
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Layanan Bimbingan Kelompok 

2.1.1 Pengertian layanan bimbingan kelompok 

Menurut Romlah (2001), bimbingan kelompok adalah proses 

pemberian bantuan yang diberikan pada individu dalam situasi 

kelompok. Bimbingan kelompok ditujukan untuk mencegah 

timbulnya masalah pada siswa dan mengembangkan potensi siswa. 

 Sedangkan menurut Prayitno (1995) bimbingan kelompok adalah 

memanfaatkan dinamika untuk mencapai tujuan-tujuan bimbingan 

dan konseling, bimbingan kelompok lebih menekankan suatu upaya 

bimbingan kepada individu melalui kelompok. 

 

2.1.2 Tujuan bimbingan kelompok 

Tujuan bimbingan kelompok yang dikemukakan oleh Prayitno 

(1995) adalah sebagai berikut : 

a. Tujuan Umum 
Tujuan umum dari layanan bimbingan kelompok adalah berkembangnya 
sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi anggota kelompok. 
Sering menjadi kenyataan bahwa kemampuan bersosisalisasi atau 
berkomunikasi seseorang sering terganggu oleh perasaan, pikiran, 
persepsi, wawasan dan sikap yang tidak obyektif, sempit dan terkukung 
serta tidak efektif. Melalui layanan bimbingan kelompok diharapkan hal-
hal yang menganggu atau menghimpit perasaan dapat diungkapkan, 
diringankan melalui berbagai cara, pikiran yang buntu atau beku 
dicairkan dan didinamikkan melalui masukkan dan tanggapan baru, 
persepsi yang menyimpang atau sempit diluruskan dan diperluas melalui 
pencairan pikiran, sikap yang tidak efektif kalau perlu diganti dengan 
yang baru yang lebih efektif. Melalui kondisi dan proses berperasaan, 
berpikir, berpersepsi dan berwawasan terarah, luwes dan luas serta 



dinamis kemampuan berkomunikasi, bersosialiasi dan bersikap dapat 
dikembangkan.Selain tujuan tersebut yaitu untuk mengentaskan masalah 
klien dengan memanfaatkan dinamika kelompok. 
b. Tujuan Khusus 
Bimbingan kelompok bermaksud membahas topik-topik tertentu. Melalui 
dinamika kelompok yang intensif, pembahasan topik-topik itu mendorong 
pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan dan sikap yang 
menunjang diwujudkannya tingkah laku yang lebih efektif. Dalam hal ini 

kemampuan berkomunikasi verbal maupun non verbal ditingkatkan. 
 

Sedangkan menurut Bennet (dalam Romlah, 2001), bimbingan 

kelompok memiliki beberapa tujuan yaitu: 

a. Memberikan kesempatan-kesempatan pada siswa belajar 

hal-hal penting yang berguna bagi pengarahan dirinya yang 

berkaitan dengan masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi 

dan sosial. 

b. Memberikan layanan-layanan penyembuhan melalui 

kegiatan kelompok. 

c. Untuk mencapai tujuan-tujuan bimbingan secara ekonomis 

dan efektif dari pada melalui kegiatan bimbingan 

individual. 

d. Untuk melaksanakan layanan konseling individual secara 

lebih efektif. 

 

 

 

 

 

 



2.1.3 Model layanan bimbingan kelompok 

Menurut Prayitno (1999), dalam penyelenggaraan bimbingan 

kelompok dikenal dua jenis kelompok, yaitu kelompok bebas dan 

kelompok tugas : 

a. Kelompok bebas  

Dalam kegiatannya para anggota bebas mengemukakan 

segala pikiran dan perasaanya dalam kelompok. 

Selanjutnya apa yang disampaikan mereka dalam 

kelompok itulah yang menjadi pokok bahasan kelompok. 

b. Kelompok tugas  

Dalam penyelenggaraan bimbingan kelompok tugas arah 

dan isi kegaiatannya tidak ditentukan oleh para anggota, 

melainkan diarahkan kepada penyelesaiannya suatu tugas. 

Pemimpin kelompok mengemukakan suatu tugas untuk 

selanjutnya dibahas dan diselesaikan oleh anggota 

kelompok. 

 

2.1.4 Teknik-teknik bimbingan kelompok 

Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam bimbingan 

kelompok, seperti yang disebutkan oleh Tatiek Romlah (2001) 

Beberapa teknik yang biasa digunakan dalam pelaksanaan bimbingan kelompok 
yaitu, antara lain : pemberian informasi diskusi kelompok, pemecahan masalah 
(problem solving), permaianan peranan (role playing), permainan simulasi 
(simulation games), karyawisata (field trip), penciptaan suasana keluarga (Home 
Room). 

 



Dari beberapa teknik bimbingan kelompok tersebut, yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik diskusi kelompok. 

2.1.5 Tahap-tahap bimbingan kelompok 

Menurut Hartinah (2009), tahap-tahap bimbingan kelompok dibagi 

menjadi 4 tahap, yaitu: 

a. Tahap pembentukan 
Kegiatan awal dari sebuah kelompok dapat dimulai dengan pengumpulan 
para (calon) anggota kelompok dalam rangka kegiatan kelompok yang 
direncanakan, meliputi: (a) Pengenalan dan pengungkapan tujuan. (b) 
pelibatan diri. (c) pemasukan diri. 

b. Tahap peralihan 
Tahap ini merupakan jembatan antara tahap pertama dan tahap ketiga. 

c. Kegiatan kelompok 
Tahap ini merupakan tahap dimana tujuan akan dicapai yaitu penyelesaian 
tugas, jika bimbingan kelompok yang digunakan adalah topik tugas. Jika 
yang digunakan adalah topik bebas, maka tahap ini juga akan menentukan 
topik serta penyelesaiannya sekaligus. 

d. Pengakhiran 
Setelah kegiatan kelompok memuncak pada tahap ketiga, kegiatan 
kelompok kemudian menurun dan selanjutnya kelompok akan mengakhiri 
kegiatannya pada saat yang dianggap tepat. 

 

2.1.6  Bimbingan kelompok teknik diskusi 

Menurut Romlah (2001), dalam pelaksanaan bimbingan 

kelompok, diskusi kelompok tidak hanya untuk memecahkan 

masalah, tetapi juga untuk mencerahkan suatu persoalan, serta 

untuk pengembangan pribadi. Teknik ini memiliki 3 langkah, 

yaitu: 

a. Perencanaan, dalam tahap ini disiapkan tujuan diskusi, jenis 

diskusi, melihat pengalaman dan perkembangan siswa mengenai 

diskusi, memperhitungkan waktu, dan mengemukakan hasil yang 

diharapkan dari diskusi. 



b. Pelaksanaan, dalam tahap ini fasilitator memberikan topik, waktu 

yang digunakan, dan memberitahu cara melaporkan hasil, serta 

menunjuk pengamat diskusi. 

c. Penilaian, pada tahap ini fasilitator meminta pengamat untuk 

melaporkan hasil pengamatannya, memberikan komentar 

mengenai proses diskusi, dan membicarakannya dengan 

kelompok. 

Sedangkan menurut Dink Meyer dan Muro (dalam Romlah, 2001) 

bimbingan kelompok teknik diskusi mempunyai 3 tujuan, yaitu: 

1. Untuk mengembangkan pengertian terhadap diri sendiri. 

2. Untuk mengembangkan kesadaran tentang diri dan orang lain. 

3. Untuk mengembangkan pandangan baru mengenai hubungan 

antar manusia. 

2.2 Konsep diri 

 2.2.1 Pengertian konsep diri 

Menurut Brooks, konsep diri adalah pandangan dan perasaan individu 

tentang diri individu itu sendiri. (dalam Rakhmat, 2005). Sedangkan 

menurut Hurlock (1990) konsep diri adalah gambaran yang dimiliki orang 

tentang dirinya. 

Menurut Mulyana (2000) konsep diri adalah pandangan individu mengenai 

siapa diri individu, dan itu bisa diperoleh lewat informasi yang diberikan 

lewat informasi yang diberikan orang lain pada diri individu. 



 

2.2.2 Aspek-aspek konsep diri positif 

Menurut William D.Brooks (dalam Rahkmat, 2005) bahwa dalam 

menilai dirinya seseorang ada yang menilai positif dan ada yang menilai 

negatif. Berikut merupakan aspek-aspek konsep diri positif yang dimiliki 

individu: 

a. Individu tersebut yakin akan kemampuannya mengatasi masalah. 
b. Merasa setara dengan orang lain. 
c. Menerima pujian tanpa rasa malu. 
d. Menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan, dan 

perilaku yang tidak seluruhnya disetujui masyarakat. 
e. Mampu memperbaiki dirinya karena sanggup mengungkapkan aspek-aspek 

kepribadian yang tidak disenangi dan berusaha mengubahnya. 
 

Sedangkan aspek-aspek konsep diri negatif adalah sebagai berikut: 

1. Peka terhadap kritik 
2. Responsif terhadap pujian 
3. Mempunyai sikap hiperkritis 
4. Merasa tidak disenangi oleh orang lain  
5. Merasa pesimis ketika berkompetisi (Brooks, Emmert, 1976) 

 

2.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri  

Menurut Centi (1993) faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan 

konsep diri adalah : 

a. Orang Tua 

Dalam hal ini informasi atau cerminan tentang diri kita, orang tua kita 

memegang peranan paling istimewa. Penilaian yang orang tua 

kenakan kepada kita untuk sebagian besar menjadi penilaian yang kita 

pegang tentang diri kita. 

 



b. Saudara Sekandung 

Hubungan dengan saudara sekandung juga penting dalam 

pembentukan konsep diri. Anak sulung yang diperlakukan seperti 

seorang pemimpin oleh adik-adiknya dan mendapat banyak 

kesempatan berperan sebagai penasihat mereka, mendapat banyak 

keuntungan besar dari kedudukannya dalam hal pengembangan 

konsep diri yang sehat. Sedang anak bungsu yang pada umumnya 

dianggap seperti anak kecil terus menerus akan mengakibatkan 

kepercayaan dan harga dirinya lemah. 

c. Sekolah 

Tokoh utama di sekolah adalah guru, seorang guru yang sikap dan 

pribadinya baik membawa dampak besar bagi penanaman gagasan 

dalam pikiran siswa tentang diri mereka. Untuk kebanyakan siswa, 

guru merupakan model. Selain itu siswa yang sering mendapatkan 

prestasi dalam bidang akademik maupun bidang lain, tentu akan 

memperoleh pujian dan pengahargaan dari banyak pihak di sekolah 

mulai dari teman, guru, bahkan kepala sekolah. Bagi mereka pujian 

dan pengahargaan dapat menumbuhkan konsep diri positif karena ada 

pengakuan dari orang lain yang menerima keberadaan dirinya. 

Seangkan siswa yang bermasalah akan sering dihukum cenderung 

memiliki konsep diri negatif. 

 

 



d. Teman sebaya 

Hidup kita tidak terbatas dalam lingkungan keluarga saja, kita juga 

punya teman. Teman sebaya merupakan urutan kedua setelah orang 

tua. Setelah mendapatkan pengakuan dari orang tua individu juga 

membutuhkan pengakuan dari orang lain yaitu teman sebaya. Peranan 

individu dalam kelompok sebagai “pemimpin kelompok” atau 

sebaliknya “pengacau kelompok” akan membuat individu memiliki 

pandangan terhadap dirinya sendiri (Calhoun alih bahasa Satmoko, 

1995:78). Dalam pergaulan dengan teman-teman itu, apakah kita 

disenangi, dikagumi, dan dihormati atau tidak, ikut menentukan dalam 

pembentukan konsep diri kita. 

e. Masyarakat 

Sebagai anggota masyarakat sejak kecil kita sudah dituntut untuk 

bertindak menurut cara dan patokan tertentu yang berlaku pada 

masyarakat kita. Penilaian masyarakat terhadap diri individu akan 

membentuk konsep diri individu. Penilaian masyarakat yang terlanjur 

menilai buruk terhadap individu akan membuat individu kesulitan 

memperoleh melalui gambaran diri yang baik. 

f. Pengalaman 

Banyak pandangan tentang diri kita, dipengaruhi juga oleh 

pengalaman keberhasilan dan kegagalan kita. Konsep diri adalah hasil 

belajar, dan belajar dapat diperoleh melalui pengalaman individu 

sehari-hari. Dalam melakukan aktifitas sehari-hari individu 



dihadapkan pada keberhasilan dan kegagalan. Pengalaman individu 

yang mengalami keberhasilan dan kegagalan. Pengalaman individu 

yang mengalami keberhasilan studi, bergaul, berolah raga akan mudah 

mengembangkan harga diri individu. Sedangkan pengalaman 

kegagalan akan merugikan perkembangan harga diri individu. 

2.2.4 Isi Konsep Diri 

Menurut Jersild dalam penelitiannya terhadap penelitian anak sekolah 

dasar dan sekolah menengah yang dikutib Burns (1993) 

mendiskripsikan isi dari konsep diri adalah : 

a. Karakteristik fisik 

Karakteristik yang merupakan suatu ciri atau hal yang membedakan dari individu 
dengan individu yang lain yaitu, yang mencakup penampilan secara umum, ukuran 
tubuh dan berat tubuh, dan detail-detail dari kepala dan tungkai lengan. Karakteristik 
fisik dapat menyebabkan adanya pandangan yang berbeda tiap individu satu dengan 
individu yang lain tentang dirinya sendiri, contohnya kalau seorang bintang film 
yang cantik pasti akan dijadikan idola. Hal ini kadang dijadikan masalah, karena 
individu itu sendiri merasa memiliki kekurangan dibandingkan dengan temannya 
yang memiliki kelebihan, seperti kurang tinggi, terlalu gemuk, tidak cantik, perasaan 
ini dapat berkembang menjadi konsep diri yang negatif apabila masyarakat 
memperhatkan dan menjunjung individu yang mempuyai kelebihan dibandingkan 
dengan individu yang tidak mempunyai kelebihan. 

b. Penampilan 

Penampilan dari setiap individu tentunya berbeda antara individu yang satu dengan 
individu yang lain, hal ini dapat menggambarkan kepribdian seseorang. Penampilan 
ini mencakup cara berpakaian, model rambut dan make-up, dengan keadaan seperti 
ini, individu dimungkinkan percaya diri atau tidak. Misalnya, seseorang yang tidak 
pernah memakai make up suatu saat disuruh temannya memakainya, tentunya pada 
saat itu ada perbedaan antara temannya yang sudah terbiasa memakai make up 
dengan dirinya yang malu dan menutupi wajahnya dengan kain. 

c. Kesehatan dan kondisi fisik 

Kesehatan dan kondisi fisik sangat diperlukan bagi setiap individu dalam menjalani 
hidup ini, terutama dalam mencapai karier. Individu yang mempunyai kesehatan dan 
kondisi fisik yang tidak baik akan mengakibatkan gangguan kenormalan yang 
berakibat individu itu merasa tidak aman atau kurang percaya diri, yang berakibat 
menimbulkan penilaian terhadap dirinya sendiri menjadi negatif, individu yang 
memiliki kesehatan dan kondisi fisik yang baik akan percaya diri bila dibandingkan 
dengan yang memiliki kesehatan dan kondisi fisik yang tidak baik atau lemah. 



d. Rumah dan hubungan keluarga 

Rumah dan hubungan keluarga merupakan lingkungan pertama yang dikenal atau 
ditempati individu saat lahir dan mengenal lingkungan luar. Didalam rumah, 
hubungan keluarga akan tercipta suasana dan kondisi yang menyenangkan atau 
tidak, ini dapat dijadikan sebagai suatu informasi, pengalaman, yang dijadikan 
pegangan hidup individu untuk berinteraksi, untuk itu rumah dan hubungan keluarga 
yang terjalin dengan baik akan membuat individu senang dan bahagia dengan rumah 
dan hubungan keluarga yang dimilikinya, tetapi seorang individu yang rumah dan 
hubungan keluarganya yang tidak terjalin dengan baik, misalnya kedua orang tuanya 
sering bertengkar, bercerai atau broken home ini akan menyebabkan individu 
memiliki pandangan negatif tentang keluarganya. 

e. Hobi dan permainan 

Hobi dan permainan sangat berhubungan, karena dari percobaan setiap permainan 
akan muncul pengembangan hobi, dengan terkuasainya permainan itu, individu akan 
berusaha mengembangkan kemampuan dan percaya diri terhadap hobi dan 
permainannya. Individu yang memiliki hobi dan permainan yang dapat 
dikembangkan secara baik akan terarah dan adanya dukungan dari diri, keluarga dan 
lingkungan dekatnya, individu akan termotivasi untuk mengembangkannya dan 
tentunya individu itu akan dipandang lingkungan sekitarnya. 

f. Sekolah dan pekerjaan sekolah 

Sekolah merupakan tempat belajar individu dalam tahap pencarian ilmu. Dalam 
sekolah ada tugas-tugas yang diberikan individu. Individu yang mengerjakan 
tugasnya sebelum batas waktu pengumpulan, disinilah terlihat bagaimana 
kemampuan dan sikap individu terhadap sekolah apakah ia merasa mampu dan 
berprestasi didalam mengerjakan tugastugas sekolah. Seorang individu yang selalu 
mendapat nilai tidak bagus ini akan mempengaruhi cara belajarnya atau pandangan 
individu bahwa dirinya seorang yang cenderung gagal atau bodoh. 

g. Kecerdasan 

Kecerdasan berkaitan dengan status intelektual yang dimiliki individu. Kecerdasan 
ini ada yang tinggi dan ada yang rendah, dari kecerdasan ini cara berfikir atau daya 
tangkap individu berbeda, sehingga pandangan dirinya sendiri tentunya juga 
berbeda-beda, misalnya anak yang memiliki kecerdasan yang baik/tinggi akan dipuji 
oleh guru, orang tua dan temannya yang kemudian individu itu akan percaya diri 
saat mengerjakan tugas atau mengikuti tes. 

h. Bakat dan minat 

Bakat dan minat yang dimiliki individu itu berbeda-beda walaupun individu itu 
kembar sekalipun. Seseorang yang memiliki bakat dan minat yang terlatih atau 
disalurkan akan mengakibatkan individu itu mempunyai keinginan untuk maju dan 
berkembang dan biasanya timbul perasaan percaya diri bahwa dirinya memiliki 
suatu kelebihan berbeda dengan individu yang bakat dan minatnya yang tidak jelas 
atau asal-asalan, sehingga ini dapat menyebabkan individu putus asa atau tidak 
percaya diri. 

i. Ciri kepribadian 

Ciri kepribadian seseorang ini berhubungan dengan tenpramen, karakter dan 
tendensi emosional dan lain sebagainya. Ciri kepribadian ini akan mempengaruhi 
individu dalam bertindak atau dalam berfikir, misalnya seseorang individu yang 



selalu mengatur, dalam segi kegiatan individu itu akan selalu mengatur atau 
berpandangan kalau dia berhak mengaturnya. 

 

j. Sikap dan hubungan sosial 

Sikap dan hubungan sosial yang dilakukan oleh individu akan berpengaruh terhadap 
orang-orang yang berada disekitarnya, pergaulan dengan teman sebaya. Seorang 
individu yang ekstrovet cenderung akan senang dengan keadaan ramai dan akan 
mudah dalam mencari teman atau memulai pembicaraan, hal ini dapat membuat 
individu itu semakin bertambah wawasan, informasi, pengalaman dan pengetahuan. 
Sedangkan pada individu yang introvert akan cendeung menutup diri, dan berusaha 
menjauh dari teman-temannya dengan berpikiran dirinya mempunyai banyak 
kelemahan. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap dan hubungan 
sosial ini akan mempengaruhi individu dalam memandang dirinya sendiri, misalnya 
anak introvert memandang lingkungan yang ditemapti saat ini membosankan dan 
menyakitkan bagi dirinya sendiri. 

k. Religius 

Manusia hidup tidak dapat terlepas dari hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, 
karena tanpa bantuan dan karunia-Nya, kita tidak bisa hidup. Seseorang yang 
memiliki segi religius positif akan menjalankan perintah-perintah-Nya dan 
meninggalkan larangan-larangan-Nya, untuk itu religius yang positif ini akan 
mempengaruhi cara berpikir dan bertingkah laku atau bertindak yang mengarah 
kepada penilaian diri yang percaya diri dan positif. 

 
2.3 Temuan Penelitian yang Relevan 

Penelitian eksperimen serupa pernah diteliti oleh Suprapto pada tahun 

2007 dengan judul Efektifitas Pelaksanaan Layanan Bimbingan 

Kelompok dalam Mengembangkan Konsep Diri Positif Pada Siswa 

Kelas XI SMA Teuku Umar Semarang Tahun Pelajaran 2006/2007“ 

dengan Hasil uji Wilcoxon diperoleh Zhitung = -15,860 kurang dari 

Ztabel = (-0,48) atau berada pada daerah penolakan Ho. Hal ini 

menunjukkan ada peningkatan yang signifikan konsep diri setelah 

mengikuti layanan bimbingan kelompok. 

 



Temuan lain yang relevan dengan penelitian ini adalah Keefektifan 

Layanan Bimbingan Kelompok dengan Metode Diskusi untuk 

Mengembangkan Konsep Diri pada Siswa Kelas X SMA Negeri 1 

Wonosari Tahun Pelajaran 2011/2012 yang diteliti oleh Chadidjah HA 

& Diah Arina S pada tahun 2012 dengan hasil uji hipotesis 

menujukkan bahwa nilai thitung = 40,072 dan ttabel = 1,691 maka t 

hitung > t tabel (40,072 > 1,691) sehingga H0 ditolak dan Ha diterima, 

yang berarti ada perbedaan yang signifikan penerapan layanan 

bimbingan kelompok dengan metode diskusi untuk mengembangkan 

konsep diri pada siswa kelas X SMA Negeri. 

 

2.4 Kerangka Berpikir 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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Penelitian ini memiliki beberapa tahap, yang pertama dilakukan adalah 

melakukan pre test pada subjek penelitian sebagai test awal untuk 

mengetahui konsep diri subjek penelitian, sehingga subjek penelitian dapat 

dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. Kedua kelompok ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan 

dengan dibuktikan dengan hasil uji homogenitas yang dilakukan. Namun, 

kedua kelompok tidak mendapatkan perlakuan yang sama, kelompok 

eksperimen mendapatkan treatment  berupa layanan bimbingan kelompok 

teknik diskusi kelompok, sedangkan kelompok kontrol tidak mendapatkan 

treatment . Setelah treatment selesai diberikan, kedua kelompok 

melakukan post test skala konsep diri untuk dibandingkan hasilnya. 

 

2.5 Hipotesis 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

Layanan bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok dapat 

meningkatkan konsep diri positif  pada siswa kelas XII IPA SMA 

Kristen 2 Salatiga Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 

 

 

 




