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Lampiran 1

Pedoman Wawancara Peneliti Terhadap Guru BK Pra Siklus

Tujuan : Memperoleh informasi tentang interaksi siswa yang

perlu ditingkatkan sebelum diberikan layanan.

Responden : Guru Bimbingan Konseling

Waktu Wawancara : 45 Menit

Tempat Wawancara : Ruang Guru BK SMK Mamba’ul Falah Kudus

NO. Pertanyaan Jawaban

1. Apa guru sudah pernah melaksanakan

layanan bimbingan kelompok dengan teknik

homeroom?

Belum pernah

melaksanakan layanan

tersebut.

2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana interaksi

sosial siswa kelas XI TKJ A di lingkungan

sekolah?

Kemampuan siswa

dalam interaksi sosial di

lingkungan sekolah

masih tergolong rendah.

Siswa masih belum bisa

menghormati kehidupan

sosial yang ada di

sekolah, contohnya

siswa cuek kalau di

panggil bapak/ibu guru,

kurang memperhatikan

ketika guru

menerangkan, dan masih

banyak lainnya.

3. Bagaimana keaktifan siswa kelas XI TKJ A

dalam mengikuti pelajaran di kelas?

Belum sepenuhnya

dapat aktif berpendapat

dalam mengikuti

pelajaran di kelas. Ada
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beberapa anak yang

memang aktif, tetapi

siswa itu saja.

4. Bagaimana kemampuan siswa dalam

menyesuaikan diri dengan teman?

Sebagian masih belum

maksimal. Karena masih

ada semacam gang.

Cenderung memilih

teman yang disukai saja.

5. Bagaimana kemampuan siswa dalam

mengerjakan tugas yang diberikan oleh

guru?

Kemampuan siswa

dalam mengerjakan

tugas yang diberikan

kepada guru masih

rendah. Masih banyak

yang menyontek dengan

teman sebangku.

6. Apakah dampak yang terjadi dengan

rendahnya interaksi sosial siswa?

Dampak yang terjadi

misalnya mereka kurang

dapat bergaul dengan

teman, guru dan warga

sekolah dengan baik,

banyak penyimpangan-

penyimpangan seperti

berbicara kotor, tidak

mendengarkan guru

ketika pelajaran

berlangsung, dan

sebagainya

7. Menurut pengamatan bapak/ibu guru siapa

saja 5 siswa di kelas XI TKJ A yang

interaksi sosialnya paling rendah?

GN, RN, SA, TU, dan

AJ. Mereka memiliki

kemampuan interaksi
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sosial yang rendah

dibandingkan dengan

teman-teman mereka.

Kesimpulan/catatan : Berdasarkan hasil wawancara dapat peneliti simpulkan

bahwa interaksi sosial dalam diri siswa masih rendah. Hal itu terlihat dari

siswa yang belum bisa dalam menyesuaikan diri dengan baik di lingkungan

sekolah.

Mengetahui Kudus, Mei 2014
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Wawancara Siswa Pra Siklus

Nama Responden : Gunawan

Tempat Wawancara : Ruang Kelas XI TKJ A SMK Mamba’ul Falah

Hari/Tanggal :

No. Pertanyaan Jawaban

1. Bagaimana sikap kamu ketika guru

menerangkan?

Mendengarkan. Tetapi kalu

pelajarannya sulit terkadang

saya malas mendengarkan

2. Apa pentingnya menghargai guru

dan teman?

Ya agar kita juga dihargai

3. Apakah kamu senang berkumpul

dengan teman ataukah lebih senang

menyendiri? Berikan alasanmu!

Saya lebih senang menyendiri

karena saya orangnya pendiam

dan kurang suka kumpul-kumpul

4. Apakah kamu selalu menghargai

pendapat dari temanmu? Berikan

alasanmu!

Kalau pendapatnya sesuai

dengan saya ya saya hargai

5. Apakah kamu mengerti bagaimana

cara berinteraksi sosial yang baik?

Berikan alasanmu!

Kurang begitu mengerti karena

saya pendiam

Kudus, Mei 2014
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Lampiran 2

Lembar Observasi Pra Siklus Terhadap Kemampuan Interaksi Sosial Siswa

Kelas XI TKJ A SMK Mamba’ul Falah Dawe Kudus

Tempat : SMK Mamba’ul Falah

Waktu :

Observer : Heri Siswanto

No Aspek yang diamati
Nama siswa

GN KS AJ LM RN SA TU YW

1. Dapat menghargai
teman
sebaya/teman
sekelas. 1 3 3 3 1 1 1 1

2. Memiliki sikap
empati dan peduli
kepada teman atau
siswa lain. 1 3 3 3 1 1 1 1

3. Dapat menghormati
dan menghargai
bapak ibu guru 1 3 2 2 1 1 1 1

4. Tidak meremehkan
teman dan guru 1 3 2 3 1 1 1 1

5. Memiliki sikap
sopan dan santun
terhadap bapak ibu
guru. 2 3 3 3 2 2 2 2

6. Senang berkumpul
dengan teman dan
tidak menyendiri 1 2 2 2 1 1 1 1
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Tabel Lanjutan

No
Aspek yang

diamati

Nama siswa

GN KS AJ LM RN SA TU YW

7.

Senang berbaur

dengan semua

teman dan tidak

berkelompok-

kelompok

1 3 3 3 1 1 1 1

8.

Berbicara dengan

tutur kata yang

halus dan sopan

2 2 3 3 1 1 1 1

9.

Berani

mengeluarkan

pendapat tanpa

rasa takut

1 2 3 3 1 1 1 1

10.

Kemampuan

bekerjasama

dengan teman

1 2 2 3 1 1 1 1

Jumlah 12 12 26 26 26 11 11 11

Persentase 30% 65% 65% 65% 27,5% 27,5% 27,5% 30%

Kriteria K B B B K K K K

Jumlah Persentase
Keseluruhan

337,5
%

Rata-rata
42,2
%

Kriteria K



115

Keterangan:

Skor Interval Persentase Kriteria

4 34-40 85%-100% Sangat Baik

3 26-33 65%-84% Baik

2 18-25 45%-64% Cukup

1 10-17 25%-44% Kurang

Mengetahui Kudus, Mei 2014
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Lampiran 3

Daftar Nama Anggota Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik
Homeroom

No Nama Siswa

1. Achmad Jasmani

2. Gunawan Wibisono

3. Khalimatus Syaidiyah

4. Laily Maghfiroh

5. Rofiyatun

6. Singgih Adi Prasetya

7. Taufiyah Umniyati

8. Yunus Wibowo
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SATUAN LAYANAN

BIMBINGAN DAN KONSELING

PERTEMUAN 1 SIKLUS I

A. Topik Bahasan/Permasalahan : Topik Tugas (Interaksi Sosial)

B. Jenis Layanan : Bimbingan Kelompok

C. Bidang Bimbingan : Pribadi, Sosial

D. Fungsi Layanan :Pemahaman, pengembangan dan

pengentasan.
E. Tugas Perkembangan :Tercapainya kemampuan siswa untuk

berinteraksi dengan baik serta memahami

bentuk-bentuk interaksi sosial.

F. Sub. Tugas Perkembangan : Siswa mampu mengungkapkan pendapat

dan mampu berinteraksi sosial dengan baik
G. Indikator :

1. Pengaktualisasian diri dalam bentuk aktivitas diskusi kelompok.

2. Kemampuan dan keberanian siswa dalam mengutarakan pendapat, ide, dan

saran.

3. Kemampuan siswa menerima pendapat dan saran dari orang lain.

4. Kemampuan siswa membangun komunikasi dengan baik.

5. Kemampuan siswa membangun dinamika kelompok.

6. Kemampuan siswa untuk berinteraksi sosial dengan baik.

H. Tujuan Layanan                          :

1. Agar siswa mampu mengaktualisasikan dirinya dalam bentuk aktivitas

diskusi kelompok.

2. Agar siswa mampu dan berani mengutarakan pendapat, ide, dan saran.

3. Agar siswa mampu menerima pendapat dan saran dari orang lain.

4. Agar siswa mampu membangun komunikasi dengan baik.

5. Agar siswa mampu membangun dinamika kelompok.

6. Agar siswa mampu berinteraksi sosial dengan baik.

Lampiran 4
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I. Sasaran Layanan : Siswa Kelas XI TKJ-A SMK Mamba’ul

Falah Dawe Kudus.
J. Materi Layanan : Interaksi Sosial (Topik Tugas).

K. Uraian Kegiatan :

A. Tahap Awal :

1. Menentukan jumlah anggota. (demokrasi, toleransi).

2. Mempersiapkan dan mengumpulkan para peserta. (demokrasi,

toleransi, kepedulian ).

B. Tahap Pembentukan :

1. Menerima kehadiran anggota kelompok dengan ucapan salam secara

terbuka dan mengucapkan terima kasih. (peduli sosial, menghargai).

2. Membuka kegiatan dengan doa. (religius, santun, menghargai).

3. Menjelaskan pengertian dan tujuan bimbingan kelompok. (kritis,

berpikir logis, rasa ingin tau).

4. Memberi penjelasan cara pelaksanaan bimbingan kelompok. (kritis,

berpikir logis, rasa ingin tau).

5. Menjelaskan azas-azas bimbingan kelompok. (kritis, berpikir logis,

rasa ingin tau).

6. Membuat kesepakatan waktu. (kerjasama, santun dan logis,

menghargai,  komunikatif, Kritis, tanggung jawab).

7. Perkenalan dan permainan. (peduli sosial, toleransi, kebersamaan).

C. Tahap Peralihan :

1. Menjelaskan kembali tujuan dari bimbingan kelompok. (kritis,

berpikir logis, rasa ingin tau).

2. Menanyakan kesiapan kelompok untuk melanjutkan kegiatan.

(kerjasama, menghargai,  komunikatif, Kritis, tanggung jawab).

3. Menawarkan kepada anggota kelompok tentang topik/masalah yang

akan dibahas. (kerjasama, santun dan logis, menghargai,

komunikatif, Kritis, kreatif,  tanggung jawab).

D. Tahap Kegiatan Kelompok :

a. Eksplorasi
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1. Memberi contoh atau topik dalam bimbingan kelompok.

(Bertanggung jawab, religius, kreatif, inisiatif, santun dan

logis, Menghargai, komunikatif).

2. Dalam bimbingan kelompok topik tugas diberikan oleh

pemimpin kelompok, sedangkan pada topik bebas anggota

kelompok diberi kesempatan secara bergantian menyampaikan

usulan topik yang akan dibahas. (Bertanggung jawab, rasa

ingin tahu, religius, kreatif, santun dan logis, Menghargai,

komunikatif).

3. Memfasilitasi anggota kelompok untuk menyepakati topik

(Bertanggung jawab, kreatif, santun dan logis, Menghargai,
komunikatif, rasa ingin tau).

b. Elaborasi

1. Membahas masalah secara tuntas. (Toleransi, Demokratis,

Rasa Ingin tahu, kreatif, kritis, Semangat kebangsaan,

Bersahabat, Peduli social, Tanggung Jawab).

c. Konfirmasi

1. Selingan penyimpulan. (Bertanggung jawab, rasa ingin tahu,

religius, kreatif, santun dan logis, menghargai, komunikatif).

E. Tahap Pengakhiran :

1. Menyampaikan informasi bahwa bimbingan kelompok akan

diakhiri (santun dan logis, Menghargai, komunikatif).

2. Melakukan penilaian segera (Bertanggung jawab, rasa ingin

tahu, religius, kreatif, kritis, santun dan logis, menghargai,

komunikatif).

3. Melakukan pembahasan kegiatan lanjutan (Rasa ingin tahu,

religius, kreatif, santun dan logis, menghargai, komunikatif).

4. Pemimpin dan sebagian anggota kelompok mengembangkan

kesan dari hasil kegiatan (Bertanggung jawab, rasa ingin

tahu, religius, kreatif, kritis, santun dan logis, menghargai,

komunikatif).
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5. Konselor (Pemimpin Kelompok) menyimpulkan hasil diskusi

(rasa ingin tahu, religius, kreatif, kritis, menghargai,

komunikatif).

6. Memimpin doa penutup (religius, santun).

7. Mengucapkan terimakasih dan perpisahan. (Menghargai,

komunikatif).

L. Metode : Dinamika Kelompok, Diskusi dan Tanya

Jawab
M. Tempat Penyelenggara : Musholla SMK Mambaul Falah Dawe

Kudus

N. Waktu, Hari dan Tanggal : 1x45 Menit, Sabtu, 10 Mei 2014.

O. Semester : II (Genap).

P. Penyelenggara Layanan : Praktikan (Heri Siswanto).

Q. Pihak yang Disertakan :

1. Guru BK sebagai kolabolator dan konsultan.

2. Praktikan sebagai pemimpin kelompok (PK).

3. Siswa kelas XI TKJ-A SMK Mambaul Falah Dawe Kudus sebagai

anggota kelompok.

R. Alat dan Perlengkapan               : Bolpoin,buku catatan.

S. Penilaian                                     :

1. Proses : Memperhatikan aktivitas dan antusias siswa dalam

kegiatan

2. Hasil :

Laiseg : Bertanya ke siswa mengenai perasaan siswa setelah

mendapatkan kegiatan layanan.

T. Rencana Tindak Lanjut             : - Konseling individu bagi siswa

yang membutuhkan.

- Memberikan layanan informasi

bagi yang membutuhkan.

U. Keterkaitan Layanan ini dengan Layanan / Kegiatan Pendukung :

1. Layanan Informasi
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2. Konseling Kelompok

V. Catatan khusus : Layanan bimbingan  kelompok akan

dapat berjalan lancar  apabila dinamika kelompok berjalan dengan baik,

terjadi interaksi yang dinamis dan keaktifan semua anggota kelompok.

Mengetahui                                                                     Kudus, 09 Mei 2014
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INTERAKSI SOSIAL

Interaksi merupakan hubungan sosial antara beberapa individu yang
bersifat alami yang individu-individu itu saling memengaruhi satu sama lain
secara serempak. hubungan antara anak dengan teman sebaya merupakan bagian
dari interaksi sosial yang dilakukan anak di lingkungan sekolah maupun
lingkungan masyarakat. Dalam berinteraksi dengan teman sebaya, anak akan
memilih anak lain yang usianya hampir sama dan di dalam berinteraksi dengan
teman sebaya lainnya, anak dituntut untuk dapat menerima teman sebayanya.

Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama (cooperation),
persaingan (competition), pertentangan atau pertikaian (conflict),dan  akomodasi
(accomodation).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan interaksi sosial anak yaitu
faktor pertama adalah adanya kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang
disekitarnya dari berbagai usia dan latar belakang. Semakin banyak kesempatan
yang diberikan kepada anak untuk bergaul dengan orang-orang yang ada
dilingkuannya dengan latar belakang dan usia yang berbeda-beda akan dapat
mengembangkan kemampuan sosialnya.

Faktor kedua adalah banyak dan bervariasinya pengalaman dalam bergaul dengan
orang-orang di lingkungan. Semakin banyak dan bervariasi pengalaman dalam
bergaul dengan orang-orang dilingkungannya, maka akan semakin banyak pula
hal-hal yang dipelajarinya untuk menjadi bekal dalam meningkatkan ketrampilan
sosialnya.

Faktor ketiga adalah adanya minat dan motivasi untuk bergaul.
Lingkungan yang mendukung dan menyenangkan akan membuat minat dan
motivasinya bergaul semakin berkembang.

Faktor keempat yang mempengaruhi interaksi sosial anak adalah
banyaknya pengalaman yang menyenangkan yang diperoleh melalui pergaulan
dan aktivitas sosial. Semakin banyak pengalaman yang menyenangkan yang
diperoleh melalui pergaulan dan aktivitas sosialnya, maka keinginan untuk
bergaul semakin berkembang.

Faktor kelima adalah adanya bimbingan dan pengajaran dari orang lain
yang biasanya menjadi contoh bagi anak. Bimbingan dan pengajaran dalam
bergaul hendaknya dilakukan oleh seseorang yang dapat dijadikan model atau
contoh yang baik dalam pergaulan bagi anak.
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Faktor keenam yaitu adanya bimbingan dan pengajaran yang secara
sengaja diberikan oleh orang yang dijadikan teladan  bergaul yang baik bagi anak.
Walaupun kemampuan sosialisasi ini dapat pula berkembang melalui pengalaman
bergaul atau dengan meniru perilaku orang lain dalam bergaul, tetapi akan lebih
efektif bila ada bimbingan dan pengajaran yang secara sengaja diberikan oleh
orang yang dapat dijadikan model atau contoh bergaul yang baik untuk anak.

Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap kemampuan interaksi sosial
anak adalah adanya kemampuan berkomunikasi yang baik yang dimiliki anak.
Anak dituntuk untuk memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan
orang lain agar dapat mengembangkan kemampuan sosialnya. Kemampuan
berkomunikasi ini merupakan inti dari sosialisasi atau interkasi sosial.

Faktor terakhir yang juga dapat mempengaruhi kemampuan interaksi
soisal anak adalah adanya kemampuan berkomunikasi yang dapat membicarakan
topik yang dimengerti dan menarik baagi orang lain yang menjadi lawan bicara.
Ketika berkomunikasi dengan orang lain, anak tidak hanya dituntut untuk
berkomunikasi dengan kata-kata yang dapat dipahami, tetapi juga dapat
membicarakan topik yang dapat dimengerti dan menarik untuk orang lain yang
menjadi lawan bicaranya.
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LAPORAN PELAKSANAAN

BIMBINGAN KELOMPOK

A. Hari / Tanggal : Sabtu, 10 Mei 2014

B. Waktu : 45 Menit

C. Tempat : Musholla SMK Mambaul Falah Dawe

Kudus

D. Anggota Kelompok : (GN, KS, YW, LM, RN, SA, TU, dan AJ)

E. Pemimpin Kelompok (PK) : Heri Siswanto

F. Pertemuan ke : Pertama

G. Jenis Layanan : Bimbingan Kelompok

H. Topik : Topik Tugas “Interaksi Sosial”

I. Tahap-tahap kegiatan :

1. Pembentukan

a. Menerima secara terbuka dan mengucapkan terima kasih atas

kehadiran dan kesediaan anggota kelompok melaksanakan kegiatan.

b. Berdoa secara bersama, sesuai dengan agama dan kepercayaan

masing-masing.

c. Menjelaskan pengertian dan tujuan bimbingan kelompok (BKp)

secara detail. Kegiatan BKp ini adalah kegiatan pertama bagi

kelompok di sekolah tersebut, sehingga Praktikan harus hati-hati serta

mempromosikan kegiatan BKp ini.

d. Menjelaskan cara pelaksanaan BKp dan memotivasi AK (Anggota

Kelompok) untuk tidak takut dan ragu dalam mengungkapkan segala

sesuatu yang terlintas dalam pikirannya.

e. Menjelaskan asas-asas BKp yaitu asas kesukarelaan, kegiatan,

keterbukaan, dan kenormatifan.

f. Sebelum melangkah pada tahap berikutnya, Pimpinan Kelompok (PK)

mengamati respon AK, lalu menawarkan alokasi waktu yang akan

digunakan (kontrak waktu). Disepakati bersama bahwa waktu yang

akan digunakan maksimal 1 jam.
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g. Kelompok masih terlihat statis, PK melanjutkan pada tahap

perkenalan. Dimulai dari PK dilanjutkan AK dengan arah yang

disepakati oleh AK yang lain.

h. Untuk menghangatkan suasana PK mengenalkan permainan.

2. Peralihan

a. Setelah dinamika kelompok mulai nampak, maka PK menjelaskan

kembali kegiatan yang akan ditempuh pada tahap berikutnya.

b. Menawarkan sambil mengamati apakah AK sudah siap menjalani

kegiatan pada tahap selanjutnya (tahap ketiga).

c. Memberi contoh topik bahasan yang dikemukakan dan dibahas dalam

kelompok

3. Kegiatan

a. Kegiatan bimbingan kelompok menggunakan topik tugas, maka topik

yang akan diangkat berdasarkan pendapat pimpinan kelompok.

b. PK mengemukakan topik yang akan dibahas adalah interaksi sosial.

c. PK mempersilahkan AK untuk mengemukakan tanggapannya

mengenai topik yang akan dibahas.

d. Berdasarkan masukan dari AK dan disempurnakan PK, ditetapkan

yang akan dibahas adalah

a) Pengertian Interaksi Sosial

b) Bentuk-bentuk Interaksi Sosial

c) Contoh Interaksi Sosial di Sekolah

e. PK mempersilahkan AK secara bergantian untuk mengemukakan

pendapatnya.

f. Meskipun masih terkesan takut, bingung dan malu, akhirnya seluruh

AK mau dan berani mengemukakan pendapatnya terhadap berbagai

hal yang sedang dibahas, walaupun ada siswa yang pasif.

g. PK masih agak dominan, terutama ketika meluruskan, memberi

penegasan, dan menyimpulkan pendapat-pendapat dari AK.

4. Pengakhiran

a. PK mengemukakan bahwa kegiatan akan segera diakhiri.
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b. PK melakukan penilaian segera (mengacu pada UCA) dengan

menanyakan secara random pada anggota kelompok, hasilnya AK

merasa mendapatkan sesuatu hal baru yang bermanfaat.

c. PK menawarkan dan membahas perlunya kegiatan lanjutan, AK

merespon positif dan berkata kalau ada kegiatan lanjutan.

d. Mengemukakan kesan, harapan dan rasa terima kasih.

e. PK mengakhiri kegiatan BKp dengan berdoa bersama.

5. Suasana Kegiatan

a. Pasif,

b. Masih takut,

c. Bingung, tetapi

d. Menyenangkan

J. Suasana Kegiatan :Dalam kegiatan bimbingan kelompok yang

pertama ini suasana tercipta sangat pasif, terlihat para anggota kelompok

masih takut dalam mengemukakan pendapatnya, masih kebingungan dengan

kegiatan bimbingan kelompok.

K. Komitmen Anggota Kelompok  : Dalam kegiatan praktek bimbingan

kelompok ini komitmen Anggota Kelompok tidak digunakan, karena praktek

yang dilakukan bimbingan kelompok bukannya konseling kelompok yang

tidak ada azaz kerahasiaan yang mengikat para Anggota Kelompok.

L. Catatan Khusus : Dengan adanya Bimbingan kelompok ini

diharapkan partisipasi serta kerjasama para anggota kelompok untuk

mengemukakan pendapatnya masing-masing agar tercipta suatu Bimbingan

kelompok yang kreatif dan dinamis, sehingga materi yang disampaikan dapat

diterima anggota kelompok dengan baik.

Kudus, 10 Mei 2014
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RESUME BIMBINGAN KELOMPOK

(Pertemuan 1)

1. Bentuk layanan : Bimbingan Kelompok

2. Penyelenggara : Heri Siswanto (Peneliti)

3. Sasaran : 8 siswa XI TKJ A

GN, KS, YW, LM, RN, SA, TU, dan AJ
4. Waktu pelaksanaan : Sabtu, 10 Mei 2014

5. Lingkup Pembicaraan :

a. Sifat Topik :  Topik Tugas

b. Topik yang dibahas : Interaksi Sosial

6. Tanggapan yang muncul dari siswa:

a. Interaksi sosial adalah hubungan sosial antara beberapa individu yang

bersifat alami di mana individu-individu itu saling memengaruhi satu

sama lain secara serempak.

b. Bentuk-bentuk interaksi sosial yaitu kerjasama, persaingan, pertikaian,

akomodasi

c. Contoh interaksi sosial di sekolah misalnya pergaulan dengan guru dan

warga sekolah yang lain, berjabat tangan dengan guru atau dengan

sesama teman, berbincang-bincang  dengan sesama teman atau dengan

warga sekolah yang lain, guru mengajar siswa, siswa berkonsultasi

dengan guru bk, guru bk memberikan layanan kepada siswa, pergaulan

dengan teman sebaya.

7. Kesan dan Pesan

1) Kesan :

a. Kegiatan bimbingan kelompok pada pertemuan pertama, anggota

kelompok kurang sungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan

bimbingan kelompok.

b. Anggota kelompok kelompok sepenuhnya memahami materi yang

muncul dalam kegiatan bimbingan kelompok.
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c. Anggota kelompok kurang dapat mengaplikasikan topik

permasalahan.

2) Pesan : Perlu diadakan kegiatan bimbingan kelompok

dengan membahas topik lain yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan

siswa.

8. Lain-lain : Kegiatan bimbingan kelompok belum sepenuhnya dapat

berjalan secara optimal seperti yang diharapkan.

Kudus, 10 Mei 2014
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Lembar Observasi Kolabolator Terhadap Peneliti dalam Pemberian
Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Homeroom Siklus I

Nama peneliti : Heri Siswanto
Tanggal penelitian : 10 Mei 2014
Materi penelitian : Pemahaman Tentang Interaksi Sosial

Aspek yang Dinilai
Siklus I

Pertemuan 1

1. Tahap Awal
1) Penerimaan 3
2) Membuka bimbingan 2
3) Berdo’a 3
4) Perkenalan 3
5) Permainan 2

Jumlah tahap awal 13
2. Tahap Peralihan
1) Penjelasan pengertian bimbingan

kelompok
3

2) Penjelasan tujuan bimbingan kelompok 3
3) Penjelasan fungsi bimbingan kelompok 2
4) Penjelasan asas-asas penyelenggaraan

bimbingan kelompok
2

Jumlah tahap peralihan 10
3. Tahap Inti Kegiatan
1) Mengemukakan topik yang akan dibahas 3
2) Pembahasan topic 3
3) Saling mendukung untuk terlibat dalam

pembahasan topic
2

4) Menganalisis keunggulan dan ketepatan
usulan

2

5) Selingan berupa permainan 2
Jumlah tahap inti kegiatan 12

4. Tahap Pengakhiran
1) Membuat simpulan hasil bimbingan

kelompok
2

Lampiran 5
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Tabel Lanjutan

Aspek yang Dinilai
Siklus I

1

2) Menawarkan kegiatan bimbingan
kelompok selanjutnya

3

3) Menyepakati usulan kegiatan bimbingan
kelompok selanjutnya

3

4) Do’a penutup kegiatan bimbingan
kelompok

3

Jumlah tahap pengakhiran 11
Jumlah 46

Persentase 63,8%

Kriteria C

Keterangan

Skor Interval Persentase Kriteria

4 34-40 85%-100% Sangat Baik

3 26-33 65%-84% Baik

2 18-25 45%-64% Cukup

1 10-17 25%-44% Kurang

Mengetahui Kudus, Mei 2014
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Lampiran 6

Lembar Observasi Kolabolator Terhadap Siswa saat Mengikuti Layanan Siklus I Pertemuan 1

Materi layanan : Pemahaman Tentang Interaksi Sosial

Waktu Observasi : 10 Mei 2014

No Tahap-Tahap Bimbingan
Kelompok

Nama Siswa Jumlah

GN KS AJ LM RN SA TU YW
I Tahap Pembentukan

a) Menerima salam dan
berdo’a

3 3 3 3 3 3 3 3 24

b) Menerima penjelasan
mengenai bimbingan
kelompok

1 2 2 2 1 1 1 1 11

c) Memperkenalkan diri 2 3 3 3 2 2 2 2 19
Jumlah pada tahap pembentukan 6 8 8 8 6 6 6 6 54
II Tahap Peralihan

Kesiapan dan pemahaman
dalam megikuti kegiatan
bimbingan kelompok

1 2 2 2 1 1 1 1 15

III Tahap Kegiatan
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a) Perhatian dalam menerima
penjelasan

2 3 3 3 1 1 1 1 15

b) Keaktifan dalam
pembahasan topik/materi

1 2 2 2 1 1 1 1 11

c) Keaktifan dalam
berpendapat

1 2 3 2 1 1 2 1 13

d) Partisipasi dalam kelompok 1 3 2 2 2 1 1 2 14
Jumlah pada tahap kegiatan 5 10 10 9 5 4 5 5 53
IV Tahap Pengakhiran

a) Partisipasi dalam penarikan
kesimpulan

1 2 2 2 1 1 1 1 11

b) Keaktifan dalam evaluasi 1 1 1 1 1 1 1 1 8
c) Kesiapan kegiatan

lanjutan/tindak lanjut
bimbingan kelompok

2 3 3 3 2 2 2 2 19

Jumlah pada tahap pengakhiran 4 6 6 6 4 4 4 4 38

Jumlah 156

Persentase 44,3%

Kriteria K
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Keterangan

Skor Interval Persentase Kriteria

4 38-44 85%-100% Sangat Baik

3 29-37 65%-84% Baik

2 20-28 45%-64% Cukup

1 11-19 25%-44% Kurang

Mengetahui Kudus, Mei 2014
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Lampiran 7
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SATUAN LAYANAN

BIMBINGAN DAN KONSELING

PERTEMUAN 2 SIKLUS I

A. Topik Bahasan/Permasalahan : Topik Tugas (Pergaulan Teman Sebaya)

B. Jenis Layanan : Bimbingan Kelompok

C. Bidang Bimbingan : Pribadi, Sosial

D. Fungsi Layanan :Pemahaman, pengembangan dan

pengentasan.
E. Tugas Perkembangan :Tercapainya kemampuan siswa dalam

Bergaul dengan teman sebaya.
F. Sub. Tugas Perkembangan : Siswa mampu mengungkapkan pendapat

dan mampu mengambil keputusan
mengenai cara agar diterima dalam
pergaulan dengan teman sebaya.

G. Indikator :

1. Pengaktualisasian diri dalam bentuk aktivitas diskusi kelompok.

2. Kemampuan dan keberanian siswa dalam mengutarakan pendapat, ide, dan

saran.

3. Kemampuan siswa menerima pendapat dan saran dari orang lain.

4. Kemampuan siswa membangun komunikasi dengan baik.

5. Kemampuan siswa membangun dinamika kelompok.

6. Kemampuan siswa bergaul dengan teman sebaya..

H. Tujuan Layanan                          :

1. Agar siswa mampu mengaktualisasikan dirinya dalam bentuk aktivitas

diskusi kelompok.

2. Agar siswa mampu dan berani mengutarakan pendapat, ide, dan saran.

3. Agar siswa mampu menerima pendapat dan saran dari orang lain.

4. Agar siswa mampu membangun komunikasi dengan baik.

5. Agar siswa mampu membangun dinamika kelompok.

6. Agar siswa mampu bergaul dengan teman sebaya.

Lampiran 8
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I. Sasaran Layanan : Siswa Kelas XI TKJ-A SMK Mambaul

Falah Dawe Kudus.
J. Materi Layanan : Pergaulan Teman Sebaya (Topik Tugas).

K. Uraian Kegiatan :

A. Tahap Awal :

1. Menentukan jumlah anggota. (demokrasi, toleransi).

2. Mempersiapkan dan mengumpulkan para peserta. (demokrasi,

toleransi, kepedulian ).

B. Tahap Pembentukan :

1. Menerima kehadiran anggota kelompok dengan ucapan salam secara

terbuka dan mengucapkan terima kasih. (peduli sosial, menghargai).

2. Membuka kegiatan dengan doa. (religius, santun, menghargai).

3. Menjelaskan pengertian dan tujuan bimbingan kelompok. (kritis,

berpikir logis, rasa ingin tau).

4. Memberi penjelasan cara pelaksanaan bimbingan kelompok. (kritis,

berpikir logis, rasa ingin tau).

5. Menjelaskan azas-azas bimbingan kelompok. (kritis, berpikir logis,

rasa ingin tau).

6. Membuat kesepakatan waktu. (kerjasama, santun dan logis,

menghargai,  komunikatif, Kritis, tanggung jawab).

7. Perkenalan dan permainan. (peduli sosial, toleransi, kebersamaan).

C. Tahap Peralihan :

1. Menjelaskan kembali tujuan dari bimbingan kelompok. (kritis,

berpikir logis, rasa ingin tau).

2. Menanyakan kesiapan kelompok untuk melanjutkan kegiatan.

(kerjasama, menghargai,  komunikatif, Kritis, tanggung jawab).

3. Menawarkan kepada anggota kelompok tentang topik/masalah yang

akan dibahas. (kerjasama, santun dan logis, menghargai,

komunikatif, Kritis, kreatif,  tanggung jawab).

D. Tahap Kegiatan Kelompok :

a. Eksplorasi
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1. Memberi contoh atau topik dalam bimbingan kelompok.

(Bertanggung jawab, religius, kreatif, inisiatif, santun dan

logis, Menghargai, komunikatif).

2. Dalam bimbingan kelompok topik tugas diberikan oleh

pemimpin kelompok, sedangkan pada topik bebas anggota

kelompok diberi kesempatan secara bergantian menyampaikan

usulan topik yang akan dibahas. (Bertanggung jawab, rasa

ingin tahu, religius, kreatif, santun dan logis, Menghargai,

komunikatif).

3. Memfasilitasi anggota kelompok untuk menyepakati topik

(Bertanggung jawab, kreatif, santun dan logis, Menghargai,
komunikatif, rasa ingin tau).

b. Elaborasi

1. Membahas masalah secara tuntas. (Toleransi, Demokratis,

Rasa Ingin tahu, kreatif, kritis, Semangat kebangsaan,

Bersahabat, Peduli social, Tanggung Jawab).

c. Konfirmasi

1. Selingan penyimpulan. (Bertanggung jawab, rasa ingin tahu,

religius, kreatif, santun dan logis, menghargai, komunikatif).

E. Tahap Pengakhiran :

1. Menyampaikan informasi bahwa bimbingan kelompok akan

diakhiri (santun dan logis, Menghargai, komunikatif).

2. Melakukan penilaian segera (Bertanggung jawab, rasa ingin

tahu, religius, kreatif, kritis, santun dan logis, menghargai,

komunikatif).

3. Melakukan pembahasan kegiatan lanjutan (Rasa ingin tahu,

religius, kreatif, santun dan logis, menghargai, komunikatif).

4. Pemimpin dan sebagian anggota kelompok mengembangkan

kesan dari hasil kegiatan (Bertanggung jawab, rasa ingin

tahu, religius, kreatif, kritis, santun dan logis, menghargai,

komunikatif).
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5. Konselor (Pemimpin Kelompok) menyimpulkan hasil diskusi

(rasa ingin tahu, religius, kreatif, kritis, menghargai,

komunikatif).

6. Memimpin doa penutup (religius, santun).

7. Mengucapkan terimakasih dan perpisahan. (Menghargai,

komunikatif).

L. Metode : Dinamika Kelompok, Diskusi dan Tanya

Jawab
M. Tempat Penyelenggara                : Musholla SMK Mambaul

Falah Dawe Kudus.
N. Waktu, Hari dan Tanggal : 1x45 Menit, Minggu, 11 Mei 2014.

O. Semester : II (Genap).

P. Penyelenggara Layanan : Praktikan (Heri Siswanto).

Q. Pihak yang Disertakan :

1. Guru BK sebagai kolabolator dan konsultan.

2. Praktikan sebagai pemimpin kelompok (PK).

3. Siswa kelas XI TKJ-A SMK Mambaul Falah Dawe Kudus sebagai

anggota kelompok.

R. Alat dan Perlengkapan               : Bolpoin,buku catatan.

S. Penilaian                                    :

1. Proses : Memperhatikan aktivitas dan antusias siswa dalam

kegiatan

2. Hasil :

Laiseg : Bertanya ke siswa mengenai perasaan siswa setelah

mendapatkan kegiatan layanan.

T. Rencana Tindak Lanjut             : - Konseling individu bagi siswa

yang membutuhkan.

- Memberikan layanan informasi

bagi yang membutuhkan.

U. Keterkaitan Layanan ini dengan Layanan / Kegiatan Pendukung :

1. Layanan Informasi
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2. Konseling Kelompok

Catatan khusus : Layanan bimbingan  kelompok akan

dapat berjalan lancar  apabila dinamika kelompok berjalan dengan baik,

terjadi interaksi yang dinamis dan keaktifan semua anggota kelompok.

Mengetahui                                                                     Kudus, 11 Mei 2014
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PERGAULAN TEMAN SEBAYA

A. Pengertian Pergaulan Teman Sebaya

Pergaulan merupakan suatu hubungan antar manusia yang tidak dapat
dihindarkan. Akan tetapi pergaulan ini seringkali menimbulkan persoalan
sehingga menimbulkan kesulitan bagi orang yang bersangkutan. Pergaulan
yang mengakibatkan timbulnya kesulitan, kurang membantu kelancaran hidup
bahkan menimbulkan kegoncangan jiwa yang menghambat dan merugikan
perkembangan individu yang bersangkutan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pergaulan yang
sebenarnya diperlukan demi menyempurnakan martabat manusia, tidak selalu
mengarah ke kehidupan positif dalam rangka pembangunan mental akan tetapi
berakibat negatif dan menghambat kelancaran kehidupan sosial.

B. Faktor yang Perlu diperhatikan dalam Pergaulan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pergaulan :

1. Pengenalan individu lain ; berusaha mengetahui sifat-sifat, sikap, dan latar

belakang yang membentuk kepribadian seseorang.

2. Pengertian terhadap individu lain ; adanya perbedaan tidak berarti

perbedaan harus diubah dengan maksud orang lain mengikuti kita. Tetapi

harus ada pengertian yaitu menerima individu lain dengan kekhususannya.

3. Dalam pergaulan perlu adanya keterbukaan diri ; membuka pola pikirnya

agar dapat dimengerti orang lain demi kelancaran komunikasi yang baik.

C. Penyebab Seseorang Remaja Sulit Diterima Dalam Pergaulan

Adanya penolakan pergaulan dalam teman sebaya dapat menyebabkan
seseorang yang ditolak menjadi frustasi yang menimbulkan rasa kecewa akibat
penolakan atau pengabaian, mungkin sekali membuat seseorang remaja
bertingkah laku yang bersifat pengunduran diri maupun agresif. Tingkah laku
yang bersifat pengunduran diri antara lain: melamun, menekuni hobi secara
berlebihan, menyendiri. Tingkah laku yang bersifat agresif antara lain :
menentang orang lain, mengeritik, suka menyebarkan gossip, dll.

Hal-hal pribadi yang membuat seseorang remaja sulit diterima oleh
kelompoknya, menyangkut :
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1. Penampilan dan perbuatannya sering menentang, malu-malu dan senang

menyendiri.

2. Sikap, sifatnya suka melanggar norma dan nilai-nilai kelompok, suka

menguasai anak lain, suka curiga, dan suka melaksanakan kemauannya

sendiri.

3. Pribadinya tidak jujur, tidak dapat dipercaya, tidak bertanggungjawab,

tidak mampu menyesuaikan diri secara tepat dalam lingkungan

4. Aspek lain egois,  sombong, tidak pernah sodaqoh, tidak suka

bekerjasama.

D. Tips Untuk Membuat Orang Lain Menyukai Kita

1. Rendah Hati

Dengan mempunyai sifat rendah hati kita bisa lebih mudah
mendapatkan teman. Sebaliknya jika kita egois dan hanya berusaha
menjadikan orang lain menuruti keinginan kita, tanpa pernah
memperdulikan orang lain maka kita sulit menemukan  kawan yang sejati
dan tulus.

Contoh : Ketika kita pulang sekolah tiba-tiba  ada teman yang meminta
bantuan untuk ditemani ketoko buku sebaiknya kita
mengantarkan.

2. Jadilah Pendengar Yang Baik

Jika kita ingin menjadi pembicara yang baik jadilah pendengar
yang penuh perhatian. Dengarkan cerita temanmu dengan penuh perhatian
sebaiknya jangan  memotong pembicaraannya sebelum ia selesai cerita
supaya ia tidak lupa dengan apa yang ingin diungkapkan selanjutnya.

Contoh : Ketika ada teman yang bercerita tentang pengalamanya waktu
liburan kita dengan penuh semangat mendengarkan dan
memperhatikannya. Tetapi apabila saat itu ada sesuatu hal
penting  yang harus kita kerjakaan dan tidak mungkin lagi kita
mendengarkan ceritanya padalah dia belum selesai cerita, hal
yang sebaiknya kita lakukan adalah minta maaf  karena tidak
bisa mendengarkan ceritanya sampai selesai.

3. Ingatlah Nama Temanmu
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Mengingat nama itu berguna agar tidak salah memanggil orang dan
orang yang kita panggilnamanya merasa diperhatikan. Jangan memangil
dengan nama julukan yang tidak mengenakan orang yang dipanggil.

Contoh : Ada teman kita yang namanya Doni, karena tubuh dia kecil
kemudian kita memanggilnya kerdil. Kita tidak boleh seperti
itu karena bagaimanapun bentuk tubuhnya itu adalah anugrah
dari Allah jadi kita tidak boleh menghinanya.

4. Tersenyumlah

Senyum merupakan awal dari niat baik. Senyum bersahabat kita
akan memberikan rasa damai dalam diri orang yang kita jumpai sekalipun
kita tidak mengenalnya.

Contoh : Ketika kita berpapasan dengan teman kita tersenyum.

5. Menyapa Terlebih Dahulu

Sapaan ringan dan bersahabat buat orang yang kita temui akan
membuat orang yang kita sapa senang. Kita tidak perlu menunggu orang
lain menyapa kita terlebih dahulu.

Contoh : Ketika kita sedang duduk santai lalu ada teman kita lewat
sebaiknya kita menyapa walaupun Cuma bertanya “ mau
kemana”  sapaan itu akan membuat orang senang karena merasa
diperhatikan.
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LAPORAN PELAKSANAAN

BIMBINGAN KELOMPOK

A. Hari / Tanggal : Minggu, 11 Mei 2014

B. Waktu : 45 Menit

C. Tempat : Musholla SMK Mambaul Falah Dawe

Kudus

D. Anggota Kelompok : (GN, KS, YW, LM, RN, SA, TU, dan AJ)

E. Pemimpin Kelompok (PK) : Heri Siswanto

F. Pertemuan ke : Dua

G. Jenis Layanan : Bimbingan Kelompok

H. Topik : Topik Tugas

“Pergaulan Teman Sebaya”
I. Tahap-tahap kegiatan :

1. Pembentukan

a. Menerima secara terbuka dan mengucapkan terima kasih atas

kehadiran dan kesediaan anggota kelompok melaksanakan kegiatan.

b. Berdoa secara bersama, sesuai dengan agama dan kepercayaan

masing-masing.

c. Menjelaskan pengertian dan tujuan bimbingan kelompok (BKp)

secara detail. Kegiatan BKp ini adalah kegiatan pertama bagi

kelompok di sekolah tersebut, sehingga Praktikan harus hati-hati serta

mempromosikan kegiatan BKp ini.

d. Menjelaskan cara pelaksanaan BKp dan memotivasi AK (Anggota

Kelompok) untuk tidak takut dan ragu dalam mengungkapkan segala

sesuatu yang terlintas dalam pikirannya.

e. Menjelaskan asas-asas BKp yaitu asas kesukarelaan, kegiatan,

keterbukaan, dan kenormatifan.
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f. Sebelum melangkah pada tahap berikutnya, Pimpinan Kelompok (PK)

mengamati respon AK, lalu menawarkan alokasi waktu yang akan

digunakan (kontrak waktu). Disepakati bersama bahwa waktu yang

akan digunakan maksimal 1 jam.

g. Kelompok masih terlihat statis, PK melanjutkan pada tahap

perkenalan. Dimulai dari PK dilanjutkan AK dengan arah yang

disepakati oleh AK yang lain.

h. Untuk menghangatkan suasana PK mengenalkan permainan.

2. Peralihan

a. Setelah dinamika kelompok mulai nampak, maka PK menjelaskan

kembali kegiatan yang akan ditempuh pada tahap berikutnya.

b. Menawarkan sambil mengamati apakah AK sudah siap menjalani

kegiatan pada tahap selanjutnya (tahap ketiga).

c. Memberi contoh topik bahasan yang dikemukakan dan dibahas dalam

kelompok

3. Kegiatan

a. Kegiatan bimbingan kelompok menggunakan topik tugas, maka topik

yang akan diangkat berdasarkan pendapat pimpinan kelompok.

b. PK mengemukakan topik yang akan dibahas adalah pergaulan teman

sebaya.

c. PK mempersilahkan AK untuk mengemukakan tanggapannya

mengenai topik yang akan dibahas.

d. Berdasarkan masukan dari AK dan disempurnakan PK, ditetapkan

yang akan dibahas adalah

d) Hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak diterima dalam

pergaulan.

e) Tips agar diterima dalam pergaulan

e. PK mempersilahkan AK secara bergantian untuk mengemukakan

pendapatnya.
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f. Meskipun masih terkesan takut, bingung dan malu, akhirnya seluruh

AK mau dan berani mengemukakan pendapatnya terhadap berbagai

hal yang sedang dibahas, walaupun ada siswa yang pasif.

g. PK masih agak dominan, terutama ketika meluruskan, memberi

penegasan, dan menyimpulkan pendapat-pendapat dari AK.

4. Pengakhiran

a. PK mengemukakan bahwa kegiatan akan segera diakhiri.

b. PK melakukan penilaian segera (mengacu pada UCA) dengan

menanyakan secara random pada anggota kelompok, hasilnya AK

merasa mendapatkan sesuatu hal baru yang bermanfaat. Adapula

pengakuan salah satu AK bahwa ternyata AK tersebut berani berbicara

dan berpendapat di depan umum.

c. PK menawarkan dan membahas perlunya kegiatan lanjutan, AK

merespon positif dan berkata kalau ada kegiatan lanjutan.

d. Mengemukakan kesan, harapan dan rasa terima kasih.

e. PK mengakhiri kegiatan BKp dengan berdoa bersama.

5. Suasana Kegiatan

a. Masih takut,

b. Bingung, tetapi

c. Menyenangkan

J. Suasana Kegiatan :Dalam kegiatan bimbingan kelompok yang

kedua ini suasana tercipta terlihat para anggota kelompok masih takut dalam

mengemukakan pendapatnya, masih kebingungan dengan kegiatan bimbingan

kelompok.

K. Komitmen Anggota Kelompok  : Dalam kegiatan praktek bimbingan

kelompok ini komitmen Anggota Kelompok tidak digunakan, karena praktek

yang dilakukan bimbingan kelompok bukannya konseling kelompok yang

tidak ada azaz kerahasiaan yang mengikat para Anggota Kelompok.

L. Catatan Khusus : Dengan adanya Bimbingan kelompok ini

diharapkan partisipasi serta kerjasama para anggota kelompok untuk

mengemukakan pendapatnya masing-masing agar tercipta suatu Bimbingan
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kelompok yang kreatif dan dinamis, sehingga materi yang disampaikan dapat

diterima anggota kelompok dengan baik.

Kudus, 11 Mei 2014
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RESUME BIMBINGAN KELOMPOK

(Pertemuan 2)

1. Bentuk layanan : Bimbingan Kelompok

2. Penyelenggara : Heri Siswanto (Peneliti)

3. Sasaran : 8 siswa XI TKJ A

GN, KS, YW, LM, RN, SA, TU, dan AJ
4. Waktu pelaksanaan : Minggu, 11 Mei 2014

5. Lingkup Pembicaraan :

a. Sifat Topik :  Topik Tugas

b. Topik yang dibahas : Pergaulan Teman Sebaya

6. Tanggapan yang muncul dari siswa:

a. Hal-hal pribadi yang membuat seseorang remaja sulit diterima oleh

kelompoknya, menyangkut :

1. Penampilan dan perbuatannya sering menentang, malu-malu dan

senang menyendiri.

2. Sikap, sifatnya suka melanggar norma dan nilai-nilai kelompok, suka

menguasai anak lain, suka curiga, dan suka melaksanakan

kemauannya sendiri.

3. Pribadinya tidak jujur, tidak dapat dipercaya, tidak bertanggungjawab,

tidak mampu menyesuaikan diri secara tepat dalam lingkungan

4. Aspek lain egois,  sombong, tidak pernah sodaqoh, tidak suka

bekerjasama.

b. Tips agar diterima dalam pergaulan

1. Rendah Hati

2. Jadilah Pendengar Yang Baik

3. Ingatlah Nama Temanmu
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4. Tersenyumlah

5. Menyapa Terlebih Dahulu

7. Kesan dan Pesan

1) Kesan :

1. Kegiatan bimbingan kelompok pada pertemuan pertama, anggota

kelompok kurang sungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan

bimbingan kelompok.

2. Anggota kelompok kelompok sepenuhnya memahami materi yang

muncul dalam kegiatan bimbingan kelompok.

3. Anggota kelompok kurang dapat mengaplikasikan topik

permasalahan.

2) Pesan : Perlu diadakan kegiatan bimbingan kelompok

dengan membahas topik lain yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan

siswa.

8. Lain-lain : Kegiatan bimbingan kelompok belum sepenuhnya dapat

berjalan secara optimal seperti yang diharapkan.

Kudus, 11 Mei 2014
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Hasil Observasi Kolaborator Terhadap Peneliti dalam Pelaksanaan
Bimbingan Kelompok Teknik Homeroom di  SMK Mambaul Falah

Dawe Kudus Siklus I
Nama peneliti : Heri Siswanto
Tanggal penelitian : 11 Mei 2014
Materi penelitian : Pergaulan Teman Sebaya

Aspek yang Dinilai
Siklus I

Pertemuan 2

1. Tahap Pembentukan
1) Penerimaan 3
2) Membuka bimbingan 3
3) Berdo’a 3
4) Perkenalan 3
5) Permainan 3

Jumlah tahap awal 15
2. Tahap Peralihan
1) Penjelasan pengertian bimbingan

kelompok
3

2) Penjelasan tujuan bimbingan kelompok 3
3) Penjelasan fungsi bimbingan kelompok 3
4) Penjelasan asas-asas penyelenggaraan

bimbingan kelompok
2

Jumlah tahap peralihan 11
3. Tahap Inti Kegiatan
1) Mengemukakan topik yang akan dibahas 3
2) Pembahasan topic 3
3) Saling mendukung untuk terlibat dalam

pembahasan topic
3

4) Menganalisis keunggulan dan ketepatan
usulan

2

5) Selingan berupa permainan 3
Jumlah tahap inti kegiatan 14

4. Tahap Pengakhiran
1) Membuat simpulan hasil bimbingan

kelompok
3

Lampiran 9
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Tabel Lanjutan

Aspek yang Dinilai
Siklus I

2

2) Menawarkan kegiatan bimbingan
kelompok selanjutnya

3

3) Menyepakati usulan kegiatan bimbingan
kelompok selanjutnya

3

4) Do’a penutup kegiatan bimbingan
kelompok

3

Jumlah tahap pengakhiran 12
Jumlah 52

Persentase 72,2%

Kriteria B

Keterangan

Skor Interval Persentase Kriteria

4 34-40 85%-100% Sangat Baik

3 26-33 65%-84% Baik

2 18-25 45%-64% Cukup

1 10-17 25%-44% Kurang

Mengetahui Kudus, Mei 2014
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Lampiran 10

Lembar Observasi Kolabolator Terhadap Siswa saat Mengikuti Layanan Siklus I Pertemuan 2

Materi layanan : Pergaulan Teman Sebaya

Waktu Observasi : 11 Mei 2014

No Tahap-Tahap Bimbingan
Kelompok

Nama Siswa Jumlah

GN KS AJ LM RN SA TU YW
I Tahap Pembentukan

a) Menerima salam dan
berdo’a

3 3 3 3 3 3 3 3 24

b) Menerima penjelasan
mengenai bimbingan
kelompok

2 3 3 2 2 1 1 2 16

c) Memperkenalkan diri 2 3 3 3 2 2 2 2 19
Jumlah pada tahap pembentukan 7 9 9 8 7 6 6 7 59
II Tahap Peralihan

Kesiapan dalam megikuti
kegiatan bimbingan kelompok

2 3 3 3 1 2 1 2 17

III Tahap Kegiatan
a) Perhatian dalam menerima 2 3 3 3 2 2 2 2 19
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penjelasan

b) Keaktifan dalam
pembahasan topik/materi

2 2 2 3 2 2 1 1 15

c) Keaktifan dalam
berpendapat

1 2 3 2 2 1 2 2 15

d) Partisipasi dalam kelompok 2 3 2 3 2 2 2 2 18
Jumlah pada tahap kegiatan 7 10 10 11 8 7 7 7 67
IV Tahap Pengakhiran

a) Partisipasi dalam penarikan
kesimpulan

2 2 2 2 2 2 2 2 16

b) Keaktifan dalam evaluasi 1 2 2 2 1 2 2 2 14
c) Kesiapan kegiatan

lanjutan/tindak lanjut
bimbingan kelompok

2 3 3 3 2 2 2 2 19

Jumlah pada tahap pengakhiran 5 7 7 7 5 6 6 6 49

Jumlah 192

Persentase 54,5%

Kriteria C



155

Keterangan

Skor Interval Persentase Kriteria

4 38-44 85%-100% Sangat Baik

3 29-37 65%-84% Baik

2 20-28 45%-64% Cukup

1 11-19 25%-44% Kurang

Mengetahui Kudus, Mei 2014
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SATUAN LAYANAN

BIMBINGAN DAN KONSELING

PERTEMUAN 3 SIKLUS I

A. Topik Bahasan/Permasalahan : Topik Tugas (Kiat-Kiat dalam bergaul)

B. Jenis Layanan : Bimbingan Kelompok

C. Bidang Bimbingan : Pribadi, Sosial

D. Fungsi Layanan :Pemahaman, pengembangan dan

pengentasan.
E. Tugas Perkembangan :Tercapainya kemampuan siswa dalam

bergaul.
F. Sub. Tugas Perkembangan : Siswa mampu mengungkapkan pendapat

dan mampu menjaga etika pergaulan.
G. Indikator :

1. Pengaktualisasian diri dalam bentuk aktivitas diskusi kelompok.

2. Kemampuan dan keberanian siswa dalam mengutarakan pendapat, ide, dan

saran.

3. Kemampuan siswa menerima pendapat dan saran dari orang lain.

4. Kemampuan siswa membangun komunikasi dengan baik.

5. Kemampuan siswa membangun dinamika kelompok.

6. Kemampuan siswa menjaga etika pergaulan.

H. Tujuan Layanan                          :

1. Agar siswa mampu mengaktualisasikan dirinya dalam bentuk aktivitas

diskusi kelompok.

2. Agar siswa mampu dan berani mengutarakan pendapat, ide, dan saran.

3. Agar siswa mampu menerima pendapat dan saran dari orang lain.

4. Agar siswa mampu membangun komunikasi dengan baik.

5. Agar siswa mampu membangun dinamika kelompok.

6. Agar siswa mampu menjaga etika pergaulan.

I. Sasaran Layanan : Siswa Kelas XI TKJ-A SMK Mambaul

Falah Dawe Kudus.

Lampiran 12
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J. Materi Layanan : Kiat-kiat dalam Bergaul (Topik Tugas).

K. Uraian Kegiatan :

A. Tahap Awal :

1. Menentukan jumlah anggota. (demokrasi, toleransi).

2. Mempersiapkan dan mengumpulkan para peserta. (demokrasi,

toleransi, kepedulian ).

B. Tahap Pembentukan :

1. Menerima kehadiran anggota kelompok dengan ucapan salam secara

terbuka dan mengucapkan terima kasih. (peduli sosial, menghargai).

2. Membuka kegiatan dengan doa. (religius, santun, menghargai).

3. Menjelaskan pengertian dan tujuan bimbingan kelompok. (kritis,

berpikir logis, rasa ingin tau).

4. Memberi penjelasan cara pelaksanaan bimbingan kelompok. (kritis,

berpikir logis, rasa ingin tau).

5. Menjelaskan azas-azas bimbingan kelompok. (kritis, berpikir logis,

rasa ingin tau).

6. Membuat kesepakatan waktu. (kerjasama, santun dan logis,

menghargai,  komunikatif, Kritis, tanggung jawab).

7. Perkenalan dan permainan. (peduli sosial, toleransi, kebersamaan).

C. Tahap Peralihan :

1. Menjelaskan kembali tujuan dari bimbingan kelompok. (kritis,

berpikir logis, rasa ingin tau).

2. Menanyakan kesiapan kelompok untuk melanjutkan kegiatan.

(kerjasama, menghargai,  komunikatif, Kritis, tanggung jawab).

3. Menawarkan kepada anggota kelompok tentang topik/masalah yang

akan dibahas. (kerjasama, santun dan logis, menghargai,

komunikatif, Kritis, kreatif,  tanggung jawab).

D. Tahap Kegiatan Kelompok :

a. Eksplorasi
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1. Memberi contoh atau topik dalam bimbingan kelompok.

(Bertanggung jawab, religius, kreatif, inisiatif, santun dan

logis, Menghargai, komunikatif).

2. Dalam bimbingan kelompok topik tugas diberikan oleh

pemimpin kelompok, sedangkan pada topik bebas anggota

kelompok diberi kesempatan secara bergantian menyampaikan

usulan topik yang akan dibahas. (Bertanggung jawab, rasa

ingin tahu, religius, kreatif, santun dan logis, Menghargai,

komunikatif).

3. Memfasilitasi anggota kelompok untuk menyepakati topik

(Bertanggung jawab, kreatif, santun dan logis, Menghargai,
komunikatif, rasa ingin tau).

b. Elaborasi

1. Membahas masalah secara tuntas. (Toleransi, Demokratis,

Rasa Ingin tahu, kreatif, kritis, Semangat kebangsaan,

Bersahabat, Peduli social, Tanggung Jawab).

c. Konfirmasi

1. Selingan penyimpulan. (Bertanggung jawab, rasa ingin tahu,

religius, kreatif, santun dan logis, menghargai, komunikatif).

E. Tahap Pengakhiran :

1. Menyampaikan informasi bahwa bimbingan kelompok akan

diakhiri (santun dan logis, Menghargai, komunikatif).

2. Melakukan penilaian segera (Bertanggung jawab, rasa ingin

tahu, religius, kreatif, kritis, santun dan logis, menghargai,

komunikatif).

3. Melakukan pembahasan kegiatan lanjutan (Rasa ingin tahu,

religius, kreatif, santun dan logis, menghargai, komunikatif).

4. Pemimpin dan sebagian anggota kelompok mengembangkan

kesan dari hasil kegiatan (Bertanggung jawab, rasa ingin

tahu, religius, kreatif, kritis, santun dan logis, menghargai,

komunikatif).
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5. Konselor (Pemimpin Kelompok) menyimpulkan hasil diskusi

(rasa ingin tahu, religius, kreatif, kritis, menghargai,

komunikatif).

6. Memimpin doa penutup (religius, santun).

7. Mengucapkan terimakasih dan perpisahan. (Menghargai,

komunikatif).

L. Metode : Dinamika Kelompok, Diskusi dan Tanya

Jawab
M. Tempat Penyelenggara                : Musholla SMK Mambaul

Falah Dawe Kudus.
N. Waktu, Hari dan Tanggal : 1x45 Menit, Sabtu, 17 Mei 2014.

O. Semester : II (Genap).

P. Penyelenggara Layanan : Praktikan (Heri Siswanto).

Q. Pihak yang Disertakan :

1. Guru BK sebagai kolabolator dan konsultan.

2. Praktikan sebagai pemimpin kelompok (PK).

3. Siswa kelas XI TKJ-A SMK Mambaul Falah Dawe Kudus sebagai

anggota kelompok.

R. Alat dan Perlengkapan               : Bolpoin,buku catatan.

S. Penilaian                                     :

1. Proses : Memperhatikan aktivitas dan antusias siswa dalam

kegiatan

2. Hasil :

Laiseg : Bertanya ke siswa mengenai perasaan siswa setelah

mendapatkan kegiatan layanan.

T. Rencana Tindak Lanjut             : - Konseling individu bagi siswa

yang membutuhkan.

- Memberikan layanan informasi

bagi yang membutuhkan.

U. Keterkaitan Layanan ini dengan Layanan / Kegiatan Pendukung :

1. Layanan Informasi
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2. Konseling Kelompok

V. Catatan khusus : -

Mengetahui Kudus, Mei 2014
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KIAT-KIAT DALAM BERGAUL

Masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak kedewasa. Pada masa
ini, remaja mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam segala aspek
kehidupannya. Pada masa ini dihadapakan pada berbagai tugas perkembangan
yang harus dilaksanakan sebaik dan setepat mungkin. Dalam perkembangan
sosial, remaja mengalami perubahan dalam hubungan sosial, yang ditandai dengan
berkembangnya minat terhadap lawan jenis. Dalam perkembangan sosial remaja
diharapkan mampu :

1. Mempelajari keragaman interaksi sosial.

2. Menyadari nilai-nilai persahabatan dan keharmonisan dalam konteks

keragaman interaksi sosial.

3. berinteraksi dengan orang lain.

4. Mempelajari cara-cara membina kerjasama dan toleransi dalam pergaulan

5. Menghargai nilai-nilai kerjasama dan toleransi sebagia dasar untuk

menjalin persahabatan.

6. Mempelajari jalinan persahabatan yang lebih akrab dengan

memperhatikan norma yang  berlaku.

7. Mempelajari perilaku berkolaborasi anatar jenis dalam kehidupan yang

beragam.

8. Menghargai keragaman peran laki-laki atau perempuan sebagai

9. Berkolaborasi secara harmonis dengan lain jenis dan keragaman peran.

Ada tiga tahap proses pembentukan kelompok teman sebaya pada remaja :

1. Adanya kesadaran pada remaja untuk berhubungan dengan orang lain.

kesadaran ini hanya terbatas pada informasi impresi (kesan umum) tentang

orang lain berdasarkan penampilan fisiknya seperti (wajah, postur tubuh,

dan cara berpakain)

2. Kontak permulaan. Pada tahap kedua ini hubungan diantara remaja

frekuensinya sudah begitu sering, mungkin bertemu dikantin,
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perpustakaan, dalam acara-acara tertentu. Diantara remaja sudah terjalin

komunikasi meskipun belum begitu insentif

3. Saling berhubungan. Pada tahap ini terjadi interpendensi diantara remaja.

Hubungan diantara mereka  menjadi akrab, melalui saling tukar

pengetuhan, pengalaman, perasaan, membantu sama lain. Pada tahap ini

teman sebaya sudah berubah menjadi sahabat. Sahabat adalh teman sejati,

teman spesial karena diantara remja saling berbagai suka dan duka.

Ada sepuluh etika persahabatan yang harus dijaga oleh remaja dalam
kelompoknya, yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan banyak hal bersama-sama

2. Bersikap jujur

3. Suka berbincang-bincang

4. Saling mendorong untuk melakukan hal yang benar

5. Bersikap dapat dipercaya dan mempercayai

6. Membicarakan masalah dan hal-hal yang tidak sesuai dengan hatinya

7. Saling menjaga

8. Saling mendengarkan sungguh-sungguh

9. Saling memberikan dorongan dimasa sulit

Terdapat tujuh cara agar remaja dapat tetap menikmati pergaulannya, yaitu :

1. Sadari kebijakan yang ada pada diri remaja masing-masing

2. Kembangkan rasa humor

3. Hargai hak orang lain

4. Bersikap baik

5. Berempati

6. jangan mengeluh

7. Teruslah bersikap ramah

Bergaul dilingkungan manapun dan kapanpun memerlukan ketrampilan
khusus yang harus dimiliki. Karena pada saat bergaul, selalu ada perselisihan dan
kesalahpahaman disamping hal-hal yang menyenangkan. Kita akan menemukan
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berbagai jenis prilaku yang akan mengenakan dan tidak mengenakan diri kita.
Apalagi memasuki lingkungan baru seperti sekolah baru, organisasi baru. Kita
harus mampu menjadi orang yang sanngup bersosialisasi dengan baik.

Adapun sembilan kiat agar pergaulan tercipta dengan baik yaitu :

1. Menebarsenyum ketika bertemu dengan orang lain

2. Memanggil dengan panggilan yang baik

3. Berjabat tangan ketrika bertemu dan berpisah

4. Menghargai pendapat orang lain

5. Memberikan perhatian

6. Jujur

7. Selalu berprasangka baik

8. Harus percaya diri

9. Suka menolong orang lain
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LAPORAN PELAKSANAAN

BIMBINGAN KELOMPOK

A. Hari / Tanggal : Sabtu, 17 Mei 2014

B. Waktu : 45 Menit

C. Tempat : Musholla SMK Mambaul Falah Dawe

Kudus

D. Anggota Kelompok : (GN, KS, YW, LM, RN, SA, TU, dan AJ)

E. Pemimpin Kelompok (PK) : Heri Siswanto

F. Pertemuan ke : Tiga

G. Jenis Layanan : Bimbingan Kelompok

H. Topik : Topik Tugas

“Kiat-Kiat dalam bergaul”
I. Tahap-tahap kegiatan :

1. Pembentukan

a. Menerima secara terbuka dan mengucapkan terima kasih atas

kehadiran dan kesediaan anggota kelompok melaksanakan kegiatan.

b. Berdoa secara bersama, sesuai dengan agama dan kepercayaan

masing-masing.

c. Menjelaskan pengertian dan tujuan bimbingan kelompok (BKp)

secara detail. Kegiatan BKp ini adalah kegiatan pertama bagi

kelompok di sekolah tersebut, sehingga Praktikan harus hati-hati serta

mempromosikan kegiatan BKp ini.

d. Menjelaskan cara pelaksanaan BKp dan memotivasi AK (Anggota

Kelompok) untuk tidak takut dan ragu dalam mengungkapkan segala

sesuatu yang terlintas dalam pikirannya.

e. Menjelaskan asas-asas BKp yaitu asas kesukarelaan, kegiatan,

keterbukaan, dan kenormatifan.

f. Sebelum melangkah pada tahap berikutnya, Pimpinan Kelompok (PK)

mengamati respon AK, lalu menawarkan alokasi waktu yang akan
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digunakan (kontrak waktu). Disepakati bersama bahwa waktu yang

akan digunakan maksimal 1 jam.

g. Kelompok masih terlihat statis, PK melanjutkan pada tahap

perkenalan. Dimulai dari PK dilanjutkan AK dengan arah yang

disepakati oleh AK yang lain.

h. Untuk menghangatkan suasana PK mengenalkan permainan.

2. Peralihan

a. Setelah dinamika kelompok mulai nampak, maka PK menjelaskan

kembali kegiatan yang akan ditempuh pada tahap berikutnya.

b. Menawarkan sambil mengamati apakah AK sudah siap menjalani

kegiatan pada tahap selanjutnya (tahap ketiga).

c. Memberi contoh topik bahasan yang dikemukakan dan dibahas dalam

kelompok

3. Kegiatan

a. Kegiatan bimbingan kelompok menggunakan topik tugas, maka topik

yang akan diangkat berdasarkan pendapat pimpinan kelompok.

b. PK mengemukakan topik yang akan dibahas adalah “Kiat-Kiat dalam

bergaul”

c. PK mempersilahkan AK untuk mengemukakan tanggapannya

mengenai topik yang akan dibahas.

d. Berdasarkan masukan dari AK dan disempurnakan PK, ditetapkan

yang akan dibahas adalah

a) Etika yang harus dijaga dalam bergaul

b) cara agar remaja dapat tetap menikmati pergaulannya

e. PK mempersilahkan AK secara bergantian untuk mengemukakan

pendapatnya.

f. Seluruh AK mau dan berani mengemukakan pendapatnya terhadap

berbagai hal yang sedang dibahas, walaupun ada sebagian siswa yang

yang malu.

g. PK masih agak dominan, terutama ketika meluruskan, memberi

penegasan, dan menyimpulkan pendapat-pendapat dari AK.



167

4. Pengakhiran

a. PK mengemukakan bahwa kegiatan akan segera diakhiri.

b. PK melakukan penilaian segera (mengacu pada UCA) dengan

menanyakan secara random pada anggota kelompok, hasilnya AK

merasa mendapatkan sesuatu hal baru yang bermanfaat. Adapula

pengakuan salah satu AK bahwa ternyata AK tersebut berani berbicara

dan berpendapat di depan umum.

c. PK menawarkan dan membahas perlunya kegiatan lanjutan, AK

merespon positif dan berkata kalau ada kegiatan lanjutan.

d. Mengemukakan kesan, harapan dan rasa terima kasih.

e. PK mengakhiri kegiatan BKp dengan berdoa bersama.

5. Suasana Kegiatan

a. Sedikit malu, tetapi

b. Menyenangkan

J. Suasana Kegiatan :Dalam kegiatan bimbingan kelompok yang

kedua ini suasana tercipta terlihat para anggota kelompok sudah mulai berani

dalam mengemukakan pendapatnya, walaupun masih ada yang sedikit malu.

K. Komitmen Anggota Kelompok  : Dalam kegiatan praktek bimbingan

kelompok ini komitmen Anggota Kelompok tidak digunakan, karena praktek

yang dilakukan bimbingan kelompok bukannya konseling kelompok yang

tidak ada azaz kerahasiaan yang mengikat para Anggota Kelompok.

L. Catatan Khusus : Dengan adanya Bimbingan kelompok ini

diharapkan partisipasi serta kerjasama para anggota kelompok untuk

mengemukakan pendapatnya masing-masing agar tercipta suatu Bimbingan

kelompok yang kreatif dan dinamis, sehingga materi yang disampaikan dapat

diterima anggota kelompok dengan baik.

Kudus, 17 Mei 2014
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RESUME BIMBINGAN KELOMPOK

(Pertemuan 3)

1. Bentuk layanan : Bimbingan Kelompok

2. Penyelenggara : Heri Siswanto (Peneliti)

3. Sasaran : 8 siswa XI TKJ A

GN, KS, YW, LM, RN, SA, TU, dan AJ
4. Waktu pelaksanaan :   Sabtu, 17 Mei 2014

5. Lingkup Pembicaraan :

a. Sifat Topik : Topik Tugas

b. Topik yang dibahas : Kiat-Kiat dalam bergaul

6. Tanggapan yang muncul dari siswa:

1. Etika persahabatan yang harus dijaga oleh remaja dalam bergaul,

a. Melakukan banyak hal bersama-sama

b. Bersikap jujur

c. Suka berbincang-bincang

d. Saling mendorong untuk melakukan hal yang benar

e. Bersikap dapat dipercaya dan mempercayai

f. Membicarakan masalah dan hal-hal yang tidak sesuai dengan hatinya

g. Saling menjaga

h. Saling mendengarkan sungguh-sungguh

i. Saling memberikan dorongan dimasa sulit

2. Beberapa cara agar remaja dapat tetap menikmati pergaulannya,

a. Sadari kebijakan yang ada pada diri remaja masing-masing

b. Kembangkan rasa humor

c. Hargai hak orang lain

d. Bersikap baik

e. Berempati

f. jangan mengeluh

g. Teruslah bersikap ramah
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7. Kesan dan Pesan

1) Kesan :

1. Kegiatan bimbingan kelompok pada pertemuan ke tiga, anggota

kelompok sudah berani dalam menyampaikan pendapat dalam

mengikuti kegiatan bimbingan kelompok.

2. Anggota kelompok memahami materi yang muncul dalam kegiatan

bimbingan kelompok.

3. Anggota kelompok sudah dapat mengaplikasikan topik permasalahan.

2) Pesan : Perlu diadakan kegiatan bimbingan kelompok

dengan membahas topik lain yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan

siswa.

8. Lain-lain : Kegiatan bimbingan kelompok sudah dapat berjalan secara

optimal seperti yang diharapkan.

Kudus, 17 Mei 2014
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Lampiran 13
Hasil Observasi Kolaborator Terhadap Peneliti dalam Pelaksanaan

Bimbingan Kelompok Teknik Homeroom di  SMK Mambaul Falah
Dawe Kudus Siklus I

Nama peneliti : Heri Siswanto
Tanggal penelitian : 17 Mei 2014
Materi penelitian : Kiat-kiat Dalam Bergaul

Aspek yang Dinilai
Siklus I

Pertemuan 3

5. Tahap Pembentukan
6) Penerimaan 4
7) Membuka bimbingan 3
8) Berdo’a 3
9) Perkenalan 3
10) Permainan 3

Jumlah tahap awal 16
6. Tahap Peralihan
5) Penjelasan pengertian bimbingan

kelompok
4

6) Penjelasan tujuan bimbingan kelompok 3
7) Penjelasan fungsi bimbingan kelompok 3
8) Penjelasan asas-asas penyelenggaraan

bimbingan kelompok
3

Jumlah tahap peralihan 13
7. Tahap Inti Kegiatan
6) Mengemukakan topik yang akan dibahas 4
7) Pembahasan topic 3
8) Saling mendukung untuk terlibat dalam

pembahasan topic
3

9) Menganalisis keunggulan dan ketepatan
usulan

3

10) Selingan berupa permainan 3
Jumlah tahap inti kegiatan 16

8. Tahap Pengakhiran
1) Membuat simpulan hasil bimbingan

kelompok
3



171

Tabel Lanjutan

Aspek yang Dinilai
Siklus I

3

2) Menawarkan kegiatan bimbingan
kelompok selanjutnya

4

3) Menyepakati usulan kegiatan bimbingan
kelompok selanjutnya

3

4) Do’a penutup kegiatan bimbingan
kelompok

3

Jumlah tahap pengakhiran 13
Jumlah 58

Persentase 80,5%

Kriteria B

Keterangan

Skor Interval Persentase Kriteria

4 34-40 85%-100% Sangat Baik

3 26-33 65%-84% Baik

2 18-25 45%-64% Cukup

1 10-17 25%-44% Kurang

Mengetahui Kudus, Mei 2014
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Lembar Observasi Peneliti Terhadap Siswa saat Mengikuti Layanan Siklus I Pertemuan 3

Materi layanan : Kiat-kiat dalam Bergaul

Waktu Observasi : 17 Mei 2014

No Tahap-Tahap Bimbingan
Kelompok

Nama Siswa Jumlah

GN KS AJ LM RN SA TU YW
I Tahap Pembentukan

a) Menerima salam dan
berdo’a

3 3 3 3 3 3 3 3 24

b) Menerima penjelasan
mengenai bimbingan
kelompok

3 3 3 3 2 2 2 3 21

c) Memperkenalkan diri 2 3 3 3 3 2 2 2 20
Jumlah pada tahap pembentukan 8 9 9 9 8 7 7 8 65
II Tahap Peralihan

Kesiapan dalam megikuti
kegiatan bimbingan kelompok

3 3 3 3 2 2 2 2 20

III Tahap Kegiatan
a) Perhatian dalam menerima

penjelasan
2 3 3 3 2 2 2 2 19
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b) Keaktifan dalam
pembahasan topik/materi

2 2 3 3 2 2 2 2 18

c) Keaktifan dalam
berpendapat

2 3 3 3 3 2 2 2 20

d) Partisipasi dalam kelompok 2 3 2 3 2 3 2 2 19
Jumlah pada tahap kegiatan 8 11 11 12 9 9 8 8 76
IV Tahap Pengakhiran

a) Partisipasi dalam penarikan
kesimpulan

2 2 3 2 2 3 2 2 18

b) Keaktifan dalam evaluasi 2 3 2 2 2 2 3 2 18
c) Kesiapan kegiatan

lanjutan/tindak lanjut
bimbingan kelompok

2 3 3 3 2 2 2 2 19

Jumlah pada tahap pengakhiran 6 8 8 7 6 7 7 6 55

Jumlah 216

Persentase 61,4%

Kriteria C



174

Keterangan

Skor Interval Persentase Kriteria

4 38-44 85%-100% Sangat Baik

3 29-37 65%-84% Baik

2 20-28 45%-64% Cukup

1 11-19 25%-44% Kurang

Mengetahui Kudus, Mei 2014
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Lampiran 16

Lembar Hasil Observasi Kemampuan Interaksi Sosial Siswa Kelas XI TKJ A
SMK Mamba’ul Falah Dawe Kudus Siklus I

Tempat : SMK Mamba’ul Falah

Waktu :

Observer : Heri Siswanto

No Aspek yang diamati
Nama siswa

GN KS AJ LM RN SA TU YW

1. Dapat menghargai
teman
sebaya/teman
sekelas.

2 3 3 2 2 3 3 2

2. Memiliki sikap
empati dan peduli
kepada teman atau
siswa lain.

2 3 3 3 2 2 2 2

3. Dapat menghormati
dan menghargai
bapak ibu guru.

2 3 3 3 3 3 2 3

4. Tidak meremehkan
teman dan guru

2 3 3 3 3 2 2 3

5. Memiliki sikap
sopan dan santun
terhadap bapak ibu
guru.

2 3 3 3 2 2 3 2

6. Senang berkumpul
dengan teman dan
tidak menyendiri

2 3 3 2 2 2 2 2
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Lanjutan

No
Aspek yang
diamati

Nama siswa
GN KS AJ LM RN SA TU YW

7.

Senang berbaur
dengan semua
teman dan tidak
berkelompok-
kelompok

2 3 3 3 2 2 2 2

8.

Berbicara
dengan tutur
kata yang halus
dan sopan

2 3 3 3 2 2 2 2

9.

Berani
mengeluarkan
pendapat tanpa
rasa takut

2 3 3 3 2 2 2 2

10.

Kemampuan
bekerjasama
dengan teman

2 2 2 3 2 2 2 3

Jumlah 20 29 29 28 22 23 22 23

Persentase 50%
72,5
%

72,5
%

70% 55% 57,5% 55%
57,5
%

Kriteria C B B B C C C C

Jumlah Persentase 490%

Rata-rata 61,2%

Kriteria Cukup
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Keterangan:

Skor Interval Persentase Kriteria

4 34-40 85%-100% Sangat Baik

3 26-33 65%-84% Baik

2 18-25 45%-64% Cukup

1 10-17 25%-44% Kurang

Mengetahui Kudus, Mei 2014
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SATUAN LAYANAN

BIMBINGAN DAN KONSELING

PERTEMUAN 1 SIKLUS 2

A. Topik Bahasan/Permasalahan : Topik Tugas (Tata Krama Pergaulan)

B. Jenis Layanan : Bimbingan Kelompok

C. Bidang Bimbingan : Pribadi, Sosial

D. Fungsi Layanan :Pemahaman, pengembangan dan

pengentasan.
E. Tugas Perkembangan :Tercapainya kemampuan siswa bertata

krama dalam pergaulan.

F. Sub. Tugas Perkembangan : Siswa mampu mengungkapkan pendapat

dan mampu bertata krama dalam pergaulan
dengan teman sebaya, guru, dan warga
sekolah yang lain.

G. Indikator :

1. Pengaktualisasian diri dalam bentuk aktivitas diskusi kelompok.

2. Kemampuan dan keberanian siswa dalam mengutarakan pendapat, ide, dan

saran.

3. Kemampuan siswa menerima pendapat dan saran dari orang lain.

4. Kemampuan siswa membangun komunikasi dengan baik.

5. Kemampuan siswa membangun dinamika kelompok.

6. Kemampuan siswa bertata krama dalam bergaul.

H. Tujuan Layanan                          :

1. Agar siswa mampu mengaktualisasikan dirinya dalam bentuk aktivitas

diskusi kelompok.

2. Agar siswa mampu dan berani mengutarakan pendapat, ide, dan saran.

3. Agar siswa mampu menerima pendapat dan saran dari orang lain.

4. Agar siswa mampu membangun komunikasi dengan baik.

5. Agar siswa mampu membangun dinamika kelompok.

6. Agar siswa mampu menerapkan tata krama dalam bergaul

Lampiran 17
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I. Sasaran Layanan : Siswa Kelas XI TKJ-A SMK Mambaul

Falah Dawe Kudus.
J. Materi Layanan : Tata Krama Pergaulan (Topik Tugas).

K. Uraian Kegiatan :

A. Tahap Awal :

1. Menentukan jumlah anggota. (demokrasi, toleransi).

2. Mempersiapkan dan mengumpulkan para peserta. (demokrasi,

toleransi, kepedulian ).

B. Tahap Pembentukan :

1. Menerima kehadiran anggota kelompok dengan ucapan salam secara

terbuka dan mengucapkan terima kasih. (peduli sosial, menghargai).

2. Membuka kegiatan dengan doa. (religius, santun, menghargai).

3. Menjelaskan pengertian dan tujuan bimbingan kelompok. (kritis,

berpikir logis, rasa ingin tau).

4. Memberi penjelasan cara pelaksanaan bimbingan kelompok. (kritis,

berpikir logis, rasa ingin tau).

5. Menjelaskan azas-azas bimbingan kelompok. (kritis, berpikir logis,

rasa ingin tau).

6. Membuat kesepakatan waktu. (kerjasama, santun dan logis,

menghargai,  komunikatif, tanggung jawab).

7. Perkenalan dan permainan. (peduli sosial, toleransi, kebersamaan).

C. Tahap Peralihan :

1. Menjelaskan kembali tujuan dari bimbingan kelompok. (kritis,

berpikir logis, rasa ingin tau).

2. Menanyakan kesiapan kelompok untuk melanjutkan kegiatan.

(kerjasama, menghargai).

D. Tahap Kegiatan Kelompok :

a. Eksplorasi

1. Dalam bimbingan kelompok topik tugas diberikan oleh

pemimpin kelompok, (Bertanggung jawab, rasa ingin tahu,

kreatif, santun dan logis, Menghargai, komunikatif).
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b. Elaborasi

1. Membahas masalah secara tuntas. (Toleransi, Demokratis,

Rasa Ingin tahu, kreatif, kritis, Bersahabat, Peduli sosial,

Tanggung Jawab).

c. Konfirmasi

1. Selingan penyimpulan. (Bertanggung jawab, rasa ingin tahu,

kreatif, santun dan logis, menghargai, komunikatif).

E. Tahap Pengakhiran :

1. Menyampaikan informasi bahwa bimbingan kelompok akan

diakhiri (santun dan logis, Menghargai, komunikatif).

2. Melakukan penilaian segera (Bertanggung jawab, rasa ingin

tahu, kreatif, kritis, santun dan logis, menghargai,

komunikatif).

3. Melakukan pembahasan kegiatan lanjutan (Rasa ingin tahu,

religius, kreatif, santun dan logis, menghargai, komunikatif).

4. Pemimpin dan sebagian anggota kelompok mengembangkan

kesan dari hasil kegiatan (Bertanggung jawab, religius,

kreatif, santun dan logis, menghargai, komunikatif).

5. Konselor (Pemimpin Kelompok) menyimpulkan hasil diskusi

(rasa ingin tahu, religius, kreatif, kritis, menghargai,

komunikatif).

6. Memimpin doa penutup (religius, santun).

7. Mengucapkan terimakasih dan perpisahan. (Menghargai,

komunikatif).

L. Metode : Dinamika Kelompok, Diskusi dan Tanya

Jawab
M. Tempat Penyelenggara                : Musholla SMK Mambaul

Falah Dawe Kudus.
N. Waktu, Hari dan Tanggal : 1x45 Menit, Minggu, 18 Mei 2014.

O. Semester : II (Genap).

P. Penyelenggara Layanan : Praktikan (Heri Siswanto).
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Q. Pihak yang Disertakan :

1. Guru BK sebagai kolabolator dan konsultan.

2. Praktikan sebagai pemimpin kelompok (PK).

3. Siswa kelas XI TKJ-A SMK Mambaul Falah Dawe Kudus sebagai

anggota kelompok.

R. Alat dan Perlengkapan               : Bolpoin,buku catatan.

S. Penilaian                                     :

1. Proses : Memperhatikan aktivitas dan antusias siswa dalam

kegiatan

2. Hasil :

Laiseg : Bertanya ke siswa mengenai perasaan siswa setelah

mendapatkan kegiatan layanan.

T. Rencana Tindak Lanjut             : - Konseling individu bagi siswa

yang membutuhkan.

- Memberikan layanan informasi

bagi yang membutuhkan.

U. Keterkaitan Layanan ini dengan Layanan / Kegiatan Pendukung :

1. Layanan Informasi

2. Konseling Kelompok

V. Catatan khusus : -

Mengetahui Kudus, 16 Mei 2014
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TATA KRAMA PERGAULAN

A. Pengertian Tata Krama

Sejak kecil semua orang telah bergaul, mula-mula denan lingkungan yang
sempit yaitu dalam keluarga. Sejalan dengan umur anak yang kian lama kian
bertambah, lingkungan pergaulan juga bertambah. Tidak hanya dirumah
sendiri, tetapi telah meluas sampai pada tetangga, sekolah, dan lingkungan
masyarakat yang lebih luas. Dalam pergaulan inilah kita membutuhkan aturan
sopan santun yang dinamakan tata krama.

B. Tata Krama Pergaulan Dengan Teman Sebaya

Teman sebaya adalah sekelompok anak yang usianya hampir sama.
Mereka pada umumnya menjalin hubungan yang sangat erat dan mempunyai
keterkaitan yang kuat sehingga terjalin silidaritas yang tinggi. Adapun tata
karma dalam pergaulan teman sebaya adalah sebagai berikut :

1. Terbuka untuk bergaul dengan semua teman

2. Hendaklah saling bantu membantu, saling memberi dan saling menerima.

3. Ajaklah teman untuk mengembangkan kemampuan dalam hal bermain,

studi dan lain-lain

4. Menyapa teman jika bertemu

5. Jangan mengolok-olok kelewat batas, menyinggung perasaanya,

menyinggung harga dirinya

6. Tidak berprasangka buruk, apalagi memfitnah

7. menolong teman yang sangat membutuhkan bantuannya.

C. Tata Krama Pergaulan Dengan Guru

Guru adalah orang tua yang kedua, setelah ayah dan ibu. Guru adalah
orang yang bertugas mendidik, membimbing, melatih siswa hingga tumbuh
dan berkembang menjadi dewasa. Oleh karena itu pantaslah jika siswa
menghormati guru dalam pergaulan sehari-hari. Adapun menghormati guru
dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Berada dikelas sebelum guru masuk

2. Tidak rebut dan membuat gaduh dikelas

3. Kalau terlambat dan ingin keluar saat pelajaran harus minta izin

4. Memberi salam pada saat bertemu
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5. mengemukakan pendapat yang berbeda dengan pendapat guru tidak secara

emosional

6. memperhatikan penjelasan guru dengan penuh perhatian

7. Tidak memotong pembicaraan guru

D. Tata Krama pergaulan Dengan Ibu bapak

Ibu bapak adalah orang yang paling berjasa kepada setiap siswa. Ibu sudah
bersusah payah pada saat mengandung, melahirkan dan pada saat mendidik
sedangkan ayah telah bekerja berat demi untuk memencukupi kebutuhan
hidup seluruh keluarganya. Oleh karena itu sepantasnyalah kalau siswa hormat
dan berbakti kepada kedua orang tuannya. Adapun sikap siswa terhadap kedua
orang tuanya adalah sebagai berikut:

1. Mentaati nasehat orang tua

2. tidak boleh mengeluarkan kata-kata kasar

3. memberi orang tua jika hendak pergi

4. Tidak mengeluarkan uang secara berlebihan, serta tidak menuntut lebih

dari kemampuan ekonomi orang tua

5. Membantu pekerjaan orang tua

E. Tata Krama Pergaulan Dalam Masyarakat

1. Berpedoman pada nilai-nilai, norma yang berlaku dalam masyarakat

2. Berusaha menyesuaikan diri dengan masyarakat

3. Tidak sombong, angkuh, acuh tak acuh

4. Rendah hati tidak menang sendiri

5. siap memberi bantuan sesuai batas kemampuan

6. mengucapkan terimakasih bila menerima bantuan dari orang lain

7. menghargai dan menghormati pendapat orang lain, tidak ragu-ragu

mengakui kesalahan dan minta maaf
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LAPORAN PELAKSANAAN

BIMBINGAN KELOMPOK

A. Hari / Tanggal : Minggu, 18 Mei 2014

B. Waktu : 45 Menit

C. Tempat : Musholla SMK Mambaul Falah Dawe

Kudus

D. Anggota Kelompok : (GN, KS, YW, LM, RN, SA, TU, dan AJ)

E. Pemimpin Kelompok (PK) : Heri Siswanto

F. Pertemuan ke : Keempat

G. Jenis Layanan : Bimbingan Kelompok

H. Topik : Topik Tugas

“Tata Krama Pergaulan”
I. Tahap-tahap kegiatan :

1. Pembentukan

a. Menerima secara terbuka dan mengucapkan terima kasih atas

kehadiran dan kesediaan anggota kelompok melaksanakan kegiatan.

b. Berdoa secara bersama, sesuai dengan agama dan kepercayaan

masing-masing.

c. Menjelaskan pengertian dan tujuan bimbingan kelompok (BKp)

secara detail. Kegiatan BKp ini adalah kegiatan pertama bagi

kelompok di sekolah tersebut, sehingga Praktikan harus hati-hati serta

mempromosikan kegiatan BKp ini.

d. Menjelaskan cara pelaksanaan BKp dan memotivasi AK (Anggota

Kelompok) untuk tidak takut dan ragu dalam mengungkapkan segala

sesuatu yang terlintas dalam pikirannya.

e. Menjelaskan asas-asas BKp yaitu asas kesukarelaan, kegiatan,

keterbukaan, dan kenormatifan.
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f. Sebelum melangkah pada tahap berikutnya, Pimpinan Kelompok (PK)

mengamati respon AK, lalu menawarkan alokasi waktu yang akan

digunakan (kontrak waktu). Disepakati bersama bahwa waktu yang

akan digunakan maksimal 1 jam.

g. Kelompok masih terlihat statis, PK melanjutkan pada tahap

perkenalan. Dimulai dari PK dilanjutkan AK dengan arah yang

disepakati oleh AK yang lain.

h. Untuk menghangatkan suasana PK mengenalkan permainan.

2. Peralihan

a. Setelah dinamika kelompok mulai nampak, maka PK menjelaskan

kembali kegiatan yang akan ditempuh pada tahap berikutnya.

b. Menawarkan sambil mengamati apakah AK sudah siap menjalani

kegiatan pada tahap selanjutnya (tahap keempat).

c. Memberi contoh topik bahasan yang dikemukakan dan dibahas dalam

kelompok

3. Kegiatan

a. Kegiatan bimbingan kelompok menggunakan topik tugas, maka topik

yang akan diangkat berdasarkan pendapat pimpinan kelompok.

b. PK mengemukakan topik yang akan dibahas adalah “Tata Krama

Pergaulan”

c. PK mempersilahkan AK untuk mengemukakan tanggapannya

mengenai topik yang akan dibahas.

d. Berdasarkan masukan dari AK dan disempurnakan PK, ditetapkan

yang akan dibahas adalah

a) Pengertian tata krama.

b) Pengertian teman sebaya.

c) Tata krama dalam pergaulan teman sebaya.

d) Tata krama dengan guru.

e) Tata krama dengan orang tua

f) Tata krama pergaulan dengan masyarakat.



188

e. PK mempersilahkan AK secara bergantian untuk mengemukakan

pendapatnya.

f. Seluruh AK mau dan berani mengemukakan pendapatnya terhadap

berbagai hal yang sedang dibahas dalam Bimbingan Kelompok.

g. PK masih agak dominan, terutama ketika meluruskan, memberi

penegasan, dan menyimpulkan pendapat-pendapat dari AK.

4. Pengakhiran

a. PK mengemukakan bahwa kegiatan akan segera diakhiri.

b. PK melakukan penilaian segera (mengacu pada UCA) dengan

menanyakan secara random pada anggota kelompok, hasilnya AK

merasa mendapatkan sesuatu hal baru yang bermanfaat. Adapula

pengakuan salah satu AK bahwa ternyata AK tersebut berani berbicara

dan berpendapat di depan umum.

c. PK menawarkan dan membahas perlunya kegiatan lanjutan, AK

merespon positif dan berkata kalau ada kegiatan lanjutan.

d. Mengemukakan kesan, harapan dan rasa terima kasih.

e. PK mengakhiri kegiatan BKp dengan berdoa bersama.

5. Suasana Kegiatan

a. Semangat dan

b. Menyenangkan

J. Suasana Kegiatan :Dalam kegiatan bimbingan kelompok yang ke

empat ini suasana tercipta terlihat para anggota kelompok sudah mulai berani

dalam mengemukakan pendapatnya.

K. Komitmen Anggota Kelompok  : Dalam kegiatan praktek bimbingan

kelompok ini komitmen Anggota Kelompok tidak digunakan, karena praktek

yang dilakukan bimbingan kelompok bukannya konseling kelompok yang

tidak ada azaz kerahasiaan yang mengikat para Anggota Kelompok.

L. Catatan Khusus : Dengan adanya Bimbingan kelompok ini

diharapkan partisipasi serta kerjasama para anggota kelompok untuk

mengemukakan pendapatnya masing-masing agar tercipta suatu Bimbingan
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kelompok yang kreatif dan dinamis, sehingga materi yang disampaikan dapat

diterima anggota kelompok dengan baik.

Kudus, 18 Mei 2014
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RESUME BIMBINGAN KELOMPOK

(Pertemuan 4)

1. Bentuk layanan : Bimbingan Kelompok

2. Penyelenggara : Heri Siswanto (Peneliti)

3. Sasaran : 8 siswa XI TKJ A

GN, KS, YW, LM, RN, SA, TU, dan AJ
4. Waktu pelaksanaan :   Minggu, 18 Mei 2014

5. Lingkup Pembicaraan :

a. Sifat Topik : Topik Tugas

b. Topik yang dibahas : Tata Krama Pergaulan

6. Tanggapan yang muncul dari siswa:

1. tata krama adalah aturan sopan santun

2. Teman sebaya adalah sekelompok anak yang usianya hampir sama

3. tata krama dalam pergaulan teman sebaya

a. Terbuka untuk bergaul dengan semua teman

b. Hendaklah saling bantu membantu, saling memberi dan saling menerima.

c. Ajaklah teman untuk mengembangkan kemampuan dalam hal bermain,

studi dan lain-lain

d. Menyapa teman jika bertemu

e. Jangan mengolok-olok kelewat batas, menyinggung perasaanya,

menyinggung harga dirinya

f. Tidak berprasangka buruk, apalagi memfitnah

g. menolong teman yang sangat membutuhkan bantuannya.

4. contoh tata krama dengan guru

a. Berada dikelas sebelum guru masuk

b. Tidak rebut dan membuat gaduh dikelas

c. Kalau terlambat dan ingin keluar saat pelajaran harus minta izin

d. Memberi salam pada saat bertemu

e. mengemukakan pendapat yang berbeda dengan pendapat guru tidak

secara emosional
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f. memperhatikan penjelasan guru dengan penuh perhatian

g. Tidak memotong pembicaraan guru

5. sikap seorang siswa terhadap orang tuanya

a. Mentaati nasehat orang tua

b. tidak boleh mengeluarkan kata-kata kasar

c. memberi tahu orang tua jika hendak pergi

d. Tidak mengeluarkan uang secara berlebihan, serta tidak menuntut lebih

dari kemampuan ekonomi orang tua

e. Membantu pekerjaan orang tua

6. contoh tata krama pergaulan dalam masyarakat

a. Berpedoman pada nilai-nilai, norma yang berlaku dalam masyarakat

b. Berusaha menyesuaikan diri dengan masyarakat

c. Tidak sombong, angkuh, acuh tak acuh

d. Rendah hati tidak menang sendiri

e. siap memberi bantuan sesuai batas kemampuan

f. mengucapkan terimakasih bila menerima bantuan dari orang lain

g. menghargai dan menghormati pendapat orang lain, tidak ragu-ragu

mengakui kesalahan dan minta maaf

7. Kesan dan Pesan

1) Kesan :

a. Kegiatan bimbingan kelompok pada pertemuan ke empat, anggota

kelompok sudah berani dalam menyampaikan pendapat dalam

mengikuti kegiatan bimbingan kelompok.

b. Anggota kelompok kelompok sepenuhnya memahami materi yang

muncul dalam kegiatan bimbingan kelompok.

c. Anggota kelompok sudah dapat mengaplikasikan topik permasalahan.

2) Pesan : Perlu diadakan kegiatan bimbingan kelompok

dengan membahas topik lain yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan

siswa.
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8. Lain-lain : Kegiatan bimbingan kelompok sudah dapat berjalan secara

optimal seperti yang diharapkan.

Kudus, 18 Mei 2014
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Lampiran 18
Observasi Kolaborator Terhadap Aktivitas Peneliti dalam Layanan
Bimbingan Kelompok dengan Teknik Homeroom di  SMK Mambaul

Falah Dawe Kudus Siklus II
Nama peneliti : Heri Siswanto
Tanggal penelitian : 18 Mei 2014
Materi penelitian : Tata Krama Pergaulan

Aspek yang Dinilai
Siklus II

Petemuan 1

1. Tahap Pembentukan
1) Penerimaan 4
2) Membuka bimbingan 3
3) Berdo’a 4
4) Perkenalan 3
5) Permainan 3

Jumlah tahap awal 17
2. Tahap Peralihan
1) Penjelasan pengertian bimbingan

kelompok
4

2) Penjelasan tujuan bimbingan kelompok 4
3) Penjelasan fungsi bimbingan kelompok 3
4) Penjelasan asas-asas penyelenggaraan

bimbingan kelompok
3

Jumlah tahap peralihan 14
3. Tahap Inti Kegiatan
1) Mengemukakan topik yang akan dibahas 4
2) Pembahasan topic 3
3) Saling mendukung untuk terlibat dalam

pembahasan topic
3

4) Menganalisis keunggulan dan ketepatan
usulan

3

5) Selingan berupa permainan 3
Jumlah tahap inti kegiatan 16

4. Tahap Pengakhiran
1) Membuat simpulan hasil bimbingan

kelompok
3
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Tabel Lanjutan

Aspek yang Dinilai
Siklus II

1

2) Menawarkan kegiatan bimbingan
kelompok selanjutnya

4

3) Menyepakati usulan kegiatan bimbingan
kelompok selanjutnya

3

4) Do’a penutup kegiatan bimbingan
kelompok

4

Jumlah tahap pengakhiran 14
Jumlah 61

Persentase 84,7%

Kriteria B

Keterangan

Skor Interval Persentase Kriteria

4 34-40 85%-100% Sangat Baik

3 26-33 65%-84% Baik

2 18-25 45%-64% Cukup

1 10-17 25%-44% Kurang

Mengetahui Kudus, Mei 2014
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Lembar Observasi Kolabolator Terhadap Siswa saat Mengikuti Layanan Siklus II Pertemuan 1

Materi layanan : Tata Krama Pergaulan

Waktu Observasi : 18 Mei 2014

No Tahap-Tahap Bimbingan
Kelompok Nama Siswa

Jumlah

GN KS AJ LM RN SA TU YW
I Tahap Pembentukan

a) Menerima salam dan
berdo’a

3 3 3 3 3 3 3 3 24

b) Menerima penjelasan
mengenai bimbingan
kelompok

3 3 3 3 2 3 2 3 22

c) Memperkenalkan diri 3 3 3 3 3 2 2 2 21
Jumlah pada tahap pembentukan 9 9 9 9 8 8 7 8 67
II Tahap Peralihan

Kesiapan dalam megikuti
kegiatan bimbingan kelompok

3 3 3 3 2 2 3 3 22

III Tahap Kegiatan
a) Perhatian dalam menerima

penjelasan
2 3 3 3 3 2 2 3 21
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b) Keaktifan dalam
pembahasan topik/materi

3 3 3 3 2 3 2 2 21

c) Keaktifan dalam
berpendapat

2 3 3 3 3 2 3 2 21

d) Partisipasi dalam kelompok 2 3 3 3 2 3 2 2 20
Jumlah pada tahap kegiatan 9 12 12 12 10 10 9 9 83
IV Tahap Pengakhiran

a) Partisipasi dalam penarikan
kesimpulan

2 3 3 3 2 3 3 2 21

b) Keaktifan dalam evaluasi 2 3 2 3 3 3 3 3 22
c) Kesiapan kegiatan

lanjutan/tindak lanjut
bimbingan kelompok

3 3 3 3 2 2 2 2 20

Jumlah pada tahap pengakhiran 7 9 8 9 7 8 8 7 63

Jumlah 235

Persentase 66,8%

Kriteria B
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Keterangan

Skor Interval Persentase Kriteria

4 38-44 85%-100% Sangat Baik

3 29-37 65%-84% Baik

2 20-28 45%-64% Cukup

1 11-19 25%-44% Kurang

Mengetahui Kudus, Mei 2014
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SATUAN LAYANAN

BIMBINGAN DAN KONSELING

PERTEMUAN 2 SIKLUS II

A. Topik Bahasan/Permasalahan : Topik Tugas (Cara Berkomunikasi yang

Baik)

B. Jenis Layanan : Bimbingan Kelompok

C. Bidang Bimbingan : Pribadi, Sosial

D. Fungsi Layanan :Pemahaman, pengembangan dan

pengentasan.
E. Tugas Perkembangan :Tercapainya kemampuan siswa dalam

Menjalin hubungan yang baik antara siswa
dengan guru.

F. Sub. Tugas Perkembangan : Siswa mampu mengungkapkan pendapat

dan mampu menjalin hubungan yangbaik
dengan guru .

G. Indikator :

1. Pengaktualisasian diri dalam bentuk aktivitas diskusi kelompok.

2. Kemampuan dan keberanian siswa dalam mengutarakan pendapat, ide, dan

saran.

3. Kemampuan siswa menerima pendapat dan saran dari orang lain.

4. Kemampuan siswa membangun komunikasi dengan baik.

5. Kemampuan siswa membangun dinamika kelompok.

6. Kemampuan siswa berkomunikasi dengan baik.

H. Tujuan Layanan                          :

1. Agar siswa mampu mengaktualisasikan dirinya dalam bentuk aktivitas

diskusi kelompok.

2. Agar siswa mampu dan berani mengutarakan pendapat, ide, dan saran.

3. Agar siswa mampu menerima pendapat dan saran dari orang lain.

4. Agar siswa mampu membangun komunikasi dengan baik.

5. Agar siswa mampu membangun dinamika kelompok.

Lampiran 21
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6. Agar siswa mampu berkomunikasi dengan baik.

I. Sasaran Layanan : Siswa Kelas XI TKJ-A SMK Mambaul

Falah Dawe Kudus.
J. Materi Layanan : Cara Berkomunikasi yang Baik (Topik

Tugas).

K. Uraian Kegiatan :

A. Tahap Awal :

1. Menentukan jumlah anggota. (demokrasi, toleransi).

2. Mempersiapkan dan mengumpulkan para peserta. (demokrasi,

toleransi, kepedulian ).

B. Tahap Pembentukan :

1. Menerima kehadiran anggota kelompok dengan ucapan salam secara

terbuka dan mengucapkan terima kasih. (peduli sosial, menghargai).

2. Membuka kegiatan dengan doa. (religius, santun, menghargai).

3. Menjelaskan pengertian dan tujuan bimbingan kelompok. (kritis,

berpikir logis, rasa ingin tau).

4. Memberi penjelasan cara pelaksanaan bimbingan kelompok. (kritis,

berpikir logis, rasa ingin tau).

5. Menjelaskan azas-azas bimbingan kelompok. (kritis, berpikir logis,

rasa ingin tau).

6. Membuat kesepakatan waktu. (kerjasama, santun dan logis,

menghargai,  komunikatif, Kritis, tanggung jawab).

7. Perkenalan dan permainan. (peduli sosial, toleransi, kebersamaan).

C. Tahap Peralihan :

1. Menjelaskan kembali tujuan dari bimbingan kelompok. (kritis,

berpikir logis, rasa ingin tau).

2. Menanyakan kesiapan kelompok untuk melanjutkan kegiatan.

(kerjasama, menghargai,  komunikatif, tanggung jawab).

D. Tahap Kegiatan Kelompok :

a. Eksplorasi
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1. Dalam bimbingan kelompok topik tugas diberikan oleh

pemimpin kelompok, (Bertanggung jawab, rasa ingin tahu,

kreatif, santun dan logis, Menghargai, komunikatif).

b. Elaborasi

1. Membahas masalah secara tuntas. (Toleransi, Demokratis,

Rasa Ingin tahu, kreatif, kritis, Bersahabat, Peduli social,

Tanggung Jawab).

c. Konfirmasi

1. Selingan penyimpulan. (Bertanggung jawab, rasa ingin tahu,

religius, kreatif, santun dan logis, menghargai, komunikatif).

E. Tahap Pengakhiran :

1. Menyampaikan informasi bahwa bimbingan kelompok akan

diakhiri (santun dan logis, Menghargai, komunikatif).

2. Melakukan penilaian segera (Bertanggung jawab, rasa ingin

tahu, religius, kreatif, kritis, santun dan logis, menghargai,

komunikatif).

3. Melakukan pembahasan kegiatan lanjutan (Rasa ingin tahu,

kreatif, santun dan logis, menghargai, komunikatif).

4. Pemimpin dan sebagian anggota kelompok mengembangkan

kesan dari hasil kegiatan (Bertanggung jawab, rasa ingin

tahu, religius, kreatif, santun dan logis, menghargai,

komunikatif).

5. Konselor (Pemimpin Kelompok) menyimpulkan hasil diskusi

(rasa ingin tahu, religius, kreatif, kritis, menghargai,

komunikatif).

6. Memimpin doa penutup (religius, santun).

7. Mengucapkan terimakasih dan perpisahan. (Menghargai,

komunikatif).

L. Metode : Dinamika Kelompok, Diskusi dan Tanya

Jawab
M. Tempat Penyelenggara                : Ruang Kelas XI TKJ A SMK Mambaul
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Falah Dawe Kudus.
N. Waktu, Hari dan Tanggal : 1x45 Menit, Sabtu, 21 Mei 2014.

O. Semester : II (Genap).

P. Penyelenggara Layanan : Praktikan (Heri Siswanto).

Q. Pihak yang Disertakan :

1. Guru BK sebagai kolabolator dan konsultan.

2. Praktikan sebagai pemimpin kelompok (PK).

3. Siswa kelas XI TKJ-A SMK Mambaul Falah Dawe Kudus sebagai

anggota kelompok.

R. Alat dan Perlengkapan               : Bolpoin,buku catatan.

S. Penilaian :

1. Proses : Memperhatikan aktivitas dan antusias siswa dalam

kegiatan

2. Hasil :

Laiseg : Bertanya ke siswa mengenai perasaan siswa setelah

mendapatkan kegiatan layanan.

T. Rencana Tindak Lanjut             : - Konseling individu bagi siswa

yang membutuhkan.

- Memberikan layanan informasi

bagi yang membutuhkan.

U. Keterkaitan Layanan ini dengan Layanan / Kegiatan Pendukung :

1. Layanan Informasi

2. Konseling Kelompok

V. Catatan khusus : Layanan bimbingan  kelompok akan

dapat berjalan lancar  apabila dinamika kelompok berjalan dengan baik,

terjadi interaksi yang dinamis dan keaktifan semua anggota kelompok.

Mengetahui                                                                 Kudus, 19 Mei 2014
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CARA BERKOMUNIKASI DENGAN BAIK

Komunikasi adalah sebuah proses interaksi untuk berhubungan dari satu
pihak ke pihak lainnya. Untuk mencari data atau menyampaikan informasi yang
kemudian dikemas menjadi sebentuk pesan untuk kemudian disampaikan secara
langsung maupun tidak langsung menggunakan bahasa berbentuk kode visual,
kode suara, atau kode tulisan.

1. Hambatan-Hambatan Komunikasi

Dalam berkomunikasi biasanya seseorang akan menemui berbagai macam

hambatan. Jika tidak ditanggapi dan disikapi secara tepat akan membuat

proses komunikasi yang terjadi menjadi sia-sia karena pesan tidak

tersampaikan atau akan terjadi penyimpangan/salah faham. Adapun hal-hal

yang sering terjadi adalah karena ketidakmampuan seorang penyampai pesan

dalam:

 Berkomunikasi tidak sesuai tingkatan bahasa lawan bicaranya.

Misal: Seorang pedagang makanan yang hanya lulusan SMP tentunya

akan kesulitan mengerti pembicaraan seorang sarjana teknik yang

berbicara menggunakan istilah-istilah tekniknya.

 Tidak mengerti keinginan arah pembicaraan dari lawannya.

Misal: Sekelompok remaja SMA tentunya wajar jika tidak tertarik pada

pembicaraan mengenai permasalahan bagaimana merawat dan mendidik

balita yang disampaikan seorang ibu rumah tangga.

 Sekelompok petani didesa tentunya tidak mengerti dan tidak tertarik pada

pembicaraan seorang pialang mengenai perdagangan saham.

2. TIPS KOMUNIKASI YANG BAIK

Keahlian berkomunikas dapat ditunjukan dengan menggunakan kata-
kata yang mudah dipahami oleh lawan bicara. Konsep-konsep yang penting dan
berbobot dapat diungkapkan dengan kata-kata yang sederhana. Mendengarkan apa
yang diungkapkan lawan bicara dengan baik dan menampilkan bahwa kita benar-
benar tertarik. Kita juga harus mengetahui, kapan waktunya harus bicara, kapan
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mesti diam dan kapan waktunya kita harus menyela percakapan. Semuanya ini
dapat diraih bila kita memberikan perhatian yang cukup, bersikap sensitif dan
menunjukan rasa simpati.

Selain Itu Kita Perlu Memperhatikan 5 Hukum Komunikasi Yang Efektif
Yaitu :

1. Respect

Dalam mengembangkan komunikasi yang efektif adalah sikap
menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan.
Rasa hormat dan saling menghargai merupakan hukum yang pertama dalam
kita berkomunikasi dengan orang lain. Pada prinsipnya manusia ingin
dihargai dan dianggap penting. Jika kita membangun komunikasi dengan rasa
dan sikap saling menghargai dan menghormati, maka kita dapat membangun
kerjasama.

Bahkan menurut mahaguru komunikasi Dale Carnegie dalam
bukunya How to Win Friends and Influence People, rahasia terbesar yang
merupakan salah satu prinsip dasar dalam berurusan dengan manusia adalah
dengan memberikan penghargaan yang jujur dan tulus. Seorang ahli psikologi
yang sangat terkenal William James juga mengatakan bahwa ”Prinsip paling
dalam pada sifat dasar manusia adalah kebutuhan untuk dihargai” .

2. Empathy

Empati adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri pada situasi
atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Salah satu prasyarat utama dalam
memiliki sikap empati adalah kemampuan kita untuk mendengarkan atau
mengerti terlebih dulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain.
Secara khusus Covey menaruh kemampuan untuk mendengarkan sebagai
salah satu dari 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif, yaitu kebiasaan
untuk mengerti terlebih dahulu, baru dimengerti (Seek First to Understand –
understand then be understood to build the skills of empathetic listening that
inspires openness and trust). Inilah yang disebutnya dengan Komunikasi
Empatik. Dengan memahami dan mendengar orang lain terlebih dahulu, kita
dapat membangun keterbukaan dan kepercayaan yang kita perlukan dalam
membangun kerjasama dengan orang lain.

Rasa empati dapat menyampaikan pesan (message) dengan cara dan
sikap yang akan memudahkan penerima pesan (receiver) menerimanya.
Misalnya komunikasi dalam membangun kerjasama tim. Kita perlu saling
memahami dan mengerti keberadaan orang lain dalam tim kita. Rasa empati
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akan menimbulkan respek atau penghargaan, dan rasa respek akan
membangun kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam membangun
teamwork.

Jadi sebelum kita membangun komunikasi atau mengirimkan pesan,
kita perlu mengerti dan memahami dengan empati calon penerima pesan kita.
Sehingga nantinya pesan kita akan dapat tersampaikan tanpa ada halangan
psikologis atau penolakan dari penerima.

Empati bisa juga berarti kemampuan untuk mendengar dan bersikap
perseptif atau siap menerima masukan ataupun umpan balik apapun dengan
sikap yang positif. Banyak sekali dari kita yang tidak mau mendengarkan
saran, masukan apalagi kritik dari orang lain. Padahal esensi dari komunikasi
adalah aliran dua arah. Komunikasi satu arah tidak akan efektif manakala
tidak ada umpan balik (feedback) yang merupakan arus balik dari penerima
pesan.

3. Audible

Makna dari audible antara lain: dapat didengarkan atau dimengerti
dengan baik. Jika empati berarti kita harus mendengar terlebih dahulu
ataupun mampu menerima umpan balik dengan baik. Maka audible berarti
pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Hukum ini
mengatakan bahwa pesan harus disampaikan hingga dapat diterima dengan
baik oleh penerima pesan. Dalam komunikasi personal pesan disampaikan
dengan cara atau sikap yang dapat diterima oleh penerima pesan.

4. Clarity

Selain bahwa pesan harus dapat dimengerti dengan baik, maka
hukum keempat yang terkait dengan itu adalah kejelasan dari pesan itu sendiri
sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai penafsiran yang
berlainan. Karena kesalahan penafsiran atau pesan yang dapat menimbulkan
berbagai penafsiran akan menimbulkan dampak yang tidak baik..

Clarity dapat pula berarti keterbukaan dan transparansi. Dalam
berkomunikasi kita perlu mengembangkan sikap terbuka (tidak ada yang
ditutupi atau disembunyikan), sehingga dapat menimbulkan rasa percaya
(trust) dari penerima pesan atau anggota tim kita. Karena tanpa keterbukaan
akan timbul sikap saling curiga

.
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5. Humble

Dalam membangun komunikasi yang efektif perlu adalah sikap
rendah hati. Sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan hukum pertama
untuk membangun rasa menghargai orang lain, biasanya didasari oleh sikap
rendah hati yang kita miliki. Sikap rendah hati pada intinya antara lain: sikap
yang penuh melayani, sikap menghargai, mau mendengar dan menerima
kritik, tidak sombong dan memandang rendah orang lain, berani mengakui
kesalahan, rela memaafkan, lemah lembut dan penuh pengendalian diri, serta
mengutamakan kepentingan yang lebih besar.

Jika komunikasi yang kita belum didasarkan pada lima hukum pokok
komunikasi yang efektif ini, maka kita dapat menjadi seorang komunikator
yang handal dan pada gilirannya dapat membangun jaringan hubungan
dengan orang lain yang penuh dengan penghargaan (respect), karena inilah
yang dapat membangun hubungan jangka panjang yang saling
menguntungkan dan saling menguatkan
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LAPORAN PELAKSANAAN

BIMBINGAN KELOMPOK

A. Hari / Tanggal : Sabtu, 21 Mei 2014

B. Waktu : 45 Menit

C. Tempat : Musholla SMK Mambaul Falah Dawe

Kudus

D. Anggota Kelompok : (GN, KS, YW, LM, RN, SA, TU, dan AJ)

E. Pemimpin Kelompok (PK) : Heri Siswanto

F. Pertemuan ke : Ke lima

G. Jenis Layanan : Bimbingan Kelompok

H. Topik : Topik Tugas

“Menjalin Hubungan yang Baik antara
Siswa dan Guru”

I. Tahap-tahap kegiatan :

1. Pembentukan

a. Menerima secara terbuka dan mengucapkan terima kasih atas

kehadiran dan kesediaan anggota kelompok melaksanakan kegiatan.

b. Berdoa secara bersama, sesuai dengan agama dan kepercayaan

masing-masing.

c. Menjelaskan pengertian dan tujuan bimbingan kelompok (BKp)

secara detail. Kegiatan BKp ini adalah kegiatan pertama bagi

kelompok di sekolah tersebut, sehingga Praktikan harus hati-hati serta

mempromosikan kegiatan BKp ini.

d. Menjelaskan cara pelaksanaan BKp dan memotivasi AK (Anggota

Kelompok) untuk tidak takut dan ragu dalam mengungkapkan segala

sesuatu yang terlintas dalam pikirannya.

e. Menjelaskan asas-asas BKp yaitu asas kesukarelaan, kegiatan,

keterbukaan, dan kenormatifan.



208

f. Sebelum melangkah pada tahap berikutnya, Pimpinan Kelompok (PK)

mengamati respon AK, lalu menawarkan alokasi waktu yang akan

digunakan (kontrak waktu). Disepakati bersama bahwa waktu yang

akan digunakan maksimal 1 jam.

g. Kelompok masih terlihat statis, PK melanjutkan pada tahap

perkenalan. Dimulai dari PK dilanjutkan AK dengan arah yang

disepakati oleh AK yang lain.

h. Untuk menghangatkan suasana PK mengenalkan permainan.

2. Peralihan

a. Setelah dinamika kelompok mulai nampak, maka PK menjelaskan

kembali kegiatan yang akan ditempuh pada tahap berikutnya.

b. Menawarkan sambil mengamati apakah AK sudah siap menjalani

kegiatan pada tahap selanjutnya

c. Memberi contoh topik bahasan yang dikemukakan dan dibahas dalam

kelompok

3. Kegiatan

a. Kegiatan bimbingan kelompok menggunakan topik tugas, maka topik

yang akan diangkat berdasarkan pendapat pimpinan kelompok.

b. PK mengemukakan topik yang akan dibahas adalah “Menjalin

Hubungan yang Baik antara Siswa dan Guru”

c. PK mempersilahkan AK untuk mengemukakan tanggapannya

mengenai topik yang akan dibahas.

d. Berdasarkan masukan dari AK dan disempurnakan PK, ditetapkan

yang akan dibahas adalah

a) Pentingnya menjalin hubungan yang baik antara siswa dengan

guru.

b) Cara menjalin hubungan yang baik dengan guru..

e. PK mempersilahkan AK secara bergantian untuk mengemukakan

pendapatnya.

f. Seluruh AK mau dan berani mengemukakan pendapatnya terhadap

berbagai hal yang sedang dibahas dalam Bimbingan Kelompok.



209

4. Pengakhiran

a. PK mengemukakan bahwa kegiatan akan segera diakhiri.

b. PK melakukan penilaian segera (mengacu pada UCA) dengan

menanyakan secara random pada anggota kelompok, hasilnya AK

merasa mendapatkan sesuatu hal baru yang bermanfaat. Adapula

pengakuan salah satu AK bahwa ternyata AK tersebut berani berbicara

dan berpendapat di depan umum.

c. PK menawarkan dan membahas perlunya kegiatan lanjutan, AK

merespon positif dan berkata kalau ada kegiatan lanjutan.

d. Mengemukakan kesan, harapan dan rasa terima kasih.

e. PK mengakhiri kegiatan BKp dengan berdoa bersama.

5. Suasana Kegiatan

a. Semangat dan

b. Menyenangkan

J. Suasana Kegiatan :Dalam kegiatan bimbingan kelompok yang ke

kelima ini suasana tercipta terlihat para anggota kelompok sudah berani

dalam mengemukakan pendapatnya.

K. Komitmen Anggota Kelompok  : Dalam kegiatan praktek bimbingan

kelompok ini komitmen Anggota Kelompok tidak digunakan, karena praktek

yang dilakukan bimbingan kelompok bukannya konseling kelompok yang

tidak ada azaz kerahasiaan yang mengikat para Anggota Kelompok.

L. Catatan Khusus : Dengan adanya Bimbingan kelompok ini

diharapkan partisipasi serta kerjasama para anggota kelompok untuk

mengemukakan pendapatnya masing-masing agar tercipta suatu Bimbingan

kelompok yang kreatif dan dinamis, sehingga materi yang disampaikan dapat

diterima anggota kelompok dengan baik.

Kudus, 21 Mei 2014
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RESUME BIMBINGAN KELOMPOK

(Pertemuan 5)

1. Bentuk layanan : Bimbingan Kelompok

2. Penyelenggara : Heri Siswanto (Peneliti)

3. Sasaran : 8 siswa XI TKJ A

GN, KS, YW, LM, RN, SA, TU, dan AJ
4. Waktu pelaksanaan :   Sabtu, 21 Mei 2014

5. Lingkup Pembicaraan :

a. Sifat Topik : Topik Tugas

b. Topik yang dibahas : Menjalin Hubungan yang Baik antara Siswa dan

Guru

6. Tanggapan yang muncul dari siswa:

a. Hubungan antara guru dengan siswa ternyata sangat berpengaruh terhadap

prestasi akademik siswa, jika siswa dengan guru mempunyai hubungan

yang baik maka biasanya siswa akan mendapatkan prestasi yang lebih.

b. hubungan yang baik antara guru dengan siswa dapat menumbuhkan

motivasi bagi siswa dalam belajarnya

c. siswa perlu memahami karakter dari setiap guru yang mengajarnya,

memahami bagaimana cara guru mengajar dan juga hal-hal yang lainnya

dapat membantu siswa dapat menerima keadaan guru apa adanya

d. seorang guru juga harus dapat memahami muridnya dengan berbagai

keunikan dari setiap murid yang diajarnya. Hubungan yang baik antara

guru dengan siswa dapat terjalin dengan baik jika diantara keduanya

mempunyai komunikasi yang baik pula dan bisa saling memahami satu

sama lain

7. Kesan dan Pesan

1) Kesan :
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a. Kegiatan bimbingan kelompok pada pertemuan ke empat, anggota

kelompok sudah berani dalam menyampaikan pendapat dalam

mengikuti kegiatan bimbingan kelompok.

b. Anggota kelompok kelompok sepenuhnya memahami materi yang

muncul dalam kegiatan bimbingan kelompok.

c. Anggota kelompok sudah dapat mengaplikasikan topik

permasalahan.

2) Pesan : Perlu diadakan kegiatan bimbingan kelompok

dengan membahas topik lain yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan

siswa.

8. Lain-lain : Kegiatan bimbingan kelompok sudah dapat berjalan secara

optimal seperti yang diharapkan.

Kudus, 21 Mei 2014
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Lampiran 22

Observasi Kolaborator Terhadap Aktivitas Peneliti dalam Layanan
Bimbingan Kelompok dengan Teknik Homeroom di  SMK Mambaul

Falah Dawe Kudus Siklus II

Nama peneliti : Heri Siswanto
Tanggal penelitian : 21 Mei 2014
Materi penelitian : Cara Berkomunikasi yang Baik

Aspek yang Dinilai
Siklus II

Pertemuan 2

5. Tahap Pembentukan
6) Penerimaan 4
7) Membuka bimbingan 3
8) Berdo’a 4
9) Perkenalan 3
10) Permainan 4

Jumlah tahap awal 18
6. Tahap Peralihan
5) Penjelasan pengertian bimbingan

kelompok
4

6) Penjelasan tujuan bimbingan kelompok 4
7) Penjelasan fungsi bimbingan kelompok 4
8) Penjelasan asas-asas penyelenggaraan

bimbingan kelompok
3

Jumlah tahap peralihan 15
7. Tahap Inti Kegiatan
6) Mengemukakan topik yang akan dibahas 4
7) Pembahasan topic 4
8) Saling mendukung untuk terlibat dalam

pembahasan topic
3

9) Menganalisis keunggulan dan ketepatan
usulan

4

10) Selingan berupa permainan 4
Jumlah tahap inti kegiatan 19

8. Tahap Pengakhiran
5) Membuat simpulan hasil bimbingan

kelompok
3
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Tabel Lanjutan

Aspek yang Dinilai
Siklus II

Pertemuan 2

6) Menawarkan kegiatan bimbingan
kelompok selanjutnya

4

7) Menyepakati usulan kegiatan bimbingan
kelompok selanjutnya

4

8) Do’a penutup kegiatan bimbingan
kelompok

4

Jumlah tahap pengakhiran 15
Jumlah 67

Persentase 93%

Kriteria SB

Keterangan

Skor Interval Persentase Kriteria

4 34-40 85%-100% Sangat Baik

3 26-33 65%-84% Baik

2 18-25 45%-64% Cukup

1 10-17 25%-44% Kurang

Mengetahui Kudus, Mei 2014
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Lampiran 23

Lembar Observasi Kolabolator Terhadap Siswa saat Mengikuti Layanan Siklus II Pertemuan 2

Materi layanan : Cara Berkomunikasi yang Baik

Waktu Observasi : 21 Mei 2014

No Tahap-Tahap Bimbingan
Kelompok

Nama Siswa Jumlah

GN KS AJ LM RN SA TU YW
I Tahap Pembentukan

a) Menerima salam dan
berdo’a

3 3 3 3 3 3 3 3 24

b) Menerima penjelasan
mengenai bimbingan
kelompok

3 4 3 3 3 3 3 3 25

c) Memperkenalkan diri 3 3 4 3 3 2 3 2 23
Jumlah pada tahap pembentukan 9 10 10 9 9 8 9 8 72
II Tahap Peralihan

Kesiapan dalam megikuti
kegiatan bimbingan kelompok

3 3 3 3 3 3 3 3 24

III Tahap Kegiatan
a) Perhatian dalam menerima 3 3 3 3 3 3 2 3 23



215

penjelasan

b) Keaktifan dalam
pembahasan topik/materi

3 3 3 3 3 3 3 3 24

c) Keaktifan dalam
berpendapat

3 3 3 3 3 2 3 2 22

d) Partisipasi dalam kelompok 2 3 3 3 2 3 2 3 21
Jumlah pada tahap kegiatan 11 12 12 12 11 11 10 11 90
IV Tahap Pengakhiran

a) Partisipasi dalam penarikan
kesimpulan

3 3 3 3 3 3 3 2 23

b) Keaktifan dalam evaluasi 2 4 3 3 3 3 3 3 24
c) Kesiapan kegiatan

lanjutan/tindak lanjut
bimbingan kelompok

3 3 3 4 2 3 2 2 22

Jumlah pada tahap pengakhiran 8 10 9 10 8 9 8 7 69

Jumlah 255

Persentase 72,4%

Kriteria B
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Keterangan

Skor Interval Persentase Kriteria

4 38-44 85%-100% Sangat Baik

3 29-37 65%-84% Baik

2 20-28 45%-64% Cukup

1 11-19 25%-44% Kurang

Mengetahui Kudus, Mei 2014
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SATUAN LAYANAN

BIMBINGAN DAN KONSELING

PERTEMUAN 3 SIKLUS II

A. Topik Bahasan/Permasalahan : Topik Tugas (Cara Membina Hubungan

yang Positif dalam pergaulan)

B. Jenis Layanan : Bimbingan Kelompok

C. Bidang Bimbingan : Pribadi, Sosial

D. Fungsi Layanan :Pemahaman, pengembangan dan

pengentasan.
E. Tugas Perkembangan :Tercapainya kemampuan siswa dalam

Membina hubungan yang positif dalam
bergaul.

F. Sub. Tugas Perkembangan : Siswa mampu mengungkapkan pendapat

dan mampu menciptakan hubungan yang
positif dalam pergaulan di sekolah.

G. Indikator :

1. Pengaktualisasian diri dalam bentuk aktivitas diskusi kelompok.

2. Kemampuan dan keberanian siswa dalam mengutarakan pendapat, ide, dan

saran.

3. Kemampuan siswa menerima pendapat dan saran dari orang lain.

4. Kemampuan siswa membangun komunikasi dengan baik.

5. Kemampuan siswa membangun dinamika kelompok.

6. Kemampuan siswa menciptakan hubungan yang positif dalam pergaulan di

sekolah.

H. Tujuan Layanan                          :

1. Agar siswa mampu mengaktualisasikan dirinya dalam bentuk aktivitas

diskusi kelompok.

2. Agar siswa mampu dan berani mengutarakan pendapat, ide, dan saran.

3. Agar siswa mampu menerima pendapat dan saran dari orang lain.

4. Agar siswa mampu membangun komunikasi dengan baik.

Lampiran 25



219

5. Agar siswa mampu membangun dinamika kelompok.

6. Agar siswa mampu menciptakan hubungan yang positif dalam pergaulan

di sekolah.

I. Sasaran Layanan : Siswa Kelas XI TKJ-A SMK Mambaul

Falah Dawe Kudus.
J. Materi Layanan : Menciptakan Hubungan Yang Positif dalam

Bergaul (Topik Tugas).

K. Uraian Kegiatan :

F. Tahap Awal :

3. Menentukan jumlah anggota. (demokrasi, toleransi).

4. Mempersiapkan dan mengumpulkan para peserta. (demokrasi,

toleransi, kepedulian ).

G. Tahap Pembentukan :

1. Menerima kehadiran anggota kelompok dengan ucapan salam secara

terbuka dan mengucapkan terima kasih. (peduli sosial, menghargai).

2. Membuka kegiatan dengan doa. (religius, santun, menghargai).

3. Menjelaskan pengertian dan tujuan bimbingan kelompok. (kritis,

berpikir logis, rasa ingin tau).

4. Memberi penjelasan cara pelaksanaan bimbingan kelompok. (kritis,

berpikir logis, rasa ingin tau).

5. Menjelaskan azas-azas bimbingan kelompok. (kritis, berpikir logis,

rasa ingin tau).

6. Membuat kesepakatan waktu. (kerjasama, santun dan logis,

menghargai,  komunikatif, Kritis, tanggung jawab).

7. Perkenalan dan permainan. (peduli sosial, toleransi, kebersamaan).

H. Tahap Peralihan :

1. Menjelaskan kembali tujuan dari bimbingan kelompok. (kritis,

berpikir logis, rasa ingin tau).

2. Menanyakan kesiapan kelompok untuk melanjutkan kegiatan.

(kerjasama, menghargai,  komunikatif, Kritis, tanggung jawab).

I. Tahap Kegiatan Kelompok :
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d. Eksplorasi

1. Dalam bimbingan kelompok topik tugas diberikan oleh

pemimpin kelompok. (Bertanggung jawab, rasa ingin tahu,

kreatif, santun dan logis, Menghargai, komunikatif).

e. Elaborasi

1. Membahas masalah secara tuntas. (Toleransi, Demokratis,

Rasa Ingin tahu, kreatif, kritis, Semangat kebangsaan,

Bersahabat, Peduli social, Tanggung Jawab).

f. Konfirmasi

1. Selingan penyimpulan. (Bertanggung jawab, rasa ingin tahu,

kreatif, santun dan logis, menghargai, komunikatif).

J. Tahap Pengakhiran :

1. Menyampaikan informasi bahwa bimbingan kelompok akan

diakhiri (santun dan logis, Menghargai, komunikatif).

2. Melakukan penilaian segera (Bertanggung jawab, rasa ingin

tahu, kreatif, kritis, santun dan logis, menghargai,

komunikatif).

3. Melakukan pembahasan kegiatan lanjutan (Rasa ingin tahu,

kreatif, santun dan logis, menghargai, komunikatif).

4. Pemimpin dan sebagian anggota kelompok mengembangkan

kesan dari hasil kegiatan (Bertanggung jawab, rasa ingin

tahu, kreatif, santun dan logis, menghargai, komunikatif).

5. Konselor (Pemimpin Kelompok) menyimpulkan hasil diskusi

(rasa ingin tahu, religius, kreatif, menghargai, komunikatif).

6. Memimpin doa penutup (religius, santun).

7. Mengucapkan terimakasih dan perpisahan. (Menghargai,

komunikatif).

L. Metode : Dinamika Kelompok, Diskusi dan Tanya

Jawab
M. Tempat Penyelenggara                : Musholla SMK Mambaul

Falah Dawe Kudus.
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N. Waktu, Hari dan Tanggal : 1x45 Menit, Kamis, 22 Mei 2014.

O. Semester : II (Genap).

P. Penyelenggara Layanan : Praktikan (Heri Siswanto).

Q. Pihak yang Disertakan :

1. Guru BK sebagai kolabolator dan konsultan.

2. Praktikan sebagai pemimpin kelompok (PK).

3. Siswa kelas XI TKJ-A SMK Mambaul Falah Dawe Kudus sebagai

anggota kelompok.

R. Alat dan Perlengkapan               : Bolpoin,buku catatan.

S. Penilaian                                     :

1. Proses : Memperhatikan aktivitas dan antusias siswa dalam

kegiatan

2. Hasil :

Laiseg : Bertanya ke siswa mengenai perasaan siswa setelah

mendapatkan kegiatan layanan.

T. Rencana Tindak Lanjut             : - Konseling individu bagi siswa

yang membutuhkan.

- Memberikan layanan informasi

bagi yang membutuhkan.

U. Keterkaitan Layanan ini dengan Layanan / Kegiatan Pendukung :

1. Layanan Informasi

2. Konseling Kelompok

V. Catatan khusus : Layanan bimbingan  kelompok akan

dapat berjalan lancar  apabila dinamika kelompok berjalan dengan baik,

terjadi interaksi yang dinamis dan keaktifan semua anggota kelompok.

Mengetahui Kudus, 20 Mei 2014
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CARA MEMBINA HUBUNGAN ATAU INTERAKSI YANG POSITIF

Sikap yang lahir dari pikiran yang positif akan membuat orang lain yang
berhubungan dengan kita akan merasa nyaman, dekat dan siap untuk interaksi
lebih jauh. Ada tujuh sikap dasar yang dapat digunakan untuk memulai hubungan
yang positif (serve with smile).

1. Sikap ramah

Sikap ramah dapat dikembangkan dengan cara :

- Menciptakan suasana hati yang riang

- Bersikap yang gembira dan tersenyum ketika menyapa orang

- Menyapa orang dengan namanya dan menciptakan eye contact pada saat

pertama.

- Berbicara dengan menunjukkan bahwa kita menyukai apa yang

dilakukannya

- Bersikap selalu mencari kesempatan untuk membantunya

- Membangun minat yang tulus kepada orang lain.

- Mencoba untuk memfokuskan terhadap hal-hal yang positif fan tulus dan

baik hati terhadap pujian dan berhati-hati ketika memberikan kritik.

- Melupakan hal-hal yang menjengkelkan

- Menampilkan wajah yang tersenyum

- Nada suara yang hangat.

2. Sikap sopan santun

Sikap sopan santun wajib dilakukan terhadap orang yang berperilaku negatif
terhadap kita sekalipun. Sikap ini adalah cerminan dari kepribadian yang
tinggi dan akan membuat orang lain respek kepada kita.

3. Sikap selalu waspada dan siap membantu

4. Sikap yakin dan percaya diri

Tanpa sikap percaya diri, kita tidak akan dapat meyakinkan dan membuat
orang lain percaya kepada kita. Sikap yakin dan percaya diri ini dapat
dikembangkan dengan cara :

- Menghargai diri sendiri

- Memahami cara berpikir dan bertindak kita
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- Penampilan yang tepat, rapih, dan serasi

- Berpengetahuan yang cukup memadai (umum dan khusus)

5. Sikap teliti dan hati-hati

6. Sikap informatif

7. Sikap menghargai waktu

Bila kita ingin menghargai orang, maka kita harus menghargai norma-
norma dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh orang, salah satunya adalah
menghargai waktu. Hindarkan sikap dan kebiasaan menunda-nunda pekerjaan.
Apa yang dapat dikerjakan sekarang selesaikan segera.
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LAPORAN PELAKSANAAN

BIMBINGAN KELOMPOK

A. Hari / Tanggal : Kamis, 22 Mei 2014

B. Waktu : 45 Menit

C. Tempat : Musholla SMK Mambaul Falah Dawe

Kudus

D. Anggota Kelompok : (GN, KS, YW, LM, RN, SA, TU, dan AJ)

E. Pemimpin Kelompok (PK) : Heri Siswanto

F. Pertemuan ke : Keenam

G. Jenis Layanan : Bimbingan Kelompok

H. Topik : Topik Tugas

“Menciptakan Hubungan Yang Positif
dalam Bergaul”

I. Tahap-tahap kegiatan :

1. Pembentukan

a. Menerima secara terbuka dan mengucapkan terima kasih atas

kehadiran dan kesediaan anggota kelompok melaksanakan kegiatan.

b. Berdoa secara bersama, sesuai dengan agama dan kepercayaan

masing-masing.

c. Menjelaskan pengertian dan tujuan bimbingan kelompok (BKp)

secara detail. Kegiatan BKp ini adalah kegiatan pertama bagi

kelompok di sekolah tersebut, sehingga Praktikan harus hati-hati serta

mempromosikan kegiatan BKp ini.

d. Menjelaskan cara pelaksanaan BKp dan memotivasi AK (Anggota

Kelompok) untuk tidak takut dan ragu dalam mengungkapkan segala

sesuatu yang terlintas dalam pikirannya.
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e. Menjelaskan asas-asas BKp yaitu asas kesukarelaan, kegiatan,

keterbukaan, dan kenormatifan.

f. Sebelum melangkah pada tahap berikutnya, Pimpinan Kelompok (PK)

mengamati respon AK, lalu menawarkan alokasi waktu yang akan

digunakan (kontrak waktu). Disepakati bersama bahwa waktu yang

akan digunakan maksimal 1 jam.

g. Kelompok masih terlihat statis, PK melanjutkan pada tahap

perkenalan. Dimulai dari PK dilanjutkan AK dengan arah yang

disepakati oleh AK yang lain.

h. Untuk menghangatkan suasana PK mengenalkan permainan.

2. Peralihan

a. Setelah dinamika kelompok mulai nampak, maka PK menjelaskan

kembali kegiatan yang akan ditempuh pada tahap berikutnya.

b. Menawarkan sambil mengamati apakah AK sudah siap menjalani

kegiatan pada tahap selanjutnya (tahap keempat).

c. Memberi contoh topik bahasan yang dikemukakan dan dibahas dalam

kelompok

3. Kegiatan

a. Kegiatan bimbingan kelompok menggunakan topik tugas, maka topik

yang akan diangkat berdasarkan pendapat pimpinan kelompok.

b. PK mengemukakan topik yang akan dibahas adalah “Menciptakan

Hubungan Yang Positif dalam Bergaul” PK mempersilahkan AK

untuk mengemukakan tanggapannya mengenai topik yang akan

dibahas.

c. Berdasarkan masukan dari AK dan disempurnakan PK, ditetapkan

yang akan dibahas adalah

a) Sikap dasar yang di gunakan untuk memulai hubungan yang

positif.

b) Cara mengembangkan sikap ramah.

c) Cara mengembangkan sikap yakin dan percaya diri.
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d. PK mempersilahkan AK secara bergantian untuk mengemukakan

pendapatnya.

e. Seluruh AK mau dan berani mengemukakan pendapatnya terhadap

berbagai hal yang sedang dibahas dalam Bimbingan Kelompok.

f. PK masih agak dominan, terutama ketika meluruskan, memberi

penegasan, dan menyimpulkan pendapat-pendapat dari AK.

4. Pengakhiran

a. PK mengemukakan bahwa kegiatan akan segera diakhiri.

b. PK melakukan penilaian segera (mengacu pada UCA) dengan

menanyakan secara random pada anggota kelompok, hasilnya AK

merasa mendapatkan sesuatu hal baru yang bermanfaat. Adapula

pengakuan salah satu AK bahwa ternyata AK tersebut berani berbicara

dan berpendapat di depan umum.

c. PK menawarkan dan membahas perlunya kegiatan lanjutan, AK

merespon positif dan berkata kalau ada kegiatan lanjutan.

d. Mengemukakan kesan, harapan dan rasa terima kasih.

e. PK mengakhiri kegiatan BKp dengan berdoa bersama.

5. Suasana Kegiatan

a. Semangat dan

b. Menyenangkan

J. Suasana Kegiatan :Dalam kegiatan bimbingan kelompok yang ke

keenam ini suasana tercipta terlihat para anggota kelompok sudah berani

dalam mengemukakan pendapatnya.

K. Komitmen Anggota Kelompok  : Dalam kegiatan praktek bimbingan

kelompok ini komitmen Anggota Kelompok tidak digunakan, karena praktek

yang dilakukan bimbingan kelompok bukannya konseling kelompok yang

tidak ada azaz kerahasiaan yang mengikat para Anggota Kelompok.

L. Catatan Khusus : Dengan adanya Bimbingan kelompok ini

diharapkan partisipasi serta kerjasama para anggota kelompok untuk

mengemukakan pendapatnya masing-masing agar tercipta suatu Bimbingan



227

kelompok yang kreatif dan dinamis, sehingga materi yang disampaikan dapat

diterima anggota kelompok dengan baik.

Kudus, 22 Mei 2014
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RESUME BIMBINGAN KELOMPOK

(Pertemuan 6)

1. Bentuk layanan : Bimbingan Kelompok

2. Penyelenggara : Heri Siswanto (Peneliti)

3. Sasaran : 8 siswa XI TKJ A

GN, KS, YW, LM, RN, SA, TU, dan AJ
4. Waktu pelaksanaan :   Kamis, 22 Mei 2014

5. Lingkup Pembicaraan :

a. Sifat Topik : Topik Tugas

b. Topik yang dibahas :   “Cara Membina Hubungan yang Positif dalam

pergaulan”

6. Tanggapan yang muncul dari siswa:

8. Ada tujuh sikap dasar yang dapat digunakan untuk memulai hubungan yang

positif

a. Sikap ramah

b. Sikap sopan santun

c. Sikap selalu waspada dan siap membantu

d. Sikap yakin dan percaya diri

e. Sikap teliti dan hati-hati

f. Sikap informatif

g. Sikap menghargai waktu

7. Kesan dan Pesan

1) Kesan :

a. Kegiatan bimbingan kelompok pada pertemuan ke empat, anggota

kelompok sudah berani dalam menyampaikan pendapat dalam

mengikuti kegiatan bimbingan kelompok.

b. Anggota kelompok kelompok sepenuhnya memahami materi yang

muncul dalam kegiatan bimbingan kelompok.

c. Anggota kelompok sudah dapat mengaplikasikan topik

permasalahan.
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2) Pesan : Perlu diadakan kegiatan bimbingan kelompok

dengan membahas topik lain yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan

siswa.

8. Lain-lain : Kegiatan bimbingan kelompok sudah dapat berjalan secara

optimal seperti yang diharapkan.

Kudus, 22 Mei 2014
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Lampiran 26

Observasi Kolaborator Terhadap Aktivitas Peneliti dalam Layanan
Bimbingan Kelompok dengan Teknik Homeroom di  SMK Mambaul

Falah Dawe Kudus Siklus II

Nama peneliti : Heri Siswanto
Tanggal penelitian : 22 Mei 2014
Materi penelitian : Cara Membina Interaksi yang Positif

Aspek yang Dinilai
Siklus II

3

9. Tahap Pembentukan
11) Penerimaan 4
12) Membuka bimbingan 4
13) Berdo’a 4
14) Perkenalan 4
15) Permainan 4

Jumlah tahap awal 20
10. Tahap Peralihan
9) Penjelasan pengertian bimbingan

kelompok
4

10) Penjelasan tujuan bimbingan kelompok 4
11) Penjelasan fungsi bimbingan kelompok 4
12) Penjelasan asas-asas penyelenggaraan

bimbingan kelompok
3

Jumlah tahap peralihan 15
11. Tahap Inti Kegiatan
11) Mengemukakan topik yang akan dibahas 4
12) Pembahasan topic 4
13) Saling mendukung untuk terlibat dalam

pembahasan topic
4

14) Menganalisis keunggulan dan ketepatan
usulan

4

15) Selingan berupa permainan 4
Jumlah tahap inti kegiatan 20

12. Tahap Pengakhiran
9) Membuat simpulan hasil bimbingan

kelompok
4
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Tabel Lanjutan

Aspek yang Dinilai
Siklus II

3

10) Menawarkan kegiatan bimbingan
kelompok selanjutnya

4

11) Menyepakati usulan kegiatan bimbingan
kelompok selanjutnya

4

12) Do’a penutup kegiatan bimbingan
kelompok

4

Jumlah tahap pengakhiran 16
Jumlah 71

Persentase 98,6%

Kriteria SB

Keterangan

Skor Interval Persentase Kriteria

4 34-40 85%-100% Sangat Baik

3 26-33 65%-84% Baik

2 18-25 45%-64% Cukup

1 10-17 25%-44% Kurang

Mengetahui Kudus, Mei 2014
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Lampiran 27

Lembar Observasi Kolabolator Terhadap Siswa saat Mengikuti Layanan Siklus II Pertemuan 3

Materi layanan : Cara Membina Hubungan atau Interaksi yang Positif

Waktu Observasi : 22 Mei 2014

No Tahap-Tahap Bimbingan
Kelompok

Nama Siswa Jumlah

GN KS AJ LM RN SA TU YW
I Tahap Pembentukan

a) Menerima salam dan
berdo’a

3 3 3 3 3 3 3 3 24

b) Menerima penjelasan
mengenai bimbingan
kelompok

3 4 3 4 3 3 3 3 26

c) Memperkenalkan diri 3 3 4 3 3 3 3 3 25
Jumlah pada tahap pembentukan 9 10 10 10 9 9 9 9 75
II Tahap Peralihan

Kesiapan dalam megikuti
kegiatan bimbingan kelompok

3 4 4 4 3 3 3 4 28

III Tahap Kegiatan
a) Perhatian dalam menerima 3 3 4 3 3 3 3 4 26
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penjelasan

b) Keaktifan dalam
pembahasan topik/materi

3 3 4 3 3 4 4 3 27

c) Keaktifan dalam
berpendapat

3 3 3 3 3 3 3 3 24

d) Partisipasi dalam kelompok 3 4 3 3 3 3 3 3 25
Jumlah pada tahap kegiatan 12 13 14 12 12 13 13 13 102
IV Tahap Pengakhiran

a) Partisipasi dalam penarikan
kesimpulan

4 3 3 3 4 3 3 3 26

b) Keaktifan dalam evaluasi 3 4 3 3 3 3 3 3 25
c) Kesiapan kegiatan

lanjutan/tindak lanjut
bimbingan kelompok

3 3 4 4 3 3 3 3 26

Jumlah pada tahap pengakhiran 10 10 10 10 10 9 9 9 77

Jumlah 282

Persentase 80,1%

Kriteria B
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Keterangan

Skor Interval Persentase Kriteria

4 38-44 85%-100% Sangat Baik

3 29-37 65%-84% Baik

2 20-28 45%-64% Cukup

1 11-19 25%-44% Kurang

Mengetahui Kudus, Mei 2014
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Lembar Hasil Observasi Kemampuan Interaksi Sosial Siswa Kelas XI TKJ A
SMK Mamba’ul Falah Dawe Kudus Siklus II

Tempat : SMK Mamba’ul Falah

Waktu :

Observer : Heri Siswanto

No Aspek yang diamati
Nama siswa

GN KS AJ LM RN SA TU YW

1. Dapat menghargai
teman
sebaya/teman
sekelas. 3 4 4 3 3 3 3 4

2. Memiliki sikap
empati dan peduli
kepada teman atau
siswa lain. 3 4 3 3 3 3 3 3

3. Dapat menghormati
dan menghargai
bapak ibu guru 4 4 4 4 4 3 4 3

4. Tidak meremehkan
teman dan guru 3 4 4 4 3 3 3 3

5. Memiliki sikap
sopan dan santun
terhadap bapak ibu
guru. 3 3 3 3 3 3 4 3

6. Senang berkumpul
dengan teman dan
tidak menyendiri 3 3 3 3 3 3 3 3

Lampiran 29
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Lanjutan

No
Aspek yang

diamati

Nama siswa

GN KS AJ LM RN SA TU YW

7.

Senang berbaur

dengan semua

teman dan tidak

berkelompok-

kelompok

3 3 3 3 3 3 3 3

8.

Berbicara dengan

tutur kata yang

halus dan sopan

3 3 3 3 3 2 3 3

9.

Berani

mengeluarkan

pendapat tanpa

rasa takut

3 4 3 4 3 3 3 3

10.

Kemampuan

bekerjasama

dengan teman

3 3 4 4 4 3 3 3

Jumlah 31 35 34 34 32 30 32 31

Persentase 77,5% 87,5% 85% 85% 80% 75% 80% 77,5%

Kriteria B SB SB SB B B B B

Jumlah Persentase

Keseluruhan
647,5%

Rata-rata 80,9%

Kriteria B
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Keterangan:

Skor Interval Persentase Kriteria

4 34-40 85%-100% Sangat Baik

3 26-33 65%-84% Baik

2 18-25 45%-64% Cukup

1 10-17 25%-44% Kurang

Mengetahui Kudus, Mei 2014
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Lampiran 31

Jadwal Penelitian

No Kegiatan Penelitian

Maret 2014
Minggu Ke

April 2014
Minggu Ke

Mei 2014
Minggu Ke

Juni 2014
Minggu Ke

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Menyusun Proposal

2. Menyusun Instrumen
Penelitian

√

3.
Mengumpulkan Data
dan Menganalisis
Data

4.
Menyusun Laporan √ √ √
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