberikan perhatian, untuk memotivasi diri 

sendiri, menguasai diri sendiri, dan untuk berkreasi. Mengendalikan emosi diri, 

menahan diri terhadap kepuasan, dan mengendalikan dorongan hati adalah 

landasan keberhasilan dalam berbagai bidang kehidupan. Individu yang 

mempunyai keterampilan ini cenderung jauh lebih produktif dan efektif dalam hal 

apapun yang mereka kerjakan.  

Mengenali emosi orang lain sama halnya dengan kemampuan berempati, 

merupakan keterampilan bersosial yang paling dasar. Individu yang berempati 

lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi dan 

mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan dan dikehendaki orang lain. Seni 

membina hubungan, sebagian besar merupakan ketrampilan mengelola emosi 

orang lain. Ini merupakan keterampilan yang menunjang popularitas, 

kepemimpinan, dan keberhasilan hubungan antar pribadi. 

Stone & Dillehunt (dalam Corey, 2015:428) merancang hal-hal yang 

merupakan bagian pelatihan untuk kecerdasan emosional, yaitu kesadaran diri, 
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pengambilan keputusan pribadi, mengelola perasaan, menangani stress, empati, 

komunikasi, membuka diri, memahami orang lain, menerima diri sendiri, 

tanggung jawab pribadi, tegas dalam mengungkapkan perasaan diri sendiri, 

dinamika kelompok (bersedia bekerjasama dengan orang lain), dan bagaimana 

cara dalam menyelesaikan konflik. 

Kemampuan setiap individu berbeda-beda dalam setiap wilayah tersebut, 

mungkin beberapa individu terampil dalam menangani kecemasan diri, namun dia 

merasa kesulitan untuk bisa meredam amarah. Landasan di balik perbedaan 

tingkat kemampuan adalah saraf, tetapi otak adalah sesuatu yang flexible, sangat 

mundah dibentuk dengan belajar yang terus menerus. Kekurangan-kekurangan 

dalam ketrampilan emosional, dapat diperbaiki semaksimal mungkin. 

2.2.1.4 Dampak dari Kecerdasan Emosional 

Berikut merupakan masalah yang ditimbulkan anak-anak dan remaja yang 

mempunyai kecerdasan emosional yang rendah, yaitu menarik diri dari pergaulan 

atau masalah sosial (lebih suka menyendiri, kurang bersemangat, dan terlalu 

bergantung pada orang lain), cemas dan depresi (ingin sempurna, merasa tidak 

dicintai, merasa gugup, dan sedih), memiliki masalah dalam hal perhatian atau 

berpikir (tidak mampu memusatkan perhatian, melamun, suka bertindak tanpa 

dipikir panjang, dan tidak bisa membuat pikiran jadi tenang), dan nakal atau 

agresif, (bohong dan menipu, sering bertingkar, bersikap kasar terhadap orang 

lain, menuntut perhatian, dan temperamental). 

Berikut merupakan manfaat yang diperoleh individu jika mempunyai 

kecerdasan emosi yang baik, antara lain lebih mampu memahami penyebab 
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perasaan yang timbul, mengenali perbedaan perasaan dengan tindakan, toleransi 

yang lebih tinggi terhadap frustasi dan pengelolaan amarah, berkurangnya ejekan 

verbal, tidak berkelahi, tidak mengganggu teman, perasaan yang lebih positif, 

memanfaatkan emosi secara produktif (lebih bertanggung jawab), lebih bisa 

menerima sudut pandang orang lain, memperbaiki empati dan kepekaan terhadap 

perasaan orang lain, meningkatkan kemampuan menganalisis dan memahami 

hubungan, lebih baik dalam menyelesaikan pertikaian dan merundingkan 

persengketaan, lebih baik dalam menyelesaikan persoalan yang timbul dalam 

hubungan, lebih tegas dan terampil dalam berkomunikasi, lebih mudah bergaul, 

lebih menaruh perhatian dan bertenggang rasa, lebih memikirkan kepentingan 

sosial dan selaras dalam kelompok, lebih demokratis dalam bergaul, lebih suka 

berbagi rasa, bekerja sama, dan suka menolong. 

Orang tua, guru di sekolah, dan juga guru pembimbing harus lebih peka 

untuk menganalisis dan membaca perilaku anak, agar masalah yang berhubungan 

dengan kecerdasan emosional bisa segera mendapatkan penanganan dan 

menuntaskan masalah tersebut. Masalah tersebut diharapkan agar tidak 

menganggu mereka dalam melaksanakan tugas perkembangan selanjutnya, 

sehingga nantinya anak mendapatkan keberhasilan diberbagai bidang kehidupan. 

 

2.2.2 Bimbingan Kelompok  

2.2.2.1 Hakikat Bimbingan Kelompok 

Kelompok dapat digunakan untuk tujuan terapeutik atau pendidikan atau 

kombinasi dari keduannya. Pada dasarnya kelompok terapi berfokus terutama 
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untuk membantu orang membuat perubahan cara berpikir, perasaan, dan perilaku 

mereka. Kelompok yang berfokus pendidikan membantu anggota belajar 

keterampilan mengatasi masalah dalam belajar, masalah pribadi, sosial, dan karir. 

Ada beberapa definisi bimbingan kelompok yang dikemukakan oleh para ahli, 

antara lain: 

Corey (2010:7) mengungkapkan hakikat bimbingan kelompok sebagai berikut:  

Bimbingan kelompok menampilkan presentasi dan diskusi tentang 

informasi faktual dan pengembangan keterampilan melalui penggunaan 

latihan-latihan ketrampilan yang direncanakan. Tujuannya untuk 

menanamkan informasi, berbagi pengalaman umum, mengajar orang 

bagaimana memecahkan masalah, menawarkan dukungan, dan membantu 

orang belajar cara membuat sistem dukungan mereka sendiri di luar 

pengaturan grup. Kelompok ini dapat dianggap sebagai kelompok 

pendidikan dan terapeutik karena mereka tersusun di sepanjang garis tema 

konten tertentu. Jelas bahwa kelompok-kelompok psikoedukasi 

menemukan tempat di banyak tempat, dan tampaknya semakin banyak 

digunakan di lembaga-lembaga masyarakat dan di sekolah-sekolah. 

 

Gibson dan Mitchell (2011:275) menyebutkan istilah bimbingan kelompok 

mengacu pada “aktivitas-aktivitas kelompok yang berfokus pada penyediaan 

informasi atau pengalaman lewat aktivitas kelompok yang terencana dan 

terorganisasi.” Aktivitas bimbingan kelompok di sekolah dirancang untuk 

menyediakan infromasi kepada siswa dalam bentuk kelompok, yang dipimpin 

oleh guru BK. Pemimpin kelompok memulai kegiatan dari pembentukan 

kelompok, yaitu perekrutan anggota, pengenalan, hingga terbangunnya 

kebersamaan. Kemudian masuk pada tahap berikutnya, yaitu tahap peralihan, 

kegiatan, dan pengakhiran. Selama proses kegiatan kelompok berlangsung, 

pemimpin kelompok diharapkan mampu membantu anggota untuk dapat 

mengembangkan diri, diantarannya berlatih berbicara di depan umum dan 

menanggapi, memberi, menerima pendapat orang lain. 
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Dalam buku Corey (2009:6) mengungkapkan terapi konseling adalah 

“proses keterlibatan antara dua orang yang terikat untuk berubah melalui usaha 

terapeutik.” Proses kolaboratif yang melibatkan konselor dan klien membangun 

solusi untuk masalah. konselor tidak mengubah klien, memberikan saran dengan 

cepat, atau untuk menyelesaikan masalah mereka. Sebaliknya, konselor 

memfasilitasi penyembuhan melalui proses dialog yang tulus dengan klien 

mereka. Pengetahuan konselor merupakan faktor yang penting dalam 

mempengaruhi dan mempromosikan perubahan. Untuk itu konselor harus 

memiliki pengetahuan yang luas, baik secara teoritis dan praktis. 

Dari beberapa rumusan tentang bimbingan kelompok di atas, dapat 

disimpulkan bahwa bimbingan kelompok adalah proses pemberian bantuan yang 

diberikan pada individu dalam situasi kelompok. Kegiatan bimbingan kelompok 

berupa penyampaian informasi yang tepat mengenai masalah pendidikan, 

pekerjaan, pemahaman pribadi, penyesuaian diri, dan masalah hubungan antar 

pribadi. Bimbingan kelompok berorientasi pada pencegahan dan akan terlihat 

hidup jika di dalamnya terbentuk dinamika kelompok. Dinamika kelompok 

merupakan media efektif bagi anggota kelompok dalam mengembangkan dalam 

mengembangkan aspek-aspek positif ketika mengadakan komunikasi antar pribadi 

dengan orang lain. 

Salah satu alasan pendekatan kelompok telah menjadi sangat populer 

adalah bahwa hal itu sering lebih efektif daripada pendekatan individual. 

Efektivitas ini berasal dari fakta bahwa anggota kelompok tidak hanya 

mendapatkan wawasan tetapi melatih keterampilan baru baik di dalam kelompok 
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maupun dalam interaksi sehari-hari mereka di luar kelompok. Selain itu, anggota 

kelompok mendapat manfaat dari umpan balik dan wawasan dari anggota 

kelompok lainnya maupun dari praktisi. Grup menawarkan banyak peluang untuk 

pemodelan, dan anggota dapat belajar bagaimana mengatasi masalah mereka 

dengan mengamati orang lain dengan kekhawatiran yang sama. 

2.2.2.2 Tujuan dan Manfaat Bimbingan Kelompok 

Corey (2010:7) mengungkapkan bahwa secara umum bimbingan 

kelompok bertujuan untuk “membantu para siswa yang mengalami masalah 

melalui prosedur kelompok. Selain itu juga menembangkan pribadi masing-

masing anggota kelompok melalui berbagai suasana yang muncul dalam kegiatan 

itu, baik suasana yang menyenangkan maupun yang menyedihkan.” Secara khusus 

bimbingan kelompok bertujuan untuk: melatih siswa untuk berani mengemukakan 

pendapat di hadapan teman-temannya; melatih siswa dapat bersikap terbuka di 

dalam kelompok; melatih siswa untuk dapat membina keakraban bersama teman-

teman dalam kelompok khususnya dan teman di luar kelompok pada umumnya; 

melatih siswa untuk dapat mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok; melatih 

siswa untuk dapat bersikap tenggang rasa dengan oran lain; melatih siswa 

memperoleh keterampilan sosial; membantu siswa mengenali dan memahami 

dirinya dalam hubungannya dengan orang lain. 

Secara umum bimbingan kelompok menyediakan kreasi ulang dari dunia 

sehari-hari anggota kelompok, terutama jika keanggotaannya beragam 

sehubungan dengan usia, minat, latar belakang, status sosial ekonomi, dan jenis 

masalah. Kelompok ini menawarkan pemahaman dan dukungan, yang mendorong 
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kemauan anggota untuk mengeksplorasi masalah yang mereka bawa bersama 

mereka ke grup. Para peserta mencapai rasa memiliki, dan melalui kohesi yang 

berkembang, anggota kelompok belajar cara menjadi akrab, peduli, dan 

menantang. Dalam suasana yang mendukung ini, anggota kelompok dapat 

bereksperimen dengan perilaku baru. Ketika mereka mempraktekkan perilaku ini 

dalam kelompok, anggota menerima dorongan dan belajar bagaimana membawa 

wawasan baru mereka ke dalam kehidupan mereka di luar pengalaman kelompok. 

Pada akhirnya, terserah kepada anggota sendiri untuk memutuskan perubahan apa 

yang ingin mereka buat. Mereka dapat membandingkan persepsi yang mereka 

miliki tentang diri mereka dengan persepsi yang dimiliki orang lain dan kemudian 

memutuskan apa yang harus dilakukan dengan informasi ini. Anggota kelompok 

dapat memperoleh gambaran tentang orang yang mereka inginkan, dan mereka 

memahami apa yang menghalangi mereka untuk menjadi orang itu. 

2.2.2.3 Pemimpin Kelompok 

Pemimpin kelompok harus belajar untuk memperoleh pengetahuan teoretis 

dan praktis yang luas tentang dinamika kelompok dan terampil dalam prosedur 

diagnostik dan teknis. Pemimpin kelompo memunculkan  kualitas pribadi mereka, 

nilai, dan pengalaman hidup. Untuk mendorong pertumbuhan dalam kehidupan 

para anggota kelompok, para pemimpin kelompok harus menjalani kehidupan 

yang berorientasi pada pertumbuhan itu sendiri. Untuk mengilhami orang lain 

untuk melepaskan diri dari cara-cara yang mematikan, para pemimpin harus 

bersedia untuk mencari pengalaman baru sendiri. Singkatnya, pemimpin 
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kelompok menjadi kekuatan yang berpengaruh dalam kelompok ketika mereka 

mampu memodelkan perilaku yang efektif daripada hanya menggambarkannya. 

Pemimpin kelompok merupakan konselor yang terlatih dan berwenang 

menyelenggarakan praktik konseling professional. Peranan pemimpin kelompok 

dalam dua fungsi, yaitu peranan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas 

kelompok dan peranan yang berkaitan dengan pemeliharaan suasana kelompok. 

Dalam pelaksanaan tugas-tugas kelompok, pemimpin kelompok memberikan 

campur tangan langsung mengenai topik dan masalah yang dibahas di dalam 

kelompok, memberikan arah tentang pembahasan, memberikan tanggapan baik 

yang berupa isi pembicaran maupun proses kegiatan bimbingan kelompok, 

menjaga kerahasiaan dari isi dan kejadian-kejadian yang muncul dalam bimbingan 

kelompok. Sedangkan peranannya yang berkaitan dengan pemeliharaan suasana 

kelompok, pemimpin kelompok harus memperhatikan suasana yang berkembang 

dalam kelompok (perasaan anggota kelompok), pemimpin kelompok juga harus 

mampu mengatur lalu lintas kegiatan bimbingan kelompok seperti pengaturan 

anggota kelompok dalam mengemukakan masalah dan pendapatnya,  disamping 

itu pemimpin kelompok diharapkan bertindak sebagai penjaga agar apapun yang 

terjadi di dalam kelompok itu tidak merusak ataupun menyakiti anggota kelompok 

sehingga mereka tidak menderita karenanya. 

Dalam Corey (2010:23) dapat disimpulkan bahwa, agar pelaksanaan 

bimbingan kelompok berjalan dengan baik dan bisa mencapai tujuan, maka 

pemimpin kelompok hendaknya mempunyai kemampuan untuk aktif 

mendengarkan (active listening), membentuk kembali kata-kata yang telah 
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disampaikan seorang anggota kelompok dengan menggunakan kata-kata baru 

yang mudah dimengerti oleh anggota kelompok yang lain (restating), menanggapi 

pesan yang kurang jelas dan membingungkan yang diungkapkan anggota 

kelompok (clarifying), menyimpulkan (summarizing), bertanya untuk 

mengeksplorasi hal-hal penting yang harus dibahas dalam kegiatan kelompok 

(questioning), menafsirkan (interpreting), mendorong anggota kelompok jujur 

dalam melihat dan menilai diri mereka sendiri (confronting), menanggapi inti 

komunikasi seseorang (reflecting feelings), memberikan dorongan dan penguatan 

kepada anggota kelompok (supporting), berempati (empathizing), memfasilitasi 

kelompok (facilitating), memulai kegiatan kelompok (initiating), menetapkan 

tujuan (setting goals), mengevaluasi proses kelompok (evaluating), memberikan 

umpan balik yang spesifik (giving feedback), membantu anggota kelompok 

mengembangkan pikiran dan tindakan (suggesting), keterbukaan diri (disclosing 

oneself), menjadi contoh (modeling), mendorong keterlibatan antar anggota 

kelompok (linking), menghentikan aktivitas tanpa menyerang orang lain 

(blocking), dan penutupan sesi kelompok atau mengakhiri kelompok 

(terminating).  

Pemimpin kelompok yang efektif memahami kekuatan yang bekerja dalam 

kelompok, mengenali apakah kekuatan tersebut adalah terapeutik, dan jika tidak, 

maka dia akan mengambil langkah-langkah untuk mengelola kelompok dengan 

lebih baik, dengan bantuan dari anggota kelompok. Untuk itu pemimpin 

kelompok hendaknya mempunyai kualifikasi akademik dan skill. Pemimpin 

kelompok harus memiliki pendidikan yang baik tentang teori, praktik, dan teknik 
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dalam memimpin kelompok. Pemimpin kelompok juga harus berkomitmen untuk 

peningkatan kemampuan diri. 

2.2.2.4 Anggota Kelompok 

Anggota kelompok juga merupakan komponen bimbingan kelompok yang 

utama. Untuk menyelenggarakan bimbingan kelompok seorang konselor perlu 

membentuk kumpulan individu menjadi sebuah kelompok sesuai dengan 

persyaratan bimbingan kelompok. Peranan anggota kelompok dibagi menjadi dua, 

yaitu aktifitas mandiri dan aktifitas kehidupan bersama dalam kelompok. 

Agar dinamika kelompok selalu berkembang, maka peranan yang 

dimainkan anggota kelompok adalah membantu terbinanya suasana keakraban 

dalam hubungan antar anggota kelompok, mencurahkan segenap perasaan dan 

melibatakan diri dalam kegiatan kelompok, berusaha agar yang dilakukan itu 

membantu tercapainya tujuan bersama, membantu tersusunnya aturan kelompok 

dan berusaha mematuhinya dengan baik, benar-benar berusaha untuk aktif ikut 

serta dalam seluruh kegiatan kelompok, mampu berkomunikasi secara terbuka, 

berusaha membantu anggota lain, memberi kesempatan pada anggota lain untuk 

juga menjalankan perannya, dan menyadari pentingnya kegiatan kelompok itu. 

Pemilihan anggota kelompok hendaknya tanpa paksaan. Ada kalanya 

siswa merasa keberatan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok, karena 

dianggap dia mempunyai masalah dan diolok-olok oleh siswa lain yang tidak 

terpilih menjadi anggota kelompok. Kesan seperti itu yang harus segera 

dihilangkan, agar tujuan dari bimbingan kelompok dapat tercapai. 
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2.2.2.5 Etika Bimbingan Kelompok 

Konselor dalam melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok, hendaknya 

memperhatikan etika. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan bimbingan kelompok 

tidak menimbulkan efek negative bagi pemimpin kelompok dan anggota 

kelompok. Adapun etika yang harus dipatuhi oleh konselor dalam melaksanakan 

bimbingan kelompok yang dikemukakan oleh Corey (2009:37-48) adalah sebagai 

berikut: 1) mengutamakan kepentingan anggota kelompok daripada kepentingan 

pribadi pemimpin kelompok; 2) mengambil keputusan yang etis; 3) semua yang 

dilakukan dalam konseling mendapat persetujuan dari klien; 4) konselor 

profesional akan selalu menjaga kerahasiaan sebagai bagian untuk 

mengembangkan hubungan antara konselor dan klien rasa percaya; 5) konselor 

harus peka dengan perbedaan budaya dengan klien; 6) ada kalanya klien 

diharuskan untuk mendapatkan pendampingan yang lain, misalnya pendampingan 

oleh ahli agama ataupun juga klien sakit secara fisik maka pendampingan 

dilakukan oleh dokter; 7) seorang konselor profesional harus mempunyai bukti 

fisik seperti ijasah dan sertifikat dari organisasi profesional, yang mngesahkan 

bahwa individu tersebut sudah layak untuk menjadi seorang ahli; dan 8) hubungan 

dua arah yang baik antara konselor dengan klien 

Penting bagi konselor untuk mempelajari etika dalam konseling sebagai 

bagian dari tanggung jawab terhadap keprofesionalannya. Masalah etik adalah 

masalah yang kompleks, maka konselor diharapkan untuk selalu belajar dari 

waktu ke waktu, menyesuaiakan dengan isu yang berkembang. Konsultasi dengan 
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konselor yang dianggap lebih senior merupakan salah satu cara untuk mempelajari 

etika konseling.  

2.2.2.6 Tahapan Bimbingan Kelompok 

Pada tahap paling awal dari kegiatan bimbingan kelompok adalah adanya 

materi untuk dibahas dalam kelompok, sehingga pemimpin kelompok akan 

mencari anggota kelompok yang sesuai untuk materi yang akan dibahas. 

pemimpin akan menilai ketepatan individu tersebut jika masuk kelompok, agar 

tujuan dan manfaat kelompok dapat tercapai. Setelah anggota kelompok dipilih, 

maka akan masuk dalam tahapan utama dalam bimbingan yang meliputi empat 

tahapan yaitu tahap pembentukan, peralihan, kegiatan, dan pengakhiran. 

2.2.2.6.1 Tahap Pembentukan. 

Tahap ini mengacu pada periode waktu yang digunakan untuk perkenalan 

dan untuk diskusi tentang topik seperti tujuan kelompok, apa yang diharapkan, 

ketakutan, aturan kelompok, tingkat kenyamanan, dan isi kelompok. Tahap 

pembentukan merupakan tahap yang hanya ada saat pertemuan pertama dalam 

kegiatan bimbingan kelompok. Pada tahap ini umumnya anggota kelompok saling 

memperkenalkan diri dan juga mengutarakan maksud, tujuan serta harapan-

harapannya. Pemimpin kelompok menjelaskan cara-cara dan asas-asas di dalam 

kegiatan bimbingan kelompok. Selanjutnya pemimpin kelompok mengadakan 

permainan yang bertujuan membentuk kehangatan di dalam kelompok, juga 

terjalin hubungan yang akrab antar anggota kelompok. 
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2.2.2.6.2 Tahap Peralihan. 

Dalam tahap peralihan dijelaskan kegiatan yang akan di jalani. Diharapkan 

pemimpin kelompok terlebih dahulu untuk menanyakan kesiapan para anggota 

kelompok untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Hal yang lebih baik 

adalah melihat dan mempelajari suasana kelompok apakah sudah benar-benar siap 

untuk mengikuti kegiatan. Kalau dirasa belum siap, pemimpin kelompok 

mengulangi lagi penjelasannya secara rinci. 

2.2.2.6.3 Tahap Kegiatan. 

Tahap ini merupakan tahap penting yang terjadi dalam proses pelaksanaan 

kegiatan bimbingan kelompok. Namun kelangsungan kegiatan ini tergantung dari 

dua tahap sebelumnya. Jika dua tahap sebelumnya terlaksana dengan baik maka 

kegiatan ketiga ini akan berjalan dengan lancar. Masing-masing anggota 

kelompok saling berinteraksi untuk memberikan tanggapannya serta gagasannya 

sehingga terbentuknya kehangatan dalam kelompok yang membawa kearah 

bimbingan kelompok yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam tahap 

kegiatan, para anggota belajar materi baru, membahas secara menyeluruh berbagai 

topik, menyelesaikan tugas, atau terlibat dalam berbagi pribadi dan pekerjaan 

terapeutik. 

2.2.2.6.4 Tahap Pengakhiran. 

Tahap penutupan, atau akhir, dikhususkan untuk mengakhiri grup. Selama 

periode ini, anggota membagikan apa yang telah mereka pelajari, bagaimana 

mereka telah berubah, dan bagaimana mereka berencana untuk menggunakan apa 

yang telah mereka pelajari. Panjang tahap penutupan akan tergantung pada jenis 
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kelompok, lamanya waktu pertemuan, dan perkembangannya. Kebanyakan 

kelompok hanya membutuhkan satu sesi untuk tahap ini. 

Konselor atau pemimpin kelompok harus menguasai keterampilan dan 

sikap yang memadai untuk terselenggaranya proses bimbingan kelompok yang 

efektif. Diantaranya pemimpin kelompok mampu melaksanakan teknik umum 

dengan istilah “3M” Mendengar dengan baik, memahami secara penuh, dan 

merespon secara tepat dan positif. Program kegiatan selayaknya dikembangkan 

sesuai kebutuhan siswa, kondisi objektif sekolah, perkembangan yang terjadi di 

masyarakat, serta keterampilan dankemampuan konselor di sekolah yang 

bersangkutan. 

Kegiatan layanan bimbingan kelompok dapat berjalan dengan lancar dan 

terarah, apabila terdapat norma kelompok. Norma kelompok merupakan aturan 

yang dibuat, dan disepakati serta digunakan dalam kegiatan bimbingan kelompok. 

Selain itu lingkungan kondusif dalam kelompok juga perlu diciptakan demi 

tercapainya bimbingan kelompok yang efektif. Lingkungan kondusif yang 

dimaksud adalah adanya suasana akrab dan hangat yang mewarnai dinamika 

kelompok.  

Dinamika kelompok merupakan interaksi dinamis antar anggota kelompok 

dan pemimpin kelompok dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok. Kegiatan 

layanan bimbingan kelompok terlihat hidup apabila tercipta dinamika kelompok 

di dalamnya. Dinamika kelompok dapat dimanfaatkan dalam proses interaksi 

antar anggota dalam membahas topik yang disajikan, sehingga antar anggota 

dapat terjalin rasa empati, keterbukaan, rasa positif, saling mendukung dan merasa 
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setara dengan anggota lain dalam kelompok tersebut. Oleh karena itu perlu 

diperhatikan pula peranan yang hendaknya dimainkan oleh anggota maupun 

pemimpin kelompok.  

Agar proses bimbingan kelompok dapat mencapai keberhasilan, perlu 

disediakan sarana pendukung yaitu merupakan seperangkat alat bantu untuk 

memperlancar proses bimbingan kelompok. Alat bantu tersebut anta lain ruangan, 

tempat duduk dan perlengkapan administrasi lainnya. Setelah mengikuti kegiatan 

layanan bimbingan kelompok siswa diharapkan memiliki sikap dan keterampilan 

yang lebih baik. Dalam hal ini siswa diharapkan memiliki kemampuan verbal dan 

non verbal yang lebih baik. Selain itu siswa diharapkan memiliki keterbukaan, 

rasa positif, empati, sikap saling mendukung, dan memiliki rasa setara dan 

kebersamaan yang tinggi.  

2.2.2.7 Evaluasi Kegiatan Bimbingan Kelompok 

Penilaian atau evaluasi layanan bimbingan kelompok diorientasikan pada 

perkembangan pribadi siswa dan dirasakan memiliki manfaat bagi anggota. 

Dikatakan berorientasi pada perkembangan yaitu mengenali kemajuan atau 

perkembangan positif yang terjadi pada diri anggota kelompok. Pada pertemuan 

pertama kegiatan bimbingan kelompok, pemimpin kelompok melihat hasil 

keseluruhan dalam kegiatan dan mengevaluasi. Hal-hal yang dirasa kurang dan 

belum sempurna diperbaiki sehingga pada pertemuan selanjutnya bimbingan 

kelompok dilaksanakan dengan lebih baik dan tujuan dari kegiatan dapat lebih 

tercapai. Jika pertemuan kedua dirasa keadaannya masih sama dengan pertemuan 
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pertama, pemimpin kelompok lebih baik mengulangi kegiatan pertemuan kedua 

dengan sudah memperbaiki kekurangan-kekurangan.  

Untuk mengevaluasi kegiatan bimbingan kelompok, pemimpin kelompok 

meminta bantuan kepada konselor yang lain yang paham dengan bimbingan 

kelompok. Dalam pelaksanaannya pemimpin kelompok menjalankan tugasnya 

sebagai pemimpin dan konselor lain mengamati kegiatan bimbingan kelompok 

tersebut. Jadi evaluasi bisa menyeluruh, baik evaluasi dalam proses kegiatan 

maupun evaluasi para komponen anggota kelompok. 

 

2.2.3 Teknik Psikodrama 

2.2.3.1 Hakikat Psikodrama 

Moreno (dalam Adhiputra, 2015:178) mengemukakan bahwa, 

”psikodrama sebagai suatu sistem formal yang menekankan pada kekhasan 

pendekatannya melalui pengulangan kehidupan konseli, pengulangan ucapan atau 

analisis, dan konflik-konflik mereka.” Psikodrama sebagai cara mengeksplorasi 

kejiwaan manusia melalui tindakan drama sebagai cara yang formal menekankan 

keunikan pendekatan dengan memfasilitasi klien mengalami dan menyenangkan 

diri sebagai ganti mengatakan kembali, menganalisis konflik, dan mengungkap 

kejadian-kejadian emosi yang relevan. Praktek seperti ini dapat dipandang sebagai 

praktek yang lain dari pendekatan lainnya karena suasananya berbeda, 

menyenangkan, semacam refreshing, sambil menyadari sisi-sisi gelap dan terang 

dari diri dan orang lain. 
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Psikodrama menekankan interaksi personal dan encounter (pertemuan), 

focus pada here-and-now (disini-dan-sekarang), spontanitas dan kreativitas, 

ekspresi penuh perasaan, dan testing realitas. Individu yang berpartisipasi dalam 

teater tersebut bukanlah aktor-aktor yang profesional, dan mereka juga tidak 

memiliki naskah apapun. Akan tetapi, mereka memainkan adegan-adegan dari 

topik yang dimunculkan oleh para penonton. Setelah beradegan penonton diajak 

untuk mendiskusikan pengalaman-pengalaman mereka sebagaimana mereka 

memperhatikan pertunjukan. Fokus penekanan psikodrama adalah pada interaksi 

pelaku utama dalam dramanya. Meskipun praktek psikodrama terkesan rileks dan 

menyenangkan, sesungguhnya keberhasilan pelaksanaannya dipengaruhi pula oleh 

penguasaan teknik-teknik, kejelian, persiapan yang hati-hati dari seorang 

pimpinan kelompok. 

2.2.3.2 Premis Psikodrama 

Psikodrama sejajar dengan psikoanalisis dalam penekanannya pada 

pembebasan individu dari kekuatan irasional yang mengikat ke dalam pola-pola 

perilaku disfungsional mereka. Penegasan psikodrama difokuskan pada interaksi 

holistic dari protagonist. Berikut adalah premis dalam psikodrama yang 

dikemukakan J. L. Moreno (dalam Corey, 2010:191-197) yaitu kreativitas, 

eksplorasi spontan, spontanitas, pertemuan, tele, surplus realitas, katarsis dan 

wawasan, kenyataan pengujian, dan teori peran. 

2.2.3.2.1 Kreativitas. 

Fungsi utama dari proses terapeutik adalah untuk mempromosikan 

kreativitas klien dalam mengeksplorasi kehidupan, memperluas diri, dan dalam 
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menghadapi kehidupan. Psikodrama bertujuan mengembangkan kreativitas dalam 

individu, kelompok, dan akhirnya dalam budaya secara keseluruhan. Psikodrama 

memerlukan gagasan bahwa setiap orang bertanggung jawab untuk menjadi lebih 

kreatif dan untuk mempromosikan kreativitas orang lain. 

2.2.3.2.2 Eksplorasi Spontan. 

Cara terbaik untuk mempromosikan kreativitas melalui kegiatan eksplorasi 

spontan, melakukan mengaktifkan imajinasi dan intuisi. Moreno membuat 

spontanitas salah satu konsep yang paling penting. Moreno mengembangkan 

metode untuk pelatihan spontanitas yang bertujuan membebaskan orang dari 

membatasi script dan tanggapan kaku dan stereotip.  

2.2.3.2.3 Spontanitas. 

Spontanitas merupakan respon individu yang berisi tingkat ketepatan pada 

situasi baru atau tingkat kejujuran pada suatu situasi lama. Tujuan dari spontanitas 

adalah membebaskan individu dari skrip-skrip dan stereotip, serta mencapai 

perspektif baru tentang kehidupan. 

2.2.3.2.4 Pertemuan. 

Tujuan yang mendasari kedekatan dan keterlibatan yang lebih didukung 

bila diajarkan prinsip pertemuan. Sebuah pertemuan terjadi ketika individu 

terhubung dengan satu sama lain dalam cara yang berarti dan otentik. Pertemuan 

ini terjadi dalam konteks here and now, terlepas dari apakah berlakunya 

berhubungan dengan peristiwa masa lalu atau ke masa depan.  
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2.2.3.2.5 Tele. 

Tele merupakan faktor terapeutik terkait dengan perubahan yang 

mempromosikan penyembuhan melalui perasaan empati timbal balik. Tingkat tele 

positif dalam kelompok berkorelasi dengan kekompakannya. Ketika hubungan ini 

positif dan timbal balik, orang yang terlibat cenderung lebih akurat empatik 

dengan satu sama lain. Ketika tele adalah negatif, akan cenderung memperparah 

atau menimbulkan kesalahpahaman. 

2.2.3.2.6 Surplus Realitas. 

Daripada hanya berbicara tentang apa yang sebenarnya terjadi atau apa 

yang mungkin sebenarnya belum terjadi, seringkali lebih penting untuk membantu 

klien menjadi jelas tentang apa yang diharapkan atau takut, bahkan jika itu tidak 

realistis. Ekspresi konkret memungkinkan eksplorasi psikoterapi dimensi 

peristiwa yang tidak terjadi dalam kenyataannya. Menggunakan surplus realitas, 

individu dapat berbicara kepada anggota lain secara emosional, yang sebelumnya 

tidak dapat diungkapkan dan anggota kelompok diharap untuk saling tanya jawab 

tentang persoalan yang diungkap dalam psikodrama. Surplus realitas juga dapat 

digunakan untuk memutar ulang peristiwa malang atau bahkan traumatis sehingga 

individu mengalami akhir yang lebih berdaya atau memuaskan. 

2.2.3.2.7 Katarsis dan Wawasan. 

Katarsis melibatkan peluapan emosional, sedangkan wawasan dengan kata 

lain berarti pemahaman dan persepsi-persepsi baru tentang permasalahan 

seseorang yang berlangsung selama atau setelah pengalaman katarsis. Katarsis 
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dan wawasan dapat dialami melalui psikodrama, baik oleh para peserta maupun 

penonton. 

2.2.3.2.8 Kenyataan Pengujian. 

Kelompok psikodrama menawarkan kesempatan untuk mengetahui 

bagaimana orang lain merasakan dan apa hasil perilaku tertentu mungkin. 

Kelompok ini seperti laboratorium yang menawarkan suasana yang relatif aman 

untuk pengujian realitas, atau mencoba perilaku yang tidak secara umum dapat 

diterima secara sosial dalam situasi "kehidupan nyata".  

2.2.3.2.9 Teori Peran. 

Dalam psikodrama para anggota diberi kebebasan untuk mencoba beragam 

peran, sehingga mendapatkan fokus yang lebih tajam pada bagian-bagian dari diri 

mereka sendiri bahwa mereka ingin menyajikan kepada orang lain. Bermain peran 

juga memungkinkan peserta untuk mendapatkan kontak dengan bagian-bagian 

dari diri mereka sendiri yang tidak mereka sadari. Mereka dapat mengenali dan 

mengeksplorasi cara menanggapi orang dan keluar dari berperilaku dalam pola 

yang kaku, menciptakan dimensi baru dari diri mereka sendiri.  

2.2.3.3 Unsur-Unsur Psikodrama 

Berikut ini peran dari masing-masing unsur psikodrama menurut Corey 

(2010:197-200), yaitu: director (pemimpin drama), protagonist (pemain utama), 

actor (pemain pendukung), audience (penonton), dan stage (panggung). Berikut 

penjelasnnya: 
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2.2.3.3.1 Director. 

Director harus membangun tiga bidang keterampilannya, yaitu: (a) 

pengetahuan tentang metode, prinsip-prinsip, teknik-teknik; (b) pemahaman teori 

kepribadian dan hubungannya dengan mengembangkan filosopi hidup; (c) 

kematangan dan perkembangan perilakunya sendiri. Selain itu, pengalaman kerja 

kelompok dan pengalaman tersupervisi pemimpin akan menambahkan keandalan 

pemimpin/ director; dan (d) ilmu pengetahuan yang luas tentang hidup dan 

hakikat manusia, seperti dalam pokok psikologi umum, proses kelompok, 

psikologi humanistic, teori komunikasi, dan komunikasi nonverbal. 

2.2.3.3.2 Protagonis. 

Tokoh protagonis adalah orang yang menjadi fokus dari psikodrama 

(orang yang menghadirkan masalah untuk dibahas). Peran protagonis diasumsikan 

secara sukarela meskipun mungkin disarankan oleh pemimpin kelompok atau oleh 

anggota kelompok. Secara umum, penting bahwa anggota merasa bebas untuk 

menolak ditempatkan pada posisi protagonist. Tokoh protagonis memilih masalah 

atau pembahasan yang akan dieksplorasi. Protagonist dapat bernegosiasi dengan 

director, untuk pememilih adegan dari masa lalu, masa depan, atau alternative 

lainnya. Apapun adegannya, adegan itu dimainkan seolah-olah terjadi di sini dan-

sekarang.  

2.2.3.3.3 Actor. 

Pemain pendukung adalah mereka dalam kelompok selain protagonis dan 

director, yang mengambil bagian dalam psikodrama, biasanya dengan 

menggambarkan peran orang lain yang signifikan dalam kehidupan protagonis. 
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Pemain pendukung mempunyai empat fungsi tambahan, yaitu: memainkan 

persepsi yang dimiliki oleh protagonist setidaknya di awal, untuk menyelidiki 

interaksi antara protagonis dan peran mereka sendiri, menafsirkan interaksi ini dan 

hubungan, dan untuk bertindak sebagai panduan terapi dalam membantu 

protagonis mengembangkan hubungan baik. 

2.2.3.3.4 Audience. 

Penonton merupakan anggota kelompok yang tidak termasuk dalam 

protagonist dan pemain pendukung. Ketika para anggota menyaksikan 

pengungkapan diri orang lain, mereka berfungsi secara psikologis sebagai 

semacam "cermin" eksternal. Ini memberi sang protagonis pengalaman 

mengetahui bahwa orang lain berbagi dalam memandang dunia dari sudut 

pandangnya. Penonton juga berfungsi dalam proses improvisasi yang sedang 

berlangsung sebagai sumber orang-orang yang akan menjadi sukarelawan atau 

dipilih untuk memasuki scene sebagai organisasi pelengkap, atau sebagai orang 

yang akan berbagi dengan protagonis dalam permainan drama pada kesempatan 

mendatang. 

2.2.3.3.5 Stage. 

Panggung adalah area di mana kegiatan psikodrama berlangsung. Ini 

merupakan perpanjangan dari ruang hidup protagonis, dan karena itu harus cukup 

besar untuk memungkinkan gerakan protagonis, pemeran pendukung, dan 

director. Panggung pada umumnya kosong, tetapi akan sangat membantu jika 

tersedia sebagai alat peraga seperti beberapa kursi, mungkin meja, berbagai 

potongan kain berwarna untuk kostum dan penggunaan lainnya, dan barang-
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barang lainnya. Alat peraga dapat digunakan untuk mengintensifkan fungsi 

dramatis.  

2.2.3.4 Fase dan Teknik dalam Psikodrama 

Psikodrama terdiri dari tiga fase, yaitu fase pemanasan (warm-up), fase 

tindakan (action), dan fase integrasi (integration). Fase-fase ini tidak mutlak, 

tetapi merupakan konstruksi intelektual umum yang membantu praktisi 

membangun spontanitas, menerapkannya, dan mengintegrasikan pengundangan 

dengan proses kelompok. Prinsip-prinsip tertentu mendasari penggunaan metode 

aksi psikodrama, yaitu tidak tepat jika melakukan psikodrama tanpa adanya 

dinamika dalam kelompok, protagonis dan anggota kelompok lainnya 

membutuhkan waktu untuk membagikan apa yang telah mereka alami untuk 

secara optimal mengintegrasikan perasaan dan wawasan mereka.. 

2.2.3.4.1 Fase Pemanasan (warm up). 

Terdiri dari kegiatan awal yang diperlukan untuk peningkatan secara 

bertahap pada keterlibatan dan spontanitas anggota kelompok. Pemanasan 

ditujukan untuk mendorong keterlibatan maksimal, membangun kepercayaan 

kelompok, mengidentifikasi tema drama, menemukan protagonis, dan 

menggerakkan protagonist ke atas panggung. Director akan memberikan 

pengertian tentang sifat dan tujuan psikodrama, juga menjadi fasilitator dalam 

interaksi kelompok. Selama fase pemanasan, para anggota harus diyakinkan 

bahwa kegiatan psikodrama adalah kegiatan yang aman, bahwa mereka adalah 

orang-orang yang memutuskan apa yang akan mereka ungkapkan dan kapan 

mereka akan mengungkapkannya, dan bahwa mereka dapat berhenti kapan pun 
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mereka mau. Selama periode pemanasan itulah para direktor mengembangkan 

spontanitas mereka sendiri. Dengan mengomunikasikan rasa keaslian dan 

kehangatan, mereka menumbuhkan kepercayaan diri dan kepercayaan dari 

anggota kelompok. 

2.2.3.4.2 Fase Tindakan (the action phase).  

Merupakan proses yang melibatkan tindakan yang jelas kepedulian-

kepedulian protaganist. Hal terpenting dalam fase ini adalah bahwa protagonist 

mengekspresikan emosi-emosi tertekan dan menemukan cara baru yang efektif 

untuk bertindak. Tujuan fase ini adalah membantu anggota dalam memunculkan 

pikiran, sikap, dan perasaan yang mendasar yang tidak sepenuhnya mereka sadari. 

Ini berguna untuk memfasilitasi proses sehingga protagonis dapat bergerak ke 

dalam tindakan sesegera mungkin. Director dapat memberikan pertanyaan-

pertanyaan yang sesuai dengan tema drama, apabila protagonist terlalu banyak 

improvisasi dan menjauh dari tema drama. Durasi fase tindakan bervariasi dan 

bergantung pada evaluasi sutradara tentang keterlibatan protagonis dan 

keterlibatan kelompok. Pada akhir fase tindakan, penting untuk membantu 

protagonis memperoleh rasa aman akan kerahasiaan apa pun yang telah mereka 

selesaikan. 

2.2.3.4.3 Fase Integrasi. 

Melibatkan diskusi dan penutupan (closure). Setelah fase tindakan, 

protagonist berada dalam ketidak seimbangan dan membutuhkan dukungan. 

Director mendorong kelompok untuk memberikan dukungan dan umpan balik 

yang konstruktif. Umpan balik sangat penting untuk setiap anggota dan 
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protagonist agar tercipta perubahan. Kelengkapan fase ini adalah menegaskan 

pada pemahaman dan integrasi, sehingga protagonist dapat bertindak seimbang 

ketika berhadapan dengan situasi yang berbeda. 

Psikodrama menggunakan sejumlah teknik khusus yang dirancang untuk 

mengintensifkan perasaan, mengklarifikasi kebingungan dan keyakinan implisit, 

meningkatkan wawasan dan kesadaran diri, dan mempraktekkan perilaku baru. 

Teknik-teknik ini harus digunakan untuk tujuan khusus terkait dengan apa yang 

protagonis dan anggota kelompok lainnya perlu alami untuk mengoptimalkan 

belajar kembali. Berikut ini beberapa teknik utama dalam psikodrama, yaitu: 1) 

teknik pemanasan untuk mengundang peserta psikodrama membayangkan babak 

dan objek yang menyenangkan dan netral (creative imagery); 2) teknik 

pemanasan yang berguna bagi protagonist yang ragu tentang nilai mereka dan 

tujuan (the magic shop); 3) teknik yang menggunakan metode nonverbal untuk 

menyusun orang lain dalam kelompok konfigurasi (sculpting); 4) teknik berbicara 

sendiri (soliloquy); 5) teknik yang protagonist memainkan semua bagian 

peranannya dengan jelas, dan tidak terdapat ego pembantu yang digunakan 

(monodrama); 6) teknik yang terdiri atas pengambilan peran aktor dari ego 

protagonist dan membantu protagonist mengekspresikan perasaan sesungguhnya 

secara lebih jelas (the double and multiple double technique); 7) teknik dimana 

protagonist memindahkan peran dengan orang lain dan memainkan bagian orang 

itu (role reversals); dan 8) teknik cermin, protagonist memperhatikan dari luar 

tahap sementara seorang ego pembantu mencerminkan kata-kata, mimik, dan 

postur protagonist. 
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2.2.3.5 Kelebihan dan Keterbatasan Psikodrama 

Evaluasi bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama juga memiliki kelebihan 

dan keterbatasan.  

2.2.3.5.1 Kelebihan dari psikodrama, adalah: 

Keuntungan yang utama terletak pada keragamannya. Psikodrama cocok 

digunakan dalam lingkungan psikoterapeutik maupun dalam seting 

psikoedukasional dan seting bisnis. Ia dapat diterapkan pada segala tingkat usia, 

pendidikan, sosial, ekonomi. Bentuk psikodrama digunakan dalam terapi 

keluarga, treatmen adiksi, latihan teologi dan kepekaan keadaan. Aspek positif 

lainnya terletak pada potensialitas pengajarannya. Anggota kelompok belajar 

meningkatkan kemampuan tentang diri mereka sendiri melalui pastisipasi aktif 

mereka. 

Pembentukan spontanitas dan kreativitas pada pemimpin dan anggota 

kelompok. Masalah utama individu adalah ketidak mampuannya untuk 

memperoleh pemecahan atas situasi-situasi yang penuh dengan tekanan. 

Psikodrama mengajukan cara-cara kreatif dan spontan untuk membantu individu 

mengatasi masalahnya, baik yang transisional mapun permanen, melalui 

perbuatan atau acting. 

Pengaruhnya seakan-akan mengalami sendiri dan integratif. Psikodrama 

menekankan tindakan yang dikaitkan dengan peluapan emosi. Hasil dari prose ini 

adalah perubahan pemikiran yang dirangkaikan dalam perubahan perilaku dan 

emosi. Perubahan ini tidak terbatas pada protagonist, tapi dapat meluas kepada 
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para anggota kelompok yang lain. Dikarenakan psikodrama mendorong interaksi 

dan pengalaman belajar para anggota kelompok, maka masukan dan umpan balik 

dapat diperoleh dari penonton dan para actor, kepada protagonist dan bertukar 

satu sama lainnya. 

2.2.3.5.2 Keterbatasan dari psikodrama, adalah:  

Bahaya terlalu melebih-lebihkan psikodrama terhadap dirinya sendiri 

maupun terhadap penonton. Psikodrama lebih dari sekedar bermain peran, oleh 

karena itu diperlukan faktor pendukung berdasarkan hasil penelitian yang lebih 

terkontrol. Berkaitan dengan hasil latihan dari director yang kurang maksimal 

ataupun kurang berkualitas. Artinya, diperlukan lembaga-lembaga pelatihan yang 

dapat menghasilkan director atau pemimpin kelompok yang handal dalam 

penyelenggaraan psikodrama. Psikodrama kemungkinan terlalu banyak 

memfokuskan pada perasaan-perasaan daripada perubahan perilaku. Hal ini 

disebabkan karena psikodrama menekankan pada pengaruh dan pengalaman 

sekarang, yang berlawanan dengan kesadaran kognitif dan eksplorasi masa lalu. 

 

2.2.4 Teknik Sosiodrama 

2.2.4.5 Hakikat Sosiodrama 

Sternberg & Garcia (dalam Leveton, 2010:16) merumuskan sosiodrama 

sebagai “metode tindakan di mana orang secara spontan memberlakukan situasi 

sosial sebagai cara untuk memahami situasi lebih lengkap.” Seperti permainan 

peran lainnya, sosiodrama adalah permainan spontan, non-skrip. Tidak seperti 

permainan peran lainnya, ada banyak teknik yang digunakan dalam sosiodrama 
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untuk memperluas dan memperdalam pembelajaran yang berasal dari tindakan. 

Beberapa teknik itu diantarannya adalah pembalikan peran, penggandaan, 

proyeksi masa depan, layar ajaib, solilokui, bingkai beku, dan 

mengkesampingkan. Secara sederhana, permainan jauh lebih mudah dilakukan, 

membutuhkan pelatihan yang jauh lebih sedikit namun kurang efektif. 

Winkel (2006:571) menyebutkan bahwa sosiodrama merupakan 

“dramatisir dari persoalan-persoalan yang dapat timbul dalam pergaulan dengan 

orang lain, termasuk konflik yang sering dialami dalam pergaulan sosial.” 

Sosiodrama merupakan role playing, yaitu beberapa orang mengisi peranan 

tertentu dan memainkan suatu adegan tentang pergaulan sosial yang mengandung 

persoalan yang harus diselesaikan. Adegan sosiodrama dimainkan di hadapan 

sejumlah penonton, yang menyaksikan adegan itu dan melibatkan diri dengan 

mendiskusikan jalan cerita setelah sandiwara selesai dimainkan. Selama 

dramatisir berlangsung, para penonton memproyeksikan pandangannya, perasaan, 

dan perilaku orang yang diperankan, seolah-olah mereka mengalaminya sendiri. 

Sosiodrama merupakan kegiatan yang sangat sesuai untuk membantu remaja 

dalam meningkatkan perkembangan sosialnya. 

Sosiodrama berfokus pada aspek kolektif dari peran yang kita mainkan. 

Karena melakukan itu, sosiodrama dapat membantu kelompok untuk 

mengeksplorasi peran budaya dan bagaimana perasaan mereka tentang mereka. 

Suatu pemberlakuan dapat terjadi di mana anggota kelompok memainkan peran 

pemimpin budaya yang berinteraksi satu sama lain atau dengan anggota 

komunitas mengenai masalah tertentu. Jadi, dalam sosiodrama, seseorang tidak 
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memerankan kisah hidupnya sendiri. Dia memainkan peran karena dikodekan 

oleh anggota kelompok, jadi anggota kelompok yang berperan memainkan peran 

itu dengan merubah keadaan sehingga tidak identik dengan pengalaman hidupnya 

sendiri. Para anggota kelompok mengekspresikan perasaan yang mungkin tidak 

mereka ungkapkan jika drama itu lebih pribadi. Mereka dapat memiliki perspektif 

yang lebih baik ketika melihat suatu masalah, karena masalah tersebut tidak 

secara jelas menjadi masalah mereka. Mereka sering mampu memeriksa topik-

topik emosional atau sosiopolitik yang menantang karena mereka tidak secara 

langsung menjelajahi dan mengekspos kehidupan pribadi mereka sendiri di 

sekelompok orang yang mungkin tidak mereka kenal baik atau percayai. 

2.2.4.6 Prosedur Teknik Sosiodrama 

Bilamana konselor memutuskan untuk menggunakan sosiodrama dalam 

rangka kegiatan bimbingan kelompok tertentu, maka konselor harus berpegang 

pada pola prosedural yang pada dasrnya adalah sebagai berikut: 

2.2.4.6.1 Persoalan yang menyangkut pergaulan dengan orang lain menjadi tema 

drama dan diuraikan situasi pergaulan yang akan dikaji. Situasi itu harus 

sesuai untuk disandiwarakan, mudah dipahami, dan cukup biasa bagi 

siswa karena telah mengalaminya sendiri. Siswa/ anggota kelompok 

perlu diingatkan bahwa pembawaan adegan bukan tontonan yang 

menjadi bahan lelucon. 

2.2.4.6.2 Ditentukan para pemeran yang akan tampil membawakan adegan sesuai 

dengan situasi pergaulan yang telah digariskan. Penentuan ini didasarkan 

pada kerelaan beberapa siswa/ anggota kelompok yang menyatakan 
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kesediaannya untuk tampil dan memegang peranan tertentu. Tidak boleh 

ada unsur paksaan dalam hal penentuan para partisipasi. 

2.2.4.6.3 Para pemeran membawakan adegan secara spontan dan improvisasi, 

tanpa persiapan lain daripada mengetahui apa dan siapa yang harus 

mereka perankan. Adegan dimainkan seolah-olah sungguh terjadi 

sekarang menurut situasi pergaulan yang telah digariskan. Permainan 

tidak boleh berjalan terlalu lama dan hanya berlangsung cukup untuk 

mengetengahkan situasi problematis serta cara pemecahannya. 

Permainan drama harus segera dihentikan jika pemimpin kelompok 

menyadari bahwa salah satu peran mengungkapkan maslahnya sendiri 

atau menggambarkan situasi keluarganya sendiri. Dengan kata lain, 

penyandiwaraan sudah bukan permainan, melainkan ungkapan 

ketegangan pribadi di hadapan orang lain. 

2.2.4.6.4 Setelah dramatisir selesai, para pemeran melaporkan apa yang mereka 

rasakan selama berperan dan apa alasannya mengusulkan cara 

pemecahan situasi problematis seperti yang disandiwarakan, atau apa 

alasannya sehingga tidak berhasil menyelesaikan secara memuaskan. 

2.2.4.6.5 Para penonton mendiskusikan jalannya permainan dan efektivitas dari 

cara pemecahan yang terungkap dalam dramatisasi. 

2.2.4.6.6 Bila dianggap perlu, adegan yang sama diulang kembali dengan 

mengambil pelaku-pelaku yang lain. 
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2.2.5 Pengembangan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Psikodrama 

dan Sosiodrama untuk Meningkatkan Kecerdasan Emosional 

Di setting sekolah, layanan bimbingan kelompok digunakan konselor 

untuk mencegah dan mengatasi masalah yang dialami siswa kebanyakan dan sifat 

masalahnya tidak berat. Jadi agar cepat teratasi para siswa yang terindikasi 

maupun yang belum mempunyai masalah dikumpulkan, dibentuk kelompok 

dengan menciptakan dinamika kelompok, mereka diajak untuk memahami, 

bertukar pikiran tentang suatu masalah, misalnya kebiasaan belajar, pergaulan 

sehat, termasuk juga pendidikan moral. Ketika banyak terjadi masalah yang 

karena kecerdasan emosional siswa rendah, maka diperlukan intervensi dari pihak 

sekolah khususnya guru pembimbing. Intervensi yang dilakukan dengan 

memberikan informasi kepada siswa tentang kecerdasan emosional, termasuk 

dengan melatih mereka meningkatkan kecerdasan emosional melalui psikodrama 

dan sosiodrama.  

Kecerdasan emosional mempunyai lima wilayah utama, yaitu mengenali 

emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, 

dan membina hubungan. Teknik psikodrama merupakan salah satu teknik yang 

digunakan untuk memberikan layanan bimbingan kelompok dengan cara 

memerankan perilaku dengan mengusung aspek psikologis di dalamnya. Sehingga 

teknik ini digunakan untuk wilayah kecerdasan emosional tentang mengenali 

emosi diri, mengelola emosi, dan memotivasi diri sendiri. Sedangakan teknik 

sosiodrama merupakan teknik dalam role playing yang digunakan untuk 

membantu siswa mengatasi masalah yang berhubungan dengan perkembangan 
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bersosial. Sehingga teknik ini digunakan untuk mengatasi masalah kecerdasan 

emosional tentang mengenali emosio orang lain dan membina hubungan. Dalam 

pelaksanaannya, anggota kelompok akan diberikan gambaran konflik yang 

berhubungan dengan kecerdasan emosi, dalam bentuk drama pendek. Kemudian 

anggota kelompok akan mendiskusikan pemecahan terbaik dari masalah tersebut. 

Pelaksanaan penelitian pengembangan ini berdasarkan dari penelitian-

penelitian terdahulu. Jika pada peneltian terdahulu bimbingan kelompok efektif 

untuk meningkatkan kecerdasan emosioanal, maka dalam penelitian ini 

diharapkan hipotesis akan terjawab. Sehingga pada akhirnya, dihasilkan produk 

pengembangan dari bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama dan 

sosiodrama untuk meningkatkan kecerdasan emosional siswa. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Sebagian besar orang tua akan merasa sangat bangga jika anak mereka 

cerdas dalam bidang akademik, namun tidak akan merasa sangat bangga dengan 

anaknya yang memiliki kecerdasan moral, kecerdasan intrapersonal atau pun 

kecerdasan interpersonal. Hasil penelitian Goleman memperlihatkan bahwa 

kecerdasan intelektual hanya memberi kontribusi 20% terhadap kesuksesan hidup 

seseorang; sedangkan yang 80% bergantung pada kecerdasan emosi, kecerdasan 

sosial, dan kecerdasan spiritualnya. Bahkan dalam hal keberhasilan kerja, 

kecerdasan intelektual hanya berkontribusi 4% (Saraswati, Kustiono, & Biif, 

2010). 
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Sahebalzamani, dkk (2014) mengemukakan bahwa kecerdasan emosional 

yang tinggi memberikan individu kemampuan untuk mengendalikan peluang 

berisiko dan mencegah intervensi faktor internal dan eksternal yang negatif, 

seperti putus asa, tidak bersemangat, emosi yang tidak terkontrol, dan stres secara 

psikologis yang dipicu oleh persoalan dengan lingkungan sekitar atau orang lain. 

Untuk meningkatkan kecerdasan emosional siswa, maka diperlukan 

intervensi yang sesui dan efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Paninggar 

(2013), diketahui bahwa teknik role playing efektif untuk meningkatkan 

kecerdasan emosional siswa SMP di Surakarta. Maka dalam penelitian ini 

diguanakan teknik psikodrama dan sosiodrama yang merupakan bagian dari 

teknik role playing. 

Secara visual kerangka berpikir dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 

berikut ini: 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis berisi rumusan yang menjelaskan dugaan atau jawaban 

sementara terhadap hubungan antar variabel. Hipotesis dalam penelitian 

pengembangan model ini adalah Bimbingan Kelompok Teknik Psikodrama dan 

Sosiodrama Efektif Untuk Meningkatkan Kecerdasan Emosional Siswa SMK. 

Prosedur Pelaksanaan Psikodrama dan Sosiodrama 

1) Fase pemanasan, fase ini ditandai dengan penentuan director yang siap memimpin kelompok dan 

anggota siap dipimpin. Setiap anggota kelompok diberikan pahaman akan tugas dan fungsi director, 

protagonist, actor, dan penonton. Anggota kemolpok juga diberikan pemahaman tentang psikodrama 

dan materi tentang mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi 

orang lain, dan membina hubungan. Director akan menyiapkan naskah drama untuk setiap materinya, 

dan anggota kelompok akan berimprovisasi sesuai dengan peran masing-masing. 

2) Fase tindakan, hal terpenting dalam fase ini adalah bahwa protagonist mengekspresikan emosi-

emosinya yang salah dan menemukan cara baru yang efektif untuk bertindak.  

3) Fase integrasi, fase ini melibatkan diskusi dan penutupan (closure). Umpan balik sangat penting dari 

setiap anggota dan protagonist agar tindakan yang jelas (enactment) perubahan dan integrasi tercipta.  

Kecerdasan emosional rendah 

dengan indikator: 

1) Kurang mampu mengenali 

emosi diri. 

2) Kurang mampu mengelola 

emosi. 

3) Kurang mampu 

memotivasi diri sendiri. 

4) Kurang mampu mengenali 

emosi orang lain. 

5) Kurang mampu membina 

hubungan dengan orang 

lain. 

BIMBINGAN 

KELOMPOK 

TEKNIK 

PSIKODRAMA 

DAN 

SOSIODRAMA 

Kecerdasan emosional 

tinggi dengan indikator: 

1) Mengenali emosi diri. 

2) Mengelola emosi. 

3) Memotivasi diri 

sendiri. 

4) Mengenali emosi 

orang lain. 

5) Membina hubungan 

dengan orang lain. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

5.1.1 Dalam program bimbingan konseling, bimbingan kelompok masuk dalam 

program, namun dalam pelaksanaannya guru BK tidak melaksanakan 

sesuai apa yang ada program. Hal itu dikarenakan guru BK mendapatkan 

tugas menjadi guru pendamping mata pelajaran lain seperti bahasa daerah. 

Pelaksanaan bimbingan kelompok di SMK Negeri 1 Donorojo dilakukan 

secara incidental, sesuai kebutuhan yang mengharuskan guru BK segera 

melaksanakan bimbingan kelompok, misalnya ketika beberapa siswa 

menurun nilai akademisnya. 

5.1.2 Dari hasil wawancara dengan guru BK dan dari hasil perhitungan angket 

kecerdasan emosional diperoleh bahwa tingkat kecerdasan emosional 

siswa pada kateori cukup tinggi. Namun hasil angket yang baik itu tidak 

sesuai dengan kenyataan yang ada, tetap banyak siswa yang menghadapi 

masalah tentang mengenali emosi dirinya sendiri, mengelola emosi, 

memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, dan membina 

hubungan. Hal itu yang tetap meyakinkan peneliti untuk memberikan 

treatment dengan layanan bimbingan kelompok teknik psikodrama dan 

sosiodrama. 

5.1.3 Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama dan 

sosiodrama dalam upaya meningkatkan kecerdasan emosional siswa 
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berjalan dengan cukup baik, walau masih ada kekurangan. Siswa di SMK 

Negeri 1 Donorojo belum pernah melakukan kegiatan bimbingan 

kelompok, sehingga mereka masih merasa asing dengan kegiatan ini, dan 

pada awalnya menganggap kegiatan ini menakutkan. Sehingga pada 

pertemuan pertama dan kedua masih banyak anggota kelompok yang 

bersikap pasif. Apalagi ketika harus melakukan adegan drama pendek, 

anggota kelompok sangat panik dan tidak ada yang berinisiatif 

mengajukan diri sebagai protagonist. Hal itu yang menyebabkan 

pelaksanaan psikodrama dan sosiodrama tidak optimal. 

5.1.4 Dari hasil yang didapat setelah pelaksanaan layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik psikodrama dan sosiodrama, ditemukan peningkatan 

kecerdasan emosional siswa menurut observasi setelah penelitian. Namun 

dari hasil uji Wilcoxon secara keseluruhan diperoleh data bahwa Ha 

ditolak dan Ho diterima (z=-1,604, p˂0,109). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa layanan bimbingan kelompok teknik psikodrama dan sosiodrama 

tidak efektif untuk meningkatkan kecerdasan emosional siswa. 

 

5.2 Implikasi 

5.2.1 Model bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama dan sosiodrama 

dapat menjadi alternatif pilihan guru BK dalam memberikan bimbingan 

kelompok. 

5.2.2 Model bimbingan kelompok yang dihasilkan sebagai teknik atau strategi 

dalam meningkatkan kecerdasan emosional yang rendah. Individu 
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dikatakan mempunyai kecerdasan emosional rendah ketika individu tidak 

mampu untuk mengenali emosi diri, tidak mampu dalam mengendalikan 

emosi, tidak bisa memotivasi diri sendiri, tidak bisa mengenali emosi 

orang lain, dan tidak terampil dalam membina hubungan. 

5.2.3 Model bimbingan kelompok yang dihasilkan ini dapat membantu guru 

pembimbing dalam meningkatkan wawasan dan kompetensinya dalam 

memberikan layanan kepada siswa. Hal ini dikarenakan dalam model ini 

terdapat tata cara prosedur pelaksanaannya. 

5.2.4 Model bimbingan kelompok yang dihasilkan telah diuji kelayakannya oleh 

ahli dan praktisi sehingga dapat diimplementasikan pada semua sekolah 

manapun, yang mana memiliki karakteristik kebutuhan dan permasalahan 

yang sama sebagai sebuah solusi, agar proses pendidikan dapat berjalan 

optimal.  

 

5.3 Saran 

5.3.1 Bagi Guru BK 

5.3.1.1 Guru BK diharapkan untuk meningkatkan kompetensi yang dimilikinya, 

salah satunya dengan menguasai berbagai teknik layanan dalam bimbingan 

dan konseling, sehingga diharapkan guru BK dapat menggunakan teknik-

teknik bimbingan dan konseling yang beragam dan disesuaikan dengan 

masalah yang menjadi fikusnya, jadi tidak monoton menggunakan satu 

atau dua layanan bimbingan dan konseling.  
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5.3.1.2 Guru BK hendaknya lebih teliti dalam menemukan need assessment yang 

sesuai untuk  siswa, sehingga tidak ada need assessment yang seharusnya 

sangat dibutuhkan siswa namun tidak dimasukkan dalam program BK. 

5.3.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

5.3.2.1 Penelitian ini hanya menggunakan kelompok eksperimen tanpa adanya 

kelompok kontrol, sehingga bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk 

mengikutsertakan kelompok control sebagai pembanding, sehingga hasil 

uji keefektifan model dikembangkan dalam memberikan treatment dapat 

lebih akurat lagi. 

5.3.2.2 Penelitian mempunyai banyak kekurangan dan keterbatasan dalam 

menjalankan penelitian ini, maka untuk peneliti selanjutnya apabila ingin 

menindaklanjuti penelitian ini diharapkan memperhatikan kekurangan dan 

keterbatasan peneliti sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. 

5.3.2.3 Subjek penelitian ini hanya siswa kelas X Akuntansi, sehingga peneltiian 

selanjutnya disarankan untuk mengikutseratakan siswa dalam seluruh 

tingkat kelas, sehingga keefektifan hasil pemberiaan layanan mampu 

digeneralisasi secara lebih luas. 

5.3.2.4 Persoalan mengenai kecerdasan emosional tidak hanya ada di SMK Negeri 

1 Donorojo saja, tetapi juga di sekolah dan di daerah lainnya. Oleh karena 

itu bagi peneliti selanjutnya disarankan agar mampu mengembangkan 

model layanan bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama dan 

sosiodrama untuk jenis masalah siswa lainnya. 
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