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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Konsep Positive Youth Development (PYD) merupakan pandangan 

yang memahami remaja sebagai aset pada perkembangan manusia. Lerner, et. 

al. (2005, hlm.20) berpendapat konsep PYD memberikan pemikiran mengenai 

potensi remaja untuk sukses, berkembang dengan sehat, dan memiliki 

kapasitas untuk berkembang dengan positif, PYD didasari pendapat yang 

menyatakan remaja akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar fisik, 

pribadi, dan sosial untuk membangun serta menggunakan kompetensi yang 

terlihat penting untuk kehidupannya, di masa sekarang dan di masa depan 

(Lynch & Mahler, 2014, hlm.4). PYD merupakan penguatan terhadap 

kekuatan yang ada pada setiap remaja dan melibatkan konsep-konsep seperti, 

aset pada tahap perkembangan, perkembangan moral, keterlibatan dalam 

masyarakat, kesejahteraan dan kemajuan diri (Lerner, et. al. 2005, hlm. 17). 

 Pengembangan remaja secara positif dapat dilakukan dengan 

melibatkan remaja dalam kegiatan masyarakat, sekolah, organisasi, kelompok 

sebaya dan keluarga dengan cara yang produktif dan konstruktif, mengakui, 

memanfaatkan, dan meningkatkan kekuatan (strength), mendorong hasil yang 

positif dengan memberikan kesempatan, membina hubungan yang positif, dan 

berbagai dukungan yang diperlukan untuk membangun kekuatan 

kepemimpianan remaja. Kemampuan remaja untuk beradaptasi merupakan 

orientasi utama dalam sistem program pengembangan remaja yang positif. 

Sistem perkembangan manusia yang positif menekankan kepada hubungan 

yang saling menguntungkan antara manusia dengan sumber daya dan konteks 

kehidupannya (lingkungan sosial) yang memfasilitasi perkembangan positif 
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(Lerner, 2004). Kontribusi remaja membentuk lingkungannya menjadi lebih 

baik pada dasarnya adalah sebuah kesempatan untuk mengembangkan pribadi 

yang lebih baik. 

 Hurlock, (2003, hlm. 209) menyatakan remaja memiliki tugas-tugas 

perkembangan yang difokuskan pada upaya meninggalkan sikap dan perilaku 

kekanak-kanakan serta berusaha untuk mencapai kemampuan bersikap dan 

berperilaku secara dewasa. Havighurst (Hurlock, 2003, hlm.10) berpendapat 

salah satu tugas perkembangan yang perlu dilaksanakan dalam masa remaja, 

yaitu mencapai kemandirian emosional dari orang tua. Remaja memiliki 

kemampuan dalam menentukan hidup sendiri dan bertanggung jawab atas 

setiap keputusan yang diambil. Salovey dan Mayer (1989, hlm. 23) 

mengidentifikasi lima unsur kompetensi emosional yang harus dikuasai 

remaja, termasuk mengetahui emosi seseorang, mengelola emosi, memotivasi 

diri sendiri, mengenali emosi pada orang lain, dan mengangani sebuah 

relasi.(Catalano, et. al. 2004, hlm. 104) Kompetensi emosional pada dasarnya 

menuntut remaja untuk mengembangkan kecerdasan emosional. 

 Sejalan dengan Havighurst, ASCA (Alexandria, 2004) menambahkan 

terdapat tiga kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh remaja pada bidang 

pribadi sosial, yaitu a) remaja memperoleh pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan interpersonal untuk membantu memahami, dan menghargai diri 

sendiri dan orang lain; b) remaja akan membuat pilihan, menetapkan tujuan, 

dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menetapkan tujuan; c) remaja 

akan memahami pentingnya memiliki keterampilan keselamatan dan bertahan.  

 Masa-masa sekolah menengah di satu sisi merupakan suatu 

pengalaman yang sangat berharga bagi remaja, tetapi disisi lain remaja 

dihadapkan pada banyak tuntutan dan perubahan cepat baik perubahan fisik 

maupun perubahan emosional yang membuat remaja mengalami masa-masa 

yang penuh stres. Remaja dihadapkan pada pekerjaan rumah yang banyak, 
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perubahan kurikulum yang berlangsung cepat, batas waktu tugas dan ujian, 

kecemasan dan kebingungan menentukan pilihan karir dan program 

pendidikan lanjutan, membagi waktu untuk mengerjakan PR, olahraga, hobi, 

dan kehidupan sosial. (Rainham, 2004, hlm. 2) 

 Penelitian Isakson dan Jarvis (1999) menunjukkan remaja yang 

mengalami masa transisi menuju sekolah menengah atas mengalami 

peningkatan stressor yang berpengaruh pada menurunnya prestasi akademik. 

Stressor yang diidentifikasi memiliki dampak signifikan pada prestasi 

akademik yaitu kekhawatiran akan aktivitas ekstrakurikuler, konflik dengan 

teman sebaya, dan masalah dengan orang tua. Meningkatnya stressor 

berdampak pada menurun rasa memiliki terhadap sekolah dan keterlibatan 

disekolah (sense of school membership). 

 Bagi individu yang memiliki kemampuan dalam mengelola stimulus 

berupa tekanan, maka individu akan merepon tekanan (stress) dengan 

meresponnya sebagai energi positif untuk berusaha bertahan hidup. Pada 

individu yang tidak memiliki kemampuan mengelola tekanan, stimulus akan 

membuat respon negatif pada fisik maupun psikis yang akan melemahkan diri 

dan potensi.   

Beberapa kompetensi individu yang dapat dilatihkan agar menjadi 

buffer/ pelindung bagi remaja dalam menghadapi tekanan (stress) yaitu 

kemampuan untuk memecahkan masalah atau coping. Coping merupakan 

respons pikiran, perasaan, dan perilaku yang digunakan oleh individu untuk 

menghadapi permasalahan yang ditemui dikehidupan sehari-hari ataupun 

situasi khusus (Freydenberg, 2002, hlm. 3). Secara lebih khusus, Santrock 

(2003) menyatakan coping merupakan salah satu cara yang tepat untuk 

meningkatkan kepercayaan diri remaja. Remaja yang mempunyai 

keterampilan coping di samping keterampilan sosial lain dapat mencapai 

keberhasilan akademik dengan lebih baik (Elias, M.J. et. al. 2003). 
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Coping dapat dibagi menjadi empat tipe berdasarkan waktu dan 

kepastian akan permasalahan dan tantangan, yaitu coping reaktif, coping 

antisipatori, coping preventif, dan coping proaktif (Schwarzer, 2001, hlm. 8). 

Reactive coping  merupakan strategi untuk mengatasi permasalahan dimasa 

lalu. Anticipatory coping berkaitan dengan permasalahan yang pasti datang. 

Preventive coping berkaitan dengan tantangan masa depan yang dilihat 

sebagai sarana untuk mengembangkan diri (Schwarzer, 2001, hlm. 9). 

Proactive coping diketahui sebagai bentuk coping yang dianggap paling 

mampu untuk meningkatkan kondisi positif pada diri individu sekaligus 

sebagai coping yang dapat lebih berperan di dalam meningkatkan 

kesejahteraan individu (Greenglass & Fiksenbaum, 2009, hlm. 18). 

Proactive coping didefinisikan sebagai upaya seseorang untuk 

mempersiapkan diri dalam mengatasi tantangan serta mengembangkan 

kapasitas diri (Greenglass, 2002; Greenglass & Fiksenbaum, 2009; Schwarzer 

& Taubert 2002). Secara lebih luas, proactive coping berperan dalam 

meningkatkan kesehatan dan well being individu dengan kemampuannya 

dalam memberikan dampak positif bagi pelaku coping. (Greenglass, 2002). 

Pada saat seseorang berhasil mengatasi masalah, akan timbul rasa 

keberhargaan (self worth) dan optimis pada diri. Individu yang menerapkan 

strategi proactive coping memiliki orientasi masa depan (Frydenberg, 2008) 

serta mampu melihat resiko, tuntutan dan kesempatan dimasa yang akan 

datang sebagai tantangan bukan sebagai ancaman sehingga proactive coping 

menjadi manajemen tujuan bukan manajemen resiko (Greenglass, 2002; 

Greenglass & Fiksenbaum, 2009).  

Proactive coping membuat individu memiliki motivasi yang lebih 

positif, karena individu melihat permasalahan sebagai tantangan (Greenglass& 

Fiksenbaum, 2009). Remaja yang menerapkan strategi proactive coping akan 

berupaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan, sekolah, pekerjaan serta 
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membangun sumber daya (resources) yang dibutuhkan agar fungsi 

perkembangan dapat berlangsung dengan baik dan berkualitas (Schwarzer& 

Luszczynska, 2008). Proactive coping merupakan salah satu faktor protektif 

yang penting dan mendasar untuk dikuasai remaja agar mampu menyelesaikan  

permasalahan yang dihadapi. 

Penelitian mengenai proactive coping telah dilakukan walaupun belum 

banyak. Penelitian terbaru yang dilakukan Greenglass & Fiksenbaum (2009) 

mengenai keterkaitan antara proactive coping dengan pengaruh positif dan 

well being. Penelitian memperlihatkan proactive coping terbukti mampu 

menjadi kontributor dan mediator bagi terciptanya pengaruh positif  yang 

berdampak positif terhadap kondisi yang penuh dengan tekanan. Bensing, et. 

al. (2009) memperlihatkan proactive coping terbukti dapat meningkatkan 

manajemen diri yang lebih efektif pada para penderita diabetes terkait dengan 

pola makan.  

Penelitian proactive coping yang dilakukan Gan, Hu, & Zhang (2010) 

dalam penelitian terhadap mahasiswa baru di Universitas Peking menemukan 

proactive coping berperan sebagai mediator antara stress dan maladjustment 

sehingga berperan utama dalam proses adaptasi siswa. Penelitian Gan, et. al 

merupakan kelanjutan dari penelitian Gan, et. al. (2007) dengan kriteria subjek 

yang sama yang memperlihatkan peran proactive coping sebagai stress buffer. 

Penelitian Gan, et. al. (2007,2010) mempunyai implikasi yang penting untuk 

mahasiswa baru dalam melakukan proses transisi ke kehidupan akademik. 

Mahasiswa yang mempunyai kemampuan proactive coping akan mampu 

melewati masa-masa transisi karena dapat melihat masalah sebagai tantangan 

dan juga kesempatan untuk meraih tujuan. 

Penelitian Zhao (2011) terhadap siswa usia 15-18 tahun menunjukan 

proactive coping bersama-sama dengan lingkungan sekolah merupakan 

predictor utama bagi perasaan positif pada siswa, tingkat kepuasan hidup, dan 
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depresi. Penemuan memperlihatkan program proactive coping patut dikaji 

lebih jauh terkait dengan kesejahteraan siswa disekolah. Penelitian Zhao 

(2011) menawarkan diskusi mengenai pengembangan strategi coping siswa 

dalam rangka meningkatkan perkembangan yang sehat dan kehidupan yang 

bahagia. Penelitian Zhao, sejalan dengan penemuan Greenglass (2002) 

menyatakan individu yang mempunyai proactive coping dapat memanfaatkan 

sumber daya yang ada untuk menaggulangi stress yang mungkin timbul. 

Penelitian yang dilakukan memperlihatkan proactive coping 

merupakan kemampuan internal yang penting dan perlu dikembangkan karena 

terbukti mampu berperan dalam meningkatkan beberapa aspek internal seperti 

well being, ketahanan terhadap stress, perasaaan positif, kepuasan hidup dan 

daya adaptasi (Greenglass & Fiksenbaum, 2009; Bensing, J. et.al., 2009; Gan, 

Hu, Zhang, 2007, 2010; Zhao, 2011). 

Beberapa penelitian proactive coping bersifat eksperimental, namun 

penelitian-penelitian lain terutama yang mengambil subjek remaja terbatas 

pada penelitian yang bersifat korelasional. Keberadaan program untuk dapat 

meningkatkan kemampuan proactive coping pada remaja perlu memperoleh 

perhatian. Di Indonesia penelitian dan pengembangan program terkait dengan 

proactive coping masih sedikit  terutama yang membahas kemampuan 

proactive coping remaja di Sekolah Menengah Kejuruan.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Guru BK di SMKN 

6 Bandung pada tanggal 21 Maret 2017. Fenomena stress yang dialami remaja 

pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan sebagai berikut. (1) daftar mata 

pelajaran yang sangat banyak, sehingga peserta didik banyak menghabiskan 

waktu disekolah dimulai dari pagi sampai sore hari; (2) tugas yang banyak/ PR 

yang harus diselesaikan, membuat peserta didik merasa kelelahan; (3) peserta 

didik juga harus berhadapan dengan beban praktikum yang tinggi; (4) nilai-

nilai peserta didik dibawah KKM terutama pelajaran produktif; (5) kesalahan 
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dalam memilih jurusan yang tidak sesuai minat bakat, kecemasan dan 

kebingungan dalam menentukan karir; (6) ujian akhir sekolah dan ujian 

nasional yang menuntut peserta didik harus lulus; 7) situasi yang 

menimbulkan konflik dengan orang tua, teman-teman dan saudara, perhatian 

terhadap penampilan, perselisihan dengan teman sebaya, serta permasalahan 

yang berhubungan dengan percintaan (menyukai lawan jenis). 

Permasalahan yang disampaikan Guru BK SMKN 6 Bandung 

menggambarkan belum dimilikinya kemampuan proactive coping pada siswa 

atau remaja di SMKN 6 Bandung. Proactive coping dapat dibangun sebagai 

satu kemampuan internal individu dengan cara meningkatkan kemampuan-

kemampuan tertentu. Greenglass (2002) menyatakan salah satu hal penting 

untuk membangun proactive coping adalah kemampuan untuk memanfaatkan 

sumber daya yang ada disekitar, berupa dukungan emosi, informasi, maupun 

bantuan yang dapat disediakan atau dipunyai oleh orang lain. Pada penelitian, 

Greenglass, Schwarzer, & Taubert, (1999) beberapa aspek yang dapat 

dikembangkan untuk membangun kemampuan proactive coping pada individu 

yaitu instrumental and emotional support seeking (resource seeking), strategic 

planning, dan coping preventif.  

Bimbingan dan konseling merupakan salah satu upaya pedagogis yang 

bertujuan untuk memfasilitasi perkembangan individu dari kondisi apa adanya 

kepada kondisi bagaimana seharusnya dengan potensi yang dimilikinya 

(Kartadinata, 2011, hlm. 30). Bimbingan dan konseling memiliki peran dalam 

membantu remaja memperoleh berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk 

bertahan hidup dan mengembangkan diri dengan optimal. Upaya bantuan yang 

dilakukan bimbingan dan konseling merupakan proses yang 

berkesinambungan dan disusun secara sistematis agar bantuan yang diberikan 

kepada remaja dapat terarah pada tujuan yang diharapkan. 
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Salah satu strategi layanan bimbingan konseling adalah bimbingan 

kelompok. Bimbingan kelompok merupakan bantuan terhadap individu yang 

dilaksanakan dalam situasi kelompok untuk mencegah berkembangnya 

masalah atau kesulitan pada diri konseli (siswa). Pemberian informasi dalam 

bimbingan kelompok dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tentang 

kenyataan, aturan-aturan dalam kehidupan, dan cara-cara yang dapat 

dilakukan untuk menyelesaikan tugas, serta meraih masa depan dalam studi, 

karir, ataupun kehidupan. Aktivitas kelompok diarahkan untuk memperbaiki 

dan mengembangkan pemahaman diri dan pemahaman lingkungan, 

penyesuaian diri, serta pengembangan diri (Nurihsan, 2006, hlm. 23). 

Rusmana (2009, hlm. 12) mengatakan salah satu tujuan bimbingan 

kelompok, yaitu untuk perbaikan kehidupan orang yang dibimbing khususnya 

kemampuan untuk mengatur kehidupan sendiri, mengembangkan dan 

memperluas pandangan, menetapkan pilihan, mengambil keputusan, memikul 

beban kehidupan, menyesuaikan diri, dan mengembangkan kemampuan. 

Bimbingan melalui aktivitas kelompok lebih efektif karena selain peran 

individu lebih aktif, juga memungkinkan terjadinya pertukaran pemikiran, 

pengalaman, rencana, dan penyelesaian masalah.  

Kegiatan bimbingan kelompok, diharapkan membuat siswa memiliki 

penguatan internal dengan menyediakan layanan untuk mengembangkan 

kemampuan proactive coping dapat menjadi faktor protektif yang efektif 

dalam mengatasi masalah. Peningkatan penguasaan terhadap aspek-aspek 

pembangun proactive coping, secara teori meningkatkan kemampuan 

proactive coping siswa. Program bimbingan kelompok disusun dengan 

maksud untuk memenuhi kebutuhan di atas. Penelitian dirancang untuk 

meneliti seberapa jauh program bimbingan kelompok dapat meningkatkan 

kemampuan proactive coping remaja. 
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1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Menurut Greenglass (2002, hlm.1) awalnya coping dipandang secara 

umum sebagai reaktif, sebuah strategi yang digunakan ketika stress telah 

dialami, selanjutnya berkembang, coping sebagai sesuatu kemampuan yang 

dapat dilakukan sebelum stress terjadi. Proactive coping diketahui sebagai 

bentuk coping yang dianggap paling efektif untuk meningkatkan kondisi 

positif pada diri individu sekaligus sebagai coping yang dapat lebih berperan 

didalam meningkatkan kesejahteraan individu (Greenglass & Fiksenbaum, 

2009). 

Schwarzer & Taubert (2002, hlm. 9) mengatakan proactive coping 

adalah usaha individu untuk membangun sumber- sumber yang memfasilitasi 

dalam pencapaian tujuan (challenging goals) dan pertumbuhan personal 

(personal growth). Schwarzer (Gan, et. al. 2010, hlm. 644) juga mengatakan 

proactive coping didefinisikan sebagai suatu usaha secara aktif untuk mencari 

tantangan baru, menciptakan kesempatan baru dan memfasilitasi kemajuan 

kearah menantang suatu tuntutan sehingga tuntutan akan menjadi kurang 

negatif. 

Keterampilan proactive coping perlu untuk dikembangkan secara terus 

menerus sepanjang rentang kehidupan agar setiap individu mampu bertahan 

hidup dan menghadapi setiap tekanan, tuntutan, dan tantangan yang akan 

dihadapi pada setiap tahap perkembangan. Pelatihan (training) merupakan 

salah satu upaya pengembangan sumber daya manusia guna membantu 

individu menjadi pribadi yang semakin efektif (Afiatin, Sonjaya, Pertiwi, 

2013, hlm. 13). Pelatihan bersifat pencegahan dan pengembangan. Fungsi 

pelatihan sama dengan fungsi layanan dasar dalam bimbingan konseling. 

Layanan dasar bimbingan merupakan layanan yang bertujuan untuk 

membantu seluruh peserta didik dalam mengembangkan perilaku efektif dan 
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keterampilan-keterampilan hidupnya yang mengacu pada tugas-tugas 

perkembangan peserta didik (Nurihsan, 2011, hlm. 45) 

Bimbingan kelompok merupakan salah satu jenis layanan yang dapat 

digunakan untuk membantu remaja dalam mengembangkan diri atau 

mengatasi masalah baik dalam bidang pribadi, sosial, akademik, ataupun karir. 

Sukardi dan Kusmawati (2008, hlm. 78) menyatakan:  

Pelayanan bimbingan kelompok, yaitu layanan bimbingan dan 

konseling yang memungkinkan sejumlah peserta didik (konseli) secara 

bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai 

bahan dari narasumber tertentu (terutama dari guru pembimbing/ 

konselor) dan atau membahas secara bersama-sama pokok bahasan 

(topik) tertentu yang berguna untuk perkembangan dirinya baik 

sebagai individu maupun sebagai pelajar, dan untuk pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan dan / atau tindakan tertentu. 

 

Bimbingan kelompok dapat dilaksanakan dengan berbagai jenis 

kegiatan. Sukardi (2008, hlm. 64-65) menyatakan beberapa kegiatan yang 

dapat dilakukan dalam pelayanan bimbingan kelompok antara lain home room 

berfungsi untuk penyampaian informasi dan pengembangan, psikodrama 

berfungsi untuk terapi masalah-masalah psikologis, dan sosiodrama berfungsi 

untuk terapi bagi masalah-masalah konflik sosial. 

Teknik latihan kelompok (group exercises) merupakan teknik yang 

dapat digunakan dalam bimbingan kelompok sehingga layanan yang diberikan 

berorientasi pada tindakan karena membuat anggota kelompok aktif, bergerak, 

dan dinamis.  Jacob, et. al. (2012, hlm. 222) menjelaskan melalui latihan 

(exercises) seesorang diberikan kesempatan untuk belajar melalui 

pengalaman. Latihan juga dapat digunakan sebagai alternatif pendekatan guna 

menggali isu-isu  melalui kegiatan-kegiatan. Penelitian Chan, et. al. (2003) 

terhadap remaja yang mengalami transisi ke tempat dan sekolah baru yang 

mengikuti program pengembangan diri remaja melalui group exercises seperti 
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written, trust exercise, feedback exercise, dan experiental exercise 

menunjukkan program tersebut efektif membantu remaja untuk berinteraksi 

dengan teman kelasnya. 

Dian (2015) menyatakan program bimbingan kelompok menggunakan 

teknik latihan kelompok (group exercises) terbukti efektif untuk 

meningkatkan coping skills remaja  SMP di RPSAA Ciumbuleuit Bandung. 

Khiyarusoleh (2011) dalam penelitian tentang efektivitas bimbingan 

kelompok dengan teknik permainan dalam mengurangi perilaku menyimpang 

siswa, teknik permainan yang digunakan berdasarkan group exercises yang 

dipelopori oleh Jacob, et.al.  Penelitian menyatakan bimbingan kelompok 

melalui teknik permainan efektif dalam mengurangi perilaku menyimpang 

siswa. Berdasarkan penelitian terdahulu, disimpulkan teknik group exercises 

efektif untuk memberikan pengalaman belajar bagi remaja. 

Berdasarkan identifikasi masalah, rumusan masalah dalam penelitian, 

yaitu: apakah layanan bimbingan kelompok dengan teknik group exercises 

efektif untuk meningkatkan kemampuan proactive coping remaja di SMKN 6 

Bandung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah memperoleh gambaran program bimbingan 

kelompok dengan teknik group exercises untuk meningkatkan kemampuan 

proactive coping siswa kelas X SMKN 6 Bandung Tahun Ajaran 2017/2018. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

      Penelitian diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun 

praktis. Manfaat teoretis dari penelitian, menjadi alternatif bagi peningkatan 

kemampuan proactive coping di Sekolah Menengah Kejuruan, sedangkan 

manfaat secara praktis ditujukan bagi beberapa pihak yaitu sebagai berikut.  
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1. Bagi guru bimbingan konseling sekolah, hasil penelitian dapat dijadikan 

alternatif program bimbingan kelompok untuk mengembangkan dan 

meningkatkan kemampuan proactive coping remaja.  

2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian dapat menjadi dasar penelitian 

tentang kemampuan proactive coping. 

 

1.5 Sistematika Tesis 

Struktur organisasi tesis disusun untuk memberikan gambaran 

menyeluruh dan memudahkan penyusunan tesis. Struktur organisasi tesis 

berisi rincian tentang urutan penulisan dari setiap bab dan bagian bab dalam 

tesis. Struktur organisasi dalam tesis sebagai berikut. 

Bab satu, merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar 

belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika tesis.  

Bab dua, merupakan kajian teoretis yang menguraikan tentang 

kemampuan proactive coping remaja, bimbingan kelompok dengan teknik 

group exercises untuk meningkatkan kemampuan proactive coping remaja, 

penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka penelitian.  

Bab tiga, merupakan metode penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, definisi operasional variabel, pengembangan instrumen penelitian, 

uji validitas dan reliabilitas instrumen, teknik analisis data, pengembangan 

program layanan bimbingan kelompok dengan teknik group exercises untuk 

meningkatkan kemampuan proactive coping remaja di SMKN 6 Bandung, 

prosedur penelitian, dan analisis data. 

Bab empat, merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang 

menguraikan tentang hasil uji empiris efektivitas program bimbingan 

kelompok dengan teknik group exercises untuk meningkatkan kemampuan 
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proactive coping remaja di SMKN 6 Bandung, pembahasan hasil penelitian, 

dan keterbatasan penelitian.  

Bab lima, merupakan kesimpulan dan rekomendasi yang menguraikan 

tentang kesimpulan penelitian dan rekomendasi bagi guru BK di SMKN 6 

Bandung dan peneliti selanjutnya. 

 

 

 


