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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoritis  

1. Layanan Bimbingan Kelompok  

Bimbingan konseling merupakan layanan yang diberikan kepada 

siswa oleh guru pembimbing yang terdapat dalam pola BK 17 plus yang 

terdiri dari enam bidang bimbingan, sembilan jenis layanan dan enam 

kegiatan pendukung. Salah satu layanan yang dapt digunakan dalam 

mengatasi perasaan inferioritas siswa adalah melalui layanan bimbingan 

kelompok. 

a. Pengertian Bimbingan Kelompok 

Layanan adalah tindakan yang sifat dan arahnya menuju 

kepada kondisi lebih baik yang membahagiakan bagi pihak yang 

mendapatkan layanan.
8
 Layanan bimbingan kelompok merupakan 

suatu cara memberikan bantuan (bimbingan) kepada individu melalui 

kegiatan kelompok. 

Layanan bimbingan kelompok yaitu layanan bimbingan 

konseling yang memungkinkan jumlah peserta didik secara bersama-

sama melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dari 

narasumber tertentu (terutama dari guru pembimbing) dan membahas 

secara bersama-sama pokok bahasan(topik) tertentu yang berguna 

                                                             
8
Prayitno. Wawasan Propesional Konseling di Sekolah dan Madrasah. Padang: 

Universitas  Negri Padang. 2009.  h. 8 
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untuk menunjang pemahaman dan kehidupannya sehari-hari untuk 

perkembangan dirinya baik sebagai individu maupun sebagai pelajar, 

dan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau tindakan 

tertentu. 

Layanan bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan  

konseling yang memungkinkan sejumlah peserta didik (konseli) 

secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh 

berbagai bahan dari narasumber tertentu (terutama dari guru 

pembimbing/konselor) dan membahas secara bersama-sama pokok 

bahasan (topik) tertentu yang berguna untuk menunjang pemahaman 

dan kehidupannya sehari-hari dan untuk perkembangan dirinya baik 

sebagai individu maupun sebagai pelajar dan untuk pertimbangan 

dirinya baik sebagai individu maupun sebagai pelajar dan untuk 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau tindakan tertentu.
9
 

Menurut Gazda bimbingan kelompok di sekolah merupakan 

kegiatan informasi kepada kelompok siswa untuk membantu siswa 

merencanakan dan keputusan yang tepat.
10

 

b. Tahap-tahap kegiatan layanan bimbingan kelompok 

Pada umumnya terdapat empat tahap perkembangan dalam 

kegiatan layana bimbingn kelompok. tahap-tahap tersebut merupakan 

                                                             
9
 Dewa Ketut Sukardi.  Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Jakarta: Rineka 

Cipta. 2008.  h. 78 
10

 Prayitno dan Erman Amti.  Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling. Jakarta: Rineka 

Cipta.  2004.  h. 309 
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suatu kesatuan dalam selurh kegiatan kelompok. berikut empat taha 

perkembangn dalm kegiatan layanan bimbing kelompok: 

1) Tahap Pembentukan 

Kegaiatan awal dari sebuah kelompok dapat dimulai 

dengan pengupulan para anggota kelompok dalam rangka 

kegiatan kelompok yang di rencanakan, meliputi: 

a) pengenalan dan pengungkapan tujuan  

b) terbangunnya kebersamaan  

c) keaktifan bimbinga kelompok 

d)  teknik pada tahap awal (teknik pertanyaan dan jawaban, 

teknik perasaan dan tanggapan, sera teknik permainan 

kelompok) 

2) Tahap Peralihan  

Setelah suasana kelompok terbentuk dan dinamis, 

kelompok sudah mulai tmbuh dan kegiatan kelompok hendaknya 

dibawah lebih jauh oleh pemimpin kelompok menuju kepada 

kegiatan kelompok yang sebenarnya. oleh karena itu, perlu 

diselenggarakan tahp peralihan. tujuan dari tahap ini yaitu  

terbebaskanya anggota dari perasaan dari sikap engga, ragu atau 

malu/saling tidak percaya untuk memasuki tahap berikutnya, agar 

makin mantapnya suasana kelompok dan kebersamaan dan makin 

mantapnya minat untuk ikut serta dalam kegiatan kelompok.  
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3) Tahap Kegiatan  

Tahap ketiga ini merupakan inti dari kegiatan kelompok 

yang mendapatkan alokasi waktu terbesar dalam keseluruhan 

kegiatan bimbingan kelompok. Tahap ini merupakan kehidupan 

yang sebenrnya dari kelompok, akan tetapi kelangsungan kegiatan 

kelompok pada tahap ini sangat tergantung pada hasil dari dua 

tahap sebelumnya. Jika tahap sebelumnya berhasil dengn baik, 

tahap ketiga akan berlangsung dengan lancar serta prinsip tut wuri 

handayani dapat diterapkan oleh pemimpin kelompok.  

Kegiata kelompok bebas dan kelompok tugas dapat 

ditampilkan secara nyata pada tahap ini dan pemimpin kelompok 

telah menjelaskan pada tahap sebelumnya (tahap peralihan) 

tentang jenis kegiatan kelompok apa yang akan dijalani dalam 

kegiatan bimbingan kelompoknya.  

4) Tahap Pengakhiran  

Kegiatan suatu kelompok tidak berlangsung secara terus 

menerus tanpa henti, setelah kegiatan kelompok memuncak pada 

tahap ketiga selanjutnya akan menurun hingga mengakhiri 

kegiatannya pada saat kegiatan yang tepat. tujuan dari tahap 

pengakhiran ini yaitu terungkapnya kesan-kesan anggota 

kelompok tentang pelaksanaan kegiatan kelompok yang telah 

dicapai yang dikemukakan secara mendalam dan tuntas. 

Selanjutnya bertujuan agar terumskannya rencanya kegiatan 
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selanjutnya dan tetap dirasakannya hubungan kelompok serta rasa 

kebersamaan meskipun kegiatan telah diakhiri. Pada tahap 

pengakhiran ini yang dilakukan yaitu pemimpin kelompok 

mengemukakan bahwa kegiatan akan segera diakhiri, kemudian 

pemimpin dan anggota kelompok mengemukakan kesan dan 

hasil-hasil kegiatan, lalu membahas kegiatan lanjutan serta 

mengemukakan pesan dan harapan.
11

 

Masalah-masalah yang cocok diselesaikan dengan 

pendekatan kelompok adalah masalah-masalah yang banyak 

dihadapi anak di Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Pertama dan 

Sekolah Menengah Atas diantaranya termasuk masalah anak 

dengan pribadinya.
12

 

Anak mempunyai konsep penilaian tentang dirinya secara 

salah, misalnya: 

a. Menilai secara berlebih-lebihan tidak sesuai dengan 

kenyataan sehingga timbul tindakan tindakan yang kadang-

kadang tidak terkontrol, sombong atau meremehkan orang 

lain. 

b. Menilai dirinya terlalu kurang dari kenyataan sehingga 

menimbulkan perasaan malu dan takut secara berlebihan. Ia 

                                                             
11

 Siti Hartina Op. Cit. h.13 
12

 Siti Hartinah.  Op.Cit.  h.102  
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juga dapat menjadi seorang yang selalu ragu dan berlebih 

dapat menimbulkan perasaan rendah diri.
13

 

c.  Kegunaan bimbingan kelompok 

Kegunaan bimbingan kelompok dapat dikemukakan antara 

lain: 

1. Tenaga pembimbing masih sangat terbatas dan jumlah murid 

yang perlu dibimbing banyak sehingga layanan bimbingan secara 

perseorangan tidak akan merata. 

2. Melalui bimbingan kelompok, murid dilatih menghadapi suatu 

tugas bersama atau memecahkan suatu masalah secara bersama. 

Dengan demikian, sedikit banyak didik untuk hidup secara 

bersama. Hal tersebut akan diperlukan atau dibutuhkan selama 

hidupnya. 

3. Dalam mendiskusikan sesuatu bersama, murid didorong untuk 

mengemukakan pendapatnya dan menghargai pendapat orang 

lain. Selain itu, beberapa murid akan lebih berani membicarakan 

kesukarannya dengan penyuluh setelah meraka mengerti bahwa 

teman-temannya juga mengalami kesukaran tersebut. 

4. Banyak informasi yang dibutuhkan oleh murid dapt diberikan 

secara kelompok dan cara tersebut lebih ekonomis. 

                                                             
13

 Ibid. hal. 103  



 

 
 

17 

5. Melalui bimbingan kelompok, beberapa murid menjadi lebih 

sadar bahwa mereka sebaiknya menghadap penyuluh untuk 

mendapat bimbingan secara lebih mendalam. 

6. Melalui bimbingan kelompok seorang ahli bimbingan yang baru 

saja, diangkat dapat memperkenalkan diri dan berusaha mendapat 

kepercayaan dari murid. 

d. Keuntungan menggunakan metode pendekatan Kelompok 

Dengan pendekatan kelompok yang dimaksud di peroleh 

beberapa keuntungan, antara lain: 

1. Anak bermasalah dapat dapat mengenal dirinya melalui teman-

teman kelompok. Anak dapat membandingksn potensi dirinya 

dengan yang lain. Anak dibantu dalam menemukan dirinya. 

Kecendrungan tersebut akan didorong dengan dasar bahwa anak 

pada hakikatnya adalah makhluk idividu dan sebagai makhluk 

sosial. 

2. Melaui kelompok, sikap-sikap positif anak dapat dikembangkan 

seperti toleransi, saling menghargai, kerjasama, tangung jawab, 

disiplin, kreativitas dan sikap-sikap kelompok lainnya. 

3. Melalui kelompok dapat dihilangkan beban-beban moril seperti 

malu, penakut dan sifat-sifat egoistis, agresif, menja dan 

sebagainya. 



 

 
 

18 

4. Melalui kelompok, dapat dapat dihilangkan ketegangan-

ketegangan emosi, konflik-konflik, kekecewaan-kekecewaan, 

curiga-mencurugai, iri hati dan sebagainya. 

5. Melalui kelompok, dapat dikembangkan gairah hidup dalam 

melakukan tugas, suka menolong, disiplin dan sikap-sikap sosial 

lainnya.
14

 

e. Tahap pelaksaanaan layanan bimbingan kelompok  

Tentang pelaksanaan layanan bimbingan kelompok  ada empat 

tahap, Prayitno (dalam Suhertina)  mengemukakan empat tahap 

pelaksanaan bimbingan kelompok sebagai berikut: 

1)  Tahap pembentukan  

2)  Tahap peralihan 

3)  Tahap kegiatan  

4)  Tahap pengakhiran 

Dalam layanan bimbingan kelompok guru pembimbing 

langsung berperan sebagai pimpinan kelompok. Artinya bahwa 

kesuksesan kegiata ini terletak pada bagaimana guru pembimbing 

menuntun serta mengatur  jalannya kegiatan ini.
15

 

 

Layanan bimbingan kelompok menempuh tahap-tahap 

kegiatan sebagai berikut: 

Pertama: perencanaan yang mencakup kegiatan : 

Mengidentifikasi topik yang akan dibahas dalam layanan bimbingan 

kelompok, membentuk kelompok, menyusun jadwal kegiatan, 

menetapkan prosedur layanan, menetapkan fasilitas layanan, 

menyiapkan kelengkapan administrasi. 

Kedua: pelaksanaan yang mencakup kegiatan: 

mengkomunikasikan rencana layanan bimbingan kelompok, 

                                                             
14

 Ibid. h. 10.  
15

 Suhertina. Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling. Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir 

Sumatra. 2014.  h. 125  
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mengorganisasikan kegiatan layanan bimbingan kelompok, 

menyelenggarakan layanan bimbingan kelompok melalui tahap-tahap: 

1. Pembentukan 2. Peralihan 3. Kegiatan dan 4. Pengakhiran. 

Ketiga: evaluasi yang mencakup kegiatan: menetapkan materi 

evaluasi (apa yang akan di evaluasi), menetapkan prosedur dan 

standard evaluasi,  menyusun instrument evaluasi, mengolah hasil 

evaluasi instrument. 

Keempat: analisi hasil evaluasi yang mencakup kegiatan:   

menetapkan norma atau standard analisis, melakukan analisis, 

menafsirkan hasil analisis. 

Kelima: tindak lanjut yang mencakup kegiatan: menetapkan 

jenis dan arah tindak lanjut, mengkomunikasikan rencana tindak lanjut 

kepda pihak-pihak yang terkait, melaksanakan tindak lanjut. 

Keenam: laporan yang mencakup kegiatan: menyusun laporan, 

menyampaikan laporan kepada kepala sekolah atau madrasah dan 

pihak-pihak yang terkait,  mendokumentasikan laporan layanan.
16

 

Dari penjelasan diatas terdapat persamaan dalam tahap 

pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, layanan ini dapat 

membantu peserta didik untuk menumbuhkan dan mengembangkan 

sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai pengetahuan 

dan keterampilan sejalan dengan ilmu pengetahuan dengan hal ini 

sangat penting dalam melakukan pelaksanaan layanan bimbingan 

                                                             
16

 Tohirin. Op.Cit. h. 169 
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konseling. Untuk lebih jelasnya pelaksanaan tahap-tahap kegiatan ini 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Tahap pertama: pembentukan teman pengenalan, perlibatan 

dan pemasukan diri meliputi: 

1) Mengungkapkan pengertian dan tujuan bimbingan dan kelompok. 

2) Menjelaskan cara-cara dan asas bimbingan kelompok. 

3) Saling memperkenalkan dan mengungkapkan diri. 

4) Teknik khusus. 

5) Permainan penghangatan/pengakraban. 

Tahap kedua : peralihan :Meliputi kegiatan: 

1) Menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap berikutnya. 

2) Menawarkan mengamati apakah para anggota sudah siap 

menjalani kegiatan pada tahap selanjutnya. 

3) Membahas suasana yang terjadi. 

4) Meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota. 

5) Kalau perlu kembali ke beberapa aspek tahap pertama atau tahap 

pembentukan. 

Tahap ketiga: kegiatan: meliputi kegiatan: 

1) Pemimpin kelompok mengemukakan suatu masalah atau topik. 

2) Tanya jawab antara anggota dan pemimpin kelompok tentang hal-

hal yang belum jelas yang menyangkut masalah atau topic yang di 

kemukankan  pemimpin kelompok. 
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3) Anggota membahas masalah atau topik tersebut secara mendalam 

dan tuntas. 

4) Kegiatan selingan.
17

 

2. Perasaan Inferioritas (Rendah diri) 

a. Pengertian perasaan inferioritas (Rendah diri) 

Istilah ini digumakan oleh Adler dalam dua pengertian 

pokok. Pertama, menunjukkan pada perasaan tidak berarti yang 

sangat kuat dan tidak didasari, merasa tidak aman atau merasa tidak 

mampu menanggulangi kehidupan ini. Kedua, dalam pengertian 

adanya rasa ingin minta maaf yang disadari benar, atau adanya 

ketidakmampuan untuk berjuang atau untuk menanggulangi 

masalah-masalah yang dihadapi. Inferioritas adalah perasaan tidak 

aman, tidak mantap, tidak tegas, merasa tidak berarti sama sekali dan 

tidak berarti sama sekali dan tidak mampu memenuhi tuntutan 

hidup.
18

 

Adapun teori yang berhubungan dengan perilaku inferioritas 

adalah teori konseling psikologi  Adler. Tujuan koseling menurut 

Adler adalah mengurangi perilaku rendah diri (inferioritas). Klien 

harus dibantu untuk percaya diri karena berbagai kelemahan dan 

kekurangan yang mereka alami dan berusaha untuk menghilangkan 

ketidakseimbangan dalam diri. 

                                                             
17

 Achmad Juntika Nurihsan. Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling. Bandung: PT 

Refika Aditama. 2007.  h. 19 
18

 J. P. Chaplin. Kamus Lengkap Psikologis. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. 2008. h. 

247  
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Menurut pemahaman umum, inferioritas itu adalah minder. 

Dalam kamus Bahasa Indonesia inferioritas itu diartikan dengan rasa 

rendah diri. Inferiotitas adalah perasaan yang relatif tetap tentang 

ketidak mampuan diri atau munculnya kecendrungan untuk merasa 

kurang atau menjadi kurang. 

Menurut Pradipta Sarastika rendah diri adalah perasaan 

menganggap teralu rendah diri sendiri. Orang yang menganggap diri 

sendiri terlalu rendah dikatakan rendah diri. Orang tang rendah diri 

menganggap dirin sendiri tidak mempunyai kemampuan yang 

berarti.
19

 

Rasa rendah diri adalah perasaan bahwa kita lebih rendah di 

bandingkan orang lain dalam satu atau hal lain. Perasaan demikian 

dapat muncul sebagai akibat suatu yang nyata atau hasil imajinasinya 

saja.
20

 

Menurut Gladding, rasa rendah diri adalah kondisi  

psikologis yang dialami oleh setiap manusia sebagai bawaan sejak 

lahir berupa perasaan lebih rendah dari orang lain.
21

 Paul Popenoe 

dalam Lin mendefinisikan rasa rendah diri sebagai kondisi 

psikologis yang abnormal atau sumber dari patologis, karena 

mengadopsi ide-ide yang tidak sesuai dengan dirinya, sehingga 

individu tersebut mengalami depresi, terlalu sensitif, terlalu 

                                                             
19

 Pradipta Sarastika. Buku Pintar Tampil Percaya Diri. Yogyakarta: Araska. 2014. h. 16 
20

 Alam bachtiar. Dahsyatnya Berfikir dan berkepribadian positif. Yogyakarta: Araska. 

2014.  h. 101. 
21

 Gladding, S. T. Konseling profesi yang menyeluruh. terjemahan oleh Winarmo, P.M. & 

Yuwono, L. 2012. Jakarta: Indeks. 1998 . h. 239 
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bersemangat untuk mendapat pujian, sanjungan, dan menghina orang 

lain.
22

 

Pradipta mengemukakan bahwa ciri-ciri orang yang rendah 

diri antara lain adalah peyendiri, peragu, lemah dalam persaingan, 

bersikap kasar, menyalahkan dunia, mencela, tidak sportif, sangat 

sensitif, memancing pujian, takut membuat kesalahan. 

b. Sebab-sebab timbulnya inferioritas 

Inferioritas atau perasaan rendah diri tidak timbul dengan 

sendirinya. Ada dua faktor yang dapat menyebabkan inferioritas atau 

perasaan rendah diri, yaitu: 

1) Faktor internal, yaitu penyebab yang berasal dari diri sendiri, 

seperti cacat tubuh, kelemahan menguasai bidang studi dan 

susah berkomunikasi. 

2) Faktor eksternal, yaitu penyebab yang berasal dari luar, seperti 

ekonomi orang tua lemah (tidak mampu), orangtua yang 

bercerai dan keluarga yang sering cekcok. 

Kelemahan yang dimiliki oleh seorang baik berasal dari luar 

maupun dari dalam dirinya dapat menimbulkan inferioritas atau 

perasaan rendah diri. 
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 Lin, T. inferority Complex prevention in children and relief from it in adults, (online), 

(http:// www.bsmi.org/ download / Lin/ Inferiority Complex. pdf-timothy, 1997, diakses pada 23 
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c. Ciri-ciri yang merasa inferioritas 

Orang yang merasa inferioritas dapat dilihat dari tingkah 

lakunya. Tingkah laku orang yang merasa inferioritas antara lain 

sebagai berikut: 

a. Selalu menyadari dan menarik diri dari pergaulan. Orang yang 

menganggap dirinya tidak mempunyai kemampuan yang berarti 

biasanya tidak mau bergaul dan menarik diri dari pergaulan. 

b. Selalu ragu dalam bertindak. Orang yang merasa tidak 

mempunyai kemampuan yang berarti akan selalu ragu-ragu 

dalam bertindak. Perasaan seperti ini akan merugikan diri 

sendiri. 

c. Tidak mau bersaing secara positif, seperti kepandaian, 

mengarang dan lain sebagainya. 

d. Cara mengatasi inferioritas 

Setiap orang mempunyai kelemahan dan kelebihan. Agar dapat 

mengatasi inferioritas, dapat melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Terimalah kekurangan yang ada pada diri sendiri dengan lapang 

dada, karena setiap manusia mempunyai kekurangan dan tidak 

ada manusia yang sempurna. 

b. Carilah kelebihan yang kita miliki. Kelebihan yang kita miliki 

dapat dikembangkan sehingga menjadi kecakapan yang nyata. 

Jika kita dapat mengembangkan kelebihan yang ada dalam diri, 

makandapat terhindar dari inferioritas. 

c. Bersyukur bahwa Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk 

yang sempurna dibandingkan makhluk lain.
23
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25 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan ini digunakan sebagai bahan perbandingan untuk 

menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah menguatkan bahwa 

penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti oleh orang 

lain. Peneliti terdahulu yang relevan yang pernah dilakukan diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Siti Salamah, jurusan bimbingan konseling Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2012. Meneliti tentang pengaruh 

keaktifan mengikuti layanan bimbingan kelompok dan bidang bimbingan 

keberagamaan dengan kecerdasan spiritual siswa kelas XII SMA N 1 

Selat Panjang. ari hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan yang 

signifikan antara keakttifan mengikuti layanan bimbingan kelompok 

bidang bimbingan dengan kecerdasan  spiritual siswa kelas XII SMK N 1 

Selat  Panjang. 

2. Dina Suriana, pada tahun 2015 dengan judul Upaya Guru Pembimbing 

dalam Mengatasi Perasaan Inferioritas Siswa di Pondok Pesantren 

Mu’allimin Muhammadiyah Bangkinang. Hasil penelitian in 

menunjukkan bahwa kondisi perasaan inferioritas siswa adalah siswa 

menarik diri dari pergaulan, siswa selalu ragu dalam bertindak, siswa 

takut membuat kesalahan, siswa sensitif terhadap kritikan dan pujian. 

Dalam penelitian ini upaya guru pembimbing melaksanakan fungsi 

pemahaman melalui bimbingan kelompok mengatasi perasaan 
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inferioritas siswa dan guru pembimbing melakukan evaluasi terhadap 

layanan yang telah diberikan. 

3. Nurul Oktarina, pada tahun 2013 dengan judul Inferioritas Remaja Panti 

Asuhan. Bahwa  dari hasil penelitian ini menunjukkan remaja di panti 

asuhan kurang terpenuhi dalam pemenuhan kebutuhan psikologis, hal ini 

dikarenakan kehidupan panti asuhan yang terlalu kaku sehingga remaja 

panti asuhan memiliki kesulitan dalam penyesuaian sosialnya sehingga 

menyebabkan remaja di panti asuhan tersebut memiliki perasaan 

inferioritas. 

Dari penelitian-penelitian yang relevan di atas, berbeda dengan 

penelitian yang penulis lakukan. Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan 

kepada efektivitas layanan bimbingan kelompok untuk mengatasi perasaan 

inferioritas siswa. 

 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional ini merupakan alat yang digunakan untuk 

memberikan batasan terhadap konsep teoritis, selain itu juga untuk 

memberikan ukuran-ukuran secara spesifik dan teratur dan mudah di pahami 

dan untuk menghindari kesalah pahaman terhadap penelitian ini. 

Layanan bimbingan kelompok ini adalah sasaran yang di tuju oleh guru 

bimbingan konseling dapat merubah sikap inferioritas dari yang kurang baik 

menjadi lebih baik. 

Konsep kajian ini berkenaan dengan proses bimbingan kelompok untuk 

mengatasi perasaan inferioritas siswa di SMA Negeri 12 Pekanbaru.  
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1. Variabel Layanan Bimbingan Kelompok 

a. Guru bimbingan konseling melaksanakan tahap pembentukan dalam 

layanan bimbingan kelompok untuk mengatasi perasaan inferioritas 

siswa. 

b. Guru bimbingan konseling melaksanakan tahap peralihan dalam 

layanan bimbingan kelompok untuk mengatasi perasaan inferioritas 

siswa. 

c. Guru bimbingan konseling melaksanakan tahap kegiatan dalam 

layanan bimbingan kelompok untuk mengatasi perasaan inferioritas 

siswa.
24

 

2. Perasaan Inferioritas Siswa  

a. Selalu menyadari dan menarik diri dari pergaulan 

b. Selalu ragu dalam bertindak 

c. Tidak mau bersaing secara positif 

 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi 

Adapun asumsi dari penelitian ini adalah: 

a. perasaan inferioritas siswa masih rendah  

b. Layanan bimbingan kelompok dapat membantu untuk mengatasi 

perasaan inferioritas siswa. 
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Refika Aditama, 2007), hlm.19  
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2. Hipotesis 

Hipotesis merupakan pertanyaan yang masih lemah, perlu diuji 

apakah ada hipotesis dapat diterima atau ditolak.
25

 Secara tersirat 

hipotesis masih merupakan ramalan atau dugaan sementara. Adapun 

hipotesis penelitian ini adalah: 

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan antara perasaan inferioritas 

siswa sebelum dan setelah diberikan layanan bimbingan 

kelompok. 

Ho : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara perasaa 

inferioritas siswa sebelum dan setelah diberikan layanan 

bimbingan kelompok. 
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