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BAB II 

KERANGKA TEORETIS 

 

A. Kerangka Teoretis 

1. Kesehatan Mental 

a. Pengertian Kesehatan Mental 

Kesehatan mental adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak 

mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki 

estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri dan dapat menerima 

kekurangan atau kelemahannya, kemampuan menghadapi masalah-

masalah dalam hidupnya, memiliki kepimsan dalam kehidupan 

sosialnya serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Kesehatan 

mental adalah adanya kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk 

menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, orang lain, masyarakat atau 

lingkungannya.
9
 

Lebih lanjut kesehatan mental dapat diartikan sebagai suatu 

ilmu bare, membahas bagaimana manusia menghadapi kesulitan hidup 

dan berusaha mengatasinya sambil menjaga kesejahteraannya.
10

 

Zakiah Daradjat secara lengkap mendefinisikan kesehatan mental 

dengan "terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-

fungsi kejiwaan dan terciptanyapenyesuaian diri antara individu 

dengan dirinya sendiri dan lingkungannya berdasarkan keimanan dan 

ketakwaan".
11

 

                                                      
9
 Yusak, Burhanuddin. Kesehatan Mental. Bandung: Pustaka Mulia. 1999, hlm. 10 

10
 Dede Rahmat. Op. Cit. hlm. 28 

11
 Zakiah Daradjat. Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Kalam Mulia. 2005, hlm. 134 

 

10 



11 
 

Istilah kesehatan mental diambil dari konsep mental hygiene, kata 

mental berasal dari bahasa Yunani yang berarti kejiwaan. Kata mental 

memiliki persamaan makna dengan kata Psyhe yang berasal dari bahasa 

Latin yang berarti Psikis atau Jiwa. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa 

mental hygiene berarti mental yang sehat atau kesehatan mental. 

Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari keluhan dan 

gangguan mental baik berupa neurosis maupun psikosis (penyesimian 

diri terhadap lingkungan sosial).
12

 Mental yang kuat akan dapat 

melaksanakan tugas pribadinya dengan baik. 

Green dan Kreuter dalam Hadjam dan Widiarso mengatakan 

bahwa kesehatan mental merupakan resultan interaksi yang kompleks  

antara individu, sosial dan lingkungan  individu. Kesehatan mental 

adalah bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan  bertindak ketika 

dihadapkan dengan  situasi-situasi kehidupan. Kesehatan mental adalah 

bagaimana orang melihat diri  mereka sendiri, kehidupan mereka, dan  

orang-orang lain dalam kehidupan mereka, mengevaluasi tantangan dan 

permasalahan  mereka, dan sekaligus mengeksplorasi  pilihan mereka 

secara sadar. Ini termasuk  menangani stres, berhubungan dengan orang 

lain, dan membuat keputusan.
13

  Kesehatan mental  merupakan status 

mental individu yang  berfungsi secara optimal. Kesehatan mental 

merupakan berfungsinya  seluruh komponen mental manusia dalam  

menghadapi tuntutan dan tantangan  kehidupan. 

                                                      
12

 16 Mujib dan Mudzakir. Http/www.com. diakses pada tangga 30 April 2014 
13

 Noor Rahman Hadjam & Wahyu Widhiarso, Pengujian Model Peranan Kecakapan 

Hidup terhadap Kesehatan Mental. Yogyakarta: Jurnal Psikologi Vol 38 No 1, 2011.hlm 62 
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 Komponen-komponen mental  tersebut dapat beroperasi 

dengan maksimal  ketika manusia memiliki kecakapan hidup  yang 

memuat seperangkat pengetahuan  dan keterampilan individu yang 

mendukung seseorang mengatasi permasalahan  kehidupan secara 

efektif dan efisien. 

b. Ciri-ciri Kesehatan Mental 

Menurut Jahoda ciri-ciri kesehatan mental adalah: 

1) Memiliki sikap batin (Attidude) yang positif terhadap dirinya 

sendiri. 

2) Aktualisasi diri. 

3) Mampu mengadakan integrasi dengan fungsi-fungsi yang psikis 

ada. 

4) Mampu berotonom terhadap diri sendiri (Mandiri). 

5) Memiliki persepsi yang obyektif terhadap realitas yang ada 

6) Mampu menselaraskan kondisi lingkungan dengan diri sendiri.
14

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

siswa yang memiliki kesehatan mental yang baik ditandai dengan cirri-

ciri sebagai berikut: 

1) Siswa bersikap baik dan sopan di sekolah 

2) Siswa senantiasa berfikir positif 

3) Siswa memiliki kemauan dan cita-cita 

4) Siswa dapat menyalurkan kemauan dan bakat di sekolah 

                                                      
14

  Jahoda. http/ww.com. Ciri-Ciri Kesehatan Mental. Diakses pada tangga 30 April 2014 
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5) Siswa dapat menghubungkan antara kemauan dengan kemampuan 

6) Siswa dapat melaksanakan kemauan sesuai dengan kamampuan 

fisik 

7) Siswa mampu mengidentifikasi masalah yang muncul pada diri 

sendiri 

8) Siswa mampu mengelola emosional dan kemampuan 

9) Siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang muncul pada diri 

sendiri 

10) Siswa mampu mengerjakan pekejaan sendiri 

11) Siswa dapat menidentifikasi permasalahan yang muncul secara 

kenyataan yang ada 

12) Siswa mampu menilai permasalahan yang ada secara objektif 

13) Siswa memiliki pandangan yang sendiri terhadap suatu masalah 

sesuai kenyataan yang ada secara objektif 

14) Siswa dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan 

15) Siswa dapat mengembangkan kemampun diri sesuai dengan 

lingkungan yang ada 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Mental 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan mental 

yaitu: 

1) Biologis 

Para ahli telah banyak melakukan studi tentang hubungan 

antara dimensi biologis dengan kesehatan mental. Berbagai 

penelitian itu telah memberikan kesimpulan yang meyakinkan 

bahwa faktor biologis memberikan kontribusi sangat besar bagi 

kesehatan mental. Karena itu, kesehatan manusia, khususnya disini 
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adalah kesehatan mental, tentunya tidak terlepaskan dari dimensi 

biologs ini.Beberapa aspek biologis yang secara langsung 

berpengaruh terhadap kesehatan mental, diantaranya: otak, sistem 

endokrin, genetik, sensori, kondisi ibu selama kehamilain. 

a) Otak 

Otak sangat kompleks secara fisiologis, tetepi memiliki 

fungsi yang sangat esensi bagi keseluruhan aktivitas manusia. 

Diferensiasi dan keunikan yang ada pada manusia pada 

dasarnya tidak dapat dilepaskan dari otak manusia. Keunikan 

manusia tedadi justru karena keunikan otak manusia dalam 

mengekspresikan seluruh pengalaman hidupnya. Jika 

didipadukan dengan pandangan-pandangan psikologi, jelas 

adanya kesesuaian antara perkembangan fisiologis otak dengan 

perkembangan mental. Funsi otak seperti motorik, intelektual, 

emosional dan afeksi berhubungan dengan mentalitas manusia. 

b) Sistem endokrin 

Sistem endokrin terdiri dari sekumpulan kelenjar yang 

wring bekeda sama dengan sistem syaraf otonom. Sistem ini 

sama-sama memberikan fungsi yang penting yaitu 

berhubungan dengan berbagai bagian-bagian tubuh. Tetapi 

keduanya memiliki perbedaan diantaranya sistem syaraf 

menggunakan pesan kimia dan elektrik sedangkan sistem 

endokrin berhubungan dengan bahan kimia, yang disebut 

dengan hormon. Tiap kelenjar endokrin mengeluarkan hormon 

tertentu secara langsung ke dalam aliran darah, yang membawa 

bahanbahan kimia ini ke seluruh bagian tubuh. Sistem endokrin 

berhubungan dengan kesehatan mental seseorang. 

Gangguan mental akibat sistem endokrin berdampak buruk 

pada mentalitas manusia. Sebagai contoh terganggunya 

kelenjar adrenalin berpengaruh terhadap kesehatan mental, 

yakni terganggunya "mood" dan perasannya dan tidak dapat 

melakukan coping stress. 

c) Genetik 

Faktor genetik diakui memiliki pengaruh yang besar 

terhadap mentalitas manusia. Kecenderungan psikosis yaitu 

schizophrenia dan manis-depresif merupakan sakit mental yang 

diwariskan secara genetis dari orangtuanya. Gangguan lainnya 

yang diperkirakan Sebagai faktor genetik adalah 

ketergantungan alkohol, obat-obatan, Alzeimer syndrome, 

phenylketunurine, dan huntington syndrome. Gangguan mental 

juga terjadi karena tidak normal dalam hal jumlah dan struktur 

kromosom. Jumlah kromosom yang berlebihan atau berkurang 

dapat menyebabkan individu mengalami gangguan mental. 

d) Sensori 

Sensori merupakan aspek penting dari manusia. Sensori 

merupakan alai yang menagkap segenap stimuli dari luar. 
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Sensori termasuk: pendengaran, penglihatan, perabaan, 

pengecapan dan penciuman. Terganggunya fungsi sensori 

individu menyebabkan terganggunya fungsi kognisi dan emosi 

individu. Seseorang yang mengalami gangguan pendenganran 

misalnya, maka akan berpengaruh terhadap perkembangan 

emosi sehingga cenderung menjadi orang yang paranoid, yakni 

terganggunya afeksi yang ditandai dengan kecurigaan yang 

berlebihan kepada orang lain yang sebenarnya kecurigaan itu 

adalah salah. 

e) Faktor ibu selama masa kehamilan 
Faktor ibu selama masa kehamilan secara bermakna 

mempengaruhi kesehatan mental anak. Selama berada dalam 
kandungan, kesehatan janin ditentukan oleh kondisi ibu. 
Faktor-faktor ibu yang turut mempengaruhi kesehatan mental 
anaknya adalah: usia, nutrisi, obat-obatan, radiasi, penyakit 
yang diderita, stress dan komplikasi. 

2) Psikologis 
Aspek psikis manusia merupakan satu kesatuan dengan 

dengan sistem biologis. Sebagai subsistem dari eksistensi manusia, 
maka aspek psikis selalu berinteraksi dengan keseluruhan aspek 
kemanusiaan. Karena itulah aspek psikis tidak dapat dipisahkan 
dari aspek yang lain dalam kehidupan manusia. 

a) Pengalaman Awal 
Pengalaman awal merupakan segenap pengalaman-

pengalaman yang terjadi pada individu terutama yang terjadi 
pada masa lalunya. 

Pengalaman awal ini dipandang sebagai bagian penting 
bahkan sangat menentukan bagi kondisi mental individu di 
kemudian hari.  

b) Proses Pembelajaran 
Perilaku manusia adalah sebagian besar adalah proses 

belajar, yaitu hasil pelatihan dan pengalaman. Manusia belajar 
secara langsung sejak pada masa bagi terhadap lingkungannya. 
Karena itu faktor lingkungan sangat menentukan mentalitas 
individu. 

c) Kebutuhan 
Pemenuhan kebutuhan dapat meningkatkan kesehatan 

mental seseorang. Orang yang telah mencapai kebutuhan 
aktualisasi yaitu orang yang mengeksploitasi dan mewujudkan 
segenap kemampuan, bakat, keterampilannya sepenuhnya, akan 
mencapai pada tingkatan apa yang disebut dengan tingkat 
pengalaman puncak (peack experience). Maslowmengatakan 
bahwa ketidakmampuan dalam mengenali dan memenuhi 
kebutuhan-kebutuhannya adalah sebagai dasar dari gangguan 
mental individu. 

d) Sosial Budaya 
Lingkungan sosial sangat besar pengaruhnya terhadap 

kesehatan mental. Lingkungan sosial tertentu dapat menopang 
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bagi kuatnya kesehatan mental sehingga membentuk kesehatan 
mental yang positif, tetapi pada aspek lain kehidupan sosial itu 
dapat pulan menjadi stressor yang dapat mengganggu kesehatan 
mental. 

e) Lingkungan 
Interaksi manusia dengan lingkungannya berhubungan 

dengan kesehatannya. Kondisi lingkungan yang sehat akan 
mendukung kesehatan manusia itu sendiri, dan sebaliknya 
kondisi lingkungan yang tidak sehat dapat mengganggu 
kesehatannya termasuk dalam konteks kesehatan mentalnya. 

15
 

 

d. Undang-undang tentang Kesehatan Mental 

Negara kita telah merumuskan suatu paham kesehatan mental, 

yang bunyinya senada dengan perumusan WFMH. Dalam Undang-

undang tentang kesehatan menal nomor.3 tahun 1996, bab 1 pasal 1 

disebutkan bahwa" kesehatan mental adalah keadaan mental yang 

sehat menurut ilmu kedokteransebagai unsur dari pada kesehatan yang 

dimaksud dalam pasal 2 Undangundang pokok-pokok kesehatan.
16

 

Dalam penjelasan pasal demi pasal diuraikan lebih lanjut yaitu 

kesehatan mental merupakan suatu kondisi yang memungkinkan 

perkembangan fisik, intelektual, dan emosional seseorang. Kemudian 

perkembangan itu ber alan selaras dengan keadaan orang-orang lain. 

Makna kesehatan mental mempunyai sifat-sifat yang harmonis dan 

memperhatikan semua segi-segi dalam penghidupan manusia dan 

dalam hubungan dengan manusia lain. 

  

                                                      
15

 Harun. 2012. "Kesehatan Metal". Tersedia pada: https 

://harun37.wordpress.com/2017/02/03/kesehatan-mental/ 
16

 Undang-Undang tentang Kesehatan Menal Nomor. 3 Tahun 1996, Bab 1 Pasal 1 
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2. Konseling Kelompok 

a. Pengertian Konseling Kelompok 

Konseling secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu 

"ongilium" yang mempunyai arti "dengan atau bersama" yang 

dirangkai dengan "menerima atau memahami". Sedangkan dalam 

bahasa Anglo-saxon, istilah konseling berasal dari "sellon" yang 

berarti "menyerahkan" atau "menyampaikan".
17

 

Layanan konseling kelompok merupakan salah satu layanan 

dalam bimbingan dan konseling yang harus diterapkan di sekolah. 

Layanan konseling kelompok dilakukan dalam format kelompok 

dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk mencapai tujuan 

yang ditentukan. Layanan konseling kelompok memberikan 

kesempatan siswa untuk aktif dalam menyampaikan pendapat dan 

gagasan yang berkenaan dengan permasalahan yang disajikan. 

Layanan konseling kelompok merupakan layanan yang 

memungkinkan peserta didik (klien) memperoleh kesempatan untuk 

pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui 

dinamika kelompok, masalah yang dibahas itu adalah masalah pribadi 

yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok.
18

 

Menurut Tohirin, layanan konseling kelompok dapat dimaknai 

sebagai upaya pembimbing atau konselor membantu memecahkan 

masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota 

                                                      
17

 Prayitno dan Erman Amti. Op. Cit. him. 99 
18

 24 Prayitno. Layanan Bimbingan dan Konseling Kelompok. Jakarta: Ghalia Indonesia. 

1995, him. 89 
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kelompok melalui kegiatan kelompok agar tercapai perkembangan 

yang optimal.
19

 

Layanan  konseling kelompok pada dasarnya adalah layanan 

konseling perorangan yang dilaksanakan dalam suasana kelompok.  

Keunggulan konseling kelompok yakni melalui dinamika interaksi 

sosial yang dapat berkembang dengan intensif dalam suasana 

kelompok yang tidak dapat dijumpai dalam konseling perorangan.
20

 

Menurut Dewa Ketut Sukardi, layanan konseling kelompok 

adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta 

didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan 

permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok.
21

 

Dinamika kelompok diartikan Slamet Santosa sebagai suatu kelompok 

yang teratur dari dua individu atau lebih yang memiliki hubungan 

psikologis secara jelas antara anggota satu dengan yang lainnya.
22

 

Berdasarkan pengertian di atas maka disimpulkan bahwa 

layanan konseling kelompok merupakan layanan dalam bimbingan dan 

konseling yang membahas permasalahan-permasalahan pribadi yang 

dialami anggota kelompok dalam suatu kelompok dengan 

memanfaatkan dinamika kelompok. Layanan konseling kelompok juga 

memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk berinteraksi 

antarpribadi yang khas, intensif dan dinamis yang tidak terjadi pada 

                                                      
19

 Tohirin, Op. Cit, hlm. 179. 
20

 Prayitno dan Erman Amti, Op. Cit,  hlm. 311. 
21

 Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di 

Sekolah,  Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm. 49. 
22

 Slamet Santosa, Dinamika Kelompok, Jakarta, Bumi Aksara, 1992, hlm. 9. 
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layanan konseling individu atau perorangan. Diharapkan melalui 

layanan konseling kelompok siswa mau terbuka dalam mengemukakan 

permasalahan-permasalahan pribadi yang dialaminya. 

Konseling kelompok merupakan aktifitas yang muncul ketika 

seseorang yang bermasalah mengundang dan mengizinkan orang lain 

untuk memasuki hubungan tertentu diantara mereka. Hubungan antara 

klien dan konselor tergantung pada kepribadian, keyakinan, sikap, dan 

perilaku konselor. Hubungan yang terjadi antara konselor dan klien 

dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seorang konselor. Agar sebuah 

hubungan konseling dapat efektif, seorang konselor menggunakan 

pendekatan terpadu yang berusaha untuk: 

1) Bersikap Lulus; 

2) Berempati, bersikap hangat dan menunjukkan kepekaan dalam 

hubungan harmonis yang dilandasi saling pengertian; 

3) Tidak menghakimi dengan penerimaan positif tanpa syarat; 

4) Menunjukkan perhatian, pengertian, dan dukungan; 

5) Bersikap kolaboratif di samping juga menunjukkan penghargaan 

terhadap kompetensi klien; dan 

6) Menunjukkan kemampuan dalam menggunakan keterampilan-

keterampilan konseling.
23

 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka konseling 

kelompok secara prinsipil adalah sebagai berikut: 

                                                      
23

 23 Http. /www. Com. Pola bimbingan konseling. Pramesti Ayuningtyas, 2012. Diakses 

pada tangggal 30 April 2017 
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1) Konseling kelompok merupakan hubungan antara konselor dengan 

beberapa klien. 

2) Konseling kelompok berfokus pada pemikiran dan tingkah laku 

yang disadari. 

3) Dalam konseling kelompok terdapat faktor-faktor yang merupakan 

aspek terapi bagi klien. 

4) Konseling kelompok bermaksud memberikan dorongan dan 

pemahaman kepada klien, untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi klien.
24

 

b. Tujuan Layanan Konseling Kelompok 

Tujuan konseling kelompok pada dasamya dibedakan menjadi 

dua, yaitu tujuan teoritis dan tujuan operasional. Tujuan teoritis 

berkaitan dengan tujuan yang secara umum melalui proses konseling, 

yaitu pengembangan pribadi, pembahasan dan pemecahan masalah 

pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok agar 

masalah terselesaikan dengan cepat melalui bantuan anggota kelompok 

yang lain, sedangkan tujuan operasional disesuaikan dengan harapan 

klien dan masalah yang dihadapi klien. 

Lebih tujuan konseling kelompok adalah sebagai berikut: 

1) Belajar mempercayai diri dan orang lain. 

2) Mengembangkan pengetahuan dan perkembangan identitas yang 

baik. Yang dimaksud adalah pengetahuan tentang jati diri sendiri. 

3) Mengetahui kebiasaan, kebutuhan dan masalah partisipan. 

                                                      
24

Ibid 
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4) Mengembangkan penerimaan diri, kepercayaan diri, harga diri 

untuk mencapai gambaran dirinya. 

5) Menemukan alternatif pemecahan masalah dan mengambil 

keputusan yang tepat dan konflik yang dialaminya. 

6) Untuk meningkatkan tujuan diri, otonomi, dan rasa tanggung jawab 

pada diri dan orang lain. 

7) Mengetahui satu pilihan dan bisa membuat keputusan yang 

bijaksana. 

8) Membuat rencana khusus untuk mengganti perilaku tertentu dan 

berkomitmen untuk menjalankan rencana tersebut. 

9) Belajar secara lebih efektif tentang ketrampilan bergaul.
25

 Yang 

dimaksud adalah kemampuan untuk memilih teman dan bergaul 

yang, terarah clan tidak menyimpang dari norma-norma yang 

berlaku. 

Menurut Winkel tujuan layanan konseling kelompok yaitu: 

1) Masing-masing anggota kelompok memahami dirinya dengan lebih 

baik dan menemukan dirinya sendiri. Berdasarkan pernaharnan diri 

itu dia lebih rela menerima dirinya sendiri dan lebih terbuka 

terhadap aspek-aspek positif dalam kepribadiannya. 

2) Para anggota kelompok mengembangkan kemampuan 

berkomunikasi satu sama lain, sehingga mereka dapat saling 

memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas-tugas 

perkembangan yang khas untuk fase perkembangan mereka. 

                                                      
25

Loc. Cit. hlm. 181 
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3) Para anggota kelompok memperoleh kemampuan mengatur dirinya 

sendiri dan mengarahkan hidupnya sendiri, mula-mula dalam 

kontak antar pribadi di dalam kelompok dan kemudian dalam 

kehidupan sehari-hari diluar kelompoknya. 

4) Para anggota kelompok menjadi lebih peka terhadap kebutuhan 

orang lain dan lebih mampu menghayati perasaan orang lain. 

Kepekaan dan penghayatan ini membuat mereka lebih sensitif juga 

terdapat kebutuhan psikologis dan slam perasaan sendiri. 

5) Masing-masing anggota kelompok menerapkan suatu sasaran yang 

ingin mereka capai, yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku 

yang lebihkonstruktif.
26

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa 

yang dimaksud dengan tujuan layana konselig kelompok adalah 

dengan bimbingan tersebut siswa mampu mehamami diri sendiri dan 

orang lain, lebih terbuka satu sama lain, kemudian siswa terlatih untuk 

berkomunikasi dengan lingkungannya dengan baik. Selain itu juga 

dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk tanggap terhadap 

keadaan disekitarnya. 

c. Manfaat Konseling Kelompok 

Layanan konseling kelompok mempunyai beberapa manfaat di 

antaranya yaitu: 

1) Membantu mengatasi masalah baik yang disadari maupun yang 

                                                      
26

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

Depdikbud.2004. hlm. 592 
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tidak disadari oleh siswa secara kelompok 

2) Membantu siswa agar berkembang menjadi pribadi yang mandiri, 

bertanggung jawab, kreatif, produktif dan berperilaku jujur 

3) Membantu meringankan beban mental siswa dalam belajar 

4) Membantu siswa untuk memahami diri dan lingkungannya 

5) Membantu mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai 

permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya 

6) Membantu mengembangkan kemampuan berkomunikasi, 

menerima atau menyampaikan pendapat, bertingkah laku dan 

hubungan sosial, baik di rumah, sekolah maupun masyarakat. 

7) Membantu untuk mencari dan menggali informasi tentang karir, 

dunia kerja dan prospek mass depan siswa.
27

 

d. Teknik dalam Layanan Konseling Kelompok 

 Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam 

menyelenggarakan konseling kelompok menurut Prayitno, antara lain: 

a. Teknik pertanyaan dan jawaban 

Teknik pertanyaan dan jawaban merupakan sebuah teknik 

yang digunakan untuk mengungkapkan diri. Tata cara yang 

dilakukan adalah dengan memberikan kertas yang telah dilengkapi 

dengan pertanyaan dan kemudian dijawab oleh anggota kelompok. 

Jawaban-jawaban ini selanjutnya dapat dipergunakan untuk 
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mengukur keseluruhan suasana dan tanggapan kelompok atas 

sesuatu permasalahan yang dikemukakan. 

b. Teknik perasaan dan tanggapan 

Secara umum teknik ini sering digunakan di dalam 

Konseling kelompok.Pemimpin kelompok dalam hal ini dapat 

meminta anggota kelompok untuk mengungkapkan perasaan 

ataupun tanggapan tentang masalah yang disajikan ataupun 

suasana yang tengah berlangsung. 

c. Teknik permainan kelompok 

Permainan kelompok dapat dipergunakan untuk 

menghangatkan suasana. Terkadang rasa jenuh, lelah dan malas 

dirasakan oleh anggota kelompok dan sikap-sikap seperti ini akan 

berdampak pada ketidakefektifan layanan konseling kelompok 

yang dilaksanakan.
28

 

Selain teknik di atas, secara umum juga harus diterapkan 

teknik “3 M”, yaitu:  

a. Mendengar dengan baik 

Pemimpin kelompok maupun anggota kelompok harus 

mampu menjadi pendengar yang baik ketika anggota lain 

sedang mengemukakan permasalahan maupun ketika 

memberikan masukan. Dengan menjadi pendengar yang baik 

maka dapat dijadikan modal awal dalam memahami 
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permasalahan-permasalahan yang dialami oleh anggota 

kelompok. 

b. Memahami secara penuh 

Ketika pemimpin kelompok maupun anggota kelompok 

sudah menjadi pendengar yang baik maka kemungkinan besar 

mereka juga akan dapat memahami permasalahan anggota 

kelompok lain, sehingga dapat dijadikan modal dalam memberi 

respon yang tepat dan positif.  

c. Merespon secara tepat dan positif 

Pada bagian ini harus dilakukan secara berhati-hati. 

Pemberian respon yang asal-asalan akan memberi dampak 

negatif, khususnya pada anggota kelompok yang 

mengemukakan permasalahannya dan secara umum kepada 

seluruh anggota kelompok. Perlu dipahami bahwa mereka yang 

menceritakan permasalahan pribadi di dalam kelompok adalah 

orang yang memiliki daya psikologis yang kurang baik, 

sehingga ketika respon yang diberikan kurang tepat maka dapat 

semakin memperburuk situasi atau keadaan. 

e. Tahapan dalam Layanan Konseling Kelompok 

 Layanan konseling kelompok memiliki beberapa tahapan.Para 

ahli pada umumnya menggunakan istilah yang berbeda untuk tahapan-

tahapan dalam layanan konseling kelompok namun intinya tetap sama. 
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Menurut Prayitno, tahapan dalam layanan konseling kelompok ada 

empat, yakni: 

a. Tahap pembentukan 

Tahap pembentukan merupakan tahap pengenalan dan 

tahap perlibatan awal dalam kelompok.Tahapan ini sangat perlu 

sebagai dasar pembentukan dinamika kelompok. Dalam tahapan ini 

pemimpin kelompok harus menjelaskan pengertian layanan 

konseling kelompok, tujuan, tata cara dan asas-asas konseling 

kelompok.  Selain itu pengenalan antar sesama anggota kelompok 

maupun pengenalan anggota kelompok dengan pemimpin 

kelompok juga dilakukan pada tahapan ini. 

b. Tahap peralihan 

Pada tahapan ini pemimpin kelompok perlu kembali 

mengalihkan perhatian anggota kelompok tentang kegiatan apa 

yang akan dilakukan selanjutnya, menawarkan atau mengamati 

apakah para anggota sudah siap menjalani kegiatan pada tahap 

selanjutnya, membahas suasana yang terjadi, dan meningkatkan 

kemampuan keikutsertaan anggota.
29

 

c. Tahap kegiatan 

Tahap kegiatan merupakan tahap inti dari layanan 

konseling kelompok.Dalam tahap ketiga ini hubungan antar 

anggota kelompok tumbuh dengan baik.Saling tukar pengalaman 

dalam bidang suasana perasaan yang terjadi, pengutaraan, 

penyajian dan pembukaan diri berlangsung dengan bebas. Masing-

masing anggota kelompok secara bebas mengemukakan masalah 

yang akan dibahas, menetapkan masalah yang akan dibahas 

terlebih dahulu,  kemudian anggota membahas masing-masing 

masalah secara mendalam dan tuntas, akhir tahapan ini adalah 

dihasilkan solusi atau penyelesaian masalah atas permasalahan 

yang telah dibahas. 

d. Tahap pengakhiran 

Pada tahapan ini pemimpin kelompok  mengemukakan 

bahwa kegiatan akan segera diakhiri, meminta kepada para anggota 

kelompok untuk mengemukakan perasaan tentang kegiatan yang 

telah dijalani, serta membahas kegiatan lanjutan. Dalam tahapan ini 

pemimpin kelompok tetap mengusahakan suasana hangat, bebas 

dan terbuka, memberikan pernyataan dan mengucapkan terima 

kasih atas keikutsertaan anggota, memberikan semangat untuk 

kegiatan lebih lanjut, penuh rasa persahabatan dan empati.
30
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Tahap-tahap yang dijelaskan di atas harus dilakukan dalam 

pelaksanaan layanan konseling kelompok karena masing-masing 

tahapan memiliki peranan masing-masing dalam mensukseskan 

pelaksanaannya.Ketika pemimpin kelompok tidak mengikuti tahapan 

yang ada, maka kemungkinan yang terlaksana hanyalah sebatas diskusi 

umum antara seorang yang disebut dengan pembimbing dengan 

beberapa anggota kelompok. 

3. Hubungan Konseling Kelompok dengan Kesehatan Mental Siswa 

Layanan konseling kelompok merupakan salah satu jenis dari 

layanan bimbingan dan konseling. Konseling kelompok dimaknai sebagai 

suatu upaya pemberian bantuan kepada individu/siswa yang mengalami 

masalah-masalah pribadi melalui kegiatan kelompok agar tercapai 

perkembangan yang optimal.
31

  

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya yaitu 

kerangka teori, layanan konseling merupakan layanan yang mempunyai 

pengaruh yang besar bagi para siswa, baik dari psikologis, cara berfikir, 

sikap maupun perilakunya.  

Keaktifan mengikuti layanan konseling kelompok adalah aktifnya 

siswa dalam kegiatan tersebut, seperti mengeluarkan pendapat, bertanya, 

menanggapi, sikap antusias berkomunikasi dengan pemimpin kelompok 

dan anggota kelompok, maupun keikutsertaan siswa dalam layanan 

konseling kelompok. 
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Kesehatan mental merupakan salah satu aspek psikologis siswa. 

Kesehatan mental adalah kondisi jiwa dimana seseorang dapat menyesuaikan 

diri dengan diri sendiri, orang lain dan dengan lingkungan dimana ia berada. 

Perilaku orang yang sehat mentalnya akan tampak ceria, percaya diri, 

humoris, bahagia, memiliki keseimbangan emosi dan sebaginya. Dengan 

mengikuti layanan konseling kelompok yang memanfaatkan dinamika 

kelompok maka siswa akan merasa terbantu teratasi masalah yang 

dihadapinya. Dengan terbantunya siswa dalam menghadapi permasalahan-

permasalahan yang dhadapi maka siswa akan merasa tidak memiliki beban 

mental, siswa akan percaya diri, bahagia dan memiliki keseimbangan dalam 

emosinya. 

 

B.  Penelitian yang Relevan 

Setalah peeliti membaca dan memahami dari berbagai sumber maka 

penelitian yang dilakukan oleh: 

1. Eko Sujadi  pada tahun 2011 dengan judul korelasi antara keaktifan 

mengikuti layanan konseling kelompok terhadap efektifitas komunikasi 

antarpribadi siswa kelas VIII sekolah menengah pertama negeri 

Pekanbaru.  relevansi penelitian ini dengan penelitian yang peneliti 

lakukan yaitu sama-sama membahas tentang variabel layanan konseling 

kelompok sebagai variabel X atau variabel independentnya, sedangkan 

yang menjadi perbedaan yaitu pada penelitian Eko Sujadi  yang menjadi 

variabel Y atau dependentnya adalah Efektifitas komunikasi antarpribadi, 

sementara yang peneliti lakukan pada variabel Y atau variabel dependent 

adalah kesehatan mental siswa. Selain itu jenis penelitian yang dilakukan 
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oleh Eko Sujadi adalah penelitian korelasi, sementara yang peneliti 

lakukan adalah penelitian kausal komparatif atau regresi. 

2. Rosyidin (2011) dengan judul pengaruh puasa terhadap kesehatan 

mendal siswa MTs AL-Khairiyah Kedoya Selatan Jakarta Selatan. 

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu 

sama-sama membahas tentang variabel kesehatan mental sebagai variabel 

Y atau variabel dependent, sedangkan yang menjadi perbedaan yaitu 

pada penelitian Rosyidin  yang menjadi variabel X atau independent 

adalah puasa, sementara yang peneliti lakukan pada variabel X atau 

variabel independent adalah layanan konseling kelompok.  

 

C. Konsep Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka 

disusun konsep operasioanal. Sebagaimana yang telah dikemukakan 

sebelumnya bahwa fokus penelitian ini adalah gambaran mengenai keaktifan 

mengikuti layanan konseling kelompok, gambaran mengenai efektifitas 

kesehatan mental, dan pengaruh layanan konseling kelompok terhadap 

kesehatan mental.  

1. Layanan Konseling Kelompok 

Keaktifan siswa dapat dikatakan baik berdasarkan indikator 

sebagai berikut: 

a. Anggota kelompok membina suasana keakraban dalam hubungan antar 

kelompok. 

b. Anggota kelompok menyusun aturan dan mematuhinya. 
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c. Anggota kelompok aktif dalam kegiatan. 

d. Semua anggota kelompok mampu berkomunikasi secara terbuka. 

e. Berusaha membantu anggota lain. 

f. Memberi kesempatan pada anggota lain untuk memainkan peranannya. 

g. Siswa sering mengikuti kegiatan layanan konseling kelompok. 

2. Kesehatan Mental 

Indikator siswa yang memiliki kesehatan mental yang baik adalah 

sebagai berikut: 

a. Memiliki sikap batin (Attidude) yang positif terhadap dirinya sendiri. 

b. Mampu mengadakan integrasi dengan fungsi-fungsi yang psikis ada. 

c. Mampu berotonom terhadap diri sendiri (mandiri). 

d. Memiliki persepsi yang obyektif terhadap realitas yang ada. 

e. Mampu menyelaraskan kondisi lingkungan dengan diri sendiri. 

 

 

D. Hipotesis 

Dari permasalahan dan landasan teori yang peneliti jabarkan, maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Ha:  Ada pengaruh yang positif dan signifikan  layanan konseling 

kelompok terhadap kesehatan mental Siswa Sekolah Menengah Atas 

Negeri 2 Kampar Timur 

H0:  Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan  layanan konseling 

kelompok terhadap kesehatan mental Siswa Sekolah Menengah Atas 

Negeri 2 Kampar Timur 


