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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

 Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas bimbingan 

dan konseling (PTK BK), peneliti melakukan observasi dan wawancara sebagai 

metode pengumpulan data untuk mengetahui kondisi awal siswa kelas X-TP 3 

SMK Wisudha Karya Kudus. Indikator observasi dan wawancara mengacu pada 

siswa yang mempunyai sikap western dalam bergaul yang tinggi untuk 

selanjutnya diberikan layanan tindakan oleh peneliti dalam bimbingan kelompok. 

Peneliti melakukan survei awal ke sekolah pada bulan Mei 2014.  

4.1 Kondisi Awal 

Pada survei awal, peneliti melakukan wawancara dengan konselor sekolah 

SMK Wisudha Karya Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014 sebagai calon anggota 

bimbingan kelompok teknik peer group. Berdasarkan hasil wawancara dari 

konselor sekolah dan ditemukan 8 siswa yang mempunyai sikap western dalam 

bergaul yang tinggi yaitu AR, DM, MF, MY, SA, MA, MZ, RW. Hal itu 

dikarenakan siswa berseragam dan berpenampilan dengan berlebihan, rambut 

diwarnai, bersikap individualistic, kurangnya rasa solidaritas antar teman, cara 

berbicara dengan ala kebarat-baratan, kurangnya rasa sopan santun, dan bersikap 

konsumtif.  Untuk itu kedelapan siswa tersebut akan dijadikan sebagai anggota 

bimbingan kelompok teknik peer group. Selain itu, peneliti melakukan observasi 

terhadap 8 siswa kelas X- TP 3 SMK Wisudha Karya Kudus sebelum dilakukan 
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tindakan layanan bimbingan kelompok teknik peer group. Berikut tabel hasil 

observasi 8 siswa kelas X- TP 3 SMK Wisudha Karya Kudus. 

Tabel 4.1 Hasil Observasi Indikator Sikap Western dalam bergaul Pra 

Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Peer Group 

No. Aspek yang Diobservasi Nama Siswa 

AR DM MF MY SA MA MZ RW 

1. Tidak meniru gaya 

berpakaian/berpenampilan 

secara berlebihan 

4 4 3 4 4 4 4 3 

2. Tidak meniru gaya berbicara 

orang barat 

3 3 4 3 4 4 3 4 

3.   Tidak meniru adat sopan 

santun budaya barat 

4 4 4 4 3 4 4 3 

4.  Tidak meniru gaya bergaul 

dan berpesta(hura-hura) 

4 3 4 5 4 5 4 3 

5.  Tidak meniru kebiasaan 

merokok dan minum 

4 4 3 4 4 3 4 3 

6. Tidak bersikap konsumtif 5 4 4 4 4 4 4 3 

7. Dapat bekerjasama atau 

gotong royong dengan orang 

lain 

5 4 4 4 4 4 5 3 

8. Dapat meningkatkan rasa 

kekeluargaan dengan teman 

atau orang lain(solidaritas) 

4 4 4 4 4 4 4 3 

9.  Tidak menggunakan gadget 

pada waktu pelajaran 

5 5 5 4 4 4 4 3 

10. Dapat  menjaga adat 

kebudayaan sendiri 

3 3 4 3 3 3 4 4 

 Jumlah 41 38 39 39 38 39 40 32 

 Persentase 82

% 

76% 78

% 

78% 76

% 

78% 80% 64% 

 Kategori R R R R R R R C 

 

Keterangan :   

 

 

 

Skor Interval Persentase Kategori 

5 42 – 50 84%-100% Sangat rendah(SR) 

4 34 – 41 68%-82% Rendah (R) 

3 26 – 33 52%-66% Cukup  (C) 

2 18 – 25 36%-50% Tinggi (T) 

1 10 – 17 20%-34% Sangat Tinggi (ST) 
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Berdasarkan tabel 4.1 diatas, diketahui bahwa 8 siswa yang menjadi 

peserta bimbingan kelompok, sebanyak 7 siswa yang memiliki indicator sikap 

western dalam kategori rendah dalam artian memiliki sikap western yang tinggi 

yaitu AR meperoleh persentase 82%, DM memperoleh 76%, MF memperoleh 

78%, MY memperoleh 78%, SA memperoleh 76%, MA memperoleh 78%, MZ 

memperoleh 80%, dan 1 siswa memiliki sikap western dalam bergaul dalam 

kategori cukup yaitu RW memperoleh 64%. 

Penilaian atas kondisi siswa dilakukan berdasarkan pada aspek penilaian 

yang telah disusun berdasarkan indikator sikap western dalam bergaul. Kondisi 

siswa yang tergolong   dalam   kategori   rendah   dalam artian memiliki sikap 

western yang tinggi dikarenakan   siswa   belum   mengetahui pentingnya 

mereduksi sikap western dalam bergaul. Apabila sikap western dalam bergaul ini 

diabaikan tanpa dilakukannya suatu tindakan untuk mereduksikanya maka siswa 

akan terbiasa dengan kebiasaan budaya luar dan meninggalkan kebiasaan sopan 

santun budaya sendiri. Adapun hasil analisis pada aspek penilaian sikap western 

dalam bergaul siswa pada lembar selanjutnya. 
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Tabel 4.2 Hasil Analisis Pada Aspek Penilaian Pra Siklus  

 

 

Keterangan  aspek yang diamati : 

1. Tidak meniru gaya berpakaian/berpenampilan secara berlebihan 

2. Tidak meniru gaya berbicara orang barat 

3. Tidak meniru adat sopan santun budaya barat 

4. Tidak meniru gaya bergaul dan berpesta(hura-hura) 

5. Tidak meniru kebiasaan merokok dan minum 

6. Tidak bersikap konsumtif 

7. Dapat bekerjasama atau gotong royong dengan orang lain 

8. Dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dengan teman atau orang lain(solidaritas) 

9. Tidak menggunakan gadget pada waktu pelajaran 

10. Dapat  menjaga adat kebudayaan sendiri 

 

 

Aspek 

Nilai/Kategori  

Jumlah 

Frekuensi 
5/Sangat 

rendah 

4/Ren

dah 

3/Cukup 2/Tinggi 1/Sangat 

Tinggi 

n % n % n % n % n % 

1   6 75 2 25     8 

2   4 50 4 50     8 

3   6 75 2 25     8 

4 2 25 4 50 2 25     8 

5   5 62,5 3 37,5     8 

6 1 12,5 6 75 1 12,5     8 

7 2 25 5 62,5 1 12,5     8 

8   7 87,5 1 12,5     8 

9 3 37,5 4 50 1 12,5     8 

10   3 37,5 5 62,5     8 
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Grafik 4.1 Hasil Observasi Peneliti Terhadap Sikap Western dalam Bergaul 

Pra Siklus 

 

 

Berdasarkan tabel 4.1  dan grafik 4.1  diatas hasil observasi peneliti 

terhadap sikap western dalam bergaul pra siklus, adapun rincian hasil observasi 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

Siswa yang tidak meniru gaya berpakaian/ berpenampilan dalam kategori 

rendah sebanyak 6 orang (75%), kategori cukup sebanyak 2 orang (25%). Hal ini 
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ditunjukan dari tingkah laku siswa yang banyak meniru dalam hal berpenampilan 

seperti orang barat secara berlebihan. 

Pada aspek tidak meniru gaya berbicara orang barat dalam kategori rendah 

sebanyak 4 orang (50%), kategori cukup 4 orang (50%). Hal ini ditunjukan dari 

sebagian siswa dengan cara berbicara yang meniru kebarat-baratan. Pada aspek 

tidak meniru adat sopan santun budaya barat dalam kategori rendah sebanyak 6 

orang (75%), kategori cukup sebanyak 2 orang (25%). Hal ini ditunjukan dari 

sopan santun siswa yang rendah atau lebih banyak meniru seperti orang barat. 

Pada aspek tidak meniru gaya bergaul dan berpesta dalam kategori sangat 

rendah ada 2 orang (25%), kategori rendah sebanyak 4 orang (50%) dan kategori 

cukup ada 2 orang (25%). Hal ini ditunjukan dari tingginya cara bergaul siswa 

yang suka hura-hura . Pada aspek tidak meniru kebiasaan merokok dan minum 

dalam kategori rendah ada 5 orang (62,5%), kategori cukup ada 3 orang (37,5%). 

Hal ini dapat ditunjukan dari tingginya kebiasaan siswa yang merokok. 

Pada aspek tidak bersikap konsumtif dalam kategori sangat rendah 1 orang 

(12,5%), pada kategori rendah ada 6 siswa (75%), pada kategori cukup ada 1 

orang (12,5%). Hal ini ditunjukan banyaknya siswa yang bersikap konsumtif. 

Pada aspek dapat bekerjasama atau gotong royong dalam kategori rendah 

sebanyak 2 orang (25%), dalam kategori rendah ada 5 siswa (62,5%), dalam 

kategori cukup ada 1 siswa (12,5%). Hal ini ditunjukan dari kebiasaan siswa yang 

rendah akan gotong royong atau sering kurang kompak. 

Pada aspek dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dalam kategori rendah 

7 orang(87,5%), dalam kategori cukup ada 1 orang (12,5%). Hal ini dapat dilihat 
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dari sikap kebanyakan siswa yang lebih suka individual dan kurangnya rasa 

toleransi. 

Pada aspek tidak menggunakan gadget pada waktu pelajaran dalam 

kategori sangat rendah ada 3 orang (37,5%), kategori rendah 4 orang (50%) dan 

kategori cukup ada 1 orang (12,5%). Hal tersebut dapat dilihat dari kebiasaan 

siswa yang suka bermain gadget dengan membuka aplikasi sosial media di jam 

pelajaran, dan tidak memperhatikan guru yang mengajar. Pada aspek dapat 

menjaga adat kebudayaan sendiri dalam kategori rendah ada 3 orang (37,5%), 

dalam kategori cukup ada 5 orang (62,5%). Hal ini dapat dilihat dari sikap siswa 

yang  kurang jiwa nasionalismenya. 

4.2. Hasil Penelitian Siklus I  

Pada siklus I peneliti akan melakukan tiga kali bimbingan kelompok 

dengan teknik peer group pada kedelapan siswa yang menjadi subjek penelitian 

tersebut. Kemudian pada siklus I ini juga terdiri dari empat kegiatan utama yaitu 

perencanaan (planning), tindakan (action), pengamatan (observation), dan refleksi 

(reflection). Selain itu, dalam penelitian ini peneliti juga dibantu oleh konselor 

SMK Wisudha Karya Kudus yang bertindak sebagai kolaborator. Hal tersebut 

dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih objektif dan 

hendaknya kolaborator juga memberikan masukan bagi peneliti terkait dengan 

tindakan yang dilakukan sehingga akan membantu peneliti untuk melakukan 

tindakan selanjutnya. 
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4.2.1 Perencanaan Siklus I 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal yang dilakukan oleh 

peneliti sebelum memberikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik peer 

group dapat diketahui bahwa sikap western dalam bergaul siswa kelas X-TP 3 

SMK Wisudha Karya Kudus perlu direduksi. Bertolak dari hal tersebut maka 

peneliti memberikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik peer group 

sebagai upaya untuk mereduksi sikap western dalam bergaul siswa kelas X-TP 3 

SMK Wisudha Karya Kudus. Adapun perencanaan awal yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu : 

1. Menyiapkan materi dan satuan layanan bimbingan kelompok 

Materi layanan bimbingan kelompok disesuaikan dengan kebutuhan siswa 

untuk mereduksi sikap western dalam bergaul. Topik yang dibahas peneliti 

diambilkan dari indikator – indikator sehubungan dengan sikap western bergaul 

siswa serta dari hasil pengamatan dan wawancara sebelum pelaksanaan layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik peer group. Dalam satu siklus diadakan 3 kali 

bimbingan kelompok dengan teknik peer group, dengan topik sebagai berikut : 

1) Etika Pergaulan 

2) Meningkatkan rasa kekeluargaan antar teman/orang lain 

3) Pentingnya sikap sopan santun 

2. Mengkomunikasikan dengan baik rencana persiapan dan pelaksanaan layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik peer group  kepada anggota kelompok dan 

guru pembimbing sebagai kolaborator. 
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3. Mempersiapkan dokumentasi, lembar pengamatan, wawancara dan penilaian 

baik untuk anggota oleh peneliti maupun untuk peneliti oleh guru pembimbing 

sebagai kolaborator 

Tabel 4.3  Materi Bimbingan Kelompok Siklus I  

No Hari/Tanggal Kegiatan Waktu 

1 Kamis /19 Juni 

2014 

Bimbingan Kelompok Pertemuan   

I : Etika Pergaulan 

35 Menit 

2 Sabtu /21 Juni 

2014 

Bimbingan Kelompok Pertemuan 

II : Meningkatkan rasa 

kekeluargaan antar teman/ orang 

lain(solidaritas)  

35 Menit 

3 Senin/23 Juni 

2014 

Bimbingan Kelompok Pertemuan 

III : Pentingnya sikap sopan santun 

35 Menit 

 

  

4.2.2 Pelaksanaan Siklus I 

Penelitian tindakan bimbingan dan konseling (PTBK) di sini adalah  

layanan bimbingan kelompok dengan teknik peer group yang diselenggarakan 

secara kelompok dengan 3 kali pertemuan yaitu tanggal 19 Juni 2014, .Adapun 

pelaksanaannya sebagai berikut : 

1. Siklus I pertemuan pertama dilaksanakan pada hari kamis tanggal 19 Juni 2014 

di laksanakan di Mushola sekolah dengan materi etika pergaulan dengan waktu 

pelaksanaan selama 35 menit.  Kegiatan peneliti, kolabolator dan siswa 

diantaranya sebagai berikut : 

a. Kegiatan peneliti terbagi pada 4 tahap yaitu tahap pembentukan, tahap 

peralihan, tahap kegiatan dan tahap pengakhiran. Adapun kegiatan peneliti 

dalam tahapannya adalah sebagai berikut: 
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(1) Tahap pembentukan, menerima kehadiran anggota secara terbuka, 

lebih menekankan dalam menjelaskan cara pelaksanaan bimbingan 

kelompok, melakukan permainan untuk mencairkan suasana. 

(2) Tahap peralihan, lebih mampu dalam mengkondisikan anggota 

kelompok agar siap melanjutkan ketahap kegiatan dan menanyakan 

kesiapan anggota kelompok untuk tahap kegiatan. 

(3) Tahap kegiatan, menyampaikan topik permasalahan yaitu etika 

pergaulan. Bentuk kegiatan berupa diskusi dan tanya jawab. Dalam 

bimbingan kelompok dengan teknik peer group, cara pelaksanaannya 

sama seperti layanan bimbingan kelompok pada umumnya, namun 

yang menjadi anggota kelompok di sini adalah teman sebaya. Teknik 

peer group itu sendiri merupakan teknik yang menekankan pada 

teman sebaya agar bisa memotivasi temannya agar tidak canggung 

dalam berkomunikasi dan menyampaikan pendapatnya. Setelah 

layanan bimbingan kelompok dengan teknik peer group 

diselenggarakan, maka salah satu siswa akan mencoba mempraktikkan 

sebagai pemimpin kelompok. Hal tersebut dimaksudkan untuk melatih 

siswa agar memotivasi teman sebayanya, terutama agar tidak 

canggung dalam mengemukakan pendapat dan tercapai dinamika 

kelompoknya. Selain itu, teknik peer group yang diterapkan oleh 

peneliti bertujuan agar bisa memotivasi siswa melalui teman 

sebayanya agar tidak canggung dalam mengemukakan pendapat atau 

berinteraksi dalam hal etika pergaulan yang sangat berpengaruh pada 
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kehidupan sosial siswa. Hal tersebut dikarenakan yang menjadi teman 

diskusi mereka adalah teman sebayanya sendiri yang mempunyai 

kesamaan di bidang usia, kepentingan serta tujuan yang 

sama.memberikan, selingan permainan untuk mencairkan suasana, 

Dalam pembahasan topik, peneliti juga akan mengamati aktivitas 

siswa selama mengikuti kegiatan. 

(4) Tahap pengakhiran, menyampaikan hasil dari pembahasan topik 

permasalahan tentang etika pergaulan,  mengevaluasi kegiatan yang 

telah dilakukan, seperti kesan dari anggota kelompok untuk 

meningkatkan kemampuan peneliti dalam penyampaian topik 

permasalahan dan pelaksanaan bimbingan kelompok, membahas 

kegiatan bimbingan kelompok lanjutan. 

b. Kegiatan kolabolator yaitu menilai efektivitas dan keberhasilan peneliti. 

Dimana kolaborator mengamati tahapan dalam bimbingan kelompok teknik 

peer group yaitu tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan dan 

tahap pengakhiran yang dilakukan oleh peneliti untuk dapat menilai 

efektivitas dari kegiatan bimbingan kelompok teknik peer group. 

c. Kegiatan siswa terbagi pada 4 tahap yaitu tahap pembentukan, tahap 

peralihan, tahap kegiatan dan tahap pengakhiran. Adapun kegiatan siswa 

dalam tahapannya adalah sebagai berikut: 

(1) Tahap pembentukan,  keaktifan dan kesungguhan dalam mengikuti 

kegiatan, keterlibatan dalam permainan. 
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(2) Tahap peralihan, pemahaman tentang kegiatan bimbingan kelompok, 

kesiapan untuk mengikuti kegiatan lebih lanjut 

(3) Tahap kegiatan, pembahasan topik permasalahan yaitu etika pergaulan 

yang diberikan oleh peneliti dengan teknik peer group yaitu salah satu 

siswa menjadi pemimpin untuk memotivasi teman yang lainnya dan 

dapat mengaktifkan dinamika kelompok, pemahaman terhadap topik 

permasalahan, perasaan termotivasi, pengambilan sikap dan keaktifan. 

(4) Tahap pengakhiran, memahami bahwa bimbingan kelompok akan 

segera diakhiri, menyimpulkan topik permasalahan yaitu etika 

pergaulan, menyampaikan kesan dan pesan selama mengikuti 

kegiatan, menyepakati bimbingan kelompok selanjutnya 

2. Siklus I pertemuan kedua dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 21 Juni 2014 di 

laksanakan di Mushola sekolah dengan materi meningkatkan rasa kekeluargaan 

antar teman/ orang lain(solidaritas) dengan waktu pelaksanaan selama 35 

menit. Kegiatan peneliti, kolabolator dan siswa pada pertemuan kedua 

diantaranya sebagai berikut : 

a. Kegiatan peneliti terbagi pada 4 tahap yaitu tahap pembentukan, tahap 

peralihan, tahap kegiatan dan tahap pengakhiran. Adapun kegiatan peneliti 

dalam tahapannya adalah sebagai berikut: 

(1) Tahap pembentukan, menerima kehadiran anggota secara terbuka, 

lebih menekankan dalam menjelaskan cara pelaksanaan bimbingan 

kelompok, melakukan permainan untuk mencairkan suasana. 
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(2) Tahap peralihan, lebih mampu dalam mengkondisikan anggota 

kelompok agar siap melanjutkan ketahap kegiatan dan menanyakan 

kesiapan anggota kelompok untuk tahap kegiatan. 

(3) Tahap kegiatan, menyampaikan topik permasalahan yaitu pentingnya 

meningkatkan rasa kekeluargaan antar teman atau solidaritas. Bentuk 

kegiatan berupa diskusi dan tanya jawab. Dalam bimbingan kelompok 

dengan teknik peer group, cara pelaksanaannya sama seperti layanan 

bimbingan kelompok pada umumnya, namun yang menjadi anggota 

kelompok di sini adalah teman sebaya. Teknik peer group itu sendiri 

merupakan teknik yang menekankan pada teman sebaya agar bisa 

memotivasi temannya agar tidak canggung dalam berkomunikasi dan 

menyampaikan pendapatnya. Setelah layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik peer group diselenggarakan, maka salah satu siswa 

akan mencoba mempraktikkan sebagai pemimpin kelompok. Hal 

tersebut dimaksudkan untuk melatih siswa agar memotivasi teman 

sebayanya, terutama agar tidak canggung dalam mengemukakan 

pendapat dan tercapai dinamika kelompoknya. Selain itu, teknik peer 

group yang diterapkan oleh peneliti bertujuan agar bisa memotivasi 

siswa melalui teman sebayanya dalam mengemukakan pendapat atau 

berinteraksi dalam hal meningkatkan rasa kekeluargaan antar teman/ 

orang lain(solidaritas) yang sangat berpengaruh pada kehidupan sosial 

siswa. Hal tersebut dikarenakan yang menjadi teman diskusi mereka 

adalah teman sebayanya sendiri yang mempunyai kesamaan di bidang 
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usia, kepentingan serta tujuan yang sama.memberikan, selingan 

permainan untuk mencairkan suasana, dalam pembahasan topik, 

peneliti juga akan mengamati aktivitas siswa selama mengikuti 

kegiatan. 

(4) Tahap pengakhiran, menyampaikan hasil dari pembahasan topik 

permasalahan tentang pentingnya solidaritas,  mengevaluasi kegiatan 

yang telah dilakukan, seperti kesan dari anggota kelompok untuk 

meningkatkan kemampuan peneliti dalam penyampaian topik 

permasalahan dan pelaksanaan bimbingan kelompok, membahas 

kegiatan bimbingan kelompok lanjutan. 

b. Kegiatan kolabolator yaitu menilai efektivitas dan keberhasilan peneliti. 

Dimana kolaborator mengamati tahapan dalam bimbingan kelompok 

teknik peer group yaitu tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap 

kegiatan dan tahap pengakhiran yang dilakukan oleh peneliti untuk dapat 

menilai efektivitas dari kegiatan bimbingan kelompok teknik peer group. 

c.  Kegiatan siswa terbagi pada 4 tahap yaitu tahap pembentukan, tahap 

peralihan, tahap kegiatan dan tahap pengakhiran. Adapun kegiatan siswa 

dalam tahapannya adalah sebagai berikut: 

(1) Tahap pembentukan,  keaktifan dan kesungguhan dalam mengikuti 

kegiatan, keterlibatan dalam permainan. 

(2) Tahap peralihan, pemahaman tentang kegiatan bimbingan kelompok, 

kesiapan untuk mengikuti kegiatan lebih lanjut 
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(3) Tahap kegiatan, pembahasan topik permasalahan yaitu pentingnya 

sikap solidaritas yang diberikan oleh peneliti dengan teknik peer 

group yaitu salah satu siswa menjadi pemimpin untuk memotivasi 

teman yang lainnya dan dapat mengaktifkan dinamika kelompok, 

pemahaman terhadap topik permasalahan, perasaan termotivasi, 

pengambilan sikap dan keaktifan. 

(4) Tahap pengakhiran, memahami bahwa bimbingan kelompok akan 

segera diakhiri, menyimpulkan topik permasalahan yaitu 

meningkatkan rasa kekeluargaan antar teman atau solidaritas, 

menyampaikan kesan dan pesan selama mengikuti kegiatan, 

menyepakati bimbingan kelompok selanjutnya 

3. Siklus I pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari senin tanggal 23 Juni 2014 di 

laksanakan di Mushola sekolah dengan materi pentingnya sikap sopan santun 

dengan waktu pelaksanaan selama 35 menit. Kegiatan peneliti, kolabolator dan 

siswa pada pertemuan kedua diantaranya sebagai berikut : 

a.  Kegiatan peneliti terbagi pada 4 tahap yaitu tahap pembentukan, tahap 

peralihan, tahap kegiatan dan tahap pengakhiran. Adapun kegiatan peneliti 

dalam tahapannya adalah sebagai berikut: 

(1) Tahap pembentukan, menerima kehadiran anggota secara terbuka, 

lebih menekankan dalam menjelaskan cara pelaksanaan bimbingan 

kelompok, melakukan permainan untuk mencairkan suasana. 
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(2) Tahap peralihan, lebih mampu dalam mengkondisikan anggota 

kelompok agar siap melanjutkan ketahap kegiatan dan menanyakan 

kesiapan anggota kelompok untuk tahap kegiatan. 

(3) Tahap kegiatan, menyampaikan topik permasalahan yaitu pentingnya 

sikap sopan santun. Bentuk kegiatan berupa diskusi dan tanya jawab. 

Dalam bimbingan kelompok dengan teknik peer group, cara 

pelaksanaannya sama seperti layanan bimbingan kelompok pada 

umumnya, namun yang menjadi anggota kelompok di sini adalah 

teman sebaya. Teknik peer group itu sendiri merupakan teknik yang 

menekankan pada teman sebaya agar bisa memotivasi temannya agar 

tidak canggung dalam berkomunikasi dan menyampaikan 

pendapatnya. Setelah layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

peer group diselenggarakan, maka salah satu siswa akan mencoba 

mempraktikkan sebagai pemimpin kelompok. Hal tersebut 

dimaksudkan untuk melatih siswa agar memotivasi teman sebayanya, 

terutama agar tidak canggung dalam mengemukakan pendapat dan 

tercapai dinamika kelompoknya. Selain itu, teknik peer group yang 

diterapkan oleh peneliti bertujuan agar bisa memotivasi siswa melalui 

teman sebayanya dalam mengemukakan pendapat atau berinteraksi 

dalam hal meningkatkan sikap sopan santun yang sangat berpengaruh 

pada kehidupan sosial siswa. Hal tersebut dikarenakan yang menjadi 

teman diskusi mereka adalah teman sebayanya sendiri yang 

mempunyai kesamaan di bidang usia, kepentingan serta tujuan yang 
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sama.memberikan, selingan permainan untuk mencairkan suasana, 

Dalam pembahasan topik, peneliti juga akan mengamati aktivitas 

siswa selama mengikuti kegiatan. 

(4) Tahap pengakhiran, menyampaikan hasil dari pembahasan topik 

permasalahan tentang cara bersikap sopan santun,  mengevaluasi 

kegiatan yang telah dilakukan, seperti kesan dari anggota kelompok 

untuk meningkatkan kemampuan peneliti dalam penyampaian topik 

permasalahan dan pelaksanaan bimbingan kelompok, membahas 

kegiatan bimbingan kelompok lanjutan. 

b. Kegiatan kolabolator yaitu menilai efektivitas dan keberhasilan peneliti. 

Dimana kolaborator mengamati tahapan dalam bimbingan kelompok teknik 

peer group yaitu tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan dan 

tahap pengakhiran yang dilakukan oleh peneliti untuk dapat menilai 

efektivitas dari kegiatan bimbingan kelompok teknik peer group. 

c. Kegiatan siswa terbagi pada 4 tahap yaitu tahap pembentukan, tahap 

peralihan, tahap kegiatan dan tahap pengakhiran. Adapun kegiatan siswa 

dalam tahapannya adalah sebagai berikut: 

(1) Tahap pembentukan,  keaktifan dan kesungguhan dalam mengikuti 

kegiatan, keterlibatan dalam permainan. 

(2) Tahap peralihan, pemahaman tentang kegiatan bimbingan kelompok, 

kesiapan untuk mengikuti kegiatan lebih lanjut 

(3) Tahap kegiatan, pembahasan topik permasalahan yaitu pentingnya 

sikap sopan santun yang diberikan oleh peneliti dengan teknik peer 
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group yaitu salah satu siswa menjadi pemimpin untuk memotivasi 

teman yang lainnya dan dapat mengaktifkan dinamika kelompok, 

pemahaman terhadap topik permasalahan, perasaan termotivasi, 

pengambilan sikap dan keaktifan. 

(4) Tahap pengakhiran, memahami bahwa bimbingan kelompok akan 

segera diakhiri, menyimpulkan topik permasalahan yaitu 

meningkatkan rasa kekeluargaan antar teman atau solidaritas, 

menyampaikan kesan dan pesan selama mengikuti kegiatan, 

menyepakati bimbingan kelompok selanjutnya 

Setelah selesai pelaksanaan bimbingan kelompok peneliti mengobservasi 

anggota kelompok saat mengikuti layanan bimbingan kelompok. Dalam siklus I 

ini, peneliti bersama kolaborator membuat kesimpulan hasil observasi, apakah 

sudah berhasil atau melanjutkan siklus berikutnya. Melalui layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik peer group dapat membantu siswa dalam mereduksi 

sikap western dalam bergaul dengan baik. Hakikat layanan bimbingan kelompok 

di sekolah bertujuan untuk membantu pencapaian perkembangan pribadi dan 

sosial secara optimal dalam berebagai aspek kehidupan sosial sehingga 

diharapkan dapat mereduksi sikap western dalam bergaul siswa. Melalui layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik peer group dimana pada teknik ini tercipta 

dinamika kelompok dengan teman sebayanya sendiri sehingga siswa akan lebih 

terbuka dan berani mengemukakan pendapat, terjalinnya komunikasi dan interaksi 

yang baik. 
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Setelah melaksanakan bimbingan kelompok maka peneliti melakukan 

observasi kepada siswa oleh peneliti dan kolaborator selama proses bimbingan 

kelompok berlangsung. Observasi kepada siswa dilakukan untuk mengetahui 

gambaran siswa pada saat bimbingan kelompok berlangsung, dan perubahan sikap 

siswa setelah diberikan layanan bimbingan kelompok. Kolaborator menilai 

peneliti melalui observasi untuk peneliti yang digunakan untuk menilai penyajian 

bimbingan yang sesuai dan benar yang dilakukan peneliti.  

4.2.3 Observasi Siklus I 

Observasi atau pengamatan terhadap aktivitas peneliti oleh kolaborator 

dalam memberikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik peer group yaitu 

pada setiap tahapannya yang bertugas sebagai pemimpin kelompok, aktivitas 

siswa sebagai anggota kelompok dalam mengikuti layanan, serta sikap western 

dalam bergaul sebelum dan sesudah diberikannya layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik peer group tersebut. 

4.2.3.1 Hasil Observasi Kolabolator terhadap Peneliti Siklus I 

Observasi terhadap aktivitas peneliti oleh kolaborator dalam pelaksanaan 

kegiatan bimbingan kelompok dengan teknik peer group adalah sebagai upaya 

untuk mereduksi sikap western dalam bergaul pada siswa kelas X-TP 3 SMK 

Wisudha Karya KudusTahun 2013/2014 yang meliputi: menjelaskan pengertian 

bimbingan kelompok, tujuan bimbingan kelompok, cara pelaksanaan bimbingan 

kelompok, asas bimbingan kelompok, dan menyimpulkan hasil dari kegiatan 

bimbingan kelompok. Adapun hasil observasi kolaborator terhadap aktivitas 
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peneliti selama memberikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik peer 

group adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Rekap Hasil Observasi Kolaborator Terhadap Aktivitas Peneliti 

Pada Siklus I 

  

 

No 

Tahap 

Bimbingan 

Kelompok 

Kegiatan Bimbingan 

Kelompok 

Siklus I 

Pertemu

an 1 

Pertemu

an II 

Pertem

uan III 

1 Tahap 

Pembentukan 

1. Penerimaan  3 3 3 
2. Membuka bimbingan 

kelompok 
3 3 4 

3. Berdo’a 4 4 4 
4. Perkenalan  3 4 4 
5. Permainan  3 3 3 

2 Tahap 

Peralihan 

6.  Penjelasan pengertian 

bimbingan kelompok 
4 4 4 

7 Penjelasan tujuan 

bimbingan kelompok 
4 4 4 

8. Penjelasan cara 

pelaksanaan bimbingan 

kelompok 

4 4 4 

9. Penjelasan asas-asas 

bimbingan kelompok 
4 4 4 

3 Tahap 

Kegiatan 

10.Penggalian topik 

masalah 
3 3 3 

11.Pengidentifikasian 

masalah 
2 3 3 

12.Pemilihan masalah 3 3 3 

13.Pembahasan masalah 3 3 3 

14.Saling mendukung 

terlibat dalam 

pembahasan masalah 

4 4 5 

15.Menampung berbagai 

pendapat/usulan 
3 4 4 

16.Menganalisis ketepatan 

pendapat/usulan 
4 3 4 

17.Memilih 

pendapat/usulan 
3 3 3 

18.Menawarkan kepada 

anggota kelompok 
4 3 3 

19.Menguatkan pemilihan 3 3 3 
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pembahasan masalah 

4 Tahap 

Pengakhiran 

20.Membuat kesimpulan 

hasil bimbingan 

kelompok 

3 3 4 

21.Menawarkan kegiatan 

bimbingan kelompok 

lanjutan dengan 

materi/topik berbeda 

3 4 4 

22.Menyepakati topik 

bimbingan kelompok 

lanjutan 

3 4 4 

23.Doa penutup 4 4 4 

Jumlah 75 80 84 

Persentase 65% 69% 73% 

Kategori Cukup 

 ( C) 

Baik (B) Baik 

(B) 

 

Keterangan : 

Bobot Interval Skor Interval Persentase Kategori 

5 95-115 84%-100% Sangat Baik 

4 77-94 68%-83% Baik 

3 59-76 52%-67% Cukup 

2 41-58 36%-51% Kurang 

1 23-40 20%-35% Sangat Kurang 

 

Grafik 4.2 Hasil Observasi Kolabolator Terhadap Peneliti Siklus I 
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Berdasarkan tabel 4.4 dan grafik 4.2 pelaksanaan bimbingan kelompok 

teknik peer group sebagai upaya mereduksi sikap western dalam bergaul siswa 

pada siklus I mendapat hasil rata-rata mendapatkan persentase sebanyak 69%. 

Pada pertemuan pertama kegiatan peneliti mendapatkan hasil 75 (65%) dengan 

kategori cukup hal ini dikarenakan peneliti memberikan layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik peer group  dalam tahap pembentukan peneliti sudah 

cukup menguasai dalam penerimaan, membuka bimbingan kelompok, berkenalan 

dan dalam memberikan permainan. Dalam tahap peralihan peneliti sudah 

menguasai dalam menjelaskan pengertian, tujuan, cara pelaksanaan, asas 

bimbingan kelompok. Dalam tahap kegiatan peneliti kurang menguasai dalam 

mengidentifikasi, dan saling mendukung terlibat dalam pembahasan masalah. 

Dalam tahap pengakhiran peneliti sudah cukup menguasai dalam membuat 

kesimpulan hasil, menawarkan kegiatan lanjutan dan menyepakati topic lanjutan 

namun perlu adanya perbaikan. 

Pada pertemuan kedua aktivitas peneliti mendapat hasil 80 (69%) dengan 

kategori baik dan mengalami peningkatan sebesar 4% dari pertemuan sebelumnya 

yaitu 65% menjadi 69%. Pada pertemuan ini tahap pembentukan peneliti sudah 

cukup menguasai dalam penerimaan, membuka bimbingan kelompok, dan dalam 

memberikan permainan. Pada tahap peralihan peneliti sudah menguasai dalam 

penjelasan pengertian, tujuan, cara pelaksanaan membuka bimbingan kelompok. 

Pada tahap kegiatan peneliti sudah cukup dalam menggali, mengidentifikasi, 

memilih, membahas, menganalisis, menawarkan, menguatkan pemilihan 
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pembahasan masalah. Pada tahap pengakhiran peneliti sudah cukup mampu dalam 

membuat kesimpulan. 

Pada pertemuan ketiga aktivitas peneliti mendapat hasil 84 (73%) dengan 

kategori baik dan mengalami peningkatan sebesar 4% dari pertemuan sebelumnya 

yaitu 69% menjadi 73% . Pada pertemuan ini tahap pembentukan peneliti sudah 

cukup dalam penerimaan dan permainan. Pada tahap peralihan peneliti sudah 

mampu dalam menjelaskan pengertian, tujuan, dan cara pelaksanaan dan asas-asas 

bimbingan kelompok. Pada tahap kegiatan peneliti cukup dalam menggali topic, 

mengidentifikasi, memilih, membahas masalah, dan memilih pendapat. Pada 

tahap pengakhiran peneliti sudah mampu dalam membuat kesimpulan. 

Setelah diketahui hasil observasi terhadap peneliti dalam pelaksanaan 

bimbingan kelompok dengan teknik peer group pada siklus I, maka akan dibahas 

mengenai hasil pengamatan terhadap aktifitas siswa pada saat mengikuti 

bimbingan kelompok. Hasil observasi anggota kelompok selama mengikuti 

kegiatan bimbingan kelompok tentang upaya mereduksi sikap western dalam 

bergaul siswa yang tinggi dinilai ketika proses bimbingan kelompok dari tahap 

pembentukan, peralihan, kegiatan, dan penutup. Berikut hasil observasi terhadap 

siswa pada siklus I. 
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Tabel 4.5 Hasil  Rekap Observasi Peneliti Terhadap Aktivitas Siswa Selama 

Mengikuti Kegiatan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Peer Group Pada 

Siklus I 

 

No Respo

nden 

Observasi terhadap aktivitas siswa dalam layanan bimbingan 

kelompok teknik peer group pada siklus I 

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III 

Skor Prose

ntase 

Kate

gori 

Skor Prose

ntase 

Kate

gori 

Skor Prose

ntase 

Kate

gori 

1. AR 47 47% K 51 51% K 57 57% C 

2. DM 48 48% K 53 53% C 60 60% C 

3. MF 45 45% K 49 49% K 55 55% C 

4. MY 47 47% K 52 52% C 56 56% C 

5. SA 43 43% K 49 49% K 57 57% C 

6. MA 45 45% K 52 52% C 56 56% C 

7. MZ 45 45% K 49 49% K 56 56% C 

8. RW 48 48% K 53 53% C 62 62% C 

Jumlah 368   408   459   

Persentase 46%   51%   57,3

7% 

  

Rata-rata 46   51   57,4   

Kategori K   K   C   

 

 

Keterangan : 

 

Skor Interval Skor Prosentase Kategori 

5 84 – 100 84% - 100% Sangat baik (SB) 

4 68 – 83  68% - 83% Baik (B) 

3 52 – 67  52% - 67%  Cukup (C) 

2 36 – 51 36% - 51%  Kurang (K) 

1 20 – 35  20% - 35%   Sangat Kurang (SK) 
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Grafik 4.3 Hasil Observasi Peneliti terhadap aktivitas siswa dalam layanan 

bimbingan kelompok teknik peer group pada siklus I 

 

Berdasarkan tabel 4.5 dan grafik 4.3 di atas, dapat diketahui efektifitas 

layanan bimbingan kelompok dengan teknik peer group sebagai upaya mereduksi 

sikap western dalam bergaul siswa pada siklus I pertemuan pertama menunjukan 

terdapat 8 siswa dalam kategori kurang  yaitu AR skor 47 persentase 47%, DM 

skor 48 persentase 48%, MF skor 45 persentase 45%, MY memperoleh skor 47 

persentase 47%, SA skor 43 persentase 43%, MA skor 45 persentase 45%, MZ 

memperoleh skor 45 persentase 45%, dan RW memperoleh skor 48 persentase 

48%. Hal tersebut dapat terlihat pada tahap pembentukan dalam pemahaman cara 

pelaksanaan bimbingan kelompok teknik peer group kurang dalam mengikuti 

bimbingan kelompok dan kesungguhan anggota kelompok. Pada tahap peralihan 

siswa kurang dalam memperhatikan penjelasan konselor danmasih malu bertanya 

jika kurang jelas, dan siswa kurang dalam memahami kegiatan bimbingan 

kelompok dan kesiapan untuk melanjutkan tahap selanjutnya. Tahap kegiatan 

siswa tergolong rendah dalam hal memahami dan merespon motivasi, serta kurang 
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aktif dalam pembahasan masalah dan kurang dalam menyimpulkan hasil diskusi. 

Pada tahap pengakhiran siswa kurang dalam menyampaikan komitmen terhadap 

masalah yang telah dibahas dan kurang memahami bahwa bimbingan akan 

diakhiri. 

Pada pertemuan kedua terlihat sudah mengalami peningkatan terbukti 

terdapat 4 siswa yaitu AR skor 51 persentase 51%, MF skor 49 persentase 49%, 

SA skor 49 persentase 49% dan MZ memperoleh skor 49 persentase 49% dalam 

kategori kurang yaitu kurang aktif dalam tahap kegiatan  pembahasan masalah. 

Dan yang mempunyai kategori cukup ada 4 siswa dalam yaitu DM memperoleh 

skor 53 persentase 53%, MY memperoleh skor 52 persentase 52%, MA 

memperoleh skor 52 persentase 52%, dan RW memperoleh skor 53 persentase 

53%. Terlihat pada tahap pembentukan masih terlihat kurang pemahaman cara 

pelaksanaan bimbingan kelompok teknik peer group. Pada tahap peralihan siswa 

kurang siap dalam melanjutkan kegiatan dan kesungguhan keafktifan siswa juga 

kurang. Pada tahap kegiatan aktifitas siswa dalam mengemukakan pendapat serta 

pembahasan masalah masih kurang. Dalam tahap pengakhiran siswa terlihat 

kurang dalam menyampaikan komitmen dan memberikan kesan. 

Pada pertemuan ketiga mengalami peningkatan  terbukti ada 8 siswa 

memperoleh kategori skor cukup yaitu AR skor 57 persentase 57%, DM skor 60 

persentase 60%, MF skor 55 persentase 55%, MY skor 56 persentase 56%, SA 

skor 57 persentase 57%, , MA dan MZ memperoleh skor 56 persentase 56%, RW 

memperoleh skor 62 persentase 62%. Terlihat cukup yaitu siswa cukup aktif 

dalam mengikuti bimbingan kelompok teknik peer group  walaupun belum 
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maksimal. Terlihat dari tahap pembentukan keaktifan anggota kelompok cukup 

baik dalam melibatkan diri dalam permainan untuk mencairkan suasana dan 

kesungguhan dalam bimbingan kelompok. Tahap peralihan anggota kelompok 

cukup memahami pelaksanaan bimbingan kelompok dan kesiapan dalam mengikuti 

bimbingan kelompok. Tahap kegiatan anggota kelompok cukup aktif dalam 

membahas topik permasalahan dan tahap akhir anggota kelompok masih kurang 

dalam menyimpulkan topik permasalahan. 

Dengan demikian, tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh peneliti 

yaitu melakukan observasi/pengamatan terhadap indicator sikap western dalam 

bergaul kedelapan siswa yang dijadikan sebagai subjek penelitian tersebut. 

Adapun hasil observasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.6 Hasil Observasi Peneliti Terhadap Sikap Western dalam Bergaul 

Siswa Pada Siklus I Pertemuan I 

No

. 

Aspek yang Diobservasi Nama Siswa 

AR DM MR MY SA MA MZ RW 

1. Tidak meniru gaya 

berpakaian/berpenampilan 

secara berlebihan 

3 4 3 3 3 4 4 2 

2. Tidak meniru gaya berbicara 

orang barat 

3 3 2 3 2 4 3 4 

3. Tidak meniru adat sopan 

santun budaya barat 

4  2 4 2 3 2 4 3 

4. Tidak meniru gaya bergaul 

dan berpesta(hura-hura) 

4 3 4 5 4 3 4 2 

5. Tidak meniru kebiasaan 

merokok dan minum 

3 4 3 3 2 3 2 2 

6. Tidak bersikap konsumtif 4 4 3 2 3 4 4 3 

7. Dapat bekerjasama atau 

gotong royong dengan orang 

lain 

3 3 3 2 2 4 3 4 

8. Dapat meningkatkan rasa 

kekeluargaan dengan teman 

atau orang lain(solidaritas) 

4 4 2 3 3 3 4 2 

9.  Tidak menggunakan gadget 

pada waktu pelajaran 

4 4 4 4 4 3 4 2 
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10. Dapat  menjaga adat 

kebudayaan sendiri 

3 3 4 2 3 3 4 2 

 Jumlah 37 35 34 29 29 33 38 26 

 Presentase 74

% 

70% 68% 58% 58

% 

66% 76% 52

% 

 Kategori R R R C C C R C 

  

Keterangan :   

 

 

 

 

Dari tabel 4.6 diketahui bahwa 4 dari 8 siswa yang mengikuti layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik peer group pada siklus I pertemuan pertama 

masuk dalam kategori rendah akan tetapi memiliki sikap western yang tinggi, 

yaitu AR yang semula memperoleh 82% mengalami pereduksian sebesar 8% 

menjadi 74%, DM yang semula memperoleh 76% mengalami pereduksian sebesar 

6% menjadi 70%, MF yang semula memperoleh 78% mengalami pereduksian 

sebesar 10% menjadi 68%, dan MZ yang semula memperoleh 80% mengalami 

pereduksian sebesar 4% menjadi 76%. Sedangkan 4 siswa yang memperoleh 

kategori cukup yang artinya mempunyai sikap western yang sedang, yaitu MY 

yang semula memperoleh 78% mengalami pereduksian sebesar 20% menjadi 

58%, SA yang semula memperoleh 76% mengalami pereduksian sebesar 18%  

menjadi 58%, MA yang semula 78% mengalami pereduksian 12% sebesar 

menjadi 66% dan RW yang semula memperoleh 64% mengalami pereduksian 

sebesar 12% menjadi 52%. 

 Meskipun sudah ada 4 siswa yang memiliki sikap western dalam bergaul 

dengan kategori cukup dan 4 siswa kategori rendah yang berarti masih tinggi, 

Skor Interval Persentase Kategori 

5 42 – 50 84%-100% Sangat rendah(SR) 

4 34 – 41 68%-82% Rendah (R) 

3 26 – 33 52%-66% Cukup  (C) 

2 18 – 25 36%-50% Tinggi (T) 

1 10 – 17 20%-34% Sangat Tinggi (ST) 
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tetep perlu direduksikan dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oleh karena 

itu layanan bimbingan kelompok dengan teknik peer group untuk mereduksi sikap 

western dalam bergaul siswa masih perlu ditindak lanjuti pada siklus I pertemuan 

kedua. 

Tabel 4.7 Hasil Analisis Pada Aspek Penilaian Siswa Setelah Bimbingan 

Kelompok Siklus I pertemuan pertama 

 

 

 

 

Aspek 

Nilai/Kategori  

 

 

Jumlah 

Frekuensi 

5/Sangat 

rendah 

 4/Rendah 3/Cukup 2/Tinggi 1/Sangat 

Tinggi 

n % n % n % n % n % 

1   3 37,5 5 62,5     8 

2   2 25 4 50 2 25   8 

3   3 37,5 2 25 3 37,5   8 

4 1 12,5 4 50 2 25 1 12,5   8 

5   1 12,5 4 50 3 37,5   8 

6   4 50 3 37,5 1 12,5   8 

7   2 25 4 50 2 25   8 

8   3 37,5 3 37,5 2 25   8 

9   6 75 1 12,5 1 12,5   8 

10   2 25 4 50 2 25   8 

 

Keterangan aspek yang diamati : 

1. Tidak meniru gaya berpakaian/berpenampilan secara berlebihan 

2. Tidak meniru gaya berbicara orang barat 

3. Tidak meniru adat sopan santun budaya barat 
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4. Tidak meniru gaya bergaul dan berpesta(hura-hura) 

5. Tidak meniru kebiasaan merokok dan minum 

6. Tidak bersikap konsumtif 

7. Dapat bekerjasama atau gotong royong dengan orang lain 

8. Dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dengan teman atau orang lain(solidaritas) 

9. Tidak menggunakan gadget pada waktu pelajaran 

10. Dapat  menjaga adat kebudayaan sendiri. 

Grafik 4.4 Hasil Analisis Pada Aspek Penilaian siswa setelah Bimbingan 

Kelompok Siklus I Pertemuan pertama 
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Pada tabel 4.7 dan grafik 4.4 diatas menunjukan Siswa yang tidak meniru 

gaya berpakaian/ berpenampilan dalam kategori rendah sebanyak 3 orang 

(37,5%), kategori cukup sebanyak 5 orang (62,5%). Hal ini ditunjukan dari 

tingkah laku siswa yang  masih banyak meniru dalam hal berpenampilan seperti 

orang barat secara berlebihan. Pada aspek tidak meniru gaya berbicara orang barat 

dalam kategori rendah sebanyak 2 orang (25%), kategori cukup 4 orang (50%), 

kategori tinggi 2 orang (25%). Hal ini ditunjukan dari sebagian siswa dengan cara 

berbicara yang masih meniru kebarat-baratan. Pada aspek tidak meniru adat sopan 

santun budaya barat dalam kategori rendah sebanyak 3 orang (37,5%), kategori 

cukup sebanyak 2 orang (25%), kategori tinggi sebanyak 3 orang (37,5%). Hal ini 

ditunjukan dari sopan santun siswa yang rendah atau lebih banyak meniru seperti 

orang barat. Pada aspek tidak meniru gaya bergaul dan berpesta dalam kategori 

sangat rendah ada 1 orang (12,5%), kategori rendah sebanyak 4 orang (50%) dan 

kategori cukup ada 2 orang (25%), kategori tinggi 1 orang (12,5%).  Hal ini 

ditunjukan dari tingginya cara bergaul siswa yang suka hura-hura . Pada aspek 

tidak meniru kebiasaan merokok dan minum dalam kategori rendah ada 1 orang 

(12,5%), kategori cukup ada 4 orang (50%), kategori tinggi ada 3 orang (37,5%). 

Hal ini dapat ditunjukan dari tingginya kebiasaan siswa yang merokok. Pada 

aspek tidak bersikap konsumtif pada kategori rendah ada 4 siswa (50%), pada 

kategori cukup ada 3 orang (37,5%), kategori tinggi ada 1 orang (12,5%) . Hal ini 

ditunjukan masih ada siswa yang bersikap konsumtif. Pada aspek dapat 

bekerjasama atau gotong royong dalam kategori rendah sebanyak 2 orang (25%), 

dalam kategori cukup ada 4 siswa (50%), dalam kategori tinggi ada 2 siswa 
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(25%). Hal ini ditunjukan dari kebiasaan siswa yang rendah akan gotong royong 

atau sering kurang kompak. Pada aspek dapat meningkatkan rasa kekeluargaan 

dalam kategori rendah 3 orang (37,5%), dalam kategori cukup ada 3 orang 

(37,5%), dalam kategori tinggi ada 2 orang(25%).  Hal ini dapat dilihat dari sikap 

kebanyakan siswa yang lebih suka individual dan kurangnya rasa toleransi. Pada 

aspek tidak menggunakan gadget pada waktu dalam kategori rendah 6 orang 

(75%) dan kategori cukup ada 1 orang (12,5%), pada kategori tinggi ada 1 orang 

(12,5%). Hal tersebut dapat dilihat dari kebiasaan siswa yang suka bermain gadget 

dengan membuka aplikasi sosial media di jam pelajaran, dan tidak memperhatikan 

guru yang mengajar. Pada aspek dapat menjaga adat kebudayaan sendiri dalam 

kategori rendah ada 2 orang (25%), dalam kategori cukup ada 4 orang (50%), 

kategori tinggi ada 2 orang (25%). Hal ini dapat dilihat dari sebagian siswa 

bersikap yang  kurang jiwa nasionalismenya. 

Tabel 4.8 Hasil Observasi Peneliti Terhadap Sikap Western dalam Bergaul 

Siswa Pada Siklus I Pertemuan II 

No

. 

Aspek yang 

Diobservasi 

Nama Siswa 

AR DM MR MY SA MA MZ RW 

1. Tidak meniru gaya 

berpakaian/berpenamp

ilan secara berlebihan 

3 4 3 3 3 3 3 2 

2. Tidak meniru gaya 

berbicara orang barat 

3 3 2 3 2 4 3 4 

3. Tidak meniru adat 

sopan santun budaya 

barat 

3 2 4 3 3 2 4 3 

4. Tidak meniru gaya 

bergaul dan 

berpesta(hura-hura) 

4 3 4 3 4 3 3 2 

5. Tidak meniru 

kebiasaan merokok 

dan minum 

3 4 3 3 2 3 2 2 

6. Tidak bersikap 4 4 4 3 3 3 4 3 
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konsumtif 

7. Dapat bekerjasama 

atau gotong royong 

dengan orang lain 

3 3 3 2 2 4 3 3 

8. Dapat meningkatkan 

rasa kekeluargaan 

dengan teman atau 

orang lain(solidaritas) 

4 4 2 3 3 3 4 3 

9.  Tidak menggunakan 

gadget pada waktu 

pelajaran 

3 4 4 3 4 3 4 1 

10. Dapat  menjaga adat 

kebudayaan sendiri 

3 3 4 2 3 3 4 2 

 Jumlah 33 34 33 28 29 31 34 25 

 Presentase 66% 68% 66% 56% 58

% 

62% 68% 50

% 

 Kategori C R C C C C R C 

 

Keterangan :   

 

 

 

 

 

Dari tabel 4.8 diketahui bahwa 2 dari 8 siswa yang mengikuti layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik peer group pada siklus I pertemuan kedua 

masuk dalam kategori rendah yaitu siswa cukup meniru sikap western, yaitu DM 

yang semula memperoleh 70% mengalami pereduksian sebesar 2% menjadi 68%, 

dan MZ yang semula memperoleh 76% mengalami pereduksian sebesar 12% 

menjadi 68%. Sedangkan 6 siswa yang memperoleh kategori cukup yang artinya 

mempunyai sikap western yang sedang, yaitu AR  yang semula memperoleh 74% 

mengalami pereduksian sebesar 8% menjadi 66%, MF yang semula memperoleh 

68% mengalami pereduksian sebesar 2% menjadi 66%, MY yang semula 

Skor Interval Persentase Kategori 

5 42 – 50 84%-100% Sangat rendah(SR) 

4 34 – 41 68%-82% Rendah (R) 

3 26 – 33 52%-66% Cukup  (C) 

2 18 – 25 36%-50% Tinggi (T) 

1 10 – 17 20%-34% Sangat Tinggi (ST) 
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memperoleh 58% mengalami pereduksian sebesar 2% menjadi 56%, SA tidak 

mengalami pereduksian yaitu memperoleh 58%, MA yang semula 66% 

mengalami pereduksian 4% sebesar menjadi 62% dan RW yang semula 

memperoleh 52% mengalami pereduksian sebesar 2% menjadi 50%. 

 Meskipun sudah ada 6 siswa yang memiliki sikap western dalam bergaul 

dengan kategori cukup dan 2 siswa kategori rendah yang berarti masih tinggi, 

tetep perlu direduksikan dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oleh karena 

itu layanan bimbingan kelompok dengan teknik peer group untuk mereduksi sikap 

western dalam bergaul siswa masih perlu ditindak lanjuti pada siklus I pertemuan 

ketiga. 

Tabel 4.9 Hasil Analisis Pada Aspek Penilaian Siswa Setelah Bimbingan 

Kelompok Siklus I pertemuan II 

 

 

 

Aspek 

Nilai/Kategori  

 

 

Jumlah 

Frekuensi 

5/Sangat 

rendah 

 4/Rendah 3/Cukup 2/Tinggi 1/Sangat 

Tinggi 

n % n % n % n % n % 

1   1 12,5 6 75 1 12,5   8 

2   2 25 4 50 2 25   8 

3   2 25 4 50 2 25   8 

4   3 37,5 4 50 1 12,5   8 

5   1 12,5 4 50 3 37,5   8 

6   4 50 4 50     8 

7   1 12,5 5 62,5 2 25   8 

8   3 37,5 4 50 1 12,5   8 

9   4 50 3 37,5 1 12,5   8 

10   2 25 4 50 2 25   8 
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Keterangan aspek yang diamati : 

1. Tidak meniru gaya berpakaian/berpenampilan secara berlebihan 

2. Tidak meniru gaya berbicara orang barat 

3. Tidak meniru adat sopan santun budaya barat 

4. Tidak meniru gaya bergaul dan berpesta(hura-hura) 

5. Tidak meniru kebiasaan merokok dan minum 

6. Tidak bersikap konsumtif 

7. Dapat bekerjasama atau gotong royong dengan orang lain 

8. Dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dengan teman atau orang lain(solidaritas) 

9. Tidak menggunakan gadget pada waktu pelajaran 

10. Dapat  menjaga adat kebudayaan sendiri 
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Grafik 4.5 Hasil Analisis Pada Aspek Penilaian siswa setelah Bimbingan 

Kelompok Siklus I Pertemuan kedua 
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(50%), kategori tinggi sebanyak 2 orang (25%). Hal ini ditunjukan dari sopan 

santun siswa yang rendah atau lebih banyak meniru seperti orang barat. Pada 

aspek tidak meniru gaya bergaul dan berpesta dalam kategori rendah ada 3 orang 

(37,5%), kategori cukup ada 4 orang (50%), kategori tinggi 1 orang (12,5%).  Hal 

ini ditunjukan dari tingginya cara bergaul siswa yang suka hura-hura . Pada aspek 

tidak meniru kebiasaan merokok dan minum dalam kategori rendah ada 1 orang 

(12,5%), kategori cukup ada 4 orang (50%), kategori tinggi ada 3 orang (37,5%). 

Hal ini dapat ditunjukan dari tingginya kebiasaan siswa yang merokok. Pada 

aspek tidak bersikap konsumtif pada kategori rendah ada 4 siswa (50%), pada 

kategori cukup ada 4 orang (50%) . Hal ini ditunjukan masih ada siswa yang 

bersikap konsumtif. Pada aspek dapat bekerjasama atau gotong royong dalam 

kategori rendah sebanyak 1 orang (12,5%), dalam kategori cukup ada 5 siswa 

(67,5%), dalam kategori tinggi ada 2 siswa (25%). Hal ini ditunjukan dari 

kebiasaan siswa yang rendah akan gotong royong atau sering kurang kompak. 

Pada aspek dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dalam kategori rendah 3 orang 

(37,5%), dalam kategori cukup ada 4 orang (50%), dalam kategori tinggi ada 

1orang(12,5%).  Hal ini dapat dilihat dari sikap kebanyakan siswa yang lebih suka 

individual dan kurangnya rasa toleransi. Pada aspek tidak menggunakan gadget 

pada waktu dalam kategori rendah 4 orang (50%) dan kategori cukup ada 3 orang 

(37,5%), pada kategori sangat  tinggi ada 1 orang (12,5%). Hal tersebut dapat 

dilihat dari kebiasaan siswa yang suka bermain gadget dengan membuka aplikasi 

sosial media di jam pelajaran, dan tidak memperhatikan guru yang mengajar. Pada 

aspek dapat menjaga adat kebudayaan sendiri dalam kategori rendah ada 2 orang 
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(25%), dalam kategori cukup ada 4 orang (50%), kategori tinggi ada 2 orang 

(25%). Hal ini dapat dilihat dari sebagian siswa bersikap yang  kurang jiwa 

nasionalismenya. 

Tabel 4.10 Hasil Observasi Pada Aspek Penilaian Siswa Setelah Bimbingan 

Kelompok Siklus I pertemuan III 

 

 

 

No

. 

Aspek yang Diobservasi Nama Siswa 

AR DM MF MY SA MA M

Z 
RW 

1. Tidak meniru gaya 

berpakaian/berpenampilan 

secara berlebihan 

2 3 3 3 3 2 2 2 

2. Tidak meniru gaya 

berbicara orang barat 

2 3 2 3 2 3 3 2 

3.  Tidak meniru adat sopan 

santun budaya barat 

3 2 3 2 3 2 4 3 

4.  Tidak meniru gaya 

bergaul dan berpesta(hura-

hura) 

2 3 2 3 4 3 4 2 

5.  Tidak meniru kebiasaan 

merokok dan minum 

3 3 3 3 2 3 2 2 

6. Tidak bersikap konsumtif 3 4 3 2 3 3 3 2 

7. Dapat bekerjasama atau 

gotong royong dengan 

orang lain 

3 3 3 2 2 4 3 4 

8. Dapat meningkatkan rasa 

kekeluargaan dengan 

teman atau orang 

lain(solidaritas) 

4 3 2 3 3 3 3 3 

9.  Tidak menggunakan 

gadget pada waktu 

pelajaran 

3 3 3 3 4 3 3 1 

10. Dapat  menjaga adat 

kebudayaan sendiri 

3 3 3 2 3 3 3 2 

 Jumlah 28 30 27 26 29 29 30 23 

 Persentase 56

% 

60% 54% 52% 58% 58% 60

% 

46

% 

 Kategori C C C C C C C T 
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Keterangan :   

 

 

 

 

Dari tabel 4.10 diketahui bahwa 7 dari 8 siswa yang mengikuti layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik peer group pada siklus I pertemuan ketiga 

masuk dalam kategori cukup dapat mereduksi sikap western yaitu siswa cukup 

dapat mereduksi  sikap western 7 siswa yang memperoleh kategori cukup yang 

artinya mempunyai sikap western yang sedang, yaitu AR  yang semula 

memperoleh 66% mengalami pereduksian sebesar 10% menjadi 56%, DM yang 

semula memperoleh 68% mengalami pereduksian 8% menjadi 60% MF yang 

semula memperoleh 66% mengalami pereduksian sebesar 12% menjadi 54%, MY 

yang semula memperoleh 56% mengalami pereduksian sebesar 4% menjadi 52%, 

SA tidak mengalami pereduksian yaitu memperoleh 58%, MA yang semula 62% 

mengalami pereduksian 4% sebesar menjadi 58% , MZ yang semula memperoleh 

68% mengalami pereduksian sebesar 8% menjadi 60% dan 1 siswa yang 

memperoleh kategori tinggi yaitu RW yang semula memperoleh 50% mengalami 

pereduksian sebesar 4% menjadi 46%. 

 Meskipun sudah ada 7 siswa yang memiliki sikap western dalam bergaul 

dengan kategori cukup dalam mereduksi dan 1 siswa kategori tinggi yang berarti 

masih cukup tinggi, tetap perlu direduksikan dengan pertemuan-pertemuan 

selanjutnya. Oleh karena itu layanan bimbingan kelompok dengan teknik peer 

Skor Interval Persentase Kategori 

5 42 – 50 84%-100% Sangat rendah(SR) 

4 34 – 41 68%-82% Rendah (R) 

3 26 – 33 52%-66% Cukup  (C) 

2 18 – 25 36%-50% Tinggi (T) 

1 10 – 17 20%-34% Sangat Tinggi (ST) 
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group untuk mereduksi sikap western dalam bergaul siswa masih perlu ditindak 

lanjuti pada siklus II. 

Tabel 4.11 Hasil Analisis Pada Aspek Penilaian Siswa Setelah Bimbingan 

Kelompok Siklus I pertemuan III 

 

 

 

 

Aspek 

Nilai/Kategori  

 

 

Jumlah 

Frekuensi 

5/Sangat 

Rendah 

 4/Rendah 3/Cukup 2/Tinggi 1/Sangat 

Tinggi 

n % n % n % n % n % 

1     4 50 4 50   8 

2     4 50 4 50   8 

3   1 12,5 4 50 3 37,5   8 

4   2 25 3 37,5 3 37,5   8 

5     5 62,5 3 37,5   8 

6   1 12,5 5 62,5 2 25   8 

7   2 25 4 50 2 25   8 

8   1 12,5 6 75 1 12,5   8 

9   1 12,5 6 75 1 12,5   8 

10     6 75 2 25   8 

 

Keterangan : 

Aspek yang diamati : 

1. Tidak meniru gaya berpakaian/berpenampilan secara berlebihan 

2. Tidak meniru gaya berbicara orang barat 

3. Tidak meniru adat sopan santun budaya barat 

4. Tidak meniru gaya bergaul dan berpesta(hura-hura) 
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5. Tidak meniru kebiasaan merokok dan minum 

6. Tidak bersikap konsumtif 

7. Dapat bekerjasama atau gotong royong dengan orang lain 

8. Dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dengan teman atau orang lain(solidaritas) 

9. Tidak menggunakan gadget pada waktu pelajaran 

10. Dapat  menjaga adat kebudayaan sendiri 

Grafik 4.6 Hasil Analisis Pada Aspek Penilaian siswa setelah Bimbingan 

Kelompok Siklus I Pertemuan ketiga 
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Pada tabel 4.11 dan grafik 4.6 diatas menunjukan Siswa yang tidak meniru 

gaya berpakaian/ berpenampilan dalam  kategori cukup sebanyak 4 orang (50%), 

dalam kategori tinggi sebanyak 4 orang (50%). Hal ini ditunjukan dari tingkah 

laku sebagian siswa yang  meniru dalam hal berpenampilan seperti orang barat 

secara berlebihan. Pada aspek tidak meniru gaya berbicara orang barat dalam 

kategori cukup sebanyak 4 orang (50%), kategori tinggi 4 orang (50%). Hal ini 

ditunjukan dari sebagian siswa dengan cara berbicara yang masih meniru kebarat-

baratan. Pada aspek tidak meniru adat sopan santun budaya barat dalam kategori 

rendah sebanyak 1 orang (12,5%), kategori cukup sebanyak 4 orang (50%), 

kategori tinggi sebanyak 3 orang (37,5%). Hal ini ditunjukan dari sopan santun  

sebagian siswa rendah atau lebih banyak meniru seperti orang barat. Pada aspek 

tidak meniru gaya bergaul dan berpesta dalam kategori  rendah sebanyak 2 orang 

(25%) dan kategori cukup ada 3 orang (37,5%), kategori tinggi 3 orang (37,5%).  

Hal ini ditunjukan dari cara bergaul siswa yang suka meniru hura-hura . Pada 

aspek tidak meniru kebiasaan merokok dan minum dalam  kategori cukup ada 5 

orang (67,5%), kategori tinggi ada 3 orang (37,5%). Hal ini dapat ditunjukan dari 

tingginya kebiasaan siswa yang merokok. Pada aspek tidak bersikap konsumtif 

pada kategori rendah ada 1 siswa (12,5%), pada kategori cukup ada 5 orang 

(67,5%), kategori tinggi ada 2 orang (25%) . Hal ini ditunjukan masih ada siswa 

yang bersikap konsumtif. Pada aspek dapat bekerjasama atau gotong royong 

dalam kategori rendah sebanyak 2 orang (25%), dalam kategori cukup ada 4 siswa 

(50%), dalam kategori tinggi ada 2 siswa (25%). Hal ini ditunjukan dari kebiasaan 

siswa yang rendah akan gotong royong atau sering kurang kompak. Pada aspek 
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dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dalam kategori rendah 1 orang (12,5%), 

dalam kategori cukup ada 6 orang (75%), dalam kategori tinggi ada 1 orang 

(12,5%).  Hal ini dapat dilihat dari sikap kebanyakan siswa yang lebih suka 

individual dan kurangnya rasa toleransi. Pada aspek tidak menggunakan gadget 

pada waktu dalam kategori rendah 1 orang (12,5%) dan kategori cukup ada 6 

orang (75%), pada kategori sangat tinggi ada 1 orang (12,5%). Hal tersebut dapat 

dilihat dari kebiasaan siswa yang suka bermain gadget dengan membuka aplikasi 

sosial media di jam pelajaran, dan tidak memperhatikan guru yang mengajar. Pada 

aspek dapat menjaga adat kebudayaan sendiri dalam kategori cukup ada 6 orang 

(75%), kategori tinggi ada 2 orang (25%). Hal ini dapat dilihat dari masih ada 

siswa bersikap yang  kurang jiwa nasionalismenya. 

Untuk mengetahui hasil dari tindakan yang telah dilakukan peneliti 

terhadap pereduksian sikap western dalam bergaul siswa  pada siklus I dapat 

dilihat sebagai berikut : 

Tabel 4.12 Hasil R ek ap i t u l as i  Observasi Peneliti Terhadap kondisi siswa 

setelah bimbingan kelompok teknik peer group siklus I  

 

 

No 

Nama 

Siswa 

Mereduksi sikap western dalam bergaul siswa mlalui layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik peer group siklus I 

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III 

Sko

r  

Pers

enta

se 

Kat

egor

i 

Sko

r 

Pers

enta

se 

Kat

egor

i 

Sko

r 

Pers

enta

se 

Kateg

ori 

1 AR 37 74% R 33 66% C 28 56% C 

2 DM 35 70% R 34 68% R 30 60% C 

3 MF 34 68% R 33 66% C 27 54% C 

4 MY 29 58% C 28 56% C 26 52% C 
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5 SA 29 58% C 29 58% C 29 58% C 

6 MA 33 66% C 31 62% C 29 58% C 

7 MZ 38 76% R 34 68% R 30 60% C 

8 RW 26 52% C 25 50% C 23 46% T 

Jumlah 261 247 222 

Rata-rata 32,62 30,87 27,75 

Kategori C C C 

  

Grafik 4.7 Hasil Rekapitulasi Observasi Peneliti Terhadap Kondisi Siswa 

Bimbingan Kelompok Siklus I 

 

 

 Berdasarkan Tabel 4.12  dan grafik 4.7 yaitu hasil rekapitulasi observasi 

peneliti terhadap kondisi siswa setelah bimbingan kelompok teknik peer  group 

siklus I, dari pertemuan pertama rata-rata siswa memperoleh skor sebesar 32,62 
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disiklus I diperoleh hasil  27,75. Dan jumlah pereduksian dari pertemuan pertama 

sampai pertemuan terakhir di siklus I memperoleh hasil pereduksian sebesar 4,87.  

Grafik 4.8 Hasil Rata-rata Rekapitulasi Observasi Aspek Penilaian Kondisi 

Siswa Setelah Bimbingan Kelompok Siklus I  
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Tabel 4.13 Hasil Analisis Observasi Aspek Penilaian Kondisi Siswa Sebelum 

dan Setelah Bimbingan Kelompok Siklus I   

No Nama 

 

Siswa 

Pra Siklus Siklus I 

Jumlah % Kategori Jumlah % Kategori 

1 AR 41 82 % R 31 62 % C 

2 DM 38 76 % R 31 62 % C 

3 MF 39 78 % R 32 64 % C 

4 MY 39 78 % R 37 74 % C 

5 SA 38 76 % R 31 62 % C 

6 MA 39 78 % R 38 76 % C 

7 MZ 40 80 % R 36 72 % C 

8 RW 32 64 % R 30 60 % T 

Jumlah 306   222   

Rata-rata 38,25   27,75   

Pereduksian 10,5 

 

Pada tabel 4.13 dapat disimpulkan bahwa kondisi siswa pada pra 

pelaksanaan bimbingan kelompok teknik peer group untuk mereduksi sikap 

western dalam bergaul mendapat rata-rata 38,25, dan pada siklus I mendapatkan 

rata-rata 27,75. 

4.2.4 Refleksi Siklus I 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus I diperoleh data bahwa pelaksanaan 

layanan bimbingan kelompok dengan teknik peer group sebagai upaya mereduksi 

sikap western dalam bergaul siswa sudah dapat dikatakan berhasil, tapi belum 

sepenuhnya berhasil meskipun peneliti dalam memberikan layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik peer group pada siklus I sudah bisa dikategorikan baik. 
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 Pada aktivitas peneliti selama memberikan layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik peer group pada siklus I  pertemuan pertama mendapatkan hasil 75 

dengan kategori cukup, pada pertemuan kedua mendapatkan hasil 80 dengan 

kategori baik, pada pertemuan ketiga mendapatkan hasil 84 kategori baik. Dari 

pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga mengalami peningkatan sebesar  9. 

Pada observasi terhadap kegiatan siswa dalam layanan bimbingan kelompok 

teknik peer group pada siklus I pertemuan pertama mendapatkan hasil rata-rata 

sebesar 46 dengan kategori kurang, pada pertemuan kedua mendapatkan hasil 

rata-rata 51 dengan kategori kurang, dan pada pertemuan ketiga mendapatkan 

hasil 57,4 dengan kategori cukup. Dari pertemuan pertama sampai pertemuan 

ketiga mengalami peningkatan sebesar 11,4. 

Pada observasi terhadap aspek mereduksi sikap western siswa pada 

pertemuan pertama memperoleh hasil 32,62 kategori cukup, pada peretemuan 

kedua memperoleh hasil 30,87 kategori cukup, pada pertemuan ketiga 

memperoleh hasil 27,75 dengan kategori cukup. Dari pertemuan pertama sampai 

pertemuan ketiga memperoleh hasil pereduksian sebesar 4,87. Akan tetapi masih 

ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki oleh peneliti maupun kekurangan 

dari siswa yang dijadikan sebagai subjek penelitian  dalam pelaksanaan layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik peer group pada siklus I tersebut. Adapun 

kelemahan peneliti dan siswa setelah dianalisis dan refleksi dari tindakan pada 

siklus I akan dijabarkan pada tabel sebagai berikut:  
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Tabel 4.14 Diagnosis Kelemahan Tindakan Siklus I 

Tahap 

BKp 

Tindakan yang 

Belum Baik 

Catatan Peneliti 

dan Kolaborator 

Rencana 

Tindakan Perbaikan 

  

Pembentuk

an 

Penggunaan 

bahasa ada yang 

masih kaku dan 

kurang mudah 

dipahami serta 

pemilihan 

permainan yang 

kurang menarik 

Penelti seharusnya lebih 

mengusai bimbingan 

kelompok dan 

menjelaskan dengan 

bahasa yang mudah 

dipahami oleh siswa serta 

memilih permainan yang 

menarik. 

 

Peneliti lebih memahami 

teori bimbingan kelompok 

dengan baik dan 

menjelaskan dengan bahsa 

yang mudah dipahami 

siswa serta memilih 

permainan yang menarik 

. 

 Peralihan  Peneliti belum 

mampu 

mengenali 

suasana 

bimbingan 

kelompok 

dengan baik 

Peneliti sebaiknya lebih 

memotivasi siswa agar 

lebih siap dan sungguh- 

sungguh dalam 

mengikuti bimbingan 

kelompok 

Peneliti akan lebih 

memperhatikan suasana 

dan anggota kelompok, 

serta memotivasi anggota 

kelompok untuk lebih 

sungguh- sungguh dalam 

mengikuti bimbingan 

kelompok. 
Kegiatan  Motivasi yang 

diberikan peneliti 

belum bisa 

dipahami siswa. 

Penjelasan 

peneliti mengenai 

teknik peer group 

kurang dipahami 

siswa. Peneliti 

masi kesulitan 

dalam mngajak 

anggota 

kelompok dalam 

menyimpulkan 

pembahasan topik 

pada proses 

bimbingan 

kelompok  

Penelti lebih memotivasi 

siswa untuk 

mengungkapkan 

pendapatnya, agar siswa 

tidak malu dan ragu 

dalam mengungkapkan 

pendapatnya serta mau 

mengungkapkan 

pendapatnya berkaitan 

topik yang dibahas. Dan 

menjelaskan teknik peer 

group serta 

menerapkannya. 

Peneliti akan 

menggunakan bahasa yang 

lebih dipahami siswa 

dalam memotivasi dan 

meningkatkan 

menjelaskan teknik peer 

group serta 

menerapkannya 
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Pengakhira

n 

Peneliti masih 

kesulitan dalam 

memotivasi 

siswa untuk 

menyampaikan 

kesimpulan, 

pesan dan kesan  

 

Peneliti sebaiknya 

lebih bisa membuat siswa 

nyaman untuk 

mengungkapkan 

pendapatnya agar 

kegiatan dapat terlaksana 

dengan baik. 

Peneliti akan lebih 

memotivasi siswa dalam 

mempersilahkan siswa 

menyampaikan kesimpulan, 

pesan dan kesannya. 

 

Berdasarkan diagnosis kelemahan pada setiap tahap bimbingan 

kelompok dengan teknik peer group seperti yang telah dijabarkan di lembar 

sebelumnya maka peneliti memutuskan untuk melakukan perbaikan tindakan 

bimbingan kelompok dengan teknik peer group pada siklus II sebagai upaya 

perbaikan. 

Pada siklus II, peneliti berencana melakukan perbaikan pada kelemahan-

kelemahan yang ditemukan pada siklus I baik dari kelemahan peneliti maupun 

kelemahan dari siswa. Peneliti akan memberikan permainan yang lebih menarik 

sehingga antusiasme siswa dalam mengikuti layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik peer group meningkat. Selanjutnya peneliti juga akan memberikan 

materi/topik yang lebih menarik lagi sehingga siswa akan lebih tertarik untuk 

membahasnya, lebih terbuka, dan berani mengemukakan pendapat dengan penuh 

percaya diri. Selain itu, peneliti juga akan meningkatkan kualitas kemampuannya 

dalam menyampaikan materi dan lebih memotivasi siswa untuk berpartisipasi 

aktif dalam kegiatan. Dengan demikian, diharapkan dari rencana tindakan yang 

akan dilakukan oleh peneliti tersebut dapat memberikan dampak yang positif 

sehingga kegiatan layanan bimbingan kelompok dengan teknik peer group dapat 

berjalan dengan lancar dan berhasil maksimal. 
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4.3 Hasil Penelitian Siklus II  

4.3.1 Perencanaan Siklus II 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I, proses pelaksanaan bimbingan 

kelompok dengan teknik peer group perlu diperbaiki maka dilanjutkan pada siklus 

II. Rencana tindakan pada siklus II ini hampir sama dengan rencana tindakan pada 

siklus I, namun ada beberapa tindakan yang lebih ditingkatkan dan diperbaiki lagi 

dengan cara mengganti materi yang lebih menarik, dan juga membahas materi 

dengan bahasa yang dimengerti siswa. Selain itu, peneliti mencoba memberikan 

permainan singkat yang lebih menarik agar siswa lebih antusias dan termotivasi 

untuk lebih aktif dalam. Dengan teknik peer group yang diterapkan oleh peneliti 

ini diharapkan siswa sebagai anggota kelompok akan lebih aktif dan dapat 

tercapai secara maksimal. Dan tindakan peneliti sebagai berikut : 

1. Menyiapkan materi dan satuan layanan bimbingan kelompok. Materi layanan 

bimbingan kelompok disesuaikan dengan kebutuhan siswa untuk mereduksi 

sikap western dalam bergaul. Dalam siklus II diadakan 3 kali bimbingan 

kelompok dengan teknik peer group, dengan topik sebagai berikut : 

1) Pentingnya kerjasama/gotong royong 

2) Pentingnya menaati tata tertib dan disiplin 

3) Pentingnya sikap cinta tanah air 

2. Mengkomunikasikan dengan baik rencana persiapan dan pelaksanaan layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik peer group  lanjutn kepada anggota 

kelompok dan guru pembimbing sebagai kolaborator. 
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3. Mempersiapkan dokumentasi, lembar pengamatan dan penilaian baik untuk 

anggota oleh peneliti maupun untuk peneliti oleh guru pembimbing sebagai 

kolaborator 

Tabel 4.15 Materi Bimbingan Kelompok Siklus II 

   

No Hari/Tanggal Kegiatan Waktu 

1 Rabu / 25 Juni 

2014 

Bimbingan Kelompok Pertemuan   

I : Pentingnya kerjasama/gotong 

royong 

35 Menit 

2 Sabtu /28 Juni 

2014 

Bimbingan Kelompok Pertemuan 

II : Pentingnya menaati tata tertib 

dan disiplin sekolah 

35 Menit 

3 Senin/30 Juni 

2014 

Bimbingan Kelompok Pertemuan 

III : Pentingnya sikap cinta tanah 

air 

35 Menit 

 

 Berdasarkan tabel 4.15 diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

bimbingan kelompok  teknik peer group dilaksanakan 3 kali pada siklus II. 

Selanjutnya dilakukan observasi kepada siswa selama proses layanan bimbingan 

kelompok teknik peer group berlangsung. Adapun indikator keberhasilan pada 

siklus II dapat diamati melalui observasi terhadap proses dan hasil. Observasi 

proses dilakukan untuk siswa pada saat bimbingan kelompok teknik peer group 

serta situasi dan kondisi ketika bimbingan kelompok berlangsung. Sedangkan 

untuk observasi indikator keberhasilan pada aspek hasil dilakukan setelah 

bimbingan kelompok teknik peer group selesai dengan membandingkan 

pereduksian sikap siswa mengenai sikap western dalam bergaul  pada siklus I dan 

siklus II. 
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4.3.2 Pelaksanaan Siklus II 

Penelitian tindakan bimbingan dan konseling (PTBK) di sini adalah  

layanan bimbingan kelompok dengan teknik peer group yang diselenggarakan 

secara kelompok dengan 3 kali pertemuan. 

1. Siklus II pertemuan pertama dilaksanakan pada hari rabu tanggal 25 Juni 2014 

di laksanakan di Mushola sekolah dengan materi pentingnya kerjasama/gotong 

royong dengan waktu pelaksanaan selama 35 menit.  Kegiatan peneliti, 

kolabolator dan siswa diantaranya sebagai berikut : 

a. Kegiatan peneliti terbagi pada 4 tahap yaitu tahap pembentukan, tahap 

peralihan, tahap kegiatan dan tahap pengakhiran. Adapun kegiatan peneliti 

dalam tahapannya adalah sebagai berikut: 

(1)Tahap pembentukan, menerima kehadiran anggota secara terbuka, 

lebih menekankan dalam menjelaskan cara pelaksanaan bimbingan 

kelompok, melakukan permainan untuk mencairkan suasana. 

(2)Tahap peralihan, lebih mampu dalam mengkondisikan anggota 

kelompok agar siap melanjutkan ketahap kegiatan dan menanyakan 

kesiapan anggota kelompok untuk tahap kegiatan. 

(3)Tahap kegiatan, menyampaikan topik permasalahan yaitu pentingnya 

kerjasama. Bentuk kegiatan berupa diskusi dan tanya jawab. Dalam 

bimbingan kelompok dengan teknik peer group, cara pelaksanaannya 

sama seperti layanan bimbingan kelompok pada umumnya, namun 

yang menjadi anggota kelompok di sini adalah teman sebaya. Teknik 

peer group itu sendiri merupakan teknik yang menekankan pada 
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teman sebaya agar bisa memotivasi temannya agar tidak canggung 

dalam berkomunikasi dan menyampaikan pendapatnya. Setelah 

layanan bimbingan kelompok dengan teknik peer group 

diselenggarakan, maka salah satu siswa akan mencoba mempraktikkan 

sebagai pemimpin kelompok. Hal tersebut dimaksudkan untuk melatih 

siswa agar memotivasi teman sebayanya, terutama agar tidak 

canggung dalam mengemukakan pendapat dan tercapai dinamika 

kelompoknya. Selain itu, teknik peer group yang diterapkan oleh 

peneliti bertujuan agar bisa memotivasi siswa melalui teman 

sebayanya agar tidak canggung dalam mengemukakan pendapat atau 

berinteraksi dalam hal pentingnya kerjasama yang sangat berpengaruh 

pada kehidupan sosial siswa. Hal tersebut dikarenakan yang menjadi 

teman diskusi mereka adalah teman sebayanya sendiri yang 

mempunyai kesamaan di bidang usia, kepentingan serta tujuan yang 

sama.memberikan, selingan permainan untuk mencairkan suasana, 

Dalam pembahasan topik, peneliti juga akan mengamati aktivitas 

siswa selama mengikuti kegiatan. 

(4)Tahap pengakhiran, menyampaikan hasil dari pembahasan topik 

permasalahan tentang pentingnya kerjasama mengevaluasi kegiatan 

yang telah dilakukan, seperti kesan dari anggota kelompok untuk 

meningkatkan kemampuan peneliti dalam penyampaian topik 

permasalahan dan pelaksanaan bimbingan kelompok, membahas 

kegiatan bimbingan kelompok lanjutan. 
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b. Kegiatan kolabolator yaitu menilai efektivitas dan keberhasilan peneliti. 

Dimana kolaborator mengamati tahapan dalam bimbingan kelompok teknik 

peer group yaitu tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan dan 

tahap pengakhiran yang dilakukan oleh peneliti untuk dapat menilai 

efektivitas dari kegiatan bimbingan kelompok teknik peer group. 

c. Kegiatan siswa terbagi pada 4 tahap yaitu tahap pembentukan, tahap 

peralihan, tahap kegiatan dan tahap pengakhiran. Adapun kegiatan siswa 

dalam tahapannya adalah sebagai berikut: 

(1) Tahap pembentukan,  keaktifan dan kesungguhan dalam mengikuti 

kegiatan, keterlibatan dalam permainan. 

(2) Tahap peralihan, pemahaman tentang kegiatan bimbingan kelompok, 

kesiapan untuk mengikuti kegiatan lebih lanjut 

(3) Tahap kegiatan, pembahasan topik permasalahan yaitu pentingnya 

kerjasama yang diberikan oleh peneliti dengan teknik peer group yaitu 

salah satu siswa menjadi pemimpin untuk memotivasi teman yang 

lainnya dan dapat mengaktifkan dinamika kelompok, pemahaman 

terhadap topik permasalahan, perasaan termotivasi, pengambilan sikap 

dan keaktifan. 

(4) Tahap pengakhiran, memahami bahwa bimbingan kelompok akan 

segera diakhiri, menyimpulkan topik permasalahan yaitu pentingnya 

kerjasama, menyampaikan kesan dan pesan selama mengikuti 

kegiatan, menyepakati bimbingan kelompok selanjutnya 
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2. Siklus II pertemuan kedua dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 28 Juni 2014 

di laksanakan di Mushola sekolah dengan materi pentingnya menaati tata tertib 

dan disiplin sekolah dengan waktu pelaksanaan selama 35 menit.  Kegiatan 

peneliti, kolabolator dan siswa diantaranya sebagai berikut : 

a. Kegiatan peneliti terbagi pada 4 tahap yaitu tahap pembentukan, tahap 

peralihan, tahap kegiatan dan tahap pengakhiran. Adapun kegiatan 

peneliti dalam tahapannya adalah sebagai berikut: 

(1)Tahap pembentukan, menerima kehadiran anggota secara terbuka, 

lebih menekankan dalam menjelaskan cara pelaksanaan bimbingan 

kelompok, melakukan permainan untuk mencairkan suasana. 

(2)Tahap peralihan, lebih mampu dalam mengkondisikan anggota 

kelompok agar siap melanjutkan ketahap kegiatan dan menanyakan 

kesiapan anggota kelompok untuk tahap kegiatan. 

(3)Tahap kegiatan, menyampaikan topik permasalahan yaitu pentingnya 

menaati tata tertib dan disiplin sekolah. Bentuk kegiatan berupa 

diskusi dan tanya jawab. Dalam bimbingan kelompok dengan teknik 

peer group, cara pelaksanaannya sama seperti layanan bimbingan 

kelompok pada umumnya, namun yang menjadi anggota kelompok di 

sini adalah teman sebaya. Teknik peer group itu sendiri merupakan 

teknik yang menekankan pada teman sebaya agar bisa memotivasi 

temannya agar tidak canggung dalam berkomunikasi dan 

menyampaikan pendapatnya. Setelah layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik peer group diselenggarakan, maka salah satu siswa 
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akan mencoba mempraktikkan sebagai pemimpin kelompok. Hal 

tersebut dimaksudkan untuk melatih siswa agar memotivasi teman 

sebayanya, terutama agar tidak canggung dalam mengemukakan 

pendapat dan tercapai dinamika kelompoknya. Selain itu, teknik peer 

group yang diterapkan oleh peneliti bertujuan agar bisa memotivasi 

siswa melalui teman sebayanya agar tidak canggung dalam 

mengemukakan pendapat atau berinteraksi dalam hal pentingnya 

menaati tata tertib dan disiplin sekolah yang sangat berpengaruh pada 

kehidupan pribadi siswa. Hal tersebut dikarenakan yang menjadi 

teman diskusi mereka adalah teman sebayanya sendiri yang 

mempunyai kesamaan di bidang usia, kepentingan serta tujuan yang 

sama.memberikan, selingan permainan untuk mencairkan suasana, 

Dalam pembahasan topik, peneliti juga akan mengamati aktivitas 

siswa selama mengikuti kegiatan. 

(4)Tahap pengakhiran, menyampaikan hasil dari pembahasan topik 

permasalahan tentang pentingnya menaati tata tertib dan disiplin 

sekolah, mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan, seperti kesan 

dari anggota kelompok untuk meningkatkan kemampuan peneliti 

dalam penyampaian topik permasalahan dan pelaksanaan bimbingan 

kelompok, membahas kegiatan bimbingan kelompok lanjutan. 

b. Kegiatan kolabolator yaitu menilai efektivitas dan keberhasilan peneliti. 

Dimana kolaborator mengamati tahapan dalam bimbingan kelompok teknik 

peer group yaitu tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan dan 
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tahap pengakhiran yang dilakukan oleh peneliti untuk dapat menilai 

efektivitas dari kegiatan bimbingan kelompok teknik peer group. 

c. Kegiatan siswa terbagi pada 4 tahap yaitu tahap pembentukan, tahap 

peralihan, tahap kegiatan dan tahap pengakhiran. Adapun kegiatan siswa 

dalam tahapannya adalah sebagai berikut: 

(1) Tahap pembentukan,  keaktifan dan kesungguhan dalam mengikuti 

kegiatan, keterlibatan dalam permainan. 

(2) Tahap peralihan, pemahaman tentang kegiatan bimbingan kelompok, 

kesiapan untuk mengikuti kegiatan lebih lanjut 

(3) Tahap kegiatan, pembahasan topik permasalahan yaitu pentingnya 

menaati tata tertib dan disiplin sekolah yang diberikan oleh peneliti 

dengan teknik peer group yaitu salah satu siswa menjadi pemimpin 

untuk memotivasi teman yang lainnya dan dapat mengaktifkan dinamika 

kelompok, pemahaman terhadap topik permasalahan, perasaan 

termotivasi, pengambilan sikap dan keaktifan. 

(4) Tahap pengakhiran, memahami bahwa bimbingan kelompok akan segera 

diakhiri, menyimpulkan topik permasalahan yaitu pentingnya menaati 

tata tertib dan disiplin sekolah menyampaikan kesan dan pesan selama 

mengikuti kegiatan, menyepakati bimbingan kelompok selanjutnya 

3. Siklus II pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 30 Juni 2014 

di laksanakan di Mushola sekolah dengan materi pentingnya sikap cinta tanah 

air dengan waktu pelaksanaan selama 35 menit. Kegiatan peneliti, kolabolator 

dan siswa diantaranya sebagai berikut : 
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a. Kegiatan peneliti terbagi pada 4 tahap yaitu tahap pembentukan, tahap 

peralihan, tahap kegiatan dan tahap pengakhiran. Adapun kegiatan 

peneliti dalam tahapannya adalah sebagai berikut: 

(1)Tahap pembentukan, menerima kehadiran anggota secara terbuka, 

lebih menekankan dalam menjelaskan cara pelaksanaan bimbingan 

kelompok, melakukan permainan untuk mencairkan suasana. 

(2)Tahap peralihan, lebih mampu dalam mengkondisikan anggota 

kelompok agar siap melanjutkan ketahap kegiatan dan menanyakan 

kesiapan anggota kelompok untuk tahap kegiatan. 

(3)Tahap kegiatan, menyampaikan topik permasalahan yaitu pentingnya 

sikap cinta tanah air. Bentuk kegiatan berupa diskusi dan tanya jawab. 

Dalam bimbingan kelompok dengan teknik peer group, cara 

pelaksanaannya sama seperti layanan bimbingan kelompok pada 

umumnya, namun yang menjadi anggota kelompok di sini adalah 

teman sebaya. Teknik peer group itu sendiri merupakan teknik yang 

menekankan pada teman sebaya agar bisa memotivasi temannya agar 

tidak canggung dalam berkomunikasi dan menyampaikan 

pendapatnya. Setelah layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

peer group diselenggarakan, maka salah satu siswa akan mencoba 

mempraktikkan sebagai pemimpin kelompok. Hal tersebut 

dimaksudkan untuk melatih siswa agar memotivasi teman sebayanya, 

terutama agar tidak canggung dalam mengemukakan pendapat dan 

tercapai dinamika kelompoknya. Selain itu, teknik peer group yang 
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diterapkan oleh peneliti bertujuan agar bisa memotivasi siswa melalui 

teman sebayanya agar tidak canggung dalam mengemukakan pendapat 

atau berinteraksi dalam hal pentingnya sikap cinta tanah air yang 

sangat berpengaruh pada kehidupan sosial siswa. Hal tersebut 

dikarenakan yang menjadi teman diskusi mereka adalah teman 

sebayanya sendiri yang mempunyai kesamaan di bidang usia, 

kepentingan serta tujuan yang sama.memberikan, selingan permainan 

untuk mencairkan suasana, Dalam pembahasan topik, peneliti juga 

akan mengamati aktivitas siswa selama mengikuti kegiatan. 

(4)Tahap pengakhiran, menyampaikan hasil dari pembahasan topik 

permasalahan tentang pentingnya sikap cinta tanah air mengevaluasi 

kegiatan yang telah dilakukan, seperti kesan dari anggota kelompok 

untuk meningkatkan kemampuan peneliti dalam penyampaian topik 

permasalahan dan pelaksanaan bimbingan kelompok, membahas 

kegiatan bimbingan kelompok lanjutan. 

b. Kegiatan kolabolator yaitu menilai efektivitas dan keberhasilan peneliti. 

Dimana kolaborator mengamati tahapan dalam bimbingan kelompok teknik 

peer group yaitu tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan dan 

tahap pengakhiran yang dilakukan oleh peneliti untuk dapat menilai 

efektivitas dari kegiatan bimbingan kelompok teknik peer group. 

c. Kegiatan siswa terbagi pada 4 tahap yaitu tahap pembentukan, tahap 

peralihan, tahap kegiatan dan tahap pengakhiran. Adapun kegiatan siswa 

dalam tahapannya adalah sebagai berikut: 
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(1) Tahap pembentukan,  keaktifan dan kesungguhan dalam mengikuti 

kegiatan, keterlibatan dalam permainan. 

(2) Tahap peralihan, pemahaman tentang kegiatan bimbingan kelompok, 

kesiapan untuk mengikuti kegiatan lebih lanjut 

(3) Tahap kegiatan, pembahasan topik permasalahan yaitu pentingnya 

sikap cinta tanah air yang diberikan oleh peneliti dengan teknik peer 

group yaitu salah satu siswa menjadi pemimpin untuk memotivasi 

teman yang lainnya dan dapat mengaktifkan dinamika kelompok, 

pemahaman terhadap topik permasalahan, perasaan termotivasi, 

pengambilan sikap dan keaktifan. 

(4) Tahap pengakhiran, memahami bahwa bimbingan kelompok akan 

segera diakhiri, menyimpulkan topik permasalahan yaitu pentingnya 

sikap cinta tanah air, menyampaikan kesan dan pesan selama 

mengikuti kegiatan, menyepakati bimbingan kelompok selesai. 

Hakikat layanan bimbingan di sekolah bertujuan untuk membantu 

pencapaian perkembangan pribadi secara optimal dalam berebagai aspek 

kehidupan sosial sehingga diharapkan dapat mereduksi sikap western dalam 

bergaul siswa. Melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik peer group 

dimana pada teknik ini tercipta dinamika kelompok dengan teman sebayanya 

sendiri sehingga siswa akan lebih terbuka dan berani mengemukakan pendapat, 

terjalinnya komunikasi dan interaksi yang baik dengan jumlah pertemuan 

sebanyak 3 kali pertemuan. Layanan bimbingan kelompok dengan teknik peer 

group diyakini peneliti akan lebih bisa memotivasi siswa untuk terbuka dan berani 
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mengemukakan pendapat, sehingga dapat meningkatkan rasa 

kekeluargaan,solidaritas dan sebagainya. Tindakan yang dilakukan untuk 

mereduksi sikap western dalam bergaul siswa melalui layanan bimbingan 

kelompok teknik peer group.  

Pada siklus II, peneliti memberikan materi/topik yang lebih menarik yaitu 

pentingnya kerjasama/gotong royong bertujuan agar anggota menyadari akan 

pentingnya hidup bersosial secara baik dan benar, pentingnya menaati tata tertib 

dan disiplin sekolah bertujuan agar anggota lebih memahami manfaat hidup 

disiplin dari hal yang terkecil, serta pentingnya sikap cintah tanah air bertujuan 

agar siswa mampu menjaga dan melestarikan sikap dan budi pekerti yang baik 

tanpa terpengaruh budaya luar. Dengan diberikannya materi tersebut, diharapkan 

siswa akan lebih antusias dalm mengikuti kegiatan bimbingan kelompok teknik 

peer group serta siswa akan lebih berpartisipasi aktif untuk terbuka dan berani 

dalam mengemukakan pendapat. Dengan demikian, diharapkan dinamika 

kelompok akan meningkat dan berhasil secara maksimal. 

4.3.3 Observasi Siklus II 

Observasi terhadap aktivitas peneliti oleh kolaborator dalam pelaksanaan 

kegiatan bimbingan kelompok dengan teknik peer group adalah sebagai upaya 

untuk mereduksi sikap western dalam bergaul pada siswa kelas X-TP 3 SMK 

Wisudha Karya KudusTahun 2013/2014  pada siklus II yang meliputi: 

menjelaskan pengertian bimbingan kelompok, tujuan bimbingan kelompok, cara 

pelaksanaan bimbingan kelompok, asas bimbingan kelompok, dan menyimpulkan 

hasil dari kegiatan bimbingan kelompok. Adapun hasil observasi kolaborator 
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terhadap aktivitas peneliti selama memberikan layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik peer group  dalam siklus II adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.16 Rekap Hasil Observasi Kolaborator Terhadap Aktivitas Peneliti 

Pada Siklus II 

  

 

No 

Tahap 

Bimbingan 

Kelompok 

Kegiatan Bimbingan 

Kelompok 

Siklus II 

Pertem

uan 1 

Pertem

uan II 

Pertem

uan III 

1 Tahap 

Pembentukan 

1. Penerimaan  4 4 4 
2. Membuka bimbingan 

kelompok 
4 4 4 

3. Berdo’a 4 4 4 
4. Perkenalan  4 4 4 
5. Permainan  3 4 4 

2 Tahap 

Peralihan 

6.  Penjelasan 

pengertian 

bimbingan kelompok 

5 4 4 

7. Penjelasan tujuan 

bimbingan kelompok 
4 4 5 

8. Penjelasan cara 

pelaksanaan 

bimbingan kelompok 

4 5 5 

9. Penjelasan asas-asas 

bimbingan kelompok 
4 5 5 

3 Tahap 

Kegiatan 

10.Penggalian topik 

masalah 
3 4 4 

11.Pengidentifikasian 

masalah 
3 4 4 

12.Pemilihan masalah 4 4 4 

13.Pembahasan 

masalah 
4 3 3 

14.Saling mendukung 

terlibat dalam 

pembahasan masalah 

5 4 4 

15.Menampung 

berbagai 

pendapat/usulan 

4 4 4 

16.Menganalisis 

ketepatan 

pendapat/usulan 

4 4 4 

17.Memilih 3 4 4 
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pendapat/usulan 

18.Menawarkan kepada 

anggota kelompok 
3 3 3 

19.Menguatkan 

pemilihan 

pembahasan masalah 

3 3 3 

4 Tahap 

Pengakhiran 

20.Membuat 

kesimpulan hasil 

bimbingan kelompok 

5 5 5 

21.Menawarkan 

kegiatan bimbingan 

kelompok lanjutan 

dengan materi/topik 

berbeda 

4 4 4 

22.Menyepakati topik 

bimbingan kelompok 

lanjutan 

4 4 5 

23.Doa penutup 4 5 4 

Jumlah 89 93 94 

Persentase 77% 80% 83% 

Kategori Baik 

 ( B) 

Baik 

(B) 

Baik 

(B) 

 

 

Keterangan : 

 

Bobot Interval Skor Interval Persentase Kategori 

5 95-115 84%-100% Sangat Baik 

4 77-94 68%-83% Baik 

3 59-76 52%-67% Cukup 

2 41-58 36%-51% Kurang 

1 23-40 20%-35% Sangat Kurang 
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Grafik 4.9 Hasil Observasi Kolaborator Terhadap Aktivitas Peneliti Pada 

Siklus II 

 

Berdasarkan tabel 4.16 dan grafik 4.9 pelaksanaan bimbingan kelompok 

dengan teknik peer group untuk mereduksi sikap western dalam bergaul siswa X-

TP3 SMK Wisudha Karya Kudus  pada siklus II mendapat hasil rata-rata 

mendapatkan persentase sebanyak 80%. Pada pertemuan pertama kegiatan peneliti 

mendapatkan hasil 89 (77%) dengan kategori baik,  peneliti dalam memberikan 

layanan bimbingan kelompok dengan teknik peer group sudah bisa dikategorikan 

baik pada tahap pembentukan  peneliti sudah menguasai dalam menerima, 

membuka bimbingan kelompok, namun pada permainan. Pada tahap peralihan 

peneliti sudah menguasai dengan baik pada pemberian penjelasan bimbingan 

kelompok, namun pada pemberian penjelasaan tujuan,cara pelaksanaan, dan asas-

asas masih perlu ditingkatkan. Pada tahap kegiatan peneliti perlu meningkatkan 

dalam penggalian topic masalah, mengidentifikasi masalah, memilih pendapat, 
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dan menguatkan pemilihan masalah agar dapat lebih maksimal. Pada tahap 

pengakhiran Peneliti sudah bisa menguasai dalam membuat kesimpulan. Peneliti 

masih perlu ditingkatkan perbaikan lagi yang sekiranya bisa lebih baik lagi dalam 

memberikan layanan tersebut. Sehingga siswa bisa lebih termotivasi dalam 

mengikuti layanan bimbingan kelompok dengan teknik peer group. Selain itu, 

karena keterbatasan waktu maka peneliti hanya memberikan permainan singkat 

yang lebih menarik agar mendukung terciptanya dinamika dalam sebuah 

kelompok. 

Pada pertemuan kedua aktivitas peneliti mendapat hasil 93(80%) dengan 

kategori baik, pada tahap pembentukan  peneliti sudah mampu menguasai dalam 

penerimaan, membuka, berdo’a, berkenalan, dan permainan dengan baik. Pada 

tahap peralihan peneliti sudah mampu menjelaskan pengertian dan tujuan 

bimbingan kelompok dengan baik, dan sudah menguasai cara pelaksanaan dan 

penjelasan asas-asas secara baik. Pada tahap kegiatan penelti sudah mampu dalam 

menggali topic, mengidentifikasi, memilih, masalah, membahas, menampung, 

menganalisis, dan memilih pendapat, dalam pembahasan masalah perlu 

ditingkatkan lagi. Pada tahap pengakhiran peneliti sudah menguasai dalam 

membuat kesimpulan dengan baik. 

Pada pertemuan ketiga aktivitas peneliti mendapat hasil 94(83%) dengan 

kategori baik. Pada tahap pembentukan peneliti dapat menguasai dengan baik 

dalam penerimaan, membuka, dan memberikan permainan. Pada tahap peralihan 

peneliti sudah dapat menguasai dengan sangat baik dalam menjelaskan tujuan, 

cara pelaksanaan dan asas-asas bimbingan kelompok. Pada tahap kegiatan peneliti 
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sudah cukup menguasai dalam penggalian topic,dan terlibat dalam pembahasan 

masalah serta menganalisis ketepatan pendapat. Pada tahap pengakhiran peneliti 

sudah menguasai dengan sangat baik dalam membuat kesimpulan dan menutup 

kegiatan. 

Rata-rata pada siklus II hasil observasi terhadap peneliti sebesar 92 dengan 

kategori baik yang menunjukkan bahwa peneliti mampu mengaktifkan kegiatan 

layanan bimbingan kelompok dengan teknik peer group untuk mereduksi sikap 

western dalam bergaul siswa secara optimal. 

Tabel 4.17 Hasil Observasi Peneliti Terhadap Aktivitas Siswa Selama 

Mengikuti Kegiatan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Peer Group Pada 

Siklus II 

No Resp

onde

n 

Observasi terhadap aktivitas siswa dalam layanan bimbingan 

kelompok teknik peer group pada siklus II 

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III 

Skor Prose

ntase 

Kate

gori 

Skor Prose

ntase 

Kate

gori 

Skor Prose

ntase 

Kate

gori 

1. AR 67 67% C 75 75% B 77 77% B 

2. DM 69 69% B 74 74% B 78 78% B 

3. MF 66 66% C 76 76% B 79 79% B 

4. MY 69 69% B 77 77% B 80 80% B 

5. SA 68 68% B 78 78% B 83 83% B 

6. MA 68 68% B 74 74% B 77 77% B 

7. MZ 69 69% B 76 76% B 80 80% B 

8. RW 70 70% B 77 77% B 83 83% B 

Jumlah 546   607   637   

Rata-rata 68,25   75,8

7 

  79,6

2 

  

Kategori B   B   B   
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Keterangan : 

 

Skor Interval Skor Prosentase Kategori 

5 84 – 100 84% - 100% Sangat baik (SB) 

4 68 – 83  68% - 83% Baik (B) 

3 52 – 67  52% - 67%  Cukup (C) 

2 36 – 51 36% - 51%  Kurang (K) 

1 20 – 35  20% - 35%   Sangat Kurang (SK) 

 

Grafik 4.10 Hasil Observasi Peneliti terhadap aktivitas siswa dalam layanan 

bimbingan kelompok teknik peer group pada siklus II 

 

Berdasarkan tabel 4.17 dan grafik 4.10 di atas, dapat diketahui efektifitas 

layanan bimbingan kelompok dengan teknik peer group sebagai upaya mereduksi 

sikap western dalam bergaul siswa pada siklus I pertemuan pertama menunjukan 

terdapat 8 siswa dalam kategori baik  yaitu AR skor 67 persentase 67%, DM skor 

69 persentase 69%, MF skor 66 persentase 66%, MY memperoleh skor 69 

persentase 69%, SA skor 68 persentase 68%, MA skor 68 persentase 68%, MZ 

memperoleh skor 69 persentase 69%, dan RW memperoleh skor 70 persentase 

48%. Hal tersebut dapat terlihat pada tahap pembentukan dalam pemahaman cara 

pelaksanaan bimbingan kelompok teknik peer group sudah dapat dikategorikan 
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baik dalam mengikuti bimbingan kelompok dan kesungguhan anggota kelompok. 

Pada tahap peralihan siswa sudah dapat  memperhatikan penjelasan konselor akan 

tetapi masih malu bertanya jika kurang  jelas, dan siswa sudah dapat memahami 

kegiatan bimbingan kelompok dan kesiapan untuk melanjutkan tahap selanjutnya. 

Tahap kegiatan siswa tergolong baik dalam hal memahami dan merespon 

motivasi, sudah aktif dalam pembahasan masalah dan menyimpulkan hasil 

diskusi. Pada tahap pengakhiran siswa cukup dapat  menyampaikan komitmen 

terhadap masalah yang telah dibahas dan  memahami bahwa bimbingan akan 

diakhiri. 

Pada pertemuan kedua terlihat sudah mengalami peningkatan terbukti 

yaitu AR skor yang semula memperoleh 67 menjadi  75 persentase 75%, DM  

skor  yang semula 69 menjadi 74 persentase 74%, MF skor yang  semula 

memperoleh  66 menjadi 76 persentase 76% , MY yang semula memperoleh 69 

menjadi  77 persentase 77%. SA yang semula memperoleh skor  persentase 68 

menjadi 78 persentase 78%, MA yang semula  memperoleh skor 68 menjadi 74 

persentase 74%, MZ yang semula memperoleh skor 69  menjadi 76 persentase 

76%, dan RW yang semula memperoleh skor 70 menjadi 77 persentase 77%. Hal 

tersebut dapat terlihat pada tahap pembentukan dalam pemahaman cara 

pelaksanaan bimbingan kelompok teknik peer group sudah baik dalam mengikuti 

bimbingan kelompok dan kesungguhan anggota kelompok. Pada tahap peralihan 

siswa sudah dapat  memperhatikan penjelasan konselor dan mau bertanya jika 

kurang  jelas, dan siswa sudah dapat memahami kegiatan bimbingan kelompok 

dan kesiapan untuk melanjutkan tahap selanjutnya. Tahap kegiatan siswa 
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tergolong baik dalam hal memahami dan merespon motivasi, sudah aktif dalam 

pembahasan masalah dan menyimpulkan hasil diskusi. Pada tahap pengakhiran 

siswa  dapat  menyampaikan komitmen terhadap masalah yang telah dibahas 

dengan baik dan  memahami bahwa bimbingan akan diakhiri. 

Pada pertemuan ketiga mengalami peningkatan  terbukti ada 8 siswa 

memperoleh kategori skor  baik dan peningkatan yang signifikan  yaitu AR  yang 

semula memperoleh skor 75  menjadi 77 persentase 77%, DM yang semula 

memperoleh  skor 74 manjadi 78 persentase 78%, MF  yang semula memperoleh 

skor 76 menjadi 79 persentase 79%, MY  yang semula memperoleh skor 77 

menjadi 80 persentase 80%, SA yang semula memperoleh skor 78 menjadi 83 

persentase 83% , MA  yang semula memperoleh skor 74 menjadi 77%,  MZ yang 

semula  memperoleh skor 76 menjadi 80 persentase 80%, RW yang semula 

memperoleh skor 77 menjadi 83 persentase 83%.  Terlihat dari tahap 

pembentukan keaktifan anggota kelompok sudah baik dari pertemuan sebelumnya 

dalam melibatkan diri dalam permainan untuk mencairkan suasana dan 

kesungguhan dalam bimbingan kelompok. Tahap peralihan anggota kelompok 

sudah baik dalam memahami pelaksanaan bimbingan kelompok dan kesiapan dalam 

mengikuti bimbingan kelompok. Tahap kegiatan anggota kelompok aktif dalam 

membahas topik permasalahan dan tahap akhir anggota kelompok termasuk baik 

dalam menyimpulkan topik permasalahan. 

Dengan demikian, tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh peneliti 

yaitu melakukan observasi/pengamatan terhadap indicator sikap western dalam 

bergaul kedelapan siswa yang dijadikan sebagai subjek penelitian tersebut.  
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Adapun hasil observasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.18 Hasil Observasi Pada Aspek Penilaian Siswa Setelah Bimbingan 

Kelompok Siklus II pertemuan pertama 

 

 

 

No. Aspek yang 

Diobservasi 

Nama Siswa 

AR DM MF MY SA MA MZ RW 

1. Tidak meniru gaya 

berpakaian/berpena

mpilan secara 

berlebihan 

2 2 2 2 3 2 2 2 

2. Tidak meniru gaya 

berbicara orang 

barat 

2 3 2 3 2 2 3 2 

3.  Tidak meniru adat 

sopan santun 

budaya barat 

3 2 2 2 2 2 3 3 

4. Tidak  meniru gaya 

bergaul dan 

berpesta(hura-hura) 

2 3 2 2 2 3 2 2 

5.  Tidak meniru 

kebiasaan merokok 

dan minum 

2 3 3 3 2 3 2 2 

6. Tidak bersikap 

konsumtif 

2 2 2 2 3 2 3 2 

7. Dapat bekerjasama 

atau gotong royong 

dengan orang lain 

3 3 3 2 2 2 3 2 

8. Dapat 

meningkatkan rasa 

kekeluargaan 

dengan teman atau 

orang 

lain(solidaritas) 

3 3 2 3 3 3 2 2 

9.  Tidak 

menggunakan 

gadget pada waktu 

pelajaran 

3 2 3 3 2 3 3 1 

10. Dapat  menjaga 

adat kebudayaan 

sendiri 

3 2 3 2 2 3 2 2 

 Jumlah 24 25 24 24 23 25 25 20 

 Persentase 48

% 

50% 48

% 

48% 46

% 

50% 50

% 

40

% 

 Kategori T T T T T T T T 
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Keterangan :   

 

 

 

 

 

Dari tabel 4.18 diketahui bahwa 8 siswa yang mengikuti layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik peer group pada siklus II  pertemuan pertama 

masuk dalam kategori sudah dapat mereduksi sikap western. Terbukti dari AR  

yang semula pada siklus I pertemuan ketiga memperoleh 56% mengalami 

pereduksian sebesar 8% menjadi 48%, DM yang semula memperoleh 60% 

mengalami pereduksian 10% menjadi 50% , MF yang semula memperoleh 54% 

mengalami pereduksian sebesar 6% menjadi 48%, MY yang semula memperoleh 

52% mengalami pereduksian sebesar 4% menjadi 48%, SA yang semula  

memperoleh 58% mengalami pereduksian sebesar mengalami pereduksian sebesar 

8% menjadi 46%, MA yang semula 58% mengalami pereduksian 8% sebesar 

menjadi 50% , MZ yang semula memperoleh 60% mengalami pereduksian 

sebesar 10% menjadi 50% dan RW yang semula memperoleh 46% mengalami 

pereduksian sebesar 6% menjadi 40%. 

 Meskipun sudah semua siswa dapat mereduksi sikap western dalam 

bergaul tetapi masih  perlu direduksikan dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya 

agar hasilnya lebih maksimal. Oleh karena itu layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik peer group untuk mereduksi sikap western dalam bergaul siswa 

masih perlu ditindak lanjuti pada pertemuan kedua. 

 

Skor Interval Persentase Kategori 

5 42 – 50 84%-100% Sangat rendah(SR) 

4 34 – 41 68%-82% Rendah (R) 

3 26 – 33 52%-66% Cukup  (C) 

2 18 – 25 36%-50% Tinggi (T) 

1 10 – 17 20%-34% Sangat Tinggi (ST) 
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Tabel 4.19 Hasil Analisis Pada Aspek Penilaian Siswa Setelah Bimbingan 

Kelompok Siklus II pertemuan pertama 

 
 
 
 

Aspek 

Nilai/Kategori 
 
 
 

Jumlah 

Frekuensi 

5/Sangat 

rendah 

 4/Rendah 3/Cukup 2/Tinggi 1/Sangat 

Tinggi 

n % n % n % n % n % 

1     1 12,5 7 87,5   8 

2     3 37,5 5 62,5   8 

3     3 37,5 5 62,5   8 

4     2 25 6 75   8 

5     4 50 4 50   8 

6     2 25 6 75   8 

7     4 50 4 50   8 

8     5 62,5 3 37,5   8 

9     5 62,5 2 25 1 12,5 8 

10     3 75 5 25   8 

 

Keterangan : 

Aspek yang diamati : 

1. Tidak meniru gaya berpakaian/berpenampilan secara berlebihan 

2. Tidak meniru gaya berbicara orang barat 

3. Tidak meniru adat sopan santun budaya barat 

4. Tidak meniru gaya bergaul dan berpesta(hura-hura) 

5. Tidak meniru kebiasaan merokok dan minum 

6. Tidak bersikap konsumtif 
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7. Dapat bekerjasama atau gotong royong dengan orang lain 

8. Dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dengan teman atau orang lain(solidaritas) 

9. Tidak menggunakan gadget pada waktu pelajaran 

10. Dapat  menjaga adat kebudayaan sendiri 

Grafik 4.11 Hasil Analisis Pada Aspek Penilaian siswa setelah Bimbingan 

Kelompok Siklus II Pertemuan pertama 

 

 Pada tabel 4.19 dan grafik 4.11 diatas menunjukan siswa yang tidak 

meniru gaya berpakaian/ berpenampilan dalam  kategori cukup sebanyak 1 orang 
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(12,5%), dalam kategori tinggi sebanyak 7 orang (87,5%). Hal ini ditunjukan dari 

tingkah laku siswa yang tinggi untuk tidak meniru dalam hal berpenampilan 

seperti orang barat secara berlebihan. Pada aspek tidak meniru gaya berbicara 

orang barat dalam kategori cukup sebanyak 3 orang (37,5%), kategori tinggi 5 

orang (62,5%). Hal ini ditunjukan dari sebagian siswa  berbicara yang masih 

meniru kebarat-baratan. Pada aspek tidak meniru adat sopan santun budaya barat 

dalam kategori cukup sebanyak 3 orang (37,5%), kategori tinggi sebanyak 5 orang 

(62,5%). Hal ini ditunjukan dari sopan santun  sebagian siswa sudah tidak  meniru 

orang barat. Pada aspek tidak meniru gaya bergaul dan berpesta dalam kategori  

cukup sebanyak 2 orang (25%) dan kategori tinggi ada 6 orang (75%).  Hal ini 

ditunjukan dari cara bergaul siswa yang sudah dapat mereduksi dengan baik. Pada 

aspek tidak meniru kebiasaan merokok dan minum dalam  kategori cukup ada 4 

orang (50%), kategori tinggi ada 4 orang (50%). Hal ini dapat ditunjukan dari 

sikap siswa yang dapat mereduksi. Pada aspek tidak bersikap konsumtif pada 

kategori cukup ada 2 orang (25%), kategori tinggi ada 6 orang (75%) . Hal ini 

ditunjukan dari sikap siswa untuk tidak bersikap konsumtif. Pada aspek dapat 

bekerjasama atau gotong royong dalam kategori cukup ada 4 siswa (50%), dalam 

kategori tinggi ada 4 siswa (50%). Hal ini ditunjukan dari kebiasaan siswa yang 

sudah dapat gotong royong atau sering  kompak dalam bekerjasama. Pada aspek 

dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dalam kategori cukup ada 5 orang 

(62,5%), dalam kategori tinggi ada 3 orang (37,5%).  Hal ini dapat dilihat dari 

sikap  siswa yang sudah ada rasa toleransi antar sesama. Pada aspek tidak 

menggunakan gadget pada waktu dalam kategori cukup ada 5 orang (75%), pada 
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kategori tinggi ada 2 orang (25%) dan kategori sangat tinggi ada 1 orang (12,5%).. 

Pada aspek dapat menjaga adat kebudayaan sendiri dalam kategori cukup ada 3 

orang (37,5%), kategori tinggi ada 5 orang (62,5%).  

Tabel 4.20 Hasil Observasi Pada Aspek Penilaian Siswa Setelah Bimbingan 

Kelompok Siklus II pertemuan II 

 
  

No. Aspek yang Diobservasi Nama Siswa 

AR DM MF MY SA MA MZ RW 

1. Tidak meniru gaya 

berpakaian/berpenampilan 

secara berlebihan 

1 2 1 1 1 2 1 1 

2. Tidak meniru gaya 

berbicara orang barat 

2 1 2 1 2 2 2 2 

3.  Tidak meniru adat sopan 

santun budaya barat 

2 1 2 2 1 2 2 1 

4. Tidak  meniru gaya 

bergaul dan 

berpesta(hura-hura) 

2 2 2 2 2 2 2 2 

5.  Tidak meniru kebiasaan 

merokok dan minum 

2 2 2 2 2 2 2 2 

6. Tidak bersikap konsumtif 2 2 2 2 1 2 2 1 

7. Dapat bekerjasama atau 

gotong royong dengan 

orang lain 

2 2 2 1 2 2 2 1 

8. Dapat meningkatkan rasa 

kekeluargaan dengan 

teman atau orang 

lain(solidaritas) 

2 2 2 2 2 2 2 2 

9.  Tidak menggunakan 

gadget pada waktu 

pelajaran 

2 2 2 2 2 2 2 1 

10. Dapat  menjaga adat 

kebudayaan sendiri 

2 2 2 2 2 2 2 2 

 Jumlah 19 18 19 17 17 20 19 15 

 Persentase 38

% 

36% 38

% 

34% 34% 40% 38% 30% 

 Kategori T T T ST ST T T ST 
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Keterangan :  

  

 

 

 

 

 

Dari tabel 4.20 diketahui bahwa siswa yang mengikuti layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik peer group pada siklus II  pertemuan kedua masuk 

dalam kategori tinggi  dalam mereduksi sikap western. Terbukti dari AR  yang 

semula pada siklus II pertemuan pertama memperoleh 48% mengalami 

pereduksian sebesar 10% menjadi 38%, DM yang semula memperoleh 50% 

mengalami pereduksian 14% menjadi 36% , MF yang semula memperoleh 48% 

mengalami pereduksian sebesar 10% menjadi 38%, MY yang semula memperoleh 

48% mengalami pereduksian sebesar 14% menjadi 34%, SA yang semula  

memperoleh 46% mengalami pereduksian sebesar 12% menjadi 34%, MA yang 

semula 50% mengalami pereduksian 10% sebesar menjadi 40% , MZ yang semula 

memperoleh 50% mengalami pereduksian sebesar 12% menjadi 38% dan RW 

yang semula memperoleh 40% mengalami pereduksian sebesar 10% menjadi 

30%. 

 Meskipun sudah semua siswa dapat mereduksi sikap western  dalam 

bergaul dengan baik tetapi masih  perlu direduksikan dengan pertemuan 

selanjutnya agar hasilnya lebih maksimal. Oleh karena itu layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik peer group untuk mereduksi sikap western dalam 

bergaul siswa masih perlu ditindak lanjuti pada pertemuan ketiga. 

Skor Interval Persentase Kategori 

5 42 – 50 84%-100% Sangat rendah(SR) 

4 34 – 41 68%-82% Rendah (R) 

3 26 – 33 52%-66% Cukup  (C) 

2 18 – 25 36%-50% Tinggi (T) 

1 10 – 17 20%-34% Sangat Tinggi (ST) 
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Tabel 4.21 Hasil Analisis Pada Aspek Penilaian Siswa Setelah Bimbingan 

Kelompok Siklus II pertemuan kedua 

 

 

 

 

Aspek 

Nilai/Kategori  

 

 

Jumlah 

Frekuensi 

5/Sangat 

rendah 

 4/Rendah 3/Cukup 2/Tinggi 1/Sangat 

Tinggi 

n % n % n % n % n % 

1       2 25 6 75 8 

2       6 75 2 25 8 

3       5 62,5 3 37,5 8 

4       8 100   8 

5       8 100   8 

6       6 75 2 25 8 

7       6 75 2 25 8 

8       8 100   8 

9       7 75 1 12,5 8 

10       8 100   8 

 

Keterangan : 

Aspek yang diamati : 

1. Tidak meniru gaya berpakaian/berpenampilan secara berlebihan 

2. Tidak meniru gaya berbicara orang barat 

3. Tidak meniru adat sopan santun budaya barat 

4. Tidak meniru gaya bergaul dan berpesta(hura-hura) 

5. Tidak meniru kebiasaan merokok dan minum 

6. Tidak bersikap konsumtif 
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7. Dapat bekerjasama atau gotong royong dengan orang lain 

8. Dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dengan teman atau orang lain(solidaritas) 

9. Tidak menggunakan gadget pada waktu pelajaran 

10. Dapat  menjaga adat kebudayaan sendiri 

Grafik 4.12 Hasil Analisis Pada Aspek Penilaian siswa setelah Bimbingan 

Kelompok Siklus II Pertemuan kedua 

 

Pada tabel 4.21 dan grafik 4.12 diatas menunjukan siswa yang tidak 

meniru gaya berpakaian/ berpenampilan dalam  kategori tinggi sebanyak 2 orang 
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(25%), dalam kategori sangat tinggi sebanyak 6 orang (75%). Hal ini ditunjukan 

dari tingkah laku siswa yang tinggi untuk tidak meniru dalam hal berpenampilan 

seperti orang barat secara berlebihan. Pada aspek tidak meniru gaya berbicara 

orang barat dalam kategori tinggi sebanyak 6 orang (75%), kategori sangat tinggi 

2 orang (25%). Hal ini ditunjukan dari sebagian siswa yang sudah tidak berbicara 

kebarat-baratan. Pada aspek tidak meniru adat sopan santun budaya barat dalam 

kategori tinggi sebanyak 5 orang (62,5%) dan kategori sangat tinggi ada 3 

(37,5%). Hal ini ditunjukan dari sopan santun  siswa sudah tidak  meniru orang 

barat. Pada aspek tidak meniru gaya bergaul dan berpesta dalam kategori tinggi 

ada 8 orang (100%).  Hal ini ditunjukan dari cara bergaul siswa yang dapat 

mereduksi dengan baik. Pada aspek tidak meniru kebiasaan merokok dan minum 

dalam  kategori tinggi ada 8 orang (100%). Hal ini dapat ditunjukan dari sikap 

siswa yang dapat mereduksi kebiasaan merokok. Pada aspek tidak bersikap 

konsumtif pada kategori tinggi ada 6 orang (75%), dalam kategori sangat tinggi 2 

orang (25%) . Hal ini ditunjukan dari sikap siswa untuk tidak bersikap konsumtif. 

Pada aspek dapat bekerjasama atau gotong royong dalam kategori tinggi ada 6 

siswa (75%), dalam kategori sangat tinggi ada 2 orang (25%). Hal ini ditunjukan 

dari kebiasaan siswa yang  dapat gotong royong dapat bekerjasama dengan baik. 

Pada aspek dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dalam kategori tinggi ada 8 

orang (100%). Hal ini dapat dilihat dari sikap  siswa yang sudah terbiasa untuk 

bersikap toleransi antar sesama. Pada aspek tidak menggunakan gadget pada 

waktu dalam kategori tinggi ada 7 orang (87,5%) dan kategori sangat tinggi ada 1 

orang (12,5%). Hal tersebut dapat dilihat dari kebiasaan siswa yang sudah 
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menurun dalam bermain gadget di jam pelajaran, dan memperhatikan guru yang 

mengajar dengan baik. Pada aspek dapat menjaga adat kebudayaan sendiri dalam 

kategori tinggi ada 8 orang (100%).  

Tabel 4.22 Hasil Observasi Pada Aspek Penilaian Siswa Setelah Bimbingan 

Kelompok Siklus II pertemuan ketiga 

 

 
Keterangan :   

 

 

 

 

No. Aspek yang Diobservasi Nama Siswa 

AR DM MF MY SA MA MZ RW 

1. Tidak meniru gaya 

berpakaian/berpenampilan 

secara berlebihan 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2. Tidak meniru gaya 

berbicara orang barat 

1 1 2 1 2 2 1 1 

3.  Tidak meniru adat sopan 

santun budaya barat 

2 1 2 1 1 1 2 1 

4. Tidak  meniru gaya bergaul 

dan berpesta(hura-hura) 

1 1 2 2 1 1 1 1 

5.  Tidak meniru kebiasaan 

merokok dan minum 

2 2 1 1 2 2 2 2 

6. Tidak bersikap konsumtif 2 2 1 2 1 2 2 1 

7. Dapat bekerjasama atau 

gotong royong dengan 

orang lain 

1 2 2 1 1 2 2 1 

8. Dapat meningkatkan rasa 

kekeluargaan dengan teman 

atau orang lain(solidaritas) 

2 2 1 2 2 1 2 2 

9.  Tidak menggunakan 

gadget pada waktu 

pelajaran 

1 2 2 2 1 2 2 1 

10. Dapat  menjaga adat 

kebudayaan sendiri 

2 2 1 1 1 1 1 1 

 Jumlah 15 16 15 14 13 15 16 12 

 Persentase 30

% 

32% 30% 28% 26

% 

30% 32

% 

24% 

 Kategori ST ST ST ST ST ST ST ST 

Skor Interval Persentase Kategori 

5 42 – 50 84%-100% Sangat rendah(SR) 

4 34 – 41  68%-82% Rendah (R) 

3 26 – 33 52%-66% Cukup  (C) 

2 18 – 25 36%-50% Tinggi (T) 

1 10 – 17 20%-34% Sangat Tinggi (ST) 
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Dari tabel 4.22 diketahui bahwa 8 siswa yang mengikuti layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik peer group pada siklus II  pertemuan ketiga 

masuk dalam kategori sangat tinggi  dalam mereduksi sikap western. Terbukti dari 

AR  yang semula pada siklus II pertemuan kedua memperoleh 38% mengalami 

pereduksian sebesar 8% menjadi 30%, DM yang semula memperoleh 36% 

mengalami pereduksian 4% menjadi 32% , MF yang semula memperoleh 38% 

mengalami pereduksian sebesar 8% menjadi 30%, MY yang semula memperoleh 

34% mengalami pereduksian sebesar 6% menjadi 28%, SA yang semula  

memperoleh 34% mengalami pereduksian sebesar 8% menjadi 26%, MA yang 

semula 40% mengalami pereduksian 10% sebesar menjadi 30% , MZ yang semula 

memperoleh 38% mengalami pereduksian sebesar 6% menjadi 32% dan RW yang 

semula memperoleh 30% mengalami pereduksian sebesar 6% menjadi 24%. 

Untuk mengetahui aspek apa saja yang berpengaruh pada pereduksian 

sikap siswa terhadap sikap western dalam maka peneliti melakukan analisis pada 

setiap aspek penilaian. Berikut ini hasil analisis pada setiap aspek penilaian. 
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Tabel 4.23 Hasil Analisis Pada Aspek Penilaian Siswa Setelah Bimbingan 

Kelompok Siklus II pertemuan ketiga 

 

 

 

 

Aspek 

Nilai/Kategori  

 

 

Jumlah 

Frekuensi 

5/Sangat 

rendah 

 4/Rendah 3/Cukup 2/Tinggi 1/Sangat 

Tinggi 

n % n % n % n % n % 

1         8 100 8 

2       3 37,5 5 62,5 8 

3       3 37,5 5 62,5 8 

4       2 25 6 75 8 

5       6 75 2 25 8 

6       5 62,5 3 37,5 8 

7       4 50 4 50 8 

8       6 75 2 25 8 

9       5 62,5 3 37,5 8 

10       2 25 6 75 8 

 

Keterangan aspek yang diamati : 

1. Tidak meniru gaya berpakaian/berpenampilan secara berlebihan 

2. Tidak meniru gaya berbicara orang barat 

3. Tidak meniru adat sopan santun budaya barat 

4. Tidak meniru gaya bergaul dan berpesta(hura-hura) 

5. Tidak meniru kebiasaan merokok dan minum 

6. Tidak bersikap konsumtif 

7. Dapat bekerjasama atau gotong royong dengan orang lain 

8. Dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dengan teman atau orang lain(solidaritas) 
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9. Tidak menggunakan gadget pada waktu pelajaran 

10. Dapat  menjaga adat kebudayaan sendiri 

Grafik 4.13 Hasil Analisis Pada Aspek Penilaian siswa setelah Bimbingan 

Kelompok Siklus II Pertemuan ketiga 

 

Pada tabel 4.23 dan grafik 4.13 diatas menunjukan siswa yang tidak 

meniru gaya berpakaian/ berpenampilan dalam kategori sangat tinggi sebanyak 8 

orang (100%). Hal ini ditunjukan dari tingkah laku siswa yang  sangat tinggi 
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berlebihan. Pada aspek tidak meniru gaya berbicara orang barat dalam kategori 

tinggi sebanyak 3 orang (37,5%), kategori sangat tinggi 5 orang (62,5%). Hal ini 

ditunjukan dari sikap siswa yang sudah tidak berbicara kebarat-baratan. Pada 

aspek tidak meniru adat sopan santun budaya barat dalam kategori tinggi 

sebanyak 3 orang (37,5%) dan kategori sangat tinggi ada 5  (62,5%). Hal ini 

ditunjukan dari sopan santun  siswa  yang sudah tidak  meniru orang barat. Pada 

aspek tidak meniru gaya bergaul dan berpesta dalam kategori tinggi ada 2 orang 

(25%), pada kategori sangat tinggi ada 6 orang (75%).  Hal ini ditunjukan dari 

cara bergaul siswa yang dapat mereduksi dengan sangat baik. Pada aspek tidak 

meniru kebiasaan merokok dan minum dalam  kategori tinggi ada 6 orang (75%), 

dalam kategori sangat tinggi ada 2 orang (25%). Hal ini dapat ditunjukan dari 

sikap siswa yang dapat mereduksi kebiasaan merokok dengan sangat baik. Pada 

aspek tidak bersikap konsumtif pada kategori tinggi ada 5 orang (62,5%), dalam 

kategori sangat tinggi 3 orang (37,5%) . Hal ini ditunjukan dari sikap siswa yang 

tidak bersikap konsumtif. Pada aspek dapat bekerjasama atau gotong royong 

dalam kategori tinggi ada 4 siswa (50%), dalam kategori sangat tinggi ada 4 orang 

(50%). Hal ini ditunjukan dari kebiasaan siswa yang  dapat gotong royong dapat 

bekerjasama dengan sangat baik. Pada aspek dapat meningkatkan rasa 

kekeluargaan dalam kategori tinggi ada 6 orang (75%), dalam kategori sangat 

tinggi ada 2 orang (25%). Hal ini dapat dilihat dari sikap  siswa yang  terbiasa 

untuk bersikap toleransi antar sesama. Pada aspek tidak menggunakan gadget 

pada waktu pelajaran dalam kategori tinggi ada 5 orang (67,5%) dan kategori 

sangat tinggi ada 3 orang (32,5%). Hal tersebut dapat dilihat dari kebiasaan siswa 
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yang sudah tidak bermain gadget di jam pelajaran, dan memperhatikan guru yang 

mengajar dengan baik. Pada aspek dapat menjaga adat kebudayaan sendiri dalam 

kategori tinggi ada 2 orang (25%), dalam kategori sangat tinggi ada 6 orang 

(75%).  

Untuk mengetahui hasil dari tindakan yang telah dilakukan peneliti 

terhadap pereduksian kondisi yang terkait dengan sikap western dalam bergaul 

siswa  pada siklus II, maka berikut ini akan dipaparkan rekapitulasi analisis 

kondisi siswa setelah siklus II. 

Tabel 4.24 Hasil R ek ap i t u l as i  Observasi Peneliti Terhadap kondisi siswa 

setelah bimbingan kelompok teknik peer group siklus II  

 

 

No 

Nama 

Siswa 

Mereduksi sikap western dalam bergaul siswa melalui layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik peer group siklus II 

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III 

Skor  Perse

ntase 

Kat

egor

i 

Sko

r 

Perse

ntase 

Kat

egor

i 

Sko

r 

Perse

ntase 

Kat

egor

i 

1 AR 24 48% T 19 38% T 15 30% ST 

2 DM 25 50% T 18 36% T 16 32% ST 

3 MF 24 48% T 19 38% T 15 30% ST 

4 MY 24 48% T 17 34% ST 14 28% ST 

5 SA 23 46% T 17 34% ST 13 26% ST 

6 MA 25 50% T 20 40% T 15 30% ST 

7 MZ 25 50% T 19 38% T 16 32% ST 

8 RW 20 40% T 15 30% ST 12 25% ST 

Jumlah 190 144 116 

Rata-rata 23,75 18 14,5 

Kategori T T ST 

 

Keterangan :   

 

 

 

 

Skor Interval Persentase Kategori 

5 42 – 50 84%-100% Sangat rendah(SR) 

4 34 – 41  68%-82% Rendah (R) 

3 26 – 33 52%-66% Cukup  (C) 

2 18 – 25 36%-50% Tinggi (T) 

1 10 – 17 20%-34% Sangat Tinggi (ST) 
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Grafik 4.14 Hasil Rekapitulasi Observasi Peneliti Terhadap Kondisi Siswa 

Bimbingan Kelompok Siklus II 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.24  dan grafik 4.14 yaitu hasil rekapitulasi observasi 

peneliti terhadap kondisi siswa setelah bimbingan kelompok teknik peer  group 

siklus II, dari pertemuan pertama rata-rata siswa memperoleh skor sebesar 23,75 

termasuk pada kategori tinggi, pada pertemuan kedua diperoleh hasil rata-rata 

sebesar 18 termasuk pada kategori tinggi. Dan pada pertemuan terakhir disiklus II 

diperoleh hasil 14,5.  
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Grafik 4.15 Hasil Rata-rata Rekapitulasi Observasi Aspek Penilaian Kondisi 

Siswa Setelah Bimbingan Kelompok Siklus II 
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Tabel 4.25 Hasil Analisis Observasi Aspek Penilaian Kondisi Siswa Siklus I  

dan Setelah Bimbingan Kelompok Siklus II  

 

No Nama 
 

Siswa 

Siklus I Siklus II 

Skor % Kategori Skor % Kategori  

1 AR 28 56 % C 15 30% B 

2 DM 30 60 %  C 16 32 % B 

3 MF 27 54 % C 15 30 % SB 

4 MY 26 52 % B 14 28 % SB 

5 SA 29 58 % C 13 26 % B 

6 MA 29 58 % B 15 30 % SB 

7 MZ 30 60 % B 16 32 % B 

8 RW 23 46 % C 12 24 % B 

Jumlah 222   166   

Rata-rata 27,75   14,5   

Persentase 55,5%   29%   

Kategori  C   ST   

Pereduksian 13,25 (26,5%) 

 

Keterangan :   

 

 

 

 

Pada tabel 4.25 dapat disimpulkan bahwa kondisi siswa pada siklus II 

mengalami pereduksian sebesar 13,25 (26,5%) terhadap kondisi setelah siklus I. 

Pada siklus II pertemuan terakhir dapat dikategorikan sangat tinggi dalam 

mereduksi sikap western karena memiliki nilai 14,5 persentase 29%. 

 

 

Skor Interval Persentase Kategori 

5 42 – 50 84%-100% Sangat rendah(SR) 

4 34 – 41  68%-82% Rendah (R) 

3 26 – 33 52%-66% Cukup  (C) 

2 18 – 25 36%-50% Tinggi (T) 

1 10 – 17 20%-34% Sangat Tinggi (ST) 
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4.3.4 Refleksi Siklus II 
 

 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus II ini terjadi peningkatan dari 

siklus I, pada aktivitas peneliti mendapat hasil rata – rata 92( 80%)  dengan 

kategori baik karena peneliti mampu mengaktifkan kegiatan layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik peer group untuk mereduksi sikap western dalam 

bergaul siswa dengan optimal. Berikut akan dipaparkan analisis keseluruhan dari 

hasil observasi kolabolator terhadap tindakan peneliti. 

Tabel. 4.26 Hasil Observasi Kolabolator terhadap aktivitas peneliti dari 

siklus I dan siklus II 

Siklus  Pertemuan Hasil 

Observasi 

Persentase Kategori 

Siklus I Pertemuan I 75 65% C 

Pertemuan II 80 69% B 

Pertemuan III 84 73% B 

Jumlah 239   

Rata-rata 79,66   

Siklus II Pertemuan I 89 77% B 

Pertemuan II 93 80% B 

Pertemuan II 94 83% B 

Jumlah 276   

Rata-rata 92  B 

Peningkatan dari Siklus I ke Siklus II 12,23 
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Keterangan : 

 

Bobot Interval Skor Interval Persentase Kategori 

5 95-115 84%-100% Sangat Baik 

4 77-94 68%-83% Baik 

3 59-76 52%-67% Cukup 

2 41-58 36%-51% Kurang 

1 23-40 20%-35% Sangat Kurang 

 

Grafik. 4.16 Hasil Observasi kolabolator terhadap aktivitas peneliti siklus I 

dan siklus II 
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Tabel 4.27 Hasil Observasi Peneliti Terhadap Aktivitas Siswa Selama 

Mengikuti Kegiatan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Peer Group Pada 

Siklus I dan Siklus II 

N

o 

Resp

onde

n 

Observasi terhadap aktivitas siswa dalam layanan bimbingan 

kelompok teknik peer group pada siklus I dan II 

Siklus I Siklus II 

Pertemua

n I 

Pertemuan 

II 

Pertemua

n III 

Pertemua

n I 

Pertemua

n II 

Pertemua

n III 

Sk

or  

Kat

ego

ri 

Sk

or 

Kate

gori 

Sk

or 

Kat

ego

ri 

Sk

or 

Kat

ego

ri 

Sk

or 

Kat

ego

ri 

Sk

or 

Kat

ego

ri 

1. AR 47 K 51 K 57 C 67 C 75 B 77 B 

2. DM 48 K 53 C 60 C 69 B 74 B 78 B 

3. MF 45 K 49 K 55 C 66 C 76 B 79 B 

4. MY 47 K 52 C 56 C 69 B 77 B 80 B 

5. SA 43 K 49 K 57 C 68 B 78 B 83 B 

6. MA 45 K 52 C 56 C 68 B 74 B 77 B 

7. MZ 45 K 49 K 56 C 69 B 76 B 80 B 

8. RW 48 K 53 C 62 C 70 B 77 B 83 B 

Jumlah 36

8 

 40

8 

 45

9 

 54

6 

 60

7 

 63

7 

 

Rata-rata 46  51  57,

4 

 68,

25 

 75,

87 

 79,

62 

 

Kategori K  K  C  B  B  B  

 

Keterangan : 

 

Skor Interval Skor Prosentase Kategori 

5 84 – 100 84% - 100% Sangat baik (SB) 

4 68 – 83  68% - 83% Baik (B) 

3 52 – 67  52% - 67%  Cukup (C) 

2 36 – 51 36% - 51%  Kurang (K) 

1 20 – 35  20% - 35%   Sangat Kurang (SK) 
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Grafik. 4.17 Hasil Observasi peneliti terhadap aktivitas siswa terhadap 

layanan bimbingan kelompok teknik peer group siklus I dan siklus II 

 

  Pada aktivitas siswa di siklus I pertemuan pertama mendapat hasil rata-

rata 46 (K), pada pertemuan kedua mendapat hasil rata-rata 54 (K), pada 

pertemuan ketiga mendapat hasil rata-rata 57,4 (C). Dari pertemuan pertama 

sampai pertemuan ketiga disiklus I mengalami peningkatan sebesar 11,4. Pada 

aktivitas siswa disiklus II pertemuan pertama mendapat hasil 68,25 (B), pada 

pertemuan kedua mendapat hasil rata-rata 75,87 (B), pada pertemuan ketiga 

mendapat hasil rata-rata 79,52 (B) dengan kategori baik karena siswa aktif dalam 

pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan kelompok dengan teknik peer group 

untuk mereduksi sikap western dalam bergaul.  

Peneliti melaksanakan tindakan perbaikan mulai dari tahap pembentukan, 

tahap peralihan, tahap kegiatan dan tahap pengakhiran. Untuk lebih jelasnya lihat 

tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.28 Diagnosis pelaksanaan tindakan perbaikan bimbingan kelompok 

teknik peer group 

Tahap Bimbingan 

Kelompok 

Pelaksanaan Tindakan Perbaikan 

Pembentukan Peneliti lebih memahami teori bimbingan kelompok 

dengan baik, agar mampu menguasai ketika 

menjelaskannya. 

Peralihan Menggunakan cara penyampaian dengan bahasa 

yang baik dan sistematis 

Kegiatan Peneliti lebih memperhatikan situasi dan kondisi 

anggota kelompok sehingga nyaman dalam 

penyampaian komitmennya. 

Pengakhiran Peneliti lebih memperhatikan situasi dan kondisi 

anggota, sehingga lebih nyaman dalam 

menyampaikan komitmennya. 

 

Berdasarkan analisis dan refleksi tindakan penelitian pada siklus II sudah 

mengalami peningkatan yang maksimal oleh karena itu penelitian tindakan 

melalui siklus II dipandang sudah baik. 

Berdasarkan hasil penelitian dengan penelitian tindakaan bimbingan dan 

konseling (PTBK) melalui siklus II dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

bimbingan kelompok dengan teknik peer group dapat mereduksi sikap western 

dalam bergaul siswa. Hal ini terlihat adanya peningkatan terhadap peneliti dan 

siswa dalam melaksanakan bimbingan kelompok, serta  pereduksian sikap western 

dalam bergaul siswa pada pra siklus, siklus I dan siklus II. Berikut hasilnya : 

 

 

 

 

 



171 
 

 

 Tabel 4.29 Hasil Kondisi Pereduksian Siswa secara Keseluruhan 

N

o 

Na

ma 

Sisw

a 

Mereduksi sikap western dalam bergaul siswa melalui layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik peer group siklus I dan siklus  II 

Pra 

Siklus 

Siklus I Siklus II 

Ju

m 

Ka

te 

gor

i 

Ju

m 

I 

Ka

teg

ori 

Ju

m 

Pe

r 

II 

Ka

teg

ori 

Ju

m 

Pe

r 

III 

Ka

teg

ori 

Jum 

Per I 

Kat

egor

i 

Ju

m 

Pe

r 

II 

Kat

egor

i 

Ju

m 

Pe

r 

III 

Kat

egor

i 

1

. 

AR 41 R 37 R 33 C 28 C 24 T 19 T 15 ST 

2

. 

DM 38 R 35 R 34 R 30 C 25 T 18 T 16 ST 

3

. 

MF 39 R 34 R 33 C 27 C 24 T 19 T 15 ST 

4

. 

MY 39 R 29 C 28 C 26 C 24 T 17 ST 14 ST 

5

. 

SA 38 R 29 C 29 C 29 C 23 T 17 ST 13 ST 

6

. 

MA 39 R 33 C 31 C 29 C 25 T 20 T 15 ST 

7

. 

MZ 40 R 38 R 34 R 30 C 25 T 19 T 16 ST 

8

. 

RW 32 C 26 C 25 C 23 T 20 T 15 ST 12 ST 

Jumlah 30

6 

 26

1 

 24

7 

 22

2 

 190  14

4 

 11

6 

 

Rata – 

rata 

38,

25 

 32,

62 

 30,

87 

 27,

75 

 23,75  18  14,

5 

 

Prosen

tase 

76,

5

% 

 65,

25

% 

 61,

74

% 

 55,

5

% 

 47,5

% 

 36

% 

 29

% 

 

 

Keterangan :   

 

 

 

 

Skor Interval Persentase Kategori 

5 42 – 50 84%-100% Sangat rendah(SR) 

4 34 – 41  68%-82% Rendah (R) 

3 26 – 33 52%-66% Cukup  (C) 

2 18 – 25 36%-50% Tinggi (T) 

1 10 – 17 20%-34% Sangat Tinggi (ST) 
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Untuk mengetahui lebih jelas tingkatan  pereduksian kondisi siswa secara 

keseluruhan terhadap aspek yang disesuaikan dengan indikator – indikator  

mereduksi sikap western dalam bergaul siswa dapat dilihat pada grafik sebagai 

berikut: 

Grafik 4.18 Hasil Kondisi Keseluruhan per Individu 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel 4.29 dan grafik 4.18 diatas, dapat diketahui bahwa terjadi 

tingkatan pereduksian antara pra siklus dengan siklus I dan siklus II dengan hasil 

masuk dalam kategori tinggi atau baik. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat 

Suryobroto (2002: 117), siswa dikatakan berhasil secara individual apabila siswa 

menguasai materi sebesar 75% atau masuk dalam kategori baik. Pra diperoleh 

persentase sebesar 76,5%, siklus I sebesar 55,5% dan siklus II sebesar 29%. 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan bimbingan dan konseling pada 

siklus I dan siklus II terhadap siswa kelas X –TP 3 SMK Wisudha Tahun 

pelajaran 2013/2014, diperoleh kesimpulan  sebagai berikut: 
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Tabel 4.30 Hasil Akhir PTK-BK di kelas X-TP 3 SMK Wisudha Karya 

Kudus 

Tindakan 

Peneliti 

Dampak Tindakan Hasil 

Pra Tindakan 

Siklus 

- 

Siswa yang memperoleh kategori 

rendah dalam mereduksi sikap 

western sebanyak 7 siswa dan 

kategori cukup dapat mereduksi ada 

1 siswa. Dengan hasil rata-rata 38,25 

(76,5%) dengan kategori rendah 

dalam mereduksi sikap western . 

Siklus I 

Pertemuan I 

Kondisi siswa : 4 

siswa “rendah” dan 4 

siswa “cukup” 

Siswa yang memperoleh kategori 

rendah dalam mereduksi sikap 

western sebanyak 4 siswa dan 

kategori cukup dapat mereduksi ada 

4siswa. Dengan hasil rata-rata  

36,62 (73,24%) dengan kategori 

rendah dalam mereduksi sikap 

western. 

Siklus I 

Pertemuan II 

Kondisi siswa : 2 

siswa “rendah” dan 6 

siswa “cukup” 

 

Siswa yang memperoleh kategori 

rendah dalam mereduksi sikap 

western sebanyak 2 siswa dan 

kategori cukup dapat mereduksi ada 
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6 siswa. Dengan hasil rata-rata  

30,87(61,74%) dengan kategori 

cukup dalam mereduksi sikap 

western.  

Siklus I 

Pertemuan III 

Kondisis siswa : 7 

siswa “cukup” dan 1 

siswa “tinggi” 

Siswa yang memperoleh kategori 

cukup dalam mereduksi sikap 

western sebanyak 7 siswa dan 

kategori tinggi dalam mereduksi ada 

1 siswa. Dengan hasil rata-rata 

27,75 (55,5%) dengan kategori 

cukup dalam mereduksi sikap 

western. 

Siklus II 

Pertemuan I 

Kondisi siswa : 8 

siswa “ tinggi” 

Siswa yang memperoleh kategori 

tinggi dalam mereduksi sikap 

western sebanyak 8 siswa. Dengan 

hasil rata-rata 23,75 (47,5%) dengan 

kategori tinggi dalam mereduksi 

sikap western. 

Siklus II 

Pertemuan II 

Kondisi siswa : 5 

siswa “ tinggi” dan 3 

siswa “sangat tinggi” 

Siswa yang memperoleh kategori 

tinggi dalam mereduksi sikap 

western sebanyak 5 siswa dan 3 

siswa dengan kategori sangat tinggi 

dalam mereduksi. Dengan hasil rata-
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rata 18 (36%) dengan kategori tinggi 

dalam mereduksi sikap western. 

Siklus II 

Pertemuan III 

Kondisi siswa : 8 

siswa “ sangat tinggi” 

dalam mereduksi 

sikap western dalam 

bergaul 

Siswa yang memperoleh kategori 

sangat tinggi dalam mereduksi sikap 

western sebanyak 8 siswa. Dengan 

hasil rata-rata 14,5 (29%) dengan 

kategori sangat tinggi dalam 

mereduksi sikap western. 

Hasil akhir 

tindakan 

- 

Siswa yang memperoleh kategori 

sangat tinggi  dalam mereduksi sikap 

western ada 8 siswa. 

  

Berdasarkan tabel 4.30 diatas, diperoleh bahwa sebelum dilakukan 

penelitian, mereduksi sikap western dalam bergaul siswa dalam kategori rendah 

dalam mereduksi atau mempunyai sikap western yang tinggi. Sebelum dilakukan 

bimbingan kelompok siswa cenderung banyak berpakaian yang meniru kebarat-

baratan secara berlebihan, meniru gaya bicara, bersikap individual dan rendahnya 

rasa toleransi antar sesama,banyak siswa yang menggunakan gadget diwaktu jam 

pelajaran, dan kurangnya sikap sopan santun siswa terhadap guru.  

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I pertemuan ketiga memperoleh 

skore rata-rata 27,75 (C) cukup dalam mereduksi sikap western dalam bergaul. 

Siswa sudah cukup dapat mereduksi gaya berpakaiannya dan gaya bicaranya. 

Pada siklus II pertemuan ke tiga memperoleh skore rata-rata 14,5 (ST) sangat 

tinggi dalam mereduksi sikap western dalam bergaul dan terbukti dengan adanya 
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perubahan dari gaya berpakaian siswa dan berpenampilan yang sopan, gaya 

berbicara yang baik, tingginya sikap toleransi antar sesama dengan sangat baik 

dan dapat meningkatkan rasa toleransi antar sesama dengan sangat baik, tidak lagi 

menggunakan gadget diwaktu jam pelajaran yang sesuai dengan indicator 

keberhasilan bimbingan kelompok dengan teknik peeer group untuk mereduksi 

sikap western dalam bergaul pada peserta didik kelas X-TP 3 SMK Wisudha 

Karya Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014 dalam kategori baik. Berarti hasil 

penelitian ini sudah mencapai indicator keberhasilan. Dengan demikian penelitian 

ini berhasil. 

4.4 Uji Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas maka hipotesis 

yang menyatakan “Bimbingan kelompok dengan teknik peer group dapat 

mereduksi sikap western dalam bergaul pada peserta didik kelas X- TP 3 SMK 

Wisudha Karya Kudus tahun pelajaran 2013/2014” telah teruji kebenarannya.  

 

 


