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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Pada era Globalisasi pada masa sekarang ini, arus informasi begitu deras

masuk dari berbagai macam media, yang mana arus informasi ini tidak ada

penyaringannya semua manusia bisa bebas mengaksesnya tanpa batas usia, seperti

media Televisi, Media Masa dan Internet. Arus informasi tersebut semakin lama

membuat cara pandang dan perilaku remja sedikit demi sediki berubah

meninggalkan perilaku  asli  leluhur  bangsa  Indonesia.  Perubahan  perilaku

sangat  terasa  pada kalangan remaja. Fenomena yang terjadi saat ini siswa

yangseharusnya memempunyai perilaku positif karena mereka dalam proses

pendidikan pembentukan karakter, tetapi seiringi dengan adanya pengaruh

tayangan televisi, internet, majalah, gambar-gambar porno dan masih banyak lagi

yang lain yang sangat mudah diakses oleh  remaja,  memberikan  dampak  negatif

pada  perilaku  remaja.  hal  ini  kalau dibiarkan terus menerus nantinya bisa

merusak perkembangan generasi penerus bangsa.

Dampak negatif dari arus informasi yang bebas sudah bisa dirasakan pada

perubahan perilaku siswa. Seringkali siswa melakukan perbuatan yang kadang-

kadang tidak pantas dan  kata-kata yang kurang sopan terhadap guru dan teman-

temannya, melalui perilaku yang tidak mempunyai etika sopan santun dan dari

tutur kata yang kurang pantas diucapkan oleh seorang siswa dikarenakan tidak

bisa mengendalikan emosinya. Sopan santun adalah budi pekerti yg baik, tata

karma, peradaban, kesusilaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Sopan santun

juga dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku seseorang dalam kehidupan sehari-

hari harus sesuai dengan kodratnya, tempat, waktu dan kondisi lingkungannya.

Pengendalian emosi seorang siswa sangat di pengaruhi oleh faktor internal

(bawaan) dan faktor eksternal (lingkungan), karena pengendalian emosi ini

mampu untuk    mengatur    konsentrasi    siswa    ketika    sedang    belajar    dan



berbicara dengan guru dan teman-temannya, yang selanjutnya diharapkan dapat

meningkatkan potensi akademik. Baharudin (2009: 73).Dua faktor inilah yang

mempengaruhi kepribadian anak faktor bawaan disini adalah faktor keturunan dari

kedua orang tuanya sedangkan faktor lingkungan adalah dilingkungan yang

seperti apakah anak itu tinggali dan seperti apakah lingkungan tersebut. Karena

suatu lingkungan berpengaruh besar terhadap kepribadian seseorang anak, benar-

benar serat dengan proses pengembangan pengendalian emosi tersebut. Melatih

keberanian, percaya diri, dan kemandirian. Juga belajar menahan amarah yang

dapat menyebabkan tidak terkontrolnya etika berkomunikasi mahasiswa, menunda

keinginan, mengutamakan kepentingan orang lain, hingga belajar mengalah

dengan begitu potensi akademik mahasiswa dapat meningkat. Goleman (2001:34)

mengemukakan Peran IQ hanya sekitar 20% untuk memicu kesuksesan seseorang,

sedangkan 80% lainnya ditentukan oleh faktor lain, diantaranya pengendalian

emosianal (EQ). Beberapa ahli dalam bidang kecerdasan mengemukakan bahwa

seseorang yang memiliki IQ tinggi dapat memperoleh kegagalan dalam bidang

akademis, karir, dan kehidupan sosial apabila tidak memiliki pengendalian emosi

(EQ) yang baik.
Banyak  orang  yang  memiliki  kecerdasan  rata-rata  mendapat

kesuksesan dalam kehidupannya dikarenakan memiliki pengendalian emosi yang

baik sehingga terbentuknya etika berkomunikasi yang baik. Beberapa orang dari

kepala sekolah dasar hingga penceramah dan presiden telah berusaha sekuat

tenaga mengatasi krisis perkembangan moral/akhlak anak-anak, tetapi makin lama

keadaan justru semakin memburuk. Pada tahun 2003, lahirlah Undang-Undang

SIKDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) Nomor 20 Tahun 2003, menyebutkan

pendidikan adalah kegiatan sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian

emosi, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang akhirnya

dapat membentuk etika berkomunikasi yang baik yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa dan Negara.



1.2. Rumusan Masalah

Menurut (Sugiyono, 2014:88) Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan

yang akan  dicarikan  jawabannya  melalui  pengumpulan  data.  Sedangkan

menurut Rumengan (2013: 21), perumusan masalah perlu dilakukan karena tidak

semua masalah dapat diangkat kedalam suatu penelitian atau tidak semua

pertanyaan penelitian dapat dijawab. Berdasarkan latar belakang masalah dan

rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah : Apakah ada manfaat bimbingan kelompok terhadap

pengendalian emosi dalam meningkatkan etika berkomunikasi Siswa Kelas VIII

SMP Swasta Silinda ?

1.3. Defenisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap penafsiran istilah-istilah yang

digunakan, akan dijelaskan beberapa istilah yang didefenisikan secara

operasional yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1.    Bimbingan Kelompok

Layanan Bimbingan dan Konseling yang memungkinkan sejumlah peserta didik

secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan

dan nara sumber tertentu (terutama dari Guru Pembimbing) dan atau membahas

secara bersama-sama pokok bahasan (topic) tertentu yang berguna untuk

menunjang   pemahaman   dan   kehidupan   sehari-hari   dan   /   atau   untuk

perkembangan dirinya baik sebagai individu maupun sebagai pelajar, dan untuk

pertimbangan dalam pengambilan keputusan/atau tindakan tertentu, Hallen A.

(2005:80).

2.    Pengendalian Emosi

Melakukan pengendalian emosi berarti juga melakukan suatu bentuk pengelolaan

emosi, dimana pengelolaan emosi terkait dengan kemampuan penyesuaian diri

secara psikologis, dimana individu mampu mengidentifikasi, mengakui dan

mengelolanya,Santoso(2008:11).

3.    Etika Berkomunikasi

Etika komunikasi merupakan suatu rangkuman istilah yang mempunyai

pengertian tersendiri, yakni norma, nilai, atau ukuran tingkah laku yang baik



dalam kegiatan komunikasi disuatu masyarakat. Pada dasarnya komunikasi

interpersonal  dapat  berlangsung  secara  lisan  maupun  tertulis,  Suranto

(2011:135).

1.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Ada beberapa tujuan dari penulisan buku ini, Antara lain :

a. Tujuan Umum yaitu ; Untuk menganalisis pengendalian emosi,

bagaimana para siswa atau remaja dapat mengendalikan emosi agar

mampu mengatur  konsentrasi    siswa atau remaja ketika sedang

belajar dan berbicara dengan guru dan teman-temannya, yang

selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan potensi akademik.

b. Tujuan Khusus yaitu : Untuk memberikan pemahman kepada

mahasiswa bagaimana melakukan Program Layanan Bimbingan

Kelompok yang merupakan salah satu program layanan bimbingan

konseling yang digunakan dalam membantu siswa atau remaja

mengendalikan emosi melalui dinamika kelompok membahas

permasalahan, mengembangkan perasaan, pikiran, persepsi wawasan

dan sikap yang menunjang diwujudkannya tingkah laku yang efektif

demi meningkatkan potensi diri siswa atau remaja.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan buku ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Dari penulisan buku ini diharapkan dapat mengembangkan konsep

program layanan bimbingan kelompok dalam mengendalikan emosi,

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa atau remaja

tentang tantangan yang akan dihadapi dalam menjalani kehidupan

pribadi maupun sosial

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penulisan buku ini diharapkan bermanfaat bagi

masyarakat secara umum dan bagi mahasiswa atau remaja secara



khusus dalam mengatasi pengendalian emosi melalui layanan

bimbingan kelompok. Menimbulkan sikap yang positif dalam

bertindak terhadap keadaan diri dan lingkungan serta memiliki

kesempatan yang luas dalam berpendapat dan membicarakan hal-hal

yang terjadi di sekitar melalui dinamika kelompok.

1.5. Metode Penulisan

Dalam penulisan buku ini metode yang digunakan untuk menyusun dan

menyempurnakan isi dan data adalah :

a. Library Research (Kepustakaan)

Penulisan buku ini memperoleh data atau isi dari buku-buku yang berkaitan

dengan program layanan bimbingan kelompok, bimbingan konseling,

instrument bimbingan konseling, kecerdasan emosi, pengendalian emosi,

control emosi, makalah dan tulisan lain yang relevan.

b. Experiment Research (Empiris)

Penulis juga memperoleh data melalui studi lapangan, baik observasi, melalui

kegiatan pelaksanaan program layanan bimbingan kelompok di lapangan

1.6. Metode Analisis

Di dalam menganalisis data dan materi yang saya disajikan penulis

menggunakan metode Pra-Experimental Designs. Penulis sebelumnya

memberikan pre-test kepada kelompok yang akan diberikan perlakukan.

Kemudian penulis memberikan perlakuan   atau   treatment   berupa bimbingan

kelompok. Setelah selesai perlakuan, penulis memberikan post-test. Besarnya

pengaruh perlakuan dapat diketahui secara lebih akurat dengan cara

membandingkan   antara   hasil   pre-test   dengan   post-test.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isi buku ini penulis menguraikan dalam

satukesatuan yang saling berhubungan Antara satu dengan yang lainnya dan tidak

terpisahkan melalui sistematika penulisan Antara lain :
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BAB II

KAJIAN LITERASI

2.1 Pengertian Bimbingan Kelompok

Menurut Tohirin (2007:170) menyebutkan bahwa defenisi bimbingan

kelompok adalah   suatu cara memberikan bantuan kepada individu (siswa)

melalui kegiatan   kelompok.   Dalam   bimbingan   kelompok   merupakan

sarana   untuk menungjang perkembangan optimal masing – masing siswa, yang

diharapkan dapat mengambil manfaat dari pengalaman pendidikan ini bagi dirinya

sendiri.

Menurut Lahmuddin (2006:21) Layanan Bimbingan Kelompok yaitu

Layanan bimbingan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-

sama melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan baru dari guru

pembimbing (konselor)  dan  atau  membahas  secara  bersama-sama  pokok

bahasan  atau  topic tertentu yang berguna untuk menunjang pemahaman dan

kehidupan sehari-hari, dan atau untuk perkembangan dirinya baik secara individu

maupun sebagai pelajar, dalam pengambilan keputusan atau tindakan tertentu.

Winkel (2001: 65) istilah bimbingan kelompok digunakan “Bilamana siswa yang

dilayani lebih dari 1 orang”. Pada pelaksaan bimbingan kelompok ini memerlukan

beberapa orang yaitu 7-8 orang sehingga pembentukan kelompok dalam

membantu individu dalam melaksanakan beberapa masalah yang ada.

Sedangkan bimbingan kelompok menurut Prayitno (2004: 67), “bagaimana

dengan pendekatan kelompok dalam bimbingan kelompok merupakan bentuk

usaha pemberian bantuan kepada orang-orang yang memerlukannya”. Suasana

kelompok dapat merupakan wahana dimana masing-masing anggota kelompok

secara perorangan dapat memanfaatkan semua informasi, tanggapan dan berbagai

reaksi dari anggota kelompok tersebut.

Adapun dalam melaksanakan bimbingan kelompok perlu diperhatikan

jumlah anggotanya. Ungkapan prayitno (2004:08) kelompok yang terlalu kecil

misalnya 2 -3 orang akan mengurangi efektifitas layanan. Hal ini disebabkan oleh

isi dan ragam pembahasan menjadi terbatas karena hanya didapat oleh 2-3 orang

saja. Sebaliknya kelompok yang terlalu besar juga membuat efektifitas menurun



karena anggota yang terlalu banyak akan meminimalisir anggota untuk

berkomunikasi dan memberi atau menerima tanggapan didalam kelompok.

Menurunnya efektivitas kelompok akan mulai terasa jika jumlah anggota

kelompok melampaui dari 10 orang.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kelompok yang

mempunyai jumlah anggota 10 orang adalah   kelompok yang afektif karena tidak

terlalu kecil dan tidak terlalu besar.

Prayitno (2004:10)

Kelompok Lebih Efektif

Anggota Kelompok

Pimp Kelompok

Gambar 2.1

Bagan komponen Bimbingan Kelompok yang Efektif

2.2 Kegunaan Bimbingan Kelompok

Bimbingan Kelompok memiliki peranan  yang begitu penting Antara Lain :

1. Personil pembimbing keberadaannya sangat minim sedangkan jumlah

siswa yang perlu dibimbing sangat banyak membuat pelayan bimbingan

konseling tidak terkoordinir secara merata.

2. Siswa dibimbing bagaimana menghadapi tugas dan memecahkan

masalah secara bersama melalui bimbingan. Dengan begitu siswa dilatih

menjadi mandiri

3. Melalui kegiatan bimbingan kelompok diharapkan siswa terbiasa

mengungkapkan pendapat dan menghargai pendapat orang lain,
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membicarakan masalah secara bersama dalam kelompok hingga

mendapat solusi terbaik.

4. Para Siswa memperoleh banyak informasi yang mereka butuhkan dalam

memecahkan masalah mereka dan cara tersebut lebih ekonomis.

5. Memberi kesadaran kepada siswa bahwa mereka perlu seorang penyuluh

atau konselor agar memperoleh bimbingan yang lebih mendalam.

6. Dengan adanya bimbingan kelompok konselor dapat lebih mendekatkan

diri kepada para siswa dan menarik kepercayaan siswa dalam membantu

siswa memecahkan masalahnya.

2.3 Tujuan Dan Fungsi Layanan Bimbingan Kelompok

Layanan bimbingan kelompok ini dimaksudkan agar  para anggota

kelompok dapat memecahkan masalah secara bersama-sama dan memperoleh

informasi tentang topik yang dibahas, sehingga bermanfaat bagi individu maupun

kelompok dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Dengan harapan

menghasilkan hubungan yang baik diantara anggota kelompok, kemampuan

berkomunikasi sesama anggota kelompok yang berfungsi diperolehnya

pemahaman dari berbagai situasi dan kondisi lingkungan, mengembangkan sikap

tindakan nyata mencapai hal-hal yang diinginkan sebagaimana terungkap dalam

kelompok.

Amti dan Marjohan (2006:59) mengungkapkan: ada dua tujuan bimbingan

kelompok, baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum bimbingan

kelompok bertujuan memberikan solusi kepada siswa yang mengalami masalah

melalui dinamika kelompok sehingga masalah yang dihadapi dapat terpecahkan.

Lingkungan kelompok yang kondusif dan terkoordinir adalah tempat yang di

perlukan siswa sehingga setiap siswa dapat memanfaatkan berbagai informasi,

pandangan dan berbagai tanggapan dari teman-temannya dalam memecahkan

masalah dan membentuk pribadi siswa menjadi lebih baik. Menurut Prayitno

(2012: 150-151) terdapat tujuan umum dan tujuan khusus dalam bimbingan

kelompok (BKp), diantaranya tujuan secara umum yaitu,

Tujuan umum layanan bimbingan kelompok (BKp) adalah berkembangnya

kemampuan sosial siswa, khususnya kemampuan komunikasi peserta layanan.



Dalam kaitan ini, sering menjadi kenyataan bahwa kemampuan bersosialisasi/

berkomunikasi seseorang sering terganggu oleh perasaan, pikiran, persepsi,

wawasan dan sikap yang tidak objektif, sempit dan terkungkung serta tidak

efektif. Melalui layanan bimbingan kelompok hal-hal yang mengganggu atau

menghimpit perasaan dapat diungkapkan, dilonggarkan, diringankan melalui

berbagai cara; pikiran yang suntuk, buntu, atau beku dicairkan dan didinamikakan

melalui berbagai masukkan dan tanggapan baru; persepsi dan wawasan yang

menyimpang dan diperluas melalui  pencairan pikiran, penyadaran dan

penjelasan; sikap yang tidak objektif, terkungkung dan tidak terkendali, serta tidak

efektif digugat dan didobrak; kalau perlu diganti dengan yang baru yang lebih

efektif. Melalui dinamika BMB3 peserta layanan berpresepsi dan berwawasan

yang terarah,luwes dan luas secara dinamis, kemampuan berkomunikasi, bersosial

dan bersikap dapat dikembangkan. Para peserta berfikir, merasa, bersikap,

bertindak, dan bertanggung jawab berkenaan dengan materi yang dibahas dalam

layanan. Layanan BKp bermaksud mengentaskan masalah klien dengan

memanfaatkan dinamika kelompok.

Tujuan khusus bimbangan kelompok pada dasarnya terletak pada;

bimbingan kelompok bermasuk 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 dan bertanggung jawab. Dalam hal ini kemampuan

berkomunikasi verbal maupun non verbal, ditingkatkan.

2.4 Asas-Asas Dalam Bimbingan Kelompok

Asas yang perlu dipertikan dalam penyelenggaran bimbingan kelompok,

setiap anggota secara sukarela dan terbuka menyapaikan ide, gagasan dan

pendapatnya yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas, dan mengikuti

semua kegiatan yang sudah direncanakan oleh pimpinan kelompok. Tenggang

rasa atau pengendalian diri merupakan bagian penting dalam pengembangan

dinamika. Apabila dalam pembahasan tersebut ada sangkut paut dengan



kehidupan seseorang maka harus dirahasiakan artinya orang lain luar anggota

kelompok tidak boleh mengetahuinya.

Menurut Prayitno (2012:162-164) terdapat asas-asas yang harus diterapkan

dalam kegiatan bimbingan kelompok yaitu, sebagai berikut:

1. Kerahasiaan, segala sesuatu yang dibahas dan muncul dalam kegiatan

kelompok hendanggota kelompok hendaknya menyadari benar hal ini dan

bertekad untuk melaaknya menjadi rahasia kelompok yang hanya boleh

diketahui oleh anggota kelompok (AK) dan tidak disebarluaskan keluar

kelompok. Seluruh ksanakannya.

2. Kesukarelaan, kesukarelaan anggota kelompok dimulai sejak awal rencana

pembentukan kelompok oleh konselor (PK). Kesukarelaan terus-menerus

dibina melalui upaya PK (Pemimpin Kelompok) mengembangkan syarat-

syarat kelompok yang efektif dan penstrukturan tentang layanan bimbingan

kelompok. Dengan kesukarelaan itu anggoota kelompok akan dapat

mewujudkan peran aktif diri mereka masing-masing untuk mencapai tujuan

layanan.

3. Asas Keterbukaan, anggota kelompok secara aktif dan terbuka menampilkan

diri tanpa rasa takut, malu, ataupun ragu. Dinamika kelompok semakin

tinggi, berisi, dan bervariasi. Masukan dan sentuhan semakin kaya dan

terasa. Para eserta layanan bimbingan kelompok semakin dimungkinkan

memperoleh hal-hal yang berharga dari layanan ini.

4. Asas Kekinian, memberikan isi aktual dalam pembahasan yang dilakukan,

anggota kelompok diminta mengemukakan hal-hal yang terjadi dan berlaku

sekarang ini. Hal-hal atau pengalaman yang telah lalu dianalisis dan

disangkut-pautkan kepentingan pembahasan hal-hal yang terjadi dan berlaku

sekarang. Hal-hal yang akan datang direncanakan sesuai dengan kondisi

yang ada sekarang.

5. Asas Kenormatifan, dipraktiskan berkenaan dengan cara-cara

berkomunikasi dan bertatakrama dalam kegiatan kelompok, dan dalam

mengemas isi bahasan.

6. Asas Keahlian, diperlihatkan oleh PK dalam mengelola kegiatan kelompok

dalam mengembangkan proses dan isi pembahasan secara keseluruhan.



2.5 Tahapan Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok

Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan bimbingan kelompok yang

dikemukakan oleh Prayitno (2012:170), yaitu (1) Tahap pembentukan, (2) Tahap

peralihan, (3) Tahap kegiatan, (4) Tahapan penyimpulan, (5)  Tahap Penutup.

1. Tahapan Pembentukan

Tahapan untuk membentuk sejumlah individu menjadi satu kelompok yang

siap mengembangkan dinamika kelompok dalam mencapai tujuan bersama,

sehingga memungkinkan anggota kelompok mau berperan aktif dalam

pelaksanaan bimbingan kelompok.

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut :

a. Penjelasan pengertian dan tujuan dalam kegiatan bimbingan kelompok.

b. Penjelasan cara dan asas bimbingan kelompok.

c. Melaksanakan acara perkenalan antara perserta bimbingan kelompok.

d. Menciptakan permainan keakraban.

2. Tahapan peralihan

Tahapan untuk mengalihkan kegiatan awal kelompok kegiatan berikutnya

yang lebih terarah pada pencapaian tujuan kelompok. Dalam tahapan ini

dilakukan sebagai berikut :

a. Menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahapan berikutnya.

b. Mengamati apakah para anggota sudah siap menjalani kegiatan pada

tahapan berikutnya.

c. Menjelaskan kembali beberapa aspek pada tahapan pembentukan.

3. Tahapan kegiatan

Tahapan ini merupakan “kegiatan inti” untuk membahas topik-topik tertentu

pada bimbingan kelompok atau mengentaskan masalah pribadi anggota kelompok.

Sasaran yang akan dicapai adalah terbatasnya secara tuntas permasalahan yang

dihadapi oleh anggota kelompok, topik yang akan dibahas secara mendalam dan

tuntas, selanjutnya membuat kegiatan selingan.



4. Tahap Penyimpulan

Tahapan kegiatan untuk melihat kembali apa yang sudah dilakukan dan

dicapai oleh kelompok. Peserta kelompok diminta melakukan refleksi berkenaan

dengan kegiatan pembahasan yang baru saja mereka ikuti. Kegiatan yang

dimaksud yaitu PK meminta anggota kelompok mengemukakan kesan, pesan dan

harapan dari kegiatan yang telah dilakukan.

5. Tahap pengakhiran

Tahapan ini merupakan tahap akhir kegiatan atau penutup dari seluruh

kegiatan, kelompok merencanakan kegiatan BKp selanjutnya, dan salam hangat

perpisahan. Kegiatan-kegiatannya adalah:

a. Mengemukakan bahwa kegiatan sudah selesai.

b. Meminta kesan dan pesan dari anggota kelompok.

c. Memberikan tanggapan.

d. Merencanakan pertemuan selanjutnya yang dilaksanakan.

e. Menyampaikan ucapan terima kasih sebagai penutup dalam pelaksanaan

bimbingan kelompok.

2.6 Pengertian Pengendalian Emosi

Emosi adalah salah satu hal yang paling penting didalam diri manusia,

karena dengan adanya emosi manusia mampu mengekspresikan perasaannya, baik

itu perasaan senang, bahagia, sedih, marah, namun semua ekspresi tersebut harus

bisa di kendalikan dengan baik. Emosi yang dalam kondisi tidak menguntungkan

(sedih, marah) atau emosinya sedang tidak dalam keadaan stabil menyebabkan

aktivitas otak akan terganggu. Sebaliknya, dalam keadaan yang gembira dan

tenang menyebabkan aktivitas otak akan meningkat, sehingga dapat

berkonsentrasi dengan lebih baik, maka motivasi belajarpun akan semakin

meningkat karena akan mempertinggi usaha yang dilakukan siswa dalam

mencapai tujuannya

Rimawanti (2004: 25) seseorang yang dapat mengendalikan emosinya

maka akan lebih bertanggung jawab, lebih mampu memusatkan perhatian pada

tugas yang dikerjakan dan menaruh perhatian, lebih menguasai diri, nilai pada tes-

tes prestasi meningkat. Jika seseorang mampu mengelola emosinya secara positif



maka dia akan mampu mengendalikan dirinya. Sedangkan menurut menurut

Golman (2009: 200) individu yang tidak mampu mengatasi perasaan-perasaan

emosionalnya cenderung tidak mau memotivasi dirinya sendiri untuk melepas dari

masalah yang ada di lingkungan sosialnya. Menurut Yusuf (2004: 115) emosi

yang ada pada diri individu memberi pengaruh terhadap perilaku individu, yaitu:

a. Memperkuat semangat, apabila orang merasa senang atau puas atas hasil yang

telah dicapai.

b. Melemahkan semangat, apabila timbul rasa kecewa karena kegagalan dan

puncaknya ialah timbulnya rasa putus asa (frustrasi).

c. Menghambat atau mengganggu aktivitas belajar apabila sedang mengalami

ketegangan emosi dan bisa juga menimbulkan sikap gugup dan gagap dalam

bicara.

d. Mengganggu penyesuaian sosial, apabila terjadi rasa cemburu dan iri hati.

e. Mempengaruhi suasana emosional yang diterima dan dialami individu semasa

kecilnya dikemudian hari, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap

orang lain.

Pengendalian Emosi adalah kondisi seseorang yang berada dalam keadaan

menyenangkan agar tahan dan sigap dalam menghadapi berbagai bentuk

tantangan, Hernowo (2003:205).  Selanjutnya Ary Ginanjar Agustian (2007:226)

mengatakan pengendalian emosi adalah menjaga agar posisi emosi selalu dalam

posisi nol, atau posisi stabil. Pengendalian emosi perlu memamahami bahasa yang

mungkin lebih tinggi nilainya dari kata-kata. Selanjutnya Pengendalian Emosi

adalah kemampuan daya penyesuaian diri, keuletan kerja, sikap kerja, serta

ketelitian sekaligus kecepatan dalam mengerjakan suatu pekerjaan, Kunto Anggara

(2015:134).

2.7 Ciri-Ciri Pengendalian Emosi

Sedangkan ciri-ciri untuk pengendalian emosi, Khoiruddin

(http://khoiruddin.blog.uns.ac.id/page/4/, tgl 17 Nop 2016) menjelaskan bahwa

cirri-ciri orang yang  bisa mengendalikan emosi yaitu :

1. Mempunyai kemampuan untuk memotivasi diri.

2. Mampu bertahan mengahadapi frustasi.



3. Mampu mengendalikan hawa nafsu, hati tidak terlampau senang yang

berlebih-lebihan.

4 Menjaga agar tidak stress yang dapat melumpuhkan kemempuan berpikir.

5. Mampu menyelesaikan masalah atau konflik sendiri dengan baik.

6. Mampu membaca dan memahami perasaan orang lain dengan efektif dan

terampil bergaul.

7. Orang yang secara emosional cerdas, memiliki banyak keuntungan, misal

dalam berhubungan kasih sayang, politik, organisasi, produktivitas lebih

berhasil.

8. Mempunyai kemampuan untuk memantau perasaan diri sendiri atau orang lain

dari waktu ke waktu.

9. Mampu mengelola emosi dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun dan

tidak mempertuhankan hawa nafsu.

10. Tidak penakut, tidak gelisah, bermoral, tegas, ramah, sosial, hangat, mampu

menyesuaikan diri, terbuka, mandiri, amanah, bijaksana, adil, dan sebagainya.

Menurut Ari Ginanjar (2007:228) menyatakan bahwa untuk meredakan

emosi ada 6 cara yaitu :

1) Marah, ucapkanlah Istigfar: Astagfirullah

2) Kehilangan dan sedih, ucapkan Innalillahi wa inna ilaihi raa’jiun

3) Bahagia, ucapkan Alhamdulillah

4) Kagum, ucapkan Subhanallah

5) Takut, ucapkan Allahu Akbar

6) Panik, ucapkan Laa hawlaa walaa quwwaata illa billah

Dari kutipan di atas jelaslah bahwa untuk meredakan emosi seseorang ada

yang harus diucapkan ketika seseorang mengalami kurang dalam sebuah

pengendalian emosi. Seseorang terkendali emosi berkaitan dengan perasaan yang

menyenangkan ketika ia berada dalam sebuah tempat dimana ia bekerja.

Selanjutnya untuk menciptakan perasaan yang menyenangkan ditempat

kerja sebagai berikut :

1) Renungkan hal-hal yang menyenangkan dari apa yang anda kerjakan

2) Tanyakanlah sesuatu yang lebih dalam diri yang Anda lakukan saat ini,

Antonio Dio Martin (2006:22)



Selanjutnya dijelaskan tentang unsur-unsur kecerdasan emosi berdasarkan

prinsip cerdas emosi adalah sebagai berikut :

1) anak belajar dan menjadi mampu untuk mengidentifikasi emosinya

2) mengekspresikan perasaannya

3) memperkirakan tingkat emosinya

4) mampu mengelola emosi

5) mampu menunda ledakan emosi

6) mampu mengendalikannya

7) mampu mengurangi tekanan idir akibat emosi

8) dapat membedakan antara perasaan dan tindakan. Seto Mulyadi (2004:15)

Adapun yang menjadi prinsip utama dalam kecerdasan emosi ada 7 yaitu

sebagai berikut :

1) Bukan emosi yang mengendalikan saya tapi sayalah yang mengendalikan

emosi saya

2) Sayalah pencipta suasana dan isi interaksi saya dengan orang lain

3) Pikiran mempengaruhi emosi saya, selanjutnya emosi memengaruhi kualitas

tindakan saya

4) Dibalik sikap dan prilaku seseorang terdapat emosi terselubung

5) Pertarungan emosi menyenangkan dan tidak menyenangkan menyebabkan

sukses atau gagalnya saya

6) Suatu kebiasaan lama dapat diubah, jika terdapat kebiasaan baru yang lebih

menyenangkan dari kebiasaan sebelumnya

7) Emosi adalah kekuatan dahsyat yang dapat melamapaui batas kesadaran dan

fisik manusia. Anthonio Dio Martin (2006:4)

Adapun yang menjadi cirri-ciri manusia yang cerdas emosi yaitu :

1) Mampu mengenali perasaannya sendiri

2) Bisa berempati pada orang lain

3) Mampu memotivasi dirinya pada saat sedang down

4) Mudah bergaul, supel, dan mampu menyenangkan orang lain, Nanang Qosim

Yusuf (2008:277).

Dari kutipan di atas jelaslah bahwa seseorang yang mempunyai cerdas

emosi mempunyai cirri-ciri tersendiri begitu juga orang yang tidak cerdas



mempunyai cirri ketika ia mengejar kebahagian namun tidak pernah bahagia,

begitu juga banyak orang yang mengejar kekayaan namun tidak pernah kaya,

begitu juga orang yang mengejar kesuksesan namun gagal. Hal ini menyebabkan

sebuah penyakit yang disebut dengan STS (Syndrom Toxic Success).

Adapun yang menjadi STS adalah sebagai berikut :

1) Self sightedness (dirinya menjadi pusat pikirannya sendiri dan sering asyik

dengan apa yang dia lakukan sampai dia melupakan lingkungan sekitarnya

tanpa sadar

2) Stress surrender (kalah dan menyerah pada stress)

3) Ups dan down (perasaan yang tidak stabil kadang naik kadang turun)

4) Chronic cynicism (sinis yang sangat kronis)

5) Grauchiness (sering menertawakan orang lain)

6) Polyphasia (Kehilangan focus)

7) Feeling pestered (mudah tersinggung)

8) Psychological absteeism (berfikir banyak kebelakang tentang apa yang belum

dikerjakan dan berpikir ke depan apa yang harus dikerjakan

9) Chrono-currency (memandang waktu adalah uang dan kegiatan apa pun yang

tidak ada uangnya adalah penghamburan)

10) Spiritual deficit disorder (perasaan kekosongan ruhaniah)

11) Weariness (sering terlihat kelelehan tanpa henti, pola tidur yang terganggu,

sering mengantuk ketika sedang duduk)

12) Loss communication ( malas berkomunikasi dengan pihak luar)

13) Penyakit –penyakit kronis (kanker, jantung, stroke, dll)

14) Meaningless (hampa dalam hidup yang mengakibatkan bunuh diri), Nanang

Qosim Yusuf (2008:26)



BAB III

METODE PEMECAHAN MASALAH

3.1.Waktu dan Tempat

Lokasi pada penelitian ini adalah SMP Swasta Silinda. Adapun alasan

pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena secara fenomena siswa pada saat ini

tidak bisa menempatkan cara berkomunikasi yang baik karena tidak bisa

mengontrol emosinya sehingga komunikasi yang dilakukan tidak sesuai dengan

etika berkomunikasi, sehingga sesuai untuk diterapkannya bimbingan kelompok

untuk meningkatkan  pengendalian  emosi  Penelitian  ini  direncanakan  akan

dilaksanakan pada bulan Juli 2017 sampai dengan Desember 2018

.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Swasta

Silinda yang terdiri 55 orang siswa. Sedang subjek dalam penelitian ini adalah 10

orang siswa yang ditentukan secara purposive sampling..

3.3. Desain Pemecahan Masalah

Sugiyono menyatakan (2013:3) menyatakan, bahwa metode penelitian

adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk meneliti dan memahami objek

dengan prosedur yang masuk akal dan bersifat logis serta terdapat perolehan data

yang valid.

Arikunto (2010:123) menyatakan, bahwa pre-experimental designs (non

designs) sering dipandang sebagai eksperimen yang tidak sebenarnya. Oleh

karena itu sering disebut juga dengan istilah quasi eksperimen. Disebut demikian

karena eksperimen jenis ini belum memnuhi persyaratan seperti cara eksperimen

yang dapat dikatakan ilmiah mengikuti peraturan-peraturan tertentu. Pada

penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian Pra-Experimental Designs.

Peneliti sebelumnya memberikan pre-test kepada kelompok yang akan diberikan



perlakukan.   Kemudian   peneliti   melakukan   perlakuan   atau   treatment

berupa bimbingan kelompok. Setelah selesai perlakuan, peneliti memberikan post-

test. Besarnya pengaruh perlakuan dapat diketahui secara lebih akurat dengan cara

membandingkan   antara   hasil   pre-test   dengan   post-test.   Untuk

memudahkan memahami paradigma penelitian ini dapat dilihat pada gambar di

bawah ini:

O1 x   O2

Keterangan:

O1 : Pra-test diberikan sebelum melakukan bimbingan kelompok

X : perlakuan (bimbingan kelompok)

O2 :Post – test diberikan setelah melakukan bimbingan kelompok.

3.3.1 Langkah – langkah Pemecahan Masalah

Pelaku tindakan dalam memecahkan masalah ini adalah peneliti. Adapun

kegiatan yang dilakukan peneliti adalah :

1. Melakukan pre-test dengan memberikan angket

2. Membuat Enam (6)  Rencana Pelaksanaan Layanan

3. Melakukan  (treatment)  bimbingan  kelompok  selama  enam  kali  pertemuan

dengan topik bahasan yang berbeda.

4. Melakukan post-test dengan cara membagikan angket yang sama.

Untuk  lebih  jelasnya  peneliti  memberikan  bagan  desain  penelitian  yaitu  pre

experimenral pre test dan post tes group



Contoh Gambar pra eksperimental free test dan post test
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Tabel 3.1 Contoh Rencana Pemberian Layanan Bimbingan Kelompok

Materi Pengendalian Emosi

NO
Hari,

Tgl/Bln/Thn
Kegiatan Materi Tempat Waktu

1 Try Out
Uji coba skala
pengendalian emosi Kelas

40
Menit

2 Pre Test Skala pengendalian emosi Kelas
40

menit

3
Kontrak
kegiatan

Menjelaskan tentang
maksud dan tujuan dari
layanan bimbingan
kelompok

Kelas
40

Menit

4
Pertemuan

1
Perlukah kita saling
Mengenal Kelas

40
Menit

5
Pertemuan

2
Pertengkaran antar siswa di
lingkungan sekolah Kelas

40
Menit

6
Pertemuan

3 Kenakalan remaja Kelas
40

Menit

7
Pertemuan

4 Emosi Kelas
40

Menit

8
Pertemuan

5
Meningkatkan rasa percaya
Diri Kelas

40
Menit

9
Pertemuan
Post Test Skala pengendalian emosi Kelas

40
Menit

3.4. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu kondisi yang dimanipulasi,

dikendalikan atau diobservasi oleh peneliti. Penelitian ini melibatkan tiga jenis

variabel. Variabel bebas adalah bimbingan kelompokdan pengendalian emosi

Sedangkan variabel terikatnya adalah etika komunikasi.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui angket yang diberikan kepada siswa.

Arikunto (2006:151) mengatakan bahwa “skala atau kuesioner adalah sejumlah

pernyataan  tertulis  yang  digunakan  untuk  memperoleh  informasi  dari

responden,yang terdiri dari angket pengendalian emosi dan angket etika

komunikasi.  Untuk menilai jawaban siswa digunakan skala Likert sebagai

berikut:



Tabel 3.2

Contoh Pemberian Skor Angket Berdasarkan Skala Likert

NO.
Pertanyaan Positif Pertanyaan Negatif

Skor Keterangan Skor Keterangan

1. 5 Sangat Setuju 1 Sangat Setuju

2. 4 Setuju 2 Setuju

3. 3 Kurang Setuju 3 Kurang Setuju

4. 2 Tidak Setuju 4 Tidak Setuju

5 1 Sangat Tidak Setuju 5 Sangat Tidak Setuju

Tabel 3.3 Contoh Kisi-kisi Pengembangan Instrument Penelitian

Variabel Indikator Deskriptor
item

+ -

Pengendalian

Emosi

1. Mempunyai

kemampuan

untukmemotivasi

diri

a. Tidak mudah mengeluh

walaupun ada masalah

b. Tetap semangat

meskipun ada masalah

c. Mempunyai keyakinan

diri dan selalu

berpikiran positif untuk

bisa menyelesaikan

permasalahan

1, 2

3, 4

5, 6

7, 8

9

10

2. Mampu bertahan

menghadapi

frustasi

a. Tida mudah marah dan

putus asa saat

mempunyai

permasalahan

b. Tenang dalam

menghadapi

permasalahan

c. Bisa menerima kondisi

sesuai dengan kenyataan

13, 12

13, 14

15, 16

17, 18

19

20

3. Mampu a. Dapat menahan keingin- 21 24, 25



mengendalikan

hawa napsu atau

keinginan-

keinginan yang

muncul dari

dalam diri

keinginan yang muncul

sat sedang senang dan

sedih

b. Dapat berfikir ulang

mengenai keinginan-

keinginan yang muncul

apakah bermanfaat atau

tidak

22, 23 26

4. Mampu

menyelesaikan

masalah atau

konflik sendiri

dengan baik

a. Berusaha untuk tidak

selalu bergantung pada

orang lain

b. Mempunyai rasa

kepercayaan dan

keyakinan pada diri

sendiri

27, 28

29, 30

31, 32

33, 34

5. Mampu membaca

dan memahami

perasaan orang

lain dengan

efektif dan

terampil bergaul

a. Dapat menempatkan diri

sama seperti orang lain

b. Dapat menghormati dan

menhargai keberadaan

orang laing yang ada

disekitarnya

35, 36

37, 38

39, 40

41, 42

6. Orang yang

cerdas

emosionalnya

a. Mampu mengelola

perasaan yang ada pada

dirinya dalam kondisi

apapun

43, 44 45

Tabel 3.4 Contoh Kisi-kisi Pengembangan Instrument Penelitian

Variabel Indikator Deskriptor
item

+ -

Etika
Komunikasi
menurut
Suranto

 Nilai Kejujuran, keterbukaan,
kebaikan

1, 2, 3, 4,

6, 7, 8, 9,

5, 11, 13



(2011: 135) 10, 12, 14

 Norma Sopan dan santun 15, 18,

19, 21,

23, 24,

25, 26

16, 17,

20, 22,

 Ukuran
tingkah laku
yang baik
dalam
kegiatan
komunikasi
disuatu
masyarakat

Tata krama pergaulan yang
baik.

27, 28,

29, 30,

31,32, 33,

34, 35,

36, 37,

38, 39, 40

3.5.1   Uji  Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat

kesahihan atau kevalidan sesuatu instrument. Suatu instrumen yang valid atau

sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya intrumen yang kurang valid berarti

memiliki validasi rendah. Menurut Arikunto (2006:170) teknik yang digunakan

untuk menguji validitas alat ukur adalah dengan menggunakan teknik analisa data

Product Moment dari Carl

erson sebagai berikut:

Keterangan :

rxy = Koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y

N = Jumlah Responden

X = Skor responden untuk tiap item

Y = Total skor untuk setiap responden dari seluruuh item

∑X = jumlah standar distribusi X

∑Y = jumlah standar distribusi Y



∑X 2 = jumlah kuadrat masing-masing skor X

∑Y2 = Jumlah kuadrat masing-masing skor Y

Analisis butir dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya butir soal

dalam instrument dengan cara yaitu skor- yang ada dalam butir soal dibandingkan

dengan skor total, kemudian dibandingkan pada taraf siqnifikansi 5 %.

3.5.2   Uji Realibilitas

Realibilitas menunjukkan pada pengertian bahwa sesuatu instrument

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena

instrument itu sudah   baik.   Menurut   Arikunto   (2006:196)   bahwa   untuk

menguji   realibilitas digunakan rumus Alpa sebagai berikut:

r11 =

Keterangan :

R11 = Reliabilitas instrumen

k = Banyaknya butir pertanyaan

∑ = Jumlah varians item

= Varians total

3.6. Teknik Analisis Data

Menurut  Arikunto  (2006:306)  untuk  menganalisis  hasil  eksperimen

yang menggunakan pre-test dan post-test one group design, maka rumusnya

adalah:

t =

Keterangan :

Md = Mean dari perbedaaan pre-test dengan post-test

xd = Deviasi masing-masing subjek (d-Md)

d = Jumlah kuadrat deviasi

N = subjek pada sampel

= ditentukan dengan N-1



3.7 Analisis deskriptif Interval

Peneliti menggunakan anlisis interval untuk mengetahui gambaran tingkat

pengendalian emosi siswa SMP Swasta Silinda sebelum dan sesudah diberi

perlakuan berupa bimbingan kelompok. Sehingga dapat diketahui seberapa besar

bimbingan kelompok dapat meningkatkan pengendalian emosi siswa SMP Swasta

Silinda.

Untuk mendeskripsikan tingkat pengendalian emosi yang memiliki

rentang skor 1-4, maka interval pengendalian emosi sbb :

Skor maksimal : 5 X 55 : 275

Skor minimal : 1 X 55 : 55

Rentang : 275 – 55 : 220

Interval / Panjang kelas : 220 : 5 : 44

Tabel 4.5 Rentang Interval

SKOR KRITERIA

231 < x ≤ 275 Sangat Tinggi

187 < x ≤ 231 Tinggi

143 < x ≤ 187 Sedang

99 < x ≤ 143 Rendah

55 < x ≤ 99 Sangat Rendah



BAB IV

MENGELOLA EMOSI REMAJA MELALUI

LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan pengukuran pada

pengendalian emosi siswa dengan menyebarkan angket sebelum melakukan

pemberian layanan bimbingan kelompok ( pre-test ) dan setelah melakukan

pemberian layanan bimbingan kelompok ( post-test ). Selanjutnya data – data ini

diolah dengan tahapan mulai dari deskripsi data, pengujian persyaratan analisis,

dan pengujian hipotesis.

4.1 Deskripsi Hasil Penelitian

4.1.1 Contoh Pre-test Pengendalian Emosi Siswa

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan jumlah

responden 10 orang terdapat skor terendah = 95 dan skor tertinggi = 115, dengan

rata-rata (M) = 103.30 dan Standard Deviasi (SD) = 5.96. Perhitunngan

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 7.

4.1.2 Contoh Post-test Pengendalian Emosi Siswa

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan jumlah

responden 10 orang terdapat skor terendah 155 dan skor tertinggi 162, dengan

rata-rata (M) = 159.40 dan Standard Deviasi (SD) = 1.71. Perhitungan

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 8.

4.1.3 Contoh Pre-test Etika Komunikasii Siswa

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan jumlah

responden 10 orang terdapat skor terendah = 95 dan skor tertinggi = 112, dengan



rata-rata (M) = 101.50 dan Standard Deviasi (SD) = 6.02. Perhitunngan

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 9.

4.1.4 Contoh Post-test Etika Komunikasi Siswa

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan jumlah

responden 10 orang terdapat skor terendah 153 dan skor tertinggi 157, dengan

rata-rata (M) = 155,50 dan Standard Deviasi (SD) = 1.35. Perhitungan

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 10.

4.2 Uji Validitas

Berdasarkan  hasil  perhitungan  koefisien korelasi, untuk butir angket

pengendalian emosi nomor 1 diperoleh rxy = 0,488 pada taraf signifikan  = 5%

dan N = 55 didapat nilai rtabel = 0,261 selanjutnya dari hasil tersebut dapat dilihat

bahwa rxy> rtabel yaitu 0,488 > 0,261 begitu juga dengan butir angket etika

komunikasi nomor 1 rxy> rtabel yaitu 0,414 > 0,261 sehingga dapat disimpulkan

bahwa butir angket nomor 1 dinyatakan valid (sahih). Contoh Perhitungan butir

angket pengendalian emosi nomor 1 adalah sebagai berikut :

r xy =

r xy =

rxy =

r xy =

r xy = 0,488



dan contoh perhitungan angket etika komunikasi nomor 1 adalah sebagai

berikut :

r xy =

r xy =

rxy =

r xy =

r xy = 0,414

Dengan cara yang sama pada perhitungan seperti butir angket di atas,

maka untuk nomor selanjutnya dapat dihitung. Hasilnya diperlihatkan seperti pada

lampiran 5 dan 6.

Berdasarkan pada hasil try out yang dilaksanakan di SMP Swasta Silinda

dengan jumlah 55 siswa, maka diperoleh hasil yaitu dari 45 butir item soal

pengendalian emosi ada 5 item yang tidak valid dan 40 butir soal pengendalian

emosi yang valid. Item pengendalian emosi yang tidak valid adalah item nomor

22, 24, 29, 34, 41 dan dari 40 item etika komunikasi ada 5 item yang tidak valid

dan 35 butir soal item etika komunikasi yang valid. Item etika komunikasi yang

tidak valid adalah item nomor 4, 11, 24, 35, 37, 39. Item yang tidak valid itu

dihilangkan/diabaikan. Dengan demikian keseluruhan item yang digunakan

berjumlah 40 soal butir pengendalian emosi dan 35 butir soal etika komunikasi

karena dianggap sudah mewakili setiap indikator dan dinyatakan layak digunakan

dalam penelitian.



4.3 Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas angket dengan menggunakan

rumus Spearman Brown belah dua ganjil-genap, diketahui nilai r11 pengendalian

emosi adalah 0,915 dan r11 etika komunikasi adalah 0.923, nilai setelah

dikonsultasikan dengan indeks korelasi termasuk dalam kategori tinggi. Maka

dapat disimpulkan bahwa angket pengendalian emosi siswa dan etika komunikasi

memenuhi kriteria reliabilitas sehingga dapat digunakan sebagai alat

pengumpulan data.

r11 =

Keterangan :

R11 = Reliabilitas instrumen

k = Banyaknya butir pertanyaan

∑ = Jumlah varians item

= Varians total

Nilai reliabilitas pengendalian emosi yang dicari dengan rumus alpha

adalah sebagai berikut :



Dari perhitungan di atas didapat r11 sebesar 0,915 dengan N = 55 dan

konsultasi = 5% didapat harga rtabel = 0,261, karena r11 (0,915) > rtabel (0,261)

maka perhitungan tersebut adalah reliabel.

Nilai reliabilitas etika komunikasi yang dicari dengan rumus alpha adalah

sebagai berikut :

Dari perhitungan di atas didapat r11 sebesar 0,932 dengan N = 55 dan

konsultasi = 5% didapat harga rtabel = 0,261, karena r11 (0,932) > rtabel (0,261)

maka perhitungan tersebut adalah reliabel.

4.4 Uji Hipotesis

Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan pengendalian emosi siswa

dilihat dari selisih pretes dan postes pengendalian emosi siswa. Sebelum

dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dicari mean beda dan deviasi beda

dengan membuat table tabulasi data pretes dan postes sebagai berikut  :

Contoh Pretes dan Postes Pengendalian Emosi Siswa.

No.
Nama Inisial

Siswa

Pretes

(X1)

Postes

(X2)

Selisih (d)

X1 – X2

Xd

(d – Md)
X2d

1
R02 104 162 58 -1.9 3.61

2
R08 99 158 59 -2.9 8.41

3
R12 102 157 55 1.1 1.21



4
R17 99 160 61 -4.9 24.01

5
R18 106 159 53 3.1 9.61

6
R21 106 160 54 2.1 4.41

7
R27 115 162 47 9.1 82.81

8
R42 95 160 65 -8.9 79.21

9
R46 98 158 60 -3.9 15.21

10
R55 109 158 49 7.1 50.41

(Jumlah) 1033 1594 561 278.9

M (rata-rata) 103.30 159.40 (Md) 56.10

Dari harga-harga di atas, diperoleh  :

Md = 56,10

X2
d = 278,9

N =  10

Maka,

t  =

t  =

t  =

t  = 31.87
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Contoh Pretes dan Postes Etika Komunikasi Siswa.

No.
Nama Inisial

Siswa

Pretes

(X1)

Postes

(X2)

Selisih (d)

X1 – X2

Xd

(d – Md)
X2d

1
R02 104 155 51 -3 9

2
R08 95 157 62 8 64

3
R12 101 156 55 1 1

4
R17 96 154 58 4 16

5
R18 103 155 52 -2 4

6
R21 104 153 49 -5 25

7
R27 112 157 45 -9 81

8
R42 96 155 59 5 25

9
R46 95 156 61 7 49

10
R55 109 157 48 -6 36

(Jumlah) 1015 1555 540 310

M (rata-rata) 101.50 155.50 54.00

Dari harga-harga di atas, diperoleh  :

Md  = 54,00

X2
d = 310

N   =  10

Maka,

t  =

t  =

t  =

t  = 29.18



Grafik Peningkatan Etika Komunikasi

dari perhitungan selisih pengendalian emosi dan etika komunikasi di atas, untuk

pengendalian emosi diperoleh thitung nya sebesar 31.87 sedangkan pada tingkat

signifikansi 5 % dan dk = N – 1 = 10 – 1 = 9 diperoleh t table sebesar 1,83. Karena
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diperoleh t table sebesar 1,83. Karena thitung>  ttabel yaitu 29.18 > 1,83 maka

hipotesis yang diajukan yaitu “Ada Manfaat Bimbingan Kelompok Terhadap

Pengendalian Emosi Siswa dalam Meningkatkan Etika Komunikasi, dapat

diterima dan teruji kebenarannya pada taraf signifikansi 5 %.

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Manfaat Bimbingan

Kelompok Terhadap Pengendalian Emosi Siswa dalam Meningkatkan Etika

Komunikasi. Masa remaja disebut sebagai periode penting yang membutuhkan

bimbingan dari orang dewasa. Bimbingan kelompok sebagai layanan yang

dipandang mempunyai kontribusi yang penting bagi kelompok yang sangat

membantu siswa dalam mengendalikan emosi (Enny Fitriani, jurnal sosial
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humaniora Vol 1 No.12 Tahun 2017). Melalui bimbingan kelompok diharapkan

siswa yang memiliki pengendalian emosi labil dapat mencari solusi bersama

anggota kelompoknya untuk mengatasi masalah pengendalian emosi mereka dan

seterusnya dapat mengoptimalkan potensi mereka kearah yang lebih positif. Hal

ini sesuai dengan pendapat Tatiek Ramlah (2001 : 17) yang menjelaskan bahwa

bimbingan kelompok merupakan salah satu teknik bimbingan yang berusaha

membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai

dengan kemampuan, bakat, minat serta nilai-nilai yang dianutnya dan

dilaksanakan dalam situasi bimbingan kelompk.

Dari analisis data telah terbukti bahwa ada Manfaat Bimbingan Kelompok

Terhadap Pengendalian Emosi Siswa dalam Meningkatkan Etika Komunikasi. Hal

ini dibuktikan dengan perhitungan pengendalian emosi uji thitung>  ttabel yaitu 31.87

> 1,83 dan perhitungan etika komunikasi uji thitung>  ttabel yaitu 29.18 > 1,83

Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan Ridwan (1999:111)

menyatakan bahwa perlu ada tiga kondisi di mana perubahan itu cenderung terjadi

yaitu :

a. Bila siswa memperoleh bimbingan untuk perubahan.

b. Bila orang-orang yang dihargai siswa memperlakukannya dengan cara-cara

baru atau berbeda.

c. Bila ada motivasi yang kuat dari siswa untuk membuat perubahan.

Dari hasil analisis data test awal (Pre-test) diperoleh skor dari angket

pengendalian emosi siswa dengan rata-rata = 103.30 sedangkan setelah

diberikannya layanan bimbingan kelompok (Post-test) diperoleh rata-rata =

159.40 dan etika komunikasi siswa dengan rata-rata = 101.50 setelah diberikannya



layanan bimbingan kelompok = 155.50, artinya adanya Manfaat Bimbingan

Kelompok Terhadap Pengendalian Emosi Siswa dalam Meningkatkan Etika

Komunikasi. Dalam hal ini semakin baik bimbingan kelompok yang diberikan

maka akan semakin baik pula pengendalian emosi siswa dan etika komunikasinya.

Jadi hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan ada Manfaat Bimbingan

Kelompok Terhadap Pengendalian Emosi Siswa dalam Meningkatkan Etika

Komunikasi dapat diterima.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diuraikan pada bab V, maka dapat disimpulkan

bahwa Terdapat Manfaat Bimbingan Kelompok Terhadap Pengendalian Emosi

Siswa dalam Meningkatkan Etika Komunikasi. Hal ini terlihat sebelum mendapat

bimbingan kelompok pengendalian emosi dan etika komunikasi siswa kelas VIII

SMP Swasta Silinda berada pada kategori rendah dan setelah dilakukan

bimbingan kelompok pengendalian emosi dan etika komunikasi mereka berubah

pada kategori sedang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka sebagai tindak lanjut penelitian ini

disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Saran Untuk Guru BK

Guru BK agar memberikan layanan bimbingan kelompok dengan lebih

teratur dan sistematis untuk membantu siswa agar lebih mampu mengendalikan

emosi diri dan etika komunikasi karena pengendalian emosi yang baik dan etika

komunikasi yang baik akan turut membantu menentukan keberhasilan siswa.

2. Saran Untuk Peneliti Yang Lain

Kepada peneliti yang lain menaruh perhatian meneliti pengendalian emosi

siswa, agar lebih memperhitungkan faktor-faktor lain yang memiliki hubungan

dengan pengendalian emosi dan etika komunikasi siswa seperti faktor keluarga,

teman sebaya, kontrol diri, lingkungan tempat tinggal.

3. Saran Untuk Subjek Penelitian



Mengingat ditemukannya bahwa ada Manfaat Bimbingan Kelompok

Terhadap Pengendalian Emosi Siswa dalam Meningkatkan Etika Komunikasi,

maka disarankan kepada siswa yang memiliki pengendalian emosi dan etika

komunikasi rendah untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok secara teratur

dan serius, menghindari pergaulan dengan teman yang nakal, menjauh dari

lingkungan yang kurang baik.
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Lampiran 1

CONTOH ANGKET UJI COBA PENGENDALIAN EMOSI SISWA

Identitas Responden

Nama :

Jenis kelamin :

Usia :

Petunjuk

1. Bacalah semua pertanyaan dengan teliti terlebih dahulu

2. Jawablah semua pertanyaan sesuai dengan apa yang kamu alami tanpa ada

yang terlewatkan. Kamu tidak perlu ragu  dalam mengisi angket ini karena

jawaban yang anda berikan semuanya benar dan tidak akan mempengaruhi

keadaan kamu  pada saat ini.

3. Angket ini hanyalah digunakan untuk penelitian dan tidak untuk  di

publikasikan. Kami akan menjaga  kerahasiaan jawaban yang kamu

berikan.

4. Berilah tanda (√)  pada satu pilihan jawaban yang sesuai dengan pendapat

kamu, pilihan jawaban adalah :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

KS : Kurang Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju



Selamat Menjawab

No PERTANYAAN SS S KS TS STS

1 Sesulit apapun PR yang diberikan akan dikerjakan

semampu saya

2 Mengerjakan tugas sebanyak apapun dengan hati

yang tegar

3 Tetap semangat mengerjakan tugas sekolah walaupun

ada tugas rumah yang harus dikerjakan

4 Tetap semangat mengikuti pelajaran walaupun nilai

ulangannya jelek

5 Orang yang berbuat jahat pasti mendapat balasan dari

yang diatas

6 Perbuatan mencontek akan merugikan diri sendiri

7 Mudah mengeluh bila lelah dalam melaksanakan

kegiatan sekolah

8 Merasa jengkel bila tugas sekolah terlalu banyak

9 Bila dimarahi orangtua karena ulangan jelek, tidak

akan mau mengerjakan PR

10 Saya yakin bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang

lain

11 Saya akan memaafkan teman yang tidak ikut kerja

kelompok bila tidak diulangi lagi

12 Tetap sabar menjalankan perintah orangtua, karena

itu sebuah kewajiban

13 Saya akan berterus terang kepada guru seandainya

tugas sekolah tertinggal

14 Saya akan tetap tenang bila disuruh mengerjakan soal

kedepan walaupun soalnya sulit



15 Tidak perlu panik bila ada kebutuhan mendesak

disekolah

16 Saya akan terima bila harus mencatat semua

pelajaran karena orangtua saya tidak mampu

membelikan buku pelajaran

17 Seandainya ada teman yang tidak suka dengan

kelakukan saya, saya akan marah

18 Bila ada kendala dijalan saya tidak akan masul

sekolah

19 Marah bila ada teman yang mengejek kekurangan

saya

20 Panik bila tiba-tiba ada ulangan mendadak

21 Saya senantiasa sabar bila orangtua saya tidak bisa

membelikan apa yang saya inginkan

22 Saya tidak akan kecewa bila mendapat nilai jelek

karena kesalahan saya

23 Saya akan bersabar ketika serius belajar tiba-tiba

mati lampu

24 Memilih teman saat bergaul dilingkungan sekolah

25 Saya akan marah, seandainya ada teman yang

menganggu saya didalam kelas

26 Kecewa bila tidak mendapat rangking

27 Orang tua akan bangga seandainya saya mendapat

rangking

28 Seandainya menjadi ketua kelas saya akan

mengutamakan kepentingan bersama

29 Memiliki keinginan untuk merubah kehidupan kearah

yang lebih baik

30 Selalu yakin dalam melakukan hal apapun

31 Senantiasa menyendiri di kelas karena merasa



berbeda kehidupan ekonominya

32 Saya merasa kesal bila ada yang meminta bantuan

pada saat saya sibuk

33 Saya merasa kesal dengan kehidupan keluarga saya

34 Malas kesekolah kalau tidak diberi uang jajan oleh

orangtua

35 Saya berjalan kaki untuk sampai ke sekolah

36 Membantu pekerjaan rumah sebelum ke sekolah

37 Orang tua tidak membebani saya dengan tugas –

tugas di rumah

38 Saya menyelesaikan tugas – tugas di rumah pada

waktu luang

39 Sebelum ke sekolah saya menyelesaikan tugas –

tugas di rumah

40 Melakukan tugas – tugas di rumah karena terpaksa

41 Menghormati semua guru dan personil di sekolah

karena terpaksa

42 Akan menghindar dari guru yang tidak saya sukai

43 Tetap tenang walaupun lagi ada masalah dalam

keluarga

44 Sya akan tetap tersenyum walaupun bertemu dengan

teman yang suka meledek saya

45 Tidak suka ditegur oleh guru –guru



Lampiran 2

CONTOH ANGKET PRE-TEST PENELITIAN ETIKA KOMUNIKASI

A. Identitas Diri Siswa

Nama :

Kelas :

Jenis Kelamin : L/P (Lingkarilah jawaban yang saudara pilih)

B. Petunjuk Pengisian

1. Tulislah indentitas diri  saudara pada tempat yang telah disediakan

selengkap mungkin dan merupakan data asli.

2. Responlah pernyataan-peranyataan di bawah ini dengan memberi

tanda ceklist (√) pada pilihan jawaban yang paling mendekati benar

(yang benar-benar saudara lakukan). Apabila pernyataan yang

diajukan belum pernah dilakukan, maka responlah seperti apa yang

saudara lakukan seandainya saudara mengalaminya.

3. Isilah dengan ketentuan pilihan jawaban sebagai berikut:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

KS : Kurang Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

C. Lembar pernyataan: uji coba instrument

No Pernyataan SS S KS TS STS

1 Selalu berbicara dengan benar dengan teman dan orang

lain

2 Tidak berbohong dalam menyampaikan informasi

3 Jujur dalam berbicara

4 Mengembalikan uang jika kita diberikan kembalian

yang lebih



5 Menutup-nutupi kesalahan sendiri

6 Terbuka saat berkenalan dengan orang lain

7 Berbicara apa adanya tentang diri sendiri jika orang

lain menanyakan

8 Saya memberikan informasi yang jelas ketika ada yang

bertanya dijalan

9 Mampu berbicara baik dengan teman dan orang lain

10 Dapat memberikan saran yang tepat saat berdiskusi

11 Cuek ketika teman bertanya tentang pelajaran

12 Memberikan perhatian kepada orang lain

13 Lebih baik pulang dari pada menyeguk teman sakit

14 Dapat membantu teman ketika sedang kesusahan

15 Sopan dan santun terhadap orang tua dan orang lain

16 Berbicara dengan dosen nadanya sama saat berbicara

dengan teman

17 Memotong pembicaraan dosen ketika menjelaskan

18 Tidak mempergunjing teman atau orang lain

19 Mampu berbicara dengan sopan pada orang lain

20 Nasehat orang tua selalu diabaikan

21 Selalu mendengarkan dosen ketika sedang

menyampaikan mata pelajaran

22 Menyapa dosen dengan panggilan saja

23 Dapat mendengarkan orang lain ketika sedang

berbicara



24 Takut akan berbicara kotor

25 Mengucapkan salam ketika bertamu

26 Menghormati pendapat orang lain

27 Tidak membatasi pergaulan dikarenakan perbedaan

bahasa

28 Menghormati adat istiadat di suatu daerah

29 Menjaga keharmonisan dengan teman atau orang

dilingkungan kita

30 Tidak melawan kepada kedua orang tua

31 Memanggil sebutan abang atau kakak kepada orang

yang lebih tua

32 Dapat menyesuaikan pembicaraan pada orang yang

lebih tua dan teman sebaya

33 Meminta maaf kepada teman jika kita berbuat sala

34 Mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah

membantu kita

35 Tidak marah ketika teman mengajak kita bercanda

36 Ketika berjanji selalu menepati

37 Tidak berbicara hal yang menyinggung perasaan

teman

38 Mengerti keadaan teman yang lagi sedih

39 Dapat meberikan nasehat yang baik pada teman

40 Menghormati orang lain sedang beribadah



CONTOH RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN

BIMBINGAN KELOMPOK

I. IDENTITAS

A. Satuan Pendidikan : SMA Swasta Kartini Utama Sei Rampah

B. Tahun Pelajaran : 2017-2018, Semester II

C. Sasaran Pelayanan : kelas X

D. Pihak Terkait : Guru Bimbingan Konseling disekolah

II. WAKTU DAN TEMPAT

A. Tanggal : -

B. Jam Pembelajaran/Pelayanan : Diselengarakan di luar waktu jam

pembelajaran sesuai kesepakatan Guru

BK atau Konselor dengan setiap

kelompok sasaran pelayanan.

C. Volume Waktu : 45 Menit

D. Spesifikasi Tempat : Ruang Kelas

III. MATERI PEMBELAJARAN

A. Tema/Topik

1. Tema : Emosi

2. Sub Tema : Kunci Sukses adalah Pengendalian

Emosi (Topik Tugas).

B. Sumber Materi Pembelajaran :

Buku, Pengalaman guru dan peserta didik dalam mengelola emosi

IV. TUJUAN / ARAH  PENGEMBANGAN

Mengembangkan cara mengendalikan emosi, agar siswa dapat memahami

dan mengontrol diri saat emosi



V. METODE DAN TEKNIK

A. Jenis layanan : Bimbingan Kelompok (dengan Topik

Tugas)

B. Kegiatan Pendukung : -----

VI. SARANA

 Tidak digunakan sarana khusus

VII. SASARAN PENILAIAN HASIL

A. Kemampuan siswa mengelola atau mengendalikan emosi dalam segala

situasi

B. Kemantapan keterlaksanaan cara memahami dan mengendalikan emosi

VIII. LANGKAH KEGIATAN

Layanan bimbingan kelompok diselenggarakan melalui empat tahap layanan,

yaitu tahap pembentukan, peralihan, kegiatan, dan pengakhiran.

A. Langkah Pengantaran : TAHAP PEMBENTUKAN

1. Mengucapkan salam dan mengajak peserta didik berdoa untuk

memulai kegiatan kelompok dengan penuh perhatian, semangat dan

penampilan mereka dengan melakukan kegiatan berpikir, merasa,

menyikapi dan bertanggung jawab berkenaan dengan materi yang

dibahas.

2. Menjelaskan pengertian, tujuan dan proses kegiatan layanan

Bimbingan Kelompok yang sedang diselenggarakan. Disini

ditekankan aktifitas dinamika kelompok yang diharapkan dilakukan

oleh seluruh peserta didik/anggota kelompok.

3. Membangun suasana keakraban, kebersamaan untuk terbangunnya

dinamika kelompok yang terbuka dengan penuh semangat.



B. Langkah Penjajakan : TAHAP PERALIHAN

1. Mengarahkan perhatian peserta/anggota kelompok dari suasana

pembukaan ke suasana kegiatan kelompok, yaitu membahas

permasalahan yang hendak dikemukakan oleh pemimpin kelompok

(PK) dalam hal ini Guru BK atau Konselor.

2. Menanyakan kepada peserta apakah mereka telah siap untuk

membahas topik utama dalam kegiatan kelompok? Jika semuanya

oke, kegiatan kelompok memasuki tahap ke-empat/ terakhir.

C. Langkah Penafsiran dan Pembinaan : TAHAP KEGIATAN

Pemimpin Kelompok (PK) Peserta (Anggota Kelompok)

1. Pemimpin kelompok menjelaskan

kepada anggota kelompok bahwa

topik yang akan dibahas dalam

pertemuan BKp (bimbingan

kelompok) adalah topik tugas

dengan judul Cara Mengendalikan

Emosi

1) Peserta memahami topik

yang akan dibahas, serta

merespon dan

mengeluarkan pendapat

tentang apa itu emosi serta

cara menahan emosi.

2. Pemimpin kelompok meminta

masing-masing peserta

mengemukakan pendapat tentang

topik yang dibahas meliputi

pengertian emosi, kunci sukses

adalah pengendalian emosi, cara

mengelola emosi, akibat tidak dapat

mengelola emosi dan masing-masing

peserta diberikan teknik untuk lebih

memahami tema yaitu menggunakan

teknik Role Playing (bermain peran).

2) Peserta merespon dengan

memberi tanggapan tentang

topik kegiatan yang dibahas

serta teknik yang akan

dilakukan.

3. Didalam teknik role playing 3) Peserta mengemukakan



(bermain peran) terdapat skenario

atau sketsa cerita, dimana skenario

tersebut untuk masing-masing

peserta kegiatan bimbingan

kelompok perankan.

pendapatnya masing-

masing

4. Pemimpin kelompok masing-masing

peserta mengambil peran dalam

skenario yang telah dibuat, disini

akan diketahui bagaimana peserta

dapat memahami diri untuk dapat

mengelola emosi. Baik emosi yang

positif dan negatif

4) Peserta merespon dengan

berlomba angkat suara

mengambil peran yang

ingin dimainkan.

5. Dalam tahap kegiatan ini pemimpin

kelompok (PK) mengawasi setiap

gerak maupun dialog yang dilakukan

peserta. Guna mendapatkan inti atau

arti dilakukannya teknik bermain

peran (role playing) dengan tema

kunci sukses adalah pengendalian

emosi.

5) Peserta memainkan peran

dengan baik sesuai dengan

skenario yang diberikan

pemimpin kelompok.

6. Pemimpin kelompok meminta

peserta (beberapa orang)

memberikan komentar umum

terhadap peran yang telah dilakukan

serta hal-hal yang diungkapkan

peserta lain. Dari komentar tersebut

peserta akan lebih paham

kekurangan serta kelebihan masing-

masing peserta.

6) Peserta memberikan

komentar dan memberikan

masukan kepada peserta

kelompok yang lain yang

telah memainkan perannya.

7. Pemimpin kelompok secara khusus

meminta peserta (dengan sukarela)

mengungkapkan bagaimana cara

7) Peserta menuliskan kondisi

BMB3 yang telah di dapat

dari hasil topik yang telah



mengendalikan emosi dengan cara

BMB3 (Berfikir, Merasa, Bersikap,

Bertindak dan Bertanggungjawab).

dibahas dengan

menggunaka teknik role

playing (bermain peran)

sehingga peserta mendapat

banyak pengetahuan serta

mencari alternative

masalah.  Peserta

mendengar intruksi yang

diberikan pemimpin

kelompok

8. Pemimpin kelompok meminta

sebanyak- banyaknya peserta untuk

tampil seperti itu, sesuai dengan

waktu yang tersedia jika waktu

masih memungkinkan, bisa diminta

peserta lain mengemukakan

pendapat tentang isi/konten dari

topik yang dibahas sesuai dengan

kondisi dirinya.

8) Peserta lain membahas

(dengan cara bertanya,

menanggapi dan atau

memberi saran) yang

dikemukakan oleh kawan

peserta

9. Selama tahap kegiatan pemimpin

kelompok (PK) memberikan

penguatan untuk membangun

semangat berdinamika kelompok di

antara para peserta, sambil

meluruskan dan menambahkan hal-

hal yang perlu sehingga para peserta

memperoleh wawasan dengan

makna yang lengkap dan benar.

9) Peserta mendengarkan dan

memahami nasihat yang

diberikan oleh pemimpin

kelompok

10. Pemimpin kelompok meminta

peserta anggota kelompok

memberikan saran serta satu-dua

orang peserta didik menuliskan

10) Peserta didik mengambil

kesimpulan tentang hasil

yang diperoleh berkenaan

dengan materi yang



kondisi BMB3 yang terjadi pada diri

mereka masing-masing, berkenaan

dengan tanggung jawab mereka

menerapkan cara mengendalikan

emosi dalam situasi apapun.

dibahas, demi kehidupan

keseharian secara efektif.

Dua orang peserta anggota

kelompok menuliskan

kondisi BMB3 yang terjadi

pada diri masing-masing,

dan bertanggung jawab

dalam menerapkan cara

mengendalikan emosi

dalam situasi apapun.

D. Kegiatan penutup: TAHAP PENGAKHIRAN

Akhir kegiatan adalah penutupan, PK menyampaikan terimakasih atas

berlangsungnya kegiatan dengan baik, menyampaikan kegiatan tindak

lanjut; setelah itu diakhiri dengan do’a, permainan dan salam

perpisahan.

Nama permainan : donald bebek

Cara bermain :

Pertama seluruh anggota membentuk lingkaran dan meletakkan kaki kanan
masing-masing kedepan, sehingga ujung kaki menyatu kekaki anggota lainnya.
Setelah itu baru sama-sama bernyanyi “bebek donald mundur tiga langkah”
wekwkwkk sambil mundur kebelakang. Baru seluruh anggota serentak
mengucapkan “umpipa ala iyung gambrang” dengan tangan dibalik-
balikkan.Apabila umpipa ala iyung gambrang siap diucapkan.Tangan siapa yang
tangannya berhenti ditelapak tangan maka dia lah yang menang. Dan siapa yang
menang dia akan menginjak dengan spontan kaki anggota yang dia mau. jika ada
kaki yang kena maka itu lah yang kalah. Dan orang yang kalah akan dihukum
sesuai dengan kesepakatan.

Tujuan permainan :
a. Untuk menciptakan Suasana seru dan gembira

b. Untuk mengakrabkan dan menyaman kan para peserta

c. Menumbuhkan suasana kebersamaan antar anggota

Setelah kegembiraan, kenyamanan, dan kebersamaan terjalin, kegiatan akan
berjalan dengan baik.



Materi 2 RPL
Kunci Sukses Adalah Pengendalian Emosi

A. Pengertian Emosi

Emosi merupakan suatu reaksi psikologi seseorang dalam bentuk tingkah
laku atau untuk melakukan suatu tindakan. Emosi diekspresikan dalam perilaku.
Emosi yang dihayati oleh seseorang diekspresikan dalam perilakunya, terutama
dalam ekspresi raut wajah dan suara/bahasa. Emosi seseorang muncul berkaitan
erat dengan apa yang dirasakan seseorang secara individu. Emosi merujuk kepada
suatu perasaan dan pikiran-pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan
psikologis, dan serangkaian kecendrungan untuk bertindak..

Berbagai macam emosi bisa dikategorikan menjadi sedih, stres, putus asa,
kecewa, marah, senang, bahagia, frustrasi, gembira, gelisah, depresi, terluka,
iri/dengki, kesepian, rasa bosan, takut, terkejut, jengkel, malu, khawatir, cemas,
rasa bersalah, tersinggung, dendam, sakit hati, rasa tidak mampu, benci, perasaan
tidak nyaman, bahagia, tersanjung, cinta, dll, dalam berinteraksi kita harus bisa
menemukan lawan yang tepat dari emosi lawan bicara kita untuk mendapat
komunikasi yang baik.

B. Kunci Sukses adalah Pengendalian Emosi

Seorang sahabat pernah bertanya," Apa yang membedakan orang yang bijak
dengan orang biasa?" Sekilas saya mencoba merenung, mungkin jawaban adalah
pengetahuan, tetapi sahabat itu mengatakan itu benar tapi bukan faktor utama.
Lalu saya menjawab lagi, kemampuan untuk memecahkan dan melihat masalah.
Dan sahabat saya menerangkan kembali, hampir mendekati faktor kunci utama.
Lalu saya menyerah dan meminta sahabat itu menjelaskan apa perbedaan orang
bijak dan orang biasa, dan satu jawaban yang tidak terduga dan ternyata sangat
mudah, jawabannya adalah Emosi.

"Kenapa Emosi," tanya saya lanjut kepada sahabat tersebut. "Kenapa emosi,
iya orang yang bijaksana adalah orang yang bisa mengontrol emosi dengan tepat,
tidak selalu orang bijaksana memiliki pengetahuan yang lebih, tetapi dengan
kemampuan emosi untuk mendengarkan dengan seksama, dia bisa mendapat
jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan kepadanya" demikian jawabannya. Dan
sahabat saya pun menambahkan kunci dari kesuksesan atau pun kegagalan
adalah emosi.

Lalu setelah perbincangan di atas, dapat suatu kesimpulan bahwa seluruh
aspek dalam hidup ini berhubungan dengan emosi, baik ketika kita lagi senang,
sedih, gembira, atau pun marah, di semua sisi emosi manusia sangat menunjang.
Sudah otomatis perilaku manusia dihasilkan oleh kekuatan emosional. Seringkali
pertentangan antar pribadi dihasilkan karena penonjolan emosi.Pertemuan antar
pribadi seringkali disebabkan emosi seperti belaskasih, sayang, perasaan tertarik.

Cara seseorang mengatasi masalah secara emosional akan dapat
memperkaya wawasan kehidupannya, namun dapat juga menyusahkan hidupnya
sendiri. Orang yang berhasil atau sukses dapat merespon emosi dengan tepat, dan
akan membuahkan sesuatu reaksi yang memang diinginkanya.

Jadi disaat ingin sukses, kita pasti tidak akan luput dalam berinteraksi
dengan sesama orang untuk mencapai tujuan kita. Nah dalam berinteraksi ini kita



harus bisa mengontrol atau menempatkan emosi yang tepat yang dalam
berinteraksi, misal ketika kita berbicara dengan orang yang tersenyum, kita harus
ikut tersenyum sebagai reaksi yang tepat, dan kita akan mendapat hasil yang baik,
kita akan mendapat hasil yang berlawanan ketika seseorang tersenyum dan kita
memberi reaksi marah, yang terjadi komunikasi kita dengan orang tersebut akan
terjadi salah arah, atau tidak akan terjadi komunikasi yang baik.

C. Cara Mengelola Emosi

Bisa dibayangkan, alangkah kacaunya dunia ini jika emosi-emosi tidak
teredam.Semua bertindak sesuka hati, dengan perasaan dan luapan emosional
masing-masing.Ingat, dikuasai atau menguasai emosi adalah sebuah pilihan.
Berikut ini beberapa cara untuk melatih emosi, antara lain :
1. Belajar mengenali emosi dan menghindari penafsiran yang berlebihan

terhadap situasi yang dapat menimbulkan respons emosional. Untuk dapat

menafsirkan yang obyektif, coba minta beberapa pendapat dari orang-orang

tentang sesuatu atau situasi tertentu. Misalnya kita merasa teman dekat

menyakiti hati kita, kita bisa menanyakan kepada teman lain apakah benar

omongan teman dekat kita itu menyakitkan atau mungkin itu hanya

perasaan kita yang lagi kacau. Penting belajar memberikan respons terhadap

situasi tersebut dengan pikiran maupun emosi yang tidak berlebihan,

proporsional sesuai dengan situasinya, serta dengan cara yang dapat

diterima lingkungan sosial.

2. Belajar mengenal, menerima, dan mengekspresikan emosi positif (senang,

bahagia, sayang) dan negatif (khawatir, sebal, sedih, marah).

3. Belajar menunda pemuasan kebutuhan.

4. Berfikiran positif.

5. Belajarlah untuk mendengarkan. Pernahkah kita meluangkan waktu untuk

mendengarkan orang lain? Bukan sekadar mendengar, tapi menyimak

dengan saksama.Mendengarkan yang tidak terdengar. Itu adalah cara yang

efektif. Karena sewaktu kita mendengarkan orang lain, kita juga sedang

belajar untuk menguasai dan menetralkan emosi. Beberapa orang mungkin

tidak cukup sabar untuk mendengarkan orang lain. Mereka lebih senang

didengarkan daripada mendengarkan. Padahal dalam proses mendengarkan

itulah, kita dapat melatih penguasaan diri. Demikian pula secara simultan

seseorang yang emosional akan mengalami kelegaan luar biasa ketika isi

hatinya didengarkan.



6. Kekuatan dalam penguasaan diri. Ada foto menarik yang sering digunakan

sebagai ilustrasi sikap penguasaan diri.Seekor kucing tampak dengan santai

menghirup genangan air di tengah pelataran. Sementara di sekelilingnya

berbaris puluhan anjing herder polisi. Demikian pula orang yang tidak

memiliki ketenangan akan kerap mendapati dirinya melakukan kecerobohan

dan kesalahan yang tidak perlu. Sebaliknya, dalam keadaan tenang kita

dapat menganalisis situasi dengan akal sehat yang jernih. Dengan

penguasaan diri kita dapat mengambil keputusan dan tindakan yang tepat.

7. Sikap lapang hati yang melegakan. Kelapangan hati dapat muncul ketika

kesesakan melanda hidup kita. Menyimpan kerikil-kerikil tajam atau

melepaskan semua beban berat yang mengganjal di hati adalah suatu

pilihan. Dan pilihan kita akan menentukan apakah kita dapat berdamai

dengan emosi atau tidak. Mengembangkan kekuatan penguasaan diri

melalui sikap empati dan lapang hati akan memberikan kelegaan yang besar

untuk berdamai dengan emosi.

D. Manfaat Mengelola Emosi

1. Tidak pernah panik dalam menghadapi situasi apapun

2. Bisa menjaga kualitas kerjanya dengan baik

3. Dapat meningkatkan rasa percaya diri

4. Menghemat energi, tidak mudah lelah dan selalu siap dengan aktivitas

sehari-hari

5. Lebih sehat baik fisik maupun mental

6. 50% kesuksesan hidup sudah diraih

7. Hidup akan nyaman dan indah

8. Tujuan akan mudah tercapai

E. Akibat Dari Tidak Dapat Mengelola Emosi

1. Menyebabkan energi terkuras habis

2. Dicap tidak kuat mental dan tidak dewasa

3. Membuka peluang besar untuk melakukan kesalahan fatal dalam bekerja

4. Menimbulkan penyakit mental (stres dan depresi)



5. Menimbulkan penyakit fisik yang cukup berat (hipertensi, alergi, maag,

migrain)

6. Mudah gelap mata

Berfikir irasional, karena secara langsung emosi bisa mempengaruhi logika
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E.  Pengalaman Pengabdian Masyarakat

No Tahun Judul Pengabdian Masyarakat Pendanaan

Sumber Jumlah (Rp)

1 2016

Penerapan Model Pembelajaran

CIRC Dalam Pembelajaran Bahasa

Indonesia di SD Negeri No

106160 Kec. Percut Sei Tuan

UMN Rp. 1.774.500

2 2017
Meningkatkan Pengendalian
Emosi Melalui Bimbingan
Kelompok

UMN Rp. 5.000.000

F.  Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Seminar Ilmiah

No
Nama Pertemuan/

Seminar
Judul Makalah

Waktu dan

Tempat

1 Seminar Nasional Kontribusi Bimbingan
Kelompok Dalam
Meningkatkan Etika
Komunikasi Siswa

Tanggal 15 Februari
2018 di Hotel
Grandika

2 Seminar International Emotional Control Impact on
Cyberbullying

Tanggal 15 Februari
2018 Di Grandika
Hotel



Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar

dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari

ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima

sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi sal

satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Dosen Pemula.

Medan, 08 Juni 2018

Ketua Tim Peneliti

Enny Fitriani
NIDN. 0125088001



II. Anggota Peneliti

A.  Identitas Diri

1 Nama Lengkap (dengan gelar)
: Edi Zulfikar, S.Pd.

2 Jenis Kelamin
: Laki-laki

3 Jabatan Fungsional
: -

4 NIP/NIK/Identitas lainnya
: -

5 NIDN
: 0101078402

6 Tempat dan Tanggal Lahir
: Marindal, 01 Juli 1984

7 Alamat E-mail
: edi.zulfikar13@gmail.com

8 No. Telp/Faks/HP
: 0813 7628 4515

9 Alamat Kantor
: Jl Garu II No. 02 Medan

10 No. Telp/Faks
: 061 7867044

11 Lulusan yang telah dihasilkan
:

12 Mata kuliah yang diampu
1. Vocabulary I

2. Debate II

3.Language Test

A.  Riwayat Pendidikan

S1 S2

Nama Perguruan Tinggi UMN Al-Washliyah UNIMED

Bidang Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris
Linguistik Terapan Bahasa

Inggris

Tahun Masuk-Lulus 2004-2010 2013-dlm proses

Judul Skripsi/Tesis/Disertasi
The Mastery of Students
SMP Negeri 1 Delitua in
Descriptive Paragraph

Euphemism and
Dysphemism on the Headline
of Newspapers in Medan

Nama

Pembimbing/Promotor

Drs. Saiful A. Matondang,
MA
Drs. Purwanto Siwi, MA

Prof. Amrin Saragih, MA,
Ph.D
Dr. Rahmat Husein, M.Ed



B.  Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No Tahun Judul Penelitian
Pendanaan

Sumber Jumlah (Rp)

1. 2014

Pengaruh Pembelajaraan

Kooperatif TGT (Team

Games Tournament)

Terhadap Kepuasan Berbicara

Siswa SMK Al Washliyah 4

Medan

Dikti Rp. 12.500.000

C.  Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal

No Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/Nomor/

Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar

dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari

ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima

sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah

satu persyaratan dalam pengajuan proposal pengabdian masyarakat.

Medan, 08 Juni 2018

Anggota Peneliti.

Edi Zulfikar
NIDN. 0101078402
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