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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teori  

1. Pengertian Bimbingan kelompok 

Menurut Prayitno layanan bimbingan kelompok adalah suatu 

layanan bimbingan yang diberikan kepada konseli secara bersama-sama 

atau kelompok agar kelompok itu menjadi besar, kuat, dan mandiri.
10

 

Layanan bimbingan kelompok dimaksudkan untuk mencegah 

berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri konseli (narapidana).
11

 

Bimbingan kelompk dapat berupa penyampaian informasi atau aktivitas 

kelompok membahas masalah-masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan 

masalah sosial.
12

 

Mereka memperoleh berbagai bahan dari seorang Pembimbing yang 

bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari baik sebagai individu maupun 

pelajar, anggota keluarga dan masyarakat, serta dapat dipergunakan 

sebagai acuan untuk mengambil keputusan. 

Dalam layanan tersebut, para konseli dapat diajak untuk bersama-

sama mengemukakan pendapat tentang sesuatu dan membicarakan topik-

topik penting, mengembangkan nilai-nilai tentang hal tersebut dan 

mengembangkan langkah-langkah bersama untuk menangani 

permasalahan yang dibahas dalam kelompok
13

 

2. Tujuan Layanan Bimbingan Kelompok  

Menurut Halena tujuan dari layanan bimbingan kelompok yaitu 

untuk mengembangkan langkah-langkah bersama untuk menangani 

permasalahan yang dibahas didalam kelompok dengan demikian dapat 

                                                             
10

 Prof. Dr. Prayitno, M.SC.ED, layanan bimbingan dan konseling kelompok (dasar dan 

profil), (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1995), h.61.   
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h.48. 

 

9 



 10 

menumbuhkan hubungan yang baik antar anggota kelompok, kemampuan 

berkomunikasi antar individu, pemahaman berbagai situasi dan kondisi 

lingkungan, dapat mengembangkan sikap dan tindakan nyata untuk 

mencapai hal-hal yang diinginkan sebagaimana terungkap didalam 

kelompok.
14

 

Sedangkan menurut Bennet tujuan layanan bimbingan kelompok 

adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan kesempatan-kesempatan pada siswa belajar hal-hal yang 

berkaitan dengan masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi dan sosial.  

b. Memberikan layanan-layanan penyembuhan melalui kegiatan 

kelompok.  

c. Bimbingan secara kelompok lebih ekonomis dari pada melalui kagiatan 

bimbingan individual.  

d. Untuk melaksanakan layanan konseling individu secara lebih efektif.
15

 

Dari beberapa tujuan layanan bimbingan kelompok menurut 

beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan kelompok 

merupakan sebuah layanan bimbingan konseling yang bertujuan untuk 

membentuk pribadi  individu yang dapat hidup secara harmonis, 

dinamis, produktif, kreatif, dan mampu menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya secara optimal. 

3. Unsur-Unsur Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok 

a. Dinamika kelompok  

Layanan bimbingan kelompok dilaksanakan dalam bentuk 

kelompok dengan menekankan unsur-unsur terpenting dari bimbingan 

kelompok diantaranya adalah dinamika kelompok, pemimpin 

kelompok dan anggota kelompok serta tahapan-tahapan bimbingan 

kelompok yang harus ada agar tercapai tujuan dari bimbingan 

kelompok. 
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Shertzer dan Stone mengemukakan defenisi dinamika kelompok 

yaitu kuatnya interaksi antar anggota kelompok yang terjadi untuk 

mencapai tujuannya. Dikemukakan pula bahwa produktivitas 

kelompok akan tercapai apabila ada interaksi yang harmonis antar 

anggotanya.
16

 

Adapun aspek-aspek dinamika kelompok menurut Hartinah 

diantaranyaadalah sebagai berikut: 

1) Komunikasi dalam kelompok  

Dalam komunikasi akan terjadi perpindahan ide atau gagasan yang 

diubah menjadi simbol oleh komunikator kepada komunikan 

melalui media. 

2) Kekuatan didalam kelompok  

Dalam interaksi antar anggota kelompok terdapat kekuatan atau 

pengaruh yang dapat membentuk kekompakan dalam kelompok. 

3) Kohesi kelompok 

Merupakan sejumlah faktor yang mempengaruhi anggota kelompok 

untuk tetap menjadi anggota kelompok tersebut.
17

 

b. Pemimpin kelompok dan anggota kelompok 

Pemimpin kelompok merupakan unsur  yang menentukan akan 

berjalan dengan baik atau tidak bimbingan kelompok yang akan 

dilaksanakan. 

Menurut Tatiek peranan pemimpin kelompok adalah sebagai 

berikut:  

1) Memberikan dorongan emosional (emotional stimulation): 

memberikan motivasi, memberikan kenyamanan, memimpin 

untuk mendapatkan solusi. 

2) Mempedulikan (caring): member dorongan, mengkasihi, 

menghargai, menerima, tulus dan penuh perhatian.  
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3) Memberikan pengertian (meaning attribution): menjelaskan, 

mengklarifikasi, menafsirkan.  

4) Fungsi eksekutif (executive function): menetukan batas waktu, 

norma-norma, menentukan tujuan-tujuan dan memberikan saran-

saran.
18

 

Anggota kelompok merupakan salah satu unsur pokok dalam 

layanan bimbingan kelompok. Tanpa anggota kelompok tidaklah 

mungkin ada kelompok dan sebagian besar kegiatan bimbingan 

kelompok didasarkan atas peranan dari anggota kelompok. 

Menurut Sukardi peranan anggota kelompok yang harus 

dilaksanakan dalam layanan bimbingan kelompok yaitu: 

1) Membantu terbinanya suasana keakraban antar anggota kelompok. 

2) Mencurahkan segenap perasaan dalam mengikuti kagiatan 

kelompok. 

3) Berusaha agar yang dilakukannya itu membantu terciptanya tujuan 

bersama.  

4) Membantu tersusunnya aturan kelompok dan melaksanakannya 

dengan baik. 

5) Aktif ikut serta dalam kegiatan kelompok. 

6) Mampu berkomunikasi secara terbuka.  

7) Berusaha membantu anggota lain.
19

 

Dari unsur-unsur tersebut dapat disimpulkan adanya tiga unsur 

terpenting dalam pelaksanaan bimbingan kelompok yaitu pertama, 

dinamika kelompok yang berfungsi sebagai ruh dalam sebuah 

kelompok, kedua, pemimpin kelompok merupakan unsur yang 

menentukan jalannya sebuah layanan bimbingan kelompok dan yang 

terakhir adalah anggota kelompok unsur yang penting dalam sebuah 

layanan bimbingan kelompok. 

                                                             
18
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4. Materi Bimbingan Kelompok 

Dalam bimbingan kelompok materi yang dapat dibahas berbagai hal 

yang amat beragam yang berguna bagi konseli (dalam segenap bidang 

bimbingan). Materi tersebut meliputi: 

a. Pemahaman dan pemantapan kehidupan keberagaman dan hidup sehat. 

b. Pemahaman dan penerimaan diri sendiri dan orang lain sebagaimana 

adanya (termasuk perbedaan individu, sosial dan budaya serta 

permasalahannya). 

c. Pemahaman tentang emosi, prasangka, konflik dan peristiwa yang 

terjadi dimasyarakat serta pengendaliannya/pemecahannya. 

d. Pengaturan dan penggunaan waktu secara efektif (untuk belajar dan 

kegiatan sehari-hari serta waktu senggang). 

e. Pemahaman tentang adanya berbagai alternative pengambilan 

keputusan dan berbagai konsekuensinya.  

f. Pengembangan sikap dan kebiasaan belajar, pemahaman hasil belajar, 

timbulnya kegagalan belajar dan cara-cara penanggulangannya 

(termasuk EBTA, EBTANAS, UMPYN) 

g. Pengembangan hubungan sosial yang efektifdan produktif. 

h. Pemahaman tentang dunia kerja, pilihan dan pengembangan kerier 

serta perencanaan masa depan. 

i. Pemahaman tentang pilihan dan persiapan memasuki jurusan/program 

studi dan pendidikan lanjutan. 

j. Materi dalam bidang-bidang bimbingan  

Materi bimbingan kelompok dalam bidang bimbingan sebagaimana 

dalam meteri layanan bimbingan lainnya, yang meliputi bimbingan 

pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karier.
20
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5. Penyelenggaraan Bimbingan Kelompok 

Layanan bimbingan kelompok dilaksanakan dalam tiga kelompok, 

yaitu kelompok kecil (2-6 orang), kelompok sedang (7-12 orang), dan 

kelompok besar (13-20 orang) ataupun kelas (20-40 orang).
21

 

Untuk terselenggranya bimbingan kelompok, terlebih dahulu perlu 

dibentuk kelompok-kelompk konseli (narapidana). Ada dua jenis 

kelompok yaitu kelompok tetap (yang anggotanya tetap untuk jangka 

waktu tertentu, misalnya satu bulan atau satu cawu) dan kelompok tidak 

tetap atau indensial (yang anggotanya tidak tetap: kelompok tersebut 

dibentuk untuk keperluan khusus tertentu). 

Kelompok tetap melakukan kegiatannya secara berkala, sesuai 

dengan jadwal yang sudah diatur oleh pembimbing, sedagkan kelompok 

tidak tetap melakukan kegiatannya atas dasar kesempatan yang ditawarkan 

oleh pembimbing ataupun atas dasar permintaan konseli sendiri yang 

menginginkan untuk membahas permasalahan tertentu melalui dinamika 

kelompok. 

Untuk kelompok-kelompok tetap pembimbing menyusun jadwal 

kegiatan kelompok secara teratur, dan berkesinambungan dari satu 

kegiatan dengan kegiatan lainnya, misalnya setiap kelompok 

melaksanakan kagiatan sekali dalam dua minggu, dengan topik-topik 

bahasa yang bervariasi. 

Sedangkan untuk kelompok tidak tetap, waktu kegiatannya dapat 

ditentukan atau melalui kesepakatan bersama, dengan topik bahasa yang 

ditawarkan pula. Pembimbing perlu memberikan kesempatan pula kepada 

para konseli untuk membentuk kelompok sendiri dan melakukan kegiatan 

kelompok dengan topik bahasa yang mereka pilih sendiri. 

Untuk jenis kelompok yang terakhir itu, pembimbing perlu secara 

khusus memberikan perhatian agar kelompok yang dibentuk oleh konseli 

itu tidak menjurus kepada kelompok yang eksklusif.
22
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6. Asas-Asas Bimbingan Kelompok 

Dalam prakteknya, ada beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam 

bimbingan kelompok yaitu: 

a) Asas kerahasiaan  

Asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan 

keterangan konseli yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau 

keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. 

b) Asas kesukarelaan  

Asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan konseli 

untuk mengikuti atau menjalani layanan yang diperuntukkan 

baginya.Sedangkan pembimbing berkewajiban membina dan 

mengembangkan kesukarelaan. 

c) Asas keterbukaan 

Asas yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran 

layanan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam 

memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam 

menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi 

pengembangan dirinya.
23

 

d) Asas kegiatan  

Asas yang menhendaki agar konseli yang menjadi sasaran 

layanan dapat berpartisipasi aktif dalam penyelanggaraan kegiatan 

bimbingan kelompok. 

e) Asas kemandirian 

Asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan 

konseling yaitu konseli sebagai sasaran layanan diharapkan menjadi 

individu-individu yang mandiri, dengan cirri-ciri mengenal diri sendiri 

dan lngkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta 

mewujudkan diri sendiri. 
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f) Asas kedinamisan 

Asas yang menghendaki agar isi layanan bimbinagan kelompok 

terhadap konseli (narapidana) hendaknya selalu bergerak maju, tidak 

monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan 

kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu.Dinamis 

artinya berubah, mengalami perubahan.Usaha pelayanan menghendaki 

terjadinya perubahan pada diri konseli, yaitu perubahan perilaku kearah 

yang lebih baik. 

g) Asas keterpaduan  

Asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap konseli 

(narapidana) mampu melakukan perubahan kearah yang lebih maju. 

Keterpaduan antara minat, bakat, intelegensi, emosi, dan aspek 

kepribadian lainnya yang akan melahirkan suatu kekuatan (potensi) 

pada diri konseli. 

h) Asas tut wur handayani  

Asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling 

secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi 

(memberikan rasa aman), mengembangkan keteladanan, memberikan 

rangsangan dan dorongan, serta kesempatan yang seluas-luasnya 

kepada konseli untuk maju. 

Dari beberapa asas yang telah dijabarkan seluruhnya pada dasarnya 

menegaskan bahwa para pembimbing merupakan para ahli yang memiliki 

kemampuan untuk membimbing konseli, baik secara ikhlas maupun 

profesional sehingga mereka mampu meningkatkan taraf kehidupannya 

kearah yang lebih baik, terutama berkaitan dengan persoalan mentalitas 

konseli, baik dalam menghadapi lingkungannya maupun orang-orang yang 

ada disekitarnya.
24

 

7. Tahapan Pelaksanaan Bimbingan Kelompok 

Menurut Hartinah dalalm pelaksanaan bimbingan kelompok ada 

empat tahapan yang perlu diperhatikan yaitu: 

                                                             
24
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1) Tahap pembentukan  

Tahap ini merupakan tahap pengenalan, tahap pelibatan diri atau 

tahap memasukkan diri kedalam kehidupan suatu kelompok.Pada tahap 

ini pada umumnya para anggota konseli saling memperkenalkan diri 

dan juga mengungkapkan tujuan ataupun harapan-harapan yang ingin 

dicapai baik oleh masing-masing, sebagian, maupun seluruh anggota. 

Memberikan penjelasan mengenai bimbingan kelompok dan 

menjelaskan mengapa bimbingan kelompok harus dilaksanakan serta 

menjelaskan aturan main yang akan diterapkan dalam bimbingan 

kelompokoleh pemimpin kelompok. Jika ada masalah dalam proses 

pelaksanaannya, mereka akan mengerti bagaimana cara 

menyelesaikannya. Menyampaikan asas kerahasiaan kepada seluruh 

anggota agar orang lain tidak mengetahui permasalahan yang terjadi 

pada mereka. 

2) Tahap peralihan 

Tahap kedua merupakan jembatan antara tahap pertama dan 

ketiga.Ada kalanya jembatan ditempuh dengan amat mudah danlancar, 

artinya para anggota kelompok dapat segera memasuki kegiatan tahap 

ketiga dengan penuh kemauan dan kesukarelaan. Ada kalanya jembatan 

itu ditempuh dengan susah payah, artinya para anggota kelompok 

enggan memasuki tahap kegiatan yang sebenarnya, yaitu tahap ketiga. 

Dalam keadaan seperti ini pemimpin kelompok dalam bimbingan 

kelompok dengan gaya kepemimpinannya harus membawa para 

anggota meniti jembatan itu dengan selamat.  

Adapun yang dilaksanakan pada tahap ini yaitu:  

a. menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap berikutnya. 

b. menawarkan atau mengamati apakah para anggota sudah siap 

menjalani kegiatan pada tahap selanjutnya. 

c. mebahas suasana yang terjadi. 

d. meningkatkan kemampuan keikutsertaaan anggota. 

e. bila perlu kembali kepada beberapa aspek tahap pertama. 
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Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh seorang 

pemimpin, yaitu: 

a. Menerima suasana yang ada secara sabar dan terbuka  

b. Tidak menggunkan cara-cara yang bersifat langsung atau 

mengambil alih kekuasaannya. 

c. Mendorong dibahasnya suasana perasaan. 

d. Membuka diri, sebagai contoh dan penuh empati.  

3) Tahap kegiatan 

Tahap ini merupakan inti dari kegiatan bimbingan kelompok, 

maka aspek-aspek yang menjadi isi dan pengiringnya cukup banyak, 

dan masing-masing aspek tersebut perlu mendapat perhatian yang 

seksama dari pemimpin kelompok. Ada beberapa hal yang harus 

dilakukan oleh pemimpin dalam tahapan ini, yaitu sebagai pengatur 

proses kegiatan yang sabar dan terbuka, aktif akan tetapi tidak banyak 

bicara, dan memberikan dorongan dan penguatan serta penuh empati. 

Tahap ini ada berbagai kegiatan yang dilaksanakan, yaitu: 

1. Masing-masing secara bebas mengemukakan masalah atau topik 

pembahasan . 

2. Menetapkan masalah atau topik pembahasan yang akan dibahas 

terlebih dahulu. 

3. Anggota membahas masing-masing topik secara mendalam dan 

tuntas. 

4. Kegiatan selingan. 

Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat 

terungkapnya masalah atau topik yang dirasakan, dipikirkan dan 

dialami oleh anggota kelompok dalam bimbinga kelompok.Selain itu 

dapat terbahasnya masalah yang dikemukakan secara mendalam dan 

tuntas serta ikut sertanya seluruh anggota secara aktif dan dinamis 

dalam pembahasan baik yang menyangkut unsur tingkah laku, 

pemikiran ataupun peraaan. 
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4) Tahap pengakhiran  

Pada tahap pengakhiran pokok perhatian utama bukanlah pada 

berapa kalinya kelompok dalam bimbingan kelompok itu bertemu, 

tetapi pada hasil yang telah dicapai oleh kegitan tersebut.Dalam tahap 

pengakhiran merupakan akhir dari seluruh kegiatan bimbingan 

kelompok. Pada tahap ini anggota kelompok mengungkapkan kesan 

dan pesan dan evaluasi akhir terhadap kegiatan bimbingan kelompok.
25

 

Ada beberapa hal yang dilakukan pada tahapan ini: 

1. Pemimpin kelompok mengemukakan bahwa kegiatan akan segera 

diakhiri. 

2. Pemimpin dan anggota kelompok dalam bimbingan kelompok 

mengemukakan kesan dan hasil-hasil kegiatan.  

3. Membahas kegiatan lanjutan. 

4. Mengemukakan pesan dan harapan. 

Menurut Achmad Juntika penyelenggaraan bimbingan kelompok 

memerlukan persiapan dan praktik pelaksanaan kegiatan yang 

memadai, dari langkah awal sampai evaluasi, dan tindaklanjutnya. 

Adapun langkah-langkah bimbingan kelompok sebagai berikut: 

a. Langkah awal 

Langkah awal ini dimulai dengan penjelasan tentang adanya 

layanan bimbingan kelompok bagi para konseli (narapidana) mulai 

dari pengertian, tujuan, dan kegunaan bimbingan kelompok.Setelah 

penjelasan ini, langkah selanjutnya menghasilkan kelompok yang 

langsung merencanakan waktu dan tempat menyelenggarakan 

kegiatan bimbingan kelompok.
26
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b. Perencanaan kegiatan  

Perencanaan bimbingan kelompok meliputi penetapan materi 

layanan, tujuan yang ingin dicapai, sasaran kegiatan, bahan atau 

sumber bahan untuk bimbingan kelompok, rencana penilaian, serta 

waktu dan tempat. 

c. Pelaksanaan kegiatan 

Kegiatan yang telah direncanakan itu selanjutnya dilaksanakan 

melalui kegiatan sebagai berikut: 

1) Persiapan yang menyeluruh yang meliputi persiapan fisik (tempat 

dan kelengkapannya); persiapan bahan, persiapan keterampilan, 

dan persiapan administrasi. 

2) Pelaksanaan tahap-tahap kegiatan 

a) Tahap pertama: pembentukan  

Temanya pengenalan, pelibatan, dan pemasukan diri. Meliputi 

kegiatan: 

(1) Mengungkapkan pengertian dan tujuan bimbingan 

kelompok 

(2) Menjelaskan cara-cara dan asas-asas bimbingan kelompok 

(3) Saling memperkenalkan dan mengungkapkan diri 

(4) Teknik khusus 

(5) Permainan penghangatan/pengakraban 

b) Tahap kedua: peralihan 

Meliputi kegiatan: 

(1) Menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap 

berikutnya 

(2) Menawarkan atau 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 kebeberapa aspek tahap pertama atau 

tahap pembentukan. 
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c) Tahap ketiga: kgiatan 

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 topik yang dikemukakan pemimpin 

kelompok 

(3) Anggota membahas masalah atau topik tersebut secara 

mendalam dan tuntas 

(4) Kegiatan selingan
27

 

d) Evaluasi kegiatan 

Penilaian kegiatan bimbingan kelompok difokuskan pada 

perkembangan pribadi konseli dan hal-hal yang dirasakan 

mereka berguna. Isi kesan-kesan yang diungkapkan oleh para 

peserta merupakan isi penilaian yang sebenarnya. 

Penilaian terhadap bimbingan kelompok dapat dilakukan 

secara tertulis baik secara essai, daftar cek, maupun daftar isian 

sederhana. 

Secara tertulis para peserta diminta mengungkapkan 

perasaannya, pendapatnya, harapannya, minat, dan sikapnya 

terhadap berbagai hal, baik yang telah dilakukan selama 

kegiatan bimbingan kelompok maupun kemungkinan 

keterlibatan mereka untuk kegiatan serupa selanjutnya. 

Penilaian terhadap bimbingan kelompok berorientasi 

pada perkembangan yaitu mengenali kemajuan atau 

perkembangan positif yang terjadi pada diri peserta.
28

 

 

 

                                                             
27

 Achmad, juntika, nurihsan, strategi layanan bimbingan & konseling, (bandung: pt. 

refika aditama, 2005), hal.18-20. 
28
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e) Analisis dan tindak lanjut 

Hasil penilaian kegiatan bimbingan kelompok perlu 

dianalisis untuk mengetahui lebih lanjut seluk beluk kemajuan 

para peserta dan seluk beluk penyelenggaraan bimbingan 

kelompok. 

Usaha tindak lanjut mengikuti arah dan hasil analisis 

tersebut.Tindak lanjut itu dapat dilaksanakan melalui 

bimbingan kelompok selanjutnya atau kegiatan sudah dianggap 

memadai dan selesai sehingga oleh karenanya upaya tindak 

lanjut secara sendiri dianggap tidak diperlukan. 

Kegiatan bimbingan kelompok sebagian besar juga 

didasarkan atas peranan para anggotanya. Peranan kelompok 

tidak akan terwujud tanpa keikutsertaan secara aktif para 

anggota kelompok tersebut. Karena dapat dikatakan bahwa 

anggota kelompok merupakan badan dan jiwa kelompok 

tersebut. Agar dinamika kelompok selalu berkembang, maka 

peranan yang dimainkan para anggota kelompok adalah: 

1) Membantu terbinanya suasana keakraban dalam hubungan 

antar kelompok. 

2) Mencurahkan segenap perasaan dalam melibatkan diri 

dalam kegiatan kelompok. 

3) Berusaha agar yang dilakukan itu membantu tercapainya 

tujuan bersama. 

4) Membantu tersusunnya aturan kelompok dan berusaha 

mematuhinya dengan baik.  

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

seluruh kegiatan kelompok. 

6) Mampu berkomunikasi secara terbuka. 

7) Berusaha membantu anggota lain. 

8) Memberi kesempatan anggota lain untuk juga menjalankan 

peranannya. 
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9) Menyadari pentingnya kegiatan kelompok itu.  

Adapun materi layanan bimbingan kelompok yang 

diberikan terhadap narapidana dalam pembebasan bersyarat di 

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pekanbaru diantaranya 

adalah: 

a. Pemahaman hidup bermasyarakat. 

Didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

akan selalu dijumpai keadaan yang bermacam-macam dan 

keadaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal 

ini sudah lumrah dan tak bisa untuk kita hindari, namun kita 

harus memahami bahwa dengan banyaknya perbedaan yang 

didapatkan dalam hidup brmasyarakat akan menjadikan kita 

menjadi satu kesatuan yang utuh, atau menjadi suatu 

kelompok yang sempurna sebab dengan keanekaragaman 

kita akan saling mengisi dari kekurang sempurnaan yang 

ada pada kehidupan kita, dan juga saling memberi dan 

menerima antara sesama dalam hal kemajuan dan 

perkembangan suatu kehidupan yang kita jalani 

dimasyarakat.
29

 Jangan kita jadikan perbedan dalam suatu 

kehidupan ini sebagai kesombongan, membeda-bedakan, 

mencaci-maki, mengolok-olok, dan lain sebagainya, sebab 

Allah SWT menciptakan manusia dengan keanekaragaman 

adalah  bukan untuk saling menyakiti melainkan untuk 

saling mengenal untuk mengindahkan perbedaan,  

  

                                                             
29

 Wawancara dengan Konselor Agnes Rifdasari, S.Psi, M.Si Rumah Tahanan Negara 

Kelas II B Pekanbaru. Tahun 2017. 
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Sebagaimana firmannya dalam surah Al-Hujurat ayat 13: 

 

                    

                           

     

Artinya: “Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan 

kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan 

menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-

suku supaya kamu saling mengenal, sesungguhnya 

orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah 

ialah orang yang paling taqwa diantara kamu, 

sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha 

mengenal”.(Q.S Al-Hujarat : 13).
30

 

 

b. Memberikan pendididkan  

Pendidikan adalah pengubahan sikap dan perilaku 

seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan 

manusia melalui pengajaran dan pelatihan.  Pendidikan 

merupakan rancangan yang dilakukan dengan cara 

mengajarkan dan mendidik orang yang dibimbing.
31

 

Pendidikan juga merupakan pembelajaran pengetahuan, 

keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang 

diturunkan dari satu generasi kegenerasi berikutnya 

melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian yang 

berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak, serta peradaban yang bermartabat 

dalam hidup dan kehidupan. 

Memberikan narapidana ilmu-ilmu yang bermanfaat 

serta mengembangkan wawasan meningkatkan pola pikir 

                                                             
30
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31

 Muhibbin Syah, psikologi pendidikan, (Bandung Remaja Rusda Karya, 2008), 10  
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narapidana dan mendewasaan konseli (narapidana) dalam 

menyikapi suatu hal yang sedang dialaminya.
32

 

c. Meningkatkan kecakapan diri 

Dalam peningkatan kecakapan diri seorang tenaga 

ahli lebih memfokuskan terhadap kemampuan-

kemampuan konseli (narapidana), memberikan arahan 

dalam upaya peningkatan potensi-potensi yang dimiliki, 

memberikan pembekalan ilmu serta dorongan pengarahan 

diri, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan 

pengembangan keterampilan yang akan direalisasikan 

didalam kehidupan.
33

 

d. Membangun karakter beragama 

Menjadikan konseli (narapidana) lebih beriman, 

menjadi lebih mengenal Allah dengan  mendekatkan diri 

kepada Allah SWT, menyadarkan manusia (narapidana) 

untuk senantiasa selalu mengingat Allah, bersyukur atas 

nikmatnya serta bersabar dalam menghadapi cobaan yang 

diberikan Allah SWT.  

Menurut mubarok bimbingan agama adalah usaha 

memberi bantuan kepada seorang atau sekelempok yang 

mengalami kesulitan lahir dan batin dalam menjalankan 

tugas-tugas hidupnya dengan menggunakan pendekatan 

agama, yakni membangkitkan kekuatan iman untuk 

mengatasi masalah. 
34

 

Betapa pentingnya pendidikan agama untuk 

seseorang, dan betapa besar pula bahaya yang terjadi 

akibat kurangnya pendidikan agama pada manusia.Untuk 
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itu, perlu kiranya kita mencari jalan yang dapat mengantar 

kita kepada terjaminnya kepribadian yang dapat 

menciptakan dan memelihara ketentraman dan 

kebahagiaan masyarakat dan bangsa dikemudian hari. 

Sebagai masyarakat yang hidup dengan berbagai 

keyakinan harus bersatu dalam hal kemajuan dan 

perkembangan sosial, kita tidak bisa mendiskriminasi 

suatu agama (kepercayaan) yang dianut seseorang dengan 

membanding-bandingkan kepercayaan yang kita anut 

apalagi sampai memperolok-olok atau menghina, serta 

mengusik suatu kepercayan orang lain. Sebab agama 

adalah keyakinan yang tertanam dalam hati seseorang dan 

suatu hal yang tidak bisa kita paksakan dalam 

penganutannya. Agama banyak memberikan kita ulasan 

mengenai pembentukan karakter yang lebih baik. 

e. Membentuk kedisiplinan perilaku 

Kedisplinan dikenal sebagai cara menjaga 

kelangsungan kegiatan dengan pemberian hukuman atau 

sanksi. Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran 

narapidana bahwa apa yang dilakukan tersebut tidak 

benar, sehingga ia tidak mengulanginya. Pembentukan 

lewat kedisiplinan ini memerlukan ketegasan dan 

kebijaksanaan. Ketegasan mengharuskan seorang 

pembimbing (yang mendidik) memberikan sanksi bagi 

pelanggar, sementara kebijaksanaan mengharuskan sang 

pendidik berbuat adil dan arif dalam memberikan sanksi, 

tidak terbawa emosi atau dorongan orang lain.
35
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8. Pembebasan Bersyarat (Voorwaardelijke Invrjheids Stelling) 

a. Pengertian Pembebasan Bersyarat 

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di 

luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 

2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) 

masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan dari hukuman diatas 

1 tahun 6 bulan.
36

 Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian 

dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari 

bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, 

dan Pengadilan.
37

 

Pelepasan bersyarat akan diberikan apabila tiga perempat dari 

pidananya telah dijalani dalam penjara, yang sekurang-kurangnya 

harus tiga tahun. Sedangkan pada Pasal 15 KUHP yang diubah dengan 

Stb 1926-251 jo 486, yang merupakan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana yang berlaku hingga sekarang, pelepasan bersyarat dapat 

diberikan kepada terpidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari 

lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-

kurangnya harus 9 (sembilan) bulan, dimana ketentuan ini juga berlaku 

pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan.  

Lamintang mengatakan bahwa pembebasan bersyarat dibagi 

menjadi dua golongan, yaitu :
38

 

1) Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana 

penjara dalam suatu lembaga pemasyarakatan seperti yang diatur 

dalam Pasal 15 sampai Pasal 17 KUHP, lebih lanjut setelah diatur 

dalam ordonansi tanggal 27 Desember 1917, Stb nomor 749 yang 

juga dikenal sebagai ordonansi de voorwardelijjke invrijheidstelling 

atau peraturan mengenai Pembebasan bersyarat. 
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2)  Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan 

pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan suatu Negara seperti 

yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) dari 

ordonansi pada tanggal 21 Desember 1917, Stb nomor 741 yang 

juga dikenal sebagai dwangopveding regeling atau peraturan 

mengenai pendidikan paksa.  

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia nomor 03 tahun 2018 tentang pemberian 

pembebasan bersyarat bagi narapidana yang tertuang dalam pasal 82 

yang dimaksud pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada 

narapidana yang telah memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Pembebasan bersyarat diberikan untuk narapidana yang menjalani 

hukuman diatas 1 tahun 6 bulan 

b. telah menjalani masa pidananya paling singkat 2/3 (dua per tiga ), 

dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling 

sedikit 9 (Sembilan) bulan. 

c. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 

(Sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per 

tiga) masa pidana
39

. 

9. Tindak Pidana 

Terdapat beberapa istilah yang digunakan para ahli hukum dalam 

mendefenisikan istilah tindak pidana. Menurut Jan Remmelink, tindak 

pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu 

budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan 

mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana.
40

 

Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah “tindak pidana” dan 

mengartikan tindak pidana sebagai tindakan yang melanggar berbagai 
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kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dan kepentingan tersebut terdiri 

dari tiga jenis yaitu kepentingan individu-individu, kepentingan 

masyarakat, kepentingan negara.
41

 

 E. Utrecht dalam Leden Marpaung menggunakan istilah “peristiwa 

pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (feit) dari sudut hukum 

pidana.
42

 Simons sebagaimana dikutip oleh M. Haryanto menggunakan 

istilah strafbaar feit dalam mendefinisikan tindak pidana, dimana 

menurutnya strafbaar feit adalah kelakuan (handeling) yang diancam 

dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan 

kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung 

jawab.
43

 

Serupa dengan Simons, Van Hamel juga menggunakan istilah 

strafbaar feit yang diartikan sebagai kelakuan orang (menslijke gedraging) 

yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut 

dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan.
44

 

Dari definisi yang dikemukakan oleh Simons dan Van Hammel 

diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa strafbaar feit mengandung 

unsur:  

a. Perilaku manusia (gedragingen); 

b. Diancam dengan pidana; 

c. Bersifat melawan hukum (wederrechtelijkheid); 

d. Berhubungan dengan kesalahan (schuld); 

e. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (Toerekening 

svatbaar) atau schuldpahig. 

Jadi dalam hal ini orang yang melanggar hukum atau yang 

melakukan tindak pidana biasa disebut dengan narapidana, sebagaimana 

diterangkan dalam UU RI No.12 Th.1995 tentang pemasyarakatan Pasal 1 

                                                             
41

 Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Rafika Aditama, 

Bandung, 2003, hal. 16. 
42

 Legen Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2008, hal 7. 
43

 M Haryanto, Loc, Cit. 
44

Ibid. 



 30 

ayat 7. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana dilembaga 

pemasyarakatan. 

10. Rumah Tahanan Negara (Rutan) 

a) Rumah Tahanan Negara (RUTAN)  

Rumah Tahanan Negara adalah salah satu intansi lembaga 

pemasyarakatan yang menjadi tempat dikumpulkan-nya tersangka/ 

terdakwah, atau orang-orang yang dianggap telah melakukan suatu 

tindak kejahatan atau tindakan yang melanggar hukum, sehingga 

mereka yang menjadi tersangka/terdakwa akan ditahan sementara 

sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap 

guna menghindari tersangka/terdakwa tersebut melarikan diri atau 

mengulangi perbuatannya. 

b) Rutan dan Lapas  

Rutan dan lapas memiliki beberapa persamaan.Diantaranya, 

Rutan maupun Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak 

Asasi Manusia (lihat pasal 2 ayat [1] PP No. 58 Tahun 1999).Selain itu, 

penempatan penghuni Rutan maupun Lapas sama-sama berdasarkan 

penggolongan umur, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana/kejahatan 

(lihat pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 dan pasal 7 PP No. 58 Tahun 

1999). 

c) Fungsi Rutan dan Lapas   

Sehingga, berdasarkan pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP No. 27 

Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan 

Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian, dengan adanya Surat 

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 

tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah 

Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu 

pula sebaliknya, sebagaimana fungsi tersebut ialah memberikan 

pembinaan, dan bimbingan, terhadap narapidana. Upaya untuk 
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narapidana dapat menemukan jati dirinya kembali dan berbaur kembali 

dimasyarakat apabila telah terbebas dari hukumannya. 

 

B. Kajian Terdahulu 

1. Dalam penelitian Nurul Hamsiah, Nim: 11042202879, dengan judul 

“Pelaksanaan Bimbingan Belajar Life Skill Pada Remaja di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Anak Pekanbaru” mengesahkan bahwa 

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode deskriptif, 

kualitatif yakni melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait, 

mengatakan bahwa dalam proses penelitian  bimbingan belajar life skill 

sudah berjalan dengan cukup baik.
45

 

2. Penelitian yang di lakukan oleh Gesi Trimandani, Nim: 11242203124, 

dengan judul “Pengaruh Bimbingan Islam Terhadap Kesehatan Mental 

Narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota 

Pekanbau” menetapkan bahwa dalam penelitian ini yang di teliti 

menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu pendekatan yang 

menekankan pada pengolahan data dengan menyebarkan angket dan 

dokumentasi terhadap narapidana.
46

 

Berdasarkan kedua kajian terdahulu yang peneliti paparkan terdapat 

persamaan dengan peneliti yaitu pelaksnaan bimbingan terhadap narapidana, 

sedangkan yang menjadi perbedaannya yaitu kedua kajian terdahulu mengkaji 

tentang bimbingan belajar life skill dan bimbingan islam terhadap kesehatan 

mental narapidana sedangkan peneliti meneliti pelaksanaan bimbingan 

kelompok dalam pembebasan bersyarat kepada narapidana di Rumah 

Tahanan Negara Kelas II B Pekanbaru. 

 

C. Kerangka Pikir 

Untuk menjelaskan jalannya penelitian yang akan dilaksanakan, maka 

peneliti menyusun kerangka pemikiran mengenai konsepsi tahap-tahap 
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penelitiannya secara teoritis. Kerangka teoritis dibuat berupa skema 

sederhana yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah 

yang dikemukakan dalam penelitian.
47

 Kerangka berpikir merupakan uraian 

dari ringkasan tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori 

tersebut dalam menjawab pertanyaan peneltian.
48

 Kerangka berpikir itu 

bersifat operasional yang diturunkan dari satu atau beberapa teori atau dari 

beberapa pernyataan-pernyataan logis. 

Didalam kerangka berpikir inilah akan didudukkan masalah peneliatian 

yang telah diidentifikasikan dalam kerangka teoretis yang relevan dan mampu 

mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap atau 

dengan masalah peneltian. 

Pelaksanaan Bimbingan Kelompok dalam Pembebasan bersyarat yang 

digunakan dapat dilihat sesuia dengan kajian teori diatas, yang mana langkah-

langkah kegiatannya sebagai berikut: 

a) Langkah awal penjelasan bimbingan kelompok pada klien 

Penjelasan tentang adanya layanan bimbingan kelompok bagi para klien 

mulai dari pengertian, tujuan, dan kegunaan bimbingan kelompok 

b) Membuat perencanaan kegiatan 

Konselor menetapkan materi layanan, tujuan yang ingin dicapai, bahan 

dan sumber bahan bimbingan kelompok dalam pembebasan bersyarat. 

c) Menentukan waktu kegiatan bimbingan kelompok 

Menentukan hari dan pertemuan kagiatan layanan berapa kali pertemuan 

dalam perminggu atau perbulannya, sesuai kesepakatan. 

d) Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan 

Persiapan yang menyeluruh yang meliputi persiapan fisik tempat dan 

kelengkapan, bahan, keterampilan, dan persiapan administrasi. 
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Adapun kegiatan bimbingan kelompok yaitu sebagai berikut: 

1. Tahap  pembukaan 

Memulai kegiatan dengan salam atau ucapan selamat datang kepada para 

anggota, berdo’a, menjelaskan pengertian, tujuan, asas bimbingan 

kelompok, dan perkenalan. 

2. Tahap peralihan 

Tahap mengalihkan kegiatan pertama menuju kegiatan berikutnya untuk 

menyampaikan topik-topik yang akan dibahas dipertemuan berikutnya. 

3. Tahap kegiatan     

Pemimpin kelompok mengemukakan topik pembahasan secara langsung 

sampai tuntas, dan tahap ini diselingi dengan berupa permainan yang dapat 

mengurangi ketegangan dan kelelahan para anggota.. 

4. Tahap penyimpulan 

Tahap untuk melihat apa yang telah dicapai peserta dalam kelompok serta 

meminta peserta melakukan refleksi dengan pembahasan yang mereka 

ikuti  

5. Tahap penutupan 

Pemimpin kelompok menutup kegiatan dengan memberi kesempatan 

anggota menyampaikan kesan-kesan dari kegiatan dan do’a bersama.  
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Gambar II. 1 Kerangka Pikir 
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