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BAB II

KAJIAN TEORIDAN KONSEP OPERASIONAL

A. Kajian Teori

1. Layanan Bimbingan Kelompok

a. Pengertian

Layanan bimbingan kelompok merupakan suatu cara

memberikan bantuan (bimbingan) kepada individu (siswa) melalui

kegiatan kelompok. Layanan bimbingan kelompok merupakan layanan

yang diselenggarakan oleh seorang guru pembimbing terhadap

sekelompok siswa untuk memberi bantuan (bimbingan) melalui

kegiatan kelompok. Maka dalam layanan bimbingan kelompok harus

mewujudkan dinamika kelompok untuk membahas berbagai hal yang

berguna bagi pengembangan atau pemecahan masalah individu (siswa)

yang menjadi peserta layanan.

Layanan bimbingan kelompok adalah suatu bantuan yang

memanfaatkan dinamika kelompok sebagai media dalam upaya

membimbing individu-individu yang memerlukan.1

Berkaitan dengan layanan bimbingan kelompok Dewa Ketut

Sukardi mengemukakan layanan bimbingan kelompok adalah suatu

1Prayitno, Loc. Cit.
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bantuan yang diberikan kepada siswa secara bersama-sama dengan

memanfaatkan dinamika kelompok.2

Layanan bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang
diberikan dalam suasana kelompok. Gazda mengemukakan
bahwa bimbingan kelompok di sekolah merupakan kegiatan
informasi kepada sekelompok siswa untuk membantu mereka
menyusun rencana dan keputusan yang tepat.3

Berdasarkan pengertian para ahli tersebut, penulis dapat

menjelaskan bahwa layanan bimbingan kelompok sering juga

diartikan memanfaatkan dinamika untuk mencapai tujuan-tujuan

bimbingan konseling. Bimbingan kelompok merupakan suatu bantuan

(bimbingan) yang diberikan kepada individu melalui kelompok.

Dalam bimbingan kelompok dinamika kelompok ini dimanfaatkan

untuk mencapai tujuan-tujuan bimbingan kelompok.Di mana dalam

bimbingan kelompok sangat penting untuk pengembangan dinamika

kelompok di dalam kelompoknya. Bahkan dinamika kelompok itu

merupakan tugas utama dalam bimbingan kelompok, karena tanpa

perkembangan dinamika kelompok maka kegiatan bimbingan

kelompok tidak akan membuahkan hasil sebagaimana yang

diharapkan.

b. Tujuan Layanan Bimbingan Kelompok

Kesuksesan layanan bimbingan kelompok sangat dipengaruhi

oleh sejauhmana keberhasilan tujuan yang akan dicapai dalam layanan

bimbingan kelompok yang diselenggarakan.

2Dewa Ketut Sukardi, Manajemen Bimbingan Konseling, Bandung: Alfabeta, 2002, h.
50.

3Prayitno, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h. 309.
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Secara umum layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk

pengembangan kemampuan bersosialisasi, dan  secara khusus

tujuan layanan bimbingan kelompok adalah mendorong

pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan dan sikap

yang menunjang perwujudan tingkah laku yang efektif, yakni

meningkatkan kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun

non verbal para siswa.4

Adapun tujuan bimbingan kelompok menurut Prayitno yaitu :

1) Mampu berbicara di depan orang banyak,
2) Mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan,

perasaan, dan lain sebagainya kepada orang banyak,
3) Belajar menghargai pendapat orang lain,
4) Bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakannya,
5) Mampu mengendalikan diri dan menahan emosi (gejolak

kejiwaan yang bersifat negatif),
6) Dapat bertenggang rasa,
7) Menjadi akrab satu sama lainnya,
8) Membahas masalah atau topik-topik umum yang dirasakan

atau menjadi kepentingan bersama (khusus dalam bimbingan
kelompok),

9) Dapat saling membantu memecahkan masalah pribadi yang
dikemukakan dalam kelompok (khusus dalam konseling
kelompok).5

Dengan adanya kegiatan bimbingan kelompok memungkinkan

kepada individu untuk bisa melatih diri dan mengembangkan dirinya

dalam memahami dirinya sendiri, orang lain dan lingkungannya.

Adanya interaksi dan dinamika kelompok yang hidup, memberikan

stimulis dan dukungan kepada anggota kelompok untuk bisa

mewujudkan kemampuannya dalam hubungan dengan orang lain,

4Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan diMadrasah,Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2007, h. 178-179.

5Prayitno, Op. Cit, h. 172.
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melatih diri untuk berbicara di depan teman-temannya dalam ruang

lingkup yang berkelompok, memahami dirinya dalam membina sikap

yang responsibel dan perilaku normatif. Sehingga dengan demikian

bimbingan kelompok ini mempunyai tujuan yang praktis dan dinamis.

a. Manfaat Layanan Bimbingan Kelompok

Manfaat dan pentingnya  layanan bimbingan kelompok bagi

siswa antara lain :

1) Diberi kesempatan yang luas untuk berpendapat dan

membicarakan hal yang terjadi di sekitarnya, semua pendapat itu

melalui dinamika kelompok.

2) Menimbulkan sikap yang positif terhadap keadaan diri dan

lingkungan mereka yang bersangkut paut dengan hal-hal yang

mereka bicarakan di dalam kelompok.

3) Menyusun program-program kegiatan, di mana dalam menyusun

program-program itu diharapkan dapat mendorong siswa untuk

melaksanakan kegiatan-kegiatan nyata dan langsung untuk

membuahkan hasil sebagaimana telah diprogramkan.6

Apabila kemanfaatan itu dapat ditumbuh kembangkan, maka

bimbingan kelompok akan sangat efektif bukan saja bagi

perkembangan pribadi masing-masing siswa tetapi kemaslahatan

lingkungan dan masyarakat.

6Ibid, h. 67.
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b. Asas-asas Layanan Bimbingan Kelompok

1) Asas Kerahasiaan

Anggota kelompok harus menyimpan dan merahasiakan apa saja,

data dan informasi yang didengar dan dibicarakan dalam

kelompok, terutama hal-hal yang tidak boleh dan tidak layak

diketahui oleh orang lain.

2) Asas Keterbukaan

Semua peserta bebas dan terbuka mengeluarkan pendapat, ide,

saran, dan apa saja yang dirasakan dan dipikirkannya.

3) Asas Kesukarelaan

Semua peserta dapat menampilkan dirinya secara spontan tanpa

disuruh-suruh atau malu-malu atau dipaksa oleh teman yang lain

atau oleh pemimpin kelompok.

4) Asas Kenormatifan

Semua yang dibicarakan dan yang dilakukan dalam kelompok

tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan peraturan yang

berlaku.7

c. Tahap-tahap Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok

Layanan bimbingan kelompok memiliki beberapa tahapan. Para

ahli pada umumnya menggunakan istilah yang berbeda untuk tahapan-

tahapan dalam layanan bimbingan kelompok namun intinya tetap

7Ibid, h, 116.
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sama. Menurut Prayitno, tahapan dalam layanan bimbingan kelompok

ada empat, yakni :

1. Tahapan 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
bimbingan kelompok, tujuan, tata cara dan asas-asas bimbingan
kelompok. Selain itu pengenalan antar sesama anggota kelompok
maupun pengenalan anggota kelompok dengan pemimpin
kelompok juga dilakukan pada tahapan ini. Adapun tahap
pembentukan bimbingan kelompok terdiri dari :

a) Memberikan salam pembuka dan menerima anggota
kelompok secara terbuka serta mengucapkan terima kasih.

b) Berdoa.
c) Menjelaskan bimbingan kelompok.
d) Menjelaskan tujuan bimbingan kelompok.
e) Menjelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok.
f) Menjelaskan asas bimbingan kelompok.
g) Perkenalan dlanjutkan dengan permainan.8

2. Tahap peralihan
Pada tahapan ini pemimpin kelompok perlu kembali

mengalihkan perhatian anggota kelompok tentang kegiatan apa
yang akan dilakukan selanjutnya, menjelaskan jenis kelompok
(kelompok tugas atau bebas), menawarkan atau mengamati apakah
para anggota sudah siap menjalani kegiatan pada tahap
selanjutnya, membahas suasana yang terjadi, dan meningkatkan
kemampuan keikutsertaan anggota.9 Adapun tahap peralihan
bimbingan kelompok terdiri dari :

a) Menjelaskan kembali tentang bimbingan kelompok kepada
para anggota kelompok.

b) Menanyakan kesiapan anggota kelompok untuk kegiatan
lebih lanjut.

c) Memberi contoh topik yang akan dibahas (topik tugas atau
topik bebas).10

3. Tahap kegiatan
Tahap kegiatan merupakan tahap inti dari layanan bimbingan

kelompok. Dalam tahap ke tiga ini hubungan antar anggota
kelompok tumbuh dengan baik.Saling tukar pengalaman dalam
bidang suasana perasaan yang terjadi, pengutaraan, penyajian dan

8 http://www.ajenganjar.blogspot.nl/2012/04/03/langkah-langkah-bimbingan-
kelompok.html.

9 Prayitno, Op. Cit, h. 44.
10 Loc. cit.
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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. Adapun tahap kegiatan bimbingan kelompok terdiri dari :

a) Mengemukakan topik (topik tugas atau topik bebas).
b) Tanya  jawab topik yang telah dikemukakan.
c) Pembahasan topik tersebut secara  tuntas.
d) Menegaskan komitmen para anggota kelompok (apa yang

segera dilakukan berkenaan dengan  topik yang telah
dibahas).11

4. 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 dan penuh rasa persahabatan.12 Adapun
tahap pengakhiran bimbingan kelompok terdiri dari :

a) Menjelaskan bahwa kegiatan bimbingan kelompok akan
diakhiri.

b) Anggota kelompok mengemukakan kesan dan menilai
kemajuan yang dicapai  anggota  kelompok.

c) Memberikan laiseg.
d) Mengucapkan
e) Berdoa untuk penutup.13

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Layanan Bimbingan

Kelompok

1) Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam atau dari

guru pembimbing itu sendiri.Faktor internal dari guru pembimbing

11 Ibid.
12Ibid, h. 60.
13 Loc. Cit.
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sangat mempengaruhi upaya dalam memberikan bantuan kepada

siswa. Adapun yang termasuk dalam faktor internal adalah :

a) Kepribadian atau profil guru pembimbing
Seorang guru pembimbing harus memiliki kepribadian

yang baik.Dengan kepribadian yang baik, diharapkan tidak
terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang bisa merusak
citra pelayanan bimbingan konseling.

b) Pendidikan guru pembimbing
Pelayanan bimbingan konseling merupakan pekerjaan yang

profesional. Setiap pekerjaan profesional menuntut
persyaratan-persyaratan tertentu antara lain pendidikan.
Seorang guru pembimbing selayaknya memiliki pendidikan
profesi, yaitu jurusan bimbingan dan konseling Strata Satu
(S1), S2, maupun S3.Atau sekurang-kurangnya mengikuti
pendidikan dan pelatihan tentang bimbingan konseling.

c) Pengalaman guru pembimbing
Pengalaman memberikan pelayanan bimbingan dan

konseling berkontribusi terhadap keluasan wawasan
pembimbing yang bersangkutan.Setidaknya calon guru
pembimbing di sekolah pernah berpengalaman memberikan
pelayanan bimbingan dan konseling kepada para siswa. Selain
itu, pengalaman hidup pribadi guru pembimbing yang
mengesankan, juga akan turut membantu upaya guru
pembimbing mencari alternatif pemecahan masalah siswa.

d) Kemampuan dan keterampilan guru pembimbing
Memiliki kemampuan atau kompetensi dan keterampilan

oleh guru pembimbing merupakan suatu keniscayaan.Tanpa
kemampuan dan keterampilan maka, guru pembimbing tidak
dapat melaksanakan tugasnya secara baik.14

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang juga mempengaruhi usaha

yang diberikan kepada siswa dalam membentuk hubungan sosial

siwa. Adapun faktor eksternal tersebut adalah sebagai berikut :

a) Waktu
Penyelenggaraan bimbingan dan konseling memerlukan

waktu yang cukup.Oleh karena itu, perlu disediakan waktu dan
kesempatan yang memadai bagi terselenggaranya layanan

14Ibid, h. 122.
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bimbingan kelompok bidang bimbingan sosial.Prayitno dalam
bukunya mengatakan bahwa waktu penyelenggaraan untuk
setiap kali penyelenggaraan layanan sekitar 1-2 jam.15

b) Dana
Dana diperlukan bagi penyediaan sarana dan prasarana

yang memadai, juga untuk keperluan lain, seperti perlengkapan
administrasi, kunjungan rumah, penyusunan laporan kegiatan.
Dalam hal ini perlu diingat bahwa kekurangan dana tidak
selayaknya mengendorkan semangat para pelaksananya untuk
menyelenggarakan tugas-tugas yang menjadi tanggung
jawabnya.16

c) Sarana dan prasarana
Pihak sekolah atau satuan pendidikan perlu menunjang

perwujudan kegiatan guru pembimbing dengan menyediakan
berbagai sarana dan prasarana yang merupakan modal
instrumental bagi suksesnya pelayanan bimbingan
konseling.Seperti ruang bimbingan konseling yang memadai,
perlengkapan kerja sehari-hari, instrumen BK, dan sarana
pendukung lainnya.17 Dengan kelengkapan instrumental
seperti itu kegiatan bimbingan dan konseling akan terlaksana
dengan efisien, efektif, dan optimal.

d) Kerja sama
Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang efektif

itu memerlukan kerja sama semua pihak yang ada dalam
sekolah maupun di luar sekolah. Kerja sama yang dimaksud
dalam sekolah adalah kerja sama yang terjalin antara guru
pembimbing dengan kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan
siswa. Sementara kerja sama yang dimaksud di luar sekolah
adalah terjalinnya hubungan guru pembimbing dengan orang
tua siswa dan masyarakat.18

2. Bidang Bimbingan Sosial

a. Makna Bimbingan Sosial

Bimbingan sosial bermakna suatu bimbingan atau bantuan dalam

menghadapi dan memecahkan masalah-masalah sosial seperti

pergaulan, penyelesaian masalah konflik, penyesuaian diri dan

15 Prayitno dkk, Pelayanan Bimbingan dan Konseling SMP, Padang: UNP Press, 1997,
h.16.

16Ibid, h.189.
17Ibid, h. 47-48.
18Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di

sekolah, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h. 114.
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sebagainya.Bimbingan sosial juga bermakna suatu bimbingan atau

bantuan dari pembimbing kepada individu agar dapat mewujudkan

pribadi yang mampu bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan

lingkungan secara baik.

b. Tujuan Bimbingan Sosial

Tujuan utama pelayanan bimbingan sosial adalah agar individu

yang dibimbing mampu melakukan interaksi sosial secara baik di

lingkungannya.Bimbingan sosial juga bertujuan untuk membantu

individu dalam memecahkan masalah sosial, sehingga individu dapat

menyesuaikan diri secara baik dan wajar dalam lingkungan sosialnya.

Dalam konteks manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk

ciptaan Allah SWT.Dahlan menyatakan bahwa tujuan bimbingan

sosial adalah agar individu mampu mengembangkan diri secara

optimal sebagai makhluk sosial dan makhluk ciptaan Allah SWT.

c. Bentuk-bentuk Bimbingan Sosial

Ada beberapa macam layanan bimbingan sosial yang bisa

diberikan kepada para siswa di sekolah atau madrasah. Bentuk-bentuk

layanan tersebut :

1.Layanan bimbingan kelompok

2.Layanan orientasi

3.Layanan informasi

4.Layanan yang dalam bentuk format individual
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Dan lain sebagainya.19 Bidang bimbingan sosial menyangkut pokok-

pokok pengembangan sebagai berikut :

1) Pemantapan kemampuan berkomunikasi baik secara lisan maupun
tulisan secara efektif.

2) Pemantapan kemampuan menerima dan menyampaikan pendapat
serta berargumentasi secara dinamis, kreatif, dan produktif.

3) Pemantapan bertingkah laku dan berhubungan sosial baik di
rumah, sekolah, maupun di masyarakat pada umumnya dengan
menjunjung tinggi tata krama, sopan santun, etika, serta nilai-nilai
agama, adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku.

4) Pemantapan hubungan yang harmonis dengan teman sebaya, baik
di dalam maupun di luar sekolah serta di masyarakat pada
umumnya.

5) Pemantapan pemahaman kondisi dan peraturan sekolah serta
upaya pelaksanaannya secara dinamis dan bertanggung jawab.

6) Orientasi tentang hidup berkeluarga.20

d. Materi Layanan Bimbingan Kelompok Bidang Bimbingan Sosial

Adapun materi layanan bimbingan kelompok bidang bimbingan

sosial meliputi kegiatan bimbingan tentang :

1) Kemampuan berkomunikasi, serta menerima dan menyampikan
pendapat secara logis, efektif, dan produktif.

2) Kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial (di rumah,
sekolah, dan masyarakat) dengan menjunjung tinggi tata krama,
norma dan nilai-nilai agama, adat-istiadat dan kebiasaan yang
berlaku.

3) Hubungan dengan teman sebaya (di sekolah dan di masyarakat).
4) Pengendalian emosi, penanggulangan konflik dan permasalahan

yang timbul di masyarakat(baik di sekolah maupun di luar
sekolah).

5) Pemahaman dan pelaksanaan disiplin dan peraturan sekolah, di
rumah, di masyarakat.

6) Pengenalan, perencanaan dan pengamalan pola hidup sederhana
yang sehat bergotong royong.21

Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dapat

diselenggarakan melalui tahap-tahapan layanan bimbingan kelompok

19Tohirin, Op. Cit, h.127-128.
20Prayitno, Op. Cit, h. 65-66.
21 Ibid, h. 102-103.
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yaitu tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan dan tahap

pengakhiran. Hal tersebut merupakan proses dalam pelaksanaan

layanan bimbingan kelompok yang dilaksanakan di lembaga

pendidikan (sekolah).

3. Hubungan Sosial

a. Pengertian Hubungan Sosial

Hubungan sosial diartikan sebagi hubungan antarmanusia yang

saling membutuhkan.22 Dalam pengertian tersebut dapat peneliti

simpulkan bahwa hubungan timbal balik yang terjadi diantara siswa

seperti pertemanan.

Hubungan sosial juga diartikan sebagai proses yang membantu

individu melalui belajar dan penyesuain diri, bagaimana bertindak dan

berpikir ia dapat berperan dan berfungsi baik sebagai individu maupun

sebagai anggota masyarakat.23 Dari pengertian tersebut dapat peneliti

simpulkan bahwa hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih

yang saling membantu agar dapat berpikir dan bertingkah laku yang

sesuai dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Alishahbana dkk,

hubungan sosial diartikan sebagai cara individu berinteraksi terhadap

dirinya.24

22Sunarto & B. Agung Hartono, Op. Cit.
23 Hartomo & Arnicun Azis, Op. Cit, h. 116.
24http://www.g-excess.com/id/2014/02/17/makalah-dan-pengertian-hubungansosial.html.
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b. Karakteristik Perkembangan Hubungan Sosial

Hubungan sosial yang dilakukan oleh siswa yang satu dengan

siswa lain, berguna agar setiap siswa dapat memahami lingkungannya

sehingga dapat bertingkah laku yang sesuai. Pada siswa yang

merupakan seorang remaja yang berkembang memiliki sejumlah

karakteristik yang menonjol dari perkembangan hubungan sosialnya,

yaitu:

1) Berkembangnya kesadaran akan kesunyian dan dorongan untuk

bergaul.

Seorang siswa yang sedang mengalami masa remaja, akan merasa

kesunyian dan merasa sangat membutuhkan orang lain sebagai

teman baik itu sebagai teman curhat maupun sebagai teman untuk

memperluas pergaulan.

2) Adanya upaya memilih nilai-nilai sosial.

Dalam hubungan sosial, siswa akan memilih serta membeda-

bedakan nilai-nilai yang ada di lingkungan baik nilai-nilai sosial

yang baik maupun yang tidak baik.

3) Meningkatnya ketertarikan pada lawan jenis.

Salah satu karakteristik berkembangnya hubungan sosial siswa

yang mengalami masa remaja adalah keingintahuan siswa untuk

mengetahui hal-hal yang terjadi pada lawan jenisnya.
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4) Mulai tampak kecenderungan mereka untuk memilh karir tersebut.

Hal ini kerena mereka telah memikirkan masa depan mereka,

sehingga mereka sudah memilih-milih karir apa yang cocok dan

yang ia senangi.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Hubungan Sosial

Siswa

Menurut Mohammad Ali dan Muhammad Asrori dalam buku

Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik, bahwa ada 3

lingkungan yang mengetahui perkembangan sosial seseorang, antara

lain:

1. Lingkungan keluarga

2. Lingkungan sekolah

3. Lingkungan masyarakat.25

Melalui lingkungan keluarga, individu memulai hubungan sosial

sejak setelah individu itu menjalani hubungan dengan keluarganya

terutama ibunya pada saat menyusui memiliki arti yang sangat

penting. Kebutuhan bergaul dan berhubungan dengan orang lain telah

dirasakan sejak anak berumur enam bulan, disaat anak itu telah

mampu mengenal manusia lain, terutama ibu dan anggota

keluarganya. Anak mulai mengenal dan mampu membedakan arti

senyum dan perilaku sosial seperti marah dan kasih sayang. Dengan

kata lain, keluarga yang membentuk seseorang individu termasuk

25Mohammad Ali & Mohammad Asrori, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik,
Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009, h. 96.
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hubungan sosialnya pada orang lain. Di sekolah, individu belajar

membina hubungan sosial dengan teman-teman sebayanya yang

berada di sekolah yang dating dari berbagai dengan status dan warna

sosial yang berbeda-beda. Dalam lingkungan masyarakat, individu

mengembangkan apa yang ia ketahui dari lingkungan keluarga dan

lingkungan sekolahnya, untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan

sekitarnya. Dalam menjalani hubungan sosial, individu harus

berlandaskan:

1. Kemanfaatan
Artinya hubungan antar individu dalam kehidupan kemasyarakatan
itu hendaknya memberikan kemanfaatan, bukan kemudaratan.
Baik semua pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun
yang tidak langsung dalam proses hubungan tersebut.

2. Kasih sayang
Artinya dalam melakukan hubungan kemasyarakatan dengan
individu lain dilakukan dengan penuh kasih sayang, saling
menghargai dan menghormati.

3. Saling menghargai dan menghormati
Artinya menghargai dan menghormati orang (individu) lain secara

wajar.
4. Menumbuhkan rasa aman pada individu lain

Artinya keberadaan seseorang individu menjadikan orang lain
merasa tentram bukan sebaliknya, tentram dalam arti lahiriah
maupun batiniah.

5. Kerjasama konstruktif
Artinya setiap individu berusaha membantu individu lain untuk
saling meninggikan derajat kemanusiaannya masing-masing.

6. Toleransi
Artinya terhadap orang lain berlainan agama dikembangkan sikap
saling menghargai.

7. Keadilan
Artinya setiap orang hak orang lain dan kewajiban memberikan
apa yang menjadi hak orang lain itu tanpa mengorbankan apa yang
menjadi haknya.26

26Aunur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling dalam Islam, Jakarta: UII Perss, 2006,
h. 141-145.
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Menurut William James dan Charles H. Cooley dalam buku

Psikologi Sosial, bahwa perkembangan individu manusia itu

berhubungan erat sekali dengan perkembangan masyarakat di

lingkungannya.27 Agus Sujanto dalam bukunya Psikologi Umum

mengatakan bahwa sebab atau faktor terjalinya hubungan sosial di

dalam kelompok sosial adalah:

1) Semua anggota-anggotanya mempunyai tujuan yang sama dengan
tujuan persekutuan itu.

2) Semua anggotanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
3) Persekutuan itu terbentuk karena persamaan nasib dan tujuan

tersebut.
4) Tali yang mengikat adalah tali yang bersifat alami atau asli.28

d. Bentuk-bentuk Hubungan Sosial

Hubungan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu proses yang

asosiatif dan disosiatif. Hubungan sosial asosiatif adalah hubungan

yang bersifat positif, artinya hubungan ini dapat mempererat atau

memperkuat jalinan atau solidaritas kelompok.Sedangkan hubungan

sosial disosiatif merupakan hubungan yang bersifat negatif, artinya

hubungan ini dapat meregangkan atau menggoyahkan jalinan atau

solidaritas kelompok yang telah terbangun. Hubungan asosiatif

memiliki bentuk-bentuk berikut ini:

1) Kerja sama

Kerja sama dapat dilakukan paling sekit oleh dua individu

untuk mencapai sesuatu tujuan bersama. Di dalam mencapai tujuan

27http://www.crayonpedia.org/MW/2014/02/17/BAB12.bentuk-bentuk hubungan sosial
dan Pranata sosial dalam kehidupan masyarakat

28Agus Sujanto, Psikologi Umum, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009, h. 237.
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bersama tersebut, pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama

saling memahami kemampuan masing-masing dan saling

membantu sehingga terjalin sinergi. Kerja sama dapat terjalin

semakin kuat jika dalam melakukan kerja sama tersebut terdapat

kekuatan dari luar yang mengancam. Ancaman dari pihak luar ini

akan membutuhkan yang lebih besar Karena selain para pelaku

kerja sama akan menumbuhkan semangat yang lebih besar karena

selain para pelaku kerja sama akan berusaha mempertahankan

eksistensinya, mereka juga sekaligus berupaya mencapai tujuan

bersama.

2) Akomodasi

Dapat diartikan sebagai suatu keadaan atau sebagai suatu

proses. Sebagai keadaan, akomodasi adalah suatu bentuk

keseimbangan dalam interaksi antar individu atau kelompok

manusia dalam kaitannya dengan norma sosial dan nilai sosial

yang berlaku. Sebagai proses, akomodasi menunjukkan pada

usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu

usaha-usaha untuk mencapai kestabilan.

3) Asimilasi

Adalah proses sosial yang timbul apabila ada kelompok

masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda,

saling bergaul secara interaktif dalam jangka waktu lama. Dengan

demikian, lambat laun kebudayaan asli akan berubah sifat dan
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wujudnya menjadi kebudayaan baru yang merupakan perpaduan

kebudayaan dan masyarakat dengan tidak lagi membeda-bedakan

kebudayaan lama dengan kebudayaan baru. Proses ini ditandai

dengan adanya usaha mengurangi perbedaan yang ada.

4) Akulturasi

Adanya suatu keadaan diterimanya unsur-unsur budaya asing

ke dalam kebudayaan sendiri. Diterimanya unsur-unsur budaya

asing tersebut berjalan secara lambat dan disesuaikan dengan

kebudayaan sendiri, sehingga kepribadian budaya sendiri tidak

hilang.29

Sedangkan bentuk-bentuk hubungan disosiatif adalah:

1. Persaingan

Adalah suatu proses sosial yang dilakukan oleh individu atau

kelompok dalam usahanya mencapai keuntungan tertentu tanpa

adanya ancaman atau kekerasan dari para pelaku.

2. Kontravensi

Merupakan suatu bentuk proses yang berada diantara

persaingan dengan pertentangan atau pertikaian. Kontravensi

adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang atau unsur-

unsur budaya kelompok lain. Sikap tersembunyi tersebut dapat

berubah menjadi kebencian, namun tidak sampai menjadi

pertentangan atau pertikaian.Bentuk kontravensi, misalnya berupa

29http://www.crayonpedia.org/MW/2014/02/17/BAB12.bentuk-bentuk hubungan sosial
dan Pranata sosial dalam kehidupan masyarakat,
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perbuatan menghalangi, menghasut, memfitnah, berkhianat,

provokasi, dan intimidasi.

3. Pertentangan/ perselisihan

Adalah suatu proses di mana individu atau kelompok

menantang pihak lawan dengan ancaman dan atau kekerasan untuk

mencapai suatu tujuan.30

e. Tujuan Hubungan Sosial

Hubungan sosial yang terjalin diantara individu yang satu

dengan individu yang lain mempunyai tujuan, antara lain :

1) Individu harus diberi ilmu pengetahuan (keterampilan) yang

dibutuhkan bagi kehidupan kelak di masyarakat.

2) Individu harus mampu berkomunikasi secara efektif dan

mengembangkan kemampuannya.

3) Pengendalian fungsi-fungsi organik yang dipelajari melalui

latihan-latihan mawas diri yang tepat.

4) Bertingkah laku selaras atau tata nilai dan kepercayaan pokok yang

ada pada lembaga atau kelompok khususnya dan masyarakat pada

umumnya.31

30Ibid.
31 Hartomo & Aricun Azis, Op, Cit.
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B. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri Andayani

(Mahasiswi Manajemen Pendidikan Islam Konsentrasi Bimbingan Konseling

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA Riau), dengan judul : “Upaya

Guru Pembimbing dalam Membentuk Hubungan Sosial Siswa di Sekolah

Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru”, bahwa guru pembimbing dapat

menyelesaikan masalah hubungan sosial siswa di Sekolah Mengah Atas

Negeri 12 Pekanbaru Tahun 2013.

Penelitian tentang masalah sosial siswa sudah dilakukan oleh Raja

Rahimah (Mahasiswi Manajemen Pendidikan Islam Konsentrasi Bimbingan

Konseling Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA Riau, 2011), dengan

judul :“Upaya Guru Pembimbing dalam Mengatasi Masalah Hubungan

Interpersonal Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 34 Pekanbaru”,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang tergolong  bermasalah dalam

hubungan interpersonal sangat banyak (77%) dibandingkan dengan tidak

bermasalah (23%). Jenis-jenis masalah yang dialami siswa berupa: (1) siswa

kurang mampu membangun pertemanan (68%). (2) siswa belum mampu

membangun persahabatan: sangat banyak (92%). (3) siswa kesulitan untuk

masuk ke kelompok sosial yang sudah dibentuk: (96%). Sedangkan faktor-

faktor penyebab terjadinya masalah hubungan interpersonal: (1) siswa belum

mampu berkomunikasi dengan baik (54%). (2) siswa masih membangun

hubungan interpersonal berdasarkan status sosial (75%). (3) siswa masih
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membangun hubungan interpersonal berdasarkan intelegensi (69%). (4) masih

membangun hubungan interpersonal berdasarkan gender (94%).

Penelitian yang dilakukan oleh Netty Sari Murni (Mahasiswi

Majemen Pendidikan Islam Konsentrasi Bimbingan Konseling Fakultas

Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA Riau, 2010), dengan judul :“Hubungan

Layanan Bimbingan Kelompok dengan Minat Belajar Siswa Kelas VIII di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Pekanbaru”. Hasil penelitiannya

bahwa ada hubungan yang signifikan antara keikutsertaan siswa dalam

layanan bimbingan kelompok terhadap minat belajar siswa berdasarkan

korelasi yang diperoleh koefisien sebesar 0,731 pada taraf signifikan 5%=

0,217 sedangkan pada taraf signifikan 1% =0,281.

Namun berdasarkan dari penelitian-penelitian relevan tersebut

peneliti lebih memfokuskan pada Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok

Bidang Bimbingan Sosial dalam Membentuk Hubungan Sosial Siswa di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan alat yang digunakan untuk

memberikan batasan terhadap konsep teoritis.Selain itu juga untuk

menentukan ukuran-ukuran secara spesifik dan teratur agar mudah dipahami

dan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penulisan ini, konsep-

konsep perlu dioperasionalkan agar lebih terarah. Seperti yang telah

disebutkan di atas, penelitian ini berkenaan dengan pelaksanaan layanan
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bimbingan kelompok bidang bimbingan sosial dalam membentuk hubungan

sosial siswa.

1. Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok bidang bimbingan sosial dalam

membentuk hubungan sosial siswa di SMP Negeri 23 Pekanbaru dapat

diukur dengan indikator :

1) Tahap pembentukan

a. Guru pembimbing memberikan salam pembuka dan menerima

anggota kelompok secara terbuka serta mengucapkan terima kasih.

b. Guru pembimbing memulai kegiatan dengan berdoa.

c. Guru pembimbing menjelaskan bimbingan kelompok.

d. Guru pembimbing menjelaskan tujuan bimbingan kelompok.

e. Guru pembimbing menjelaskan cara pelaksanaan bimbingan

kelompok.

f. Guru pembimbing  menjelaskan asas bimbingan kelompok.

g. Perkenalan masing-masing anggota kelompok dilanjutkan dengan

permainan

2) Tahap peralihan

a. Guru pembimbing menjelaskan kembali tentang bimbingan

kelompok kepada para anggota kelompok dan memberi contoh

topik tugas yang akan dibahas angsgota kelompok dalam

membentuk hubngan sosial.

b. Guru pembimbing menanyakan kesiapan anggota kelompok untuk

kegiatan lebih lanjut.
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3) Tahap kegiatan

a. Guru pembimbing mengemukakan topik tugas untuk dibahas

anggota kelompok dalam membentuk hubungan sosial.

b. Guru pembimbing melakukan tanya  jawab tentang topik yang

telah dikemukakan kepada anggota kelompok dalam membentuk

hubungan sosial.

c. Guru pembimbing melakukan pembahasan topik tersebut secara

tuntas dengan anggota kelompok dalam membentuk hubungan

sosial.

d. Guru pembimbing menegaskan komitmen para anggota kelompok

berkenaan dengan  topik tersebut dalam membentuk hubungan

sosial.

4) Tahap pengakhiran

a. Guru pembimbing menjelaskan bahwa kegiatan bimbingan

kelompok akan diakhiri.

b. Guru pembimbing meminta anggota  kelompok mengemukakan

kesan dan menilai kemajuan yang dicapai  anggota  kelompok

dalam membentuk hubungan sosial.

c. Guru pembimbing memberikan laiseg untuk mengukur tingkat

pemahaman anggota kelompok berkenaan dengan membentuk

hubungan sosial.

d. Guru pembimbing mengucapkan terima kasih dan menutup

kegiatan dengan berdoa.
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2. Guru pembimbing Adapun indikator faktor-faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan layanan bimbingan kelompok bidang bimbingan sosial dalam

membentuk hubungan sosial siswa adalah :

1) Faktor internal

a. Kepribadian atau profil guru pembimbing

b. Pendidikan guru pembimbing

c. Pengalaman guru pembimbing

d. Kemampuan dan keterampilan guru pembimbing

2) Faktor eksternal

a. Waktu

b. Sarana dan prasarana

c. Dana

d. Kerja sama


