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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Resolusi Konflik 

1. Pengertian Konflik 

Secara etimologi, konflik (conflict) berasal dari bahasa latin 

configere yang berarti saling memukul. Menurut Antonius, dkk (2002: 175) 

konflik adalah  suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat 

menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain dimana hal ini 

dapat terjadi antar kelompok masyarakat ataupun dalam hubungan antar 

pribadi. Hal ini sejalan dengan pendapat Morton Deutsch, seorang pionir 

pendidikan resolusi konflik (Bunyamin Maftuh, 2005: 47) yang 

menyatakan bahwa dalam konflik, interaksi sosial antar individu atau 

kelompok lebih dipengaruhi oleh perbedaan daripada oleh persamaan. 

Sedangkan menurut Scannell (2010: 2) konflik adalah suatu hal alami dan 

normal yang timbul karena perbedaan persepsi, tujuan atau nilai dalam 

sekelompok individu. 

Hunt and Metcalf (1996: 97) membagi konflik menjadi dua jenis, 

yaitu intrapersonal conflict (konflik intrapersonal) dan interpersonal 

conflict (konflik interpersonal). Konflik intrapersonal adalah konflik yang 

terjadi dalam diri individu sendiri, misalnya ketika keyakinan yang 

dipegang individu bertentangan dengan nilai budaya masyarakat, atau 

keinginannya tidak sesuai dengan kemampuannya. Konflik intrapersonal ini 

bersifat psikologis, yang jika tidak mampu diatasi dengan baik dapat 
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menggangu bagi kesehatan psikologis atau kesehatan mental (mental 

hygiene) individu yang bersangkutan. Sedangkan konflik interpersonal 

ialah konflik yang terjadi antar individu. Konflik ini terjadi dalam setiap 

lingkungan sosial, seperti dalam keluarga, kelompok teman sebaya, 

sekolah, masyarakat dan negara. Konflik ini dapat berupa konflik antar 

individu dan kelompok, baik di dalam sebuah kelompok (intragroup 

conflict) maupun antar kelompok (intergroup conflict). Dalam penelitian ini 

titik fokusnya adalah pada konflik sosial remaja, dan bukan konflik dalam 

diri individu (intrapersonal conflict). 

 

2. Faktor – Faktor Penyebab Konflik pada Remaja 

Terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk memahami 

sumber konflik di kalangan pelajar, diantaranya a) social learning theory, 

b) social identity theory, dan c) reputation enhancement theory. 

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono (2006: 23), dalam kehidupan 

manusia ada dua jenis belajar yaitu belajar secara fisik dan belajar psikis. 

Belajar sosial termasuk dalam belajar psikis dimana seseorang mempelajari 

perannya dan peran orang lain. Selanjutnya orang tersebut akan 

menyesuaikan tingkah lakunya sesuai dengan peran sosial yang telah 

dipelajari itu. Cara yang sangat penting dalam belajar sosial adalah tingkah 

laku tiruan (imitation). 

Menurut Dollard et.al (1939: 35), terdapat tiga mekanisme tiruan, 

yaitu: 1) Tingkah laku sama (same behavior), yakni apabila dua orang 
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mempunyai respon yang sama terhadap stimulus atau isyarat yang sama; 2) 

Tingkah laku tergantung (matched dependent behavior), yakni salah satu 

pihak akan menyesuaikan tingkah lakunya (match) dan akan tergantung 

(dependent) kepada pihak lain yang dianggap lebih pintar, lebih tua, atau 

lebih mampu; 3) Tingkah laku salinan (Copying) yakni si peniru bertingkah 

laku atas dasar tingkah laku modelnya. 

Sedangkan Bandura dan Walters (Sugihartono, 2007: 101) 

mengemukakan bahwa tingkah laku tiruan merupakan suatu bentuk asosiasi 

suatu rangsang dengan rangsang lain. Si peniru akan melakukan tingkah 

laku yang sama dengan tingkah laku model. 

Sesuai dengan social learning theory ini, seseorang seringkali 

terdorong untuk mencontoh perilaku orang lain. Pencontohan perilaku 

(modelling) ini berlaku untuk perilaku yang baik maupun yang tidak baik. 

Seorang remaja yang melihat suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh 

orang dewasa dapat mencontoh tindakan tersebut untuk kemudian 

mempraktekkannya dalam bentuk tindakan kekerasan baik terhadap teman 

sebaya maupun lingkungan sekitarnya. Contoh lain dari pandangan social 

learning theory ini adalah tentang kemungkinan adanya pengaruh dari 

media massa, seperti televisi. Tayangan kekerasan yang terdapat pada 

tayangan televisi atau film dapat berpengaruh negatif terhadap remaja.  

Hogg & Abrams (Bunyamin Maftuh, 2005: 83) yang 

mengembangkan social identity theory menggambarkan perilaku individu 

di dalam dan antar kelompok dapat dijelaskan berdasar keanggotaan 
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mereka dalam kelompok sosial tertentu dan proses identifikasi di dalam 

kelompoknya. Hogg & Abrams mengklaim bahwa identitas kelompok 

sosial mempengaruhi identitas diri dan konsep diri individu. Berdasarkan 

teori ini dapat kita ketahui bahwa pelajar yang terlibat konflik 

antarkelompok seperti tawuran dikarenakan mereka ingin mengidentifikasi 

diri mereka dan kelompok mereka, mereka bertujuan untuk melindungi 

nama baik dirinya dan nama baik kelompoknya. 

Teori peningkatan reputasi (reputation enhancement theory) yang 

dikembangkan oleh Emler dan Reicher (Bunyamin Maftuh, 2005: 84) 

menjelaskan perilaku individu dalam hubungan dengan individu lain dalam 

satu kelompok, dimana tiap individu berusaha untuk mempunyai reputasi 

yang baik di hadapan teman-teman kelompoknya. Jadi menurut teori ini, 

keterlibatan pelajar dalam setiap aksi konflik merupakan salah satu upaya 

mereka untuk berusaha mendapatkan reputasi baik di mata teman-teman 

satu kelompoknya. 

Dari berbagai macam teori tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa 

sumber atau penyebab konflik pada pelajar sangat bervariasi. Satu macam 

konflik mungkin saja berawal dari sumber yang berbeda, sehingga metode 

penanganan yang diberikan juga berbeda. 

 

3. Resolusi Konflik 

Resolusi konflik yang dalam bahasa Inggris adalah conflict 

resolution memiliki makna yang berbeda-beda menurut para ahli yang 
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fokus meneliti tentang konflik. Resolusi dalam Webster Dictionary 

menurut Levine (1998: 3) adalah (1) tindakan mengurai suatu 

permasalahan, (2) pemecahan, (3) penghapusan atau penghilangan 

permasalahan.  

Sedangkan Weitzman & Weitzman (dalam Morton & Coleman 

2000: 197) mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan 

pemecahan masalah bersama (solve a problem together). Lain halnya 

dengan Fisher et al (2001: 7) yang menjelaskan bahwa resolusi konflik 

adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun 

hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang 

berseteru.  

Menurut Mindes (2006: 24) resolusi konflik merupakan 

kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan 

merupakan aspek penting dalam pembangunuan sosial dan moral yang 

memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegoisasi, kompromi 

serta mengembangkan rasa keadilan.  

Dari pemaparan teori menurut para ahli tersebut maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan resolusi konflik adalah suatu 

cara individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan 

individu lain secara sukarela. Resolusi konflik juga menyarankan 

penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk 

menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak 

yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri 



 

 

 

18 

atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk 

membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan masalahnya. 

 

4. Kemampuan Resolusi Konflik 

Bodine and Crawford (Jones dan Kmitta, 2001: 2) merumuskan 

beberapa macam kemampuan yang sangat penting dalam menumbuhkan 

inisiatif resolusi konflik diantaranya: 

a. Kemampuan orientasi 

Kemampuan orientasi dalam resolusi konflik meliputi pemahaman 

individu tentang konflik dan sikap yang menunjukkan anti kekerasan, 

kejujuran, keadilan, toleransi, harga diri. 

b. Kemampuan persepsi 

Kemampuan persepsi adalah suatu kemampuan seseorang untuk dapat 

memahami bahwa tiap individu dengan individu yang lainnya berbeda, 

mampu melihat situasi seperti orang lain melihatnya (empati), dan 

menunda untuk menyalahkan atau memberi penilaian sepihak. 

c. Kemampuan emosi 

Kemampuan emosi dalam resolusi konflik mencakup kemampuan  

untuk mengelola berbagai macam emosi, termasuk di dalamnya rasa  

marah, takut, frustasi, dan emosi negatif lainnya. 

d. Kemampuan komunikasi 

Kemampuan komunikasi dalam resolusi konflik meliputi kemampuan 

mendengarkan orang lain: memahami lawan bicara; berbicara dengan 
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bahasa yang mudah dipahami; dan meresume atau menyusun ulang 

pernyataan yang bermuatan emosional ke dalam pernyatan yang netral 

atau kurang emosional. 

e. Kemampuan berfikir kreatif 

Kemampuan berfikir kreatif dalam resolusi konflik meliputi 

kemampuan memahami masalah untuk memecahkan masalah dengan 

berbagi macam alternatif jalan keluar. 

f. Kemampuan berfikir kritis 

Kemampuan berfikir kritis dalam resolusi konflik, yaitu suatu 

kemampuan untuk memprediksi dan menganalisis situasi konflik yang 

sedang dialami. 

Tidak jauh berbeda, Scannell (2010: 18) juga menyebutkan aspek – 

aspek yang mempengaruhi individu untuk dapat memahami dan meresolusi 

sebuah  konflik meliputi a) keterampilan berkomunikasi, b) kemampuan 

menghargai perbedaan, c) kepercayaan terhadap sesama, dan d) kecerdasan 

emosi. 

Dari pemaparan ahli tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa dalam 

proses resolusi konflik diperlukan kemampuan-kemampuan tertentu untuk 

mencari solusi konflik secara konstruktif. Kemampuan tersebut diantaranya 

adalah kemampuan orientasi, kemampuan persepsi atau menghargai 

perbedaan, kemampuan emosi atau kecerdasan emosi, kemampuan 

berkomunikasi, kemampuan berfikir kreatif, dan kemampuan berfikir kritis. 
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5. Resolusi Konflik dalam Pendidikan 

Institusi pendidikan formal mempunyai tugas dan kewajiban dalam 

membentuk pola peserta didik yang meliputi pola cipta, rasa, dan karsa. 

Dalam hal ini pendidikan tidak semata-mata member informasi dan 

pengetahuan saja akan tetapi juga bertugas membentuk kesadaran 

bertanggung  jawab dan pengambilan keputusan yang baik pada peserta 

didik. Tanggung jawab dan pengambilan keputusan yang baik  ini  

diharapkan dapat membawa individu menjadi manusia seutuhnya dan 

mampu mengendalikan diri dalam lingkungan sosialnya. Pentingnya 

pendidikan untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan kehidupan yang 

damai adalah sejalan dengan salah satu pilar pendidikan yang dinyatakan 

oleh UNESCO (Delors dalam Bunyamin Maftuh, 2005: 20) yaitu learning 

how to live together in harmony. Pendidikan menuju perdamaian ini juga 

telah dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara sejak tahun 1920. Beliau 

menekankan tentang pentingnya pendidikan yang didasarkan pada asas 

tertib dan damai. Pengimplementasian program pengajaran resolusi konflik 

di sekolah-sekolah di Indonesia adalah sejalan dengan kebijakan dan 

strategi pendidikan nasional jangka panjang, yaitu mendorong pendidikan 

perdamaian dan pendidikan global (Departemen Pendidikan Nasional, 

1999).  

Jones and Kmitta (2001: 1) menjelaskan makna dari pendidikan 

resolusi konflik sebagai berikut:  

“Conflit Resolution Education has been defined as a spectrum of 

processes that utilize communication skills and creative and 
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analytic thinking to prevent, manage, and peacefully resolve 

conflict” 

  

Beberapa ahli menyampaikan pentingnya pendidikan resolusi 

konflik di sekolah, seperti halnya Morton dan Susan (Frydenberg, 2005: 

139) menyatakan bahwa sekolah adalah pusat kehidupan sosial siswa. 

Perbedaan etnis, gender, usia, kemewahan dan kemiskinan, ketrampilan 

menjadi lahan subur bagi konflik serta kesempatan untuk pertumbuhan. 

Jadi sekolah harus mengubah cara dasar mendidik siswa agar mereka tidak 

melawan satu dengan yang lainnya akan tetapi mengembangkan 

kemampuan untuk mengtasi konflik secara konstruktif.  

David dan Porter (Bunyamin Maftuh, 2005: 102) mengungkapkan 

alasan-alasan untuk mengadakan pendidikan resolusi konflik di sekolah 

sebagai berikut: 

a. Konflik merupakan sifat manusia yang alami dan dapat menjadi 

kekuatan yang konstrruktif bila didekati dengan keterampilan 

b. Proses pemecahan masalah pada resolusi konflik dapat 

meningkatkan iklim sekolah. 

c. Strategi resolusi konflik dapat mengurangi kekerasan, 

vandalism, ketidakhadiran di sekolah yang parah dan skorsing. 

d. Pelatihan resolusi konflik membantu siswa dan guru 

memperdalam pemahaman mereka tentang diri mereka sendiri 

dan orang lain serta mengembangkan keterampilan hidup yang 

penting. 

e. Pelatihan dalam negosiasi, mediasi, dan pengambilan keputusan 

secara konsensus mendorong kegiatan warga negara pada 

tingkat tinggi. 

f. Mengalihkan tanggung jawab kepada siswa untuk memecahkan 

konflik tanpa kekerasan berarti membebaskan orang dewasa 

untuk berkonsentrasi lebih banyak pada mengajar dan lebih 

sedikit pada masalah disiplin. 

g. Sistem manajemen perilaku yang lebih efektif dari pada 

penahanan, pengskorsingan, atau pengusiran (pemecatan) 

diperlukan untuk mengatasi konflik dalam ajang sekolah. 
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h. Pelatihan resolusi konflik meningkatkan keterampilan dalam 

mendengarkan, berfikir kritis, keterampilan memecahkan 

masalah yang menjadi dasar bagi semua pengajaran. 

i. Pendidikan resolusi konflik menekankan keterampilan untuk 

melihat sudut pandang orang lain dan menyelesaikan perbedaan 

secara damai yang membantu seseorang untuk hidup dalam 

suatu dunia yang multikultural. 

j. Negosiasi dan mediasi merupakan alat-alat pemecahan masalah 

yang sangat cocok dengan masalah-masalah yang dihadapi 

generasi muda, dan orang-orang yang dilatih dalam pendekatan-

pendekatan ini sering menggunakannya untuk memecahkan 

masalah tanpa mencari bantuan orang dewasa. 

 

Berbagai alasan mengenai pentingnya pendidikan resolusi konflik 

di sekolah yang dikemukakan oleh David dan Porter di atas menjadi bahan 

pertimbangan para ahli, pakar dan praktisi pendidikan untuk melaksanakan 

pendidikan resolusi konflik di institusi pendidikan melalui berbagai 

macam pendekatan. Sebagaimana Bodine and Crawford (1994: 27)  

merumuskan empat macam pendekatan dalam pendidikan resolusi konflik 

sebagai berikut: 

a. Process curriculum approach 

Pendekatan dalam resolusi konflik yang menyediakan waktu tertentu 

untuk memberikan pengajaran terkait materi-materi resolusi konflik 

(negosiasi, mediasi,dsb.) dalam sebuah mata pelajaran, kurikulum atau 

rencana pembelajaran yang jelas. 

b. Mediation program approach 

Adalah program pendidikan resolusi konflik bagi para siswa terpilih 

(kader) yang telah dilatih tentang resolusi konflik. 
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c. Peaceable classroom approach 

Sebuah pendekatan yang mengajari siswa di sebuh kelas tentang 

kemampuan dasar, prinsip dan proses dari resolusi konflik. Dalam 

pendekatan ini, program pembelajaran resolusi konflik diintegrasikan 

ke dalam mata pelajaran inti (kewarganegaraan, ilmu pengetahuan 

sosial, ilmu pengetahuan alam, sastra, seni, dsb.) dan juga ke dalam 

strategi manajemen kelas. 

d. Peaceable school approach 

Pendekatan peaceable classroom adalah dasar untuk membangun dan 

mewujudkan keadaan peaceable school. Pendekatan ini bersifat 

komprehensif (menyeluruh) yang menggunakan resolusi konflik 

sebagai suatu system untuk mengelola kehidupan kelas dan sekolah. 

Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada siswa saja, tetapi juga 

kepada seluruh warga sekolah, seperti guru, konselor, staff & 

karyawan, kepala sekolah, serta orang tua siswa. 

Sejalan dengan pendapat Bodine dan Crawford tersebut, secara 

lebih rinci Jones dan Kmitta (2001: 5) menjelaskan beberapa jenis 

pendekatan yang umum digunakan pada program pendidikan resolusi 

konflik di sekolah, yaitu: 

a. Pendekatan kader (the Cadre Approach) 

Merupakan suatu pendekatan yang hanya melatih keterampilan 

resolusi konflik terhadap sekelompok siswa. Pendekatan ini tidak 

dilakukan secara luas, tetapi difokuskan pada siswa di kelas tertentu. 
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Para siswa terpilih kemudian menjadi mediator (pihak ketiga) bila ada 

sesama temannya yang berkonflik. Pendekatan ini tidak memerlukan 

waktu dan biaya yang banyak, karena hanya fokus pada sejumlah kecil 

siswa. Namun pendekatan ini juga memiliki kelemahan, yaitu tidak 

semua siswa mendapatkan pembelajaran resolusi konflik yang 

berimbas pada ketidaktahuan dan tidak memiliki keterampilan resolusi 

konflik. 

b. Pendekatan komprehensif (Comprehensive Approach) 

Pendekatan ini memiliki target yang lebih luas dan bisa diintegrasikan 

kepada kurikulum, visi-misi, kebijakan dan prosedur sekolah. 

Pendekatan ini memiliki beberapa sub jenis metode pendekatan 

sebagai berikut: 

1) Pelatihan siswa (additional student training) 

Pendekatan ini hampir sama dengan pendekatan kader, namun 

berbeda pada jumlah pesertanya. Pendekatan ini menitikberatkan 

pada sekelompok siswa tertentu dengan jumlah yang lebih besar 

seperti kelompok atlet, dewan siswa (pengurus OSIS), anggota 

ekstrakurikuler dan sebagainya. 

2) Pelatihan guru/staf/karyawan sekolah (additional staff training) 

Pendekatan ini berangkat dari pendapat bahwasanya anak / remaja 

meniru apa yang mereka lihat. Sehingga pendekatan ini 

menitikberatkan pelatihan resolusi konflik kepada guru, staf dan 

karyawan sekolah untuk memberi contoh langsung kepada siswa. 
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3) Integrasi kurikulum (curriculum infusion) 

Pendekatan ini menggabungkan antara pendekatan kader dengan 

memasukkan beberapa muatan pendidikan resolusi konflik melalui 

kurikulum pembelajaran formal, misalnya melalui mata pelajaran 

Kewarganegaraan, Ilmu Sosial, dan sebagainya.  

4) Pendekatan menyeluruh (whole school programs) 

Jelas sekali bahwa pendekatan ini merupakan kombinasi dari 

keseluruhan metode pendekatan komprehensif. Pendekatan ini 

memberikan pelatihan dan pendidikan resolusi konflik tidak hanya 

kepada siswa saja, melainkan juga kepada seluruh warga sekolah 

meliputi guru, pegawai, staff, dsb. Selain itu pendekatan ini juga 

mengintegrasikan pendidikan resolusi konflik pada kurikulum mata 

pelajaran, visi-misi, kebijakan, peraturan dan birokrasi sekolah. 

c. Pendekatan masyarakat (Community Linked Program) 

Pendekatan ini berusaha menerapkan pembelajaran resolusi konflik 

kepada masyarakat secara umum. Dalam pelaksanaannya diterapkan di 

berbagai lini kehidupan masyarakat seperti kehidupan berorganisasi, 

sosial, ekonomi, pemerintahan, dan sebagainya. Pendekatan ini 

diklaim paling efektif, karena dalam pelaksanaannya bersifat massal, 

namun juga memiliki kelemahan terutama bila diterapkan pada 

masyarakat yang belum menyadari peran penting dari resolusi konflik. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kader 

dengan  subjek seluruh siswa kelas X-Logam SMK N 1 Kalasan. 
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B. Remaja dan Perkembangannya 

1. Pengertian Masa Remaja 

Kata remaja diterjemahkan dari kata adolescence (dalam Bahasa 

Inggris) atau adolescere (dalam Bahasa Latin) yang berarti tumbuh atau 

tumbuh menjadi dewasa. Saat ini istilah adolescence mempunyai arti lebih 

luas, meliputi kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. 

(Hurlock,1980: 206).  

Hurlock (1980:206) juga menyampaikan, secara umum masa remaja 

terbagi menjadi masa remaja awal dan masa remaja akhir. Rentang usia 

masa remaja awal yaitu antara usia 13 sampai 16 atau 17 tahun, sedangkan 

masa remaja akhir bermula dari usia 16 atau 17 tahun.  Sedangkan definisi 

remaja menurut Sri Rumini & Siti Sundari (2004: 53) masa remaja adalah 

peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami 

perkembangan semua aspek / fungsi untuk memasuki masa dewasa.  Masa 

remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi 

wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Tidak jauh berbeda, 

Desmita (2006: 190) juga menyampaikan gagasannya mengenai batasan 

usia remaja yaitu, batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli 

adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu usia remaja ini biasanya 

dibedakan atas tiga, yaitu: 12-15 tahun = masa remaja awal, 16-18 tahun = 

masa remaja pertengahan, dan 19-21 tahun = masa remaja akhir.  
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Sedangkan definisi remaja secara umum menurut Santrock (2006: 

26) adalah:  

masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa 

yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan social ekonomi, 

fisik, psikis dan psikososial. 

 

Hal senada diungkapan oleh Zakiah Darajat (1990: 23), remaja 

adalah masa peralihan di antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. 

Dalam masa ini anak mengalami masa pertumbuhan dan masa 

perkembangan fisiknya maupun perkembangan psikisnya. Mereka 

bukanlah anak-anak baik bentuk badan ataupun cara berfikir atau bertindak, 

tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang. 

Dari rumusan yang dipaparkan oleh para ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa masa remaja adalah masa transisi (peralihan) antara 

masa kanak-kanak dan masa dewasa yang berlangsung pada usia 12-22 

tahun yang mencakup perubahan pada aspek biologis, kognitif, psikologis, 

dan sosial ekonomi. 

 

2. Tugas Perkembangan Masa Remaja 

Hurlock (1980: 209) menyatakan bahwa semua tugas 

perkembangan pada masa remaja dipusatkan pada penanggulangan sikap 

dan pola perilaku yang kekanak-kanakan dan mengadakan persiapan 

menghadapi masa dewasa. Sejalan dengan pendapat Hurlock tersebut, 

Conny Semiawan (1990: 67),   menambahkan   pernyataan  di  atas dengan 

mengibaratkan remaja: terlalu besar untuk serbet dan terlalu kecil untuk 

taplak meja, karena sudah  bukan anak-anak lagi, tetapi juga belum 
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dewasa Berdasarkan pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa 

kedudukan remaja yang berada dalam masa peralihan, yaitu antara masa 

anak-anak menuju masa dewasa. Hal ini membuat remaja belum 

memperoleh status sebagai orang dewasa namun juga tidak bisa dianggap 

sebagai seorang anak-anak. 

Dalam masa peralihan ini remaja harus belajar menjadi seorang 

dewasa dan menanggalkan sifat-sifat kekanak-kanakannya sebagai salah 

satu tugas perkembangannya, karena hal ini sangatlah penting bagi tugas 

perkembangan selanjutnya. Seperti yang disampaikan oleh Robert 

Havighurst (Hendriarti Agustiani, 2006: 11) bahwa tugas perkembangan 

adalah suatu tugas yang timbul pada suatu periode tertentu dalam 

kehidupan seorang individu. Apabila  tugas tersebut berhasil diselesaikan 

akan membawa kepada kebahagiaan dan keberhasilan penyelesaian tugas-

tugas selanjutnya, sedangkan kegagalan-kegagalan akan membawa 

ketidakbahagiaan dalam diri individu, misalnya berupa celaan dari 

masyarakat, dan atau kesulitan menghadapi tugas-tugas selanjutnya. 

Selanjutnya, Robert Havighurst (Sarlito Wirawan Sarwono, 2005: 

40) mengemukakan tugas-tugas perkembangan remaja sebagai berikut: 

a. Menerima kondisi fisik dan memanfaatkan tubuhnya secara 

efektif. 

b. Menerima hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya 

dari jenis kelamin yang mana pun. 

c. Menerima peran jenis kelamin masing-masing (laki-laki maupun 

perempuan). 

d. Berusaha melepaskan diri dari ketergantungan emosi terhadap 

orang tua dan orang dewasa lainnya. 

e. Mempersiapkan karir ekonomi. 

f. Mempersiapakn perkawinan dan kehidupan berkeluarga. 
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g. Mempersiapkan tingkah laku sosial yang bertanggung jawab. 

h. Mencapai sistem nilai dan etika tertentu sebagai pedoman 

tingkah laku. 

 

Pendapat lain yang mengungkapkan tentang tugas perkembangan 

remaja adalah Syamsu Yusuf & Juntika Nurihsan (2006: 27) merumuskan 

tugas perkembangan remaja usia SMA sebagai berikut: 

a. Pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

b. Mengembangkan kemandirian emosional 

c. Pengembangan kemampuan individual (problem solving / 

decision making) 

d. Pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang positif atau 

keterampilan belajar yang efektif. 

e. Pengembangan perilaku social yang bertanggungjawab (sikap 

altruis, sikap toleran dalam suasana kehidupan yang heterogen: 

multi budaya, etnis, ras dan agama). 

f. Pengembangan upaya pencapaian peran social sebagai pria atau 

wanita. 

g. Pengembangan sikap penerimaan diri secara objektif dan 

pengembanganna secara tepat. 

h. Pengembangan sikap dan kemampuan untuk mencapai 

kemandirian ekonomi. 

i. Pengembangan sikap dan kemampuan mempersiapkan karir di 

masa depan. 

j. Pengambangan upaya pencapaian hubungan baru yang lebih 

matang dengan teman sebaya, baik pria maupun wanita. 

k. Pengembangan sikap positif terhadap pernikahan dan hidup 

berkeluarga. 

 

Sejalan dengan pendapat di atas,Prayitno (1999: 10) menambahkan 

tugas perkembangan peserta didik usia SMA sebagai berikut: 

a. Mencapai kematangan dalam beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Mencapai kematangan dalam hubungan dengan teman sebaya, 

serta kematangan dalam perannya sebagai pria atau wanita. 

c. Mencapai kematangan peetumbuhan jasmani yang sehat. 

d. Mengembangkan penguasaan ilmu, teknologi dan seni sesuai 

dengan program kurikulum 

e. Mencapai kematangan gambaran dan sikap tentang kehidupan 

mandiri secara emosional, sosial, intelektual dan ekonomi. 
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f. Mencapai kematangan gambaran sikap tentang kehidupan 

berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

g. Mencapai kematangan dalam system etika dan nilai. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan 

mengenai tugas-tugas perkembangan remaja yaitu berkaitan dengan 

persiapan-persiapannya menjelang masa dewasa meliputi penerimaan diri 

secara fisik, sosial, dan ekonomi; mulai menerima tanggung jawab; dan 

mengembangkan ketrampilan-keterampilan untuk mempersiapkan diri 

memasuki masa dewasa. Selain itu, remaja juga memiliki tugas untuk 

mengembangkan kecerdasan emosional, perilaku sosial yang bertanggung 

jawab, serta kemampuan pengambilan keputusan (decision making) dan 

penyelesaian masalah-masalahnya (problem solving) secara positif sebagai 

bekal mempersiapkan diri untuk memasuki masa perkembangan 

selanjutnya. 

 

C. Bimbingan Kelompok 

1. Pengertian Bimbingan Kelompok 

Winkel & Sri Hastuti (2004:, 565) merumuskan bahwa bimbingan 

kelompok merupakan sarana untuk menunjang perkembangan optimal 

masing-masing siswa, yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari 

pengalaman pendidikan ini bagi dirinya sendiri. Sejalan dengan pendapat di 

atas, Tohirin (2007: 170) menambahkan bahwa bimbingan kelompok 

adalah suatu cara memberikan bantuan  kepada individu (siswa) melalui 

kegiatan kelompok.  
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Sedangkan definisi bimbingan kelompok menurut Syamsu Yusuf 

dan Juntika Nurihsan (2006:17) adalah sebagai suatu proses bantuan atau 

pertolongan yang diberikan oleh pembimbing atau konselor kepada 

sekelompok peserta bimbingan agar mereka dapat mengembangkan diri 

semaksimal mungkin, lebih mengenal diri, dapat menyesuaikan diri dan 

dapat mencapai hidup bahagia. 

Dari definisi yang telah disampaikan oleh para ahli tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa bimbingan kelompok adalah salah satu teknik dalam 

pemberian layanan bimbingan dan konseling yang difasilitasi oleh guru 

pembimbing melalui kegiatan berkelompok yang memungkinkan untuk 

diikuti oleh sejumlah siswa dan berguna untuk mengembangkan dirinya 

secara optimal dan maksimal. 

 

2. Tujuan Bimbingan Kelompok 

Tujuan bimbingan kelompok menurut Winkel & Sri Hastuti (2004: 

547) adalah menunjang perkembangan pribadi dan perkembangan sosial 

masing-masing anggota kelompok serta meningkatkan mutu kerja sama 

dalam kelompok guna aneka tujuan yang bermakna bagi para partisipan. 

Sedangkan Prayitno (199: 45) secara rinci mengkategorikan tujuan 

bimbingan kelompok menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 

a. Tujuan umum 

Secara umum bimbingan kelompok bertujuan untuk membantu murid-

murid yang mengalami masalah melalui prosedur kelompok. 
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Disamping untuk kepentingan pemecahan masalah bimbingan 

kelompok juga bertujuan untuk mengembangkan pribadi masing-

masing anggota kelompok. 

b. Tujuan khusus 

Tujuan khusus dari bimbingan kelompok yaitu: 

1) Melatih murid-murid untuk berani mengungkapkan pendapat 

dihadapan teman-temannya, yang pada gilirannya dapat 

dimanfaatkan untuk ruang lingkup yang lebih besar seperti 

berbicara di depan orang banyak, di forum-forum resmi dan 

sebagainya. 

2) Melatih siswa untuk dapat bersifat terbuka di dalam kelompok. 

3) Melatih siswa untuk dapat membina keakraban bersama teman-

teman dalam kelompok. 

4) Melatih siswa untuk dapat bersikap tenggang sara dengan orang 

lain. 

5) Melatih siswa untuk dapat mengendalikan diri di dalam kelompok. 

Dari rumusan para ahli di atas maka dapat diketahui bimbingan 

kelompok memiliki tujuan agar siswa mampu mengemukakan pendapatnya 

dan menerima umpan balik serta masukan dari temannya, sehingga mereka 

dapat lebih mudah untuk bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat; 

siswa mampu belajar untuk hidup bersama dengan orang lain yang 

memiliki latar belakang yang berbeda-beda; melatih siswa untuk peka 

terhadap orang lain; dan membantu siswa untuk dapat menemukan potensi 
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yang ada pada diri mereka sehingga potensi tersebut dapat dikembangkan 

dengan optimal 

 

3. Kegunaan Bimbingan Kelompok 

Kegunaan bimbingan kelompok menurut Winkel (2004:565) adalah 

sebagai berikut : 

a. Untuk mengatasi jumlah tenaga pembimbing di sekolah yang masih 

sangat terbatas. 

b. Untuk mendidik dan melatih siswa untuk bisa hidup secara 

berkelompok atau dapat menumbuhkan kerjasama antar siswa. 

c. Untuk melatih siswa agar lebih berani mengemukakan pendapatnya dan 

menghargai pendapat orang lain. 

d. Untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh siswa di sekolah. 

e. Menumbuhkan kesadaran pada siswa yang masih mempunyai masalah 

untuk menghadap pembimbing guna mendapat bimbingan secara lebih 

mendalam. 

Sedangkan Manfaat bimbingan kelompok menurut Dewa Ketut 

Sukardi (2008: 67) yaitu : 

a. Diberikan kesempatan yang luas untuk berpendapat dan membicarakan 

berbagai hal yang terjadi disekitarnya. 

b. Memiliki pemahaman yang obyektif, tepat, dan cukup luas tentang 

berbagai hal yang mereka bicarakan. 
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c. Menimbulkan sikap yang positif terhadap keadaan diri dan lingkungan 

mereka yang berhubungan dengan hal-hal yang mereka bicarakan 

dalam kelompok. 

d. Menyusun program-program kegiatan untuk mewujudkan penolakan 

terhadap yang buruk dan dukungan terhadap yang baik. 

e. Melaksanakan kegiatan-kegiatan nyata dan langsung untuk 

membuahkan hasil sebagaimana yang mereka programkan semula. 

Berdasarkan  pendapat para ahli tersebut, dapat ditarik sebuah 

kesimpulan bahwa manfaat dari layanan bimbingan kelompok adalah 

untuk melatih siswa agar dapat mengemukakan pendapat dan menghargai 

pendapat orang lain, meningkatkan kemampuan berkomunikasi yang baik 

dalam menyelesaikan suatu masalah, melatih siswa untuk dapat hidup 

secara berkelompok, dan menumbuhkan kerjasama antara siswa dalam 

mengatasi masalah. 

 

4. Tahapan Pelaksanaan Bimbingan Kelompok 

Tahap pelaksanaan bimbingan kelompok menurut Prayitno (1995: 

40) ada empat tahapan, yaitu: 

a. Tahap I Pembentukan 

Tahap ini merupakan tahap pengenalan, tahap pelibatan diri atau 

tahap memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Pada 

tahap ini pada umumnya para anggota saling memperkenalkan diri dan 

juga mengungkapkan tujuan ataupun harapan-harapan yang ingin 
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dicapai baik oleh masing-masing, sebagian, maupun seluruh anggota. 

Memberikan penjelasan tentang bimbingan kelompok sehingga masing-

masing anggota akan tahu apa arti dari bimbingan kelompok dan 

mengapa bimbingan kelompok harus dilaksanakan serta menjelaskan 

aturan main yang akan diterapkan dalam bimbingan kelompok ini. Jika 

ada masalah dalam proses pelaksanaannya, mereka akan mengerti 

bagaimana cara menyelesaikannya. Asas kerahasiaan juga disampaikan 

kepada seluruh anggota agar orang lain tidak mengetahui permasalahan 

yang terjadi pada mereka.  

b. Tahap II Peralihan 

Tahap kedua merupakan “jembatan” antara tahap pertama dan 

ketiga. Ada kalanya jembatan ditempuh dengan amat mudah dan lancar, 

artinya para anggota kelompok dapat segera memasuki kegiatan tahap 

ketiga dengan penuh kemauan dan kesukarelaan. Ada kalanya juga 

jembatan itu ditempuh dengan susah payah, artinya para anggota 

kelompok enggan memasuki tahap kegiatan kelompok yang 

sebenarnya, yaitu tahap ketiga. Dalam keadaan seperti ini pemimpin 

kelompok, dengan gaya kepemimpinannya yang khas, membawa para 

anggota meniti jembatan itu dengan selamat. 

Adapun yang dilaksanakan dalam tahap ini yaitu:  

1. Menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap berikutnya. 

2. Menawarkan atau mengamati apakah para anggota sudah siap 

menjalani kegiatan pada tahap selanjutnya. 
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3. Membahas suasana yang terjadi 

4. Meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota 

5. Bila perlu kembali kepada beberapa aspek tahap pertama. 

Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh seorang 

pemimpin, yaitu: 

1) Menerima suasana yang ada secara sabar dan terbuka 

2) Tidak mempergunakan cara-cara yang bersifat langsung atau 

mengambil alih kekuasaannya. 

3) Mendorong dibahasnya suasana perasaan. 

4) Membuka diri, sebagai contoh dan penuh empati. 

c. Tahap III Kegiatan 

Tahap ini merupakan inti dari kegiatan kelompok, maka aspek-

aspek yang menjadi isi dan pengiringnya cukup banyak, dan masing-

masing aspek tersebut perlu mendapat perhatian yang seksama dari 

pemimpin kelompok. Ada beberapa yang harus dilakukan oleh 

pemimpin dalam tahap ini, yaitu sebagai pengatur proses kegiatan yang 

sabar dan terbuka, aktif akan tetapi tidak banyak bicara, dan 

memberikan dorongan dan penguatan serta penuh empati. 

Tahap ini ada berbagai kegiatan yang dilaksanakan, yaitu: 

1) Masing-masing anggota secara bebas mengemukakan masalah atau 

topik bahasan. 

2) Menetapkan masalah atau topik yang akan dibahas terlebih dahulu. 
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3) Anggota membahas masing-masing topik secara mendalam dan 

tuntas. 

4) Kegiatan selingan. 

Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat 

terungkapnya masalah atau topik yang dirasakan, dipikirkan dan 

dialami oleh anggota kelompok. Selain itu dapat terbahasnya masalah 

yang dikemukakan secara mendalam dan tuntas serta ikut sertanya 

seluruh anggota secara aktif dan dinamis dalam pembahasan baik yang 

menyangkut unsur tingkah laku, pemikiran ataupun perasaan. 

d. Tahap IV Pengakhiran 

Pada tahap pengakhiran bimbingan kelompok, pokok perhatian 

utama bukanlah pada berapa kali kelompok itu harus bertemu, tetapi 

pada hasil yang telah dicapai oleh kelompok itu. Kegiatan kelompok 

sebelumnya dan hasil-hasil yang dicapai seyogyanya mendorong 

kelompok itu harus melakukan kegiatan sehingga tujuan bersama 

tercapai secara penuh. Dalam hal ini ada kelompok yang menetapkan 

sendiri kapan kelompok itu akan berhenti melakukan kegiatan, dan 

kemudian bertemu kembali untuk melakukan kegiatan. Ada beberapa 

hal yang dilakukan pada tahap ini, yaitu:  

1) Pemimpin kelompok mengemukakan bahwa kegiatan akan segera 

diakhiri. 

2) Pemimpin dan anggota kelompok mengemukakan kesan dan hasil-

hasil kegiatan. 
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3) Membahas kegiatan lanjutan. 

4) Mengemukakan pesan dan harapan. 

Setelah kegiatan kelompok memasuki pada tahap pengakhiran, 

kegiatan kelompok hendaknya dipusatkan pada pembahasan dan 

penjelajahan tentang apakah para anggota kelompok mampu 

menerapkan hal-hal yang mereka pelajari (dalam suasana kelompok), 

pada kehidupan nyata mereka sehari-hari. 

 

5. Model Bimbingan Kelompok 

Beberapa jenis metode bimbingan kelompok menurut Tohirin 

(2007: 290) yaitu: 

a. Program Home Room 

Program ini dilakukan dilakukan di luar jam pelajaran dengan 

menciptakan kondisi sekolah atau kelas seperti di rumah sehingga 

tercipta suatu kondisi yang bebas dan menyenangkan. Dalam program 

ini guru pembimbing membangun komunikasi seperti di rumah 

sehingga muncul suasana keakraban. Tujuan utama program ini adalah 

agar guru dapat mengenal siswanya secara lebih dekat sehingga dapat 

membantunya secara maksimal. 

b. Karyawisata 

Metode ini  dilaksanakan dengan mengunjungi dan meninjau 

objek-objek yang berkaitan dengan pelajaran tertentu agar siswa bisa 

mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Dalam 
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pelaksanaannya, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Dan setelah 

selesai, dilakukan diskusi antar kelompok tentang apa yang sudah 

mereka dapatkan selama mengikuti karyawisata. Hal ini akan 

mendorong aktivitas penyesuaian diri, kerjasama, tanggung jawab, 

kepercayaan diri serta mengembangkan bakat dan cita-cita. 

c. Diskusi kelompok 

Diskusi kelompok merupakan suatu cara di mana siswa 

memperoleh kesempatan untuk memecahkan masalah secara bersama-

sama. Setiap siswa memperoleh kesempatan untuk mengemukakan 

pikirannya masing-masing dalam memecahkan suatu masalah. Dalam 

melakukan diskusi siswa diberi peran-peran tertentu seperti pemimpin 

diskusi dan notulis dan siswa lain menjadi peserta atau anggota. 

Dengan demikian diharapkan akan timbul rasa tanggung jawab dan 

harga diri. 

d. Kegiatan Kelompok 

Kegiatan kelompok dapat menjadi suatu teknik yang baik 

dalam bimbingan, karena kelompok memberikan kesempatan pada 

individu (para siswa) untuk berpartisipasi secara baik. Banyak kegiatan 

tertentu yang lebih berhasil apabila dilakukan secara kelompok. 

Kegiatan kelompok ini dapat mengembangkan bakat dan menyalurkan 

dorongan-dorongan tertentu dan siswa dapat menyumbangkan 

pemikirannya. Dengan demikian akan muncul tanggung jawab dan 

rasa percaya diri. 
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e. Organisasi Siswa 

Organisasi siswa khususnya di lingkungan sekolah dapat 

menjadi salah satu teknik dalam bimbingan kelompok. Melalui 

organisasi siswa banyak masalah-masalah siswa yang sifatnya 

individual maupun kelompok dapat dipecahkan. Melalui organisasi 

siswa, para siswa memperoleh kesempatan mengenal berbagai aspek 

kehidupan sosial. Mengaktifkan siswa dalam organisasi siswa dapat 

mengembangkan bakat kepemimpinan dan memupuk rasa tanggung 

jawab serta harga diri siswa. 

f. Sosiodrama 

Sosiodrama dapat digunakan sebagai salah satu metode 

bimbingan kelompok untuk membantu memecahkan masalah siswa 

melalui drama. Masalah yang didramakan adalah masalah-masalah 

sosial. Metode ini dilakukan melalui kegiatan bermain peran. Dalam 

sosiodrama, individu akan memerankan suatu peran tertentu dari 

situasi masalah sosial.  

Pemecahan masalah individu diperoleh melalui penghayatan 

peran tentang situasi masalah yang dihadapinya. Setelah pementasan 

peran kemudian diadakan diskusi mengenai cara-cara pemecahan 

masalah. 

g. Psikodrama 

Metode ini hampir sama dengan sosiodrama, bedanya terletak 

pada masalah yang didramakan. Dalam sosiodrama masalah yang 
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diangkat adalah masalah sosial, akan tetapi pada psikodrama yang 

didramakan adalah masalah psikis yang dialami individu.  

h. Pengajaran Remedial 

Pengajaran remedial (remedial teaching) merupakan suatu 

bentuk pembelajaran yang diberikan kepada seorang atau beberapa 

orang siswa untuk membantu kesulitan belajar yang dihadapinya. 

Pengajaran remedial merupakan salah satu teknik pemberian 

bimbingan yang dapat dilakukan secara individu maupun kelompok 

tergantung kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa. 

Dalam penelitian ini, bentuk dalam bimbingan kelompok yang akan 

digunakan oleh peneliti adalah permainan dan diskusi kelompok. Eva 

Emania Eliasa (2009) mengutarakan bahwa permainan juga merupakan 

salah satu media bimbingan dan konseling dalam menghadapi konseli, 

khususnya terhadap anak karena terkadang anak tidak mampu mengatakan 

tetapi dapat menunjukkan dalam perilakunya. Dalam penelitian ini, bentuk 

bimbingan kelompok yang akan digunakan oleh peneliti adalah permainan 

dan diskusi kelompok. Asumsi peneliti adalah dengan melalui permainan 

maka siswa  akan belajar secara langsung melalui pengalaman dan siswa 

dapat dengan mudah menerima makna dari pengalaman yang telah 

diperolehnya. Sedangkan melalui diskusi kelompok siswa memperoleh 

kesempatan untuk menganalisa dan mengutarakan pikirannya masing-

masing, kemudian memecahkan suatu permasalahan secara bersama-sama 

dengan teman satu kelompoknya sehingga dapat membentuk  rasa tanggung  
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jawab, memahami orang lain serta dapat menghadapi masalah dengan baik. 

Penjabaran tentang permainan dan diskusi kelompok akan dijelaskan pada 

sub-bab berikutnya secara lebih rinci. 

 

D. Diskusi Kelompok 

1. Pengertian Diskusi Kelompok 

Definisi diskusi kelompok menurut Dewa Ketut Sukardi (2008: 

220) adalah suatu pertemuan dua orang atau lebih, yang ditujukan untuk 

saling tukar pengalaman dan pendapat, dan biasanya menghasilkan suatu 

keputusan bersama. Dalam diskusi kelompok terdapat unsur percakapan 

orang-orang yang bertemu, tujuan yang ingin dicapai, proses saling tukar 

pengalaman dan pendapat, dan keputusan atau kemufakatan bersama. 

Sedangkan Moh.Uzer Usman (2005: 94) menyatakan bahwa diskusi 

kelompok merupakan suatu proses yang teratur yang melibatkan 

sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan 

berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan atau 

pemecahan masalah. 

Berdasarkan definisi yang telah disampaikan oleh para ahli tersebut, 

maka dapat ditarik kesimpulan diskusi kelompok adalah suatu teknik 

bimbingan yang diberikan terhadap siswa di mana guru memberi 

kesempatan kepada para siswa (kelompok-kelompok siswa) untuk 

mengadakan perbincangan guna mengumpulkan pendapat, membuat 

kesimpulan atau menyusun berbagai alternatif pemecahan suatu masalah. 
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2. Tujuan Diskusi Kelompok 

Diskusi kelompok memiliki tujuan-tujuan tertentu yang ingn dicapai 

dalam pelaksanaannya. Adapun tujuan diskusi kelompok menurut Dewa 

Ketut Sukardi (2008: 221) antara lain: 

a. Siswa memperoleh informasi yang berharga dari teman diskusi dan 

atau pembimbing diskusi. 

b. Membangkitkan motivasi dan semangat siswa untuk melaksanakan 

suatu tugas. 

c. Mengembangkan kemampuan siswa berpikir kritis, mampu melakukan 

analisis dan sintesis atas data atu informasi yang diterimanya. 

d. Mengembangkan keterampilan dan keberanian siswa untuk 

mengemukakan pendapat secara jelas dan terarah. 

e. Membiasakan kerja sama di antara siswa. 

Sedangkan J.J Hasibuan dan Moedjiono (2006: 23) menyatakan 

bahwa diskusi kelompok diadakan dengan tujuan berbagi informasi atau 

pengalaman, mengambil keputusan atau memecahkan suatu masalah. 

Selanjutnya, J.J Hasibuan dan Moedjiono menjabarkan tujuan diadakannya 

diskusi kelompok adalah sebagai berikut : 

a. Memberi kesempatan kepada siswa untuk menyalurkan kemampuan 

dalam berinteraksi dengan orang lain. 

b. Membantu siswa untuk lebih bersikap terbuka terhadap sekitarnya. 

c. Menbantu siswa untuk belajar berfikir kritis dalam menyampaikan 

gagasan atau pendapat. 
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d. Membantu siswa belajar menilai kemampuan dan peranan diri sendiri 

maupun teman-temannya. 

e. Membantu siswa menyadari dan mampu merumuskan berbagai masalah 

yang “dilihat” baik dari pengalaman sendiri maupun dari pelajaran di 

sekolah. 

f. Melatih siswa untuk dapat menerima masukan dari orang lain. 

g. Mengembangkan motivasi siswa untuk dapat menerima masukan dari 

orang lain. 

Dari beberapa definisi menurut para ahli tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa diskusi kelompok secara umum bertujuan memberikan 

kesempatan secara langsung kepada siswa agar dapat berpartisipasi aktif 

dalam pembicaraan kelompok untuk mengemukakan ide, pikiran, gagasan 

dan pendapatnya terhadap pokok bahasan yang didiskusikan guna 

mengambil kesimpulan dan memecahlan masalah bersama. 

 

3. Langkah-Langkah dalam Diskusi Kelompok 

Diskusi kelompok yang ideal adalah yang memiliki langkah-

langkah terstruktur. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses 

keberlangsungan diskusi kelompok tersebut. J.J Hasibuan dan Moedjiono 

(2002: 23) menerangkan langkah-langkah diskusi kelompok sebagai 

berikut: 

a. Guru mengemukakan masalah yang akan didiskusikan dan memberikan 

pengarahan seperlunya mengenai cara-cara pemecahannya. 
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b. Dengan pimpinan guru, para siswa membentuk kelompok-kelompok 

diskusi, memilih pimpinan diskusi (ketua, sekretaris, pelapor), 

mengatur tempat duduk, ruangan, sarana dan sebagainya. 

c. Siswa berdiskusi  dalam kelompoknya masing-masing, sedangkan guru 

berkeliling dari satu kelompok ke kelompok yang lain (kalau ada lebih 

dari satu kelompok), menjaga ketertiban, serta memberikan dorongan 

dan bantuan agar setiap anggota kelompok berpartsipasi aktif dan agar 

diskusi berjalan lancar. 

d. Tiap kelompok melaporkan hasil diskusinya, kemudian ditanggapi oleh 

semua siswa, terutama dari kelompok lain dan guru memberi ulasan 

terhadap laporan tersebut. 

e. Akhirnya siswa mencatat hasil diskusi dan guru mengumpulkan laporan 

hasil diskusi dari tiap kelompok. 

Sedangkan menurut Menurut Suprihadi Saputro, Zainal Abidin, dan 

I Wayan Sutama (2000: 184) langkah-langkah diskusi kelompok adalah 

sebagai berikut: 

a. Merumuskan masalah secara jelas. 

b. Dengan pimpinan guru para siswa membentuk kelompok diskusi. 

c. Melaksanakan diskusi. Setiap anggota diskusi hendaknya tahu persis 

apa yang akan didiskusikan dan bagaimana cara berdiskusi yang baik. 

Diskusi harus berjalan dalam suasana bebas, setiap anggota mengetahui 

bagaimana mereka mempunyai hak bicara yang sama. 

d. Melaporkan hasil diskusinya. 
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e. Akhirnya siswa mencatat hasil diskusi, dan guru mengumpulkan 

laporan hasil diskusi kelompok. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan 

bahwa dalam pelaksanaan diskusi kelompok ada langkah-langkah yang 

harus dilalui yaitu perumusan masalah yang jelas agar pokok bahasan 

diskusi tidak menyimpang dari tujuan, pembentukan kelompok diskusi, 

pelaksanaan diskusi, pelaporan hasil diskusi, dan terakhir adalah 

pencatatan hasil diskusi yang telah dilaksanakan.  

 

4. Bentuk-Bentuk Diskusi Kelompok 

J.J. Hasibuan dan Moedjiono (2002: 20) mengemukakan bentuk-

bentuk diskusi kelompok sebagaimana berikut: 

a. Whole group 

Adalah suatu bentuk diskusi kelompok yang pesertanya tidak lebih dari 

15 orang. 

b. Buzz group 

Satu kelompok besar (kelas) yang kemudian dibagi menjadi kelompok 

– kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang. 

c. Panel 

Suatu kelompok kecil, biasanya 3-6 orang, mendiskusikan suatu subjek 

tertentu dan dipimpin oleh seorang moderator. 

d. Syndicate group 

Suatu kelompok besar (kelas) dibagi menjadi beberapa kelompok kecil 

yang terdiri dari 3-6 orang. Guru menjelaskan garis besar problem 
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kepada kelas, kemudian tiap-tiap kelompok (syndicate) diberi tugas 

untuk mempelajari suatu aspek tertentu. Hasil dari tiap-tiap syndicate 

dibawa kepada kelompok besar untuk didiskusikan lebih lanjut. 

e. Brain Storming group 

Kelompok menyumbangkan ide-ide baru tanpa dinilai segera dan tiap-

tiap anggota kelompok mengeluarkan pendapatnya. Metode ini 

bertujuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri dalam mengemukakan 

ide-idenya. 

f. Symposium 

Beberapa orang membahas tentang berbagai aspek dari suatu subjek 

tertentu, dan membacakan di hadapan peserta symposium secara 

singkat (5-20 menit), Kemudian peserta memberikan tanggapan, 

pertanyaan ataupun sanggahan. Bahasan dari sanggahan dan pertanyaan 

tersebut yang akhirnya dirumuskan menjadi hasil symposium. 

g. Informal debate 

Kelas dibagi menjadi dua tim yang kira-kira sama besarnya kemudian 

mendiskusikan subjek yang cocok untukdiperdebatkan tanpa 

memperhatikan peraturan perdebatan formal. 

h. Colloquium 

Seseorang atau bebrapa narasumber menjawab pertanyaan – pertanyaan 

dari audience. 

i. Fish bowl 

Beberapa orang peserta dipmpin oleh seorangketua mengadakan suatu 

diskusi untuk mengambil suatu keputusan. Tempat duduk diatur 
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sedemikian rupa sehingga kelompok peserta berada mengelilingi 

kelompok diskusi, seolah-olah melihat ikan yang berada dalam sebuah 

mangkuk (fish bowl). 

Tidak jauh berbeda dengan pendapat JJ.Hasibuan dan Moedjiono, 

Roestiyah N.K (2001:9) menjabarkan bentuk diskusi kelompok sebagai 

berikut : 

a. Whole Group 

 Yaitu suatu diskusi dimana anggota kelompok yang melaksanakan tidak 

lebih dari 15 (lima belas) orang. 

b. Buzz Group 

 Yaitu suatu kelompok besar dibagi menjadi dua sampai delapan 

kelompok yang lebih kecil. Jika diperlukan kelompok kecil ini diminta 

melaporkan hasil diskusi pada kelompok besar. 

c. Panel  

 Pada panel dimana suatu kelompok kecil (antara 3-6 orang) 

mendiskusikan suatu subjek tertentu, mereka duduk dalam susunan 

semi melingkar dihadapkan pada suatu kelompok besar peserta lainnya. 

Yang duduk sebagai panelis adalah orang yang ahli dalam bidangnya. 

d. Symposium 

 Teknik ini menyerupai panel, hanya sifatnya lebih formal. Dalam 

teknik ini moderator tidak seaktif seperti pada panel. Moderator lebih 

banyak mengkoordinir pembicaraan saja. Teknik symposium kadang-

kadang mengalami kesulitan disebabkan oleh pertama, sukar 
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menemukan penyanggah yang mampu mempersiapkan bahan bahasan 

itu secara ringkas dan kompherensif. Kedua, fungsi atau peranan 

moderator dalam symposium tidak sama aktifnya seperti dalam panel, 

sehingga jalannya symposium sering tanpak kurang lancar. Ketiga, 

sukar sekali mengendalikan sambutan-sambutan, sehingga kerap kali 

memperpanjang waktu yang sudah ditentukan. Namun demikian teknik 

symposium memiliki keunggulan pula dalam penggunaannya. Teknik 

ini membahas hal-hal yang aktual, dan memberi kesempatan pada 

pendengarnya untuk berpartisipasi aktif. 

e. Caologium 

 Adalah cara berdiskusi yang dijalankan oleh beberapa orang nara 

sumber, yang berpendapat, menjawab pertanyaan-pertanyan, tetapi 

tidak dalam bentuk pidato. Dalam bentuk wawancara dengan nara 

sumber tentang pendapatnya mengenai sustu masalah, kemudian 

mengundang pertanyaan-pertanyaan tambahan dari para pendengarnya.  

f.  Informal-debate 

 Dalam diskusi ini dilaksanakan dengan membagi kelompok menjadi 

dua tim yang sama  kuat dan jumlahnya agar seimbang. Kedua tim ini 

mendiskusikan subjek yang cocok untuk diperdebatkan dengan tidak 

menggunakan banyak aturan, sehingga jalannya perdebatan lebih bebas. 

g. Fish Bowl 

 Dalam diskusi ini terdiri dari seorang moderator dari satu atau tiga nara 

sumber pendapat, mereka duduk dalam susunan semi lingkaran berderat 
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dengan tiga kursi kosong menghadap kelompok. Kemudian moderator 

meminta kepada peserta dengan suka rela dari kelompok besar, untuk 

menduduki kursi yang kosong yang ada di depan mereka. 

Dari berbagai macam bentuk diskusi kelompok di atas, peneliti 

akan  melaksanakan diskusi kelompok dalam bentuk diskusi kelompok 

kecil (Buzz Group Discussion) sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Suprihadi Saputro, Zainal Abidin, dan I Wayan Sutama (2000: 181-184) 

bahwa dalam diskusi  kelompok kecil diatur agar siswa dapat berhadapan 

muka dan bertukar pikiran dengan mudah. Hasil diskusi yang diharapkan 

ialah agar segenap individu membandingkan persepsinya yang mungkin 

berbeda-beda mengenai bahan pelajaran, membandingkan interpretasi dan 

informasi yang diperoleh masing-masing individu yang dapat saling 

memperbaiki pengertian, persepsi, informasi, interpretasi, sehingga dapat 

dihindarkan dari kekeliruan. Dalam diskusi dengan anggota kecil 

memungkinkan setiap anak memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi. 

Kemudian jika diperlukan, tiap-tiap kelompok kecil tersebut melaporkan 

hasil diskusi kelompok pada kelompok besar. 

 

5. Kelebihan dan kekurangan  

Setiap metode yang digunakan dalam pemberian layanan pasti 

memilki kekurangan dan kelebihan. Adapaun kelebihan dan kekurangan 

diskusi kelompok menurut Suryosubroto (2009: 172) yaitu: 
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a. Kelebihan Diskusi Kelompok 

1) Metode diskusi melibatkan semua siswa secara langsung dalam 

proses belajar. 

2) Setiap siswa dapat menguji tingkat pengetahuan dan penguasaan 

bahan pelajaran masing-masing. 

3) Metode diskusi kelompok dapat menumbuhkan dah 

mengembangkan cara berfikir dan bersikap. 

4) Dengan mengajukan dan mempertahankan pendapatnya dalam 

diskusi diharapkan dapat memperoleh kepercayaan akan 

kemampuannya sendiri. 

5) Metode diskusi dapat menunjang usaha-usaha pengembangan sikap 

social dan sikap demokratis para siswa. 

b. Kekurangan Diskusi Kelompok 

1) Suatu diskusi dapat diramalkan sebelumnya mengenai bagaimana 

hasilnya sebab tergantung kepada kepemimpinan siswa dan 

partisipasi angotanya. 

2) Suatu diskusi memerlukan keterampilan-keterampilan tertentu yang 

belum pernah diajarkan sebelumnya. 

3) Diskusi yang mendalam memerlukan waktu yang banyak. 

4) Tidak semua topik dapat dijadikan pokok diskusi, tapi hanya hal-hal 

yang bersifat problematis saja yang dapat didiskusikan. 

5) Sering terjadi dalam proses diskusi siswa kurang berani 

mengemukakan pendapatnya. 
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Untuk mengatasi kelemahan tersebut Yusuf Djajadista 

(Suryosubroto, 2009:  173) mengemukakan saran mengenai usaha-usaha 

yang dapat dilakukan antara lain: 

a. Siswa dikelompokkan menjadi kelompok kecil, yang anggotanya terdiri 

dari siswa pandai dan kurang pandai, pandai berbicara dan kurang 

pandai berbicara, perempuan dan laki-laki. 

b. Agar tidak menimbulkan “kelompok-isme”, ada baiknya jika setiap 

diskusi dengan tema yang berbeda dibuat kelompok lagi dengan cara 

pertukaran kelompok. 

c. Topik-topik yang dijadikan pokok-pokok diskusi diambil dari buku-buku 

atau kejadian langsung yang terjadi dalam masyarakat. 

d. Mengusahakan penyesuaian waktu dengan besar topik yang dijadikan 

pokok bahasan. 

e. Menyiapkan dan melengkapi semua sumber data yang diperlukan, baik 

yang tersedia di sekolah maupun yang terdapat di luar sekolah. Dengan 

memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut diharapkan dapat 

mengurangi kelemahan metode tersebut.  

E. Permainan 

1. Definisi Permainan 

Badiatul Muchlisin Asti (2009: 11), menyatakan bahwa permainan 

adalah kegiatan pelatihan di dalam atau di luar ruangan yang 

menyenangkan dan penuh dengan tantangan. Adapun bentuk dari 

kegiatannya berupa stimulasi kehidupan melalui kegiatan yang kreatif, 
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rekreatif, dan edukatif. Baik secara individual maupun secara kelompok, 

dengan tujuan untuk pengembangan diri maupun kelompok. 

Tidak jauh berbeda, Djamaludin Ancok (2002: 5) mendefinisikan 

permainan sebagai: 

Sebuah simulasi kehidupan yang kompleks menjadi sederhana 

melalui penggunaan metafora yang melibatkan aspek fisik 

(motorik), kecerdasan pikiran (kognitif), dan fisik motorik 

(psikomotorik) yang merupakan modalitas dalam merekam suatu hal 

yang dipelajari. 

 

Lain halnya dengan Joan Freeman dan Utami Munandar (Andang 

Ismail, 2009: 27) yang mendefinisikan permainan sebagai suatu aktifitas 

yang membantu individu mencapai perkembangan yang utuh, baik fisik, 

intelektual, sosial, moral, dan emosional. 

Kegiatan permainan atau outbond telah menjadi kegiatan fenomenal 

yang kian banyak diminati masyarakat. Berbagai organisasi, lembaga, dan 

perusahaan beramai-ramai menyelenggarakan kegiatan semacam ini untuk 

meningkatkan kinerja anggota atau pegawainya. Metode ini tidak hanya 

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau instansi tertentu, tetapi juga 

telah merambah ke dunia pendidikan. Salah satu metode mengajar yang 

popular disebut quantum learning telah memasukkan pelatihan di alam 

terbuka sebagai salah satu pendekatan yang digunakan (Badiatul Muchlisin 

Asti, 2009: 12). Pendapat tersebut di atas didukung oleh fakta yang terjadi 

di lapangan. Akhir-akhir ini metode permainan mulai dilirik oleh dunia 

pendidikan dengan dijadikan sebagai sistem pendidikan alternatif, seperti 

sekolah alam. Hal ini dapat dilihat dari bermunculannya sekolah alam 
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seperti di Ciganjur, Semarang dan juga di Yogyakarta. Saat ini ada satu 

sekolah alam yang terkenal sebagai pelopor pendidikan alternatif yang 

berhasil mengenalkan model pendidikan berbasis permainan dan outbond, 

yaitu Kandank Jurank Doank di Ciputat. Dewasa ini, lembaga sekolah 

formal juga banyak yang menjadikan metode permainan sebagai variasi 

pembelajaran. Secara berkala, peserta didik diajak untuk belajar di luar 

kelas atau alam terbuka.  

Menurut beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan 

bahwa definisi permainan adalah suatu aktifitas belajar yang dilakukan oleh 

beberapa individu atau kelompok yang melibatkan aspek motorik, kognitif 

dan psikomotorik untuk pengembangan diri yang meliputi kecakapan fisik, 

intelektual, sosial, moral dan emosional.  

 

2. Manfaat dan Kelebihan Permainan 

Joan Freeman dan Utami Munandar (Andang Ismail, 2009: 27) 

menyebutkan beberapa manfaat permainan sebagai berikut:  

a. Sebagai penyalur energi yang berlebih yang dimiliki anak 

b. Sebagai sarana menyiapkan hidupannya kelak dewasa 

c. Sebagai pelanjut citra kemanusiaan. 

d. Untuk membengun energi yang hilang 

e. Untuk memperolah kompensasi atas hal-hal yang tidak 

diperolehnya. 

f. Bermain juga memungkinkan anak melepaskan perasaan-perasaan 

dan emosi-emosinya, yang dalam realita tidak dapat 

diungkapkannya. 

g. Memberi stimulus pada pembentukan kepribadian. 
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As’adi Muhammad (2009: 40) menyebutkan bahwa kegiatan ini 

bermanfaat untuk meningkatkan keberanian dalam bertindak maupun 

berpendapat serta membentuk pola pikir kreatif dan dapat meningkatkan 

kecerdasan emosional, spiritual dalam berinteraksi. Selanjutnya Budiatul 

Muchlisin Asti (2009: 22) menyebutkan beberapa manfaat dari permainan, 

yaitu : 1) komunikasi efektif; 2) pemecahan masalah; 3) pengembangan 

tim; 4) kepercayaan diri; 5) kepemimpinan; 6) kerja sama; 7) permainan 

yang menghibur; 8) konsentrasi; dan 9) kejujuran. 

Adapun kelebihan dari metode permainan, menurut Cohen & 

Prusak (2001: 135), yaitu: 

a. Permainan merupakan bentuk pengalaman dalam pembelajaran. 

Peserta belajar dari apa yang mereka lakukan, karena dalam 

permainan terjadi interaksi yang efektif diantara peserta. 

b. Meningkatkan kepedulian, minat, dan keingintahuan peserta 

sehingga membuat pembelajaran akan lebih reseptif. 

c. Membantu peserta menurunkan keengganan belajar hal yang 

baru dengan melibatkan mereka dalam penugasan aktif. 

d. Menyuguhkan tingkat realitas tentang kehidupan nyata yang 

tidak terdapat pada metode lain. 

e. Memiliki nilai motivasi yang tinggi. Kompetisi mengalahkan 

“tim lawan” merupakan dorongan untuk menggali potensi. 

f. Menyediakan keterlibatan/keikutsertaan untuk siapa saja. Semua 

peserta, baik yang cepat, menengah, ataupun yang lambat 

mempunyai kesempatan yang sama dalam keterlibatannya.  

g. Menekankan peran aktif peserta. Peserta dalam hal ini lebih 

aktif dan peran dari trainer/fasilitator tidak begitu diutamakan. 

h. Menekankan pembelajaran yang kolaboratif “teman sebaya”. 

Peserta belajar dari interaksi yang mereka lakukan. Permainan 

mengenalkan bahwa kelompok merupakan sumber daya 

pembelajaran yang luar biasa.  

i. Pembelajaran dilakukan dengan cepat, karena permainan 

membentuk pengalaman dalam jangka waktu yang singkat. 

j. Permainan hanya menghasilkan pemenang. Sebuah permainan 

akan menghasilkan pemenang dan yang kalah sesuai dengan 

aturan yang diterapkan. Tetapi pada kenyataannya, setiap 
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peserta adalah “pemenang” karena mereka belajar dari 

pengalaman. 

k. Membuat resiko yang diperoleh dalam tahap aman. Permainan 

lebih memberi penghargaan dari pada memberi hukuman kepada 

peserta.   

l. Permainan digunakan sebagai alat yang proyektif. Peserta 

dipacu semangatnya untuk menjadi diri sendiri, perilaku mereka 

akan dilihat oleh peserta lainnya. Perilaku yang muncul dapat 

dikritisi sehingga menjadi dasar untuk belajar tentang perilaku 

seseorang.  

m. Dapat membantu pengembangan skill. Dalam permainan 

membutuhkan partisipasi aktif sehingga peserta mempunyai 

kesempatan untuk membangun skill tersebut, seperti 

perencanaan, menganalisa, memprioritaskan, mengambil 

keputusan, serta memberikan dan menerima umpan balik. 

n. Menguatkan prinsip, konsep, dan teknik yang pernah diajarkan 

kepada peserta. 

o. Mengembangkan kapasitas otak kanan, karena permainan 

merangsang sisi intuitif, kreatif, emosional, dan spontanitas dari 

peserta. 

 

Scannell (2010: 6) juga menyebutkan kelebihan-kelebihan metode 

permainan sebagai berikut: 

a. Permainan dapat menyuguhkan keadaan dan pengalaman yang 

merupakan interpretasi dari dunia nyata, seperti emosi, salah 

paham, dsb. 

b. Permainan membantu peserta untuk merasakan sebuah proses 

pengalaman langsung. 

c. Peserta lebih mudah memahami poin penting dari suatu hal 

melalui permainan. 

d. Peserta belajar untuk dapat mempercayai sesamanya. 

e. Peserta dapat belajar untuk lebih fleksibel dan adaptif. 

f. Permainan memberikan banyak peluang dan kesempatan dalam 

hal terjalinnya sebuah emosi, komunkasi dan feel antar peserta. 

 

Dari berbagai pernyataan para ahli di atas dapat kita ketahui bahwa 

permainan memiliki banyak sekali manfaat dan kelebihan bila digunakan 

sebagai sebuah metode pembelajaran atau pemahaman terhadap suatu hal. 

Penulis berpendapat bahwa manfaat dan kelebihan dari permainan tersebut 
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dapat membantu siswa / peserta dalam memahami dan menerima 

pengetahuan tentang resolusi konflik. Hal ini dikarenakan dalam permainan 

pasti akan muncul suatu kondisi dimana tiap peserta dituntut untuk saling 

berinteraksi atau berkomunikasi, dan tidak jarang terjadi konflik-konflik 

seperti kesalahpahaman antar peserta, ketidakpercayaan antar peserta, dsb. 

Dari pengalaman konflik secara langsung inilah peserta difasilitasi untuk 

memahami dan mempelajari esensi dari resolusi konflik tersebut. 

 

3. Tahapan Permainan 

Dikemukakan bahwa permainan merupakan sarana belajar melalui 

pengalaman -pengalaman langsung. Banyak pakar pendidikan mengajukan 

konsep sebuah proses belajar efektif. Djamaludin Ancok (2002: 7) 

mengemukakan bahwa setiap proses belajar yang efektif membutuhkan 

tahap-tahap sebagai berikut: 

a. Pembentukan Pengalaman (Experience) 

Peserta dilibatkan dalam sebuah permainan dengan peserta lain. 

Dalam permainan ini peserta belajar secara langsung untuk 

memperoleh pengalaman fisik, intelektual dan emosional. Dengan 

pengalaman tersebut, tiap peserta siap memasuki tahapan berikutnya 

yaitu tahapan pencarian makna (debriefing). 
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b. Perenungan Pengalaman (Reflect) 

Kegiatan ini bertujuan untuk memroses pengalaman dari 

kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam kegiatan refleksi 

ini, fasilitator merangsang peserta untuk menyampaikan pengalaman 

pribadi yang dirasakan secara fisik, intelektual dan emosional.  

c. Pembentukan Proses (Form Concepts) 

Pada tahap ini peserta mencari makna dari pengalaman fisik, 

intelektual dan emosional yang diperoleh dari keterlibatan dalam 

kegiatan-kegiatan sebelumnya. Tahapan ini dilakukan sebagai 

kelanjutan tahap refleksi dengan menanyakan pada peserta apa 

hubungan antara kegiatan yang telah dilakukan dengan perilaku yang 

benar-benar nyata dalam kehidupan. 

d. Pengujian Konsep (Test Concepts) 

Pada tahap ini peserta diajak untuk merenungkan dan 

mendiskusikan sejauh mana konsep yang telah terbentuk di dalam 

tahapan sebelumnya yakni tahap pembentukan proses dapat diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Dan peserta diajak untuk melihat 

relevansi permainan dengan kegiatan di dunia nyata.  

Sedangkan Ments (1983: 39) berpendapat dalam sebuah 

pelaksanaan kegiatan permainan seorang fasilitator permainan harus 

mengikuti beberapa tahapan sebagai berikut: 
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a. Menentukan Sasaran Kegiatan 

Dalam tahapan ini, seorang fasilitator harus menentukan 

sasaran atau tujuan dari kegiatan permainan yang akan dilakukan. 

Misalnya, “dalam kegiatan ini kita akan mengeksplorasi tentang 

masalah pengelolaan emosi” atau “di akhir sesi kegiatan ini, peserta 

diharapkan dapat memiliki kemampuan untuk berfikir kreatif”, dan 

sebagainya. Selain menentukan tujuan, seorang fasilitator juga 

berkewajiban untuk menjelaskan bagaimana kegiatan yang dilakukan 

dapat disesuaikan dengan kurikulum pembelajaran. 

b. Menganalisis Hambatan Eksternal 

Seorang fasilitator harus mampu menganalisis kemugkinan-

kemungkinan hambatan yang bisa saja terjadi selama pelaksanaan 

kegiatan.  Jika fasilitator mengetahui hambatannya, maka diharapkan 

mampu melakukaan tindakan preventif untuk meminimalisir 

hambatan-hambatan tersebut.  

c. Mendata Faktor-faktor Penting 

Tahapan ini sangat berkaitan dengan tahap pertama, yaitu 

sasaran kegiatan. Faktor-faktor penting yang dimaksudkan dalam 

tahapan ini adalah beberapa poin pokok yang hendak disampaikan 

atau kemampuan yang ingin ditingkatakan pada peserta kegiatan 

permainan. Poin pokok inilah yang akan menjadi titik acuan fasilitator 
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untuk menentukan atau merancang kegiatan yang akan diberikan pada 

peserta. 

d. Menentukan Prosedur Kegiatan 

Tahapan ini sangat penting keberadaannya. Karena di tahap 

inilah seorang fasilitator harus merancang prosedur kegiatan 

sedemikian rupa sebelum memberikan kegiatan pada peserta. 

e. Mempersiapkan Alat Bantu yang Dibutuhkan 

Setiap permainan memiliki karakteristik yang berbeda-beda 

antara satu dengan yang lainnya. Begitu pula halnya dengan alat dan 

bahan dalam permainan atau naskah dalam suatu role playing. 

Sehingga untuk melakukan suatu permainan tertentu yang 

memerlukan alat, abahan atau naskah, seorang fasilitator harus 

mempersiapkannya terlebih dahulu. 

f. Pelaksanaan Kegiatan 

Di tahapan inilah berlangsung kegiatan yang sudah 

direncanakan sebelumnya. Tahapan ini memiliki beberapa sub tahap 

lagi yaitu arahan kepada peserta, pemanasan, inti pelaksanaan, dan 

akhir kegiatan. 

g. Debriefing (Diskusi untuk mengubah perilaku yang diharapkan) 

Setelah pelaksanaan kegiatan permainan, diadakanlah tahapan 

debriefing, untuk mengajak peserta menemukan makna di balik 

kegiatan yang sudah dilakukan bersama-sama sebelumnya. Dalam 
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tahapan ini fasilitator melontarkan beberapa pertanyaan untuk 

mengetahui apa yang dirasakan peserta, dan juga menggiring sisi 

kognitif peserta untuk memahami makna atau pelajaran yang 

terkandung dari kegiatan permainan yang sudah mereka laksanakan. 

h. Rencana Tindak Lanjut (Follow Up) 

Rencana tindak lanjut dilakukan bila diperkirakan peserta atau 

subjek masih dirasa perlu meningkatkan pemahaman dan kemampuan 

mereka. Selain itu, follow up juga ditujukan untuk mengembangkan 

kemampuan yang sudah dimiliki agar semakin berkembang lebih baik. 

Dapat disimpulkan bahwa tahapan-tahapan yang telah diuraikan di 

atas dapat memberikan proses pembelajaran secara langsung kepada 

peserta.  Permainan yang telah dilakukan oleh peserta mampu memberikan 

gambaran sesungguhnya dalam dunia nyata, sehingga melalui tahapan-

tahapan tersebut peserta mampu memahami pesan yang akan disampaikan 

untuk menghadapi masalah – masalah dalam situasi yang sesungguhnya.  

 

4. Pemainan dalam Bimbingan dan Konseling 

Menurut Pamela (Suwarjo dan Eva Imania Eliasa, 2010: 12) 

penggunaan  media bermain dapat digunakan dalam pelaksanaan layanan 

bimbingan. Katryn Geldard bersama suaminya David Geldard menjelaskan 

bahwa permainan adalah salah satu teknik dalam Bimbingan dan 

Konseling (Suwarjo dan Eva Imania Eliasa, 2010: 14). Dalam bukunya 
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menjelaskan bahwa teknik permainan sebagai jembatan komunikasi 

konseling dengan anak. Penggunaan media permainan dalam Bimbingan 

dan  Konseling berfungsi untuk: 

a. Mendapatkan penguasaan diri atas permasalahan yang dihadapi. 

b. Mendapatkan kekuatan dalam dirinya. 

c. Mengekspresikan emosinya. 

d. Membentuk pemecahan masalah dan kemampuan membuat keputusan. 

e. Membangun kemampuan sosial. 

f. Membangun self concept dan self esteem. 

g. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi. 

h. Menambah wawasan. 

 

5. Peran Fasilitator 

Suksesnya pelaksanaan permainan sangat tergantung oleh peran dari 

seorang fasilitator permainan tersebut. Scannell (2010: 7) menyebutkan 

bahwa aturan dan arahan fasilitator sangatlah penting bagi kesuksesan 

sebuah tim dalam memahami makna dan tujuan dari sebuah permainan. 

Djamaludin Ancok (2002: 16) juga menyatakan bahwa fasilitator memiliki 

peran yang sangat penting dalam membawakan permainan agar seluruh 

proses belajar dapat berjalan lancar dan menyenangkan. Oleh karena itu, 

seorang fasilitator harus memiliki ciri sebagai berikut: 



 

 

 

63 

a. Memiliki kompetensi dalam bidang ilmu manajemen, ilmu psikologi 

dan dinamika kelompok 

Kemampuan ini diperlukan agar fasilitator mampu memahami 

dinamika yang terjadi dan perilaku yang muncul dari peserta saat 

pelaksanaan permainan. Selain itu juga agar fasilitator mampu 

mengaitkan permainan yang sudah dilakukan dengan tema atau materi 

yang hendak disampaikan kepada peserta. 

b. Memahami rancangan permainan untuk mengungkap perilaku 

Fasilitator harus merancang dan memahami rancangan dari 

permainan yang diberikan agar dapat memunculkan perilaku – perilaku 

yang diinginkan atau diharapkan sesuai dengan materi yang 

disampaikan. 

c. Memiliki kemampuan observasi dan kemampuan komunikasi yang 

baik 

Mengamati perilaku yang muncul dari setiap peserta saat 

pelaksanaan permainan akan sangat membantu dalam pemaknaan. 

Kemampuan berkomunikasi yang baik bertujuan untuk memberikan 

pemahaman atau pemaknaan atas perilaku peserta dari setiap 

permainan tanpa membuat peserta yang memunculkan perilaku 

tersebut merasa tersinggung. 
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d. Menarik dan berwibawa (pendidikan yang memadai, kepribadian yang 

menarik dan memiliki sense of humor yang baik) 

Fasilitator harus mampu membuat suasana menjadi hangat dan 

gembira dengan humor yang sehat tanpa menyinggung perasaan 

peserta. Selain itu, fasilitator juga harus mampu memberikan kiat 

untuk menggugah semangat dan apresiasi yang tulus berupa pujian 

ataupun ucapan terima kasih. 

e. Menguasai masalah teknis pelatihan termasuk masalah keselamatan 

Fasilitator perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam 

menghadapi permasalahan keselamatan. Sehingga seorang fasilitator 

harus memiliki ketajaman pengamatan dalam melihat perilaku peserta 

dalam melaksanakan permainan yang kiranya dapat menimbulkan 

kecelakaan.  

Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa fasilitator memiliki peran 

untuk membantu memperlancar proses komunikasi dalam kelompok 

sehingga individu dapat memahami materi dari proses permainan yang 

telah dilaksanakan. Selain itu, fasilitator juga sebagai narasumber alternatif 

dalam pemecahan masalah. 
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F. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir  yang telah diuraikan, 

maka dapat diajukan hipotesis dalam penelitian tindakan ini adalah  “Permainan 

dan diskusi kelompok dapat meningkatkan kemampuan resolusi konflik pada 

siswa kelas X-Logam SMKN 1 Kalasan.” 

 


