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ABSTRAK
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Masalah pokok dalam penelitian ini adalah tentang rendahnya
hubungan sosial siswa, salah satu teknik untuk meningkatkan hubungan sosial
siswa melalui layanan konseling kelompok dengan pendekatan Cognitive
Behavior Therapy (CBT). Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat adakah
pengaruh yang signifikan konseling kelompok dengan pendekatan Cognitive
Behavior Therapy (CBT) terhadap peningkatan hubungan sosial siswa kelas
VII di SMPN 2 Rambatan.
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode
eksperimen yaitu desain Pre-Exsperimental design, tipe one group pretestposttest design. Skala alat pengumpulan data yang digunakan adalah skala
Likert yang mengacu pada kisi-kisi yang dibuat. Purposive Sampling
merupakan tekhnik pengambilan sampel yang digunakan. Sampel dalam
penelitian ini adalah sebanyak 12 orang siswa yang memilki hubungan sosial
yang rendah dan sedang, untuk menguji hipotesis digunakan analisis statistik
dengan Uji-t.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan konseling kelompok dengan
pendekatan Cognitive Behavior Therapy (CBT) berpengaruh signifikan dalam
mengatasi hubungan sosial siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis yang
menunjukkan bahwa (t0=6,20) > (tt=2,201), ini berarti bahwa konseling
kelompok dengan pendekatan Cognitive Behavior Therapy (CBT) berpengaruh
signifikan dalam mengatasi hubungan sosial siswa di SMPN 2 Rambatan pada
taraf signifikan 5%.

Kata Kunci: Konseling Kelompok, Cognitive Behavior Therapy (CBT),
Hubungan Sosial
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Manusia tidak akan terlepas dari kodratnya sebagai makhluk sosial,
yang mana ia harus hidup berdampingan dengan manusia lainnya dan
sepanjang hidupnya bersosialisasi dengan orang lain dalam proses hubungan
sosial, baik hubungan antara individu dengan individu, maupun individu
dengan kelompok. Walgito (2003:65) mengemukakan bahwa “hubungan
sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu lainnya, individu
satu dapat mempengaruhi individu lainnya atau sebaliknya, sehingga adanya
hubungan timbal balik. Menurut Soekanto (2006:55) hubungan sosial
merupakan :
Hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan
antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antar
kelompok dengan kelompok manusia. Sedangkan Ali (2004:85)
Mengemukakan bahwa hubungan sosial adalah cara individu
berinteraksi terhadap orang-orang di sekitarnya dan bagaimana
pengaruh hubungan itu terhadap dirinya.
Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa
hubungan sosial tidak terlepas dari keseharian individu atau kelompok sosial
tersebut karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang
selalu berinteraksi selama hidupnya. Hubungan sosial sesama manusia
disebut juga dengan istilah Hablumminannas. Hubungan sosial tersebut harus
dibina dengan baik didasari dengan kemanfaatan yang didapatkannya sesuai
dengan jalan Allah SWT. Hal itu tertuang dalam Firman Allah SWT QS AlMai’idah (5): 2) Berikut ini :
                




1
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Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada
Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.
Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa sebagai khalifah di
muka bumi ini memiliki kewajiban yang sama, yakni tolong menolong,
mengerjakan kebaikan serta bertakwa kepada Allah SWT. Tolong menolong
atau saling membantu dalam kebaikan, tolong menolong juga merupakan
hubungan sosial, seorang manusia yang membantu orang lain. Fatimah (
Fernanda, 2012:01) mengemukakan bahwa :
Tugas perkembangan yang harus dikuasai remaja adalah memilki
keterampilan sosial (sosial skill) untuk menyesuaikan diri dengan
kehidupan sehari-hari, keterampilan tersebut meliputi kemampuan
berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain, menghargai
diri sendiri dan orang lain, mendengarkan pendapat atau keluhan dari
orang lain, memberi atau menerima kritikan, bertindak sesuai dengan
norma aturan yang berlaku. Bagi individu yang mampu menguasai
ketempilan tersebut ia akan mampu menyesuaikan diri dengan
lingkungan sosial.
Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa keberhasilan
remaja dalam menyelesaikan tugas perkembangan akan mengantarkannya ke
dalam kondisi penyesuaian yang baik dalam hidupnya. Remaja yang mampu
menguasai keterampilan tersebut, akan mudah mneyesuaikan diri dan
berhubungan dengan orang lain. bagi remaja yang tidak mampu membina
hubungan yang lebih matang akan mengalami masalah sosial bahkan
mengalami keterlambatan untuk mencapai perkembangan yang optimal,
karena dalam mencapai perkembangan tersebut remaja membutuhkan
kehadiran orang dalam melaksanakan setiap perkembangannya.
Manusia merupakan makhluk sosial begitu pula dengan peserta didik
yang merupakan anggota masyarakat hendaknya memiliki kemampuan
hubungan sosial yang baik, terutama di lingkungan sekolah. Hal ini
disebabkan karena sebagian besar waktu peserta didik dilakukan untuk
berinteraksi dengan orang-orang yang berada di sekolah, baik dengan teman
sebaya, guru, atau warga sekolah lainya, maka tidak heran jika peserta didik
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satu dengan peserta didik lainnya saling mempengaruhi baik secara prilaku,
cara berbicara, cara berpakaian dan lain-lain. Menurut Walgito (2003: 65)
hubungan sosial adalah :
Hubungan antara individu satu dengan individu lainnya, individu satu
dapat mempengaruhi individu lainya atau sebaliknya, jadi terdapatnya
hubungan yang saling timbal balik. Hubungan individu tersebut dapat
antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau
kelompok dengan kelompok. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan
bahwa hubungan sosial atau hubungan sosial tidak dapat terlepas dari
keseharian individu atau kelompok sosial karena pada dasarnya
manusia merupakan mahluk sosial yang selalu akan berinteraksi
semasa hidupnya.
Menurut Loomis dalam (Putri, 2016: 23) ciri – ciri hubungan sosial
adalah :
1. Jumlah pelakunya lebih dari satu orang atau lebih.
Pada hubungan sosial pelakunya lebih dari satu orang, yakni ada
dua orang, tiga, empat atau lebih ( non tunggal).
2. Komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol
atau lambang.
Pada hubungan sosial juga bisa menggunakan simbol-simbol atau
lambang untuk berkomunikasi.
3. Dimensi waktu yang meliputi masa lalu, masa kini, dan masa yang
akan datang.
Pada hubungan sosial selalu berjalan sesuai waktu, komunikasi ini
akan terus berlanjut meski bertukar masa.
4. Tujuan yang hendak dicapai
Dalam hubungan sosial, apa yang disampaikan dan apa yang
dibicarakan itu memilki tujuan tersendiri pada individu.
Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa ciri-ciri
hubungan sosial yang baik adalah jumlah pelakunya lebih dari satu orang atau
lebih, komunikasi antar pelaku dengan menggunakan symbol-simbol atau
waktu yang meliputi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang serta
tujuan yang hendak dicapai. Seseorang yang berinteraksi baik dengan orang
lain, maka hubungan sosialnya dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika
seseorang berinterkasi kurang baik dengan orang lain, maka hubungan
sosialnya tidak dapat berjalan dengan baik.
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Hubungan sosial terbagi dua, yaitu hubungan sosial positif dan
hubungan sosial

negatif, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hurlock

(dalam Nia Voniati (2017:166)) hubungan sosial positif dan negatif ditandai
dengan ciri sebagai berikut:
(1) Dapat berpartisipasi dalam kegiatan, (2) Mampu bertanggung
jawab, (3) Menangani masalah dengan baik, (4) Mengambil keputusan
dengan senang tanpa konflik, (5) Dapat menunjukan amarah secara
langsung bila tersinggung atau bila hak nya dilanggar, (6) Dapat
menunjukan kasih sayang secara langsung dengan cara dan takaran
yang sesuai, (7) Dapat menahan emosional. Sedangkan Hubungan
sosial negatif ditandai dengan ciri : (1) Tidak mampu menyesuaikan
diri dengan situasi sosial, (2) Tidak bertanggung jawab, (3) Sikap
yang sangat agresif dan sangat yakin pada diri pribadi, (4) Sering
tampak depresif dan jarang tersenyum dan bergurau, (5) Suka
melamun, (6) Tidak menunjukkan kepekaan, (7) Kebiaasaan
berbohong untuk memenuhi suatu tujuan, (8) Suka mengkoreksi
kesalahan orang lain dan mencari-cari alasan bila dikritik, (9) Sikap iri
hati.
Ahmadi (2004:191) menggolongkan dua macam hubungan sosial
yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif, yaitunya :
1. Hubungan sosial yang bersifat Asosiatif (positif) Bentuk-bentuk
hubungan social asosiatif :
a) Kerjasama, yaitu usaha bersama antara orang perorangan atau
kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
b) Akomodasi, yaitu proses penyesuaian sosial dalam interaksi
antara pribadi dan kelompok manusia untuk meredakan
pertentangan.
c) Asimilasi, yaitu proses sosial yang timbul dalam kelompok
masyarakat dengan latar belakang budaya berbeda, saling
bergaul secara dekat dalam waktu yang lama.
2. Hubungan sosial yang bersifat Disosiatif (negatif). Bentuk-bentuk
hubungan sosial yang bersifat Disosiatif yaitu :
a) Persaingan, yaitu perjuangan yang dilakukan oleh seseorang
untuk memperoleh kemenangan, tanpa menimbulkan ancaman
atau benturan fisik.
b) Kontraversi, yaitu proses sosial yang berada antara persaingan
dan pertentangan diri seseorang suatu rencana dan perasaan,
baik dalam bentuk sesuatu yang disembunyikan maupun
kebencian atau keragu-raguan terhadap kepribadian seseorang.
c) Pertentangan atau pertikaian, yaitu terjadi karena adanya
perbedan-perbedaan tertentu antara suatu kelompok masyarakat
yang lain

5

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa hubungan sosial
memilki dua bentuk yaitu positif dan negatif, jika individu memiliki
hubungan sosial positif, maka individu akan mudah berinteraksi, yakni berupa
mudahnya bekerjasama, menyesuaikan diri dan memiliki rasa tolong
menolong dan simpati, sedangkan jika individu memiliki hubungan sosial
yang negatif, maka akan sulit bagi individu untuk berinteraksi, dan hal ini
akan menimbulkan adanya persaingan, kontroversi dan pertentangan atau
pertikaian dalam berinteraksi. Sebagaimana firman Allah SWT QS. ALMujadillah (11) :
             
             
    
Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu:
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya
Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan:
"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan
orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi
ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa
yang kamu kerjakan.
Keterkaitan ayat di atas dengan hubungan sosial ialah bahwa dalam
hubungan sosial haruslah berlapang-lapang dalam sebuah majlis atau
kelompok, karena dalam berkelompok banyak pendapat dan ide-ide yang
dikemukakan, saling harga menghargai, misalnya dalam belajar kelompok
dengan melakukan sebuah diskusi dalam mengerjakan tugas sekolah.
Permasalahan hubungan sosial pada remaja dapat di atasi dengan
beberapa pendekatan, salah satunya pendekatan Cognitive Behavior Therapy
CBT. Menurut (McLeod, 2006:158) bahwa :
Cognitive Behavior Therapy (CBT) merupakan salah satu pendekatan
dalam konseling yang bertujuan untuk mengubah prilaku melaui
perubahan kognisi menggunakan teknik-teknik Cognitive Behavior
Therapy (CBT) yaitu mendiskusikan keyakinan irasional, melakukan
penenangan, pelatihan keterampilan sosial, penugasan rumah dalam
settingan konseling kelompok.
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Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa Cognitive
Behavior Therapi (CBT) bertujuan untuk mengubah perilaku melalui
perubahan kognisi dengan menggunakan beberapa teknik, dan salah satunya
yang bekaitan dengan pelatihan keterampilan sosial. Cognitive Behavior
Therapy (CBT) di pelopori oleh Aaron Temkin Beck. Lahir pada tahun 1921,
dan pada tahun 1956 lulus dari Philadelpia Psikoanalitic Institute dan
bergabung dengan fakultas Depatemen Psikiater Medical School Universitas
Pennsylavinia sebagai professor emeritus.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa konseling
Cognitive Behavior Therapi (CBT) berkaitan dengan hubungan sosial, maka
peneliti menggunakan Konseling Cognitive Behavior dalam bentuk
kelompok, karena konseling kelompok memberikan kesempatan kepada para
konseli

untuk

mengekspresikan

perasaan

yang

bertentangan,

mengeksplorasikan keraguan diri dan merealisasikan minat untuk berbagi
dengan anggota kelompok yang lain. Beck (2011) menyatakan Konseling
Cognitive Behavior dalam bentuk kelompok sangat sesuai diterapkan bagi
siswa, karena merupakan proses edukasi yang bertujuan mengajarkan konseli
untuk menjadi terapis bagi dirinya sendiri, dan menekankan pada pencegahan.
Dalam CBT ada beberapa tahapan yang akan dilakukan ketika konseli.
Menurut (McLeod, 2006: 157) tahapan-tahapan sebagai berikut:
1) Tahap Awal
Calon anggota kelompok umummnya tahu sangat sedikit tentang
program perilaku kognitif, jadi penting bahwa mereka diberikan
semua informasi yang relevan tentang proses kelompok sebelum
mereka bergabung.
2) Tahap Kerja: Rencana Perawatan Dan Aplikasi Teknik
Penilaian dan evaluasi terus berlanjut pada tahap kerja, dan
pemimpin kelompok harus terus mengevaluasi tingkat efektifitas
sesi dari seberapa baik tujuan pengobatan tercapai.
3) Tahap Akhir
Selama tahap akhir dari kelompok perilaku kognitif, pemimpin
terutama berkepentingan dengan memilki anggota mentransfer
perubahan yang mereka tunjukkan dalam kelompok kelingkungan
sehari-hari mereka.
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Berdasarkan penjelasan diatas mengenai tahapan dalam CBT, terdapat
tiga tahapan, yakni tahap awal, tahap kerja, dan tahap akhir maka dapat
disimulasikan bahwa CBT itu merupakan pendektan yang bisa memberikan
kesempatan kepada anggota kelompok agar anggota kelompok aktif dan
secara terstruktur dalam konseling. Sehingga anggota kelompok mendapatkan
manfaat dalam kegiatan konseling sesuai dengan tahapan CBT. Adapun
tujuan CBT (Darimis, 2014:192) “yakni untuk menghilangkan distorsi dalam
berfikir,

sehingga

individu

dapat

berfungsi

lebih

efektif,

artinya

Penekanannya pada cara individu memproses informasi, yang dapat
menyebabkan perilaku tidak efektif. Dostorsi pemikiran konseli ditantang,
diuji dan dibahas untuk membantu perasaan, pikiran, dan perilaku yang lebih
positif”.
Adanya

alasan

dalam

memilih

konseling

kelompok

dengan

pendekatan CBT untuk mengatasi masalah dalam hubungan sosial yakni
konseling kelompok memilki dinamika kelompok yang aktif agar anggota
kelompok yang memilki masalah dalam hubungan sosial dapat berinteraksi,
baik itu dalam mengungkapkan masalah, mengeluarkan ide-ide serta
memberikan tanggapan dan pendapat, selanjutnya CBT memiliki teknikteknik dan salah satu teknik tersebut yakni adanya keterampilan sosial yang
bertujuan dalam berinteraksi baik, serta bersosialisasi baik itu pergaulannya,
etika, komunikasi dan sebagainya yang berkaitan dengan hubungan sosial.
Menurut (Nurihsan, 2007: 24) yakni:
Konseling kelompok merupakan bantuan kepada individu dalam
situasi kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan, serta
diarahkan pada pemberian kemudahan dalam perkembangan dan
pertumbuhannya. Konseling kelompok bersifat memberi kemudahan
bagi pertumbuhan dan perkembangan individu, dalam arti memberi
kesempatan, dorongan, juga pengarahan kepada individu-individu
yang bersangkutan untuk mengubah sikap dan perilakunya selaras
dengan lingkungannya.
Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami konseling kelompok
sangat berpengaruh terhadap tingkah laku klien, yang mana konseling
kelompok dapat member kemudahan pada klien dalam perkembangan dan
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pertumbuhannya yang mana klien diberi kesempatan, dorongan dan juga
pengarahan kepada klien yang bersangkutan dalam mengubah sikap dan
perilaku dalam lingkungannya. Shertzer dan Stone (dalam Romlah, 2006:161)
mengemukakan bahwa “dinamika kelompok adalah kekuatan-kekuatan yang
berinteraksi dalam kelompok pada waktu kelompok melakukan kegiatankegiatan untuk mencapai tujuannya”. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat
dipahami bahwa dinamika kelompok ini dimanfaatkan dalam kegiatan
konseling kelompok untuk meningkatkan interaksi sosial siswa, karena di
dalam dinamika kelompok terdapat interaksi interpersonal yang ditandai
dengan semangat, kerja sama antar anggota kelompok, saling berbagi
pengetahuan, dan pengalaman. Interaksi interpersonal inilah yang kemudian
dimanifestasikan siswa dalam berinteraksi dengan orang lain dalam kegiatan
sehari-hari. Dengan demikian kejadian atau kegiatan yang terjadi dalam
konseling kelompok ini dapat melatih anggota kelompok untuk berinteraksi
dengan baik, dengan begitu interaksi sosial siswa dapat meningkat.
Adapun tujuan konseling kelompok menurut Barriyah (dalam Lubis,
2011:205) adalah:
1. Membantu individu dalam mencapai perkembangan yang optimal
2. Berperan mendorong munculnya motivasi kepada klien untuk
merubah perilakunya dengan memanfaatkan potensi yang
dimilikinya.
3. Klien dapat mengatasi masalahnya lebih cepat dan tidak
menimbulkan gangguan emosi.
4. Menciptakan dinamika sosial yang berkembang intensif.
5. Mengembangkan keterampilan komunikasi dan interkasi sosial
yang baik dan sehat.
Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa konseling
kelompok dapat membantu individu untuk mencapai perkembangan secara
optimal, seperti halnya perkembangan dalam hubungan sosial sehingga
mencapai kematangan dalam hubungan sosial. Konseling kelompok juga
mengarahkan dan mendorong individu dalam merubah perilaku kepada arah
yang lebih baik dengan memanfaatkan kelompok sebagai pengarah dan
pemberi masukan. Keterkaitan antara layanan konseling kelompok dengan
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hubungan sosial adalah layanan konseling kelompok dapat membantu siswa
memiliki hubungan sosial yang positif dan dapat menerapkannya dalam
kehidupan sosial, sehingga akan memudahkan siswa dalam bersosialisasi
karna konseling kelompok memilki dinamika kelompok yang bertujuan agar
anggota kelompok aktif dalam berinteraksi.
Berdasarkan pendapat di atas, peneliti mengkombinasikannya
konseling kelompok dengan pendekatan, yang mana pendekatan tersebut
ialah Cognitive Behavior Therapy (CBT). Beberapa pengalaman para
konselor dalam melakukan praktek konseling di Indonesia, khususnya di
sekolah sebagai tempat para konselor atau guru BK berkerja, sering kali
layanan konseling dilakukan dengan cara memberikan nasihat. Pemberian
nasihat diharapkan adanya perubahan pemahaman terhadap perilaku siswa
yang menyimpang. Namun perubahan tersebut hanya beberapa kasus siswa
saja yang mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, sisanya masih
banyak siswa kembali melakukan kesalahannya karena tidak adanya sebuah
bantuan untuk melatih perilaku baru, dan siswa cenderung enggan untuk
mendengarkan nasihat.
Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di SMPN 2
Rambatan siswa mengalami permasalahan dalam hubungan sosial, yaitu
siswa kelas VII2, dari seluruh siswa kelas VII2 yang berjumlah 89 orang dan
diantaranya kelas VII21, VII2, VII23, dan dari tiga kelas tersebut kelas VII2
yang berjumlah 29 orang siswa yang terdapat masalah hubungan sosial yang
penulis peroleh dari hasil sosiometri yang penulis berikan kepada siswa kelas
VII2 tersebut. Sebagaimana penjelasan dari guru BK yakni FM, beliau
mengatakan :
Hubungan sosial pada siswa kelas VII2 di SMPN 2 Rambatan kurang
baik, hal itu terlihat dari sering terjadi diskriminasi dalam berteman,
membully (mengejek) teman terkadang sampai pada perkelahian fisik
yang mengakibatkan perselisihan antar siswa, tidak hanya hubungan
siswa dalam bergaul yang kurang baik, kerjasama dalam proses
belajar mengajar di kelas pun kurang efektif, contohnya ketika guru
memberikan tugas dalam bentuk kelompok, tidak semua anggota
kelompok yang mengerjakan, melainkan siswa yang rajin saja yang
mengerjakan.
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Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa guru
mata pelajaran yaitu ibuk OS, FM, HN, beliau mengatakan :
Siswa tidak berpatisipasi dalam kegiatan yang diberikan oleh guru hal
ini terlihat ketika dalam proses belajar mengajar guru membagi siswa
dalam suatu kelompok, ada beberapa siswa yang hanya
menghandalkan temannya yang rajin dan pintar, sedangkan siswa
yang tidak berpatisipasi tersebut hanya duduk dan melamun saja, tidak
berani mengeluarkan pendapatnya. Selain itu juga ada siswa yang tak
dianggap penting, diremehkan, tidak dihargai maupun dikucilkan,
seperti apabila ada siswa yang ingin bicara, langsung dibantah oleh
temannya sebelum dia dapat mengeluarkan pendapat, ketika ada
teman yang mengeluarkan pendapat, bertanya, ditertawakan, (cimooh)
dan masih ada siswa yang pilih-pilih dalam berteman, sehingga
teman-teman mereka yang lain menjadi tersisih.
Selain itu juga ada pendapat dari guru Wali kelas, yakni ibuk DH,
beliau mengatakan bahwa “siswa juga ada bersaing dalam hal yang negatif,
contoh untuk menjadi siapa yang ditakuti oleh temannya yang lain, siapa
yang paling kaya, siapa yang paling cantik dan ganteng, ini disertai juga
dengan adanya geng, atau pilih-pilih teman”.
Fenomena di SMP N 2 Rambatan menunjukkan bahwa beberapa
siswa yang memiliki masalah hubungan sosial seperti hal itu terlihat dari
sering terjadi diskriminasi dalam berteman, membully (mengejek) teman
terkadang sampai pada perkelahian fisik yang mengakibatkan perselisihan
antar siswa, tidak hanya hubungan siswa dalam bergaul yang kurang baik,
kerjasama dalam proses belajar mengajar di kelas pun juga kurang baik,
apabila ada siswa yang ingin bicara, langsung dibantah oleh temannya
sebelum dia dapat mengeluarkan pendapat, ketika ada teman yang
mengeluarkan pendapat, bertanya, ditertawakan, (cimooh).
Setelah melihat fenomena di atas peneliti tertarik untuk meneliti
bagaimana mengatasi hubungan sosial negatif melalui sebuah penelitian yang
berjudul : “Pengaruh Layanan Konseling Kelompok dengan Pendekatan
Cognitive Behavior Therapy (CBT) dalam mengatasi Hubungan Sosial
Siswa Kelas VII2 Di SMPN 2 Rambatan”
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B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat
diidentifikasi masalah sebagai berikut :
1. Pelaksanaan layanan konseling kelompok dengan pendekatan Cognitive
Behavior Therapy (CBT) di SMP N 2 Rambatan
2. Pengaruh konseling kelompok dengan pendekatan Cognitive Behavior
Therapy (CBT) dalam mengatasi hubungan sosial.
3. Hubungan sosial siswa SMP N 2 Rambatan

C. Batasan Masalah
Mengingat banyaknya masalah yang akan diteliti, agar lebih terarahnya
penelitian ini, maka berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis
membatasi masalah yaitu “Pengaruh Layanan Konseling Kelompok
dengan Pendekatan Cognitive Behavior Therapy (CBT) dalam Mengatasi
Hubungan Sosial Siswa Kelas VII2 Di SMPN 2 Rambatan”.

D. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Apakah terdapat
pengaruh layanan konseling kelompok dengan pendekatan Cognitive
Behavior Therapy (CBT) dalam mengatasi hubungan sosial siswa kelas VII2
di SMPN 2 Rambatan?”

E. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan yang diharapkan adalah
“Untuk

mengetahui

pengaruh

layanan

konseling kelompok

dengan

pendekatan Cognitive Behavior Therapy (CBT) dalam mengatasi hubungan
sosial siswa kelas VII2 di SMPN 2 Rambatan”.
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F. Manfaat dan Luaran Penelitian
1. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kegunaan
baik secara teoritis dan praktis, berikut manfaatnya :
a. Manfaat Teoritis
Dapat menambah wawasan, informasi, pengetahuan tentang
mengatasi masalah hubungan sosial siswa.
b. Manfaat Praktis
1) Bagi Orang Tua
Hasil penelitian ini akan memberikan pengetahuan kepada orang
tua pentingnya mendidik dan memperhatikan hubungan sosial anak
agar tidak salah dan tidak masuk ke arah yang hubungan sosial
negatif.
2) Bagi Guru Pembimbing
Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan
guru tentang pentingnya memperbaiki hubungan sosial yang negatif
bagi siswa, apalagi pada zaman sekarang, pergaulan dan sosialisasi
sangat bebas.
3) Bagi Pihak Sekolah
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam
meningkatkan hubungan sosial siswa melalui layanan konseling
kelompok dengan pendekatan Cognitive Behavior Therapy (CBT).
4) Bagi Peneliti
(a) Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu keguruan pada Institut Agama Islam
Negeri Batusangkar
(b) Sebagai

wadah untuk aplikasi teori-teori yang telah diperoleh

dibangku perkuliahan dan dijadikan sebagai alat pembahasan.
(c) Dapat menambah pengetahuan mengenai meningkatkan mengatasi
masalah hubungan sosial melalui konseling kelompok dengan
pendekatan Cognitive Behavior Therapy (CBT).
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2. Luaran Penelitian
Luaran penelitian merupakan target yang ingin dicapai dalam sebuah
penelitian. Adapaun target yang ingin dicapai dari temuan penelitian ini
yaitu dijadikan sebagai artikel pada jurnal ilmiah.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI
1. Hubungan Sosial
a. Pengertian Hubungan Sosial
Hubungan sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial,
dengan demikian tidak mungkin ada hubungan bersama tanpa adanya
hubungan sosial. Hubungan sosial diartikan sebagai “cara-cara individu
berhubungan terhadap orang-orang disekitarnya bagaimana pengaruh
hubungan sosial itu terhadap dirinya”. Alissyahbana (dalam

Ali,

2004:85).
Pendapat ahli di atas dapat dipahami bahwa hubungan sosial
merupakan kenyataan yang berdasarkan kodrat manusia sebagai pribadi
dan makhluk sosial, sebagai pribadi manusia menemukan identitas
dirinya dalam kebersamaan dengan sesama yang mengandalkan
hubungan timbal balik dan saling mensejahterakan satu sama lain tanpa
harus kehilangan identitas diri. Hubungan sosial sering disamakan
dengan interaksi sosial, karena hubungan sosial itu merupakan kunci
dalam kehidupan sosial, dengan demikian tidak mungkin ada interaksi
tanpa adanya hubungan sosial. Menurut Walgito (2003: 65) bahwa :
Hubungan sosial adalah hubungan antara individu satu dengan
individu lainya, individu satu dapat mempengaruhi individu lainya
atau sebaliknya, jadi terdapatnya hubungan yang saling timbal
balik. Hubungan individu tersebut dapat antara individu dengan
individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan
kelompok.
Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa, hubungan
sosial atau hubungan sosial tidak dapat terlepas dari keseharian individu
atau kelompok sosial karena pada dasarnya manusia merupakan mahluk
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sosial yang selalu akan berinteraksi semasa hidupnya. Adapun menurut
Fatimah (dalam Fernanda, Dkk, 2012:01) bahwa :
Tugas perkembangan yang harus dikuasai remaja adalah memilki
keterampilan sosial (sosial skill) untuk menyesuaikan diri dengan
kehidupan sehari-hari, keterampilan tersebut meliputi kemampuan
berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain, menghargai
diri sendiri dan orang lain, mendengarkan pendapat atau keluhan
dari orang lain, memberi atau menerima kritikan, bertindak sesuai
dengan norma aturan yang berlaku. Bagi individu yang mampu
menguasai ketempilan tersebut ia akan mampu menyesuaikan diri
dengan lingkungan sosial.
Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa keberhasilan
remaja

dalam

menyelesaikan

tugas

perkembangan

akan

mengantarkannya ke dalam kondisi penyesuaian yang baik dalam
hidupnya. Remaja yang mampu menguasai keterampilan tersebut, akan
mudah menyesuaikan diri dan berhubungan dengan orang lain. bagi
remaja yang tidak mampu membina hubungan yang lebih matang akan
mengalami masalah sosial bahkan mengalami keterlambatan untuk
mencapai perkembangan yang optimal, karena dalam mencapai
perkembangan tersebut remaja membutuhkan kehadiran orang dalam
melaksanakan setiap perkembangannya.
Manusia merupakan mahluk sosial begitu pula dengan peserta didik
yang merupakan anggota masyarakat hendaknya memiliki kemampuan
interaksi sosial yang baik, terutama di lingkungan sekolah. Hal ini
disebabkan karena sebagaian besar waktu peserta didik digunakan
untuk berinteraksi dengan orang-orang yang berada di sekolahnya, baik
dengan teman sebaya, guru, atau warga sekolah lainnya. Maka tidak
heran jika peserta didik satu dengan peserta didik yang lainnya saling
mempengaruhi baik secara perilaku, cara berbicara, cara berpakaian,
dan lain-lain. Namun yang sering dijumpai pada saat ini adalah, peserta
didik masih ada yang mengalami kesulitan dalam interaksi sosial.
Sztompka (2004:11) menyatakan bahwa :
Hubungan sosial merupakan sesuatu yang menghubungkan
individu, masing-masing individu mempunyai gagasan,
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pemikiran, dan keyakinan yang mungkin serupa atau berlainan,
atau mempunyai aturan yang mungkin membimbing perilaku
mereka dan mungkin saling mendukung atau saling
bertentangan”.
Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa dalam
hubungan sosial terjadi hubungan timbal balik antar individu dengan
lingkungannya yang mungkin membimbing, mendukung perilaku atau
bertentangan.Hubungan sosial ini menyangkut juga penyesuaian diri
terhadap lingkungan, seperti mentaati peraturan, membangun komitmen
bersama dalam kelompok atau organisasi. Proses hubungan tersebut
masing-masing individu memainkan perannya secara aktif sehingga
terjadi saling mempengaruhi pada individu tersebut. Menurut Fatimah
(dalam Fernanda, Dkk , 2012: 01) bahwa :
Proses hubungan dan sosialisasi dimulai sejak manusia
dilahirkan dan berlangsung terus hingga ia dewasa atau tua
“hubungan sosial anak pada tahun pertama sangat terbatas,
terutama hanya dengan ibu dan ayahnya karena prilaku sosial
anak terletak pada rasa egonya”. Kutipan ini menjelaskan bahwa
proses interaksi dan sosialisasi dimulai sejak pada tahun
pertama, interaksi sosial tersebut hanya dilingkungan terbatas
yaitu dengan ibu dan ayah pada lingkungan keluarga.
Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa hubungan
sosial merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan,
hubungan sosial dimulai dari tingkat kesederhanaan dan terbatas sampai
tingkat yang lebih luas dan komplek, semakin dewasa dan bertambah
umur, tingkat hubungan sosial makin berkembang dan menjadi amat
luas dan kompleks. Berhubungan sosial memerlukan adanya toleransi
yang tulus, saling menghargai, hormat menghormati dan patuh terhadap
norma yang berlaku. Jika hal tersebut meliputi individu dalam
kelompok, maupun kelompok dengan kelompok yang berakibat saling
mempengaruhi satu sama lainnya.
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b. Ciri-ciri Hubungan Sosial
Hubungan sosial memiliki beberapa ciri-ciri. Menurut Loomis
dalam (Putri, 2016: 23) ciri – ciri hubungan sosial adalah :
1. Jumlah pelakunya lebih dari satu orang atau lebih.
Pada hubungan sosial pelakunya lebih dari satu orang, yakni ada
dua orang, tiga, empat atau lebih ( non tunggal).
2. Komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol
atau lambang. Pada hubungan sosial juga bisa menggunakan
simbol-simbol atau lambang untuk berkomunikasi.
3. Dimensi waktu yang meliputi masa lalu, masa kini, dan masa
yang akan datang. Pada hubungan sosial selalu berjalan sesuai
waktu, komunikasi ini akan terus berlanjut meski bertukar masa.
4. Tujuan yang hendak dicapai dalam hubungan sosial, apa yang
disampaikan dan apa yang dibicarakan itu memilki tujuan
tersendiri pada individu.
Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa ciri-ciri
hubungan sosial yang baik adalah jumlah pelakunya lebih dari satu
orang atau lebih. Komunikasi antar pelaku dengan menggunakan
simbol-simbol atau waktu yang meliputi masa lalu, masa kini, dan masa
yang akan datang serta tujuan yang hendak dicapai, maka hubungan
sosial yang baik terdapat adanya komunikasi yang efektif.
c. Bentuk-Bentuk Hubungan Sosial
Hubungan sosial adalah setiap interaksi sosial yang berlangsung
dalam jangka waktu tertentu, sehingga bisa menunjukkan suatu pola
hubungan dalam masyarakat. Bentuk-bentuk hubungan sosial dibagi ke
dalam dua bentuk kelompok yaitu “hubungan sosial yang bersifat
asosiatif dan hubungan sosial yang bersifat disosiatif”. Soekanto (dalam
Oktary, 2016:11-17) menjelaskan :
a. Hubungan Sosial Asosiatif
Hubungan ini merupakan hubungan yang bersifat positif, artinya
hubungan ini dapat mempererat atau memperkuat jalinan atau
solidaritas kelompok.Hubungan ini terjadi apabila seseorang atau
sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang memilki
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kesamaan pandangan dan tindakan, sehingga mengarah kepada suatu
tujuan.
Soekanto (2006:64) Menyatakan bahwa “Hubungan sosial yang
asosiatif merupakan hubungan sosial yang mengarah kepada
hubungan yang positif.Hubungan sosial asosiatif ini terdiri dari
kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Penulis akan menjabarkan
sebagai berikut :
a) Kerjasama (cooperation)
Kerjasama yang dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama
antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai
satu atau beberapa tujuan bersama. Philipus (dalam Gillin dan
Gillin, 2004:23) mengatakan bahwa kerjasama terdiri juga
beberapa bentuk, yaitu :
(1) Kerukunan gotong royong dan tolong menolong.
(2) Koalisi (coalition) yakni kombinasi antara dua organisasi
atau lebih dan mempunyai tujuan yang sama. Koalisi
dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil sementara
waktu karena dua organisasi atau lebih. Kemungkinan
mempunyai struktur yang tidak sama, akan tetapi karena
maksud utama adalah untuk mencapai satu atau beberapa
tujuan, sifatnya kooperatif.
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa
begitu pentingnya kerjasama dalam masyarakat sehingga banyak
orang menganggap kerjasama merupakan bentuk tindakan yang
dapat menghindari suasana pertentangan dan konflik pada
masyarakat, tanpa adanya kerjasama tidak akan mungkin
hubungan sosial terjalin dengan dinamis, seperti bergotong
royong. Bergotong royong tanpa adanya hubungan sosial yang
baik antara anggota maka apa yang dikerjakan tidak akan lancar,
dan sebaliknya jika bergotong royong akan terjalin hubungan
sosial yang baik pula.
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b) Akomodasi
Akomodasi adalah cara menyelesaikan pertentangan
tanpa kehilangan kepribadiannya. Tujuan akomodasi
adalah

mengurangi

perbedaan

paham

pertentangan
mencegah

sebagai

akibat

meledaknya

suatu

pertentangan, untuk sementara waktu atau secara
kontemporer. Menurut Soekanto (2006: 70-71) bentukbentuk akomodasi itu adalah sebagai berikut :
(1) Coercion merupakan suatu bentuk akomodasi
yang
prosesnya dilaksanakan oleh karena adanya
paksaan.
(2) Compromise merupakan suatu bentuk akomodasi
dimana pihak-pihak yang terlibat saling
mengurangi tuntunannya sehingga mencapai
suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang
ada.
(3) Conciliation yang mempertemukan keinginan di
pihak yang berselisih demi tercapainya
persetuuan bersama.
(4) Toleration
merupakan
akomodasi
tanpa
persetujuan formal.
(5) Stalemate merupakan akomodasi dimana pihak
yang bertentangan karena mempunyai kekuatan
yang seimbang berhenti pada titik tertentu dalam
pertentangan.
Berhubungan sosial dan berinteraksi di dalam masyarakat
sangat

diperlukan akomodasi, karena dalam masyarakat

terdapat bermacam-macam pemikiran dan kewajiban dari
masyarakat tersebut, dengan adanya perbedaan tersebut, maka
tujuan akomodasi sangat berperan dalam perbedaan masyarakat,
yang tujuannya yaitu mengurangi pertentangan sebagai akibat
perbedaan paham dan mencegah meledaknya suatu pertentangan
antara masyarakat, seperti perbedaan pemahaman keyakinan
dalam lingkungan sekolah, tanpa adanya fungsi akomodasi
dalam suatu kelompok, maka pertentangan akan selalu terjadi
dalam lingkungan sekitar.
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c) Asimilasi
Asimilasi merupakan proses sosial dalam taraf
lanjut, ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi
perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau
kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usahausaha, mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan protes
mental

dengan

memperhatikan

kepentingan-

kepentingan dan tujuan bersama. Menurut Gillin dan
Gillin (dalam Philipus, 2004:27) Ada beberapa bentuk
interaksi sosial yang mengarah pada asimilasi, sebagai
berikut :
(1) Interaksi sosial bersifat suatu pendekatan pihak
lain dan orang lain berlaku sama. Mislanya,
orang yang mempunyai sikap toleran terhadap
sesama akan menghasilkan hidup yang toleran
juga. Sebaliknya, toleran tidak akan tercapai
apabila sikap toleran hanya dalam satu pihak.
(2) Interaksi sosial bersifat langsung dan primer.
Membentuk organisasi multilateral dan liberal,
tidak akan tercapai apabila terdapat kesukaran
mengadakan interaksi langsung dan primer.
(3) Interaksi sosial ini tinggi dan tetap, serta ada
keseimbangan antara pola-pola asimilasi.
Artinya stimulant dan tanggapan dari pihakpihak yang mengadakan asimilasi harus
dilakukan dan keseimbangan tertentu harus
dicapai dan dikembangkan.
Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa
interaksi sosial merupakan suatu hubungan yang memilki sikap
saling menghargai satu sama lain tanpa mengurangi perbedaanperbedaan, serta dalam hubungan sosial ini memiliki sifat yang
langsung dan penuh keterbukaan, dan hubungan sosial yang
memilki keseimbangan-keseimbangan antara satu dengan yang
lainnya dalam mencapai suatu perkembangan dalam interaksi.
Orang yang memilki sikap toleran terhadap sesame akan
menghasilkan hidup yang dinamis dengan orang lain. Toleran
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tidak akan tercapai apabila sikap toleran hanya dari satu pihal
saja.
b. Hubungan Sosial Disosiatif
Gillin dan Gillin (dalam Philipus ,2004:28) menurutnya
hubungan sosial disosiatif merupakan hubungan sosial yang
mengarah kepada hubungan negatif, hubungan sosial disosiatif
dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu :
a) Persaingan (Competition)
Persaingan merupakan proses sosial individu atau
kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan
melalui bidang kehidupan yang menjadi perhatian
umum, adapun cara yang dilakukan biasanya dengan
menarik perhatian atau public atau membuat
prasangka sehingga mempertajam prasangka tanpa
melalkukan kekerasan.
b) Kontraversi (kontraversion)
Kontraversi merupakan suatu bentuk proses sosial
yang berada antara persaingan dan pertikaian,
kontroversi ini ditandai oleh gejala ketidaksiapan
mengenai diri seseorang atau suatu rencana dan
perasaan, baik dalam bentuk sesuatu yang
disembunyikan maupun kebencian atau keragu-raguan
terhadap kepribadian seseorang.
c) Pertentangan (Conflict)
Pertentangan terjadi karena adanya perbedaanperbedaan tertentu antara suatu kelompok masyarakat
dengan kelompok masyarakat yang lain. Perbedaan
itu meliputi emosi, unsure-unsur kebudayaan, pola
perilaku dan perbedaan lainnya.
Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa
hubungan sosial dissosiatif (hubungan sosila positif) terdiri tiga
macam yakni kontroversi, kontroversi merupakan kebencian
terhadap seseorang atau kelompok. walau tidak sampai terjadi
perkelahian, hal ini sangat tidak dibutuhkan dalam masyarakat,
karena sikap meninggikan diri atau sombong yang memilki
tingkat

pendidikan

yang

tinggi

terhadap

mereka

yang

berpendidikan rendah akan menghambat seseorang dalam
berhubungan seperti pertentangan atau pertikaian. Kedua,
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pertentangan antara lain penyebab perbedaan antar individu,
perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan dan perbedaan
sosial. Perbedaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya
bentrok antar individu dengan individu, individu dengan
kelompok, kelompok dengan kelompok. Ketiga, pertenatangan itu
ada tiga macam, yaitu pertentangan pribadi, pertentangan rasial,
dan pertentangan antar kelas.
d. Faktor Terjadinya Hubungan Sosial
Hubungan sosial tidak mungkin terjadi secara sendirinya, karena
untuk melakukannya butuh berinteraksi dengan orang lain. Hubungan
sosial dipengaruhi oleh beberapa factor, antara lain adalah keluarga,
kematangan, status sosial, ekonomi keluarga, tingkat pendidikan dan
kemampuan mental, terutama emosi dan intelegence. Fatimah (dalam
Oktary, 2016: 17-20) faktor tejadinya hubungan sosial diantaranya :
1. Faktor keluarga
Keluarga merupakan faktor lingkungan pertama dan
utama dalam memberikan banyak pengaruh terhadap berbagai
aspek sosial individu. Keluarga merupakan media sosialiasasi
paling efektif bagi anak, dalam keluarga berlaku nilai dan
norma kehidupan yang harus diikuti dan harus dipatuhi oleh
individu. Interaksi anggota keluarga yang tidak harmonis
merupakan suatu korelat yang potensial menjadi penghambat
perkembangan sosial remaja.
Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa
interaksi sosial yang kurang harmonis dalam keluarga
merupakan factor penghambat sosial seseorang, apabila
interaksi sosial yang terjadi dalam keluarga harmonis maka
perkembangan sosial individu akan menjadi baik. Perlakuan
orang tua yang mendidik remaja dengan cara yang masuk akal
atau logis dan dapat memahami persoalan dan kebutuhan
anaknya akan berpengaruh pada perkembangan sosial yang
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baik pada remaja bahkan sampai pada hubungan yang
bersahabat

dalam

artian anak dihargai, didengar dan

diperhatikan kebutuhan-kebutuhannya. Perlakuan dan interaksi
orang tua dan anggota keluarga lain yang ada dalam
lingkungan keluarga mempunyai peranan penting dalam
pembentukan dan perkembangan kebutuhan sosial individu.
Proses sosialisasi seseorang dilakukan dengan cara meniru
tingkah laku dan tutur kata dari orang-orang dalam lingkungan
keluarganya.
2. Status Sosial Ekonomi
Keadaan

sosial

ekonomi

keluarga

sangat

besar

pengaruhnya terhadap perkembangan sosial seseorang, apabila
dengan adanya perekonomian yang cukup, lingkungan material
yang dihadapi
kesempatan

individu

yang

lebih

maka
luas

dia

akan

untuk

mendapatkan

mengembangkan

kecakapannya. Fatimah (Oktary, 2006: 55) Menyatakan bahwa
:
Hubungan sosial juga dipengaruhi oleh kondisi atau
status sosial ekonomi keluarga. Masyarakat akan
memandang seorang anak dalam konteksnya yang utuh
dengan keluarga anak itu. Kondisi demikian dapat
berakibat lebih jauh yaitu anak menjadi terisolir dari
kelompoknya, akibat lain anak-anak dari keluarga kaya
akan membentuk kelompok elit dengan nilai dan norma
sendiri.
Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa
tidak heran di dalam masyarakat ditemukan perkataan orang
yang memilki status sosial ekonomi yang lebih berpengaruh
daripada ekonomi yang rendah, hal tersebut dikarenakan
masyarakat memandang individu alam konteksnya yang utuh
dengan keluarga individu itu sendiri.
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3. Pendidikan
Pendidikan merupakan hal yang penting bagi manusia dan
dapat dilakukan dimana saja, asal manusia itu mau
mengikutinya. Manusia mempunyai potensi sebagai peserta
didik dan pendidik serta mampu menerima norma-norma dan
nilai-nilai yang disampaikan orang lain. Sebagai pendidik
manusia mampu memberikan kontribusi kepada sesamanya
dalam bentuk pendidikan karena pendidikan merupakan hal
yang penting bagi manusia untuk kelangsungan hidupnya.
Pendidikan merupakan media sosialisasi yang terarah
bagi individu sebagai proses pemberian ilmu yang normatif,
pendidikan akan memberikan warna terhadap kehidupan sosial
individu dimasa yang akan dating yang bertujuan untuk
membentuk jiwa yang bermatabat.
4) Kapasitas Emosi
Kapasitas emosi, kemampuan emosi dan kemampuan
berfikir mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan
belajar,memecahkan masalah berbahasa, dan menyesuaikan
diri terhadap kehidupan di masyarakat. Emosi tidak terkendali
akan cendrung mengakibatkan dampak yang negatife serta
dimungkinkan rusaknya hubungan sosial.
Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa
emosi juga penentu baik atau tidaknya hubungan dalam
kehidupan sosial, apabila baik emosi seseorang maka akan
memberikan dampak positif terhadap lingkungan sosialnya,
begitu juga sebaliknya apabila emosi yang dimunculkan emosi
negatif maka akan mengundang dampak yang negative pula,
baik dirinya maupun orang lain.
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e. Faktor Yang Mempengaruhi Hubungan Sosial
Menurut Mahmudah ( dalam Putri, 2016:25) dan

Tarde (dalam

Gerungan, 1987: 58) ada beberapa faktor yang melatarbelakangi interaksi
sosial atau hubungan sosial sebagai berikut :
1) Faktor Imitasi
Beranggapan bahwa seluruh kehiudupan sosial itu sebenarnya
berada pada faktor imitasi saja. Maksudnya imitasi adalah orang
yang satu mengikuti salah satu dirinya.
2) Faktor Sugesti
Sugesti di sini ialah pengaruh psikis, baik yang datang pada dirinya
maupun dari orang lain.
3) Faktor Identifikasi
Identifikasi dalam psikologis berarti dorongan untuk menjadi sama
(identik) baik secara lahiriah maupun batiniah.
4) Faktor Simpati
Simpati adalah tertariknya orang yang satu dengan yang lainya.
Simpati timbul dengan penilaian perasaan seperti pada proses
identifikasi.
Berdarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa faktor yang
mempengaruhi hubungan sosial terdiri dari bebrapa faktor diantaranya
Faktor Imitasi, Faktor Sugesti, Faktor Identifikasi, Faktor Simpati.
Komunikasi dalam hubungan sosial dipengaruhi oleh faktor tersebut,
maka terjadilah hubungan sosial yang berbeda-beda.
2. Layanan Konseling Kelompok
a. Pengertian konseling kelompok
Prayitno, (2004:93-101) Konseling merupakan suatu proses
dimana konselor membantu konseling membuat interpretasi-interpretasi
tentang fakta-fakta yang berhubungan dengan pilihan, rencana, atau
penyesuaian-penyesuaian yang perlu dibuatnya. Bimbingan konseling
adalah proses bantuan yang diberikan kepada individu maupun
kelompok yang dilakukan secara tatap muka. Kelompok secara umum,
kelompok sering diartikan sebagai kumpulan beberapa orang yang
memili norma dan tujuan tertentu, memiliki ikatan batin antara satu
dengan yang lainnya, serta mesti bukan resmi, tapi memiliki unsur
kepemimpinan di dalamnya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
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konseling dan kelompok merupakan proses pemberian bantuan yang
bersifat kelompok dengan tujuan membantu individu atau peserta didik
mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh peserta didik.
Konseling kelompok bukan sebagai sebuah perspektif tetapi
sebagai suatu teknik dan strategi dalam konseling. Banyak tulisan yang
mendiskusikan tentang konseling individual namun demikian konseling
kelompok kurang banyak menjadi bahan kajian dalam forum-forum
konseling. Prosedur kelompok dipandang efektif untuk membantu
siswa dalam dengan banyak isu permasalahan. Keunggulan prosedur
kelompok adalah membantu pengembangan aspek sosial konseli dan
kemampuan mengadakan interaksi sosial dengan anggota kelompok
yang lain.
Ketika individu berada dalam kelompok maka akan dituntut
kemampuan dan keterampilan sosial yang harus dilakukan. Kesediaan
untuk

mendengarkan

pendapat

orang

lain

dan

kemampuan

menyampaikan pendapat, empati, cohesiveness merupakan dimensi
positif bagi anggota kelompok sehingga bagi anggota kelompok
tertentu, proses kelompok sebagai media untuk mengembangkan
kepribadian. Selama ini kajian tentang konseling kelompok masih
disisipkan dalam buku-buku tentang konseling dan psikoterapi dan
kurang mendalam dalam memberikan wawasan tentang konseling
kelompok secara komprehensif.
Konseling kelompok merupakan salah satu kelompok yang efektif
digunakan dalam perubahan tingkah laku para anggota kelompok.
Menurut Latipun dalam bukunya “Konseling kelompok (group
counseling)

merupakan

salah

satu

bentuk

konseling

dengan

memanfaatkan kelompok untuk membantu, memberi umpan balik
(feedback) dan pengalaman belajar”. Nurihsan (2007: 24) mengatakan :
Konseling kelompok merupakan bantuan kepada individu dalam
situasi kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan,
serta diarahkan pada pemberian kemudahan dalam perkembangan
dan pertumbuhannya. Konseling kelompok bersifat memberi
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kemudahan bagi pertumbuhan dan perkembangan individu, dalam
arti memberi kesempatan, dorongan, juga pengarahan kepada
individu-individu yang bersangkutan untuk mengubah sikap dan
perilakunya selaras dengan lingkungannya.
Berdasarkan dari beberapa uraian tersebut, penulis menyimpulkan
bahwa layanan konseling kelompok adalah suatu layanan yang dapat
membantu peserta didik dalam penyelesaian permasalahan yang dialami
melalui dinamika kelompok, dan memberi kemudahan bagi peserta
didik dalam proses perkembangan serta pertumbuhanya, dalam arti
memberi kesempatan, dorongan untuk mengubah sikap dan prilakunya
ke arah yang kebih baik lagi.
Kaitannya

pengaruh layanan konseling kelompok terhadap

masalah hubungan sosial siswa yakni proses layanan konseling
kelompok

banyak

membantu

dalam

upaya

meningkatkan

perkembangan hubungan sosial terhadap siswa dalam sekolah bahkan
luar sekolah. Topik atau masalah yang dibahas dalam layanan konseling
kelompok bersifat pribadi, yakni masalah-masalah pribadi yang secara
langsung dialami atau lebih tepat lagi merupakan masalah atau
kebutuhan yang sedang dialami oleh anggota kelompok yang
mempunyai topik atau masalah itu. Natawidjaja (2009:37) mengatakan
bahwa

Konseling kelompok adalah sebagai usaha bantuan kepada

individu dalam suasana kelompok yang bersifat pencegahan dan
penyembuhan, dan diarahkan pada pemberian kemudahan dalam rangka
perkembangan dan pertumbuhannya.
Suasana kelompok yang dimaksudkan adalah di mana antara
anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok lainnya saling
bekerja sama dan berinterksi untuk memecahkan permasalahan yang
dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Upaya meningkatkan
interaksi sosial pada siswa dalam kegiatan konseling kelompok ini
memanfaatkan dinamika kelompok yang ada di dalam kelompok.
Dinamika kelompok merupakan interaksi yang terjadi di dalam
kelompok sehingga terciptanya suasana yang hangat, saling bekerja
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sama, dan saling mempercayai di antara anggota kelompok lainnya.
Selain itu Shertzer dan Stone (dalam Romlah, 2006:19) mengatakan
bahwa

“dinamika

kelompok

adalah

kekuatan-kekuatan

yang

berinteraksi dalam kelompok pada waktu kelompok melakukan
kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuannya, dinamika kelompok ini
dimanfaatkan dalam kegiatan konseling kelompok untuk meningkatkan
interaksi sosial siswa. Karena di dalam dinamika kelompok terdapat
interaksi interpersonal yang ditandai dengan semangat, kerja sama antar
anggota kelompok, saling berbagi pengetahuan, dan pengalaman.
Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami Interaksi
interpersonal inilah yang kemudian dimanifestasikan siswa dalam
berinteraksi dengan orang lain dalam kegiatan sehari-hari. Dengan
demikian kejadian atau kegiatan yang terjadi dalam konseling
kelompok ini dapat melatih anggota kelompok untuk berinteraksi
dengan baik, dengan begitu interaksi sosial siswa dapat meningkat.
Berdasarkan penulisan yang dilakukan oleh Norma Indah
Pratiwi tentang peningkatan interaksi sosial dengan menggunakan
layanan konseling kelompok tersebut dapat dikatakan konseling
kelompok dapat meningkatkan interaksi sosial siswa, karena konseling
kelompok dapat bermanfaat dalam meningkatkan interaksi sosial siswa
yang mana didalam konseling kelompok terdapat dinamika kelompok.
Berdasarkan

adanya

dinamika

dan

pengaruhnya

dalam

kelompok, individu dapat merumuskan kemampuan interaksi sosial
yang rendah. Dinamika psikologis, proses konseling kelompok untuk
meningkatkan kemampuan interaksi sosial siswa, konseling kelompok
melatih siswa untuk berani berbicara atau mengemukakan pendapat dan
perasaannya, melatih siswa berani tampil di depan banyak orang,
melatih untuk saling bertenggang rasa, melatih untuk saling
menghormati, melatih untuk menanggapi pendapat orang lain, melatih
untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan penuh rasa percaya diri.
Suasana kelompok yang diciptakan dalam konseling kelompok lama-

29

kelamaan akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku siswa sehingga
siswa akan mengikuti apa saja yang dilakukan teman-temannya dalam
kelompok. Ketika hal ini tercapai maka kemampuan interaksi sosial
siswa akan meningkat.
b. Tujuan Layanan Konseling Kelompok
Setiap kegiatan yang dilakukan dalam layanan bimbingan dan
konseling selalu berpijak pada tujuan yang jelas. Melalui adanya tujuan
tergambar dengan jelas kemana arah kegiatan akan diarahkan. Kegiatan
berlangsung secara sistematis sehingga hasil yang diperoleh lebih
efektif dan efisien bagi peserta kegiatan.
Adapun tujuan konseling kelompok menurut Barriyah (dalam
Lubis, 2011:205) adalah:
1. Membantu individu dalam mencapai perkembangan yang
Optimal
2. Berperan mendorong munculnya motivasi kepada klien untuk
merubah perilakunya dengan memanfaatkan potensi yang
dimilikinya.
3. Klien dapat mengatasi masalahnya lebih cepat dan tidak
menimbulkan gangguan emosi.
4. Menciptakan dinamika sosial yang berkembang intensif.
5. Mengembangkan keterampilan komunikasi dan interkasi sosial
yang baik dan sehat.
Dapat dipahami bahwa konseling kelompok dapat membantu
individu untuk mencapai perkembangan secara optimal, seperti halnya
perkembangan dalam hubungan sosial sehingga mencapai kematangan
dalam hubungan sosial. Konseling kelompok juga mengarahkan dan
mendorong individu dalam merubah perilaku kepada arah yang lebih
baik dengan memanfaatkan kelompok sebagai pengarah dan pemberi
masukan. Menurut Susanti tujuan konseling kelompok adalah :
a) Untuk belajar mengembangkan kesadaran dan pengetahuan
diri, untuk mengembangkan kepekaan kepada orang lain,
untuk mengetahui kebutuhan komunitas kelompok dan
persoalan serta sebuah pengertian yang universal.
b) Untuk menemukan jalan pilihan dalam suatu hubungan dengan
persoalan perkembangan yang normal dan tentu memecahkan
permasalahan.
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c) Untuk memperluas wawasan diri, otonomi dan bertanggung
jawab terhadap dirinya dan orang lain.
d) Untuk menjadi sadar akan suatu pilihan dan untuk
memutuskan pilihan yang bijaksana.
e) Untuk belajar bagaimana menghadapi orang lain dengan
peduli, perhatian, kejujuran, dan petunjuk. E-Journal: (Susanti,
2015:4).
c. Asas - asas Konseling Kelompok
Dalam konseling kelompok, terdapat beberapa asas-asas yang
harus diterapkan oleh konselor, sebagaimana menurut Prayitno (2012:
162) asas-asas konseling kelompok sebagai berikut:
1) Kerahasian, karena membahas masalah pribadi anggota
(masalah yang dirasakan tidak menyenangkan, mengganggu
perasaan, kemauan dan aktifitas kesehariannya).
2) Kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan
dan kerelaan peserta didik (klien) mengikuti atau menjalani
layanan atau kegiatan diperuntukan baginya.
3) Keterbukaan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik
atau klien yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan yang
bersikap terbuka dan tidak berpura-pura.
4) Kegiatan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik
(klien) yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif
di dalam penyelenggaraan konseling kelompok.
Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa dalam
konseling

kelompok

terdapat

beberapa

asas,

diantaranya

asas

kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan dan asas kegiatan. Asas-asas
dalam konseling kelompok haruslah diterapkan, agar konseling
kelompok berjalan efektif.
d. Tahap-tahap Layanan Konseling Kelompok
Kegiatan konseling kelompok memiliki beberapa tahap untuk
melaksanakannya, agar konseling kelompok terarah dan tersusun secara
baik, serta kegiatannya berjalan dengan lancar,sebagaimana menurut
Prayitno (2012: 170) Layanan Konseling Kelompok terbagi 4 tahap
sebagai berikut:
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1) Tahap Pembentukan merupakan tahap pengenalan dan tahap
perlibatan awal dalam kelompok. tahap ini sangat perlu
sebagai dasar pembentukan dinamika kelompok. Selain itu
pengenalan antar sesama anggota kelompok maupun
pengenalan anggota kelompok dengan pemimpin kelompok
juga dilakukan pada tahap ini.
2) Tahap peralihan, pada tahap ini pemimpin kelompok perlu
kembali mengalihkan perhatian anggota kelompok tentang
kegiatan apa yang akan dilakukan.
3) Tahap kegiatan, tahap kegiatan merupakan tahap inti kegiatan
layanan konseling kelompok, dalam tahap ketiga ini
hubungan antar anggota kelompok tumbuh dengan baik,
saling tukar pengalaman dalam bidang suasana perasaan yang
terjadi, pengaturan, penyajian dan pembukaan diri
berlangsung dengan bebas.
4) Tahap pengakhiran, pada tahap ini pemimpin kelompok atau
konselor mengemukakan bahwa kegiatan akan segera
diahirin, meminta kepada para anggota kelompok untuk
mengemukakan persaan tentang kegiatan yang telah dijalani,
serta membahas kegiatan lanjutan.
Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa di dalam
konseling kelompok terdapat beberapa tahap, diantaranya tahap
Pembentukan, peralihan, kegiatan, pengakhiran, untuk melaksanakan
konseling kelompok maka dilaksanakan dengan tahapan ini. Konseling
kelompok akan terlaksana efektif jika sesuai dengan tahapan-tahapan
tersebut.
3. Konseling Cognitive Behavior Therapy
a. Pengertian Cognitive Behavior Therapy
Teori kognitif pada awalnya dikembangkan pada tahun 1960-an
oleh Dr. Aaron Temkin Beck dari Univerity Of Ennylvania. Terapi
kognitif berusaha menguraikan ditorsi klien dan membantunya
mempelajari berbagai macam cara yang berbeda dan lebih realistis
untuk memperoses dan menguji realitas informasi. Aaron Temkin Beck
lahir pada 18 juli 1921, di Providence, rhode Island. Saat ini ia adalah
seorang frofesor emerius psikiatri dan President Beck Institut
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For Cognitive Therapy And Research, tempat stafnya berafiliasi
Dengan University Psychiary Depertement. (Darimis, 2014:182)
Beberapa pengalaman para konselor dalam melakukan praktek
konseling di Indonesia, khususnya di sekolah sebagai tempat para
konselor atau guru BK berkerja, sering kali layanan konseling
dilakukan dengan cara memberikan nasihat. Pemberian nasihat
diharapkan adanya perubahan pemahaman terhadap perilaku siswa yang
menyimpang, namun perubahan tersebut hanya beberapa kasus siswa
saja yang mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, sisanya masih
banyak siswa kembali melakukan kesalahannya karena tidak adanya
sebuah bantuan untuk melatih perilaku baru, dan siswa cenderung
enggan untuk mendengarkan nasihat. Gerald Corey (1990: 486)
menjelaskan bahwa Cognitiv Behavioral Therapy (CBT) merupakan
“pendekatan menggabungkan terapi kognitif dan bentuk modifikasi
prilaku. Terapi Kognitif didasarkan pada asusmsi bahwa kognisi
merupakan penentu utama mengenai bagaimana kita merasakan dan
berbuat.”
Berdasarkan kutipan tersebut dapat dipahami bahwa Cognitive
Behavior

Therapy

(CBT)

merupakan

suatu

pendekatan

yang

mengkombinasikan terapi kognitif dan bentuk modifikasi perilaku. Aaron
Tbeck (dalam Nursabila 2018:42) mendefinisikan bahwa “Cognitive
Behavior Therapy sebagai pendekatan konseling yang dirancang untuk
menyelesaikan permasalahan konseli pada saat ini dengan cara melakukan
restrukturisasi

kognitif

dan

perilaku

menyimpang”.

Berdasarkan

pengertian tersebut dapat dipahami bahwa CBT merupakan pendekatan
dalam konseling yang memiliki fokus pembentukan kembali kognitif yang
berkaitan dengan perilaku yang menyimpang atau salah suai. Matson &
Ollendick (dalam Nursabila 2018:42) mengungkapkan bahwa :
Cognitive Behavior Therapy yaitu pendekatan dengan sejumlah
prosedur yang secara spesifik menggunakan kognisi sebagai
kognisi sebagai bagian utama konseling, fokus
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konseling presepsi, kepercayaan dan pikiran.” Berdasarkan
pendapat Matson & Ollendick dapat dipahami bahwa Cognitive
Behavior Therapy (CBT) merupakan pendekatan yang memiliki
sejumlah tahap yang secara khusus menggunakan kognisi sebagai
fokus utama.
Karakteristik CBT yang tidak hanya menekankan pada perubahan
pemahaman konseli dari sisi kognitif namun memberikan konseling pada
perilaku ke arah yang lebih baik. Cognitive Behavior Therapy (CBT)
merupakan pendekatan yang memiliki sejumlah tahap yang secara khusus
menggunakan kognisi sebagai focus utama yakni berupa persepsi,
kepercayaan dan pikiran.
b. Manusia menurut CBT
Persepsi, pikiran dan keyakinan merupakan peranan yang sangat
penting dalam mengubah pemikiran atau kognitif seseorang, keseluruhan
tersebut merupakan bentuk rangkaian yang berupa stimulus dan respon
sehingga manusia dapat mengatur perilakunya sendiri dengan mengubah
pola pikirannya terhadap rangsangan atau stimulus yang diterima dan
menentukan sendiri penguatan yang positif yang bertujuan untuk kebaikan
dirinya sendiri. Tursi & Cochran (dalam Glading, 2012:273) menjelaskan
bahwa:
Bagaimana seseorang menjelaskan satu situasi pada umumnya terlihat
pada kognisinya (pikiran dan gambar visual), oleh karena itu tingkah
laku yang tidak fungsional disebabkan oleh pikiran yang tidak
fungsional.Jika keyakinan tidak di ubah, tidak ada kemajuan dalam
tingkah laku atau simtom seseorang, jika keyakinan berubah, simtom
dan tingkah laku juga berubah.
Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa tingkah laku
seseorangpada bagaimana kognisinya yang berupa pikiran ataugambaran
visual tentang tingkah laku tersebut. Tingkah laku yang negatif terjadi
akibat pola pikir yang negatif. Jika keyakinan dan pola pikir ini tidak diubah
maka tingkah laku negatif juga tidak akan berubah. Jadi dalam hal ini
kognisi sangat mempengaruhi pola tingkah laku individu.
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Alford dan Back (dalam Richard, 2011:273) mengatakan“ Kognisi
didefenisikan sebagai fungsi yang melibatkan inferensi tentang pengalaman
seseorang dan tentang tejadinya peristiwa dimasa mendatang dan
pengontrolannya”. Kognisi memiliki peran yang sangat penting dalan setiap
tingkah laku manusia, kognisi mengontrol setiap pengalaman manusia yang
akan terjadi dimasa yang akan datang, untuk itulah manusia perlu
beradaptasi dengan lingkungannya yang selalu berubah-ubah, dalam
lingkungan yang berubah-ubah inilah peran kognisi untuk menentukan
setiap tingkah laku yang akan dilakukan.
Ellis (dalam Glading, 2012:266) mengatakan bahwa “Manusia
mempunyai kepedulian diri dan kepedulian sosial”. Berdasarkan pendapat
ahli tersebut berarti bahwa pada dasarnya munusia memiliki sifat kepedulian
terhadap diri sendiri dan kepedulian terhadap lingkungannya, namun
kepedulian tersebut berubah sejalan dengan berkembangnya kognitif
seseorang.
Ellis (dalam Glading, 2012:266) “Kualitas tersebut tertanam secara
biologis dan berkelanjutan sampai cara berfikir yang baru dipelajari”
Berdasarkan pendapat Ellis di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya
manusia secara biologis memiliki pola pikir yang bersifat rasional, irasional,
masuk akal, atau bahkan gila. Pikiran pikiran tersebut akan dipengaruhi
bagaimana manusia memandang suatu permasalahan. Pola pikir ini akan
berkembang sejalan dengan pertumbuhan, dalam masa perkembangan dan
pertumbuhan inilah terdapat pengalaman yang mempu membuat pola
kognitif seseorang.
c. Penyebab Manusia Bermassalah
Menurut Corey (dalam Darimis,2014:185) yang memandang
penyebab Manusia bermasalah dalam pandangan CBT adalah:
Manusia bermasalah disebabkan oleh kombinasi biologis
lingkungan, dan sosial berinteraksi dalam berbagai cara, sehingga
jarang ada penyebab tunggal untuk gangguan psikologis. Kadangkadang untuk anak usia dini dapat menyebabkan distorsi kognitif,
kurangnya pengalaman atau pelatihan dapat menyebabkan tidak
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efektifnya cara berfikir, seperti menetapkan tujuan realistik atau
membuat asumsi yang tidak akurat.
Berdasarkan pendapat di atas dapat di pahami bahwa penyebab
manusia bermasalah karena adanya kombinasi antara lingkungan biologis
dan lingkungan sosial serta adanya interaksi yang terjadi antara kedua
lingkungan tersebut. Keberadaan individu di suatu lingkungan tersebut akan
menghasilkan distorsi kognitif atau keyakinan yang salah terhadap cara
pandang akan sesuatu.Tujuan dari konseling CBT menurut Oemarjoedi
(dalam Wahid, 2012:2) yaitu:
Mengajak konseli untuk menentang pikiran dan emosi yang salah
dengan menampilkan bukti-bukti yang bertentangan dengan
keyakinan mereka tentang masalah yang dihadapi.Konselor
diharapkan mampu menolong konseli untuk mencari keyakinan yang
sifatnya dogmatis dalam diri konseli dan secara kuat mencoba
menguranginya.
Pendapat ahli di atas dapat dipahami bahwa tujuan konseling CBT
adalah merubah pola pikir negatif yang ada pada diri konseli. Proses
tersebut dilakukan dengan mengajak konseli menentang pikiran dan emosi
yang salah dengan menampilkan bukti-bukti yang bertentangan dengan
keyakinan konseli tentang masalah yang dihadapi. Konselor diharapkan
mampu untuk menolong konseli dalam mencari keyakinan yang bersifat
dogmatis dalam diri konseli dan mencoba menguranginya. Menurut Wahid
(2012:2) tujuan dari konseling CBT adalah:
Suatu pendekatan konseling yang menitik beratkan pada
restrukturisasi atau pembenahan kognitif yang menyimpang akibat
kejadian yang merugikan dirinya baik secara fisik maupun psikis dan
lebih melihat ke masa depan disbanding masa lalu. Aspek kognitif
dalam CBT antara lain mengubah cara berpikir, kepercayaan, sikap,
asumsi, imajinasi dan memfasilitasi konseli belajar mengenali dan
mengubah kesalahan dalam aspek kognitif. Sedangkan aspek
behavioral dalam CBT yaitu mengubah hubungan yang salah antara
situasi permasalahan dengan kebiasaan mereaksi permasalahan,
belajar mengubah perilaku, menenangkan pikiran dan tubuh
sehingga merasa lebih baik, serta berpikir lebih jelas.

36

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa konseling
cognitive behavior therapy lebih menitikberatkan pada perubahan kognitif
yang menyimpang akibat kejadian yang merugikan dirinya baik secara fisik
maupun secara psikis. Konseling Cognitive Behavior Therapy lebih melihat
kepada masa depan. Aspek kognitif dalam CBT antara lain mengubah cara
berpikir, kepercayaan, sikap, asumsi, imajinasi dan memberi fasilitas
terhadap konseli dalam mengenali dan mengubah kesalahan dalam bentuk
aspek kognitif. Sedangkan aspek behavioral dalam CBT yaitu mengubah
hubungan yang salah antara situasi permasalahan dengan kebiasaan
mereaksi permasalahan, belajar mengubah prilaku, menenangkan pikiran
dan tubuh sehingga merasa lebih baik serta berfikir lebih jelas.

d. Proses Konseling CBT
Setiap kegiatan yang akan dilakukan perlu adanya perencanaan yang
matang begitupun dalam kegiatan konseling kitaperlu membuat suatu
rencana agar tujuan dari setiap sesi konseling tercapai, jika tujuan dari setiap
sesi tercapai maka besar kemungkinan proses konseling pun tercapai,
Menurut Darimis (2014: 192-193) yakni :
Proses kegiatan konseling CBT terdiri dari beberapasesi, sesi awal
berhubungan dengan penilaian masalah, pengembangan hubungan
kolabolratif, dan konseptualisasikasus. Selama konseling konseli belajar
tentang akurasi pikiran. Aspek penting dari CBT adalah metode yang
digunakan untuk mengidentifikasi pikiran otomatis dilakukan dengan
penugasan dan pekerjaan rumah selama sesi konseling.Untuk
memudahkan klien mencapai tujuan konseling. Terminasi pengakhiran
konseling direncanakan. Konseli belajar mengembangkan wawasan
dalam keyakinan mereka untuk bergerak menuju perubahan terutama
pada masalah yang sulit atau kompleks.
Setiap terapi memiliki cara-cara tersendiri yang beragam danterencana
dalam mengatasi permasalahan individu. Namun sebagaimana yang telah
dijelaskan sebelumnya bahwa konseling

CBT

lebih berorientasi pada

kognisi dan tingkah laku klien agar menghasilkan perubahan kepada hal
yang lebih baik. Menurut Kuehnel dan Liberman (dalam Jhon, 2006:157))
mengungkapkan bahwa

kecendrungan dalam kognitif-behavioral adalah
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dilaksanakannya pendekatan ini dalam sebuah program yang terstruktur
langkah demi langkah”. Adapun program yang dimaksud oleh Kuehnel dan
Liberman (dalam Jhon, 2006:157) tersebut adalah:
1) Menciptakan hubungan yang sangat dekat dan aliansi kerja antara
konselor dan klien. Menjelaskan dasar pemikiran dari penanganan
yang akan diberikan.
2) Menilai masalah. Mengidentifikasi, mengukur frekuensi,intensitas
dan kelayakan masalah prilaku dan kognisi.
3) Menetapkan target perubahan. Hal ini seharusnya dipiliholeh klien,
harus jelas, spesifik dan dapat dicapai.
4) Penerapan teknik kognitif dan behavioral (perilaku)
5) Memonitor perkembangan, dengan menggunakanpenilaian berjalan
terhadap perilaku sasaran.
6) Mengakhiri dan merancang program lanjutan untuk menguatkan
generalisasi dari apa yang didapat.
Uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam melakukan konseling CBT
kita harus mampu menciptakan hubungan yang sangat dekat dan hangat
terhadap konseli, setelah itu barulah saatnya mengidentifikasi setiap
permasalahan yang dialami konseli, selanjutnya membantu konseli untuk
membuat target perubahan, dan barulah masuk pada teknik konseling
kognitif-behavorial,

selama

konseling,

tugas

konselorlah

untuk

memperhatikan setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi di diri
konseli, dan pada tahap akhir konselor membuat suatu rancangan bersamasama dengan konseli untuk melakukan program lanjutan. Dapat dipahami
bahwa dalam pelaksanaan konseling CBT yang pertama yang harus
dilakukan adalan memandu konseli dalam menemukan pola pikir, keyakinan
serta asumsi yang salah dengan mengajukan serangkaian pertanyaan.
Selanjutnya menentukan pikiran-pikiran otomatis, dalam menentukan
pikiran otomatis konseli diberikan tugas rumah dengan mencatat atau
merekam sebanyak mungkin pikiran-pikiran otomatis yang timbul. Pada
tahap selanjutnya, konselor dan konseli membuat kesepakatan tentang
agenda kegiatan konseling, dan pada tahap akhir konselor mendorong
konseli untuk memantau pikiran dan perilaku mereka, dan mengukur
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kemajuan dari setiap sesi konseling. Menurut teori Cognitive Behavior
Therapy yang dikemukakan oleh Aaron T. Back (dalam Nandang, 2009:83):
CBT memerlukan sedikitnya 12 sesi pertemuan. Setiap langkah disusun
secara sistematis dan terencana. Namun melihat kultur yang ada di
Indonesia, penerapan sesi yang berjumlah 12 sesi pertemuan dirasa sulit
untuk dilakukan. Oemarjoedi (dalam Nandang) mengungkapkan
beberapa alasan tersebut berdasarkan pengalaman, diantaranya:
a) Terlalu lama, sementara individu mengharapkan hasil yang dapat
segera dirasakan manfaatnya.
b) Terlalu rumit, dimana individu yang mengalami gangguan umumnya
datang dan berkonsultasi dalam kondisi pikiran yang sudah begitu
berat, sehingga tidak mampu lagi mengikuti program terapi yang
merepotkan, atau karena kapasitas intelegensi dan emosi yang
terbatas.
c) Membosankan, karena kemajuan dan perkembangan terapi menjadi
sedikit demi sedikit.
d) Menurunya keyakinan individu akan kemampuan terapisnya, antara
lain karena alasan-alasan yang telah disebutkan diatas, yang dapat
berakibat pada kegagalan terapi.
Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa tahap dalam pelaksanaan
pendekatan CBT terdapat 12 kali sesi. Namun karena berbagai alasan dan
untuk menyesuaikan dengan kondisi kultur di Indonesia maka ke 12 sesi
tersebut tidak dapat diterpakan di Indonesia. Maka Oemarjoedi (dalam
Nandang, 2009:84) membuat suatu perbandingan yang mengungkapkan
efisiensi terapi bisa dilakukan hingga 5 sesi. Yaitu:
(a) Assesmen dan Diagnosa
(b) Mencari emosi negatif, pikiran otomatis, dan keyakinan utama yang
berhubungan dengan gangguan.
(c) Menyusun rencana intervensi dengan memberikan konsekwensi
positif-negatif kepada siswa
(d) Formulasi status, fokus terapi intervensi tingkah laku
(e) Pencegahan.
e. Tujuan Cognitive Behavior Therapy (CBT)
Pada pendekatan Cognitive Behavior Therapy memiliki tujuan, dan
tujuan utama CBT adalah “untuk menghilangkan distorsi dalam berfikir,
sehingga individu dapat berfungsi lebih efektif” (Darimis, 2014:192).
Penekanannya pada cara individu memproses informasi, yang dapat
menyebabkan perilaku tidak efektif. Dostorsi pemikiran konseli ditantang,
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diuji dan dibahas untuk membantu perasaan, pikiran, dan perilaku yang
lebih positif. Konselor hadir bukan untuk menghilangkan bias pikiran,
pikiran otomatis, tetapi memperbaiki skema kognitif yang mereka alami.
Dengan demikian perubahan skema kognitif menjadi tujuan utama CBT.
Umumnya

CBT

menetapkan

tujuannya

lebih

spesifik,

memprioritaskan sasaran, dan bekerjasama dengan konseli. Semakin konkrit
tujuan konseli semakin mudah konseling mencari metode yang digunakan
untuk membantu mengubah skema kognitif, perasaan, dan perilaku mereka.
Berdasarkan tujuan dari konseling kelompok dan pendekatan
Cognitive Behavior Therapy (CBT), dapat dipahami bahwa kedua konseling
ini memiliki tujuan yang sama yaitu konseling kelompok terkembangnya
perasaan, pikiran, wawasan dan sikap terarah kepada tingkah laku yang
bertanggung jawab, khususnya dalam bersosialisasi atau komunikasi yang
berimbas pada pemecahan masalah individu peserta kelompok yang
mengalami kesulitan dalam perkembangannya dengan memanfaatkan
dinamika kelompok.
f. Teknik-Teknik Dalam Konseling CBT
CBT merupakan suatu pendekatan psikoterapeutik yang digunakan
oleh konselor untuk membantu individu ke arah yang positif. Berbagai
variasi teknik perubahan kognisi, emosi dan tingkah laku menjadi bagian
yang

terpenting

dalam

Cognitive-Behavior

Therapy.

Metode

ini

berkembang sesuai dengan kebutuhan konseli, di mana konselor bersifat
aktif, direktif, terbatas waktu, berstruktur, dan berpusat pada konseli.
Konselor atau terapis

Cognitive Behavior Therapy

biasanya

menggunakan berbagai teknik intervensi untuk mendapatkan kesepakatan
perilaku sasaran dengan konseli. Teknik yang biasa dipergunakan oleh para
ahli menurut Haaga dan Davison (dalam Jhon, 2006: 157-158) dalam CBT
yaitu:
1) Menantang keyakinan irasonal .
2) Membingkai kembali isu misalnya, menerima kondisi emosional
internal sebagai sesuatu yang menarik ketimbang sesuatu yang
menakutkan..
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3) Mengulang kembali penggunaan beragam pernyataan diri dalam
role play dengan konselor.
4) Mencoba penggunaan berbagai pernyataan diri yang berbeda dalam
situasi rill.
5) Mengukur perasaan , misalnya dengan mengukur perasaan cemas
yang dialami pada saat ini dengan skala 0-100.
6) Menghentikan pikiran. Konseli belajar untuk menghentikan pkiran
negatif dan mengubahnya menjadi pikiran positif..
7) Desensitization systematic. Digantinya respon takut dan cemas
dengan respon relaksasi dengan cara mengemukakan permasalahan
secara berulang ulang dan berurutan dari respon takut terberat
sampai yang teringan untk mengurangi intensitas emosional
konseli.
8) Pelatihan keterampilan sosial atau asertifikasi..
9) Penugasan pekerjaan rumah. Mempraktikkan prilaku baru dan
strategi kognitif antara sesi terapi.
10) In vivo exposure. Mengatasi situasi yang menyebabkan masalah
dengan memasuki situasi tersebut. Hal senada oleh Darimis (2014:
195-199) dijelaskan bahwa teknik- teknik konseling CBT yaitu:
a) Menantang Absolut, konseli menyajikan penderitaan mereka
melalui perbuatan ekstrim, seperti:” semua orang”. “selalu”,
“tidak pernah”, dan “sepanjang waktu”.
b) Menantang Pikiran Semua atau Tidak Sama Sekali.
c) Listing Berlebihan atau Kekurangan.
d) Latihan Kognitif Maksudnya gunakan imajinasi dalam
membantu menangani kegiatan dimasa datang.
Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam konseling CBT ada
teknik-teknik yang digunakan dalam proses konseling. Teknik-teknik
tersebut sangant membantu konselor dalam penanganan masalah klien yang
dihadapi khususnya pada pola pemikiran yang salah suai sehingga
berpengatuh pada pola prilakunya masing-masing.
Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa dalam melakukan
konseling CBT setting kelompok ada beberapa teknik dan memiliki tiga
tahap berupa tahap awal, tahap kerja, tahap akhir, selanjutnya dalam hal ini
penulis hanya menggunakan beberapa teknik diantaranya :
(a) Menantang Absolut
(b) Menantang Pikiran Semua atau Tidak Sama Sekali
(c) Latihan Kognitif
(d) Latihan Keterampilan Sosial
(e) Membuat Interpretasi Alternative
(f) Penguatan Kembali
(g) Pemberian Contoh
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g. Prinsip-Prinsip Konseling CBT
Walaupun konseling harus disesuaikan dengan karakteristik atau
permasalahan konseli, tentunya konselor harus memahami prinsip-prinsip
yang mendasari CBT. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip ini diharapkan
dapat mempermudah konselor dalam memahami konsep, strategi dalam
merencanakan proses konseling dari setiap sesi, serta penerapan teknikteknik CBT. Berikut adalah prinsip-prinsip dasar dari CBT berdasarkan
kajian yang diungkapkan oleh Beck (dalam wahid, 2012: 2-3 ):
1) CBT didasarkan pada formulasi yang terus berkembang dari
permasalahan konseli dan konseptualisasi kognitif konseli.
2) CBT didasarkan pada pemahaman yang sama antara konselor dan
konseli terhadap permasalahan yang dihadapi konseli.
3) CBT memerlukan kolaborasi dan partisipasi aktif.
4) CBT berorientasi pada tujuan dan berfokus pada permasalahan.
5) CBT terfokus pada kejadian saat ini.
6) CBT merupakan edukasi.
7) CBT berlangsung pada waktu yang terbatas.
8) Sesi CBT terstruktur.
9) CBT mengajarkan konseli untuk mengidentifikasi, mengevaluasi,
dan menanggapi pemikiran disfungsional dan keyakinan mereka.
10) CBT menggunakan berbagai teknik untuk merubah pemikiran,
perasaan, dan tingkah laku.
Uraian di atas dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip konseling CBT
yaitu, CBT didasarkan pada masalah kognitif konseli yang menyimpang dan
kemudian meluruskannya

kemudian adanya

rasa

empati

terhadap

permasalahan konseli, sehingga muncullah pemahaman yang sama terhadap
permasalahan yang dialami oleh konseli selanjutnya CBT memerlukan
kolaborasi dan partisipasi aktif antara konselor dan konseli lalu CBT
terfokus dalam mencapai tujuan pengentasan masalah konseli selanjutnya
CBT membahas masalah kekinian, yang terjadi saat ini, CBT merupakan
sebuah pendidikan untuk menjadian konseli sebagai terapis bagi dirinya
sendiri kemudian CBT berlangsung pada waktu yang terbatas, yang terdiri
dari 6-14 sesi, tergantung pada permasalahan konseli. Sesi CBT terstruktur.
Struktur ini terbagi kepada tiga bagian. Bagian awal, menganalisis perasaan
dan emosi konseli.Bagian kedua meninjau pelaksanaan terhadap tugas
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rumah. Dan bagian ketiga yaitu memberikan umpan balik terhadap
perkembangan dari setiap sesi. Kemudian CBT mengajarkan konseli untuk
mengidentifikasi, mengevaluasi dan menanggapi pikiran disfungsional dan
keyakinan mereka. CBT menggunakan berbagai macam teknik untuk
merubah pikiran, perasaan, dan tingkah laku individu kearah yang lebih
baik.

h. Tahapan-tahapan Cognitive Behavior Therapy (CBT)
Dalam CBT ada beberapa tahapan yang akan dilakukan ketika
konseli. Menurut (McLeod, 2006:157) tahapan-tahapan sebagai berikut:
1) Tahap Awal
Calon anggota kelompok umummnya tahu sangat sedikit tentang
program perilaku kognitif, jadi penting bahwa mereka diberikan
semua informasi yang relevan tentang proses kelompok sebelum
mereka bergabung.
2) Tahap Kerja: Rencana Perawatan Dan Aplikasi Teknik
Penilaian dan evaluasi terus berlanjut pada tahap kerja, dan
pemimpin kelompok harus terus mengevaluasi tingkat efektifitas
sesi dari seberapa baik tujuan pengobatan tercapai.
3) Tahap Akhir
Selama tahap akhir dari kelompok perilaku kognitif, pemimpin
terutama berkepentingan dengan memilki anggota mentransfer
perubahan yang mereka tunjukkan dalam kelompok kelingkungan
sehari-hari mereka.
Berdasarkan penjelasan diatas mengenai tahapan dalam CBT,
terdapat tiga tahapan, yakni tahap awal, tahap kerja, dan tahap akhir, maka
dapat disimulasikan bahwa CBT itu merupakan pendektan yang bisa
memberikan kesempatan kepada anggota kelompok agar anggota
kelompok aktif dan secara terstruktur dalam konseling. Sehingga anggota
kelompok mendapatkan manfaat dalam kegiatan konseling sesuai dengan
tahapan CBT.
4. Keterkaitan CBT dengan Hubungan Sosial dan Konseling Kelompok
kerterkaitan pendekatan Cognitive Behavior Therapy (CBT) dengan
hubungan sosial serta kaitannya dengan konseling kelompok, (Joihnce
Leod, 2006: 157-158) mengatakan bahwa :
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Cognitive Behavior Therapy (CBT) merupakan salah satu
pendekatan dalam konseling yang bertujuan untuk mengubah prilaku
melaui perubahan kognisi menggunakan teknik-teknik Cognitive
Behavior Therapy (CBT) yaitu mendiskusikan keyakinan irasional,
melakukan penenangan, pelatihan keterampilan sosial, penugasan
rumah dalam settingan konseling kelompok.
Corey (dalam Hasby, 2017:24) mengungkapkan bahwa konseling
Cognitive Behavior Therapy (CBT) dalam bentuk konseling
kelompok, karena konseling kelompok memberikan kesempatan
kepada para konseli untuk mengepresikan perasaan yang
bertentangan, mengeksplorasikan keraguan diri dan merealisasikan
minat untuk berbagi dengan anggota kelompok yang lain. Senada
dengan itu, Beck (dalam Hasby, 2017:24) menyatakan konseling
Cognitive Behavior Therapy (CBT) dalam bentuk kelompok sangat
sesuai diterapkan bagi siswa, karena merupakan proses edukasi yang
bertujuan mengajarkan konseli untuk menjadi terapis bagi dirinya
sendiri, dan menekankan pada pencegahan.
Berdasarkan paparan definisi mengenai CBT, maka dapat dipahami
CBT adalah pendekatan konseling yang menitik beratkan pada
restrukturisasi atau pembenahan kognitif yang menyimpang akibat
kejadian yang merugikan dirinya baik secara fisik maupun psikis.CBT
merupakan konseling yang dilakukan untuk meningkatkan dan merawat
kesehatan mental. Konseling ini akan diarahkan kepada modifikasi fungsi
berpikir, merasa dan bertindak, dengan menekankan otak sebagai
penganalisa, pengambila keputusan, bertanya, bertindak, dan memutuskan
kembali. Sedangkan, pendekatan pada aspek behavior diarahkan untuk
membangun hubungan yang baik antara situasi permasalahan dengan
kebiasaan mereaksi permasalahan.

B. Penelitian yang Relevan
Dalam penelitian ini, peneliti juga mencari pedoman dari beberapa
penelitian karya ilmiah. Adapun permasalahan yang hampir sama yang
peneliti temukan adalah sebagai berikut:
1. Meri Rahayu Putri. Mahasiswa Bimbingan dan Konseling IAIN
Batusangkar, yang meneliti tentang “pengaruh layanan konseling
kelompok dengan menggunakan pendekatan konseling realitas terhadap
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interaksi sosial siswa kelas IX di MTsN Pangian Lintau Buo. Hasil
penulisannya adalah hipotesis alternative (Ha) diterima dan hipotesis
nol (Ho) ditolak. Berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan,
memilki kesamaan pada layanan konseling kelompok dengan interaksi
sosial, perbedaannya yakni menggunakan pendekatan konseling
Realitas, sedangkan penulis menggunakan pendekatan CBT.
2. Eva Falentina. Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas
Lampung Bandar Lampung, yang meneliti “Pengunaan Layanan
Konseling Kelompok Pendekatan Cognitive Behavior Therapy (Cbt)
Untuk Mengurangi Perilaku Agresif Siswa Kelas VIII Di Smp Negeri 2
Trimurjo

Tahun

Pelajaran

2016/2017”.

Hasil

penelitian

ini

menunjukkan bahwa Konseling kelompok dapat diterapkan untuk
mengurangi perilaku agresif siswa siswa. Berkatian dengan penelitian
yang penulis, memilki kesamaan pada salah satu variabel yaitunya
terletak pada konseling Kelompok model Cognitive Behavior,
perbedaanya dan pada anak SMK sedangkan yang penulis miliki adalah
perilaku agresif.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nia Voniati, mahasiswi jurusan
Bimbingan dan Konseling IAIN Raden Intan Lampung, yang meneliti
tentang “Efektivitas Layanan Konseling Kelompok Dengan Teknik
Analisis Transaksional Dalam Meningkatkan Kemampuan Interaksi
Sosial Peserta Didik. Hasil penulisannya adalah perhitungan rata-rata
skor kemampuain interaksi sosial pada anggota kelompok sebelum
mengikuti layanan konseling kelompok adalah 63.6 setelah diberikan
layanan konseling kelompok terjadi peningkatan pada dengan hasil rata
rata skor adalah 83.6. berkaitan dengan penelitian penulis yakni samasama penggunaan layanan konseling kelompok dalam interaksi sosial,
sedangkan

perbedaannya

yakni

dalam

pendekatannya

yang

menggunakan pendekatan analisis Transaksional, sedangkan penulis
menggunakan pendekatan CBT.
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4. Penelitian yang dilakukan oleh Norma Indah Pratiwi, mahasiswi
jurusan Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Lampung, yang
meneliti tentang “Peningkatan Interaksi Sosial Dengan Menggunakan
Layanan Konseling Kelompok”. Hasil penulisannya adalah hasil yang
diperoleh dalam penulisan ini menunjukkan bahwa interaksi sosial
dapat ditingkatkan dengan menggunakan Konseling Kelompok.
Berkaitan dengan penelitian penulis sama-sama menggunakan layanan
konseling kelompok dalam interaksi sosial, perbedaannya penulis
menggunakan pendekatan yakni CBT.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Hanum, mahasiswa jurusan
Bimbingan dan Konseling IAIN Batusangkar, yang meneliti tentang
“Pengaruh Pendekatan Cognitive Behavior Therapy (CBT) Setting
Kelompok dalam Meningkatkan Efikasi Diri Siswa dalam Belajar Kelas
X IIS.4 di SMAN 1 Rambatan. Berkaitan dengan penelitian penulis
sama-sama menggunakan Pendekatan Cognitive Behavior Therapy
(CBT) Setting Kelompok. Perbedaannya yakni penulis mengatasi
hubungan sosial.
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C. Kerangka Berfikir
Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan di atas tentang
hubungan antara pengaruh konseling kelompok untuk mengatasi hubungan
sosial, dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut :
Cognitive Behavior
Therapy setting
kelompok:
1. Tahap Awal
2. Tahap Kerja (rencana
perawatan dan
aplikasi teknik)
3. Tahap Akhir

Hubungan
Sosial
Dissosiatif

Hubungan
Sosial
Assosiatif

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir
Cognitive Behavior Therapy Setting Kelompok Dalam Mengatasi
Hubungan Sosial Siswa
Keterangan :
Berdasarkan kerangka berfikir di atas, dapat dipahami Cognitive
Behavior Therapy setting kelompok (Konseling Kelompok) dilakukan 3 tahap
yaitu Tahap Awal, Tahap Kerja (rencana perawatan dan aplikasi teknik),
Tahap Akhir. Joihnce Leod, 2006:158 mengatakan Cognitive Behavior
Therapy (CBT) merupakan salah satu pendekatan dalam konseling yang
bertujuan untuk mengubah prilaku melaui perubahan kognisi menggunakan
teknik-teknik Cognitive Behavior Therapy (CBT) yaitu mendiskusikan
keyakinan irasional, melakukan penenangan, pelatihan keterampilan sosial,
penugasan rumah dalam settingan konseling kelompok.
Adapun masalah hubungan sosial siswa yang diatasi ialah hubungan
sosial dissosiatif (hubungan sosial siswa negatif) menjadi hubungan sosial
assosiatif (hubungan sosial positif), menurut Sztompka (2004:11) Hubungan
sosial merupakan sesuatu yang menghubungkan individu, masing-masing
individu mempunyai gagasan, pemikiran, dan keyakinan yang mungkin
serupa atau berlainan, atau mempunyai aturan yang mungkin membimbing
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perilaku mereka dan mungkin saling mendukung atau saling bertentangan”.
Sementara Soekanto (2006:65-97) mengemukakan bentuk-bentuk hubungan
sosial terdapat dua macam yaitu “hubungan sosial yang bersifat assosiatif dan
hubungan sosial yang bersifat dissosiatif. Hubungan sosial yang bersifat
assosiatif ialah hubungan yang bersifat positif (kerjasama, akomodasi,
asimilasi), sedangkan hubungan sosial yang bersifat dissosiatif ialah
hubungan

sosial

yang

bersifat

negative

(persaingan,

kontraversi,

pertentangan).
Adapun permasalahan yang dialami konseli dintaranya siswa yang tak
dianggap penting, diremehkan, tidak dihargai maupun dikucilkan, seperti
apabila ada siswa yang ingin bicara, langsung dibantah oleh temannya
sebelum dia dapat mengeluarkan pendapat, ketika ada teman yang
mengeluarkan pendapat, bertanya, ditertawakan, (cimooh) dan masih banyak
siswa yang pilih-pilih dalam berteman, sehingga teman-teman mereka yang
lain menjadi tersisih.
Hubungan sosial yang peneliti maksud disini adalah seberapa besar
kesadaran siswa untuk melakukan hubungan sosial positif dengan
menggunakan layanan konseling kelompok dengan pendekatan Konseling
Cognitive Behavior Therapy (CBT) dalam mengatasi permasalahan hubungan
sosial negative di sekolah tersebut.
D. Hipotesis Penelitian
(Hº)

:

Konseling Kelompok dengan pendekatan
Cognitive Behavior Therapy (CBT) tidak

:
(Ha)

berpengaruh signifikan dalam mengatasi
hubungan sosial siswa di kelas VII SMPN 2
Rambatan (t0< tt).
Konseling Kelompok dengan pendekatan
Cognitive Behavior Therapy (CBT)
berpengaruh signifikan dalam meningkatkan
dalam mengatasi hubungan sosial siswa di kelas
VII SMPN 2 Rambatan (t0> tt).

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian eksperiment, dimana eksperiment
adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis guna
mendapatkan hubungan kuasalitas antara variabel-variabel yang tengah
dipelajari atau mencari pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya
(Desmita,2006: 7).
Kasiram (2010: 211) mengatakan penelitian eksperimen

adalah

“model penelitian dimana peneliti memanipulasi suatu stimuli atau kondisi,
kemudian mengobservasi pengaruh atau akibat dari perubahan stimuli atau
kondisi tersebut pada obyek yang dikenai stimuli atau kondisi tersebut.“
Jadi,eksperimen dimaksudkan untuk mengetahui kemurnian pengaruh X
(pengaruh konseling kelompok teknik Cognitive Behavior Therapy (CBT)
terhadap Y (Hubungan Sosial). Apakah benar konseling kolompok teknik
CBT berpengaruh terhadap hubungan sosial siswa.
Penelitian eksperimen termasuk penelitian kuantitatif, karena dilatar
belakangi oleh pandangan positivistik dan logika empirik. Penelitian ini
bertujuan untuk memprediksi, mengontrol, mengkonfirmasi, dan menguji
hipotesis (Hanafi, 2015: 88).
Jenis

penelitian

ini

merupakan

penelitian

kuantitatif

dengan

menggunakan metode Pre-Eksperimental, yaitu “penelitian ekprerimen yang
pada prinsipnya hanya menggunakan satu kelompok saja. Ini berarti dalam
penelitian tidak ada kelompok control” (Yusuf, 2013:77).

Jadi penelitian

pre-eksperimen ini merupakan metode eksperimen yang hanya menggunakan
satu kelompok saja untuk diteliti tanpa memiliki kelompok kontrol. Tipe Pre
Eksperimental Design yang penulis gunakan adalah The one group pretestpostes design.. Adapun model desain Pre eksperiment adalah seperti berikut:
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Tabel 3.1
Model Eksperimen Murni
R Group
Pretest
Treatmen
Eksperimen
O1
X

Posttest
O2

Keterangan:
O : Pretest (sebelum diberikan perlakuan)
X : Tindakan/ perlakuan
O : Posttest (setelah diberikan perlakuan)
Maksudnya pada penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian
kepada sekelompok sampel, dimana sampel tersebut yaitu sebagai kelompok
Eksperiment, sebelum kelompok eksperimen diberi Treatment (X), maka
kelompok Eksperiment terlebih dahulu diberi tes (O1) untuk melihat kondisi
masing-masing kelompok, setelah itu baru diberikan treatment (X) kepada
kelompok eksperimen dan kemudian diberikan tes kembali (O 2) dan hasilnya
dibedakan dengan hasil tes pertama. Secara umum langkah-langkah untuk
melaksanakan penelitian eksperimen adalah:
1. Melakukan Pre-test, yaitu memberikan skala awal berupa pertanyaan atau
pernyataan tentang Hubungan sosial, sebelum dilaksanakan konseling
kelompok teknik CBT kepada kelompok eksperiment. Tujuannya untuk
mengetahui hubungan sosial siswa.
2. Melakukan Treatment, memberikan perlakuan yaitu konseling kelompok
melalui teknik CBT yang dapat meningkatkan hubungan sosial siswa
kepada kelompok eksperiment diberi layanan konseling kelompok melalui
teknik CBT. Robert D. Myrick mengatakan “untuk penelitian eksperiment,
seorang peneliti memberikan treatment minimal 6 kali pertemuan dengan
durasi 45-50 menit (2011: 222-223). Berikut rencana treatment yang
peneliti lakukan diantaranya:
a. Treatment 1: Membahas topik tentang teman yang suka
mencemooh
b. Treatment 2: Membahas topik tentang suka memilih-milih
teman sehingga timbulya genk.
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c. Treatment 3: Membahas topik tentang teman yang suka
memberi cap atau gelar yang tidak baik
d. Treatment 4: Membahas topik tentang pergaulan bebas
e. Treatment 5: Membahas topik egois dalam pertemanan
f. Treatment 6: Membahas topik tentang kenyaman diri yang
suka menyendiri
3. Memberikan Posttest setelah perlakuan diberikan, yaitu memberikan skala
yang sama pada saat pretest kepada kelompok eksperiment, baik kelompok
eksperiment. Tujuannya untuk membandingkan rerata tes pertama dengan
tes kedua, apakah ada peningkatan skor atau tidak.
B. Tempatdan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di SMPN 2 Rambatan pada siswa kelas VII 2 pada
bulan 12 Desember 2017 sampai 31 Desember 2018.
C. Populasi dan Sampel Penelitian
1. Populasi
Menurut Hanafi “Populasi adalah totalitas semua nilai yang didapat
secara kualitas maupun kuantitas pada karakteristik tertentu” (2015: 51).
Berdasarkan pendapat di atas

disimpulkan bahwa populasi adalah

keseluruhan atau kelompok dari subyek yang akan diteliti misalnya
meneliti orang, benda, binatang, alat-alat pelajaran, cara-cara mengejar
dan sebagainya yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu. Menurut
(Sugiyono, 2007: 117), populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri
atasobjek/subjek yang memiliki kualitas dan karateristik tertentu yang
diterapkan

oleh

peneliti

kesimpulannya”. Penelitian

untuk

dipelajari

dan kemudian

ditarik

ini penulis meneliti tentang bagaimana

pengaruh konseling kelompok melalui teknik Cognitive Behavior Therapy
(CBT) dalam mengatasi hubungan sosial siswa kelas VII di SMPN 2
Rambatan.
Adapun objek yang menjadi populasi peneliti adalah kelas VII2.
Alasan peneliti mengambil populasi siwa kelas VII2 karena pengambilan
data awal peneliti telah melakukan observasi dan wawancara dengan guru
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BK / konselor, guru wali kelas VII, serta beberapa majlis guru. Untuk
lebih jelasnya populasi peneliti dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.1
Populasi Penelitian
No
2

Populasi
VII2
Jumlah
Sumber: Guru BKVII SMPN 2 RAMBATAN

Jumlah
29
29

Berdasarkan tabel di atas ada 29 siswa kelas VII2 yang akan dijadikan
sebagai populasi dalam penelitian ini, dan dapat diketahui bahwa populasi
merupakan keseluruhan yang menjadi sumber bagi peneliti yang berkaitan
dengan penelitian. Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas VII 2 di
SMPN 2 Rambatan yang memiliki hubungan sosial yang rendah dan
sedang.
Selanjutnya untuk lebih jelas berikut ini akan penulis jelaskan hasil
pengukuran hubungan sosial siswa yang menjadi populasi dari penelitian
ini:
Tabel 3.2
Pre-test Hubungan Sosial Siswa Kelas VII2
Smpn 2 Rambatan
N=29
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Inisial
Respon 1
Respon 2
Respon 3
Respon 4
Respon 5
Respon 6
Respon 7
Respon 8
Respon 9
Respon 10
Respon 11
Respon 12
Respon 13
Respon 14
Respon 15

Skor
72
70
66
66
55
73
79
84
71
86
73
79
78
92
72

Kategori hubungan sosial
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Rendah
Sedang
Sedang
Tinggi
Sedang
Tinggi
Sedang
Sedang
Sedang
Tinggi
Sedang
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No
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Inisial
Respon 16
Respon 17
Respon 18
Respon 19
Respon 20
Respon 21
Respon 22
Respon 23
Respon 24
Respon 25
Respon 26
Respon 27
Respon 28
Respon 29
Jumlah

Skor

Rat rata

80
83
87
73
79
87
79
74
97
80
79
71
90
80
2.113

Kategori hubungan sosial
Sedang
Sedang
Tinggi
Sedang
Sedang
Tinggi
Sedang
Sedang
Tinggi
Sedang
Sedang
Sedang
Tinggi
Sedang

72,87

Tabel 3.3
Hasil Pengukuran Hubungan Sosial Siswa
Kelas VII2 SMPN 2 RAMBATAN
(Keseluruhan)
No

Interval Hubungan
Sosial
101 – 120
81 – 100
61 – 80
42 – 60
24 – 41
Jumlah

1
2
3
4
5

Kategori

Frekuensi

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah

0
7
21
1
0
29

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui ada 29 siswa yang
menjadi populasi dari penelitian ini, dari 29 siswa ada 7 siswa berada pada
kategori tinggi, dan 21 siswa berada pada kategori sedang dan 1 orang
siswa rendah.
2. Sampel
Menurut Hanafi (2015: 53) bahwa sampel adalah sebagian populasi
yang diambil dengan cara yang dapat dipertenggung jawabkan. Adapun
teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive
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sampling “Menurut Sugiyono purposive sampling adalah “Teknik
penentuan

sampel

dengan

pertimbangan

tertentu”

(2014:85).

Pertimbangan pengumpulan sampel penelitian ini adalah dengan
melakukan penyebaran pretest di sekolah atas dasar rendahnya hubungan
sosial siswa.
Sampel penelitian yang dimaksud ialah kelas VII2. Menurut
Natawidjaja (2009:253) Ukuran khas kelompok konseling dengan
pendekatan berpusat pada pribadi adalah 8 sampai 12 orang. Selanjutnya
anggota kelas VII2 inilah yang akan dijadikan kelompok eksperiment,
yang berjumlah 12 orang siswa kelompok eksperiment.
Tabel 3.4
Sampel Penelitian
No
1

Sampel
Responden
Jumlah

Jumlah
12
12

D. Defenisi Operasional
Memahami variable-variabel yang terdapat dalam judul sehingga
tidak ada kesalahan dalam memahaminya, berikut ini akan dijelaskan
beberapa istilah yang memerlukan pemahaman lebih jauh diantaranya :
Hubungan sosial menurut Sztompka (2004:11) merupakan sesuatu
yang menghubungkan individu, masing-masing individu mempunyai
gagasan, pemikiran, dan keyakinan yang mungkin serupa atau berlainan,
atau mempunyai aturan yang mungkin membimbing perilaku mereka dan
mungkin saling mendukung atau saling bertentangan”. Dan dalam
hubungan sosial tergolong dua macam yakni adanya hubungan sosial
positif (assosiatif) dan hubungan sosial negatif (dissosiatif) (Ahmadi,
2004:191) sedangkan Ali (2004:85) Mengemukakan bahwa hubungan
sosial adalah cara individu berinteraksi terhadap orang-orang disekitarnya
dan bagaimana pengaruh hubungan itu terhadap dirinya.
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Hubungan sosial yang peneliti maksud adalah hubungan sosial yang
merupakan cara berinteraksi individu dengan individu yang mana masingmasing individu mempunyai gagasan, pemikiran dan keyakinan yang
mungkin saling mendukung (assosiatif) atau saling bertentangan
(dissosiatif).
Konseling kelompok menurut (Nurihsan, 2007: 24) merupakan
bantuan kepada individu dalam situasi kelompok yang bersifat pencegahan
dan penyembuhan, serta diarahkan pada pemberian kemudahan dalam
perkembangan dan pertumbuhannya. Konseling kelompok bersifat
memberi kemudahan bagi pertumbuhan dan perkembangan individu,
dalam arti memberi kesempatan, dorongan, juga pengarahan kepada
individu-individu yang bersangkutan untuk mengubah sikap dan
perilakunya selaras dengan lingkungannya .
Konseling kelompok yang peneliti maksud adalah konseling
kelompok dapat berpengaruh terhadap tingkah laku klien agar klien dapat
tumbuh dan berkembang dengan diberikan dorongan dan juga pengarahan
dalam mengubah sikap dan perilaku dalam lingkungannya. Konseling
kelompok juga memanfaatkan dinamika kelompok yang bertujuan agark
konseling kelompok hidup dengan anggota kelompok aktif mengeluarkan
ide-ide dan pendapatnya dalam berdiskusi.
Cognitive Behavior Therapy (CBT) menurut (McLeod, 2006:158)
merupakan salah satu pendekatan dalam konseling yang bertujuan untuk
mengubah prilaku melaui perubahan kognisi menggunakan teknik-teknik
Cognitive Behavior Therapy (CBT) yaitu mendiskusikan keyakinan
irasional,

melakukan

penenangan,

pelatihan

keterampilan

sosial,

penugasan rumah dalam settingan konseling kelompok. Cognitive
Behavior Therapy (CBT) dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu 1).
Tahap Awal, 2) Tahap Kerja dan, 3) Tahap Akhir.
Konseling kelompok dengan pendekatan Cognitive Behavior
Therapy (CBT) yang peneliti maksud adalah pendekatan dalam konseling
yang bertujuan mengubah perilaku melalui perubahan kognisi dengan tiga
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tahapan pada konseling kelompok dengan pendekatan Cognitive Behavior
Therapy (CBT) yaitu 1). Tahap Awal, 2) Tahap Kerja dan, 3) Tahap
Akhir.
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian terdapat beberapa cara yang
bisa digunakan. Pada penelitian ini, instrument yang digunakan adalah skala
hubungan sosial model Likert. Penilaian skor untuk hubungan sosial siswa
diukur dengan menggunakan skala hubungan sosial model Likert.
Menurut Sugiyono (2007: 134) skala Likert digunakan untuk mengukur
sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang. Skala Likert
jawaban pada setiap item skala mempunyai gradasi bentuk positif

dan

negatif, seperti pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.5
Skor Skala Hubungan Sosial
Alternative jawaban

Item positif

Item negatif

SL (selalu)

5

1

SR (sering)

4

2

KD (kadang-kadang)

3

3

JR (jarang)

2

4

TP (tidak pernah)

1

5

Agar mudah dalam menyusun instrument penelitian maka terlebih dahulu
harus dirancang instrument dengan istilah kisi-kisi. Arikunto menjelaskan
“kisi-kisi

bermanfaat

sebagai

gambaran

yang

jelas,

lengkap

dan

mempermudah penulis untuk mengembangkan instrument karena kisi-kisi ini
berfungsi sebagai pedoman dalam penulisan butir (2002: 205).
F. Pengembangan Instrument
1. Menetapkan Jenis/Pola Instrumen
Langakah
menetapkan

pertama

pola/jenis

dalam

instrument

penyusunan

instrument

adalah

yang

digunakan.

Dalam

akan
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penyusunan instrument observasi perlu ditetapkan terlebih dahulu apakah
instrument yang akan disusun tersebut untuk jenis observasi berstruktur
atau tidak berstruktur. Kalau observasi berstruktur, apakah akan
menggunakan daftar chek atau skala bertingkat. Untuk menyusun
instrument kuesioner, terlebih dahulu perlu ditetapkan pola mana yang
akan digunakan. Apakah akan menggunakan pola Likert, pola Alport, pola
pasangan berbanding ataukah pola pasangan searah. Begitu pula untuk
menyusun instrument inventori. Apakah akan menggunakan pola
Thurstone, pola MMPI, dan sebagainya (Nurkanca, 1993:219-220)
Dalam menetapkan jenis/pola instrumen ini peneliti menggunakan
instrument kuesioner dengan pola Likert.
2. Menetapkan Isi Instrumen
Isi instrument harus relevan dengan cara yang hendak di
kumpulkan. Dan untuk mendapatkan isi instrument yang relevan, dapat
didasarkan atas suatu teori yang dianut, atau mengkombinasikan teori-teori
yang telah kita pelajari, jadi dalam menetapkan isi instrument untuk
mengumpulkan data tentang tempramen dapat berpedoman kepada salah
satu teori tersebut. Atau dapat pula mengkombinasikan teori-teori tersebut,
sehingga bisa menghasilkan suatu klasifikasi baru yang dapat kita
pertanggung jawabkan, seperti yang telah cantumkan dalam definisi
operasional (Nurkanca, 1993:220-221)
3. Menyusun Kisi-Kisi
Agar mudah dalam menyusun instrument penelitian maka terlebih
dahulu penulis harus merancang instrument dengan istilah kisi-kisi.
Arikunto

(2002:205)

menjelaskan

“kisi-kisi

bermanfaat

sebagai

gambaran yang jelas, lengkap dan mempermudah penulis untuk
mengembangkan instrumen karena kisi-kisi ini berfungsi sebagai
pedoman dalam penulisan butir.
Berdasarkan atas pola instrument yang akan digunakan serta isi
instrument yang akan digunakan, maka buatlah suatu rancangan
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instrument yang disebut kisi-kisi instrument. Berikut Kisi-kisi hubungan
sosial :
Tabel 3.6
Kisi-kisi Instrumen
Hubungan Sosial
Variabel

Sub
Variabel

Assosiatif

Hubungan
Sosial

Dissosiatif

No Item
+

-

Jumlah
Item

Kerjasama

2, 3

4, 5, 6

5

Akomodasi

7, 9

10, 11,
12

5

Asimilasi

14, 15

18

3

1. persaingan

19, 20

21

3

Indikator

4
2. kontraversi

23, 24

25, 26

3. pertentangan

27, 28

29, 30

JUMLAH

4
24

4. Menulis item
Setelah kisi-kisi tersusun, langkah selanjutnya adalah menulis item
instrument sebagaimana yang telah dirancang dalam kisi-kisi, dalam
langkah penulisan item-item ini sangat dianjurkan untuk menulis itemitem yang lebih banyak dari yang diperlukan. Biasanya untuk masingmasing variable/sub variable dianjurkan untuk menyiapkan sekitar 25%
lebih banyak dari yang dibutuhkan, dengan demikian akan memberikan
kemungkinan bagi kita untuk memilih item yang lebih baik, dan
menyisihkan item-item yang kurang baik.
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Item-item yang telah dipilih ditata secara baik, dilengkapi dengan
kata pengantar, serta petunjuk tentang cara mengerjakan instrument
tersebut. Petunjuk harus dibuat sejelas mungkin, sehingga siswa yang
tidak paham mengerti bagaimana cara mengerjakan item tersebut. Para
siswa harus tahu dengan pasti, apa yang harus dilakukan (memilih atau
mengisi), bagaimana melakukannya (mengisi tanda silang, atau tanchenk,
atau lingkaran, atau yang lainnya), dan dimana dilakukan (pada lembar
jawaban khusus atau langsung pada lembar instrument), dalam petunjuk
tersebut sebaiknya pula dilengkapi dengan contoh tentang cara
mengerjakan instrument tersebut.
Penulisan item-item ini perlu pula ditetapkan kunci jawaban yang
akan digunakan, serta cara pemberian skornya (Nurkanca, 1993:223)
5. Validitas Instrument
Menurut Sukardi (2007: 121) suatu instrument dikatakan valid jika
instrument yang digunakana dapat mengukur apa yang hendak diukur. Jadi
instrumentyang buat untuk mengukur hubungan sosial siswa dikatakan
valid jika benar-benar dapat mengukur hubungan sosial siswa tersebut.
Instrument yang valid harus mempunyai:
a. Validitas isi (Content Validity)
Sukardi menyatakan validitas isi ialah”derajat dimana
sebuah tes mengukur cakupan subtansi yang ingin diukur”. (2007: 123).
Validitas isi mencakup hal-hal yang berkaitan dengan apakah item-item
itu menggambarkan ukuran dalam cakupan yang ingin diukur.
Berdasarkan kutipan di atas, sakala dalam penelitian ini dikatakan
mempunyai validitas isi apabila pertanyaan skala untuk mengukur
perubahan hubungan siswa siswa benar-benar menggambarkan apa yang
ingin diukur validitasnya dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidang
tersebut.
Adapun validasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
validasi konstruk dan validasi isi. Validasi isi merupakan ketetapan bunyi
dari setiap item apakah sudah benar-benar dapat mengukur apa yang
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hendak diteliti. Validasi isi dilakukan dengan cara membuat kisi-kisi skala.
Selanjutnya untuk menguji validasi konstruk peneliti akan meminta
penilaian dari ahli setelah kisi-kisi skala dibuat.
b. Validitas konstruk
Sukardi menyatakan “Validitas konstruk menunjukkan suatu tes
mengukur sebuah konstruk sementara.”(2007:125). Untuk menguji
validitas konstruk dapat digunakan

pendapat dari ahli setelah

instrument tersebut dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan
diukur dengan berlandaskan teori tertentu, selanjutnya hal yang
dilakukan adalah mengkonsultasikannya dengan ahli. Ahli diminta
pendapatnya

tentang

kisi-kisi

instrument

yang

telah

disusun.Validitas instrument dilakukan dengan cara:
a. Menyusun

instrument

berdasarkan teori

dan pertanyaan

penelitian sehingga instrument yang dibuat diharapkan dapat
mengungkap masalah hubungan sosial siswa.
b. Berdiskusi dengan teman sejawat.
c. Berkonsultasi dengan pembimbing.
d. Melakukan validasi dengan validator Dra. Hadiarni, M.Pd.,
Kons
e. Analisis dan revisi instrument hingga valid.
Sedangkan untuk pengujian validitas item menggunakan program
SPSS 21. Adapun hasil validitasnya adalah seperti tabel berikut :
Tabel 3.7
Hasil Uji Validitas Item
Skala Hubungan Sosial
No
1
2
3
4
5
6

Item
Pernyataan
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6

Skor

No

,385
,386
,396
,584
,515
,439

1
2
3
4
5
6

Item
Pernyataan
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7

Skor
,385**
,386**
,396**
,584**
,515**
,439**
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Item 11
Item 12
Item 13
Item 14
Item 15
Item 16
Item 17
Item 18
Item 19
Item 20
Item 21
Item 22
Item 23
Item 24

,489
,585
,399
,488
,490
,475
,557
,474
,506
,504
,398
,416
,559
,418
,478
,581
,553
,465

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Item 9
Item 10
Item 11
Item 12
Item 14
Item 15
Item 18
Item 19
Item 20
Item 21
Item 23
Item 24
Item 25
Item 26
Item 27
Item 28
Item 29
Item 30

,489**
,585**
,399**
,488**
,490**
,475**
,557**
,474**
,506**
,504**
,398**
,416**
,559**
,418**
,478**
,581**
,553**
,465**

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat gambaran uji validitas
skala hubungan sosial yang terdiri dari 6 indikator. Sedangkan pada taraf
signifikansi dengan rtabel sebesar 0,3 maka diperoleh hasil 24 item yang
valid dari 30 item dengan taraf signifikansi 5%.
6. Uji Reliabilitas
Adapun realibitasi instrument pada konsistensi hasil perekaman
data (pengukuran). Menurut Hanafi (2015:71) Reliabilitas maksudnya
suatu instrument cukup dipercaya untuk digunakan sebagai alat
pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas
menunjuk pada tingkat katerandalan atau dapat dipercaya.Sedangkan
menurut Sukardi (2007:127) suatu penelitian instrumen dikatakan
“mempunyai nilai realibilitas yang baik apabila tes yang dibuat
mempunyai hasil yang konsisten dalam mengukur yang hendak diukur”.
Instrumen dikatakan reliabilitas apabila instrument yang peneliti
gunakan dapat dengan baik dan konsisten dalam mengumpulkan data
tentang hubungan sosial. Baik dalam artian diambil data tentang untuk
mengatasi permasalahn hubungan sosial maka hasilnya akan tetap sama.
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Berdasarkan pendapat di atas bahwa untuk mengetahui reliabilitas
suatu instrumen dapat dilakukan dengan beberapa teknik, untuk
mengetahui tingkat reliabilitas instrumen dalam penelitian ini, dengan
rumus Sperman-Brown, dengan rumus Flanagan, dengan rumus Rulon,
dengan rumus Kuder Richardson 20, dengan rumus Kuder Richardson 21,
dengan rumus Hoyt, teknik Alpha Cronbach, dengan rumus Pengamatan,
dan dengan rumus uji pakar (Hanafi, 2015:72), dalam penelitian ini teknik
yang peneliti gunakan untuk menguji reliabilitas instrumen adalah dengan
menggunakan program SPSS 21 dengan teknik Alpha Cronbach. Hasil uji
reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Reliabilitas Statistics
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

,790

24

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa hasil uji
Reliabilitas Statistics menunjukkan hasil reliabilitas tinggi. Adapun
menurut (Arikunto, 2005) klasifikasi reliabilitas instrument adalah:
Tabel 3.9
Reliabilitas Tes dan Klasifikasi
Reliabilitas
0.80-1.00
0.60-0.79
0.40-0.59
0.20-0.39
0.00-0.19

Klasifikasi
Reliabilitas sangat tinggi
Reliabilitas tinggi
Reliabilitas sedang
Reliabilitas rendah
Reliabilitas sangat rendah

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa ada beberapa
tingkatan/klasifikasi suatu instrument, jika dilihat dari tabel hasil
klasifikasi reliabelitas instrument maka 0,790 berada pada klasifikasi
tinggi. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa instrument yang
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penulis gunakan dalam penelitian ini layak digunakan untuk mengukur
hubungan sosial siswa.
G. Teknis Analisis Data
Analisis data dari hasil pengumpulan data merupakan tahap yang
penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Data yang telah
terkumpul tanpa dianalisis menjadi sulit dimaknai. Oleh karena itu, analisis
data dilakukan untuk memberi arti, makna dan nilai yang terkandung di
dalam data. Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkas data
dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan sehingga
hubungan antara masalah penelitian dapat dipahami dan diuji.
Jumlah item angket hubungan sosial siswa sebanyak 24 item, sehingga
interval kriteria tersebut dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut:
1. Skor maksimum 5 x 24 = 120
Keterangan: skor maksimum nilai tertingginya adalah 5, jadi 5 dikalikan
dengan jumlah angket keseluruhan yang berjumlah 24 item dan hasilnya
120.
2. Skor minimum 1 x24 = 24
Keterangan: skor minimum nilai tertingginya adalah 1, jadi 1 dikalikan
dengan jumlah angket keseluruhan yang berjumlah 24 item dan hasilnya
24.
3. Rentang 120 – 24 = 96
Keterangan: rentang diperoleh dari jumlah skor maksimum dikurangi
dengan jumlah item angket.
4. Banyak kriteria adalah 5 tingkatan (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah
dan sangat rendah).
5. Panjang kelas interval 96:5 = 19
Keterangan: panjang kelas interval diperoleh dari hasil rentang dibagi
dengan banyaknya kriteria.
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Berikut ini interval skor yang penulis gunakan dalam penelitian ini
mengukur hubungan sosial kelas VII2 SMPN 2 Rambatan pada tabel sebagai
berikut.
Tabel 3.10
Interval Skor Hubungan Sosial
No
1
2
3
4
5

Interval
101 – 120
81 – 100
62 – 80
43 – 61
24 – 42

Kategori
Sangat Tinggi (ST)
Tinggi (T)
Sedang (SD)
Rendah (R)
Sangat rendah (SR)

Adapun teknik analisis data dilakukan dengan cara membandingkan
hasil rerata pretest dan posttest kelompok eksperiment dengan memakai
metode statistik uji-t seperti berikut ini:
1. Mencari Mean dari Difference
MD=
2. Mencari Deviasi Standar dari Difference
SDD

∑

√

∑

3. Mencari standard Error dari Mean of difference
S
=√
4. Mencari harga t0 dengan rumus sebagai berikut :
t0 =
5. df = N – 1
Keterangan:
MD
: mean of difference nilai rata-rata hitung dari beda/ selisih
antara
skor pretest dan postest
D
∑
: jumlah beda/ selisih antara skor pretest dan postest
N
: Number of Cases = jumlah subjek yang kita teliti
SEMD
: Standar Error (standar kesesatan) dari mean of difference
SDD
: devisi standar dari perbedaan antara skor pretest dan postest
(Sudijono, 2005: 305-306).
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Selanjutnya melakukan perbandingan antara t o dan tt dengan patokan
sebagai berikut:
1. Jika to besar atau sama dengan tt maka hipotesis nihil ditolak sebaliknya
hipotesis alternatif diterima. Berarti antara kedua variabel yang sedang
diselidiki terdapat perbedaan yang signifikan.
2. Jika to lebih kecil dari pada tt maka hipotesis nihil diterima, sebaliknya
hipotesis alternatif ditolak. Berarti bahwa perbedaan antara variabel I dan
II itu bukanlah perbedaan yang berarti atau bukan perbedaan yang
signifikan.
Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis statistik,
digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Analisis ini dilakukan karena
data yang akan diolah merupakan data sampel. Pengujian ini untuk mencari
signifikansi. Artinya, hipotesis penelitian yang telah terbukti pada sampel itu
dapat diberlakukan untuk populasi.
Untuk melihat seberapa efektif konseling kelompok dengan pendekatan
Cognitive Behavior Therapy (CBT) terhadap peningkatan hubungan sosial
siswa, dapat dilakukan uji pengaruh yang dinamakan N-gain. Adapun rumus
N-gain menurut Meizzer (dalam Masril) adalah sebagai berikut :

g=
Adapun ketentuan dari hasil analisis data menggunakan rumus N-gain
adalah sebagai berikut :
Tabel. 3. 11
Kriteria Indeks N-gain
Indeks Gain
0,70
0,30

0,70

< 0,30

Ketentuan
Tinggi
Sedang
Rendah

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendahuluan
Pada bab ini penulis akan membahas tentang hasil penelitian yang
penulis lakukan di SMPN 2 Rambatan. Penelitian yang penulis lakukan
adalah melihat Signifikan atau tidaknya konseling kelompok dengan
pendekatan Cognitive Behavior Therapy (CBT) dalam mengatasi masalah
hubungan sosial siswa di SMPN 2 Rambatan. Kemudian menganalisa data
hasil treatment tersebut, dengan cara melakukan uji statistik (Uji-t) untuk
melihat signifikan atau tidaknya peningkatan hubungan sosial siswa melalui
konseling kelompok dengan pendekan Cognitive Behavior Therapy (CBT) .
Kemudian melihat seberapa signifikan pengaruh konseling kelompok dengan
pendekan Cognitive Behavior Therapy (CBT) terhadap peningkatan
hubungan sosial siswa, dengan cara uji normalisasi yang dinamakan Uji-t dan
N-gain. Setelah itu pembahasan yang berkaitan dengan hasil penelitian yang
di lakukan.
B. Deskripsi Data Hasil Penelitian
1. Deskripsi data hasil pre-test
Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang bertujuan untuk
melihat pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain. Jenis disain
yang digunakan dalam penelitian ini Pre-Experimental design dengan tipe
one group pretest-posttest design. Penelitian yang peneliti lakukan adalah
untuk melihat signifikan atau tidaknya pengaruh konseling kelompok
dengan pendekatan Cognitive Behavior Therapy (CBT) dalam mengatasi
masalah hubungan sosial siswa kelas VII di SMPN 2 Rambatan.
Penelitian diawali dengan memberikan angket pretest untuk melihat
hubungan sosial siswa SMPN 2 Rambatan, khususnya pada kelas VII2 ini
sebelum diberikan treatment. Mengawali kegiatan penelitian maka peneliti
menyebarkan skala, adapun hasil dari pengolahan skala siswa yang menjadi
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sampel penelitian sebanyak 12 (dua belas) siswa, sebagaimana tergambar
sebagai berikut :
Tabel 4.1
Hasil Pre-test HubunganSosial
Kelompok Eksperiment
N=12
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Responden
Responden 1
Responden 2
Responden 3
Responden 4
Responden 5
Responden 6
Responden 7
Responden 8
Responden 9
Responden 10
Responden 11
Responden 12
Jumlah
Rata-rata

Skor
55
66
66
70
71
71
72
72
73
73
74
78
841
70,08

Kategori
Rendah
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan ada 12 (dua belas) orang
siswa yang dijadikan sampel penelitian dengan kategori skor sedang
sebanyak 11 orang dan kategori rendah 1 orang. Secara keseluruhan rerata
skor sampel 70,08 poin dengan kategori sedang, untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel frekuensi pretest kelompok eksperiment sebagai berikut :
Tabel 4.2
Klasifikasi Skor Pre-test Hubungan Sosial Siswa
Kelompok Eksperiment
N=12
No

Interval

Kategori

f

1

101 – 120

Sangat Tinggi (ST)

0

2
3
4
5

81 – 100
62 – 80
43 – 61
24 – 42
Jumlah

Tinggi (T)
Sedang (SD)
Rendah (R)
Sangat rendah (SR)

0
11
1
0

Persentase
%
0%
0%
91,67%
8,33%
0%
100%

67

Berdasarkan tabel klasifikasi di atas ada 12 orang siswa, pada hasil
pre-test diketahui bahwa 11 orang siswa dengan persentase (91,67%)
berada pada kategori sedang, ada 1 orang dengan persentase (8,33%)
berada pada kategori rendah, dan tidak ada seorang siswa pun berada pada
kategori sangat tinggi, tinggi dan sangat rendah, namun jika dilihat dari
hasil pre-test per aspek, maka rata-rata berada pada kategori sedang dan
sedang, untuk lebih jelasnya penulis menyajikan hasil pretest per aspek
sebagai berikut :
a. Assosiatif
Berdasarkan skala untuk pre-test yang telah dibagikan kepada
siswa sebagai subjek penelitian telah mendapatkan skor dan kategori
hubungan sosial pada aspek assosiatif dapat dilihat pada tabel di
bawah ini :
Tabel 4.3
Hasil Pre-test Hubungan Sosial
Aspek Assosiatif
N=12
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Responden
Responden 1
Responden 2
Responden 3
Responden 4
Responden 5
Responden 6
Responden 7
Responden 8
Responden 9
Responden 10
Responden 11
Responden 12
Jumlah
Rata-rata

Skor
30
35
37
42
36
39
41
43
39
35
46
35
458
38,16

Kategori
Rendah
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Tinggi
Sedang
Sedang

Tabel di atas merupakan salah satu aspek dari hubungan sosial
yaitu tentang assosiatif (hubungan sosial positif), berdasarkan 12 (dua
belas) orang siswa yang dijadikan sebagai sampel penelitian, dengan
kategori skor tinggi sebanyak 1 (satu) orang siswa, sedang sebanyak 10
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(sepuluh) orang siswa dan kategori rendah sebanyak 1 (satu) orang. Secara
keseluruhan rerata skor sampel 38,16 poin dengan kategori sedang.
Artinya hubungan sosial yaitu tentang assosiatif (hubungan sosial positif)
berada pada aspek sedang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
frekuensi pretest aspek assosiatif sebagai berikut :
Tabel 4.4
Klasifikasi Skor Pre-test Hubungan Sosial Siswa
Aspek Assosiatif
N=12
No

Interval

Kategori

f

1
2
3
4
5

55 - 65
45 – 54
34 – 44
23 – 33
13 – 22

Sangat Tinggi (ST)
Tinggi (T)
Sedang (SD)
Rendah (R)
Sangat rendah (SR)
Jumlah

0
1
10
1
0

Persentase
%
0
8,33%
83,33%
8,33%
0
100%

Berdasarkan tabel klasifikasi di atas ada 12 orang siswa, pada hasil
pre-test diketahui bahwa 1 orang siswa dengan persentase (8,33%) berada
pada kategori tinggi, ada 10 orang dengan persentase (83,33%) berada
pada kategori sedang, ada 1 orang dengan persentase (8,33%) berada pada
kategori rendah, dan tidak ada seorang siswa pun berada pada kategori
sangat tinggi dan sangat rendah.
b. Dissosiatif
Berdasarkan skala untuk pre-test yang telah dibagikan kepada
siswa sebagai subjek penelitian telah mendapatkan skor dan kategori
hubungan sosial pada aspek dissosiatif dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:
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Tabel 4.5
Hasil Pre-test Hubungan Sosial
Aspek Dissosiatif
N=12
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Responden
Responden 1
Responden 2
Responden 3
Responden 4
Responden 5
Responden 6
Responden 7
Responden 8
Responden 9
Responden 10
Responden 11
Responden 12
Jumlah
Rata-rata

Skor
25
31
29
28
35
33
31
30
34
38
28
43

Kategori
Rendah
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Tinggi

383
32,08

Sedang

Berdasarkan hasil prettest mengenai aspek dissosiatif di atas dapat
di pahami, terdapat 1 (satu) siswa berada dalam kategori tinggi dan 10
(delapan) siswa berada pada kategori sedang dan 1 (satu) siswa berada
pada kategori rendah. Secara keseluruhan rerata skor sampel 32,08 poin
dengan kategori sedang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
frekuensi pretest aspek dissosiatif sebagai berikut:
Tabel 4.6
Klasifikasi Skor Pre-test Hubungan Sosial Siswa
Aspek Dissosiatif
N=12
No

Interval

Kategori

1

47 – 55

Sangat Tinggi (ST)

0

0

2

38 – 46

Tinggi (T)

1

8,33%

3

29 – 37

Sedang (SD)

10

83,33%

4

20 – 28

Rendah (R)

1

8,33%

5

11 – 19

Sangat rendah (SR)

0

0

Jumlah

f

Persentase %

100%
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Berdasarkan tabel klasifikasi di atas ada 12 orang siswa, pada hasil
pre-test diketahui bahwa 1 orang siswa dengan persentase (8,33%) berada
pada kategori tinggi, ada 10 orang dengan persentase (83,33%) berada
pada kategori sedang, ada 1 orang dengan presentase (8,33%) berada pada
kategori rendah dan tidak ada seorang siswa pun berada pada kategori
sangat tinggi, tinggi dan sangat rendah.
2. Rencana pelaksanaan Treatment
Setelah penulis mendapatkan subjek penelitian, maka langkah
selanjutnya ialah merencanakan konseling Cognitive Behavior Therapy
(CBT) setting kelompok yang dilaksanakan dalam mengatasi hubungan
sosial siswa.Pelaksanaan treatment sebanyak 6 kali pertemuan, yaitu pada
tanggal 16, 21, 27 November 2018 sampai 4, 12, 20 Desember 2018.
3. Pelaksanaan Treatment
a. Treatment pertama
Sebagai seorang peneliti sebelum melakukan penelitian di
lapangan, tentu terlebih dahulu membutuhkan rancangan apa yang akan
dilaksanakan di lapangan, sehingga pelaknaan treatment berjalan lancar
dan mencapai hasil sesuai dengan apa yang diinginkan.
Treatment pertama ini dihadiri oleh 12 orang anggota kelompok 10
laki-laki dan 2 orang perempuan, kegiatan ini dilakukan pada hari
Jum‟at, 16 November 2018 pada pukul 09:15-10:45 wib di UKS
SMPN 2 Rambatan.Treat``mentpertama ini dilakukan permainan
pengakraban tepuk konsentrasi dan pembukaan diri bagi setiap anggota
kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok.
Pelaksanaan secara teknisnya dapat dilihat dari langkah-langkah
CBT sebagai berikut :
1) Tahap Awal
Treatment pertama ini pemimpin kelompok melakukan
pembentukan kelompok yang bertujuan untuk mengembangkan
susasana yang akrab dan menciptakan dinamika kelompok dengan
dengan melibatkan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan dan sikap
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terarah pada kegiatan kelompok. Setelah itu peneliti bertanya
kepada anggota kelompok “apakah dari anggota kelompok ini
sudah ada yang pernah mengikuti konseling kelompok?” dan
anggota kelompok menjawab “belum kak” baiklah disini pemimpin
kelompok akan menjelaskan apa itu konseling kelompok, konseling
kelompok merupakan bantuan kepada individu dalam situasi
kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan, serta
diarahkan pada pemberian kemudahan dalam perkembangan dan
pertumbuhannya.
Konseling kelompok ini adik-adik bebas untuk bicara dan
mengeluarkan pendapat adik-adik sesuai dengan masalah apa yang
adik-adik alami sekarang dengan “masalah hubungan sosial” karna
konseling kelompok memiliki beberapa asas yakni asas kerahasian,
asas kesukarelaan yakni adik-adik sukarela untuk mengatakan
masalah apa yang adik-adik alami sekarang ini tentang hubungan
sosial, selanjutnya asas keterbukaan yakni yang mana adik-adik
terbuka untuk berbicara baik itu mngatakan tentang masalahnya
maupun untuk mengeluarkan pendapat adik-adik, dan yang terakhir
asas kegiatan yang mana disini adik-adik harus aktif dalam
berbicara dan memberikan pendapat dari kegiatan kita ini.
Pemimpin kelompok “Baik, apa ada yang bertanya tentang
konseling kelompok ini kak?” ada kak, JA bertanya, Apa tujuan
konseling kelompok ini kak?, pemimpin kelompok “Oke
pertanyaan bagus sekali, guna konseling kelompok ialah membantu
adik-adik atau peserta didik mengatasi permasalahan yang sedang
dihadapi oleh peserta didik. JA, “oo begitu ya kak. Oke apakah ada
yang bertanya lagi? “tidak kak” (menjawab serentak).
Tahap kali ini pemimpin kelompok memberikan pertanyaan
terbuka seputar tentang masalah sosial, sebelum kita masuk pada
masalah hubungan sosial, kakak ingin bertanya kepada adik-adik
apa itu hubungan sosial? Dalam hal ini peneliti sengaja
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menggunakan pertanyaan seperti itu dengan alas an agar peneliti
tahu bagaimana pendapat dari anggota kelompok. Saya kak RPA
“hubungan sosial itu hubungan muda mudi kak dengan cara
bergaul dan bicara” pemimpin kelompok “iya bagus,” ada lagi?
Saya kak IFA “hubungan sosial itu adalah seperti kita bicara
dengan orang lain antara kita dengan guru dan teman” pemimpin
kelompok “iya bagus, adalagi” (sudim) pemimpin kelompok “oke,
jika tidak ada lagi yang menjawab, apa yang dijawab oleh RPA dan
IFA tadi benar, tapi kakak sempurnakan lagi ya, hubungan sosial
merupaka hubungan sesuatu yang menghubungkan individu,
masing-masing individu mempunyai gagasan, pemikiran, dan
keyakinan yang mungkin serupa atau berlainan, atau mempunyai
aturan yang mungkin membimbing perilaku mereka dan mungkin
saling mendukung (assosiatif) hubungan sosial positif atau saling
bertentangan (dissosiatif) hubungan sosial negatif”. Baik, apa ada
yang bertanya, tidak kak (jawab serentak), oke kalau tidak ada yang
bertanya biar kakak yang bertanya, apa saja yang termasuk pada
hubungan sosial positif, (sudim)… saya kak RPA “santun bicara,
tidak kasar” saya kak MF “tidak mencomooh kawan” pemimpin
kelompok “iya, yang disebutkan teman-teman tadi itu semua bener,
itu adalah salah satu contoh hubungan sosial positif dan ada lagi
tidak mengasingkan diri, tidak memilih-milih teman. Oke sekarang
kakak bertanya apa-apa saja contoh hubungan sosial negatif, saya
kak RPA “sering bertengkar, banyak mencemooh kawan” saya kak
JA “terlalu kasar dalam bertingkah laku dan berbicara”saya buk
IFA “suka memilih-milih teman” saya buk MY “memberi cap yang
tidak baik terhadap teman (memberi gelar yang tidak baik)
sehingga saling sakit hati, dan terjadi pertengkaran” pemimpin
kelompok “ada lagi” (sudim) ada lagi??? Tidak kak (serentak)
Pemimpin kelompok “oke, kalau tidak ada lagi, semua yang
adik-adik sebutkan tadi benar, itu semua termasuk hubungan sosial
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positif dan ada juga yang termasuk hubungan sosial negatif, dan
semoga kita semua berada pada hubungan sosial positif, baiklah,
sekarang kita masuk pada kegiatan inti, yakni dengan masalah
hubungan sosial apa yang terjadi pada saat ini, khususnya pada diri
adik-adik, atau yang patut kita bahas sekarang ini, tadi kan sudah
ada yang beri pendapat apa saja yang termasuk dengan hubungan
sosial negatif, baik itu dari JA, RPA, MY, IFA. Kak, JO bagus
masalah MY kak, karna didalam kelas banyak yang mencemoohcemoohkak, pemimpin kelompok, oke, baru satu saran, apa ada
lagi??? Kak, SA, iya SA, SA setuju dengan JO kak, masalah MY
bagus kak, oke ada lagi pendapat lain, tidaak kak, (jawab serentak)
okke,, jadi sekarang itu pendapat yang diberikan MY, yakni temen
yang suka mencemooh.
Apa itu cemooh? Silahkan adik-adik beri pendapat apa itu
cemooh? Saya kak RPA “cemooh itu adalah “menertawakan
teman, membuat sakit hati teman dan mengeledek-ngeledeknya”
oke ada lagi? Saya kak MSH “cemooh itu adalah hal yang sangat
disukai dan ada juga dibenci, istilahnya membuat orang tidak
percaya diri dan takut jadi kak contoh lainnya membuat orang
patah semangat” oke bagus sekali MSH, apa ada lagi? (sudim…),
oke kalau tidak ada lagi apa contoh cemooh itu adalah suatu
perbuatan yang mana akan merugikan kita satu sama lain, kita rugi
dan orang yang kita cemoohkan juga rugi, contohnya ketika teman
belajar dengan rajin, apa kata kita pada dia kalau cemooh, “cie
cieee, rajin amat ni yeee…” dan satu lagi “ketika guru bertanya
tentang suatu pelajaran, trus ada temen kita yang nunjuk, maka kita
cemoohkan, “ehem ehem, tumben nunjuk tangan, hebat yaaaa”
maka temen kita yang dicemoohkan tidak jadi nunjuk tangan, dan
takut serta malu karna dicemoohkan, kak RPA, didalam kelas
temen-temen seperti itu semua kak, “pancemooh bana kak” ada-ada
saja yang dicemoohkan kak, nama kitalah, bentuk kitalah, pakaian,
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sepatu, buku, pokoknya semua didalam lokal itu sangat suka
cemooh kak” iya bener kak, JA dan SA (menjawab serentak), oke,
disinilah peneliti menggunakan teknik-teknik CBT pada tahap
kerja.
2) Tahap Kerja
a) Menantang Absolut
Teknik ini pemimpin kelompok menantang pernyataan konseli
dengan menggunakan teknik CBT yaitu menantang Absolut,
yang mana peneliti menggunakan kata-kata yang menantang
seperti “semua didalam lokal” seperti yang dikatakan RPA, JA
dan SA “semua yang berada dalam kelas itu suka mencemooh
temen”. Disini peneliti mulai menantang pernyataan yang
disampaikan RPA yang disetujui oleh JA dan SA tadi, dengan
kalimat “Apakah memang benar semua orang yang berada
didalam kelas itu semuanya suka cemooh?” pernyataan peneliti
ini ditanggapi oleh MSH “yaa, tidak semua sih kak, dari kami
yang berjumlah 29 orang itu hamper semuanya, paling-paling
hanya dua atau empat orang. Dan hal tersebut sudah lumrah kak,
tidak hanya lokal kami, semua siswa disini pun juga suka
cemooh kak, dan cemooh itu itu juga sebagai hiburan lo kak,
biar gak kaku atau bosan kak, iya kak, bener kata MY, YZ dan
A, Peneliti pun menanggapi kembali pernyataan MSH “Menurut
saudara apakah hal tersebut berdampak positif bagi saudara dan
teman saudara atau tidak? Dengan kita yang suka cemooh
teman, dan saudara mengatakan semua siswa disini suka
cemooh dan itu hal yang lumrah atau biasa kak, , apakah itu
harus kita budayakan atau hilangkan. JA menanggapi penyataan
peneliti “cemooh itu adalah hal yang negative kak, tentu tidak
ada nilai positifnya kak, karna kata MSH tadi dari pengertiannya
saja sudah mematahkan semangat kita, menjatuhkan teman yang
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ingin memngeluarkan ide dalam belajar dan cemeeh itu tak patut
dibudayakan kak, dan harus dihilangkan kak.
b) Menantang pikiran semua atau Tidak Sama Sekali
Pemimpin kelompok

menantang pikiran-pikiran

yang

mengatakan bahwa cemooh itu berdampak buruk pada kita,
khususnya pada proses belajar, yang merugikan orang kita
cemoohkan, karna dari 10 orang mungkin hanya satu yang dapat
menerima cemooh, dan kemungkinan dari 10 orang tidak ada yg
bisa menerima cemooh kita, karna cemooh menyebabkan orang
takut mengeluarkan pendapat yang takut dicemoohkan tadi,
orang jadi skait hati, orang benci sama kita, jadi komunikasi kita
menjadi terganggu, bahkan peneliti menantang kognitif-kognitif
yang salah tentang cemooh, karena dari beberapa siswa yang
mengatakan cemooh itu lumrah hubungan sosial mereka
terganggu, karna cemooh sering bertengkar dan salah paham,
sehingga komunikasinya tidak efektif.
c) Latihan Kognitif
Pada hal ini pemimpin kelompok meminta siswa agar
memikirkan atau membayangkan apa akibatnya jika mereka
suka cemooh bagaimana hubungan sosialnya, bagaimana
pertemanannya, bagaimana belajarnya, kerjasama dengan teman,
apa temannya suka?. Disini peneliti menggunakan pengalaman
pribadi sebagai acuan bagi siswa yang mengikuti layanan
Konseling Kelompok, seperti teman yang suka mencemooh,
maka dijauhi teman, tidak ada teman, karna cemooh itu
termasuk hal yang kasar dan buruk yang menimbulkan sakit
hati, sehingga tidak ada yang mau berteman dengan kita dan
tidak mau orang membawa kita kerjasama ibarat petatah “dak
bisa dibao katangah” dan satu lagi, jika ada temen yang mau
menjawab pertanyaan guru kalau kita cemoohkan, maka dia
menjadi takut dan tidak percaya diri, maka dia tidak mau
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mengeluarkan idenya, sedangkan dia banyak idea tau pendapat
yang akan dikeluarkan, mau bicara tapi karna cemooh tadi, dia
tidak mau tampil karna takut dicemoohkan dan diketawakan.
d) Latihan keterampilan sosial
Teknik pelatihan keterampilan sosial pemimpin kelompok
memberikan bagaimana harusnya kita bila dicemoohkan teman,
agar tidak timbulnya suatu permasalahan hingga terjadi
pertengkaran, yang mana anggota kelompok diajak untuk
berfikir positif, menganggap hanya lelucon belaka, atau
berbicara baik-baik dengan teman yang mencemooh tersebut
kalau “maaf sebelumnya teman, jujur saya tidak suka di
cemoohkan” kata-kata seperti itu merupakan salah satu hal agar
hubungan sosial terjaga dengan baik tanpa adanya kekerasan
dan tidak tersinggung.
Tahap ini pemimpin kelompok menjelaskan perilaku yang
harus dilakukan serta perubahan-perubahan apa yang harus
dilakukan oleh anggota kelompok. Seperti merubah perilaku
yang awalnta negatif menjadi positif, pikiran yang negatif
dengan cemooh menjadi positif
e) Membuat Interpretasi Alternatif
Teknik ini peneliti memberikan interpretasi kepada siswa,
yang mana salah satu dari siswa menyatakan “Cemooh itu
sebagai hiburan agar tidak kaku dan bosan dan cemooh itu
sudah lumrah” maka interpretasi alternatifnya adalah :
(1) “Saya tidak akan suka mencemooh lagi”
(2) “Saya akan berusaha menghilangkan cemooh dan bicara
baik-baik dengan teman”
(3) “Kesekolah mencari kawan bukan mencari lawan”
f)

Penguatan kembali (reinforcement)
Pada tahap ini pemimpin kelompok menanyakan kepada
anggota kelompok, apa saja yang dicapai dengan adanya
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treatment yang telah diberikan pada tahap permulaan. Pada hal
ini anggota kelompok merasa apa yang telah diberikan sangat
berguna bagi anggota kelompok, dan para anggota kelompok
pun mengalami perubahan pemikiran mereka maupun perilaku
yang dihasilkan, seperti pada sebelumnya anggota kelompok
menganggap cemooh itu sebgai hiburan dan menghilangkan rasa
bosan sehingga hal tersebut dianggap positif bagi mereka
sebagai hiburan, dan hal itu tidak benar sama sekali. Setelah
peneliti melihat perubahan yang terjadi pada anggota kelompok,
peneliti meberikan penguatan kembali seperti “apa yang adikadik lakukan sangatlah bagus, jangan suka cemooh karna
cemooh termasuk bully, dan adik-adik harus pertahankan
pikiran-pikiran positif pada diri adik-adik.
g) Pemberian Contoh
Tahap ini peneliti memberikan contoh pada anggota
kelompok dengan cara memberikan pengalaman pribadi, yang
mana dalam hal ini seseorang yang melakukan cemooh
berlebihan akan berdampak negative pada dirinya dan juga
orang lain, bisa-bisa ada undang-undangnya karna cemooh bisa
mendekati kata bully, dan ditangani oleh hukum.
3) Tahap Akhir
Tahap akhir ini, sebelum menutup kegiatan, maka pemimpin
kelompok memberikan suatu permainan yang mana “KAKAK
BERKATA” tujuannya disini agar kegiatan tidak begitu tegang
dan terlalu kaku, 10 menit berlalu permainan, maka peneliti mulai
menilai anggota kelompok dengan menanyakan bagaimana
perasaan mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Anggota
kelompok menyatakan bahwa mereka senang mengikuti kegiatan
konseling kelompok ini, dan ini adalah pengalaman pertama kali
mereka mengikuti kegiatan konseling kelompok, selain itu juga
menambah wawasan baru bagi anggota kelompok.
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b. Treatmen kedua
Tretment kedua ini penulis laksanakan pada hari Rabu, tanggal
21 November 2019 pukul 10:15-12:25 Wib di ruang UKS sesuai
dengan kesepakatan dengan anggota kelompok sebelumnya.
Treatment kedua ini dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah
sebagai berikut :
1) Tahap permulaan
Kegiatan ini diawali dengan mengucapkan terima kasih,
berdo‟a

dan

mengambil

presentasi

anggota

kelompok.

Kemudian pemimpin kelompok menggali kembali mengenai
pemahaman anggota kelompok terhadap konseling kelompok
ini, serta menggunakan pertanyaan terbuka agar peneliti tahu
kondisi anggota kelompok yang mengalami masalah dalam
hubungan sosial. Sebelum peneliti melanjutkan konseling
kelompok dengan teknik CBT, pemimpin kelompok membuka
dengan permainan rangkaian nama demi menghangatkan
suasana dan menjalin keakraban antara anggota kelompok
dengan sesama dan pemimpin kelompok.
Pemimpin kelompok membuka kembali kegiatan dengan
menanyakan apa saja masalah hubungan sosial yang adik-adik
alami, kemaren kan sudah kita bahas dan masing-masing adikadik telah menyebutkan, dan kemaren sudah kita bahas masalah
hubungan sosial tentang cemooh, okke… sekarang siapa yang
ingin mengemukakan masalah hubungan sosial yang telah
disebutkan kemaren, atau ada yang terkini, saya kak, JA
mengemukakan pendapat “bagaimana kalau kita membahas
tentang memilih-milih teman kak, karna disini banyak yang
suka memilih-milih teman kak, sehingga ada geng kak” oke
bagus JA, apa ada pendapat lain, SA kak, SA setuju dengan JA
kak, oke, bagaimana dengan yang lain, apa setuju dengan
pendapat JA dan SA atau ada pendapat lain? tidak kak, (jawab
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serentak), pemimpin kelompok mencoba memberikan feedback
kepada anggota kelompok sehingga dinamika kelompok bisa
dihidupkan. Pemimpin kelompok dan anggota kelompok
membahas topik yang akan dibahas secara mendalam seperti
berikut :
Pemimpin kelompok merangsang anggota kelompok terkait
dengan topik yang telah dikemukakan dan menjelaskan secara
umum tentang pacaran serta menegaskan hal-hal penting yang
perlu dibahas dalam topik hubungan sosial ini, yaitu dengan
menggunakan langkah-langkah berupa teknik dalam CBT pada
tahap pelaksanaan
2) Tahap Kerja
a) Menantang Absolut
Langkah-langkah CBT ini peneliti menanyakan seputar
tentang masalah hubungan sosial tentang memilih-milih
teman (Geng) kepada anggota kelompok, tujuannya agar
proses konseling kelompok dengan pendekatan CBT ini
terungkap permasalahan yang sebenarnya terjadi pada
anggota kelompok, seperti yang peneliti pertanyakan
“apakah menurut adik-adik bagus kalau kita memilihmilih teman? IFA menyatakan “tidak kak, memilih teman
itu hanya untuk mereka yang kaya saja, karna mereka
melihat banyak uang kita danada juga memilih berteman
dengan orang-orang pintar saja. Pernyataan tersebut sama
halnya dengan JA dan beberapa teman lain, bahwa
memilih teman atau geng untuk orang kaya, karna mereka
kemana-mana selalu bersama, 1 orang yang bermasalah
didalam geng itu, maka semua di geng itu terlibat.
Pemimpin kelompok menanggapi pernyataan IFA, JA dan
beberapa anggota lainnya, apakah memilih-milih teman
(geng) dapat membatasi hubungan sosial kita dengan
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teman lainnya? MY menanggapi “iya kak, karna kata JA
tadi, teman kita itu ke itu saja, tanpa mempedulikan teman
lain, karna sudah membuat ikatan dalam geng, kemanamana bersama-sama saya lihat, ke kantin, ke WC, ke
kantor, pulang, belajar, baju sama, tas sama, sepatu sama,
mainan sama, aneh menurut saya kak, dan itu selalu pada
pada kaum perempuan. Pemimpin kelompok menanggapi
pernyataan MY “Apakah memilih teman itu selalu terjadi
pada kaum perempuan?, SA menanggapi, “tidak kak, dan
tidak semua kaum perempuan memilih-milih teman, dan
laki-laki juga ada, dan SA rasa punya geng juga asik kak,
selalu kompak kalau SA liat, walaupun SA gak ada geng
kak” pemimpin kelompok menanggapi “baiklah, dari
paparan dan pendapat adik-adik tadi geng itu tidak baik,
karna nilai dari geng itu negatif, karna dari penjelasan
adik-adik tadi sudah jelas, geng membatasi sosialisasi,
karna teman kita hanya itu ke itu saja, kita boleh berteman
dengan siapa saja, tanpa harus memilih-milih, boleh kita
mempunyai teman dekat, tapi kita tidak boleh juga
melupakan teman yang lainnya. MSH “iya benerr banget
kak, jangan pernah memilih teman, karna saya lihat ya
kak, jika 1 orang didalam suatu geng bermasalah, maka
semua orang yang didalam geng itu ikut bermasalah,
hingga-hingga melibatkan orang tua.Pemimpin kelompok
mengambil kesimpulan pada dasarnya siswa mengalami
masalah dalam geng dikarenakan adanya pengaruh
kognitif-kognitif yang salah dan persepsi-persepsi yang
salahsehingga menimbulkan pola tingkah laku yang tidak
sesuai.
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b) Menantang Pikiran Semua atau Tidak Sama Sekali
Pemimpin

kelompok

menantang

pemikiran-

pemikiran atau distorsi-distorsi yang negatif seperti pada
siswa

yang

menyatakan

“mempunyai

geng

itu

menyenangkan dan asik karna selalu kompak”. Dalam
kondisi yang telah disampaikan oleh teman-temannya
bahwa memilih-milih teman (geng) membatasi hubungan
sosial dan bersifat negative karna dalam pertemanan atau
bersosialisasi temannya hanya itu ke itu saja.
c) Latihan Kognitif
Teknik ini pemimpin kelompok meminta siswa
membayangkan bagaimana ketika mereka mempunyai
geng, dan tiba-tiba satu persatu dari geng itu pergi, seperti
pindah sekolah, sakit, mencari teman baru, dan kamu
tinggal sendiri, dan ketika salah satu dari teman geng
kamu sakit atau bermasalah, tapi tiba masalah itu kekamu,
tapi teman geng kamu cuek, tidak seperti kamu membantu
mereka, apa dampak dan apa yang kamu rasakan,
sedangkan teman-teman yang lain yang tidak kamu
anggap melainkan hanya teman geng kamu saja yang
kamu anggap, apa yang akan terjadi.
d) Latihan Keterampilan sosial
Pemimpin kelompok dalam tahap ini membawa
anggota kelompok untuk terampil dalam berhubungan
sosial, baik dari segi bergaul, komunikasi dan sebagainya,
mengajak anggota kelompok agar tidak ikut atau membuat
genk, baik kita ketahui bahwa genk merupakan cara
berteman yang tidak baik, semua teman sama, kaya,
miskin, pintar, kaya, cantik, ganteng, itu sama. Jadi mari
berfikir positif, tidak ada genk, tidak ada pilih-pilih teman,

82

jalin hubungan sosial dengan baik dengan siapa pun
dengan baik dan benar.
Tahap

ini

pemimpin

kelompok

menjelaskan

perilaku seperti apa yang harus dilakukan oleh para anggota
kelompok, seperti “saya tidak akan memilih-milih teman
atau saya bergeng, karna kita tidak bisa bergantung atau
bersosialisasi dengan orang itu ke itu saja, semua teman
sama, tidak selalu bergeng itu asik dan kompak, karna
terlalu dekat akan membuat kekecewaan yang besar.
Dengan adanya teknik ini bertujuan agar anggota kelompok
yang terlibat dalam memilih-milih teman atau geng ini
dapat merubah pola pikir dan tingkah laku yang dihasilkan
dari pola pikir yang salah.
e) Membuat Interpretasi Alternatif
Pemimpin

kelompok

memberikan

interpretasi

alternative perilaku seperti :
(1)“Saya tidak mau memilih-milih teman, karna semua
teman sama”
(2)“Tidak adanya geng dalam perteman”
(3)“Teman yang baik membawa kejalan yang benar”
f) Penguatan kembali
Tahap

ini

pemimpin

kelompok

memberikan

penguatan berupa kalimat-kalimat pujian kepada para
anggota kelompok yang telah mulai berusaha merubah pola
pikir serta tingkah lakunya yang selama ini salah.
g) Pemberian Contoh
Pemimpin kelompok memberikan contoh berupa
pengalaman orang lain yang kasusnya dampak memilihmilih teman (geng). Contohnya pemimpin kelompok
memberikan contoh dengan memakai inisial orang lain
yakni DW yang mana DW memiliki geng, DW memilki 4
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orang teman dalam gengnya, ketika salah seorang teman
gengnya bermasalah maka DW terlibat, hingga-hingga DW
disangka sebagai pelaku yang bermasalah, sampai-sampai
ada pertengkaran mulut dan fisik, lebih prihatin orang tua
antar mereka ikut serta dalam masalah mereka, padahal DW
tidak salah tetapi fatalnya karna adanya geng tadi, DW dan
orang tuanya bermasalah. Dalam tahap ini berguna untuk
melatih kognitifnya yang selama ini salah.
3) Tahap Akhir
Tahap ini hal yang dilakukan pemimpin kelompok yaitu
mengungkapkan bahwa kegiatan ini akan segera berakhir.
Pemimpin kelompok memberika sebuah permainan yang
bertujuan untuk menghangatkan Susana yang tegang dan
menghibur anggota kelompok, yakni PERMAINAN CERITA
MALIN KUNDANG yang mana permainan tersebut jika
keluar

kata-kata

malin

kundang,

maka

tangan

kanan

dikembangkan dan teman disebah letakkan telunjuk keatas
tangan teman sebelah diatasnya, maka jika mendengar kata
malin kundang maka angkat tangannya bagi yang ditelinjuk,
atau tangkap tangan telunjuk, anggota kelompok tampak
senang karna adanya permainan setelah konseling kelompok
akan berakhir, 8 menit permainan berlangsung. Pemimpin
kelompok menanyakan kepada anggota kelompok tentang apa
yang sudah dipahaminya dari kegiatan yang telah dilakukan
tadi serta meminta beberapa orang dari mereka untuk
menyimpulkan
dilaksanakan,

hasil
dan

dari
anggota

kegiatan

yang

kelompok

yang

telah

mengemukakan

komitmennya untuk melakukan apa yang telah dibahas dalam
kegiatan konseling kelompok.
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c. Treatment Ketiga
Treatment ketiga ini penulis laksanakan pada hari Selasa,
tanggal 27 November 2018 pukul10:35-12:25 Wib di ruang UKS
SMPN 2 Rambatan sesuai dengan kesepakatan dengan anggota
kelompok sebelumnya. Treatment ketiga ini dilaksanakan sesuai
dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1) Tahap Awal
Tahap awal ini masih sama dengan tahap sebelumnya
pembukaannya diawali dengan berdo‟a dan dan membahas
topic yang dikemukan oleh MSH yakni “temen yang suka
menggala-gala (memberi cap yang buruk terhadap teman)”
2) Tahap Kerja
a) Menantang Absolut
Apa dampak dari memberi cap yang buruk terhadap
teman? JO menyatakan “itu tidak baik kak, karna kalau saya
liat, itu menyakitkan kak, seperti ada teman yang member
cap kepada WP bahwa dia suka ketawa, kena marah ketawa,
diginn gituin ketawa, maka dia di gelar gigi, kan itu tidak
baik” IFA “tidak selalu hal itu membuat orang sakit, karna
itu adalah hiburan semata, duduk bersama teman dan
ketawa bersama karna cap itu”. Pemimpin kelompok
menanggapi pernyataan IFA “tidak selalu?” apakah benar
kalau misalnya IFA diberi cap atau gelar yang buruk oleh
teman tidak sakit hati atau marah, sedangkan namanya IFA
bagus, trus diberi gelar atau cap yang buruk, apak IFA gak
marah atau sakit hati?, IFA menanggapi “Iya sih kak”.
b) Menantang Pikiran Semua atau Tidak Sama Sekali
Disini pemimpin kelompok menantang pikiranpikiran yang salah dari anggota kelompok yang menyatakan
member cap atau gelar itu biasa saja, itu hanya hiburan
semata untuk ketawa-ketawa, apa akibatnya nanti kalau
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orang yang kita beri cap itu tidak menerima dan orang
tersebut marah serta sakit hati, dan karna hal ini, hubungan
sosial menjadi buruk karna kita telah membuat orang sakit
hati dan tak mau lagi berteman. Tujuannya agar siswa dapat
melatih kognitifnya, agar terhindar dari dampak pemberian
cap atau gelar buruk terhadap teman.
c) Latihan Kognitif
Teknik ini pemimpin kelompok meminta siswa
membayangkan bagaimana ketika kita di posisi mereka
yang kita beri cap yang buruk, apa yang akan kita lakukan,
jika kita tidak berdaya, teman tidak ada saudara tidak ada,
dan kita di beri cap yang tidak baik, baik pada diri kita,
orang tua kita, apa yang terjadi. Ketika kita ditertwakan di
tempat orang ramai karna memberi cap yang dianggap
hiburan semata, pasti kita malu besar.
d) Latihan Keterampilan sosial
Teknik

ini

pemimpin

kelompok

menjelaskan

perubahan seperti apa yang harus dilakukan oleh anggota
kelompok agar terhindar dari dampak member gelar atau
cap yang tidak baik, terhadap teman.
Pemimpin kelompok membawa anggota kelompok
untuk terampil dalam berhubungan sosial, baik dari segi
bergaul, komunikasi dan sebagainya, mengajak anggota
kelompok agar tidak ikut atau membuat melakukan hal
yang tidak baik tersebut, yakni memberikan gala atau cap
yang tidak baik terhadap teman, contohnya “maaf
sebelumnya teman, nama saya si fulan, bukan nama seperti
yang teman katakan” baiknya kita bercanda tentang hal lain,
bukan hal seperti ini, karna memberi cap yang tidak baik
kepada teman akan mengakibatkan pertengkaran.
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e) Membuat Interpretasi Alternatif
Pemimpin

kelompok

memberikan

interpretasi

alternative perilaku seperti :
(1) “Saya tidak akan memberi cap yang tidak baik kepada
teman”
(2) “menjaga hubungan baik dengan teman itu hal nomor
satu”
(3) “Teman yang baik
menghargai”
f) Penguatan Kembali
Tahap

ini

adalah

pemimpin

teman

yang

kelompok

saling

memberikan

penguatan berupa kalimat pujian-pujian terhadap perubahan
perilaku yang dilakukan oleh anggota kelompok.Karena
dengan adanya teknik konseling kelompok pendekatan
CBT dengan treatment yang dilakukan oleh peneliti untuk
membantu anggota kelompok dalam merubah kognitifkognitifnya yang keliru sehingga berdampak pada tingkah
lakunya sehari-hari.
3) Tahap Akhir
Tahap ini hal yang dilakukan pemimpin kelompok yaitu
mengungkap bahwa kegiatan ini akan segera berakhir.
Pemimpin kelompok menanyakan kepada anggota kelompok
tentang apa yang sudah dipahaminya dari kegiatan yang telah
dilakukan tadi serta meminta beberapa orang dari anggota
kelompok untuk menyimpulkan hasil dari kegiatan konseling
kelompok

yang

telah

dilakukan.

Anggota

kelompok

mengemukakan komitmenya untuk melakukan apa yang telah
dibahas dalam kegiatan tadi.
Anggota

kelompok

diminta

untuk

mengemukakan

kesannya tentang kegiatan ini. Berdasarkan pengamatan penulis
dan pengakuan anggota kelompok terlihat gembira dan senang
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bisa terlibat dalam kegiatan ini, kemudian kegiatan diakhiri
dengan berdo‟a serta ucapan salam.
d. Treatment keempat
Treatmen keempat ini penulis laksanakan pada hari Selasa,
tanggal 4 Desember 2018 pukul 10:25-11:55 di ruang kelas VII2
SMPN 2 Rambatan sesuai dengan kesepakatan anggota kelompok
sebelumnya. Treatmen keempat ini dilaksanakan sesuai dengan
langkah-langkah sebagai berikut :
1) Tahap Awal
Kegiatan ini diawali dengan mengucapkan terima kasih,
berdo‟a dan mengambil presensi anggota kelompok.Kemudian
pemimpin kelompok mengulas sepintas mengenai pengertian
konseling kelompok ini, selanjutnya menjelaskan lagi asas serta
tujuan dari kegiatan ini.
Tahap

ini

diawali

dengan

pemimpin

kelompok

menanyakan kepada anggota kelompok, dari masalah hubungan
sosial yang kita bahas minggi kemarin, apalagi masalah
hubungan sosial yang akan kita bahas hari ini, silahkan berikan
opsinya, saya kak MF, “pergaulan bebas kak,” Y saya
kak”bicara yang tidak baik” oke apa ada lagi (sudim),,, tidaak
kak (jawab serentak), pemimpin kelompok “dari dua masalah
diatas, mana yang akan kita bahas sekarang ini, WP “pergaulan
bebas kak, itu WP setuju kak, WP rasa sangat buming dari
zaman ke zaman karna kalau menurut MF banyak sekarang
pergaulan itu tidak lazim lagi, banyak yang bebas dalam
pergaulan dan tidak mementingkan etika lagi kak” RPA “iya
kak, setuju RPA dengan WP” oke bagaimana dengan yang
lain“masalah MF aja dulu kak,” oke apa semua setuju masalah
MF yang kita bahas, iyaaa kak (jawab serentak).
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2) Tahap Kerja
a) Menantang Absolut
Pemimpin kelompok menanyakan kepada anggota
kelompok dengan pertanyaan “menurut adik-adik apa
dampak dari pergaulan bebas?Seperti yang dipaparkan oleh
RPA banyak pergaulan bebas sekarang. MSH “dampaknya
tentu buruk kak, masa depan hancur” IFA “iya kak, sangat
banyak kak, contohnya aja ada kemaren masuk ruang BK
gara-gara pacaran kak, cowoknya kelas 1 ceweknya kelas 3,
pacaran dibelakang sekolah” selain itu kak, ada juga
tertangkap merokok, pulang sekolah pergi nongkrong kekedai
main judi” pemimpin kelompok “ SA, tapi tidak selalu
pacaran dikatakan pergaulan bebas kak, ka nada juga pacaran
islami, lewat telpon, gak ada ketemu-ketemu. JA “tapi setau
JA kak, disekolah ini tidak banyak pergaulan bebas kak,
mungkin dari 10 orang hanya 2 orang yang mengalami
pergaulan bebas, dan jika kedapatan hal-hal yang disebutkan
IFA, guru-guru disekolah terutama wakil kesiswaan dan guru
BK cepat tanggap untuk mengatasinya kak.
b) Menantang Pikiran Semua atau Tidak Sama Sekali
Peneliti menentang pikiran-pikiran yang mengatakan
tidak selalu pacaran dikatan sebagai pergaulan bebas, karna
ada namanya pacaran islami, gak ada ketemu-ketemu hanya
komunikasi lewat telfon. Pemimpin kelompok “baik, sedikit
kakak jelaskan, bahwa tidak ada yang namanya pacaran
islami adik-adik kakak, tidak ada, kita telah mengetahui
bahwa pacaran merupakan haram karena pacaran mendekati
zina, ka nada hadisnya “Walatakhrobudzina” jangan sekali
kau dekati zina” tidak ada yang namanya pacaran islami,
walaupun tidak bertemu, tidak yakin kakak kalau tidak ada
ketemu, jadi jangan pernah adik-adik kakak menganggap
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adanya pacaran islami, okke..

anggota kelompok “okke

kakak” (jawab serentak).
c) Latihan Kognitif
Tahap ini pemimpin kelompok mengajak anggota
kelompok untuk membayangkan betapa bahayanya pergaulan
bebas, seperti pacaran yang berakibat zina, merokok, judi dan
hal tersebut dapat merenggut masa depan adik-adik, dan
bagaimana dengan orang tua adik-adik, jika tahu kalau adikadik terlibat pergaulan bebas. Hati mereka hancur dan sangat
sedih.
d) Latihan Keterampilan sosial
Teknik

ini

pemimpin

kelompok

memberikan

penjelasan perilaku dan pikiran seperti apa yang harus
dirubah oleh anggota kelompok. Agar tidak terjadinya
perilaku-perilaku yang menyimpang akibat kognitifnya yang
salah.
Pemimpin kelompok dalam teknik ini membawa
anggota kelompok untuk terampil dalam berhubungan sosial,
baik dari segi bergaul, komunikasi dan sebagainya, mengajak
anggota kelompok agar tidak ikut atau melakukan pergaulan
bebas, karna pergaulan bebas itu tidak baik dan hanya
membuat masa depan hancur, hal yang harus dilakukan “kita
harus ingat orang-orang yang kita sayang, seperti orang tua,
saudara (keluarga), betapa susahnya mereka menyekolahkan
kita, bangga dengan kita, masak kita melakukan pergaulan
bebas, maka tekadkan dalam hati jauhi pergaulan bebas.
e) Membuat Interpretasi Alternatif
Pemimpin

kelompok

memberikan

alternative perilaku seperti :
(1) “Saya tidak suka pergaulan bebas”

interpretasi
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(2) “saya sayang orang tua saya, maka jauhi pergaulan
bebas”
(3) “gapai cita-cita, bahagiakan orang tua, dengan jauhi
pergaulan bebas”
f) Penguatan kembali (reinforcement)
Tahap ini pemimpin kelompok member penguatan
seperti kata-kata pujian yang bisa membuat anggota
kelompok merasa perubahannya yang dilakukannya dihargai
dan dapat meningkatkan kesadaran diri akan menjahui
pergaulan bebas, serta membangun pergaulan yang baik,
hubungan sosialisasi yang baik, sehingga masa depan cerah
dan membanggakan orang-orang yang disayang, terutama
keluarga.
g) Pemberian Contoh
Pemberian contoh disini dimaksudkan agar anggota
kelompok yakin akan dampak dari pergaulan bebas, karna
contoh pergaulan bebas ada dimana-mana, dan anggota
kelompok telah melihat dampak langsung dari hal tersebut,
merugikan dirinya, sekolah, dan keluarga.
3) Tahap Akhir
Tahap ini hal yang dilakukan pemimpin kelompok yaitu
mengungkapkan

bahwa

kegiatan

ini

akan

segera

berakhir.pemimpin kelompok menanyakan kepada anggota
kelompok tentang apa yang sudah dipahaminya dari kegiatan
yang telah dilaksanakan hari ini, serta pemimpin kelompok
meminta ke beberapa orang anggota untuk menyimpulkan hasil
dari

kegiatan

yang telah

dilakukan.

Anggota

kelompok

mengemukakan komitmennya untuk melakukan apa yang telah
dibahas dalam

kegiatan, dan pada tahap ini

dilakukan

perencanaan untuk tindak lanjut kegiatan kelompok selanjutnya.
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e. Treatment Kelima
Treatment kelima ini penulis laksanakan pada hari Rabu,
tanggal 12 Desember 2018 pukul 10:25-12:25 di Ruang UKS
SMPN 2 Rambatan, sesuai kesepakatan dengan anggota kelompok
sebelumnya. Tretment kelima ini dilaksanakan sesuai dengan
langkah-langkah berikut:
1) Tahap Permulaan
Kegiatan ini diawali dengan mengucapkan terima
kasih, berdo‟a dan mengambil presensi anggota kelompok.
Kemudian pemimpin kelompok mengulas sepintas mengenai
pengertian konseling kelompok ini, selanjutnya menjelaskan
lagi asa serta tujuan dari kegiatan ini.
Tahap ini dimulai oleh pemimpin kelompok dengan
mengemukakan apa lagi masalah hubungan sosial, saya kak JO
“suka menyendiri” saya kak AG “egois dalam pertemanan”
baik, apa ada lagi, (sudim),,, tidak kak (jawab serentak), oke
dari dua masalah yang disebutkan di atas, mana yang akan kita
bahas sekarang, saya kak, JA “JA rasa masalah yang
disebutkan AG sangat bagus kak, karna menurut JA, teman itu
banyak egois, apalagi dalam belajar” bagaimana dengan
pendapat lain, setuju pendapat agus kak (jawab serentak).
Pemimpin kelompok dan anggota kelompok membahas topik
tersebut secara mendalam seperti berikut:
2) Tahap Kerja
a) Menantang Absolut
Tahap ini peneliti menanyakan bagaimana pendapat
mereka tentang kata “egois”. Apakah dampak egois dalam
pertemanan? Saya kak RPA “yakni teman yang ingin
menang

sendiri,

tanpa

mementingkan

kepentingan

sendiri”. Pada pernyataan RPA ditanggapi oleh MSH
“bener banget kak, teman sekarang banyak begitu dan
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selalu begitu buk, tiba dia yang membutuhkan bantuan
kita ada, tapi tiba kita yang membutuhkan bantuan dia
tidak mau menolong, tidak mau bagi-bagi informasi dan
selain itu kak temen egois itu tidak pernah mengingat
perasaan orang yang telah tersakiti olehnya. Pemimpin
kelompok menanggapi “Apakah benar semua teman itu
egois dan tidak pernah mengingat perasaan orang lain?”
JA “ya tidak juga sih kak, itu tergantung kita yang
memahami, jika kita bisa memahami satu sama lain, dan
mengetahui kekurangan dan kelebihan teman, pasti kita
tidak akan egois dalam pertemanan, tidak ada menyakiti
persaan teman dan tidak ada mementingkan kepentingan
pribadi saja.
b) Menantang Pikiran Semua atau Tidak Sama Sekali
Teknik ini pemimpin kelompok menantang pikiranpikiran yang ada pada anggota kelompok, seperti salah
satu anggota kelompok yang menyatakan “temen itu selalu
mementingkan kepentingan sendiri, egois dan tidak pernah
mengingat perasaan teman yang disakitinya”.Tahap ini
peneliti lakukan sesuai dengan pemikiran-pemikiran yang
salah suai oleh anggota kelompok. Dalam hal ini
pemimpin kelompok menantang pikiran yang salah dan
membawa kepada cara berfikir yang benar.
c) Latihan Kognitif
Peneliti

menggunakan

imajinasi

anggota

kelompok, yang mana pemimpin kelompok membawa
anggota kelompok untuk membayangkan suatu kejadian
yang mana, jika kita menjadi seorang teman yang egois
dan tidak mengingat perasaan teman yang disakiti, maka
kita akan dijauhi teman dan dibenci oleh teman, dan tidak
aka nada orang yang mau berteman dengan kita. Tujuan
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dari teknik ini agar terlatihnya kognitif siswa yang tadinya
negatif menjadi positif.
d) Latihan keterampilan sosial
Pemimpin menjelaskan perilaku atau perubahan
seperti apa yang harus dilakukan oleh anggota kelompok.
Pada dasarnya perilaku atau perubahan yang pemimpin
kelompok jelaskan yang berguna bagi perubahan pola
pikir dan tingkah lakunya.
Pemimpin kelompok dalam teknik ini membawa
anggota kelompok untuk terampil dalam berhubungan
sosial, baik dari segi bergaul, komunikasi dan sebagainya,
mengajak anggota kelompok agar selalu mengingat
perasaan orang lain, meski tidak suka, maka bicara baikbaik, hubungan sosial yang baik adalah menjalin
hubungan sosial atau silaturahmi yang baik dengan orang
lain atau orang terdekat, jika kita menghargai orang lain,
maka kita akan dihargai, dalam pertemanan kita tidak
boleh egois, kita harus bisa terima kekurangan dan
kelebihan teman.
e) Membuat Interpretasi Alternatif
Pemimpin

kelompok

memberikan

interpretasi

alternative perilaku seperti :
(1) “Saya tidak egois dalam berteman”
(2) “saling menerima kekurangan dan kelebihan dalam
berteman”
(3) “Teman yang baik membawa kejalan yang benar”
f) Penguatan Kembali (reinforcement)
Teknik ini pemimpin kelompok memberikan
penguatan berupa pujian dan dukungan kepada anggota
kelompok yang telah melakukan perubahan baik dari
segi pola pikir maupun tingkah lakunya. Tujuan dari
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strategi ini agar anggota kelompok semangat menjalani
kegiatan konseling kelompok yang dilakukan dan
mereka merasa dihargai dan bangga akan hasil yang
diperoleh dari kegiatan kelompok yang telah terlaksana.
g) Pemberian Contoh
Pemberian contoh dimaksud agar anggota kelompok
yakin akan dampak dari jika kita memilki sikap egois
dalam berteman, karna jika kita egois dalam berteman,
maka kita nantinya akan dijauhi teman dan tidak ada
yang mau berteman dengan kita.
3) Tahap Akhir
Tahap ini pemimpin kelompok menanyakan apa yang
dirasakan oleh anggota kelompok setelah adanya kegiatan ini.
Setelah itu pemimpin menanyakan bagaimana kegiatan
selanjutnya, disini peneliti terlebih dahulu menayanyakan
kesiapan anggota kelompok untuk melakukan kegiatan
selanjutnya dan menanyakan tempat dan waktu yang
disepakati.
f. Treatment Keenam
Treatment keenam ini penulis laksanakan pada hari
Kamis, tanggal 20 Desember 2018 pukul 10:25-12:25 di Ruang
kelas VII2, sesuai

kesepakatan dengan anggota kelompok

sebelumnya. Tretment keenam ini dilaksanakan sesuai dengan
langkah-langkah berikut:
1) Tahap awal
Kegiatan ini diawali dengan mengucapkan terima
kasih,

berdo‟a

dan

kelompok.Kemudian

mengambil
pemimpin

presensi

kelompok

anggota
mengulas

sepintas mengenai pengertian konseling kelompok ini,
selanjutnya menjelaskan lagi asa serta tujuan dari kegiatan
ini.
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Tahap ini dimulai oleh pemimpin kelompok dengan
menayakan kembali apa-apa saja masalah hubungan sosial,
dan telah sepakat, mengangkat masalah dari JO „suka
menyendiri”

dan

anggota

kelompok

pun

telah

sepakat.Pemimpin dan anggota kelompok membahas topik
tersebut secara mendalam pada tahap kerja.
2) Tahap Kerja
a) Menantang Absolut
Teknik ini pemimpin kelompok mulai menggali
permasalahan dan membahas masalah tentang “temen
yang suka menyendiri”.Pada tahap ini pemimpin
kelompok menanyakan “apakah menyendiri itu baik buat
kita, dan apa manfaatnya bagi kita, mana yang bagus kita
menyendiri atau memiliki teman? IFA menangapi
“menurut saya kak, menyendiri itu tidak baik, kita ini
saling membutuhkan, kita butuh orang lain. saya kak
RPA “ya, betul kak kata IFA, selain itu menyendiri itu
tidak baik, menyendiri itu orang yang tak pandai bergaul,
bersosialisasi, dan tidak memilki teman, hidupnya kelam,
suram. Saya kak SA “tapi kadang-kadang menyendiri itu
menyenangkan lo kak, setiap ada masalah saya selalu
menyendiri kak, saya tidak mau cerita dengan siapasiapa, karna teman tak ada yang bisa dipercaya, lebih
baik saya pendam dan diam.
b) Menantang Pikiran Semua dan Tidak Sama Sekali
Teknik ini pemimpin kelompok menantang pikiranpikiran

yang

menyatakan

“menyendiri

itu

menyenangkan, ketika ada masalah selalu menyendiri,
lebih baik menyendiri dan simpan masalah daripada
ceritakan pada teman yang tak dapat dipercaya.
Pemikiran seperti itulah yang peneliti tantang dengan
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tidak membenarkan pikiran-pikiran yang negtif dan
merubahnya kepositif.
c) Latihan Kognitif
Teknik ini pemimpin kelompok menggunakan
imajinasi dalam kegiatan di masa datang dengan cara
membayangkan suatu kejadian tentang kalau kita suka
menyendiri, maka teman tidak mau dekat dengan kita,
maka kita akan menjadi orang yang paling kesepian
didunia ini, ibaratkan pepatah “Bagaikan Sayur Tanpa
Garam”. Dan perlu diketahui bahwa kita ini adalah
makhluk sosial yang saling membutuhkan orang lain.
d) keterampilan Sosial
Pemimpin kelompok dalam tahap ini membawa
anggota kelompok untuk terampil dalam berhubungan
sosial,

baik

dari

segi

bergaul,

komunikasi

dan

sebagainya, mengajak anggota kelompok agar tidak
mengasing-masingkan diri dari orang banyak, contohnya
di sekolah, kita harus berteman, karna kita makhluk
sosial yang membutuhkan orang lain.
Teknik

ini

pemimpin

kelompok

menjelaskan

perilaku-perilaku seperti apa yang harus dilakukan dan
perubahan seperti apa yang dilakukan, sehingga tingkah
laku yang suka menyendiri dapat teratasi, dengan
mencari teman, jika tidak percaya teman, masih ada
keluarga, seperti kakak, adik dan ayah ibu.
e) Membuat Interpretasi Alternatif
Pemimpin

kelompok

memberikan

interpretasi

alternative perilaku seperti :
(1) “mempunyai teman membuat hari-hariku berwarna”
(2) “hidup tanpa teman, bagai sayur tanpa garam”
(3) “Teman yang baik membawa kejalan yang benar”
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f) Penguatan Kembali
Teknik

ini

pemimpin

kelompok

memberikan

penguatan kepada anggota atas perubahan yang akan
dilakukannya baik itu dari segi pikiran maupun tingkah
laku yang dihasilkannya. Tujuan dari penguatan ini
agar mereka dapat mengendalikan diri ke yang lebih
positifnya lagi.
g) Pemberian Contoh
Teknik ini pemimpin kelompok memberikan contoh
pengalaman pribadi, contohnya seseorang yang suka
menyendiri itu tidak baik, karna seseorang yang
menyendri itu tidak memilki teman, jauh dari
kesenangan, kebahagiaan dan tidak ada sahabat dan
cerita muda-mudi, suram dan menyedihkan.
3. Tahap Akhir
Tahap pengakhiran ini pemimpin kelompok menanyakan
bagaimana perasaan anggota kelompok ketika melaksanakan
layanan konseling kelompok dan apa yang bisa didapatkan dari
konseling kelompok dengan pendekatan CBT ini. Pendapat dari
anggota kelompok sangat senang dengan adanya konseling
kelompok

dengan

pemikiran-pemikiran

pendekatan

CBT

mereka

selama

ini.Mereka
ini

salah,

menyadari
sehingga

dampaknya pun terabaikan, terurtama dalam hal hubungan
sosial.Setelah itu pemimpin kelompok memberikan angket kepada
anggota kelompok untuk melihat apakah ada perubahan yang
terjadi pada anggota kelompok setelah dilakukannya konseling
kelompok dengan pendekatan CBT dengan treatment-treatment
yang telah diberikan.
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4. Deskripsi Data Hasil Post-Test
Terkait dengan peningkatan hubungan sosial siswa. Penulis
melakukan Posttest pada kelompok subjek, berikut hasilnya:
Tabel 4.7
Hasil Post test Hubungan Sosial Siswa
kelas VII2 SMPN 2 Rambatan
N=12
NO
Responden
1
Responden 1
2
Responden 2
3
Responden 3
4
Responden 4
5
Responden 5
6
Responden 6
7
Responden 7
8
Responden 8
9
Responden 9
10
Responden 10
11
Responden 11
12
Responden 12
Jumlah
Rata-Rata

Skor
67
73
87
97
84
86
97
78
92
83
100
81
1,025
85,41

Kategori
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Sedang
Sedang
Sedang
Sangat Tinggi
Tinggi
Tinggi

Berdasarkan hasil posttest di atas, ada 12 (dua belas) orang siswa
yang dijadikan sebagai sampel penelitian, dengan kategori skor sangat
tinggi sebanyak 1 (satu) orang, tinggi sebanyak 8 (delapan) orang, dan
sedang sebanyak 3 (tiga orang). Secara keseluruhan rerata skor Pots-test
berada kategori tinggidengan point 85,41. Maka dari hasil posttest di atas
dapat kita pahami terjadi peningkatan antara hasil pretest dengan posstest
pada hubungan sosial siswa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
frekuensi postest sebagai berikut:

99

Tabel 4.8
Klasifikasi Skor Post test Hubungan Sosial Siswa
kelas VII2 SMPN 2 Rambatan
N=12
No

Interval

Kategori

f

Persentase %

1

101 - 120

Sangat Tinggi (ST)

1

8,33%

2
3
4
5

81 - 100
62 - 80
43 – 61
24 – 42

Tinggi (T)
Sedang (SD)
Rendah (R)
Sangat rendah (SR)
Jumlah

8
3
0
0

66,67%
26%
%
0
100%

Berdasarkan tabel frekuensi di atas tergambar 10 orang siswa dapat
dipahami pada kelompok eksperiment persentase hubungan sosial pada
kategori rendah. Pada hasil post-test bahwa ada 1 orang berada pada
kategori sangat tinggi dengan presentase (8,33%), ada 8 orang berada
pada kategori tinggidengan presentase (66,67%), dan 3 orang pada
kategori sedang dengan presentase (25%).
5. Perbandingan Hasil Pretest dengan Posttest
Setelah hasil treatment didapatkan maka langkah selanjutnya adalah
menganalisa data hasil treatmenttersebut, dengan cara melakukan uji
statistik (uji-t) untuk melihat signifikan atau tidaknya peningkatan
hubungan sosial siswa melaui konseling kelompok dengan pendekatan
Cognitive Behavior Therapy (CBT). Sebelum itu perlu diketahui dahulu
perbandingan hasil pretest dan posttest terhadap kelompok secara
keseluruhan, yang disajikan sebagai berikut ini:

100

Tabel 4.9
Hasil skor Pretest-Postest
tentang Hubungan Sosial siswa kelas VII2
Di SMPN 2 Rambatan
(keseluruhan)
No

Inisial

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Respon 1
Respon 2
Respon 3
Respon 4
Respon 5
Respon 6
Respon 7
Respon 8
Respon 9
Respon 10
Respon 11

12

Respon 12
Jumlah
Rata-rata

Pretest

Posttest

Skor

Kategori

Skor

Kategori

55
66
66
70
71
71
72
72
73
73
74

Rendah
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang

67
73
87
97
84
86
97
78
92
83
100

78
841
70,08

Sedang

81
1,025
85,41

Sedang
Sedang
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Sedang
Tinggi
Tinggi
Sangat
Tinggi
Tinggi

Sedang

Pening
katan
Skor
12
7
21
27
13
15
25
6
19
10
26
3
184

Tinggi

Tabel di atas dapat dijelaskan perbandingan skor pretest dengan
posttest, skor prettest sebanyak 841, dengan rata-rata 70,08 berada pada
kategori sedang. Setelah dilakukan treatment terjadi perubahan skor
prettest sebanyak 1.025 dengan rata-rata 85,41 berada pada kategori tinggi.
Hal ini dapat disimpulkan perbedaan skor sebanyak 184 poin, dengan
rerata perbedaan skor dengan rata-rata 15,33, artinya konseling kelompok
dengan

pendekatan

Cognitive

Behavior

meningkatkan hubungan sosial siswa.

Therapy

(CBT)

dapat
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Tabel 4.10
Perbandingan skor Pretest – Postest
Secara Per Aspek
No
Aspek
Pretest
Posttest
Hubungan
Rata-rata Kategori
RataKategori
Sosial
rata
1
Assosiatif
38,16
Sedang
49,83
Tinggi
2
Dissosiatif
32,08
Sedang
36,08
Sedang
Rata-Rata
70,24
Sedang
85,91
Tinggi
Tabel di atas dapat dijelaskan perbandingan rata-rata skor pretest
dengan rata-rata posttest, berada pada kategori sedang dengan rata-rata
pretest sebanyak 70,24. Setelah dilakukan treatment terjadi perubahan skor
posttest berada pada kategori tinggi dengan rata-rata 85,91.
C. Analisis dan Uji Statistik
Melakukan analisis penulis melakukan uji statistik. Setelah
diketahui hasil posttes secara keseluruhan dari kelompok sampel, maka
selanjutnya untuk melihat berpengaruh atau tidaknya konseling kelompok
dengan pendekatan Cognitive Behavior Therapy (CBT) terhadap hubungan
sosial siswa, maka dilakukan analisis statistik (uji beda) dengan model
sampel, dua sampel kecil satu sama lain mempunyai hubungan,
menggunakan rumus dan langkah-langkah dalam menganalisis data
sebagai berikut:
1. Tabel analisis data hubungan sosial siswa secara keseluruhan.
a. Menyiapkan tabel perhitungannya.
Tabel 4.11
Analisa Data dengan Statistik (Uji t)
Hubungan Sosial siswa kelas VII2
di SMPN 2 Rambatan
(Keseluruhan)
No

Responden

1
2
3
4
5

Respon 1
Respon 2
Respon 3
Respon 4
Respon 5

Y2
(Postest)
67
73
87
97
84

Y1
(Pretest)
55
66
66
70
71

D
(Y2 – Y1)
12
7
21
27
13

D2
(Y2 – Y1)2
144
49
441
729
169
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6
7
8
9
10
11
12

Respon 6
Respon 7
Respon 8
Respon 9
Respon 10
Respon 11
Respon 12
∑
Rata-rata

86
97
78
92
83
100
81
1,025
85,41

71
72
72
73
73
74
78
841
70,08

b. Mencari mean dari difference

15,33
c. Mencari deviasi standar dari difference
√

( )

√

(

2
2

)

(15,33)2

√

√
8,18
d. Mencari standar errordari mean difference
√

ss

√

e.

Mencari harga to dengan rumus

15
25
6
19
10
26
3
184
15,33

225
625
36
361
100
676
9
3.564
297
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f. Mencari nilai df
df = 12 -1 = 11
Mencari harga kritik “t” yang tercantum pada tabel nilai “t” dengan
berpegang pada df atau db yang telah diperoleh, pada taraf signifikansi
5%. Dengan df = N-1, 12-1= 11 diperoleh harga kritik “t” pada tt dengan
taraf signifikansi 5% yaitu sebesar 2,201. Menarik kesimpulan dengan
membandingkan besarnya t yang diperoleh

( 6,20) > tt ( 2,201) pada db =

11 taraf signifikasi 5%.
Dengan demikian, maka hipotesis alternatif (

) diterima dan

(Ho)ditolak pada taraf signifikan 5% dengan db atau df 11. Ini berarti
bahwa pengaruh konseling kelompok dengan pendekatan Cognitive
Behavior Therapy (CBT) dapat mengatasi masalah hubungan sosial siswa
di SMPN 2 Rambatan. Berdasarkan hasil uji t di atas, dapat dipahami
bahwa peningkatan hubungan sosial siswa dapat memberikan dukungan
terhadap hipotesis yang telah ditetapkan.
2. Tabel analisis data hubungan sosial siswa pada aspek Assosiatif
a. Menyiapkan tabel perhitungan
Tabel 4.12
Analisis Data dengan Statistik Uji-t
Hubungan Sosial Siswa Kelas VII2
pada Aspek Assosiatif
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Y2

Y1

(Posttes)

(Pretest)

39
44
57
54
50
51
54
46
53
45

30
35
37
42
36
39
41
43
39
35

D(Y2-Y1)
9
9
20
12
14
12
13
3
14
10

D2(Y2-Y1)2
81
81
400
144
196
144
169
9
196
100
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11
12
∑
RataRata

58
47
598

46
35
458

49,83

38,16

12
12
140
11,67

b. Mencari Mean dari difference

11,67
c. Mencari deviasi standar dari difference
√
√

2

( )
(

2

)

√
√

3,80
d. Mencari deviasi standar eror dari mean difference
√
√
√

1,15
e. Mencari harga to dengan rumus

7,78

144
144
1.808
150,66
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f. Mencari nilai df
df = 12 -1 = 11
Mencari harga kritik “t” yang tercantum pada tabel nilai “t”
dengan berpegang pada df atau db yang telah diperoleh, baik pada taraf
signifikansi 5%. Dengan df = N-1, 12-1= 11 diperoleh harga kritik “t”
pada tt dengan taraf signifikansi 5% yaitu sebesar 2,201. Menarik
kesimpulan dengan membandingkan besarnya t yang diperoleh to( 7,78)
> tt ( 2,201) pada db = 11 taraf signifikasi 5%.
3. Tabel analisis data hubungan sosial siswa pada aspek Dissosiatif
a. Menyiapkan tabel perhitungannya
Tabel 4.13
Analisis Data dengan Statistik Uji-t
Hubungan Sosial Siswa Kelas VII2
Pada Aspek Dissosiatif
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
∑
RataRata

Y2

Y1

(Posttes)

(Pretest)

39
38
30
43
34
35
43
29
28
38
42
34
433
36,08

b. Mencari Mean dari difference

6,75

D(Y2-Y1)

D2(Y2-Y1)2

25
31
29
28
35
33
31
30
34
38
28
43
385

14
7
1
15
-1
2
12
-1
-6
0
14
-9
81

196
49
1
225
1
4
144
1
36
0
196
81
934

32,08

6,75

77,83
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c.

Mencari deviasi standar dari difference
√

( )2

√

2

( )2

√
√

5,68
d. Mencari deviasi standar eror dari mean difference
√
√
√

1,72
e.

Mencari harga to dengan rumus

3,93
Berdasarkan tabel dan hasil uji t di atas dapat dipahami bahwa
untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh konseling kelompok dengan
pendekatan Cognitive Behavior Therapy (CBT) dalam mengatasi
masalah siswa adalah dengan membandingkan
hasilnya adalah to (3,92) >
5%.

dengan

, maka

(2,201)pada db = 11 taraf signifikansi
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4. Analisis Data N-gain Uji t Pengaruh Keseluruhan
Untuk melihat seberapa efektif konseling kelompok dengan
pendekatan Cognitive Behavior Therapy (CBT) dalam mengatasi
masalah hubungan sosial siswa, dapat dilakukan uji pengaruh yang
dinamakan N-gain.
a. Data N-gain Uji t Keseluruhan
Maka, N-gain yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :
g=
g=
g = 0,32
Berdasarkan hasil perhitungan N-gain di atas menunjukkan
bahwa konseling kelompok dengan pendekatan

Cognitive

Behavior Therapy (CBT) dapat mengatasi masalah hubungan
sosial siswa sebesar 0,32 (32%). Artinya kualitas hubungan sosial
meningkat 32% dari sebelum dilakukan tretment. Berdasarkan
klasifikasi N-gain angka tersebut termasuk kategori sedang.
D. Pembahasan
Berdasarkan perhitungan statistik, terlihatlah hasil bahwa setelah
diberikan treatment skor siswa meningkat pada hasil posttest dibandingkan
dengan hasil pretest. Ini berarti bahwa layanan konseling kelompok dengan
pendekatan Cognitive Behavior Therapy (CBT) dalam mengatasi hubungan
sosial siswa kelas VII2 SMPN 2 Rambatam pada taraf signifikan

(6,20) > tt

(2,201). Apabila dilihat per aspek dapat diketahui bahwa aspek assosiatif
dalam hubungan sosial efektif pada taraf signifikan

(7,78) > tt ( 2,201),

pada aspek dissosiatif dalam hubungan sosial efektif pada taraf signifikan
(3,93) >

(2,201).

Berdasarkan jabaran di atas dapat dipahami bahwa layanan konseling
kelompok dengan pendekatan Cognitive Behavior Therapy (CBT) dapat
berpengaruh dalam hubungan sosial, sesuai dengan pendapat Corey (2012,
354-358) bahwa:
Konseling Cognitive Behavior Therapy (CBT) dalam bentuk
konseling kelompok, karena konseling kelompok memberikan
kesempatan kepada para konseli untuk mengepresikan perasaan yang
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bertentangan, mengeksplorasikan keraguan diri dan merealisasikan
minat untuk berbagi dengan anggota kelompok yang lain. Senada
dengan itu, Beck (2011) menyatakan konseling Cognitive Behavior
Therapy (CBT) dalam bentuk kelompok sangat sesuai diterapkan bagi
siswa, karena merupakan proses edukasi yang bertujuan mengajarkan
konseli untuk menjadi terapis bagi dirinya sendiri, dan menekankan
pada pencegahan.
Pendapat di atas juga di dukung oleh (Joihnce Leod, 2006:158) yang
menyatakan bahwa :
Cognitive Behavior Therapy (CBT) merupakan salah satu pendekatan
dalam konseling yang bertujuan untuk mengubah prilaku melaui
perubahan kognisi menggunakan teknik-teknik Cognitive Behavior
Therapy (CBT) yaitu mendiskusikan keyakinan irasional, melakukan
penenangan, pelatihan keterampilan sosial, penugasan rumah dalam
settingan konseling kelompok.
Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa layanan konseling
kelompok dengan pendekatan Cognitive Behavior Therapy (CBT) dapat
membantu siswa dalam mengatasi hubungan sosial, seperti yang diterangkan
Joihnce Leod, dengan menggunakan teknik di CBT, diantaranya yang
berhubungan sekali dengan hubungan sosial yakni teknik pelatihan
keterampilan sosial.
Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa melalui layanan
konseling kelompok dengan pendekatan Cognitive Behavior Therapy (CBT)
dapat membentuk hubungan sosial yang baik melalui layanan konseling
kelompok terjadi dinamika kelompok terbangun dengan baik sehingga materi
yang dibahas benar-benar dapat anggota kelompok pahami dengan baik
sehingga siswa mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya.
Layanan konseling kelompok dengan pendekatan Cognitive Behavior
Therapy (CBT) apabila dilihat berdasarkan uji pengaruh didapatkan hasil
bahwa layanan konseling kelompok dengan pendekatan Cognitive Behavior
Therapy (CBT) dalam mengatasi masalah hubungan sosial siswa berada pada
kategori sedang yaitu 0,32.
Berdasarkan hasil uji pengaruh di atas, dapat dilihat bahwa pada uji t
keseluruhan berada pada kategori sedang. Pengaruh layanan konseling
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kelompok dengan pendekatan Cognitive Behavior Therapy (CBT) dalam
mengatasi hubungan sosial berada pada kategori sedang karena dalam
membentuk hubungan sosial negatif ke hubungan sosial positif tidak
terbentuk sendirinya serta dalam hubungan sosial ada yang mendukung dan
ada yang bertentangan, sebagaimna yang diungkapkan oleh Sztompka
(2004:11) menyatakan bahwa “hubungan sosial merupakan sesuatu yang
menghubungkan individu, masing-masing individu mempunyai gagasan,
pemikiran, dan keyakinan yang mungkin serupa atau berlainan, atau
mempunyai aturan yang mungkin membimbing perilaku mereka dan mungkin
saling mendukung atau saling bertentangan”.
Setiap individu memiliki hubungan sosial yang berbeda beda.
Hubungan sosial yang tinggi sangat penting dimiliki individu untuk menjalani
kehidupan sehari-hari terutama

di lingkungan sekolah, berdasarkan

pengertian kebiasaan menurut Sztompka diatas, bahwa hubungan sosial
merupakan menghubungkan suatu individual yang mempunyai gagasan,
pemikiran, dan keyakinan yang mungkin serupa atau mempunyai aturan yang
mungkin saling mendukung atau saling bertentangan. Dilihat dari gagasan,
dalam konseling kelompok dengan pendekatan CBT telah diterapkan bagi
setiap anggota kelompok untuk memberikan ide, pendapat dan tanggapan dari
setiap topik yang dibahas, dan apabila dilihat dari pemikiran, dalam konseling
kelompok dengan pendektan CBT telah diterapkan bagi setiap anggota
kelompok untuk membawa cara pemikirannya kearah positif, yakni hubungan
sosial negatif diubah ke positif, dengan memilah-milah dan membahas
bagaimana bentuk dan ciri-ciri hubungan sosial positif, dan bentuk, ciri-ciri
hubungan sosial negatif, dan dilihat dari keyakinan serta aturan pada
konseling kelompok dengan pendekatan CBT telah diterapkan bagi setiap
anggota kelompok, yakni pada masing-masing anggota kelompok mempunyai
keyakinan yang berbeda-beda, jadi dalam perbedaan tersebut jangan ada
nantinya bagi anggota kelompok bersalah paham, serta dengan hal tersebut
ada sebuah aturan yang ditetapkan, dan dalam aturan tersebut ada yang setuju
ada yang tidak, penguatan yang diberikan kepada anggota kelompok yakni
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keyakinan yang kita punya dan aturan yang kita punya itu masing-masing kita
berbeda, dan dalam perbedaan tersebut haruslah kita sesuaikan dengan aturan
yang berlaku dan jangan sampai ada pertentangan, dari sini maka
terbentuklah nantinya hubungan sosial yang baik pada masing-masing diri
siswa.
Pengaruh layanan konseling kelompok dengan pendekatan CBT
dalam mengatasi hubungan sosial siswa yang masih berada pada kriteria
sedang dilihat dari hasil uji pengaruh menggunakan N-gain ini dikarenakan
dalam

mengatasi

hubungan

sosial

tidaklah

mudah.

Ali

(2004:85)

Mengemukakan bahwa hubungan sosial adalah cara individu berinteraksi
terhadap orang-orang disekitarnya dan bagaimana pengaruh hubungan itu
terhadap dirinya, ini berarti bahwa hubungan sosial selain kita memperbaiki
hubungan dengan orang-orang disekitar kita, maka kita juga harus
memperbaiki hubungan itu terhadap diri kita terlebih dahulu, awali dari diri
kita baru orang lain, jika diri kita masih belum baik, bagaimana dengan orang
lain nantinya. Dapat dikatakan bahwa agar hubungan sosial siswa SMPN 2
Rambatan dapat diatasi dengan baik maka harus diterapkan komitmen untuk
memulai dari diri sendiri dengan sungguh-sungguh, yakin, dan mematuhi
aturan yang telah ditetapkan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian di SMPN 2 Rambatan tentang pengaruh
layanan konseling kelompok dengan pendekatan Cognitive Behavior Therapy
(CBT) dalam mengatasi masalah hubungan sosial siswa dapat disimpulkan
bahwa layanan konseling kelompok dengan pendekatan Cognitive Behavior
Therapy (CBT) efektif untuk mengatasi masalah hubungan sosial siswa.
Hipotesis nihil (ha) konseling kelompok dengan pendekatan Cognitive
Behavior Therapy (CBT)

tidak berpengaruh signifikan dalam mengatasi

masalah hubungan sosial siswa di kelas VII SMPN 2 Rambatan (t 0 < tt).
Hipotesis nihil (ho) konseling kelompok dengan pendekatan Cognitive
Behavior Therapy (CBT) berpengaruh signifikan dalam mengatasi masalah
hubungan sosial siswa di kelas VII SMPN 2 Rambatan (t0 > tt) yaitu (t0 = 6,20
> tt= 2,201) dengan signifikan 5%. Berdasarkan hasil pengaruh menggunakan
rumus N-gain didapatkan hasil bahwa pengaruh konseling kelompok dengan
pendekatan Cognitive Behavior Therapy (CBT) dalam mengatasi masalah
hubungan sosial siswa berada pada kategori sedang yaitu 0,32.
B. Implikasi
Implikasi dalam penelitian ini yaitu layanan konseling kelompok dengan
pendekatan Cognitive Behavior Tharapy (CBT)

dapat digunakan sebagai

layanan untuk membantu siswa yang memiliki hubungan sosial rendah
(negatif) bisa berubah menjadi hubungan sosial tinggi (positif).
C. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di atas, untuk
kedepannya peneliti mengharapkan dan menyarankan kepada :
1. Konselor atau guru BK di sekolah untuk selalu menerapkan konseling
kelompok dengan pendekatan Cognitive Behavior Tharapy (CBT)
terhadap kegiatan-kegiatan lain terutama dalam proses pembelajaran.
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2. Kepala sekolah dan personil sekolah yang lainnya agar dapat menunjang
dan memfasilitasi kegiatan konseling kelompok, baik dari segi waktu
maupun sarana dan prasarana penunjang lainnya agar hasil yang diperoleh
lebih maksimal dan memuaskan.
3.

Siswa agar senantiasa bersikap proakrif dalam mengikuti kegiatan layanan
konseling
Tharapy

kelompok terutama dengan pendekatan Cognitive Behavior
(CBT)

serta

jenis

layanan

yang lain

sebagai

wadah

mengembangkan potensi diri dalam hubungan sosial.
4.

Peneliti selanjutnya agar dapat melanjutkan penelitian ini dan lebih
mengembangkannya terhadap variabel yang lain.

.
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