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ABSTRAK 

Cambodiana Nahdiatul Muzdalifah ( D03210013 ), 2014. Penggunaan Teknik Diskusi 

dalam Meningkatkan Empati Siswa Melalui Layanan Bimbingan Kelompok di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 13 Surabaya. 

 

Empati merupakan hal yang penting dalam kehidupan. Karena empati adalah 

cikal bakal terbantuknya pribadi yang penuh kasih sayang, pengertian terhadap sesama 

dan menjadi pribadi yang santun. Pada dasarnya, siswa adalah makhluk sosial yang 

hidup berdampingan dalam masyarakat di sekitarnya. Tanpa empati, siswa tidak bisa 

menyelami pikiran dan perasaan orang lain, tidak bisa saling memahami, dan akibatnya 

siswa yang tidak bisa berempati akan mendapatkan masalah sosial seperti, tidak 

mempunyai teman, egois, otoriter.  

Dalam penelitian ini, masalah yang diteliti adalah bagaimana penggunaan teknik 

diskusi  dalam meningkatkan empati siswa di SMP Negeri 13 Surabaya, kemudian apa 

saja faktor pendukung dan penghambat diadakannya kegiatan ini dan hasil diadakannya 

teknik ini. Teknik diskusi diterapkan di sekolah tersebut karena teknik diskusi memiliki 

beberapa keunggulan. Yaitu lebih efisien waktu dan mudah untuk dilaksanakan. Selain 

itu teknik diskusi melatih siswa untuk dapat berkomunikasi secara baik, melatih 

bersosialisasi dan memungkinkan siswa mendapat informasi baru dari peserta diskusi 

yang lainnya. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pelaksanaan penggunaan teknik diskusi dalam meningkatkan empati siswa melalui 

layanan bimbingan kelompok dan apa saja faktor pendukung dan penghambatnya 

diadakannya proses layanan bimbingan kelompok ini. 

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif. Adapun 

subyek penelitian adalah siswa kelas VII A. Pelaksanaan bimbingan kelompok ini 

dipimpin oleh koordinator BK selama empat kali berturut-turut selama dua bulan 

dengan tema empati yang berbeda-beda. 

Pelaksanaan bimbingan kelompok dengan teknik dikusi berjalanan dengan 

lancar meskipun mengalami beberapa kendala. Terdapat perbedaan antara siswa 

ektrovert dan ekstrovert, dalam penelitian ini antara siswa ekstrovert lebih empati 

terhadap sesama dibanding dengan siswa introvert. Hal ini karena ekstrovert lebih 

mudah bersosialisasi terhadap orang lain disbanding dengan siswa introvert yang 

cenderung menutup diri dan pendiam. 
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