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ABSTRAK 

 

RITA MAHARANI. NIM. 14 108 104. Judul skripsi “Pengaruh 

Bimbingan Kelompok terhadap Peningkatan Kematangan Emosi Siswa kelas 

X di SMAN 2 Batusangkar”. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan 
Bimbingan dan Konseling Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 
2019. 

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah kurang matangnya emosi 

siswa kelas X di SMAN2 Batusangkar. Tujuan penelitian ini untuk melihat 

pengaruh bimbingan kelompok terhadap peningkatan kematangan emosi siswa di 

SMAN 2 Batusangkar. Jenis penelitian ini adalah eksperimen dengan tipe one 

group pretest-posttest. Populasi siswa kelas X IPA sebanyak 93 orang dan sampel 

penelitian sebanyak 10 orang siswa. Teknik analisis data pada penelitian ini 

menggunakan uji-t. 

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu:(1)Terdapat peningkatan kematangan 

emosi siswa setelah diberikan treatment bimbingan kelompok dengan nilai rata-

rata pretest 81.5 point dan posttest 120.9 point dengan selisih point 39.4 point, (2) 

Terdapat pengaruh signifikan Bimbingan Kelompok terhadap peningkatan 

kematangan emosi siswa dengan nilai        >tt 1,83. Peneliti 

merekomendasikan kepada guru Bimbingan dan Konseling menerapkan 

Bimbingan Kelompok untuk peningkatan kematangan emosi siswa. 

 

Kata kunci: bimbingan kolompok, kematangan emosi  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah    

Masa remaja merupakan masa transisi atau peralihan artinya terjadinya 

perubahan pada fase perkembangan dari anak-anak menuju remaja. Menurut 

Papalia, Olds & Feldman (dalam Dill Z, 2013. P.8-9) Masa  perkembangan  

remaja  yang  panjang  ini  dikenal  sebagai  masa  yang penuh kesukaran dan 

persoalan, bukan saja bagi remaja sendiri melainkan juga bagi para orang tua, 

guru, dan masyarakat  sekitar. Menurut Soetjiningsih mengungkapkan masa 

remaja adalah periode kehidupan yang penuh dengan dinamika, dimana pada 

masa ini terjadi perubahan dan perkembangan yang sangat pesat, yang 

merupakan masa transisi dari masa anak-anak menuju dewasa. 

Salah satu tugas perkembangan remaja adalah mampu mengendalikan 

diri dan emosi. Peserta didik yang mampu mengendalikan diri dan emosi 

artinya dia sudah mencapai salah satu tugas perkembangannya. Emosi 

merupakan bagian terpenting dalam perkembangan remaja. Tugas 

perkembangan pada masa remaja difokuskan pada upaya meninggalkan sikap 

dan prilaku seperti anak-anak, dan berusaha mencapai kemampuan bersikap 

dan berperilaku dewasa.   

Salah satu faktor yang mempengaruhi kedewasaan seseorang itu dapat 

dilihat dari kematangan  emosinya. Menurut Yusuf ( dalam Dill Z, 2013. P.6) 

kematangan emosi adalah kemampuan individu untuk dapat bersikap toleran,  

merasa nyaman, mempunyai kontrol diri sendiri, perasaan mau  menerima  

dirinya  sendiri  dan  orang  lain,  serta  mampu  menyatakan  emosinya secara  

konstriktif  dan  kreatif.  Perkembangan  emosi  dalam  diri  seseorang  

akanmengalami  peningkatan  menuju  kematangan  emosi  seiring  dengan  

tahap-tahap perkembangan yang dialami. Namun demikian, kematangan 

emosi dapat dicapai pada periode remaja awal, yaitu usia 13 atau 14 - 17 

tahun.  

1 
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Berdasarkan kutipan tersebut dapat diketahui bahwa kematangan 

emosi adalah kemampuan seseorang untuk dapat berikap toleran, mempunyai 

kontrol diri sendiri, perasaan menerima diri sendiri. 

Menurut Chaplin mendefinisikan kematangan emosi  sebagai  kondisi  
atau  keadaan  dalam mencapai  tingkat kedewasaan dalam 
perkembangan emosional seseorang. Orang yang mempunyai emosi 
matang tidak akan menampilkan pola-pola emosional yang hanya 
pantas dilakukan oleh anak-anak. Orang yang mempunyai emosi 
matang juga mampu melakukan kontrol terhadap emosinya dalam 
menghadapi situasi. 

Berdasarkan kutipan tersebut dapat diketahui bahwa kematangan 

emosi merupakan suatu keadaan seseorang untuk mempunyai emosi yang 

matang yang sesuai dengan tugas perkembangan individu yang bersangkutan. 

Kematangan  emosi  yang  dimiliki  oleh  remaja  akan  menjadikan  

remaja bersikap lebih bijaksana menghadapi berbagai situasi. Seorang  remaja  

yang  telah  mencapai  kematangan  emosi  menunjukkan beberapa  ciri-ciri  

khusus.  Ciri-ciri  inilah  yang  digunakan  untuk  mengetahui apakah remaja 

telah mencapai kematangan  emosi, berikut penjelasannya. Walgito 

berpendapat  “bila  seseorang  telah  matang  emosinya,  telah  dapat  

mengendalikan emosinya, maka individu akan dapat berpikir secara matang, 

berpikir secara baik, berpikir  secara  objektif”  (Walgito  2004:44).  Hurlock  

“petunjuk  kematangan emosi adalah bahwa individu menilai situasi secara 

kritis terlebih dahulu sebelum bereaksi secara emosional, tidak lagi bereaksi 

tanpa berpikir sebelumnya seperti anak-anak atau orang yang tidak matang” 

(Hurlock 1996:213).  

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bawa ciri-ciri individu 

yang memiliki kematangan emosi yang baik adalah individu yang dapat 

berpikir secara matang, berpikir secara baik dan objektif, serta dapat menilai 

secara kritis sebelum bertindak dan tidak berpikiran seperti anak-anak lagi 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi menurut  

Hurlock (dalam  Hidayatul L, 2012. P.69), antara lain: (1) Usia (2) Perubahan 

Fisik dan Kelenjar  

Beberapa  ahli  psikologi  menyebutkan  adanya  beberapa  faktor  

yang mempengaruhi  perkembangan  kematangan  emosi  seseorang  menurut 

Astuti, (dalam  Hidayatul L, 2012. P.69), yaitu:  

a. Pola Asuh Orang Tua  
b. Pengalaman Traumatik 
c. Temperamen 
d. Jenis Kelamin  
e. Usia, perkembangan kematangan emosi yang dimiliki 

seseorang sejalan dengan pertambahan usianya. (dalam 
Hidayatul L, 2012. P.69). 
 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa faktor yang 

mempengaruhi kematangan remaja adalah usia, perubahan fisik, pola asuh 

orang tua, traumatik, tempramen dan jenis kelamin. 

Seseorang yang memiliki kematangan emosi tidak mudah terganggu 

oleh rangsangan-rangsangan dari luar yang memancing emosinya. Individu 

mulai mampu mengendalikan emosinya sehingga emosinya cenderung stabil 

tidak lagi meledak-ledak atau memendamnya. Ia mampu menyalurkan 

emosinya secara tepat. Kematangan emosi seseroang akan memberikan 

dampak rasa tanggung jawab. Saat menerima kritik dari orang lain, ia akan 

menerimanya dengan baik tanpa rasa dendam. 

Sehubungan  dengan  aspek perkembangan  remaja,  pada  saat  ini 

ditemukan banyak permasalahan emosional remaja berupa gejala-gejala  

tekanan perasaan,  dan  frustrasi.  Hal  inilah  yang menjadi masalah bagi 

individu  yang masih dalam proses perkembangannya. 

Berdasarkan hal di atas, maka  peran guru BK sangat penting dalam 

membimbing siswa untuk meningkatkan kematangan emosi siswa. Salah  satu  

layanan  bimbingan  dan konseling  yang  sesuai  untuk  mengatasi masalah  

tentang  kematangan  emosi  siswa, salah  satunya  adalah  dengan  kegiatan 

layanan  bimbingan  kelompok.  Menurut Prayitno  (dalam Bayu A, 2018. P. 

13)  Bimbingan  Kelompok yaitu  mengaktifkan  dinamika  kelompok untuk 
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membahas berbagai hal yang berguna bagi  pengembangan,  pribadi  dan 

pemecahan masalah individu yang menjadi peserta  kegiatan  kelompok.  

Salah  satu tujuan  dari  bimbingan  kelompok  menurut Prayitno  (dalam Bayu 

A, 2018. P. 13)  mampu mengendalikan  diri  dan  menahan  emosi (gejolak 

kejiwaaan yang bersifat negatif). 

Sejalan dengan pengertian dan tujuan dari  bimbingan  kelompok,  

dapat  kita simpulkan  bahwa  kegiatan  layanan bimbingan  kelompok  sangat  

cocok  dalam mengentaskan  masalah  siswa  mengenai kematangan  emosi  

siswa  khususnya  bagi siswa yang belum mampu mengontrol atau 

mengendalikan  emosi,  karena  dapat  dilihat dari  tujuan  bimbingan  

kelompok  yaitu untuk  mengendalikan  diri  dan  menahan emosi siswa dan 

dengan melakukan layanan bimbingan  kelompok  siswa  akan  terlatih dalam 

mengendalikan diri serta mengontrol emosinya.  

Menurut Anggara pelaksaan bimbingan kelompok berpengaruh dalam 

kematangan emosi siswa. (Anggara, 2018 P. 11), hal ini jelas menyatakan 

bahwa untuk meningkatkan kematangan emosis siswa sangat dibutuhkan 

pelaksanaan bimbingan kelompok. Sejalan dengan itu  menurut Alfath, Taufik 

dan Ibrahim terjadi peningkatan kematangan emosi setelah diberikan layanan 

bimbingan kelompok. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa meningkatkan 

kematangan emosi siswa dapat dilakukan oleh guru BK melalui berbagai 

bentuk kegiatan salah satunya melalui kegiatan bimbingan kelompok. Sesuai 

dengan kegiatan bimbingan kelompok yaitu mengentaskan masalah secara 

bersama-sama melalui diskusi dan bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan berkomunikasi dan memberikan kesempatan secara luas kepada 

anggota peserta bimbingan untuk berpendapat. Melalui bimbingan kelompok 

siswa akan dilatih untuk berdiskusi dan melakukan tanya jawab dengan 

anggota bimbingan sehingga keberanian dan keaktifan siswa akan meningkat.  

Layanan Bimbingan kelompok merupakan layanan yang diberikan 

kepada sejumlah orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok sehingga 

siswa dapat mengembangkan dirinya secara optimal. Artinya anggota peserta 
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bimbingan kelompok secara aktif mengikuti kegiatan dalam bimbingan 

kelompok untuk membantu mengentaskan permasalahan yang dialami oleh 

semua anggota peserta bimbingan, sebagaimana pendapat yang dinyatakan 

oleh Tohirin (2007: 170) dimana bimbingan kelompok adalah:  

Suatu cara memberikan bantuan (bimbingan) kepada individu (siswa) 
melalui kegiatan kelompok. Dalam layanan bimbingan kelompok, 
aktivitas dan dinamika kelompok harus diwujudkan untuk membahas 
berbagai hal yang berguna bagi pengembangan atau pemecahan 
masalah-masalah individu (siswa) yang menjadi peserta layanan.  

 
Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa bimbingan 

kelompok merupakan salah satu cara pemberian bantuan kepada individu 

melalui kegiatan kelompok untuk membahas masalah individu peserta 

layanan yang dilakukan secara bersama-sama. Selain itu Aqib (2012: 81) juga 

menyatakan tentang bimbingan kelompok yaitu:  

Layanan bimbingan kelompok yaitu layanan bimbingan dan konseling 
yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama 
melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dari 
narasumber tertentu (terutama guru pembimbing) dan atau membahas 
secara bersama-sama pokok bahasan (topik) tertentu yang berguna 
untuk menunjang pemahaman dan kehidupannya sehari-hari dan/atau 
untuk perkembangan dirinya dan untuk pertimbangan dalam 
pengambilan keputusan dan/atau tindakan tertentu. 

 
Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa layanan 

bimbingan kelompok berguna untuk meningkatkan kematangan emosi siswa 

serta dapat aktif dalam bimbingan kelompok sehingga diharapkan dapat 

bertanggung jawab dengan apa yang telah dilaksanakan. 

Bimbingan kelompok memiliki tujuan dimana hal-hal yang hendak 

dicapai dalam proses layanan konseling. Tujuan bimbingan kelompok yaitu 

melatih kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi siswa sebab dalam 

bimbingan kelompok semua anggota peserta bimbingan akan mengemukakan 

pendapatnya dan saling berinteraksi, sebagaimana yang dinyatakan oleh   

Tohirin (2007: 172) mengenai tujuan bimbingan kelompok adalah “secara 

umum layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk pengembangan 
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kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi peserta 

layanan (siswa)”.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa tujuan layanan 

bimbingan kelompok yaitu secara umum untuk mengembangkan kemampuan 

berinteraksi dan berkomunikasi siswa. Secara khusus tujuan bimbingan 

kelompok untuk membahas topik permasalahan yang sedang aktual dan 

pembahasan tersebut akan memberikan kontribusi bagi perkembangan 

kepribadian, sosial dan emosi siswa.   

Bimbingan kelompok memiliki beberapa tahapan pelaksanaan. 

Menurut Prayitno (2012: 170-171) terdapat 5 tahap pelaksanaan bimbingan 

kelompok yaitu “tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, tahap 

penyimpulan dan tahap pengakhiran”. Tahap pembentukan merupakan tahap 

mengumpulkan para calon anggota kelompok oleh pemimpin kelompok 

dengan anggota 8-10 orang. Tahap peralihan yaitu tahap dimana pemimpin 

kelompok menjelaskan tentang kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya, 

yaitu kegiatan inti dari layanan bimbingan kelompok.  

Selanjutnya tahap kegiatan merupakan tahap inti dari pelaksanaan 

layanan dimana para anggota kelompok memainkan perannya masing-

masing, saling berinteraksi kemudian saling bertukar pendapat dan berbagi 

pengalaman secara terbuka tentang perasaannya masing-masing pada saat itu. 

Selanjutnya tahap penyimpulan yaitu tahapan kegiatan untuk melihat kembali 

apa yang sudah dilakukan dan dicapai oleh kelompok. Terahir yaitu tahap 

pengakhiran dimana pada tahap ini pemimpin kelompok mengakhiri kegiatan 

pada saat yang dianggap tepat. Pada tahap ini pemimpin kelompok berperan 

memberikan penguatan terhadap hasil yang telah dicapai dalam kegiatan 

tersebut dan membahas serta menanyakan tentang tindak lanjut dari kegiatan. 
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Ahmad Juntika Nurihsan juga  mengemukakan bahwa “bimbingan 
kelompok merupakan bantuan terhadap individu yang dilaksanakan 
dalam situasi kelompok. Bimbingan kelompok dapat berupa 
penyampaian informasi ataupun aktifitas kelompok membahas 
masalah-masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi dan sosial”. (Ahmad 
Juntika Nurihsan, 2006:23)  
 
Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa bimbingan 

kelompok merupakna suatu kegiatan yang dapat membantu individu atau 

kelompok untuk menyampaikan informasi dan masalah-masalah yang 

berkenaan dengan pendidikan, karir, pribadi dan sosial dan diharapkan 

individu yang bersangkutan mampu menyampaikan pendapatnya dan mampu 

mengekspresikan emosinya pada saat yang tepat. 

Dalam  hal  ini  kedudukan  guru  BK  hanya  sebatas  fasilitator  dan  

pengarah  (penganjur)  agar aktivitas  siswa  dalam  pelayanan  meningkat,  

dan  memotivasi  siswa  untuk  lebih  berpartisipasi dalam pemecahan atau 

pengentasan masalah.  

Dalam bimbingan kelompok akan terjadi pula dinamika kelompok, 

dan dapat mengemukakan pendapatnya masing-masing, dan  “usaha  

kelompok” mempertahankan  pendapat  dan  keyakinannya  dalam  

pengentasan  suatu masalah,  sehingga  dengan  adanya  hal-hal  tersebut,  

maka  masalah  kematngan emosi siswa dapat dientaskan secara bersama-

sama. Berdasarkan pernyataan diatas penulis melakukan wawancara awal ke 

SMAN 2 Batusangkar dengan guru BK, informasi yang didapat yaitu: 

Kematangan siswa masih belum stabil ditandai dengan adanya siswa 
cenderung meledakkan emosinya dihadapan orang lain atau dengan 
kata lain banyak yang berkata kasar dengan sesama teman tanpa 
berfikir terlebih dahulu, sebagian siswa bereaksi tanpa berpikir 
sebelumnya dan ada siswa tidak mampu beradaptasi dengan baik, 
bahkan dari nada bicara dengan guru disamakan dengan berbicara 
dengan teman. (Guru BK 14 Mei 2018) 

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang 

siswa dengan inisial (AG, TA, YU, PA) hasil wawancara yang diperoleh 

adalah memang ada temannya yang asal-asalan berbicara tanpa berfikir dulu 
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dan tanpa mementingkan perasaan orang lain ada yang tersakiti atau tidak, 

ada juga yang menyepelekan guru dengan membicarakan hal-hal negatif 

tentang gurunya, ada juga temannya jika memiliki masalah langsung stres dan 

frustasi hingga tidak mau makan dan malas untuk melakukan apa saja. (Siswa 

15 Mei 2018) 

Melihat fenomena yang penulis temukan dilapangan maka perlu 

adanya bimbingan kelompok yang diberikan oleh guru pembimbing kepada 

peserta didik untuk meningkatkan kematangan emosi siswa. Oleh sebab itu 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang di lapangan inilah, 

penulis tertarik untuk meneliti tentang Pengaruh  Layanan  Bimbingan  

Kelompok Terhadap Kematangan Emosi Siswa di SMAN 2 

Batusangkar. 

B. Identifikasi Masalah  

Dari latar belakang masalah yang penulis uraikan maka perlu 

diidentifikasi masalahnya yaitu: 

1. Faktor yang mempengaruhi kematangan emosi siswa 

2. Pengaruh layanan bimbingan kelompok terhadap peningkatan kematangan 

emosi siswa. 

3. Hubungan hasil layanan bimbingan kelompok terhadap peningkatan 

kematangan emosi siswa. 

C. Pembatasan Masalah  

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah 

“Pengaruh layanan bimbingan kelompok terhadap peningkatan 

kematangan emosi siswa di SMAN 2 Batusangkar”. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian ini maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu adakah pengaruh layanan bimbingan kelompok 

terhadap peningkatan kematangan emosi siswa di SMAN 2 Batusangkar? 
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E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kematangan 

emosi siswa melalui bimbingan kelompok pada kelas X di SMAN 2 

Batusangkar. 

F. Manfaat dan Luaran Penelitian 

Kegunaan penelitian ini dapat dilihat secara praktis dan teoritis: 

1. Teoritis 

a. Untuk menambah wawasan peneliti mengenai peningkatan 

kematangan emosi siswa melalui bimbingan kelompok. 

b. Untuk menambah khazanah keilmuan BK terkait peningkatan 

kematangan emosi siswa melalui bimbingan kelompok. 

2. Praktis  

a. Untuk mengetahui pengaruh bimbingan kelompok terhadap 

peningkatan kematangan emosi siswa.  

b. Agar penulis dapat mengetahui dan memahami tentang konsep 

kematangan emosi pada siswa  

c.  Memberikan pemahaman kepada pembaca tentang peningkatan 

kematangan emosi siswa melalui bimbingan kelompok.   

3. Luaran penelitian ini ingin diterbitkan pada jurnal ilmiah dan dapat 

berdaya guna untuk kepentingan pendidikan terutama pada bimbingan 

dan konseling. 

G. Definisi Operasional  

Istilah-istilah dalam penelitian ini banyak sekali, terutama hal yang 

berkaitan dengan judul penelitian. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam 

memahaminya, maka berikut ini akan penulis jelaskan beberapa istilah yang 

memerlukan pemahaman lebih jauh. Adapun istilah-istilah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 
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1. Kematangan Emosional 

Menurut Yusuf (dalam Dilla, 2013. P. 8) kematangan emosi 

adalah: 

Kemampuan individu untuk dapat  bersikap  toleran,  merasa  
nyaman,  mempunyai  kontrol  diri  sendiri,  perasaan mau  
menerima  dirinya  sendiri  dan  orang  lain,  serta  mampu  
menyatakan  emosinya secara  konstriktif  dan  kreatif.  
Perkembangan  emosi  dalam  diri  seseorang  akan mengalami  
peningkatan  menuju  kematangan  emosi  seiring  dengan  tahap-
tahap perkembangan yang dialami.  
 

Kematangan emosi yang penulis maksudkan dalam penelitian 

adalah kemampuan individu untuk memiliki sikap toleransi terhadap orang 

lain, dia mau menerima dirinya dan orang lain yang sehingga individu 

tersebut mampu beradaptasi dengan orang lain secara baik.  

2. Bimbingan Kelompok  

Bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan dalam 

bimbingan dan konseling yang dilakukan secara berkelompok untuk 

membahas topik tertentu secara bersama-sama. Menurut pendapat yang 

dinyatakan oleh Tohirin (2007: 170) dimana bimbingan kelompok 

adalah:   

Suatu cara memberikan bantuan (bimbingan) kepada individu 

(siswa) melalui kegiatan kelompok. Dalam layanan bimbingan 

kelompok, aktivitas dan dinamika kelompok harus diwujudkan 

untuk membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan 

atau pemecahan masalah-masalah individu (siswa) yang menjadi 

peserta layanan.  

Bimbingan kelompok yang penulis maksud di sini adalah layanan 

yang diberikan kepada sekelompok siswa dengan memanfaatkan dinamika 

kelompok. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas topik yang berguna 

bagi peserta kegiatan bimbingan kelompok yaitu kematangan emosi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Kematangan Emosi 

a. Pengertian Kematangan Emosi 

Remaja  yang  memiliki  kematangan  emosi  dapat  mengontrol  

emosinya, menunjukkan emosi yang tepat terhadap rangsangan yang 

diterimanya tanpa harus meledak-ledak.  Para  ahli  mendefinisikan  

kematangan  emosi  sebagai  berikut. 

Pikunas  (dalam Hidayatul L, 2012. P. 68)  mengatakan  orang  

yang  matang  dapat  memahami lingkungannya dan dapat menerima 

dirinya sendiri serta orang lain secara objektif, telah mencapai identitas 

personal dan integrasi dalam keperibadiannya secara total. Berdasarkan 

kutipan diatas dapat dipahami bahwa seorang yang matang emosinya 

dapat memahami lingkungannya baik lingkungan tempat tinggal maupun 

lingkungan sekolah maupun lingkungan bermainnya, dapat menerima 

dirinya sendiri, individu tersebut tidak hanya ingin diterima saja tapijuga 

ingin menerima orang lain secara objektif. 

Pitt (dalam Hidayatul L, 2012. P. 68) mengatakan bahwa 

kematangan emosi mencakup kepercayaan diri,  konsistensi,  objektifitas  

pengendalian  diri  dan  kapasitas  untuk  mengasuh orang lain. Sebab 

seseorang dikatakan matang jika mengendalikan emosinya dan mampu  

berelasi  dengan  orang  lain  dalam  suasana  penuh  cinta  dan  kasih  

sayang. Berdasarkan kutipan di atas seseorang yang telah matang emosi 

dia mempunyai kepercayaan baik pada dirinya, konsisten terhadap 

keputusan yang telah diambil dalam hidupnya dan dia juga bisa memberi 

dampak kepada orang lain secara positif. 

Hurlock  (2001)  menjelaskan Kematangan emosi merupakan 

keadaan saat individu  menilai  situasi  secara  kritis terlebih  dulu  

11 
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sebelum  bereaksi  secara emosional,  tidak  lagi  bereaksi  tanpa berpikir  

sebelumnya  seperti  anak-anak ataupun orang yang tidak matang.  

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa kematangan  

emosi adalah suatu keadaan diri seseorang dimana dia bisa menilai 

keadaan yang terjadi pada dirinya sebelum dia mengekspresikan stimulus 

yang timbul, jadi dia berfikir dulu secara logis yang menunjukkan dia 

berbeda dengan anak-anak lagi, jadi dia bisa menilai ucapan dan ekspresi 

yang akan dia timbulkan sesuai dengan situasi.           

Menurut Walgito (2003), definisi kematangan emosi merupakan  

keadaan  jika  seseorang  telah matang  emosinya,  telah  dapat 

mengendalikan  emosinya,  maka  individu dapat  berpikir  secara  matang,  

berpikir secara baik, dan berfikir secara objektif. Dari kutipan di atas dapat 

diambil kesimpulan bahwa kematangan emosi adalah seseorang yang 

dapat mengontrol emosinya dengan baik. Seseorang yang memiliki 

kematangan emosi yang baik akan berfikir secara baik dan objektif 

terhadap hal yang dihadapinya sehingga prilaku yang ditampilkan sesuai 

dan tepat dengan keadaan yang ada 

Hurlock  (2001)  berpendapat bahwa:  

Individu  yang  matang  emosinya memiliki  kontrol  diri  yang  
baik,  mampu mengekspresikan emosinya dengan tepat atau sesuai  
dengan  keadaan  yang  dihadapinya, sehingga  lebih  mampu  
beradaptasi  karena dapat  menerima  beragam  orang  dan  situasi 
dan  memberikan  reaksi  yang  tepat  sesuai dengan  tuntutan  yang  
dihadapi.   
 
Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang 

matang emosinya dapat mengontrol dan mengekspresikan emosinya 

secarabaik dengan berfikir terlebih dahulu apakah tindakan yang 

dilakukannya baik atau malah tidak sesuai dengan yang seharusnya. Orang 

yang matang secara emosi juga secara langsunng akan mudah beradaptasi 

dengan orang lain karena dia dapat menerima orang lain secara baik dan 

dari situasi yang berbeda. 
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Selanjutnya dipertegas oleh Singh  dan  Bhargava  (dalam Hesty et 

al, 2017. P.3)  menjelaskan  kematangan emosi  dapat  dipahami  sebagai  

kemampuan pengendalian  diri  pada  emosi  yang merupakan  hasil  dari  

berpikir  dan  belajar. Seseorang  yang  mampu  menjaga  kontrol emosi  

untuk  menunda  dan  bertahan  pada respon  emosi  tanpa  harus  

mengasihani  diri sendiri. Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa 

seseorang yang telah matang emosinya didapatkan dari proses 

pembelajaran tidak didapatkan begitu saja. 

Kematangan emosi seseorang dapat dilihat berdasarkan 

ketidakmatangan emosi yang dimiliki, hal  ini karena menurut Kohli dan  

Malhotra  (dalam Hesty et al, 2017. P.3)  tidak  ada  seorangpun di  dunia  

yang  benar-benar  matang  secara emosi. Berdasarkan kutipan tersebut 

dapat dipahami bahwa tidak ada seorang manusia pum yang benar-benar 

matang secara emosi, ada yang matang secara emosi tapi tidak segala 

aspek yang dikuasai. 

Menurut Yusuf (dalam Dilla, 2013. P. 8) kematangan emosi 

adalah: 

Kemampuan individu untuk dapat  bersikap  toleran,  merasa  
nyaman,  mempunyai  kontrol  diri  sendiri,  perasaanmau  
menerima  dirinya  sendiri  dan  orang  lain,  serta  mampu  
menyatakan  emosinya secara  konstriktif  dan  kreatif.  
Perkembangan  emosi  dalam  diri  seseorang  akan mengalami  
peningkatan  menuju  kematangan  emosi  seiring  dengan  tahap-
tahap perkembangan yang dialami. Namun demikian, kematangan 
emosi dapat dicapai pada periode remaja awal, yaitu usia 13 atau 
14 - 17 tahun. 
 
Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa orang yang 

matang secara emosi dia memiliki sikap toleransi terhadap orang lain, dia 

mau menerima dirinya dan orang lain yang otomatis bahwa individu 

tersebut mampu beradaptasi dengan orang lain secara baik. Sseorang yang 

matang dalam segi emosi akan memiliki perkembangan dan peningkatan 

seiring dengan tahap perkembangan yang dialaminya yang biasanya dapat 
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ddicapai pada periode awal remaja yaitu, usia 13 atau 14 tahun – 17 tahun. 

Menurut Yusuf, (dalam Dilla, 2013. P. 8) berpendapat bahwa: 

Mencapai  kematangan  emosi merupakan  tugas  perkembangan  
yang  sangat sulit  bagi  remaja.  Proses  pencapaiannya  sangat  
dipengaruhi  oleh  kondisi  sosio emosional lingkungannya, 
terutama lingkungan keluarga dan kelompok teman sebaya. 
Apabila  lingkungan  tersebut  cukup  kondusif,  dalam  arti  
kondisinya  diwarnai  oleh hubungan  yang  harmonis,  saling  
mempercayai,  saling  menghargai,  dan  penuhtanggung  jawab,  
maka  remaja  cenderung  dapat  mencapai  kematangan  emosinya. 
Sebaliknya  apabila  kurang  untuk  memahami  peran-perannya  
dan  kurang mendapatkan  perhatian  dan  kasih  sayang  dari  
orangtua  dan  pengakuan  dari  temansebaya,  mereka  cenderung  
akan  mengalami  kecemasan,  perasaan  tertekan  atau 
ketidaknyamanan emosional  
 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat 

dipahami bahwa kematangan emosi tidak didapat secara mudah, 

banyak yang mempengaruhi kematangan emosi salah satunya 

kematangan sosio emosional lingkungannya dan yang terpenting 

adalah lingkungan keluarga. Karena di lingkunganlah segala sesuatu 

dipelajari dan hal ini sangat berpengaruh terhadap kemangan emosi 

anak. 

b. Aspek-aspek Kematangan Emosi 

Aspek-aspek  kematangan  emosi  untuk menentukan  tingkat  

kematangan  emosi  yang dimiliki  oleh  individu  dikemukakan  oleh 

Walgito  (2003)  yang  mencakup  lima  aspek antara lain sebagai 

berikut : 

a. Kontrol Emosi. Individu mampu mengontrol emosi dengan 
baik walaupun dalam keadaan marah. Individu  yang  mampu  
mengontrol emosinya  tidak  akan  menampakkan 
kemarahannya,  karena  ia  dapat  mengatur kapan  
kemarahannya  itu  bisa dimanifestasikan. 

b. Realistis.  Individu  yang  telah  matang emosinya  dapat  
realistis  menerima  baik keadaan  dirinya  maupun  keadaan  
orang  lain seperti  apa adanya,  sesuai  dengan  keadaan 
objektifnya. 

c. Tidak  impulsif.  Orang  yang  telah  matang emosinya  pada  
umumnya  tidak  bersifat impulsif. Ia akan merespons stimulus 
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dengan cara  berpikir  baik,  dapat  mengatur pikirannya,  untuk  
memberikan  tanggapan terhadap stimulus yang mengenainya. 
Orang yang bersifat impulsif akan bertindak segera sebelum  
dipikirkan  dengan  baik,  suatu pertanda bahwa emosinya 
belum matang. 

d. Tanggung jawab dan ketahanan menghadapi tekanan. Orang 
yang telah matang emosinya akan mempunyai tanggung jawab 
yang baik,dapat berdiri sendiri, tidak mudah mengalami 
frustasi  dan  akan  menghadapi  masalah dengan penuh 
perhatian. 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui aspek yang 

menentukan seseorang telah matang emosinya adalah dapat 

mengontrol emosi dengan baik positif dan baik walaupun dan tidak 

menampakkan  marah sekalipun kecuali dengan waktu dan situasi 

yang tepat, kemudian dapat menerima dirinya maupun orang lain 

dari lingkungan sosio emosional yang berbeda sehingga mudah 

beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Selanjutnya dia mampu 

merespons stimulus dengan cara  berpikir  baik,  dapat  mengatur 

pikirannya,  untuk  memberikan  tanggapan terhadap stimulus yang 

mengenainya, kebanyakan orang langsung saja menyampaikan apa 

yang dia rasa terhadap orang lain tanpa berfikir dan mementingkan 

bagaimana keadaan orang lain, tidak mudah frustasi dan putus asa 

tentang masalah yang dihadapi. 

c. Ciri-ciri kematangan Emosi 

Remaja yang telah mencapai kematangan emosi akan berpikir 

secara objektif tidak memihak serta mampu berpikir secara rasional 

dengan akal sehat, mampu mengendalikan emosinya sehingga tidak 

menunjukkan reaksi  emosi  yang meledak-ledak, dapat berpikir secara 

baik sehingga ia mampu menunjukkan emosi yang  tepat  terhadap  

rangsangan  yang  diterimanya  baik  dari  dalam  maupun  luar dirinya. 
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Kematangan  emosi  yang  dimiliki  oleh  remaja  akan  menjadikan  

remaja bersikap lebih bijaksana menghadapi berbagai situasi. Seorang  

remaja  yang  telah  mencapai  kematangan  emosi  menunjukkan 

beberapa  ciri-ciri  khusus.  Ciri-ciri  inilah  yang  digunakan  untuk  

mengetahui apakah remaja telah mencapai kematangan  emosi, berikut 

penjelasannya. Walgito berpendapat  “bila  seseorang  telah  matang  

emosinya,  telah  dapat  mengendalikan emosinya, maka individu akan 

dapat berpikir secara matang, berpikir secara baik, berpikir  secara  

objektif”  (Walgito  2004:44).  Hurlock  “petunjuk  kematangan emosi 

adalah bahwa individu menilai situasi secara kritis terlebih dahulu 

sebelum bereaksi secara emosional, tidak lagi bereaksi tanpa berpikir 

sebelumnya seperti anak-anak atau orang yang tidak matang” (Hurlock 

1996:213).  

Walaupun  semua  individu  mengalami  perkembangan  emosi,  

tidak  semua orang  mengalami  perkembangan  yang  sama.  Untuk  itu  

tidak  semua  orang  pula mampu mencapai kematangan emosional. 

Mahmud  (dalam Lailiyah, 2012. P. 69-70)  menyatakan  bahwa  

kematangan  emosi  memiliki  ciri-ciri antara lain: 

a. Mampu  mngekspresikan  emosi  pada  saat  yang  lebih  
tepat  dan  wajar  dalam mengungkapkan emosinya 
sehingga lebih dapat diterima. 

b. Dapat  melihat  situasi  secara  kritis  terlebih  dahulu  
sebelum  bereaksi  secara emosional, tidak lagi bereaksi 
tanpa berfikir sebelumnya seperti anak-anak atau orang  
yang  tidak  matang,  mengabaikan  rangsangan  yang  
dapat  menimbulkan ledakan emosi. 

c. Memberikan  reaksi  emosional  yang  stabi,  tidak  
berubah-ubah  dari  satu  emosi atau suasana hati ke 
suasana hati lain seperti dalam periode sebelumnya  

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa orang yang 

memiliki kematangan emosi memiliki ciri mampu mengekspresikan 

emosi yang tepat dan wajar sesuai dengan stimulus yang diterima, tidak 

bersifat kekanak-kanakan serta tidak mudah marah. 
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Mulyaning tyas dan Hadiyanto (2007:43) Kedewasaan emosional, 

ciri-cirinya: 

a. Dapat  menyatakan  diri  dan  menikmati  hidup  dengan  
penuh perasaan. 

b. Mampu  mengungkapkan  perasaan  secara  tepat  sesuai  
dengan kondisi dan situasi.  

c. Mau dan dapat memperhatikan hal-hal seperti; merasakan 
getaran patriotisme, kagum akan keindahan alam, hangat 
dalam bersahabat, membenci  ketidakadilan,  takut  terhadap  
bahaya  yang  sungguh mengancam, malu akan perbuatan yang 
hina dan jijik. 

d. Tidak membiarkan harga diri menjadi keangkuhan, simpati 
menjadi sentimen,  kejengkelan  menjadi  kemarahan  yang  
meledak-ledak, kesedihan  menjadi  putus  asa,  rasa  takut  
yang  wajar  menjadi  sifat penakut yang kekanak-kanakan. 

e. Mempu membedakan mana yang baik dan tidak baik, serta 
bereaksi sebagaimana mestinya.  
 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa seseorang 

yang telah memiliki kematangan emosi yang baik dapat dilihat dia 

mudah menyesuaikan diridengan lingkungan sosio emosionalnya, tidak 

mudah marah arau dapat mengungkapkan perasaannya sesuai dengan 

kondisi dan situasi yang tepat, tidak angkuh kepada orang lain, ketika 

ada masalah tidak mudah frustasi dan putus asa serta mempu 

membedakan mana hal yang baik atau yang buruk bagi dirinya sendiri 

maupun orang lain. 

Sobur  dalam  Asih  (2010:37)  menjelaskan  ciri-ciri  individu  

yang  memiliki kematangan emosi, antara lain: 

a. Penerimaan  diri  yang  baik  Individu  yang  memiliki  
kematangan  emosi  akan  dapat menerima kondisi fisik 
maupun psikisnya, baik secara pribadi maupun secara sosial. 

b. Kemampuan  dalam  mengontrol  emosi  dorongan  yang  
muncul  dalam  diri  individu untuk  melakukan  sesuatu  yang  
bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang  berlaku  akan dapat 
dikendalikan dan diorganisasikan ke arah yang baik. 

c. Objektif Individu akan memandang kejadian berdasarkan dunia 
orang lain dan tidak hanya dari sudut pandang pribadi. 
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Berdasarkan  pendapat  di atas  dapat  disimpulkan  bahwa  ciri-ciri  

kematangan emosi yaitu berorintasi pada tugas yang bersifat objektif 

dan tidak bersifat impulsif, mempunyai tujuan yang jelas, menerima 

kritik dan saran sesuai  dengan  keadaan  dirinya  dan  orang  lain,  

bersifat  sabar  dan  mempunyai tanggung jawab. 

d. Karakteristik Kematangan Emosi 

 Menurut  Feinberg  (dalam  Handayani,  2004:16)  ada  beberapa 

karakteristik atau tanda mengenai kematangan emosi seseorang yaitu 

kemampuan seseorang untuk dapat  menerima  dirinya  sendiri,  

menghargai  orang  lain,  menerima  tanggung  jawab, percaya  pada  

diri  sendiri,  sabar  dan  mempunyai  rasa  humor.  Hal  ini  diuraikan  

di bawah ini: 

a. Mampu menerima dirinya sendiri 
Seseorang yang mempunyai pandangan atau penilaian baik 
terhadap kekuatan dan kelemahannya. Mampu melihat dan 
menilai dirinya secara obyektif dan realitis. Individu dapat 
menggunakan kelebihan dan bakatnya secara  efektif, dan  bebas 
dari frustrasi- frustrasi yang biasa timbul karena keinginan untuk 
mencapai sesuatu yang sesungguhnya tidak ada dalam dirinya.  

b. Menghargai orang lain 
Seseorang  yang  bisa  menerima  keadaan  orang  lain  yang  
berbeda-beda. Individu  dikatakan  dewasa  jika  mampu  
menghargai  perbedaan,  dan  tidak  mencoba membentuk  orang  
lain  berdasarkan  citra  dirinya  sendiri.   

c. Menerima tanggung jawab 
Orang  yang  tidak  dewasa  akan  menyesali  nasib  buruknya.  
Bahkan,  akan berpendapat  bahwa  nasib  buruk  itu  disebabkan  
oleh  orang  lain.  Sedangkan  orang yang  sudah  dewasa  
mengenal  dan  menerima  tanggung  jawab  dan  
pembatasanpembatasan  situasi  dimana  orang  tersebut  berbuat  
dan  berada.  Tanggung  jawab adalah perasaan bahwa seseorang 
itu secara individu bertanggung jawab atas semua kegiatan, atau 
suatu dorongan untuk berbuat dan menyelesaikan apa yang 
harus dan patut diperbuat dan diselesaikan.  

d. Percaya pada diri sendiri 
Seseorang yang matang dapat menyambut dengan baik 
partisipasi dari orang lain,  meski  itu  menyangkut  
pengambilan  suatu  keputusan,  karena  percaya  pada dirinya 
sendiri dapat memperoleh kepuasaan sehingga memperoleh 
perasaan bangga, bersama  dengan  kesadaran  tanggung  



19 
 

 
 

jawabnya.  Seseorang  yang  dewasa  belajar memperoleh suatu 
perasaan kepuasaan untuk mengembangkan potensi orang lain. 

e. Sabar 
Seseorang  yang  dewasa  belajar  untuk  menerima  kenyataan,  
bahwa  untuk beberapa  persoalan  memang  tidak  ada  
penyelesaian  dan  pemecahan  yang  mudah, tidak akan 
menelan begitu saja saran yang pertama, akan menghargai fakta-
fakta dan sabar  dalam  mengumpulkan  informasi  sebelum  
memberikan  saran  bagi  suatu pemecahan  masalah.   

f. Mempunyai rasa humor 
Orang  yang  dewasa  berpendapat  bahwa  tertawa  itu  sehat  
tetapi  tidak  akan menertawakan  atau  merugikan  atau  
melukai  perasaan  orang  lain.  Seseorang  juga tidak  akan  
tertawa  jika  humor  itu  membuat  orang  lain  jadi  tampak  
bodoh.   

 
  Berdasakan  pendapat  yang  telah  diuraikan  bahwa  

karakteristik kematangan emosi yaitu mampu menerima dirinya 

sendiri, menghargai orang lain, menerima  tanggung  jawab,  percaya  

pada  diri  sendiri,  sabar,  dan  mempunyai  rasa humor. 

  Walgito (2003) mengungkapkan kematangan emosi dapat 

dilihat tandatandanya yaitu: 

a. Bahwa  orang  yang  telah  matang  emosinya  dapat  menerima  
baik  keadaan  dirinya maupun keadaan orang lain seperti apa 
adanya, sesuai dengan keadaan  objektifnya. Hal  ini  
disebabkan  seperti  telah  dijelaskan  diatas  bahwa  orang  
yang  telah matang emosinya dapat berfikir secara baik dan 
dapat berfikir secara objektif. 

b. Orang yang telah matang emosinya pada umumnya tidak 
bersifat impulsif. Serta akan merespons stimulus dengan cara 
berfikir baik. Dapat mengatur pikirannya, untuk memberikan 
tanggapan terhadap stimulus yang mengenainya. Orang yang 
bersifat  impulsif,  segera  bertindak  sebelum  dipikirkan  
dengan  baik,  suatu pertanda bahwa emosinya belum matang. 

c. Orang yang telah matang emosinya seperti yang telah 
dikemukakan diatas akan dapat mengontrol emosinya dengan 
secara baik,serta dapat mengontrol ekspresi emosinya.  
Walaupun seseorang dalam keadaan  marah,  tetapi  kemarahan  
itu tidak  ditampakkan  keluar,  dapat  mengatur  kapan  
kemarahan  itu  perlu dimanifestasikan. 

d. Karena orang yang telah matang emosinya dapat berfikir secara 
objektif, maka orang  yang  telah  matang  emosinya  akan  
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bersifat  sabar,  penuh  pengertian,  dan pada umumnya cukup 
mempunyai toleransi yang baik. 

e. Orang yang telah matang emosinya akan mempunyai tanggung 
jawab yang baik, dapat  berdiri  sendiri,  tidak  mudah  
mengalami  frustasi,  dan  akan  menghadapi masalah dengan 
penuh pengertian. 
Berdasarkan pernyataan diatas  dapat diketahui bahwa orang 

yang memiliki kematangan emosi adalah orang  yang  telah  matang  

emosinya  dapat  menerima  baik  keadaan  dirinya maupun keadaan 

orang lain seperti apa adanya, sesuai dengan keadaan  objektifnya, 

kemudian individu yang telah  matang emosinya dapat berfikir secara 

baik dan dapat berfikir secara objektif, serta tanggung jawab dan tidak 

mudah frustasi dalam berbagai maalah yang dihadapinya. Kemudian 

dapat merespons stimulus dengan cara berfikir baik, mengatur 

pikirannya, untuk memberikan tanggapan terhadap stimulus yang 

mengenainya serta dapat mengontrol ekspresi emosinya walaupun  

seseorang  dalam  keadaan  marah,  tetapi  kemarahan  itu tidak  

ditampakkan  keluar. 

e. Karakteristik Kematangan Emosi Rendah 

 Menurut Kohli dan  Malhotra  (dalam Yuliasari, 2017. P.3)  tidak  

ada  seorangpun di  dunia  yang  benar-benar  matang  secara emosi.  

Karakteristik  seseorang  yang memiliki  kematangan  emosi  yang  

rendah menurut  Singh  dan  Bhargava  (Kohli  & Malhotra, 2008; 

Matheen, 2011)  adalah:  

a. Emotional  instability  (Ketidakstabilan emosi).  
Ketidakstabilan  emosional dapat berupa  kurangnya  
kapasitas  untuk menyelesaikan  masalah,  mudah  untuk 
marah  dikarenakan  kurangnya  kontrol amarah,  
mengalami  kerentanan  atau mudah rentan dan keras 
kepala.  

b. Emotional  regression  (regresi emosional).  Regresi  
emosional mencakup  perasaan  rendah  diri,  mudah 
merasa  gelisah,  memiliki  rasa permusuhan,  bersikap  
agresif  dan  selalu ingin menjadi pusat perhatian.  
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c. Social  Maladjustment  (ketidakmampuan penyesuaian  
diri  secara  sosial).  Sosial maladjustment  ditandai  
dengan  kurang mampunya  individu  untuk  dapat 
beradaptasi secara sosial.  

d. Personality  disintegration  (disintegrasi kepribadian).  
Disintegrasi  kepribadian mencakup  semua  gejala-gejala  
yang mewakili disintegrasi kepribadian seperti reaksi  
fobia,  formasi,  rasionalisasi, pesimisme dan amoralitas..  

e. Lack  of  Independence  (kurangnya kemandirian).  
Kurangnya  kemandirian diri  dalam  melakukan  sesuatu  
ataupun dalam  suatu  kondisi  yang  menunjukkan 
ketergantungan  pada  orang  lain,  adanyasikap  egois  
dan  hanya  memikirkan kepentingan diri sendiri secara 
subjektif. 

 Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa individu 

yang memiliki kematangan emosi yang rendah dapat dilihat dengan 

ciri yaitu emosinya tidak stabil atau tidak terkontrol artinya adalah 

sulit menyelesaikan masalh yang dihadapinya, mudah marah terhadap 

suatu hal yang bahkan sepele serta keras kepala,  mudah gelisah, sulit 

beradaptasi dan selalu ingin menjadi pusat perhatian. Selanjutnya sulit 

melakukan segala sesuatu sendiri atau kurangnya kemandirian 

terhadap sesuatu hal yang dilakukannya dan terlalu tergantung kepada 

orang lain, mementingkan diri sendiri serta hanya mementingkan diri 

saja tanpa menghiraukan kepentingan orang lain. Remaja dapat 

menerima kondisi dirinya dan lingkungannya dengan baik. Remaja 

tidak akan bertindak gegabah dalam menghadapi segala situasi, lebih 

tenang dan sabar. Remaja yang telah memiliki ciri-ciri kematangan 

emosi seperti diatas menunjukkan bahwa ia siap menghadapi masa 

dewasa. 

f. Faktor yang mempengaruhi Kematangan Emosi 

Schneider (dalam lailiyah, H,2012. P. 68-69)mengungkapkan  

bahwa kualitas kematangan emosi setidaktidaknya melibatkan tiga 

dimensi, yaitu: 

a. Adequacy of Emotional Response, artinya bahwa respon-
respon emosional individu  harus  sesuai  dengan  tingkat  
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perkembangan  individu dan adanya arah yang tepat bagi 
respon emosional tersebut.  

b. Emotional  Rege  and  Depth,  kualitas  ini  menunjukkan  
tingkat  kedalaman respon emosional pada tiap individu. Cara 
tiap individu tersebut merespon setiap  konflik-konflik  yang  
terjadi  dalam  dirinya.  Sejauh  mana  respon tersebut  mampu  
ditangkap  oleh  individu  tersebut  dengan  sebaik  dan 
sedalam mungkin. 

c. Emotional  Control,  berarti  mengatur  respon  emosional  
sesuai  dengan tuntutan dari lingkungan dengan standar yang  
berasal dari lingkungan dan dengan  standar  yang  berasal  
dari  dalam  diri  individu.  Standar-  standar tersebut  berkaitan  
dengan  nilai-nilai,  ideal-ideal  dan  prinsip-prinsip, sehingga  
dapat  menimbulkan  kepuasan  maksimum  dan  gangguan 
keseimbangan yang minimum pada individu (Fitrianti dkk, 
20011:109). 
 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa faktor yang 

mempengaruhi kematangan emosi seseorang dapat dilihat adanya 

respon yang sesuai dengan stimulus yang diberikan artinya prilaku 

yang ditampilkan sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu, kemudian 

cara individu dalam merspon secara tepat emosi dalam suatu konflik 

tertentu artinya adalah bahwa seseorang yang sedang memiliki 

masalah atau pertikaian bisa mengontrol emosi dengan baik sehingga 

nantinya emosi kemarahan atau sebagainya dikeluarkan secara tepat 

dan baik tanpa menyinggung peraaan orang lain. Selanjutnya individu 

tersebut bisa mengatur respon sesuai dengan tuntutan lingkungan  

berdasarkan nilai-nilai yang ada. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi menurut 

Hurlock (2001), antara lain:  

a. Usia  

b. Perubahan Fisik dan Kelenjar  
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Beberapa ahli psikologi menyebutkan adanya beberapa faktor 

yang mempengaruhi perkembangan kematangan emosi seseorang 

(Astuti, dalam Lailiyah, H, 2012. P. 69), yaitu:  

a. Pola Asuh Orang Tua 
b. Pengalaman Traumatik 
c. Temperamen 
d. Jenis Kelamin  
e. Usia, perkembangan  kematangan  emosi  yang  dimiliki  

seseorang sejalan dengan pertambahan usianya. Hal ini 
dikarenakan kematangan emosi dipengaruhi oleh tingkat 
pertumbuhan dan kematangan fisiologis seseorang. Ketika usia 
semakin tua, kadar hormonal dalam tubuh turut berkurang, 
sehingga mengakibatkan penurunan pengaruhnya terhadap 
kondisi emosi (Moloney, dalam Puspitasari Nuryoto 2001).  

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa tidak 

menutup kemungkinan seseorang yang sudah tua, kondisi emosinya 

masih seperti orang muda yang cenderung meledak ledak. Hal tersebut 

dapat diakibatkan karena adanya kelainan-kelainan di dalam 

tubuhnya, khususnya kelainan anggota fisik.  Kelainan yang tersebut 

dapat terjadi akibat dari pengaruh makanan yang banyak merangsang 

terbentuknya kadar hormonal. 

2. Layanan Bimbingan Kelompok 

a. Pengertian Bimbingan Kelompok  

Bimbingan kelompok merupakan salah satu jenis layanan 

dalam BK yang diberikan pada sekelompok individu untuk 

memecahkan masalah secara bersama-sama dengan memanfaatkan 

dinamika kelompok. Layanan bimbingan kelompok adalah: 

Layanan yang mengaktifkan dinamika kelompok untuk 
membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan 
pribadi, dan/atau pemecahan masalah individu yang menjadi 
peserta kegiatan kelompok, yang diikuti semua anggota di 
bawah bimbingan pemimpin kelompok, serta membahas 
topik-topik umum yang menjadi kepedulian anggota 
kelompok. (Prayitno,2004: 2)   
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Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa 

bimbingan kelompok merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

membahas pemecahan masalah secara bersama dengan 

memanfaatkan dinamika kelompok. Senada dengan pendapat di atas  

Tohirin mengemukakan bahwa layanan bimbingan kelompok 

merupakan: 

Suatu cara memberikan bantuan (bimbingan) kepada individu 
(siswa) melalui kegiatan kelompok. Dalam layanan 
bimbingan kelompok, aktifitas dan dinamika kelompok harus 
diwujudkan untuk membahas berbagai hal yang berguna bagi 
pengembangan atau pemecahan masalah-masalah individu 

(siswa) yang menjadi peserta layanan. (Tohirin, 2007: 170)   

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa layanan 

bimbingan kelompok merupakan kegiatan pemberian bantuan yang 

diberikan kepada individu dalam kegiatan kelompok yang 

memanfaatkan dinamika kelompok. Kegiatan ini untuk membahas 

topik yang berguna bagi pengembangan atau pemecahan masalah 

individu yang menjadi peserta layanan. Selanjutnya disebutkan 

mengenai  layanan bimbingan kelompok yaitu:  

Layanan BKp yaitu layanan bimbingan dan konseling yang 
membantu peserta didik dalam pengembangan pribadi, 
kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, karir/jabatan 
dan pengambilan keputusan, serta melakukan kegiatan 
tertentu sesuai dengan tuntutan karakter yang terpuji melalui 
dinamika kelompok. (ABKIN, 2013: 20) 

Dapat dipahami bahwa layanan bimbingan kelompok 

merupakan layanan yang membantu individu dalam pengembangan 

pribadi, hubungan sosial, kegiatan belajar, karir dan pengambilan 

keputusan dimana kegiatan ini diwujudkan melalui dinamika 

kelompok. Layanan Bimbingan kelompok ini merupakan: 

Layanan yang memungkinkan peserta didik (konseli) secara 
bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh 
berbagai bahan dari narasumber tertentu (terutama dari guru 
pembimbing/ konselor) dan atau membahas secara bersama-
sama pokok bahasan (topik) tertentu yang berguna untuk 



25 
 

 
 

menunjang pemahaman dan kehidupannya sehari-hari dan 
atau untuk perkembangan dirinya baik sebagai individu 
maupun sebagai pelajar dan untuk pertimbangan dalam 
pengambilan keputusan dan atau tindakan tertentu. (Sukardi 
dan Kusmawati, 2008: 78) 
 
Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa 

bimbingan kelompok merupakan layanan yang diberikan oleh 

seseorang (konselor) kepada beberapa orang individu (siswa) untuk 

memecahkan masalah peserta layanan dengan memanfaatkan 

dinamika kelompok. Selain itu dapat dipahami bahwa bimbingan 

kelompok merupakan salah satu jenis layana dalam bimbingan dan 

konseling dimana peserta layanan terdiri dari sekelompok individu 

yang akan membahas topik yang berguna bagi peserta layanan dan 

semua peserta ikut serta secara aktif dalam kegiatan diskusi.  

b. Tujuan Layanan Bimbingan Kelompok 

Bimbingan kelompok memiliki beberapa tujuan yang hendak 

dicapai.Ttujuan Bimbingan kelompok secara khusus adalah: 

BKP bermaksud membahas topik-topik tertentu yang 
mengandung permasalahan aktual, hangat, dan menjadi perhatian 
peserta. Melalui dinamika kelompok yang intensif, pembahasan 
topik-topik itu mendorong pengembangan perasaan, pikiran, 
persepsi, wawasan dan sikap yang menunjang diwujudkannya 
tingkah laku yang lebih efektif. Dalam hal ini kemampuan 
berkomunikasi verbal maupun non verbal ditingkatkan. (Prayitno, 
2004: 3), 

 
Berdasarkan kutipan di atas bimbingan kelompok bertujuan 

untuk membahas topik yang hangat, terkini dan menarik. Selain itu 

bimbingan kelompok bertujuan membentuk tingkah laku yang 

efektif dalam menghadapi permasalahan yang sedang dibahas serta 

mengembangkan kemampuan komunikasi peserta layanan.  

Selain itu tujuan dan manfaat layanan Bimbingan kelompok 

bagi para anggota kelompok sebagai berikut: 

1) Memberikan kesempatan yang luas untuk berpendapat dan  
membicarakan berbagai hal yang terjadi di sekitarnya. 
Pendapat mereka itu boleh jadi bermacam-macam, ada yang 
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positif dan ada yang negatif. Semua pendapat itu, melalui 
dinamika kelompok (dan berperanannya guru pembimbing) 
diluruskan bagi pendapat-pendapat; 

2) Memiliki pemahaman yang objektif, tepat, dan cukup luas 
tentang berbagai hal yang bicarakan itu. Pemahaman yang 
objektif, tepat dan luas itu diharapkan dapat; 

3) menimbulkan sikap yang positif terhadap keadaan diri dan 
lingkungan mereka yang bersangkut-paut dengan hal-hal 
yang mereka bicarakan dalam kelompok. “Sikap positif” 
disini dimaksudkan: menolak hal-hal yang 
salah/buruk/negatif dan menyokong hal-hal yang 
benar/baik/positif. Sikap positif ini lebih jauh diharapkan 
dapat merangsang para siswa untuk; 

4) Menyusun program-program kegiatan untuk mewujudkan 
“penolakan terhadap yang buruk dan sokongan terhadap yang 
baik” itu. Lebih jauh lagi, program-program kegiatan itu 
diharapkan dapat mendorong siswa untuk; 

5) Melaksanakan kegiatan-kegiatan nyata dan langsung untuk 
menbuahkan hasil sebagaimana mereka programkan semula. 
(Sukardi, 2008: 67) 
 
Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa 

bimbingan kelompok bertujuan untuk mengembangkan pemahaman 

yang objektif, tepat dan luas oleh peserta layanan terhadap tema 

yang sedang dibahas dalam hal ini diwujudkan melalui dinamika 

kelompok. Selanjutnya mengembangkan sikap positif terhadap diri 

dan lingkungan sehingga peserta layanan mampu menyusun program 

kegiatan dalam menghadapi masalah yang sedang dihadapinya dan 

mewujudkan program-program tersebut.  Selain itu Tohirin (2007: 

172)   juga mengemukakan bahwa “secara umum layanan bimbingan 

kelompok bertujuan untuk pengembangan kemampuan 

bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi peserta 

layanan (siswa)”.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa tujuan 

layanan bimbingan kelompok yaitu secara umum untuk 

mengembangkan kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi siswa. 

Secara khusus tujuan bimbingan kelompok untuk membahas topik 

permasalahan yang sedang aktual dan pembahasan tersebut akan 
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memberikan kontribusi bagi perkembangan kepribadian, sosial dan 

emosi siswa.  

c. Komponen Layanan Bimbingan Kelompok 

Pelaksanaan layanan Bimbingan kelompok dipimpin oleh 

seorang pemimpin kelompok (konselor) dan diikuti oleh beberapa 

peserta layanan. Berikut ini penjelasan mengenai komponen tersebut.  

1) Pemimpin Kelompok 

Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok harus 

dipimpin oleh seorang pemimpin kelompok, pemimpin 

kelompok adalah:  

Konselor yang terlatih dan berwenang   menyelenggarakan 
praktek konseling profesional. Sebagaimana   untuk jenis 
layanan lainnya konselor memiliki keterampilan  khusus 
menyelenggarakan bimbingan kelompok, dalam 
bimbingan kelompok tugas PK adalah memimpin 
kelompok yang bernuansa layanan konseling melalui 
“bahasa” konseling untuk mencapai tujuan-tujuan 
konseling.  (Prayitno, 2012: 153) 

Dapat dipahami bahwa pemimpin kelompok merupakan 

seorang profesional di bidang bimbingan dan konseling. 

Pemimpin kelompok bertugas memimpin jalannya kegiatan 

bimbingan agar tercapainya tujuan konseling.  

Senada dengan pendapat di atas bahwa “pemimpin 

kelompok adalah konselor yang terlatih dan berwenang 

menyelenggarakan praktek pelayanan bimbingan dan 

konseling”. (Tohirin, 2007: 171). Adapun pemimpin kelompok 

harus memiliki karakteristik dan peran yaitu sebagai berikut:  

a) Karakteristik pemimpin kelompok (PK) 

Layanan bimbingan kelompok yang dipimpin oleh 

pemimpin kelompok, adapun karakteristik pemimpin 

kelompok adalah sebagai berikut: 
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(1) Mampu membentuk kelompok dan mengarahkannya 
sehingga terjadi dinamika kelompok dalam suasana 
interaksi antara anggota kelompok yang bebas, 
terbuka demokratik, konstruktif, saling mendukung 
dan meringankan beban, menjelaskan, memberikan 
pencerahan, memberikan rasa nyaman, 
menggembirakan, dan membahagiakan, serta 
mencapai tujuan bersama kelompok 

(2) Memiliki WPKNS luas dan tajam sehingga mampu 
mengisi, menjembatani, meningkatkan, memperluas 
dan mensinergikan materi bahasan yang tumbuh 
dalam aktifitas kelompok 

(3) Memiliki kemampuan hubungan antar-personal 
berdasar kewibawaan yang hangat dan nyaman, 
sabar dan memberi kesempatan, demokratik dan 
kompromistik (tidak antagonistik) dalam mengambil 
kesimpulan dan keputusan, tanpa memaksakan, 
dalam ketegasan dan kelembutan, jujur dan tidak 
berpura-pura, disiplin dan kerja keras. (Prayitno, 
2012: 153-154) 

b) Peran pemimpin kelompok  

Pemimpin kelompok mempunyai peran penting 

dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Adapun 

peranan pemimpin kelompok yaitu : 

(1) Pembentukan kelompok dari sekumpulan (calon) 
peserta (terdiri atas 8-10 orang), sehingga terpenuhi 
syarat-syarat kelompok yang mampu secara aktif 
mengembangkan dinamika kelompok, yaitu: 
(a) Terjadinya hubungan antara anggota kelompok, 

menuju keakraban diantara mereka. 
(b) Tumbuhnya tujuan bersama di antara anggota 

kelompok dalam suasana kebersamaan. 
(c) Berkembangnya itikad dan tujuan bersama 

untuk mencapai tujuan kelompok. 
(d) Terbinanya kemandirian pada diri setiap 

anggota kelompok, sehingga mereka masing-
masing mampu berbicara dan tidak menjadi yes-
man. 

(e) Terbinanya kemandirian kelompok, sehingga 
kelompok ini berusaha dan mampu ”tampil 
beda” dari kelompok lain. 

(2) Penstrukturan, yaitu membahas bersama anggota 
kelompok apa, mengapa dan bagaimana layanan 
bimbingan kelompok dilaksanakan. 
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(3) Pentahapan kegiatan bimbingan kelompok 
(4) Penilaian segera (Laiseg) hasil layanan bimbingan 

kelompok.  
(5) Tindak lanjut layanan. (Prayitno, 2012: 155-156) 

Dapat dipahami bahwa pemimpin kelompok 

berperan dalam pembentukan kelompok bimbingan dan 

berperan dalam jalnnya kegiatan bimbingan. Kegiatan 

bimbingan tersebut memiliki beberapa tahapan yaitu 

pembentukan, penstrukturan, kegiatan, penilaian dan tindak 

lanjut.  

2) Anggota kelompok (AK) 

Anggota kelompok merupakan peserta layanan dari 

bimbingan kelompok. Sebagaimana pendapat Prayitno yang 

menyatakan bahwa:  

Tidak semua kumpulan orang atau individu dapat dijadikan 
anggota bimbingan kelompok. Untuk terselenggaranya 
bimbingan kelompok, konselor perlu membentuk kumpulan 
individu menjadi sebuah kelompok yang memiliki 
persyaratan. Besarnya kelompok (jumlah anggota 
kelompok), dan homogenitas/heterogenitas anggota 
kelompok dapat mempengaruhi kinerja kelompok. 
(Prayitno, 2012: 156) 

 
Bimbingan kelompok memiliki komponen yaitu 

pemimpin kelompok yang memiliki tugas yaitu mengatur dan 

mengawasi jalannya kegiatan serta menghidupkan dinamika 

kelompok. Selanjutnya anggota kelompok yaitu bertugas 

membahas topik masalah yang telah disepakati secara bersama 

dengan memanfaatkan dinamika kelompok.   

d. Azas Layanan Bimbingan Kelompok  

Terdapat beberapa azas yang harus dipatuhi dan dilaksanakan 

dalam melakukan layanan bimbingan kelompok. Secara umum, azas-

azas dalam layanan bimbingan kelompok yaitu: 

a) Kerahasiaan 

 Segala sesuatu yang dibahas dan muncul dalam kegiatan 
kelompok  hendaknya menjadi rahasia kelompok yang hanya 
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boleh diketahui anggota kelompok dan tidak disebarluaskan di 
luar kelompok. Di sini posisi azas kerahasiaan sama posisinya 
seperti dalam layanan konseling perorangan. PK dengan 
sungguh-sungguh hendaknya memantapkan azas ini sehingga 
seluruhal AK berkomitmen penuh untuk melaksanakannya.  

b) Kesukarelaan 

 Kesukarelaan AK dimulai sejak awal rencana pembentukan 
kelompok oleh konselor (PK). Kesukarelaan terus-menerus 
dibina melalui upaya PK mengembangkan syarat-syarat 
kelompok yang efektif dan penstrukturan dalam BKp. Dengan 
kesukarelaan itu, AK akan dapat mewujudkan peran atktif diri 
mereka masing-masing untuk mencapai tujuan layanan. 

c) Azas-azas lain 
Dinamika kelompok dalam BKp semakin intensif dan efektif 
apabila semua anggota kelompok secara penuh menerapkan 
asas kegiatan dan  keterbukaan. Mereka secara aktif dan 
terbuka menampilkan diri tanpa rasa takut, malu maupun ragu. 
Asas kekinian memberikan isi aktual dalam pembahasan yang 
dilakukan. AK diminta mengemukakan hal-hal yang terjadi 
dan berlaku sekarang ini. Asas kenormatifan dipraktikkan 
berkenaan dengan cara-cara berkomunikasi dan bertata krama 
dalam kegiatan kelompok, dan dalam mengemas isi bahasan. 
Asas keahlian diperlihatkan oleh PK dalam mengolah kegiatan 
kelompok dalam mengembangkan proses dan isi pembahasan 
secara keseluruhan. (Prayitno, 2012: 162-164) 

 
Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa dalam 

pelaksanaan BKp terdapat tiga azas yang menjadi landasan pelaksanaan 

BKp yaitu azas kerahasiaan maksudnya bahwa apapun yang dibahas 

dan disampaikan dalam kegiatan Bimbingan kelompok  hanya diketahui 

oleh anggota kelompok Bimbingan kelompok tanpa boleh diketahui 

oleh orang lain di luar anggota kelompok Bimbingan kelompok. 

Selanjutnya azas kesukarelaan maksudnya adalah anggota kelompok 

Bimbingan kelompok hendaknya secara sukarela mengikuti kegiatan 

Bimbingan kelompok sehingga tujuan dari pelaksanaan Bimbingan 

kelompok dapat terlaksana dengan baik.  

Azas-azas lain yaitu azas kegiatan dan keterbukaan dimana 

anggota kelompok Bimbingan kelompok diharapkan dapat 

berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan dan tidak malu-malu dalam 

menyampaikan pendapat dan ide-idenya. Azas kekinian dimaksudkan 
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agar  anggota kelompok Bimbingan kelompok menyampaikan dan 

membahas hal-hal yang bersifat aktual atau kekinian. Azas 

kenormatifan dimaksudkan agar dalam pelaksanaan kegiatan tetap 

memperhatikan norma dan tatakrama dalam berkomunikasi. Sedangkan 

Azas keahlian diperlihatkan oleh pemimpin kelompok dalam mengelola 

dan mengontrol jalannya kegiatan.   

e. Materi Layanan Bimbingan Kelompok 

Materi-materi yang dapat diberikan dalam layanan Bimbingan 

kelompok beragam sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan dari 

anggota kelompok. materi layanan Bimbingan kelompok yang dapat 

diberikan yaitu:   

1) Pengenalan sikap dan kebiasaan, bakat, minat dan cita-cita 
serta penyalurannya. 

2) Pengenalan kelemahan diri dan penanggulangannnya, 
kekuatan diri dan pengembangannya. 

3) Pengembangan kemampuan berkomunikasi, menerima/ 
menyampaikan pendapat, bertingkah laku dan hubungan 
sosial, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat, 
teman sebaya di sekolah dan luar sekolah dan kondisi/ 
peraturan sekolah. 

4) Sikap dan kebiasaan belajar yang baik di sekolah dan di 
rumah sesuai dengan kemampuan pribadi siswa. 

5) Pengembangan teknik-teknik penguasaan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan kesenian sesuai dengan kondisi 
fisik, sosial dan budaya. 

6) Orientasi dan informasi karier, dunia kerja, dan upaya 
memperoleh penghasilan. 

7) Orientasi dan informasi perguruan tinggi sesuai dengan 
karier yang hendak dikembangkan. 

8) Pengambilan keputusan dan perencanaan masa depan. 
(Sukardi, 2008: 65)   

 
Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa materi 

layanan Bimbingan kelompok sangat beragam. Materi yang 

dibahas tergantung pada kebutuhan anggota kelompok layanan 

saat itu dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Materi-materi 

yang dibahas menggambarkan permasalahan yang sedang 

dihadapi oleh anggota kelompok, misalnya masalah kepercayaan 
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diri. Materi ini terkait dengan cara-cara meningkatkan 

kepercayaan diri dalam belajar.   

f. Standar Operasionalisasi Pelaksanaan Layanan Bimbingan 

Kelompok 

Kegiatan layanan Bimbingan kelompok memiliki beberapa 

tahap kegiatan. “Layanan bimbingan kelompok menempuh tahap-

tahap kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil 

evaluasi, tindak lanjut dan laporan”. (Tohirin, 2007: 176-177) 

Berdasarkan kutipan tersebut dapat dipahami bahwa tahap dalam 

layanan bibingan kelompok yaitu perencanaan dimana merencanakan 

kapan, dimana dan siapa yang akan menjadi peserta layanan, tahap 

pelaksanaan yaitu membahas topik yang telah disepakati. Tahap 

selanjutnya yaitu  tahap evaluasi yaitu melakukan penilaian tentang 

hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya 

menganalisis hasil evaluasi dan memberikan tindak lanjut serta 

membuat laporan.  

Terdapat 5 tahap pelaksanaan bimbingan kelompok yaitu 

“tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, tahap 

penyimpulan dan tahap pengakhiran”.  Tahap-tahap tersebut dijelaskan 

sebagai berikut:  

1) Tahap pembentukan yaitu tahapan untuk membentuk 
kerumunan sejumlah individu menjadi satu kelompok yang 
siap mengembangkan dinamika kelompok dalam mencapai 
tujuan bersama. 

2) Tahap peralihan yaitu tahap untuk mengalihkan kegiatan 
awal kelompok ke kegiatan berikutnya yang lebih terarah 
pada pencapaian tujuan kelompok. 

3) Tahap kegiatan yaitu tahapan kegiatan inti untuk membahas 
topik-topik tertentu.  

4) Tahap penyimpulan tahapan kegiatan untuk melihat 
kembali apa yang sudah dilakukan dan dicapai oleh 
kelompok. Peserta kelompok diminta melakukan refleksi 
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berkenaan dengan kegiatan pebahasan yang baru saja 
mereka ikuti.  

5) Tahap pengakhiran yaitu merupakan tahap akhir dari 
seluruh kegiatan. kelompok merencanakan kegiatan 
bimbingan kelompok selanjutnya, dan salam hangat 
perpisahan. (Prayitno, 2012: 170-171) 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa 

pelaksanaan layanan bimbingan kelompok memiliki lima tahap. 

Pertama, tahap pembentukan yaitu merupakan awal dari dibentuknya 

kelompok. Kedua, tahap peralihan yaitu beralih dari kegiatan awal 

(seperti perkenalan dan pengantaran). Ketiga, tahap kegiatan 

merupakan kegiatan inti dari layanan dimana membahas mengenai 

topik yang telah disepakati. Keempat, tahap penyimpulan yaitu 

merefleksi kembali apa yang telah dilakukan dan dicapai oleh anggota 

kelompok. Kelima, tahap pengakhiran yaitu kelompok melakukan 

kontrak untuk kegiatan selanjutnya.   

g. Aspek yang Mempengaruhi Ketercapaian Tujuan Bimbingan 

Kelompok 

Ada beberapa aspek yang dapat mempengaruhi ketercapaian 

tujuan kelompok, diantaranya itu adalah: materi dalam layanan 

bimbingan kelompok dan dinamika kelompok. 

a. Materi Dalam Layanan Bimbingan Kelompok 

Materi dalam bimbingan kelompok adalah 

menyampaikan informasi yang berkenaan dengan masalah 

pendidikan, pekerjaan, pribadi, masalah sosial, yang tidak 

disajikan dalam bentuk pengajaran 

Menurut Prayitno materi bimbingan kelompok adalah: 

Bimbingan kelompok membahas materi topik-topik umum baik 
“topik tugas” maupun “topik bebas”. Topic tugas adalah topik 
atau pokok bahasan yang datangnya dari pemimpin kelompok 
dan “di tugaskan kepada kelompok” untuk membahasnya. 
Sedangkan topik bebas adalah topic atau poko bahasan yang 
datangnya atau dikemukakan secara bebas oleh anggota 
kelompok. setiap anggota kelompok mengemukakan secara 
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bebas, kemudian dipilih mana yang akan dibahas pertama, 
kedua, ketiga. (Prayitno, 2004:27) 

Anggota-anggota kelompok bebas melakukan kegiatan 

kelompok tanpa penugasan tertentu dan kehidupan kelompok itu 

memang tidak  disiapkan secara khusus sebelumnya. Kelompok bebas 

memberikan kesempatan kepada seluruh anggota kelompok untuk 

menentukan arah dan isi dalam kegiatan kelompok yang ditetap terlebih 

dahulu. 

Materi yang dibahas dalam bimbingan kelompok datangnya 

dapat dari pemimpin kelompok yang disebut topik tugas dan juga dapat 

dimunculkan dari anggota kelompok yang disebut topik bebas. Dalam 

bimbingan kelompok setiap anggota kelompok dapat menyampaikan 

satu materi yang akan dibahas dalam bimbingan kelompok. Namun 

yang akan dibahas terlebih dahulu disepakati oleh anggota kelompok 

tertarik untuk membahasnya sehingga tujuan kelompok dapat tercapai.  

b. Dinamika Kelompok 

Kegiatan bimbingan kelompok membutuhkan banyak faktor 

pendukung untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Salah 

satunya adalah dinamika kelompok yang merupakan unsur utama dalam 

tahap kegiatan karena dengan adanya dinamika kelompok akan dapat 

menyatukan semua kekuatan yang ada dalam kelompok itu. 

Prayitno mengungkapkan bahwa dinamika kelompok dalam 

bimbingan kelompok adalah: 

Merupakan sinergi dari semua faktor yang ada dalam suatu 
kelompok: artinya merupakan pengarahan secara serentak 
semua faktor yang dapat digerakkan dalam kelompok itu. 
Dengan demikian, dinamika kelompok merupakan jiwab yang 
menghidupkan dan menghidupi suatu kelompok. (Prayitno, 
1995:23) 
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Dinamika kelompok merupakan bagian dari semua faktor yang 

ada dalam kelompok, artinya merupakan pengarahan secara serentak 

semua factor yang dapat digerakan dalam kelompok merupakan jiwa 

yang menghidupkan suasana suatu kelompok. Dinamika kelompok 

sangat diperlukan dalam bimbingan kelompok, karena yang 

menghidupi suasana kelompok adalah dinamika kelompok tersebut. 

Namun dalam hal ini pemimpin kelompok berusaha untuk 

membangkitkan keinginan aggota kelompok untuk melakukan interaksi 

antar sesame anggota kelompok sehingga suasana yang hidup, bergerak 

dan berkembang dapat terwujud. Dalam hal ini akan terwujud dinamika 

kelompok yang hidup apabila disertai oleh motivasi yang tinggi dari 

setiap anggota kelompok. Melalui dinamika kelompok setiap anggota 

kelompok diharapkan mampu tegak sebagai perorangan yang sedang 

mengembangkan dirinya dalam hubungan dengan orang lain. 

Floyd D. Ruch W. A Gerungan menyatakan dinamika kelompok 

adalah “analisis dari hubungan-hubungan kelompok social yang 

berdasarka prinsip bahwa tingkah laku dalam kelompok adalah hasil 

dari interaksi yang dinamis antara individu-individu dalam situasi 

social”. (W.A. Gerungan, 2004: 119) 

Di sini terlihat dari pentingnya dinamika kelompok untu  k 

mencapai tujuan dari bimbingan kelompok tersebut. Apabila dinamika 

kelompok tersebut tidak ada atau tidak berjalan dengan semestinya 

maka kendala dan keefektifan bimbingan kelompok akan mempercepat 

pencapaian tujuan bimbingan kelompok dan akan terlibat bahwa 

bimbingan kelompok efektif dalam pencapaian tujuan. 

3. Kaitan antara bimbingan kelompok dengan kematangan emosi 

Remaja  seringkali  memiliki  permasalahan  yang  berkaitan  

dengan  emosi. Permasalahan  emosional  remaja  disebabkan  oleh  

beberapa  faktor,  salah  satunya yaitu faktor yang berhubungan dengan 

keluarga atau lingkungan di sekitar remaja, di  antaranya;  korban  
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perceraian  orang  tua,  ketidakharmonisan  antara  anggota keluarga,  dan  

sebagainya.  Akibatnya,  muncul  perilaku-perilaku  seperti meledakkan 

emosi karena hal sepele, mudah menyerah, pemalu/penyendiri, selalu 

ingin menang sendiri, tidak sabaran dan lain sebagainya. Dengan adanya 

perilaku perilaku demikian, menunjukkan bahwa remaja belum matang 

secara emosional untuk menghadapi dan menyelesaikan masalahnya,  

karena pada masa ini remaja identik  dengan  ekspresi  emosional  yang  

masih  labil  dan  belum  terkendali  serta cenderung melakukan 

penyimpangan perilaku. 

Kematangan  emosi  merupakan  kondisi  dimana  individu  

mampu  untuk mengendalikan emosinya. Seperti yang dikatakan oleh 

Chaplin (2004: 165) bahwa kematangan  emosi  merupakan  suatu  

keadaan  tercapainya  tingkat  kedewasaan dalam  perkembangan  emosi.  

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa kematangan  emosi  sangat  

berperan  terhadap perilaku-perilaku  remaja  yang  dimunculkan.  Jika  

remaja  memiliki  kematangan emosi  yang  tinggi,  maka  dia  akan  

mampu  untuk  mengendalikan  sikap  dan perilakunya dalam menghadapi 

keadaan yang tidak sesuai dengan dirinya.  

Salah  satu  peran  dari  bimbingan  dan  konseling  adalah  untuk  

membantu siswa  menyelesaikan  masalah,  baik  pribadi,  sosial  maupun  

karir.  Di  dalamnya terdapat  salah  satu  layanan  yang  dapat  membantu  

siswa  untuk  memberikan pemahaman  tentang  kematangan  emosi,  yaitu 

Bimbingan Kelompok   

Prayitno  (2004:  1)  Bimbingan  Kelompok yaitu  mengaktifkan  

dinamika  kelompok untuk membahas berbagai hal yang berguna bagi  

pengembangan,  pribadi  dan pemecahan masalah individu yang menjadi 

peserta  kegiatan  kelompok.  Salah  satu tujuan  dari  bimbingan  

kelompok  menurut Prayitno  (1995:  178)  mampu mengendalikan  diri  

dan  menahan  emosi (gejolak kejiwaaan yang bersifat negatif). Salah satu 



37 
 

 
 

ciri-ciri dari individu yang memiliki kematangan emosi adalah mampu 

menahan dan mengendalikan emosi, sehingga bimbingan kelompok sangat 

cocok untuk meningkatkan kematangan emosi yang rendah. Sejalan 

dengan pengertian dan tujuan dari  bimbingan  kelompok,  dapat  kita 

simpulkan  bahwa  kegiatan  layanan bimbingan  kelompok  sangat  cocok  

dalam mengentaskan  masalah  siswa  mengenai kematangan  emosi  siswa  

khususnya  bagi siswa yang belum mampu mengontrol atau 

mengendalikan  emosi,  karena  dapat  dilihat dari  tujuan  bimbingan  

kelompok  yaitu untuk  mengendalikan  diri  dan  menahan emosi siswa 

dan dengan melakukan layanan bimbingan  kelompok  siswa  akan  terlatih 

dalam mengendalikan diri serta mengontrol emosinya.  

Amti  (dalam Hengki. P.6)  bahwa  layanan  bimbingan  kelompok  

bertujuan  untuk  membantu  para  siswa yang mengalami masalah melalui 

prosedur kelompok, dalam hal ini membantu meningkatkan kematangan 

emosi siswa dan sangat penting dilakukannya bimbingan kelompok 

Dalam  pelaksanaan  layanan  bimbingan  kelompok  menyediakan  

kesempatan  bagi  siswa  untuk berkomunikasi  lebih  efektif  sehingga  

berdampak  juga pada  peningkatan  kematangan  emosinya.  Karena 

materi-materi  yang  dibahas  dalam  bimbingan  kelompok  akan  

membantu  siswa  dalam  proses  kematanganemosinya.  Sesuai  dengan  

pendapat  Prayitno  (1995:188)  bahwa  materi  yang  diberikan  dalam  

bimbingan kelompok  salah  satunya  berhubungan  dengan  bidang  sosial,  

yaitu  pengendalian  emosi,  penanggulangan konflik dan permasalahan-

permalasahan yang timbul dalam masyarakat. Dan selanjutnya Winkel 

(dalam Annajmi, 2015 P.5) bimbingan  kelompok  berguna  oleh  konselor  

untuk  memberikan  suatu  informasi pada  siswa  salah  satunyaadalah 

menyangkut tugas-tugas perkembangan remaja yang salah satunya adalah 

mencapai kematangan emosi. 
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B. Hasil penelitian yang relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Novita Dewi Indriana Sari pada tahun 2016 Peningkatan 

Kecerdasan Emosional Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Pada Siswa 

Kelas Vii Smp Negeri 03 Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang 

Barat Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Pada penelitian ini Novita meneliti bagaimana cara peningkatan 

kecerdasan emosional melalui layanan bimbingan kelompok dengan metode 

eksperimen semu, sedangkan pada penelitian penulis meneliti tentang 

“Pengaruh layanan Bimbingan Kelompok Terhadap Kematangan Emosi siswa 

Pada Kelas XI IPS di SMAN 1 Rambatan” dengan metode eksperimen. 

Perbedaan terletak pada variabel Y dimana peneliti meneliti tentang 

Kematangan Emosi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Budi Astuti 

pada tahun 2011 dengan judul penelitian Efektivitas Bimbingan dan 

Konseling Perkembangan untuk Meningkatkan Kematangan Emosi Remaja. 

Pada penelitian ini Budi Astuti meneliti tentang efektivitas bimbingan dan 

konseling perkembangan untuk menigkatkan kematangan emosi remaja. 

Perbedaaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah 

peneliti lebih memfokuskan pada peningkatan kematangan emosi siswa 

melalui bimbingan kelompok. 

C. Kerangka Berpikir  

Berdasarkan paparan di atas, teori Y mempertimbangkan kematangan 

emosi siswa dan teori X memperbincangkan tentang layanan bimbingan 

kelompok, dengandemikian teori-teori tersebut mempunyai kaitan yaitu 

kematangan emosi (Y) melalui layanan bimbingan kelompok. Untuk lebih 

memahami kerangka berfikirdapat dilihat padabagan berikut: 
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Kerangka Berpikir 

  

 

 

 

  

 

 

Keterangan:  

 

 

 

 

Keterangan: 

Kerangka berfikir diatas menjelaskan layanan bimbingan 

kelompok dapat mempengaruhi kematangan emosi siswa. Bimbingan 

kelompok merupakan perlakuan (treatment) yang penulis lakukan pada 

subjek penelitian siswa kelas X di SMAN 1 Rambatan yang memiliki 

kematangan emosi yang rendah, yang pada akhirnya akan membantu siswa 

agar memiliki kematangan emosi yang baik.    

D. Hipotesis 

Berdasarkan pemaparan teoritik di atas, maka rumusan hipotesis atau 

dugaan sementara pada penelitian ini adalah: 

Ha: bimbingan kelompok berpengaruh signifikan terhadap peningkatan 

kematangan emosi siswa kelas X di SMAN 2 Batusangkar (thitung > ttabel).  

Ho: bimbingan kelompok tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan 

kematangan emosi siswa kelas X di SMAN 2 Batusangkar(thitung < ttabel).  

1. Penerimaan  diri 
sendiri dan orang lain 

2. Sikap toleransi 
terhadap orang lain 

3. Mudah beradaptasi 
 

 

1. Tahap pembentukan, 
2. Tahap peralihan, 

3. Tahap kegiatan, dengan 

membahas topik: 

a. Pentingnya memahami diri 

sendiri 

b. Ciri-ciri orang yang mampu 

memahami orang lain 

c. Cara beradaptasi yang baik 

dengan lingkungan 

d. Pentingnya toleransi 

terhadap orang lain 

4. Tahap penyimpulan 
5. Tahap pengakhiran 

 

Varibel (X) Layanan Bimbingan 

Kelompok 

Variabel (Y) Kematangan 

Emosi 
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  Kemudian bentuk hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut:  

1. Ha: thitung >ttabel, (jika thitung > dari ttabel) maka Ha diterima atau 

disetujui atau terbukti kebenarannya dan H0 ditolak).  

2. H0: thitung  ttabel, (jika thitung > dari ttabel) maka H0 diterima atau 

disetujui atau terbukti kebenarannya dan ha ditolak). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah 

dirumuskan sebelumnya, maka metode penelitian yang akan dipakai yaitu 

metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 

penelitian eksperimen. Menurut Soekamto ”penelitian eksperimen adalah 

bentuk penelitian yang dilakukan melalui percobaan, yakni antara kelompok 

yang diberi perlakuan (treatment) dengan kelompok lain sebagai kelompok 

kontrol, maka hasilnya pun diharapkan merupakan akibat dari percobaan 

tersebut”.  Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa penelitian 

eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan dengan melakukan uji coba 

yaitu antara kelompok yang diberikan treatmen dan kelompok kontrol, 

dimana hasil penelitian akan menghasilkan perbedaan akibat dari treatmen 

tersebut. (Halim, 2011: 166)   

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”. Artinya penelitian eksperimen 

merupakan penelitian dimana peneliti melakukan manipulasi kemudian 

menilai perubahan yang terjadi akibat manipulasi tersebut. (Kasiram, 2008: 

211) 

Menurut Sugiyono, metode eksperimen adalah “Metode penelitian 

yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang 

lain dalam kondisi yang terkendali”(Sugiyono, 2007: 107). Sedangkan 

menurut Bungin (2005: 58) penelitian eksperimen yaitu apabila penelitian 

bertujuan meramalkan dan menjelaskan hal-hal yang terjadi atau yang akan 

terjadi di antara variabel-variabel tertentu melalui upaya manipulasi atau 

pengontrolan variabel-variabel tersebut atau hubungan di antara mereka, agar 

41 
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ditemukan hubungan, pengaruh, atau perbedaan salah satu atau lebih variabel. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa penelitian eksperimen 

bertujuan untuk untuk mengetahui adakah pengaruh yang terjadi pada 

variabel-variabel tertentu setelah dilakukan manipulasi terhadap variabel 

tersebut.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa penelitian 

eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan dengan memberikan 

treatmen atau perlakuan tertentu terhadap salah satu vaiabel penelitian, untuk 

memunculkan suatu kejadian atau keadaan yang akan diteliti. Artinya dalam 

penelitian ini memberikan pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Selain 

itu juga dapat dipahami bahwa penelitian eksperimen bertujuan untuk melihat 

sejauh mana variabel bebas (treatment) memberikan pengaruh terhadap 

variabel terikat.  

Peneliti dalam penelitian eksperimen menyusun variabel yang 

menyatakan bahwa adanya hubungan sebab akibat antar variabel. Variabel 

yang diteliti termasuk variabel bebas dan variabel terikat, dimana pada 

penelitian ini variabel bebas adalah layanan bimbingan kelompok dan 

variabel terikat adalah kematangan emosi. Apakah benar bimbingan 

kelompok berpengaruh terhadap penerapan kematangan emosi siswa. 

Penelitian eksperimen ini akan melihat seberapa besar variabel bebas 

(bimbingan kelompok) memberikan pengaruh terhadap variabel terikat 

(kematangan emosi siswa).  

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Adapun waktu penelitian ini yaitu Mei 2018 – Januari 2019. Tempat 

penelitian yaitu di SMAN 2 Batusangkar.   

C.  Populasi dan Sampel   

1. Populasi 

Semua penelitian memiliki objek yang jelas untuk diteliti yang 

disebut populasi. Populasi merupakan objek atau subjek yang akan 

diteliti yang berada pada suatu wilayah. Menurut Arikunto (2002: 102) 

“populasi merupakan sekumpulan data yang menjadi penelitian dalam 
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suatu ruang lingkup tertentu”. Artinya populasi merupakan data yang 

akan diteliti dalam ruang lingkup tertentu.  

Pendapat di atas didukung oleh Sugiyono (2013: 80) yang 

menyatakan bahwa populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri 

dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya”. Adapun yang akan menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas X IPA di SMAN 2 Batusangkar yang 

memiliki kematangan emosi yang rendah.  

Tabel 1 

           Populasi   

No.  Lokal  Jumlah Siswa  

1.  X. IPA. 1 36 

2.   X. IPA. 2 36 

3.  X. IPA. 3 21 

  Jumlah  93  

Sumber: Dokumentasi SMAN 2 Batusangkar 

Berdasarkan tabel di atas siswa kelas X  IPA berjumlah 93 siswa, 

yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini siswa yang memiliki 

kematangan emosi berskala rendah.  

2. Sampel  

Menurut Hanafi (2011: 101) sampel adalah “pengambilan sebagian 

populasi yang akan dijadikan sebagai sumber data yang dapat mewakili 

jumlah populasi yang ada”. Selanjutnya menurut Narbuko dan Achmadi 

(2015:107) sampel yang baik adalah “sampel yang memiliki populasi 

atau yang representatif artinya yang menggambarkan keadaan populasi 

atau mencerminkan populasi secara maksimal tetapi walaupun mewakili 

sampel bukan merupakan duplikat dari populasi”. Pendapat tersebut 

menjelaskan bahwa karena populasi jumlahnya terlalu besar dan tidak 

memungkinkan bagi calon peneliti untuk menelitinya secara bersamaan, 

maka perlu untuk diambil perwakilan dari populasi yang akan dijadikan 

objek penelitian, atau yang disebut dengan sampel.   
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Penelitian eksperimen ini, penulis menggunakan purposive 

sampling. Noor (2013:155) menyatakan bahwa  purposive sampling 

merupakan “teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus 

sehingga layak dijadikan sampel”. Berdasarkan kutipan di atas purposive 

sampling ialah  teknik pengambilan sampel atau sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Misalnya, dengan melihat sampel berdasarkan 

kriteria tertentu yang tergolong dalam variabel yang akan diteliti oleh 

peneliti yaitu siswa yang memiliki kematangan emosi yang rendah daa 

sedang. Dalam penelitian ini yang menjadi sampelnya adalah siswa kelas 

X IPA dimana siswa yang memiliki kematangan emosi berskala rendah 

dan sedang. 

Berdasarkan hal tersebut penentuan sampel penelitian ini dengan 

pertimbangan hal tertentu, Pertama peneliti menyebarkan angket terlebih 

dahulu. Kedua peneliti menganalisis angket yang telah disebarkan, dari 

populasi tersebut mana yang akan menjadi sampel penelitian yang sesuai 

dengan hasil angket yang telah disebarkan yaitu siswa dengan kematangan 

emosi rendah dan sedang. Ketiga peneliti menetapkan jumlah sampel 

penelitian. Sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 10 orang 

 
D. Pengembangan Instrumen 

Pengembangan instrumen sangat penting dilakukan dalam membuat 

instrumen sebagai bagian dari penelitian. Pengembangan instrumen dilakukan 

dalam berbagai  langkah-langkah. Menurut Gable (dalam Firdaos, 2016, P 6) 

langkah-langkah pengembangan instrumen adalah sebagai berikut: 

Pengembangan instrumen ada 15 langkah kerja yang harus dilakukan 
diantaranya: (1) mengembangkan definisi konseptual, (2) 
mengembangkan definisi operasional, (3) memilih teknik pemberian 
skala, (4) melakukan review justifikasi butir, yang berkaitan dengan 
teknik pemberian skala yang telah ditetapkan, (5) memilih format 
respons atau ukuran sampel, (6) menyusun petunjuk untuk respons, 
(7) menyiapkan draf instrumen, (8) menyiapkan instrumen akhir, (9) 
pengumpulan data uji coba awal, (10) analisis data uji coba dengan 
menggunakan teknik analisis faktor, analisis butir, dan reliabilitas, 
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(11) revisi instrumen, (12) melakukan ujicoba final, (13) 
menghasilkan instrumen, (14) melakukan analisis validitas dan 
reliabilitas tambahan, dan (15) menyiapkan manual tes. 

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa pengembangan 

instrumen dilakukan dengan beberapa langkah yaitu mengembangkan definisi 

konseptual artinya penjelasan tentang variabel yang akan diteliti, selanjutnya 

mengembangkan definisi operasional merupakan suatu pengertian tentang 

teori utama yang akan menjadi subjek dalam penelitian yang akan dilakukan 

selanjutnya memilih teknik pemberian skala artinya apakah skala yang akan 

diberikan secara langsung atau melalui alat atau media lainnya.  

Kemudian teknik lainnya adalah melakukan review butir artinya 

melihat kembali apakah item-item pada butir pernyataan sudah cocok satu 

sama lain, selanjutnya memilih format respon atau ukuran sampel artinya 

memperhatikan bagaimana respon dari sampel penelitian serta 

memperhatikan beberapa buah sampel dalam penelitian tersebut. Selanjutnya 

menyiapkan draft instrumen dan instrumen akhir artinya persiapan perlu 

dilakukan untuk melancarkan semua rancangan kegiatan yang akan 

dilakukan.  

Selanjutnya peneliti melakukan uji empiris ke lapangan artinya 

langsung terjun kelapangan untuk mengumpulkan data, selanjutnya 

melakukan analisis data baik item, butir dan reliabilitas untuk melihat 

kevaliditan data tersebut. Selanjutnya melakukan revisi setelah terjun 

kelapangan, melakukan uji coba sehingga terbentuklah instrumen yang sudah 

valid. Terakhir melakukan uji coba final dan melakukan validitas dan 

reliabilitas tambahan serta menyiapkan manual tes sebagai pembanding 

antara hasil dengan menggunakan validitas secara manual dan secara 

teknologi. 

Instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur objek yang akan 

dinilai baik tes maupun non tes harus memiliki bukti validitas dan reliabilitas. 

Dari sinilah peneliti dapat mengetahui apakah data yang didapatkan dapat 
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dipercaya atau tidak. Berikut penjelasan mengenai validitas dan reliabilitas 

tersebut.  

1. Validitas  Instrumen    

Sukardi (2010: 121) mengungkapkan bahwa “suatu instrumen 

dikatakan valid jika instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang 

hendak diukur”. Selanjutnya menurut Arifin (2011: 245) “validitas adalah suatu 

derjat ketetapan instrumen (alat ukur), maksudnya apakah instrumen yang 

digunakan betul-betul tepat untuk mengukur apa yang hendak diukur”. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa validitas instrumen 

merupakan ketepatan instrumen untuk mengukur apa yang akan  diukur. 

Instrumen yang valid harus mempunyai validitas internal, yang 

dimaksud dengan validitas internal pada dasarnya validitas internal adalah 

masalah pengendalian, yaitu sejauh mana peneliti berhasil mengendalikan 

ubahan-ubahan sehingga tumbuh keyakinan bahwa perbedaan atau pengaruh 

yang terungkap dari penelitian tersebut benar-benar disebabkan oleh perlakuan 

atau faktor yang dieksperimenkan. (Hanafi, 2011: 167). Ada beberapa macam 

validitas internal yaitu: 

a. Validitas konstruk  

  Validitas konstruk menunjukkan suatu tes mengukur 

sebuah  konstruk sementara (Sukardi, 2010: 123). Validitas 

konstruk dilakukan dengan cara meminta penilaian dari ahli 

setelah kisi-kisi angket dibuat dengan berlandaskan pada teori. 

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Sugiyono (2013:125) 

bahwa: 

Untuk menguji validitas konstruk, dapat digunakan 

pendapat ahli (judgment experts). Dalam hal ini setelah 

instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan di 

ukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya 

dikonsultasikan dengan ahli. Para ahli diminta pendapatnya 

tentang instrumen yang telah disusun itu. Mungkin para 

ahli akan memberikan keputusan: instrumen dapat 

digunakan tanpa perbaikan, ada perbaikan dan mungkin 

dirombak total. 
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Setelah pengujian konstruk dilakukan dari ahli 

dalam hal ini yaitu Bapak Dasril, S.A.g.,M.Pd dan 

berdasarkan pengalaman empiris di lapangan selesai, maka 

diteruskan dengan pengambilan data langsung kelapangan. 

Hasil uji validittas instrumen skala minat belajar dengan 

ahli dapat dilihat dari tabel di bawah ini  

Tabel 2 

Hasil Validitas Konstruk Skala Kematangan Emosi 

Pada Siswa Kelas X IPA di SMA 2 Batusangkar 

 

Item Valid 

Item 01              Valid Tanpa Revisi 

Item 02 Valid Tanpa Revisi 

Item 03 Valid Tanpa Revisi 

Item 04 Valid Tanpa Revisi 

Item 05 Valid Tanpa Revisi 

Item 06 Valid Tanpa Revisi 

Item 07 Valid Tanpa Revisi 

Item 08 Valid Tanpa Revisi 

Item 09 Valid Tanpa Revisi 

Item 10 Valid Tanpa Revisi 

Item 11 Valid Tanpa Revisi 

Item 12 Valid Tanpa Revisi 

Item 13 Valid Tanpa Revisi 

Item 14 Valid Tanpa Revisi 

Item 15 Valid Tanpa Revisi 

Item 16 Valid Tanpa Revisi 

Item 17 Valid Tanpa Revisi 

Item 18 Valid Tanpa Revisi 

Item 19 Valid Dengan Revisi 

Item 20 Valid Tanpa Revisi 

Item 21 Valid Tanpa Revisi 

Item 22 Valid Tanpa Revisi 

Item 23 Valid Tanpa Revisi 

Item 24 Valid Tanpa Revisi 

Item 25 Valid Tanpa Revisi 

Item 26 Valid Tanpa Revisi 

Item 27 Valid Tanpa Revisi 

Item 28 Valid Tanpa Revisi 

Item 29 Valid Tanpa Revisi 

Item 30 Valid Tanpa Revisi 

Item 31 Valid Tanpa Revisi 

Item 32 Valid Tanpa Revisi 
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b. Validitas isi  

Validitas isi adalah derajat dimana sebuah tes mengukur 

cakupan substansi yang ingin diukur. Validitas isi mencakup 

hal-hal yang berkaitan dengan apakah bunyi item-item 

menggambarkan apa yang hendak diukur. (Sukardi, 2010: 123). 

Artinya validitas isi dapat dilihat berdasarkan bunyi item apakah 

sesuai dengan apa yang ingin diukur.  

Selanjutnya menurut Kerlinger (dalam Hanafi, 2011: 117) 

menyatakan bahwa:  

Validitas suatu instrumen dapat dilihat dari bentuk (konstruk) 

patokan (kriteria), dan isi. Untuk mendapatkan validitas isi yang 

baik, penyusunan instrumen perlu memperhatikan hal-hal; (1) 

rumuskan tujuan dengan jelas, (2) arahkan kisi-kisi pada tujuan, 

(3) mengembangkan ruang lingkup lebih mendetail, (4) memilih 

tipe item, (5) menyusun item dan instrumen, (6) mereview 

instrumen, (7) menganalisis hasil uji coba, (8) revisi instrumen.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa untuk  

melihat validitas isi yaitu dengan merumuskan tujuan dan 

mengarahkan kisi-kisi sesuai tujuan. Selanjutnya mengembangkan 

ruang lingkup dan memilih tipe item. Selanjutnya menyusun item 

dan instrumen dan mereviewnya serta menganalisis hasil uji coba 

dan merevisi instrumen.   

Validitas isi mencakup hal-hal yang berkaitan dengan apakah 

item-item itu menggambarkan pengukuran dalam cakupan yang 

ingin diukur. Menurut Sugiyono (2007: 182) berpendapat bahwa: 

Secara teknis pengujian validitas isi dapat di bantu 
menggunakan kisi-kisi instrument, atau matrik 
pengembangan intrument.Dalam kisi-kisi itu terdapat 
variabel yang diteliti, indikator sebagai tolak ukur dan 
nomor butir (item) pertanyaan atau pernyataan yang telah 
dijabarkan dari indikator.Dengan kisi-kisiinstrumen itu 
maka pengujian validitas dapat dilakukan dengan mudah 
dan sistematis. 
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

validitas isi merupakan semua yang mencakup hal-hal yang 

berkaitan dengan apa yang akan diteliti sehingga semua ciri-ciri 

tersebut dapat terwakili, validitas isi dapat dilakukan dengan 

penyusunan kisi-kisi dari variabel yang akan di teliti. 

Tabel 3 

 Kisi-kisi kematangan emosi 

 

Variabel Sub 

variabel 

Indikator No item Jml 

Positif Negatif 

Kematangan 
Emosi 

Menerima 
diri sendiri 

a. Realistis 
terhadap 
diri sendiri 

b. Dapat 
mengatur 
pikirannya  

5, 7 
 
 
17, 19 

6,  8 
 
 
18, 20 

4 
 
 
4 
 

Menerima 
orang lain 

a. Realistis 
terhadap 
orang lain 

b. Mampu 
mengontrol 
emosi 

c. Toleransi  
d. Merespon 

stimulus 
dengan 
cara yang 
baik 

9, 11 
 
1, 3 
 
21, 23 
13, 15 
 

10, 12 
 
2, 4 
 
22, 24 
14, 16 

4 
 
4 
 
4 
4 
 

Memaham
i 
lingkunga
n 

a. Mampu 
memahami 
lingkungan 
dengan 
baik 

b. Mampu 
beradaptasi 
dengan 
baik 

25, 27 
 
 
29, 31 

26, 28 
 
 
30, 32 

4 
 
 
4 

Jumlah      32 
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2. Reliabilitas  

Menurut Hanafi (2015:71) realiabilitas adalah “suatu 

instrumen cukup dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data karena instrumen tersebut sudah baik”. Reliabilitas menunjuk 

pada tingkat keterandalan atau dapat dipercaya. Setelah dilakukan uji 

validitas maka dilakukan uji reliabilitas untuk melihat apakah 

instrumen yang digunakan layak dan dapat dipercaya untuk 

mengukur kematangan emosi siswa kelas X IPA di SMAN 2 

Batusangkar. Setelah melakukan uji validitas peneliti melakukan 

reliabilitas untuk melihat apakah instrumen layak dan dapat dipercaya 

untuk melihat minat belajar siswa. Uji reliabel dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan spss 24. Adapun hasil uji reliabel 

dengan menggunakan spss 24 dapat di lihat pada tabel di bawah ini :   

Tabel 4 

Hasil Uji Reliabilitas Kematangan Emosi 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,864 32 

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa hasil perhitungan 

reliabilitas menggunakan SPSS 24 adalah 0,864. Hal ini berarti bahwa 

instrumen tersebut reliabel dan terpercaya sebagai alat pengumpul data 

penelitian.  

Langkah-langkah yang penulis lakukan untuk validasi instrument 

adalah validasi isi, dengan cara memvalidasi instrument kepada validator. 

Hasil validasi dengan validator untuk instrument manajemen waktu yang 

terdiri dari 32 item pernyataan terdapat 2 pernyataan valid dengan revisi. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam 

memperoleh data tentang kemampuan manajemen waktu belajar siswa 

adalah dengan menggunakan skala sikap. Skala sikap ada lima macam, 

yaitu:  

1. Skala model Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, 
pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang 
kejadian atau gejala sosial,  

2. Skala Guttman untuk mengukur suatu dimensi dari suatu 
variabel yang multidimensi,  

3. Skala Simantict Differensial atau skala perbedaan sematik 
berisikan serangkaian karakteristik bipolar (dua kutub) seperti 
panas-dingin; popular-tidak popular, baik-tidak baik dan 
sebagainya,  

4. Skala Rating Scale untuk mengolah data mentah yang didapat 
berupa angka kemudian ditafsirkan ke dalam pengertian 
kualitatif, dan  

5. Skala Thurstone untuk memilih pertanyaan yang ia setujui dari 
beberapa pertanyaan yang menyajikan pandangan yang 
berbeda-beda (Buchari, 2005: 87-97). 

Berdasarkan beberapa skala sikap di atas maka skala model Likert 

dianggap lebih tepat digunakan dalam penelitian ini, karena untuk 

mengukur variabel layanan bimbingan kelompok (X) dan peningkatan 

kematangan emosi siswa (Y) kelas VII SMP N I Sungai Lasi. 

Tabel 5 

Skor Skala Likert dengan Alternatif Jawaban 

 

Jawaban Item positif Item negative 

Selalu  5 1 

Sering  4 2 

Kadang-kadang  3 3 

Jarang  2 4 

Tidak Pernah 1 5 
 

Rentangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rentang 1-5 

dengan alternatif jawaban selalu (SL), sering (SR), kadang-kadang (KD), 

jarang (JR), dan tidak pernah (TP). Jumlah item instrument kematangan 
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emosi siswa dalam penelitian ini sebanyak 32 item, sehingga rentang skor 

ditentukan dengan cara sebagai berikut:  

1. Skor maksimum 5 x 32 = 160 

Keterangan: skor maksimum nilai tertingginya adalah 5, jadi 5 

dikalikan dengan jumlah skala keseluruhan yang berjumlah 32 item 

dan hasilnya 160. 

2. Skor minimum 1 x 32 = 32 

Keterangan: skor minimum nilai tertingginya adalah 1, jadi 1 

dikalikan dengan jumlah skala keseluruhan yang berjumlah 32 item 

dan hasilnya 32. 

3. Rentang 160 – 32 = 128 

Keterangan: rentang diperoleh dari jumlah skor maksimum dikurangi 

dengan jumlah item skala. 

4. Banyak kriteria adalah 5 tingkatan yang di interpretasi data dengan 

menggunakan kategori(sangat matang, matang, cukup matang, 

kurang matang, tidak matang). 

5. Panjang kelas interval 128 : 5 = 26 

Keterangan: panjang kelas interval diperoleh dari hasil rentang 

dibagi dengan banyaknya kriteria. Klasifikasi skor kematangan 

emosi siswa adalah sebagai berikut: 

Tabel 6 

Rentangan Skor Kematangan Emosi 

 

No Rentang Skor Kategori Kematangan Emosi 

1. 137-162 Sangat Matang 

2. 111-136 Matang 

3. 85-110 Cukup Matang 

4. 59-84 Kurang Matang 

5. 32-58 Tidak Matang 
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F. Teknik Analisis Data  

Analisis data dari hasil pegumpulan data sangat penting dalam 

penyelesaian kegiatan penelitian ilmiah, sebab jika tidak diolah maka akan 

menjadi data yang mati (Kasiram, 2008: 119). Analisis data penting 

dilakukan agar data memiliki makna.   

Menurut Arikunto (2006: 309),  teknik  analisis  data  merupakan  

“suatu  cara  yang  digunakan  untuk  mengolah  data  hasil  penelitian  guna  

memperoleh  suatu kesimpulan”. Data  yang  terkumpul  akan  dianalisa 

menggunakan  uji t (t-tes). Pada pengujian ini t-test digunakan untuk menguji 

perbedaan  kedua nilai tersebut secara signifikan.  

Menurut Seniati, et.al, (2005: 119) teknik analisis data dilakukan 

dengan cara membandingkan hasil rerata pre-test dan post-test kelompok 

eksperimen dengan memakai metode statistik sehingga nantinya 

mendapatkan kesimpulannya yaitu dengan uji-t. Seniati, et.al menyatakan 

“untuk melihat perbedaan antara pre-test (O1)  dengan post-test (O2) dapat 

digunakan analisis statistik dengan correlated data t-test/paired sample t-

test”.  

Menurut Sudijono (2005: 305-307) Langkah-langkahnya adalah: 

a. Mencari D (Difference) pretest dan posttest. 

b. Mencari Mean dan Difference. 

c. Menghitung perbedaan rerata dengan uji-t dengan rumus 

sebagai berikut: 

t0= 
  

    
 

Keterangan: 

MD=Mean of difference. 

SDD=Mean deviasi standart dari difference. 

SEMD=Standar error kedua mean of differnce. 
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Harga t hitung dibandingkan dengan harga kritik t pada tabel taraf 

signifikan,apabila t hitung (tₒ) besar nilainya dari t tabel (tt), maka 

hipotesis nihil (ho) ditolak dan hipotesis alternatif (ha) diterima, artinya 

layanan bimbingan kelompok berpengaruh signifikan untuk meningkatkan 

kematangan emosi siswa, jika harga t hitung (tₒ) kecil dari harga t tabel (tt) 

maka hipotesis nihil (ho) diterima dan hipotesis alternatif (ha) ditolak, 

artinya layanan bimingan kelompok yang digunakan tidak berpengaruh 

signifikan untuk meningkatkan kematangan emosi siswa. 
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BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data Pretest 

Berdasarkan angket pretest tentang kematangan emosi  yang telah 

diberikan kepada siswa  kelas X di SMAN 2 Batusangkar diawali dengan 

memberikan angket pretest untuk melihat kematangan emosi siswa. Pada 

bab ini peneliti akan menyajikan hasil penelitian yang mengungkap 

pengaruh bimbingan kelompok tehadap kematangan emosi siswa, adapun 

hasil olahan data dari angket yang diberikan sebagai berikut 

Tabel: 7 

Hasil pretest Kematangan Emosi 

Kelas Eksperimen (Populasi Penelitian) 
N= 93 

 

No Nama Skor Kategori 

1 GI 71 Kurang Matang 

2 FF 62 Kurang Matang 

3 AL 80 Kurang Matang 

4 PW 73 Kurang Matang 

5 TA 78 Kurang Matang 

6 RAF 108 Cukup Matang 

7 RH 59 Kurang Matang 

8 BA 81 Kurang Matang 

9 HGS 92 Cukup Matang 

10 KL 142 Sangat Matang 

11 MMR 79 Kurang Matang 

12 NBW 87 Cukup Matang 

13 NAP 137 Sangat Matang 

14 DM 61 Kurang Matang 

15 DPS 84 Kurang Matang 

16 RPY 105 Cukup matang 

17 MPP 81 Kurang Matang 

18 AS 77 Kurang Matang 

19 IF 93 Cukup Matang  

20 NH 106 Cukup Matang 

55 
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No Nama Skor Kategori 

21 AN 147 Sangat Matang 

22 RPZ 131 Matang 

23 HS 98 Cukup matang 

24 FH 76 Kurang Matang 

25 RMP 97 Cukup Matang 

26 ZSP 77 Kurang Matang 

27 AG 108 Cukup Matang 

28 SA 124 Matang 

29 MTR 66 Kurang Matang 

30 ARF 93 Cukup matang 

31 SA 73 Kurang Matang 

32 UY 71 Kurang Matang 

33 MR 62 Kurang Matang 

34 YP 124 Matang  

35 AP 111 Matang   

36 PJ 138 Sangat Matang 

37 INT 63 Kurang Matang 

38 RF 89 Cukup Matang 

39 HA 74 Kurang Matang 

40 RSP 79 Kurang Matang 

41 FDP 119 Matang  

42 RN 82 Kurang Matang 

43 AH 115 Matang  

44 RH 94 Cukup matang 

45 AT 72 Kurang Matang 

46 AA 85 Cukup Matang 

47 MR 147 Sangat Matang 

48 RP 121 Matang  

49 RA 77 Kurang Matang 

50 MFA 93 Cukup Matang 

51 LDA 106 Cukup Matang 

52 WRI 87 Cukup Matang 

53 MU 119 Matang  

54 BSP 83 Kurang Matang 

55 IA 138 Sangat Matang 

56 RN 74 Kurang Matang 

57 AD 81 Kurang Matang 

58 MR 102 Cukup Matang 

59 HDZ 91 Cukup matang 

60 KR 64 Kurang Matang 
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No Nama Skor Kategori 

61 DJM 104 Cukup Matang 

62 UH 78 Kurang Matang 

63 CA 63 Kurang Matang 

64 AP 94 Cukup Matang 

65 HA 116 Cukup matang 

66 AIR 138 Sangat Matang 

67 AF 101 Cukup Matang 

68 SRS 76 Kurang Matang 

69 AKI 97 Cukup Matang 

70 IG 74 Kurang Matang 

71 UF 119 Matang  

72 DF 79 Kurang Matang 

73 MR 94 Cukup Matang 

74 ND 89 Cukup Matang 

75 ST 125 Matang  

76 AB 137 Sangat Matang 

77 RI 74 Kurang Matang 

78 PT 104 Cukup Matang 

79 TN 68 Kurang Matang 

80 NS 84 Kurang Matang 

81 HSR 131 Matang  

82 RA 97 Cukup Matang 

83 DPS 89 Cukup Matang 

84 MF 138 Sangat Matang 

85 AB 74 Kurang Matang 

86 KJ 88 Matang  

87 FA 97 Cukup Matang 

88 RZR 74 Kurang Matang 

89 MYS 93 Cukup Matang 

90 RA 127 Matang  

91 H 102 Cukup Matang 

92 YJ 74 Kurang Matang 

Jumlah 
8701 

Cukup Matang 
Rata-rata  94,58 
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Tabel diatas menjelaskan bahwa deskripsi kematangan emosi 

siswa kelas X SMAN 2 Batusangkar berada pada kategori cukup matang 

dimana rata-rata menunjukan pada angka seratus enam puluh satu 

(94.88), dan itu menunjukan pada kategori “cukup matang”. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel  dibawah ini:  

Tabel 8 

Klasifikasi skor Pre-test Kematangan Emosi 

Kelas X di SMAN 2 Batusangkar 

N=92  
 

No Rentang 

Skor 

Kategori 

Kematangan Emosi 

f % 

1. 137-162 Sangat Matang 9 9.78% 

2. 111-136 Matang 13 14.13% 

3. 85-110 Cukup Matang 31 36.96% 

4. 59-84 Kurang Matang 39 39.13% 

5. 32-58 Tidak Matang 0 0 

Jumlah 92 100% 

 

Berdasarkan tabel klasifikasi di atas, dapat terlihat bahwa dari 92 

orang siswa kelas X dengan 9 orang (9.78) kategori sangat matang, 13 

orang (14.13%) dengan kategori matang, 34 orang siswa (36.96%) 

dengan kategori cukup matang, 36 orang siswa (39.13%) dengan kategori 

kematangan emosi kurang Matang dan tidak ada siswa yang memiliki 

kategori tidak matang. Artinya hasil skala pretest tersebut tergambar 

bahwa siswa yang memiliki kematangan emosi yang sangat matang, 

matang, cukup matang, dan kurang matang tinggi, dan kondisi ini perlu 

ditingkatkan menjadi lebih baik lagi dari yang sudah ada. Berdasarkan 

hasil preetest tersebutpeneliti mengambil siswa yang memiliki 

kematangan emosi pada kategori kurang matang, adapun hasilnya 

sebagaimana pada tabel berikut ini: 
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Tabel 9 

Anggota Kelompok Eksperimen 

N=10 

 

No Subjek Skor Kategori Kematangan 

Emosi 

1. AL 80 Kurang Matang 

2. PW 73 Kurang Matang 

3. RH 59 Kurang Matang 

4. BA 81 Kurang Matang 

5. MMR 79 Kurang Matang 

6. DPS 84 Kurang Matang 

7. AS 77 Kurang Matang 

8. SA 73 Kurang Matang 

9. RA 77 Kurang Matang 

10. NS 84 Kurang Matang 

Jumlah 767 Kurang Matang 

Rata-Rata 76.7 

Berdasarkan tabel di atas tentang kematangan emosi dapat 

dijelaskan ada 10 orang siswa yang dijadikan sampel dengan 

kategori kurang matang. Secara rerata terdapat 76.7 poin pada 

kategori kurang matang. Artinya siswa yang dijadikan kelompok 

eksperimen berada pada kategori kurang matang. Selanjutnya 

akan dijelaskan beberapa aspek yang terkait dengan kematangan 

emosi. 
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1. Deskripsi Data Pretest Kematangan Emosi Aspek Menerima 

Diri Sendiri 

Berdasarkan skala untuk pretest yang telah dibagikan 

kepada siswa sebagai subjek penelitian telah didapatkan skor dan 

kategori kematangan emosi pada menerima diri sendiri dapat di 

lihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 10 

Pretest Kematangan Emosi 

Aspek Menerima Diri Sendiri 

N=10 

No Subjek Skor Kategori Kematangan 

Emosi 

1. AL 17 Kurang Matang 

2. PW 19 Kurang Matang 

3. RH 24 Cukup Matang 

4. BA 18 Kurang Matang 

5. MMR 23 Cukup Matang 

6. DPS 22 Cukup Matang 

7. AS 18 Kurang Matang 

8. SA 24 Cukup Matang 

9. RA 16 Kurang Matang 

10. NS 19 Kurang Matang 

 Jumlah 200 Kurang Matang 

Rata-Rata 20 

 

Berdasarkan tabel di atas tentang kematangan emosi pada 

aspek menerima diri sendiri dapat dijelaskan bahwa sebanyak 10 

orang siswa dengan nilai rata-rata 20 poin berada pada kategori 

kurang matang, dari 10 orang siswa terdapat 6 orang siswa pada 

kategori kurang matang dan 4 orang siswa dengan kategori 
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cukup matang. Artinya kematangan emosi kategori menerima 

diri sendiri terdapat pada kategori kurang matang. 

Tabel 11 
Klasifikasi Skor Pretest Kematangan Emosi 

Mampu Menerima Diri Sendiri 

N=10 

 

No Rentang 
Skor 

Kategori 
Kematangan Emosi 

f % 

1. 32-37 Sangat Matang 0 0 

2. 26-31 Matang 0 0 

3. 21-25 Cukup Matang 4 40% 

4. 15-20 Kurang Matang 6 60% 

5. 8-14 Tidak Matang 0 0 

Jumlah 10 100% 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan dari 10 orang 

siswa pada mampu menerima diri sendiri pada hasil pretest dapat 

dijelaskan bahwa 4 orang (40%) terdapat pada kategori cukup 

matang dan 6 orang (60%) terdapat pada kategori kurang matang.  

 

2. Deskripsi Data Pretest  Pada Aspek Mampu Menerima 

Orang Lain 

Berdasarkan skala untuk pretest yang telah dibagikan 

kepada siswa sebagai subjek penelitian telah di dapatkan skor 

dan kategori kematangan emosi pada bagian mampu menerima 

orang lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 12 

Pretest Kematangan Emosi 

Aspek Mampu Menerima Orang Lain 

N=10 

No Subjek Skor Kategori Kematangan 

Emosi 

1. AL 45 Cukup Matang 

2. PW 32 Kurang Matang 

3. RH 39 Kurang Matang 

4. BA 47 Cukup Matang 

5. MMR 44 Cukup Matang 

6. DPS 30 Kurang Matang 

7. AS 37 Kurang Matang 

8. SA 46 Cukup Matang 

9. RA 34 Kurang Matang 

10. NS 32 Kurang Matang 

 Jumlah 386 Kurang Matang 

Rata-Rata 38.6 

 

Berdasarkan tabel di atas tentang kematangan emosi siswa 

aspek mampu mengenali orang lain dapat dijelaskan sebanyak 10 

orang siswa dengan nilai rata-rata 38.6 terdapat 4 orang pada 

kategori cukup matang dan 6 orang pada kategori kurang matang. 

Artinya kematangan emosi pada komponen mampu mengenali 

orang lain berada pada kategori kurang matang.  
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Tabel 13 
Klasifikasi Skor Pretest Kematangan Emosi 

Mampu Mengenali Orang Lain 
N=10 

 

No Rentang 
Skor 

Kategori Kematangan 
Emosi 

f % 

1. 69-81 Sangat Matang 0 0 

2. 56-68 Matang 0 0 

3. 43-55 Cukup Matang 4 40% 

4. 30-42 Kurang Matang 6 60% 

5. 16-29 Tidak Matang 0 0 

Jumlah 10 100% 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa 10 orang 

siswa pada bagian mampu mengenali orang lain pada hasil pretest 

didapatkan 4 orang (40%) pada kategori cukup matang dan 6 

orang (60%) pada kategori kurang matang. 

3. Deskripsi Data Pretest Pada Aspek Mampu Memahami 

Lingkungan 

Berdasarkan skala untuk pretest yang telah dibagikan 

kepada siswa sebagai subjek penelitian telah didapatkan skor dan 

kategori kematangan emosi pada bagian mampu memahami 

lingkungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 14 

Pretest Kematangan Emosi 

Aspek Mampu Memahami Lingkungan 

N=10 
 

No Subjek Skor Kategori Kematangan 
Emosi 

1. AL 20 Kurang Matang 

2. PW 19 Kurang matang 

3. RH 18 Kurang Matang 

4. BA 19 Kurang Matang 

5. MMR 24 Cukup Matang 

6. DPS 17 Kurang Matang 

7. AS 20 Kurang matang 

8. SA 25 Cukup Matang 

9. RA 20 Kurang Matang 

10. NS 17 Kurang Matang 

 Jumlah 199 Kurang Matang 

Rata-

Rata 

19.9 

 

Berdasarkan tabel di atas tentang kematangan emosi siswa 

pada aspek mampu memahami lingkungan dapat dijelaskan 

sebanyak 10 orang siswa dengan nilai rata-rata 19.9 terdapat 2 

orang dengan kategori cukup matang dan 8 orang dengan kategori 

kurang matang. Artinya pada kematangan emosi aspek mampu 

memahami lingkungan berada pada kategori cukup matang.  
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Tabel 15 
Klasifikasi Skor Pretest Kematangan Emosi 

Mampu Memahami Lingkungan 
N=10 

 

No Rentang 
Skor 

Kategori Kematangan 
Emosi 

f % 

1. 32-37 Sangat Matang 0 0 

2. 26-31 Matang 0 0 

3. 21-25 Cukup Matang 6 60% 

4. 15-20 Kurang Matang 4 40% 

5. 8-14 Tidak Matang 0 0 

Jumlah 10 100% 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa 10 orang 

siswa pada bagian mampu memahami lingkungan pada hasil 

pretest didapatkan 6 orang (60%) pada kategori cukup matang, 4 

orang (40%) pada kategori kurang matang. 

B. Treatment 

1. Rencana pelaksanaan Treatment 

Setelah membentuk kelompok eksperiment langkah selanjutnya 

adalah memberikan layanan bimbingan kelompok sebanyak 4 kali 

pertemuan dan pemberian postest pada akhir pertemuan yaitu setelah 

treatment ke-4 untuk melihat hasil atau pengaruh dari bimbingan 

kelompok yang telah diberikan dan untuk selanjutnya akan diolah 

melalui pengolahan.  

Rencana pelaksanaan treatment atau layanan bimbingan kelompok 

yang akan peneliti berikan dengan materi sebagai berikut : 
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Tabel 16 
Materi Layanan Bimbingan Kelompok Topik Tugas 

  

No. Materi Waktu 

1. Pentingnya memahami diri 
sendiri 

11 Desember 2018 

2. Ciri-ciri orang yang mampu 
memahami orang lain 

14 Desember 2018 

3. Cara beradaptasi yang baik 
dengan lingkungan 

17 Desember 2018 

4. Pentingnya toleransi terhadap 
orang lain 

20 Desember 2018 

 

2. Pelaksanaan 

Treatment 

a. Treatment pertama 

Treatment pertama dilaksanakan pada hari selasa tanggal 11 

Desember 2018 di Mushalla pukul 10.30-11.300 WIB, dengan 

jumlah 10 orang, penulis bertindak sebagai pemimpin kelompok. 

Sebelumnya penulis menyediakan fasilitas yang mendukung dalam 

BKp seperti: materi, RPL dan absen siswa. Berikut tahap 

pelaksanaan bimbingan kelompok yang peneliti lakukan; 

1)  Tahap Pembentukan  

Pada tahap pembentukan pemimpin kelompok memulai 

kegiatan bimbingan kelompok dengan menerima siswa secara 

terbuka, berdoa, menjelaskan pengertian bimbingan kelompok, 

menjelaskan tujuan bimbingan kelompok, menjelaskan cara 

pelaksanaan bimbingan kelompok, menjelaskan asas-asas 

bimbingan kelompok, perkenalan dan dilanjutkan dengan 

permainan rangkaian nama, kegiatan ini dilakukan dengan 

memanfaatkan dinamika kelompok. 
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2) Tahap peralihan 

Setelah menjelaskan sekilas tentang bimbingan kelompok 

penulis menjelaskan kembali kegiatan azas dalam bimbingan 

kelompok, tanya jawab tentang kesiapan anggota untuk 

kegiatan lebih lanjut, mengenali suasana apabila anggota secara 

keseluruhan atau siap untuk memasuki tahap selanjutnya. 

3) Tahap kegiatan 

Tahap kegiatan ini dilanjutkan dengan memberi topik yang 

akan dibahas yaitu mengenai pentingnya memahami diri 

sendiri, pemimpin kelompok menjelaskan sekilas bagaimana 

gambaran pentingnya memahami diri sendiri. Kemudian 

pemimpin kelompok meminta anggota kelompok untuk 

menyampaikan alasan pentingnya individu untuk memahami 

dirinya sendiri. Adapun tanggapan anggota kelompok 

mengenai pentingnya memahami diri sendiri yaitu karena 

dengan individu memahami diri sendiri maka langkah atau 

tindakan yang dilakukan selanjutnya akan jelas dan bisa 

mengontrol emosi yang ada dalam diri sendiri. 

Selain membahas topik yang telah diberikan kemudian 

pemimpin kelompok menjelaskan bahwa pada tahap ini ada 

sesi mengemukakan pendapat dari masing-masing anggota 

kelompok terkait topik yang telah diberikan. 

4) Tahap pengakhiran 

Pada tahap terakhir pemimpin kelompok menjelaskan 

bahwa kegiatan telah berakhir, pemimpin kelompok meminta 

peserta mengemukakan kesan, pesan, dan komitmen untuk 

kedepannya. Adapun komitmen dari beberapa anggota 

kelompok yaitu, saya akan mencobamemahami diri saya 

sendiri dengan berbagai pertimbangan yang ada dalam diri saya 
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sendiri. Selanjutnya pemimpin kelompok mengucapan terima 

kasih berdoa dan perpisahan. 

b. Treatment kedua 

Treatment kedua dilaksanakan pada hari jumat tanggal 14 

Desember 2018 di Mushalla pukul 09.30-10.15 WIB, dengan 

jumlah 10 orang, penulis bertindak sebagai pemimpin kelompok. 

Sebelumnya penulis menyediakan fasilitas yang mendukung dalam 

BKp seperti: materi, RPL dan absen siswa. Berikut tahap 

pelaksanaan bimbingan kelompok yang peneliti lakukan; 

1) Tahap Pembentukan  

Pada tahap pembentukan pemimpin kelompok memulai 

kegiatan bimbingan kelompok dengan menerima siswa secara 

terbuka, berdoa, menjelaskan pengertian bimbingan kelompok,  

menjelaskan tujuan bimbingan kelompok, menjelaskan cara 

pelaksanaan bimbingan kelompok, menjelaskan asas-asas 

bimbingan kelompok, kemudian dilanjutkan dengan permainan 

jika maka dengan tujuan untuk menumbuhkan dinamika 

kelompok pada tahap awal, sehingga diharapkan siswa 

bersemngat mengikuti bimbingan kelompok. 

2) Tahap peralihan 

Setelah menjelaskan sekilas tentang bimbingan kelompok, 

Tanya jawab tentang kesiapan anggota untuk kegiatan lebih 

lanjut, mengenali suasana apabila anggota secara keseluruhan 

atau siap untuk memasuki tahap selanjutnya. Selanjutnya 

dijelaskan topik yang akan dibahas pada bimbingan kelompok 

adalah topik tugas yaitu ciri-ciri orang yang mampu memahami 

orang lain. 

3) Tahap kegiatan 

Tahap kegiatan ini dilanjutkan dengan memberi topik 

yang akan dibahas yaitu ciri-ciri orang yang mampu memahami 
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orang lain, pemimpin kelompok menjelaskan sekilas bagaimana 

ciri-ciri orang yang mampu memahami orang lain dengan baik.  

Selain membahas topik yang telah diberikan kemudian 

siswa saling memberikan pertanyaan dan memberikan argumen 

masing-masing berdasarkan topik yang telah ditentukan.   

Setelah melakukan sesi tanya jawab dan penyampaian 

argumen dari tiap-tiap siswa selanjutnya dilakukan pembahasan 

berkaitan dengan pengentasan yang dilakukan, lalu 

mempersilahkan anggota mengemukakan kesimpulan tentang 

materi yang dibahas. Beberapa dari anggota kelompok 

menyampaikan kesimpulannya yaitu untuk memahami orang 

lain salah satunya kita juga harus bisa memahami diri sendiri, 

kemudian harus memiliki sikap positif thingking agar kita 

dapat memahami orang lain dari berbagai sudut.  

4) Tahap pengakhiran  

Pada tahap terakhir pemimpin kelompok menjelaskan 

bahwa kegiatan telah berakhir pemimpin kelompok meminta 

peserta mengemukakan kesan dan komitmen untuk 

kedepannya. Adapun kesan yang disampaikan oleh anggota 

kelompok yaitu sangat terbantu dengan dilaksanakannya 

bimbingan kelompok sehingga siswa dapat saling bertukar 

fikiran kemudian komitmen dari beberapa anggota kelompok 

yaitu, saya akan mencoba memahami orang lain dengan baik. 

Selanjutnya pemimpin kelompok mengucapan terima kasih, 

berdoa dan perpisahan. 

c. Treatment ketiga 

Treatment ketiga dilaksanakan pada hari Senen tanggal 17 

Desember 2018 di Mushalla pukul 9.30-10.00 WIB, dengan jumlah 

10 orang, penulis bertindak sebagai pemimpin kelompok. 

Sebelumnya penulis menyediakan fasilitas yang mendukung dalam 
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BKp seperti: materi, RPL dan absen siswa.Berikut tahap 

pelaksanaan bimbingan kelompok yang peneliti lakukan: 

 

1) Tahap Pembentukan  

Pada tahap pembentukan pemimpin kelompok memulai 

kegiatan bimbingan kelompok dengan menerima siswa secara 

terbuka, berdoa, menjelaskan pengertian bimbingan kelompok, 

menjelaskan bimbingan kelompok, menjelaskan tujuan 

bimbingan kelompok, menjelaskan cara pelaksanaan 

bimbingan kelompok, menjelaskan asas-asas bimbingan 

kelompok, tapi hal tersebut tidak terlalu intens penulis jelaskan 

karena siswa tersebut sudah pernah melaksanakan beberapakali 

bimbingan kelompok sebelumnya sehingga mereka sudah tau 

dan paham akan hal itu. 

2) Tahap peralihan 

Setelah menjelaskan sekilas tentang bimbingan kelompok 

penulis menjelaskan kembali kegiatan bimbingan kelompok , 

tanya jawab tentang kesiapan anggota untuk kegiatan lebih 

lanjut, mengenali suasana apabila anggota secara keseluruhan 

atau siap untuk memasuki tahap selanjutnya. 

3) Tahap kegiatan 

Tahap kegiatan ini dilanjutkan dengan memberi topik yang 

akan dibahas ialah cara beradaptasi yang baik dengan 

lingkungan. Pemimpin kelompok menjelaskan sekilas materi 

orang tentang cara-cara agar mampu beradaptasi yang baik 

dengan lingkungan. Kemudian pemimpin kelompok meminta 

anggota kelompok untuk menyampaikan apa-apa saja cara agar 

beradaptasi yang baik dengan lingkungan. Adapun tanggapan 

beberapa anggota kelompok mengenai cara beradaptasi yang 

baik dengan lingkungan ialah memahami keadaan, mau 

bertanya dan mendekatkan diri di lingkungan baru. Dari cara-
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cara beradaptasi yang baik dengan lingkungan sehingga 

anggota kelompok bisa mengenal dan memahami orang lain. 

Selain membahas topik yang telah diberikan kemudian 

pemimpin kelompok memberikan sebuah game karena 

tampaknya anggota kelompok sudah mulai tidak bersemangat. 

4) Tahap pengakhiran  

Pada tahap terakhir pemimpin kelompok menjelaskan 

bahwa kegiatan telah berakhir, kemudian pemimpin kelompok 

meminta peserta mengemukakan komitmen untuk kedepannya. 

Adapun komitmen dari anggota kelompok yaitu  akan berusaha 

beradaptasi yang baik dengan lingkungan sehingga anggota 

kelompok bisa memahami diri sendiri dan memahami orang 

lain. Selanjutnya pemimpin kelompok mengucapkan terima 

kasih berdoa dan perpisahan. 

d. Treatment keempat 

Treatment keempat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 

Desember 2018 di Mushalla pukul 10.00-11.00 WIB, dengan 

jumlah 10 orang, penulis bertindak sebagai pemimpin kelompok. 

Sebelumnya penulis menyediakan fasilitas yang mendukung dalam 

BKp seperti: materi, RPL dan absen siswa. Berikut tahap 

pelaksanaan bimbingan kelompok yang peneliti lakukan; 

1) Tahap Pembentukan  

Pada tahap pembentukan pemimpin kelompok memulai 

kegiatan bimbingan kelompok dengan menerima siswa secara 

terbuka, berdoa, menjelaskan pengertian bimbingan kelompok, 

menjelaskan bimbingan kelompok, menjelaskan tujuan 

bimbingan kelompok, menjelaskan cara pelaksanaan 

bimbingan kelompok, menjelaskan asas-asas bimbingan 

kelompok. 
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2) Tahap peralihan 

Setelah menjelaskan sekilas tentang bimbingan kelompok 

penulis menjelaskan kembali kegiatan bimbingan kelompok 

tapi tidak terlalu intens dan menjelaskan ini adalah bimbingan 

kelompok terakhir yang penulis lakukan, kenudian tanya jawab 

tentang kesiapan anggota untuk kegiatan lebih lanjut, 

mengenali suasana apabila anggota secara keseluruhan atau 

siap untuk memasuki tahap selanjutnya. 

3) Tahap kegiatan 

Tahap kegiatan ini dilanjutkan dengan memberi topik yang 

akan dibahas ialah pentingnya toleransi terhadap orang lain, 

pemimpin kelompok menjelaskan sekilas materi tentang 

toleransi terhadap orang lain. Kemudian pemimpin kelompok 

meminta anggota kelompok untuk menyampaikan kenapa 

pentingnya sikap toleransi baik di sekolah ataupun di rumah. 

Adapun tanggapan beberapa anggota kelompok mengenai 

materi yang akan dibahas ialah sangat penting bersikap 

toleransi karena dengan saling memberikan kemudahan bagi 

orang lain maka akan menambah suatu kebahagian tersendiri di 

dalam diri. Dari pentingnya toleransi terhadap orang lain 

membuat siswa lebih dekat tapi tidak dalam mencontek 

contoknya, hal ini tidak di perbolehkan walaupun seakan-akan 

mencontek itu menolong orang lain tapi toleransi disini dalam 

hal kebajikan bukan dalam keburukan. Sehingga disini nampak 

anggota kelompok memiliki kematangan emosi yang cukup 

bagus akan hal ini 

4) Tahap pengakhiran  

Pada tahap terakhir pemimpin kelompok menjelaskan 

bahwa kegiatan telah berakhir, pemimpin kelompok meminta 

peserta mengemukakan kesan dan komitmen untuk 

kedepannya. Adapun kesan yang disampaikan ialah saya 
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merasa senang mengikuti kegiatan ini, saya merasa senang 

karena anggota kelompok asik semua dan bisa emmbuka 

wawasan saya. Dan selanjutnya komitmen yang disampaikan 

anggota kelompok ialah saya akan mencoba membrikan hal-hal 

baik atau toleransi terhadap orang lain dalm hal kebaikan. 

Selanjutnya pemimpin kelompok mengucapan terima kasih, 

berdoa dan perpisahan.  

C. Deskripsi Data Hasil Posttest 

Klasifikasi skor kematangan emosi siswa pada kelas X dapat dilihat 

pada hasil post-test treatment sebagai berikut : 

Tabel 17 

Anggota Kelompok Eksperiment Post-test 

N = 10 

 

No Inisial Skor Kategori 

1 
AL 130 Matang  

2 
PW 105 Matang  

3 
RH 108 Cukup Matang 

4 
BA 128 Matang  

5 
MMR 131 Matang  

6 
DPS 112 Matang  

7 
AS 118 Matang  

8 
SA 115 Matang  

9 
RA 129 Cukup Matang 

10 
NS 133 Cukup matang 

Jumlah  1209 
Matang  

Rata-rata 120.9 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan ada 10 orang siswa 

SMAN 2 Batusangkar setelah diberikan post test tentang kematangan 



74 
 

 
 

emosi di peroleh nilai rata-rata 120.9 berada pada kategori Matang. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel frekuensi post test 

sebagai berikut: 

 

Tabel 18 

Klasifikasi skor Post-test Kematangan Emosi 

Kelas X di SMAN 2 Batusangkar 

N=10 

 

No Rentang 

Skor 

Kategori 

Manajemen Waktu 

Belajar 

f % 

1. 137-162 Sangat Matang 0 0 

2. 111-136 Matang 7 70% 

3. 85-110 Cukup Matang 3 30% 

4. 59-84 Kurang Matang 0 0 

5. 32-58 Tidak Matang 0 0 

Jumlah 10 100% 

 

Berdasarkan tabel frekuensi di atas tergambar 10 orang siswa dapat 

dipahami pada kelompok eksperiment pada hasil post test di dapatkan bahwa 

3 orang  adalah 30% berada pada kategori cukup matang, dan ada 7 orang 

adalah 70%, berada  pada kategori matang. 

Adapun secara terperinci untuk melihat kematangan emosi siswa hasil 

post-test pada kelompok treatment dari masing-masing aspek adalah sebagai 

berikut:  

1. Mampu menerima Diri Sendiri 

Berdasarkan skala untuk post-test yang telah dibagikan kepada 

siswa sebagai subjek penelitian telah di dapatkan skor dan kategori 

kematangan emosi siswa pada aspek menerima diri sendiri dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 19 

Anggota Kelompok Eksperiment Post-test 

Aspek Mampu menerima Diri sendiri 

N = 10 
 

No Inisial Skor Kategori 

1 
AL 31 Matang  

2 
PW 26 Cukup Matang 

3 
RH 37 Sangat Matang 

4 
BA 27 Cukup Matang 

5 
MMR 33 Matang  

6 
DPS 38 Sangat Matang 

7 
AS 32 Matang  

8 
SA 36 Sangat Matang 

9 
RA 27 Cukup Matang 

10 
NS 30 Matang 

Jumlah  317 
Matang  

Rata-rata 31.7 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebanyak 10 orang 

siswa setelah diberi treatment diperoleh data dengan jumlah 317 poin 

dengan rata-rata 31.7. Artinya dapat di kategorikan kematangan emosi 

siswa pada aspek mampu menerima diri sendiri berada pada kategori 

matang.  

2. Mampu memahami Orang Lain 

Berdasarkan skala untuk post-test yang telah dibagikan kepada 

siswa sebagai subjek penelitian telah di dapatkan skor dan kategori 

kematangan emosi siswa pada aspek memahami orang lain dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 20 

Anggota Kelompok Eksperiment Post-test 

Aspek Mampu Memahami Orang lain 

N = 10 
 

No Inisial Skor Kategori 

1 
AL 67 Matang  

2 
PW 51 Cukup Matang 

3 
RH 57 Matang  

4 
BA 69 Sangat Matang  

5 
MMR 61 Matang  

6 
DPS 43 Cukup Matang  

7 
AS 49 Cukup Matang 

8 
SA 63 Matang  

9 
RA 44 Cukup Matang 

10 
NS 59 Matang 

Jumlah  563 
Matang  

Rata-rata 56.3 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebanyak 10 orang 

siswa setelah diberi treatment diperoleh data dengan jumlah 563 

dengan rata-rata 56.3. Artinya dapat di kategorikan kematangan emosi 

siswa pada aspek mampu memahami orang lain berada pada kategori 

matang.  

3. Mampu Memahami Lingkungan 

Berdasarkan skala untuk post-test yang telah dibagikan kepada 

siswa sebagai subjek penelitian telah di dapatkan skor dan kategori 

kematangan emosi siswa pada aspek mampu memahami lingkungan 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 21 

Anggota Kelompok Eksperiment Post-test 

Aspek Mampu Memahami Lingkungan 

N = 10 
 

No Inisial Skor Kategori 

1 
AL 31 Matang  

2 
PW 29 Matang  

3 
RH 29 Matang  

4 
BA 32 Matang  

5 
MMR 33 Matang  

6 
DPS 30 Matang  

7 
AS 32 Matang  

8 
SA 35 Sangat Matang 

9 
RA 29 Matang  

10 
NS 25 Cukup Matang 

Jumlah  305 
Matang  

Rata-rata 30.5 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebanyak 10 orang 

siswa setelah diberi treatment diperoleh data dengan jumlah 305 

dengan rata-rata 30,5. Artinya dapat di kategorikan kematangan emosi 

siswa pada aspek mampu memahami orang lain berada pada kategori 

matang.  

 

D. Perbandingan Data Pretest dan Posttest 

Klasifikasi skor kematangan emosi dapat dilihat pada hasil posttest yang 

dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2018. Untuk lebih jelasnya, pada tabel di 

bawah ini akan dijelaskan lebih rinci tentang hasil kematangan emosi siswa pada 

saat pretest  dan posttest. 
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Tabel 22 

Skor Pretest dan Posttest 

Kematangan Emosi Keseluruhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

erdasarkan tabel di atas tentang kematangan emosi siswa secara 

keseluruhan terlihat bahwa adanya peningkatan skor, hal ini dapat 

dijelaskan sebanyak 10 orang siswa dengan nilai rata-rata pretest 

76.7 poin berada pada kategori kurang matang dan rata-rata 

posttest 120.9 poin berada pada kategori matang. Maka tidak ada 

No Subjek 
Skor  

Pretest  
Kategori 

Skor 

Posttest  
Kategori  Keterangan 

1 
AL 

80 Kurang 
Matang 130 Matang  

Meningkat 
50 

2 
PW 

73 Kurang 
Matang 105 Matang  

Meningkat 
32 

3 
RH 

59 Kurang 
Matang 108 

Cukup 
Matang 

Meningkat 
49 

4 
BA 

81 Kurang 
Matang 128 Matang  

Meningkat 
47 

5 
MMR 

79 Kurang 
Matang 131 Matang  

Meningkat 
52 

6 
DPS 

84 Kurang 
Matang 112 Matang  

Meningkat 
28 

7 
AS 

77 Kurang 

Matang 118 Matang  

Meningkat 

41 

8 
SA 

73 Kurang 
Matang 115 Matang  

Meningkat 
42 

9 
RA 

77 Kurang 
Matang 129 

Cukup 
Matang 

Meningkat 
52 

10 
NS 

84 Kurang 
Matang 133 

Cukup 
matang 

Meningkat 
49 

Jumlah   767  
Kurang 

Matang 

1209 Matang   

Rata-rata 76.7  120.9 
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lagi siswa yang memiliki kematangan emosi dengan kategori 

kurang matang setelah diberikan treatment. Artinya ada 

peningkatan yang signifikan pada bimbingan kelompok yang 

dilakukan ditandai dengan meningkatknya kematangan emosi 

secara keseluruhan dari kurang matang menjadi matang. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel frekuensi post test sebagai 

berikut: 

Tabel 23 

 Klasifikasi Skor Posttest 

 Kematangan Emosi 

 N=10 

No Rentang 

Skor 

Kategori 

Kematangan Emosi 

f % 

1 137-162 Sangat Matang - - 

2 111-136 Matang 8 80% 

3 85-110 Cukup Matang 2 20% 

4 59-84 Kurang Matang - - 

5 32-58 Tidak Matang - - 

Jumlah 10 100% 

Berdasarkan tabel klasifikasi kematangan emosi di atas 

terlihat bahwa dari 10 orang siswa yang menjadi sampel terdapat 8 

orang siswa (80%) terdapat pada kategori matang, 2 orang siswa 

(20%) terdapat pada kategori cukup matang. 
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Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

 

  Berdasarkan gambar kematangan emosi diatas dapat di lihat bahwa 

setiap anak terjadi peningkatan skor, yaitu skor pretest AL sebanyak 80 

pointpada kategori kurang matang dan pada skor posttest sebanyak 130 

point pada kategori matang, skor pretest PW sebanyak 73 point pada 

kategori kurang matang dan pada skor posttest sebanyak 105 point pada 

kategori matang, skor pretest RH sebanyak 59 point dan pada skor posttest 

sebanyak 108 point, skor pretest BA sebanyak 81 point dan pada skor 

posttest sebanyak 128 point, skor pretest MMR sebanyak 79 point dan 

pada skor posttest sebanyak 131 point, skor pretest DPS sebanyak 84 point 

dan pada skor posttest sebanyak 112 point, skor pretest AS sebanyak 77 

point dan pada skor posttest sebanyak 118 point, skor pretest SA sebanyak 

73 point dan pada skor posttest sebanyak 115 point, skor pretest RA 

sebanyak 77 point dan pada skor posttest sebanyak 129 point, skor pretest 

NS sebanyak 84 point dan pada skor posttest sebanyak 133 point. Artinya 

setiap siswa memiliki peningkatan kematangan emosi setelah diberikan 

treatment. 
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E. Uji Hipotesis 

  Hipotesis yang akan diuji disini adalah hipotesis statistik, 

pengujian ini dilakukan untuk mencari signifikan atau tidaknya Pengaruh 

Layanan Bimbingan Kelompok terhadap Peningkatan Kematangan Emosi 

siswa. 

1. Analisis Uji t Secara Keseluruhan 

Tabel 24 

Skor Kematangan Emosi Keseluruhan 

N=10 

No Subjek Posttest Pretest D D
2
 

1. AL 130 80 50 2500 

2. PW 105 73 32 1024 

3. RH 108 59 49 2401 

4. BA 128 81 47 2209 

5. MMR 131 79 52 2704 

6. DPS 112 84 28 784 

7. AS 118 77 41 1681 

8. SA 115 73 42 1764 

9. RA 129 77 52 2704 

10. NS 133 84 49 2401 

∑ 1209 767 442 20172 

Rata-Rata 120,9 76.7 44.2 2017.2 

 

Selanjutnya untuk melihat berpengaruh atau tidaknya layanan 

bimbingan kelompok terhadap kematangan emosi siswa, maka akan 

dilakukan uji hipotesis dengan teknik analisis t-test. Adapun langkah-

langkah yang perlu ditempuh untuk memperoleh t-test sesuai rumus 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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a. Mencari mean dari difference 

    
  

 
 

    
   

  
 

MD =  44.2 

b. Mencari deviasi standar dari difference 

     √
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      √
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      √               

      √      

      7.97 

c. Mencari deviasi standar error dari mean difference 
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√    
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d. Mencari harga t0 
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Setelah didapatkan nilai    maka selanjutnya mencari nilai df 

untuk melihat signifikan atau tidaknya dengan 5%, dengan rumus 

sebagai berikut: 

 df = N-1 

 df = 10-1 

 df = 9 

Berdasarkan hasil analisis data statistik di atas maka didapatlah 

bahwa harga “t” hitung sebanyak 16.62 dengan df atau db 9. Maka 

apabila konsultasi pada tabel Nilai t, taraf 0,5% maka diperolehlah 

harga kritik t sebesar 1.83. Kemudian dengan membandingkan hasil 

dari t hitung (to) dengan t tabel (tt), maka dapat dianalisis bahwa t0 

lebih besar dari tt, pada taraf signifikansi 0,5% yaitu: 16.62 > dari 1,83. 

  

Berdasarkan  hasil perhitungan statistik maka dapat 

disimpulkan  hipotesis nihil (ho) yang menyatakan bahwa bimbingan 

kelompok tidak meningkat signifikan terhadap kematangan emosi 

siswa maka ditolak. Hipotesis alternatif (ha) yang menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan layanan bimbingan kelompok 

terhadap Kematangan Emosi Siswa kelas X di SMAN 2 Batusangkar 

taraf signifikansi 0,5%. 

 

F. Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian terdapat pengaruh bimbingan kelompok 

terhadap peningkatan kematangan emosi, data empirik ini sejalan dengan 

pendapat Amti  (dalam Hengki. P.6) yang menjelaskan bahwa  layanan  

bimbingan  kelompok  bertujuan  untuk  membantu  para  siswa yang 

mengalami masalah melalui prosedur kelompok, dalam hal ini membantu 

meningkatkan kematangan emosi siswa dan sangat penting dilakukannya 

bimbingan kelompok 
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Dalam  pelaksanaan  layanan  bimbingan  kelompok  menyediakan  

kesempatan  bagi  siswa  untuk berkomunikasi  lebih  efektif  sehingga  

berdampak  juga pada  peningkatan  kematangan  emosinya.  Karena materi-

materi  yang  dibahas  dalam  bimbingan  kelompok  akan  membantu  siswa  

dalam  proses  kematanganemosinya.  Sesuai  dengan  pendapat  Prayitno  

(1995:188)  bahwa  materi  yang  diberikan  dalam  bimbingan kelompok  

salah  satunya  berhubungan  dengan  bidang  sosial,  yaitu  pengendalian  

emosi,  penanggulangan konflik dan permasalahan-permalasahan yang timbul 

dalam masyarakat. Dan selanjutnya Winkel (dalam Annajmi, 2015 P.5) 

bimbingan  kelompok  berguna  oleh  konselor  untuk  memberikan  suatu  

informasi pada  siswa  salah  satunyaadalah menyangkut tugas-tugas 

perkembangan remaja yang salah satunya adalah mencapai kematangan 

emosi. 

Dalam proses pelaksanaan bimbingan kelompok berlangsung sangar 

efektif dan efesien dilaksanakan untuk meningkatkan kematangan emosi 

siswa Karena pada saat melaksanakan layanan  bimbingan  kelompok siswa 

memperoleh  kesempatan  mendapatkan  layanan secara  merata  bagi  

pembahasan dan  pengentasan  masalah  yang  dialami  secara  bersama  

melalui  dinamika  kelompok berkenaan dengan topik tugas yang telah 

peneliti berikan. 

Proses  pemberian  layanan  bimbingan  kelompok  dilakukan  sebanyak  

empat  kali pertemuan.  Anggota  bimbingan  kelompok  awalnya  canggung  

dan  kaku  sehingga  dalam pelaksanaan  bimbingan  kelompok  pertama  

banyak  yang  diam  dan  menjawab  jika  peneliti bertanya saja.  Selanjutnya  

pada proses pelaksanaan bimbingan kelompok berikutnya terjadi peningkatan 

dimana anggota kelompok yang sebelumnya diam sudah berani 

menyampaikan pendapat  serta  suasana  yang  sebelumnya  kurang  

menyenangkan  menjadi  menyenangkan.  
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Pada  setiap  prosesnya  terjadi  perubahan  yang  cukup  baik  dalam  

pelaksanaan  bimbingan kelompok terlihat anggota kelompok aktif, dinamis 

dan menyenangkan.Setelah  melaksanakan  tahap  demi  tahap  proses  

bimbingan  kelompoksebagian  dari anggota  kelompok  sudah  merasakan  

perubahan  seperti  mampu  mengontrol  emosi,  mampu beradaptasi dengan 

teman di kelas dan memiliki sikap empati yang baik. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi menurut Hurlock 

(dalam lailiyah, H, 2012. P. 69), antara lain:  

a. Usia  

b. Perubahan Fisik dan Kelenjar  

Beberapa ahli psikologi menyebutkan adanya beberapa faktor 

yang mempengaruhi perkembangan kematangan emosi seseorang 

(Astuti, dalam Lailiyah, H, 2012. P. 69), yaitu:  

a. Pola Asuh Orang Tua 
b. Pengalaman Traumatik 
c. Temperamen 
d. Jenis Kelamin  
e. Usia, perkembangan  kematangan  emosi  yang  dimiliki  

seseorang sejalan dengan pertambahan usianya. Hal ini 
dikarenakan kematangan emosi dipengaruhi oleh tingkat 
pertumbuhan dan kematangan fisiologis seseorang. Ketika usia 
semakin tua, kadar hormonal dalam tubuh turut berkurang, 
sehingga mengakibatkan penurunan pengaruhnya terhadap 
kondisi emosi (Moloney, dalam Puspitasari Nuryoto 2001).  

Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan seseorang yang 

sudah tua, kondisi emosinya masih seperti orang muda yang 

cenderung meledak ledak. Hal tersebut dapat diakibatkan karena 

adanya kelainan-kelainan di dalam tubuhnya, khususnya kelainan 

anggota fisik.  Kelainan yang tersebut dapat terjadi akibat dari 

pengaruh makanan yang banyak merangsang terbentuknya kadar 

hormonal. 

Kematangan emosi yang dimiliki oleh siswa setelah bimbingan 

kelompok menggambarkan bahwa individu tersebut dapat memahami 
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diri sendiri, memahami orang lain dan dapat memahami lingkungan. 

Mampu memahami diri sendiri artinya individu yang mempunyai 

pandangan atau penilaian baik terhadap kekuatan dan kelemahannya. 

Mampu melihat dan menilai dirinya secara obyektif dan realitis. 

Individu dapat menggunakan kelebihan dan bakatnya secara  efektif, 

dan  bebas dari frustrasi- frustrasi yang biasa timbul karena keinginan 

untuk mencapai sesuatu yang sesungguhnya tidak ada dalam dirinya. 

Mampu memahami orang lain artinya ketika individu  yang  

bisa  menerima  keadaan  orang  lain  yang  berbeda-beda. Individu  

dikatakan  dewasa  jika  mampu  menghargai  perbedaan,  dan  tidak  

mencoba membentuk  orang  lain  berdasarkan  citra  dirinya  sendiri. 

Mampu menerima lingkungan atinya ketika individu bisa menerima 

dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar dengan baik, serta mampu 

mengikuti aturan dan norma-norma yang ada dilingkungannya. Ketiga 

aspek kematangan emosi ini sangat diperlukan dalam kehidupan 

sehari-hari,begitu juga terhadap siswa di sekolah. 

Ketika siswa memiliki kematangan emosi yang rendah maka 

yang akan terjadi adalah siswa akan menimbulkan tingkah laku salah 

suai baik bagi dirinya, orang lain, maupun terhadap lingkungannya.  

Berkenaan dengan hasil riset ini, maka peneliti merekomendasikan 

1. Kepada pihak sekolah SMAN 2Batusangkar agar dapat 

memperhatikan dan membantu siswa dalam meningkatkan 

kematangan emosi siswa di sekolah. 

2. Kepada  guru  BK  di  SMAN 2 Batusangkar  hendaknya  terus  

melaksanakan dan  meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  layanan  

bimbingan  kelompok  agar  membantu siswa dalam meningkatkan 

kematangan emosi siswa di sekolah dan mengembangkan potensi diri 

siswa di dalam dinamika kelompok. 
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3. Selanjutnya  temuan  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  terdapat  

pengaruh  layanan bimbingan  kelompok  terhadap  peningkatan 

kematangan  emosi  siswa.  Kepada  para  siswa  SMAN 2 

Batusangkar agar dapat  mengikuti dan  menerima dengan baik dalam 

proses pemberian layanan tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil tentang pengaruh bimbingan kelompok terhadap 

peningkatan kematangan emosi siswa dapat disimpulkan.  

1. Terdapat peningkatan kematangan emosi siswa setelah diberikan treatment  

dengan nilai rata-rata pre test 76.7 point pada kategori rendah dengan nilai 

rata-rata post test 120.9 point pada kategori tinggi dengan selisih point 

44.2. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan bimbingan kelompok peningkatan 

kematangan emosi siswa dengan hasil uji-t yaitu dengan nilai t0 (16,62) > tt 

(1,83) 

3. Bimbingan kelompok dapat meningkatkan kematangan emosi siswa. 

B. Implikasi  

Implikasi dalam penelitian ini yaitu dapat berguna bagbimbingan 

kelompok dapat digunakan sebagai layanan untuk membantu siswa yang 

memiliki kematangan emosi yang  rendah bisa berubah menjadi kematangan 

emosi yang 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 bimbingan 

kelompok terhadap kegiatan-kegiatan lain terutama dalam proses 

pembelajaran. 

2. Peneliti selanjutnya agar dapat melanjutkan penelitian ini dan lebih 

mengembangkannya terhadap variabel yang lain. 
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