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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia secara hakiki merupakan makhluk sosial. Sejak ia dilahirkan ia 

berinteraksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan biologisya, kemudian 

setelah usia dua bulan interaksi dengan ibunya mulai berlangsung secara psikis, dan 

tidak hanya biologis saja (Gerungan, 2002). Manusia akan selalu berhubungan dan 

berinteraksi dengan orang lain selanjutnya karena interaksi ini terbentuklah 

kelompok (Walgito, 2003). 

Manusia dalam perjalanannya di kehidupan ini tidak terlepas dari kelompok 

sosial, Munandar (2011) dalam bukunya juga mengemukakan bahwa manusia sejak 

lahir sampai mati akan menjadi anggota dari satu atau beberapa kelompok sosial. 

Begitu kita lahir, kita menjadi anggota baru dari satu kelompok keluarga. Memasuki 

sekolah, kita menjadi anggota dari kelompok kesiswaan di sekolah. Begitupun juga 

ketika kita memasuki dunia kerja dan keseharian, sebagai tenaga kerja, kita menjadi 

anggota dari kelompok kerja kita, disamping menjadi anggota dari perkumpulan 

yang berkaitan dengan minat kita. Sebagaimana Allah SWT telah menciptakan 

manusia yang satu dengan yang lainnya saling berinteraksi satu sama lain dalam 

suatu kelompok, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Seperti yang dijelaskan 

dalam firman Allah SWT dalam surat Al- Hujuraat ayat 13 yang artinya: 

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 

dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa–bangsa dan bersuku-

suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia 

diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 

Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Al-Hujuraat ayat 

13. DEPAG RI: 1989). 

Seorang individu sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia 

lain dalam kelangsungan hidupnya. Kebiasaan manusia berkelompok ini disebut 
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juga dengan zoon politicon, istilah manusia sebagi zoon politicon pertama kali 

dikemukakan oleh Aristoteles yang artinya manusia sebagai binatang politik. Zoon 

politicon mengandung makna bahwa manusia memiliki kemampuan untuk hidup 

berkelompok dengan manusia lain dalam suatu kelompok yang teratur, sistematis 

dan memiliki tujuan (Amelia, 2014). Shaw (Walgito, 2003) mengemukakan bahwa 

ada perbedaan antara kelompok dengan apa yang sekedar disebut sekumpulan 

(collection) individu-individu. Sebagaimana dikemukakan oleh Sherif (Ahmadi, 

1999) bahwa suatu massa (mass) atau crowd disebut sebagai kumpulan yang tidak 

berstruktur, sedangkan kumpulan orang yang berstruktur disebut sebagai kelompok 

sosial (social group). Kelompok sosial adalah suatu unit sosial yang terdiri dari dua 

atau lebih individu yang telah mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif dan 

teratur, sehingga di antara individu tersebut sudah terdapat pembagian tugas, 

struktur dan norma-norma tertentu yang khas bagi kelompok itu. 

Kelompok Sosial dapat digolongkan pula ke dalam beberapa jenis. Carles H. 

Cooley (Gerungan, 2002) membagi Kelompok sosial menjadi dua golongan, yaitu 

formal group (kelompok resmi) dan informal group (kelompok tak resmi). Inti 

perbedaan disini ialah, bahwa kelompok formal itu berstatus resmi dan didukung 

oleh perarturan-peraturan anggaran dasar dan anggaran rumah-tangga tertulis 

(Gerungan, 2002). Berorganisasi atau menjadi anggota kelompok formal sangat 

penting bagi seseorang untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan 

kemampuan seseorang atau biasa disebut soft skil. Menurut Schein dan Robins 

(Munandar, 2011) manfaat organisasi bagi anggotanya yaitu: (a) pemenuh 

kebutuhan (antara lain: kebutuhan akan keamanan, affiliation, power, prestasi) para 

anggota kelompok; (b) pengembang, penunjang dan pemantap dari identitas dan 

pemelihara dan harga diri anggota, (c) sebagai penetap dan penguji 

kenyataan/realitas sosial. Hayyuretno (2013) dalam artikelnya mengemukakan 

bahwa organisasi melatih seseorang untuk bersosialisasi, dengan berorganisasi 

membuat orang tersebut terlatih berinteraksi dengan berbagai macam orang. 

Dengan hal ini akan sangat berguna untuk orang tersebut setelah terjun di dunia 

kerja maupun pada jenjang pendidikan selanjutnya. Anis Baswedan dalam surat 

kabar elektronik makassar.tribunnews.com mengemukakan bahwa dalam 
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berorganisasi akan belajar untuk menjalankan banyak peran sehingga dapat 

memaksimalkan potensi yang dimiliki seseorang. Dari pendapat diatas dapat 

diambil kesimpulan bahwa penting seseorang untuk masuk dan belajar 

berorganisasi sebelum orang tersebut masuk ke dunia kerja maupun sebelum 

seseorang masuk ke kehidupan sosial masyarakat luas. 

Proses pembelajaran untuk membentuk kemampuan berorganisasi dan 

bersosialisasi akan lebih efektif dapat dilakukan sejak dini dari rentang kehidupan 

manusia terutama masa remaja. Seperti yang di kemukakan oleh Hurlock (1997) 

bahwa ketika ditinjau dari rentang kehidupan manusia, remaja merupakan masa 

peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Dalam tahap perkembangan 

sosialnya, seorang remaja membutuhkan kondisi-kondisi yang dapat membuat 

dirinya mampu menyalurkan kebutuhan sosialnya. Fase remaja merupakan periode 

yang sangat singkat, namun demikian para remaja dihadapkan pada tugas 

perkembangan yang cukup berat. Beberapa tugas perkembangan yang harus dicapai 

oleh remaja terutama dalam hubungan sosial, menurut Havighurst (Izzaty, et al., 

2008) yaitu : mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya 

baik pria maupun wanita, mencapai peran sosial pria dan wanita, serta 

mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggungjawab. 

Izzaty, dkk (2008) mengatakan bahwa pada usia remaja, pergaulan dan 

interaksi sosial dengan teman sebaya semakin kompleks dibanding dengan masa-

masa sebelumnya. Remaja mencari bantuan emosional dalam kelompoknya karena 

merasa senasib sepenanggungan. Pemuasan intelektual juga didapat oleh remaja 

dalam kelompoknya dengan berdiskusi, berdebat untuk memecahkan masalah.  

Izzaty, dkk (2008) juga menambahkan, bahwa dengan mengikuti organisasi sosial 

juga memberikan keuntungan bagi perkembangan remaja. Remaja dapat bergaul 

dengan baik dalam kelompok sosialnya diperlukan kompetisi sosial berupa 

kemampuan dan keterampilan berhubungan dengan orang lain. Wujud penyaluran 

kebutuhan sosial pada tingkat remaja, umumnya dapat berupa keikutsertaan dalam 

suatu organisasi di sekolah. 
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Kriteria usia remaja menurut Hurlock masa remaja berlangsung antara usia 13 

tahun sampai 16 atau 17 tahun (Hurlock, 1997). Pada rentang usia tersebut anak 

masuk masa sekolah lebih tepatnya pada jenjang sekolah menengah pertama. 

Dalam dunia pendidikan sendiri, sekolah memiliki wahana yang berfungsi untuk 

membina kehidupan berorganisasi siswanya dalam mengembangkan keterampilan-

keterampilan siswanya. Organisasi tersebut yaitu Organisasi Siswa Intra Sekolah 

(OSIS). Terbentuknya OSIS tersebut adalah bentuk perhatian dan usaha pemerintah 

dalam membina kehidupan para siswa sehingga pemerintah menetapkan Organisasi 

Siswa Intra Sekolah (OSIS) sebagai salah satu jalur pembinaan kesiswaan secara 

nasional. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan, bahwa 

“organisasi kesiswaan di sekolah berbentuk organisasi siswa intra sekolah dan 

merupakan organisasi resmi di sekolah” (Peraturan menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia, 2008).  

OSIS merupakan organisasi yang sah di lingkungan sekolah, wajib dibentuk 

setiap sekolah sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pembinaan generasi 

muda. Pada dasarnya didirikannya OSIS ialah diharapkan para siswa mampu 

meneruskan perjuangan bangsa dan pembangunan nasional dengan memberi bekal 

keterampilan, kepemimpinan, keseragaman jasmani, kreativitas, patriotisme, 

kepedulian sosial dan kepribadian serta budi luhur (Irawan S. , 2011). 

OSIS beranggotakan seluruh siswa yang berada pada satu sekolah tempat 

OSIS itu berada. OSIS diurus dan dikelola oleh para siswa yang terpilih untuk 

menjadi pengurus OSIS. Tujuan didirikannya OSIS adalah untuk melatih siswa 

dalam berorganisasi dengan baik dan menjalankan kegiatan sekolah yang 

berhubungan dengan siswa. Semua kegiatan OSIS dilakukan sesuai dengan 

Anggaran Dasar dan Rumah Tangga OSIS yang telah disahkan dan tidak 

bertentangan dengan tata tertib sekolah.  

Kenyataan di lapangan, tidak semua remaja mampu berinteraksi dengan baik 

antara teman sebayanya terutama di lingkungan sosial yang baru. Remaja dituntut 

untuk mampu beradaptasi dari lingkungan yang belum mereka ketahui sebelumnya. 
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Hal ini pasti menimbulkan beberapa kesulitan. Kesulitan tersebut bisa berupa 

kesulitan beradaptasi dengan orang-orang yang baru, norma atau aturan yang baru, 

sistem kerja kelompok yang baru serta gaya kepemimpinan yang dimungkinkan 

berbeda dari kelompok sosial sebelumnya.  

Permasalahan diatas menyebabkan permasalahan lanjutan pada diri siswa 

yang akan berpengaruh terhadap perkembangan sosialnya di masa mendatang. 

Seperti, siswa menutup diri dan malu berbaur dengan temannya sehingga para siswa 

bersikap individualis dan kurangnya kebersamaan dalam kelompok. Interaksi sosial 

yang belum efektif juga seringkali terjadi pada lingkungan yang baru, sehingga 

tujuan kelompok tidak dapat tercapai secara optimal. Ketidaknyamanan tersebut 

menyebabkan para anggota enggan berada dalam kelompok. Hal tersebut juga 

mempengaruhi rasa bangga anggota terhadap kelompoknya dan kekompakan yang 

semakin rendah. Paparan permasalahan di atas mengindikasikan bahwa kelompok 

memiliki kohesivitas kelompok yang rendah. 

SMPIT Salman Al Farisi Yogyakarta sebagai lembaga pendidikan yang 

bernaung di bawah Yayasan Salman Al Farisi Yogyakarta merupakan sekolah yang 

baru berdiri kurang lebih tiga tahun. SMPIT Salman Al Farisi Yogyakarta juga 

memiliki Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) yang baru memasuki periode 

kepengurusan ke tiga. Tidak jauh berbeda dengan OSIS disekolah lainya, OSIS 

SMPIT Salman Al Farisi Yogyakarta juga memiliki permasalahan. Hal ini 

didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan wakil 

kepela sekolah bagian kesiswaan yang dalam hal ini adalah sebagai pembina OSIS 

SMPIT Salman Al Farisi terdapat masalah yang ditemukan dalam perjalanannya 

proses organisasi tersebut yaitu rendahnya kohesivitas kelompok pada pengurus 

OSIS, hal tersebut dapat dilihat pada kerekatan dan ketertarikan baik antar anggota 

pengurus maupun anggota pengurus dengan organisasi OSIS itu sendiri. Kemudian 

dalam organisasi tersebut ketika melaksanakan progam kerja misalanya, masih ada 

beberapa anggota yang belum sadar akan tugasnya dalam program kerja tersebut, 

serta kurangnya ikatan untuk saling tolong menolong antar anggota kelompok.  
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Kondisi SMPIT Salman Al Farisi Yogyakarta yang baru berdiri, 

kepengurusan OSIS yang baru dibentuk dan terdapat permasalahan diantara 

anggota pengurus OSIS yang berkaitan dengan kohesivitas kelompok menjadi 

alasan bagi peneliti untuk menjadikan pengurus OSIS SMPIT Salman Al Farisi 

Yogyakarta sebagai subjek penelitian. Berdasarkan permasalahan diatas, maka 

dibutuhkan suatu metode untuk meningkatkan kohesivitas kelompok pada pengurus 

OSIS SMPIT Salman Al Farisi Yogyakarta. 

Pendapat mengenai rendahnya tingkat kohesivitas pada pengurus OSIS di 

SMPIT Salman Al Farisi diperkuat dengan hasil wawancara oleh peneliti dengan 

demisioner ketua OSIS masa bakti 2018-2019 dan ketua OSIS aktif. Poin hasil 

wawancara kedua kepada katua OSIS aktif yaitu sebagai berikut ini : 

“Banyak temen temen anggota bidang ketika ada event semisal yang nggak 

ikut bantu temennya satu bidangnya padahal kan itu juga tugas mereka dan 

tugas-tugas bidang yang lain juga seperti itu, pasti ada beberapa yang tidak 

ikut bantu bantu. Ketika rapat juga masih banyak temen yang absen gak ikut 

rapat. Sepert kata mas tadi yang di bilang pak faizin ada benernya juga, 

mungkin temen-temen belum sadar akan tugas-tugasnya ya walaupun 

sebelumnya sudah ada sosialisasi jobdesk waktu rapat, kesanya harus di 

dekte oleh ketua ataupun guru yang damping kita” (ketua OSIS aktif). 

Seperti yang dikatakan oleh ketua OSIS aktif bahwa ketertarikan anggota 

dalam melaksanakan tugas kurang dan ketika ada rapat maupun pekerjaan yang 

dilakukan bersama sama masih ada anggota yang tidak ikut, hal tersebut 

menunjukan masih kurangnya solidaritas dan loyalitas anggota di orgasisi tersebut. 

Dalam penyataan ketua OSIS aktif tersebut menujukan hubungan kerja tim (team 

work) OSIS kurang terjalin. Sehingga dalam temuan penyataan tersebut peneliti 

ingin mengukur tingkat kohesivitas kelompok pada OSIS untuk memperkuat 

argumentasi pernyataan tersebut. 

Untuk mengetahui tingkat kehesivitas kelompok pengurus OSIS di SMPIT 

Salman Al Farisi masa bakti 2018-2019 peneliti mengambil sampel untuk 

mengetahui karakteristik populasi subjek sebagai data preliminary. Alat ukur dalam 

pengambilan sampel preliminary kali ini peneliti menggunakan skala kohesivitas 

kelompok yang diadaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh Lestyorini (2004) 
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yang disusun berdasarkan teori kohesivitas kelompok dari Zanden. Populasi dalam 

pengambilan sampel preliminary kali ini berjumlah 43 anggota pengurus OSIS, 

peneliti mengambil sampel 12 orang secara random. Dalam proses pengambilan 

sampel preliminary kali ini diperoleh hasil skor kohesivitas kelompok, yaitu 8% 

tergolong kategori tinggi, 25 % tergolong kategori sedang dan 67% termasuk dalam 

kategori rendah. Berdasarkan pernyataan dan hasil skala kohesivitas diatas yang 

menunjukan rendahnya tingkat kohesivitas kelompok pada organisasi pengurus 

OSIS tersebut perlu adanya metode untuk meningkatkan kohesivitas kelompok di 

OSIS SMPIT Salman Al Farisi. 

Sebelum membahas bagaimana cara meningkatkan kohesivitas di suatu 

organisasi, maka kita harus mengetahui arti dari kohesivitas itu sendiri. Kohesivitas 

berasal dari kata latin yaitu haesus yang berati melekat, kata tersebut sebagai dasar 

dari kata-kata seperti perekat (adhesive), mewarisi (inherit) dan kohesif (cohesive) 

(Forsyth, 2017). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kohesif sendiri berarti 

melekat satu dengan yang lain; padu; berlekatan (KBBI, 2005).  Menurut Newcomb 

(Dian dkk, 2011) kohesivitas kelompok diistilahkan dengan kekompakan. 

Kekompakan adalah sejauh mana anggota kelompok melekat menjadi satu kesatuan 

berbaur dan saling tolong menolong. Kemudian definisi kohesivitas kelompok 

menurut Johnson dan Johnson (Trihapsari & Nashori, 2011) mendefinisikan 

kohesivitas kelompok sebagai daya saling ketertarikan baik antar anggota 

kelompok maupun dengan kelompoknya yang menyebabkan anggota kelompok 

tersebut berkeinginan untuk tetap tinggal dalam kelompok tersebut. Kemudian 

menurut Carron (Krisnasari & Purnomo , 2017) kohesivitas merupakan proses 

dinamis yang merefleksikan kecenderungan anggota kelompok secara bersama-

sama untuk tetap bersatu dalam kerjasama untuk mencapai tujuan. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas kita ketahui bahwa kohesivitas 

merupakan keterpaduan anggota di dalam kelompok sebagai kekuatan yang 

memelihara dan menjaga keutuhan anggota kelompok sehingga akan tercipta suatu 

kelompok yang kompakan (solid). Sehingga menumbuhkan kohesivitas kelompok 

pada organisasi OSIS SMPIT Salman Al Farisi sangat penting guna memunculkan 
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ketertarikan antar anggota kelompok dan dapat memotivasi anggota kelompok agar 

tetap bersama dalam satu organisasi tersebut untuk bersama-sama bergotongroyong 

melaksanakan program kerja untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. 

Kohesivitas kelompok sangat penting bagi suatu organisasi. Kohesivitas 

kelompok dibutuhkan untuk memperkuat kebersamaan kelompok sehingga akan 

lebih mudah mencapai keberhasilan tujuan kelompok. Tanpa adanya kohesivitas 

kelompok, kelompok akan terpecah dimana anggota kelompok menarik diri dari 

kelompoknya. Trihapsari dan Nashori (2011) berpendapat bahwa anggota-anggota 

kelompok yang kohesif mempunyai komitmen untuk mempertahankan kelompok 

tersebut. hasil penelitian Purwaningtyastuti (2012) juga menunjukan bahwa ada 

hubungan yang sangat signifikan antara komitmen terhadap organisasi dengan 

kohesivitas kelompok. selain itu semakin kohesif suatu kelompok, maka para 

anggota kelompok semakin berorientasi untuk mencapai tujuan organisasi 

kelompok Robbins (2002), sehingga kehesivitas kelompok yang tinggi menjadi 

salah satu indikasi keberhasilan dalam kelompok (Forsyth, 1999).   

Kohesivitas kelompok juga memiliki hubungan dengan produktifitas 

kelompok. Kelompok tingkat kohesivitas tinggi akan lebih produktif jika 

dibandingkan dengan kelompok yang memiliki tingkat kohesivitas rendah. Seperti 

yang dipaparkan Bimo Walgito (2003) bahwa anggota kelompok yang kohesif akan 

bekerja lebih giat untuk mencapai tujuan kelompok, sehingga menaikan 

produktifitas kelompok tersebut. Senada dengan pendapat tersebut Cattel (Walgito, 

2003) berpendapat bahwa kohesivitas menaikkan sinergi efektif pada kelompok 

yang berbanding lurus pula menaikan energi kepada kelompok untuk menjaga dan 

merawat keutuhan kelompok, kemudian dengan naiknya sinergi efektif, kelompok 

akan dapat mencapai tujuannya dengan lebih efisien. 

Dilihat dari berbagai pendapat diatas mengenai kohesivitas kelompok, dapat 

disimpulkan bahwa tingginya kohesivitas kelompok itu sangat penting bagi suatu 

kelompok, dimana kohesivitas kelompok merupakan keterpaduan anggota di dalam 

kelompok sebagai kekuatan yang memelihara dan menjaga keutuhan anggota 

kelompok sehingga akan tercipta suatu kelompok yang solid. Kemudian kohesivitas 
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kelompok itu sediri dapat terlihat dari terjalinnya kerja sama, komunikasi yang 

intensif, bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang terwujud pada ketertarikan 

individu dengan kelompok maupun pada antar individu dan kesamaan pandangan 

demi tercapainya tujuan kelompok. Sehingga sangat penting adanya kohesivitas 

dalam kelompok dalam suatu organisasi. 

Freud (Santosa, 1999) berpendapat bahwa dalam setiap kelompok perlu 

adanya kohesivitas agar kelompok tersebut dapat bertahan lama dan terus 

berkembang. Freud juga menyatakan bahwa kohesivitas kelompok hanya dapat 

terwujud apabila setiap anggota kelompok melaksanakan identifikasi bersama 

antaranggota dengan norma-norma yang ada. Kohesivitas tidak mudah terbentuk 

dalam suatu kelompok melainkan melalui sebuah proses yang didukung oleh 

suasana kelompok yang bermakna bagi masing-masing anggota.  

Menurut Tuckman (Walgito, 2007)kohesivitas tim dapat terwujud setelah 

kelompok melewati beberapa tahapan dalam perkembangan tim. Tahapan 

perkembangan tim menurut Tuckman terdiri atas forming, storming, norming, dan 

performing. Kohesivitas akan mulai muncul setelah tim memasuki tahap norming 

dan akan menguat pada tahap performing di mana tim sudah matang dan tahu 

bagaimana harus berperilaku, sehingga dapat memusatkan perhatian pada 

penyelesaian tugas.  

Tuckman (Forsyth, 2017) mengemukakan bahwa tahapan perkembangan tim 

tersebut akan dilalui dan dibentuk dengan rentang waktu yang cukup lama. 

Kelompok akan menghadapi tantangan yang harus dihadapi pada setiap tahap, dari 

tahapan forming menuju ke tahap storming anggota akan membutuhkan waktu 

untuk mengenal anggota lain, mencermati pola interaksi anggota lain dan 

menyesuaikan diri dengan norma kelompok, dalam tahap tersebut muncul masalah-

masalah yang memerlukan cara untuk mengatasinya dan  begitupula seterusnya 

menuju tahapan selanjutnya. Hal ini tentu saja membutuhkan waktu yang cukup 

lama untuk dapat membuat suatu tim menjadi lebih kohesif atau dengan kata lain 

menjadi lebih solid dan kompak.  
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Dally dan Nicoll (1997) menyatakan proses perkembangan tim tersebut dapat 

dipercepat melalui intervensi yang tepat, salah satunya adalah pelatihan. Noe 

(Herlena, 2015) mengungkapkan bahwa metode pelatihan adalah proses 

pembelajaran yang dapat meningkatkan pengetahuan (knowledge), keterampilan 

(skill), maupun perilaku (behavior) yang terkait dengan kompetensi suatu 

aktivitas/pekerjaan. Menurut Forsyth (2017) dalam bukunya juga mengemukakan 

bahwa perkembangan tim dapat dipercepat dengan melibatkan anggota tim dalam 

program pelatihan pembentukan tim (team building).  

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bachroni (2011) 

mengenai pelatihan pembentukan tim dalam meningkatkan kohesivitas kelompok. 

Hasil pada penelitian tersebut mengatakan bahwa pelatihan team building dapat 

meningkatkan kohesivitas kelompok. Kelemahan pada penelitian ini adalah dalam 

pemilihan metodenya, yaitu dengan metode lecturettes dimana dalam metode ini 

cenderung tercipta komunikasi satu arah antara pemateri dengan peserta pelatihan. 

Pada penelitian berikutnya diharapkan bosa memperhatikan pemilihan metode 

pelatihan yang lebih melibatkan partisipasi aktif peserta dibanding metode ceramah 

satu arah. Pelatihan yang dirancang memuat aktivitas yang menghasilkan sejumlah 

proses belajar, mereka menunjukan reaksi mereka, mereka mendiskusikan apa yang 

terjadi dan apa maknanya, kemudian menyimpulkan dan dapat 

mengimplementasikan mengenai apa yang mereka pelajari ke dalam dunia nyata. 

Menurut Forsyth (2017) selain menggunakn pelatihan pembentukan tim (team 

building), kegiatan sosial maupun progam pelatihan di luar ruangan (off-site 

training experiences) atau biasa disebut outbound training juga dapat 

meningkatkan kohesivitas kelompok, kegiatan tersebut dapat melatih pembentukan 

tim sehingga tercipta koordinasi tim yang baik, komunikasi yang kondusif, 

mengatasi konflik interpersonal dan meningkatkan kohesivitas kelompok. 

Outbound adalah salah satu program pelatihan di alam terbuka yang 

mendasarkan pada prinsip “Experiential Learning” (belajar melalui pengalaman 

langsung) yang di sajikan dalam bentuk permainan, simulasi, diskusi dan 

petualangan. Dalam program outbound training tersebut, peserta secara aktif 
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dilibatkan dalam seluruh kegiatan yang dilakukan. Dengan langsung terlibat pada 

aktivitas (learning by doing), peserta akan segera mendapatkan umpan balik tentang 

dampak dari kegiatan yang di lakukan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai 

pengembangan diri masing-masing peserta di masa mendatang (Ancok, 2003). 

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh  Paramastri (2000) bahwa salah satu proses 

pembelajaran yang tepat untuk dapat melatih dan meningkatkan pengembangan 

adalah pembelajaran melalui pengalaman. Pembelajaran melalui pengalaman 

adalah proses belajar yang terjadi ketika subjek melakukan suatu aktivitas, 

kemudian ia memperhatikan, menganalisis aktivitas yang dilakukannya itu secara 

kritis, lalu mencari pemahaman berguna dari analisis tersebut dan menetapkan 

pengetahuan dan pemahaman tersebut dalam perilaku mendatang. 

Asti (2009) mengemukakan bahwa pelatihan dengan metode outbound adalah 

salah satu metode pembelajaran yang efektif, program kegiatan akan dirancang 

sedemikian rupa serta memiliki sasaran tujuan dan manfaat tertentu diantaranya 

komunikfasi efektif, pengembangan tim, pemecahan masalah, kepercayaan diri, 

kepemimpinan, kerja sama, permainan yang menghibur, konsentrasi, dan 

sportifitas. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudjijono 

(2003) mengenai pelatihan outbound dalam meningkatkan potensi organisasi. Hasil 

pada penelitian tersebut menyatakan bahwa pelatihan outbound dapat 

meningkatkan signifikan potensi organisasi yaitu sikap pegawai BI mengenai 

komitmen kepada tugas, keterbukaan dalam bersikap, kecakapan dalam bekerja, 

kebersamaan dalam hubungan sosial dan integritas pribadi yang tinggi. 

Dari uraian diatas, peneliti tertarik melihat sejauh mana pengaruh outbound 

training untuk meningkatkan kohesivitas kelompok di OSIS SMPIT Salman Al 

Farisi Yogyakarta. Berdasarkan uraian pengertian diatas yang menunjukan bahwa 

outbound sebagai salah satu metode alternatif untuk meningkatkan kohesivitas 

kelompok OSIS. Hal tersebut didukung dengan teori dan penelitian terdahulu yang 

ternyata efektif untuk meningkatkan kohesifitas suatu kelompok. Sehingga 

diharapkan outbound sebagai metode pembelajaran yang efektif dapat 
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meningkatkan kohesifitas kelompok pada organisasi OSIS SMPIT Salman Al Farisi 

Yogyakarta. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas tentang kelompok sosial, kohesivitas kelompok, 

metode untuk meningkatkan kohesivitas dan pelatihan outbound penulis 

merumuskan permasalahan: adakah pengaruh pelatihan outbound dalam 

meningkatkan kohesivitas kelompok pengurus OSIS SMPIT Salman Al Farisi 

Yogyakarta masa bakti 2018-2019? 

C. Tujuan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, diantaranya 

sebagai berikut 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi tambahan data empiris 

dibidang keilmuan psikologi tentang pengaruh pelatihan outbound untuk 

meningkatkan kohesivitas kelompok pada OSIS.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi subjek  

Selanjutnya bagi subjek pelatihan dalam hal ini adalah pengurus 

OSIS SMPIT Salman Al Farisi Yogyakarta masa bakti 2018-2019, 

diharapkan pelatihan ini berhasil dan tepat guna untuk meningkatkannya 

kohesivitas organisasi tersebut sehingga meningkatkan kinerja OSIS lebih 

efektif untuk mencapai tujuan-tujuannya organisasi tersebut. 

b. Bagi sekolah  

Jika hipotesis terbukti pelatihan ini diharapkan mampu memberikan 

manfaat praktis bagi seluruh pihak yang terkait. Hasil penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan informasi tambahan kepada sekolah 

terkait pembinaan siswa dalam hal ini untuk meningkatkan kohesivitas 

kelompok penurus OSIS SMPIT Salman Al Farisi Yogyakarta. Hasil 

penelitian ini jika terbukti bahwa pelatihan outbound dapat meningkatkan 

kohesivitas kelompok, kedepannya sekolah dapat membuat kegiatan 

serupa setiap tahunnya jika ditemukan indikasi bahwa tingkat kohesivitas 

kelompok OSIS SMPIT Salman Al Farisi Yogyakarta menurun.  
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D. Keaslian Penelitian 

Penelitian kali ini penulis ingin mengungkap pengaruh pelatihan outbound 

untuk meningkatkan kohesivitas OSIS di SMPIT Salman Al Farisi Yogyakarta. 

Untuk melengkapi referensi penelitian ini, penulis menggunakan pijakan dan kajian 

dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian yang akan digunakan 

penulis sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini, adalah sebagai berikut:  

 Penelitian yang dilakukan oleh Hanggara (2016) dengan judul upaya 

meningkatkan kohesivitas kelompok pengurus OSIS melalui teknik role playing di 

SMPN 3 Sambit Ponorogo. Metode dalam penelitian ini adalah eksperimen dengan 

menggunakan kegiatan bermain peran (role playing). Subjek dalam penelitian ini 

adalah pengurus OSIS SMP Negeri 3 Sambit, Kabupaten Ponorogo. Subjek 

penelitian diambil melalui purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan skor 

rata-rata skala kohesivitas kelompok pada pra-tindakan sebesar 106,1 dengan 

persentase 74%, setelah tindakan pada siklus pertama mengalami peningkatan 

sebesar 5,6 atau 4% sehingga skor ratarata menjadi 111,7 dengan persentase 78%, 

dan pada tindakan siklus kedua menjadi 116,4 atau 81% dengan peningkatan rata-

rata sebesar 10,3 atau 7%.  

Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Beni (2015) yang berjudul 

Pengaruh Outbond dan Sepakbola Terhadap Peningkatan Kohesivitas (Studi 

Eksperimen Terhadap Siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Jati Agung Lampung 

Selatan). Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen-komparatif dengan 

membandingkan metode pelatihan outbound dan kegiatan sepakbola sebagai 

treatmen. Sampel dalam penelitian ini adalah  siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Jatiagung Lampung Selatan sebanyak 38 siswa. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa kedua treatment dapat mempengaruhi peningkatan kohesivitas. Kesimpulan 

dari penelitian adalah pelatihan outbond lebih berpengaruh dari paripada permainan 

sepakbola terhadap peningkatan kohesivitas. 

Penelitian Sudjijono (2003) dengan judul Pengaruh Outbound Management 

Training Terhadap Potensi Organisasi Pegawai Bank Indonesia Surabaya. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen dengan menggunakan 
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pelatihan outbound sebagai perlakuannya. Subjek dalam penelitian ini adalah 

semua pegawai BI Surabaya sejumlah 250 orang. Analisis yang dilakukan dengan 

uji Wilcoxon Matched – Pairs. Hasil pengujian dan analisa dengan menggunakan 

uji beda berpasangan, antara sebelum dan sesudah pelatihan OMT pada Pegawai BI 

Surabaya yaitu: 1) Dengan menggunakan uji Wilcoxon Matched – Pairs didapat 

bahwa potensi pegawai mengalami perubahan secara signifikan 0.002 pada tingkat 

signifikansi 5%, 2) Dengan uji Pair t test, didapat bahwa potensi pegawai 

mengalami perubahan/terpengaruh secara signifikan 0.001 pada tingkat signifikansi 

5%, 3) Potensi pegawai mengalami peningkatan dari rata-ratanya 485.0741 menjadi 

515.8148 dengan adanya pelatihan OMT, 4) Hal ini dapat dikatakan pelatihan OMT 

telah membawa perubahan meningkat pada potensi pegawai BI Surabaya. 

Penelitian selanjutnya oleh Amaryani (2016) dengan Peningkatan 

Kohesivitas Kelompok Siswa Melalui Bimbingan Kelompok Teknik Homeroom 

pada Siswa Kelas VII D SMP Negeri 14 Yogyakarta. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimental dengan perlakuan Bimbingan 

Kelompok dengan Teknik Homeroom. Subjek penelitian ini adalah siswa SMP 

Negeri 14 Yogyakarta kelas VIID yang berjumlah 10 siswa. Hasil penelitan yang 

telah dilakukan membuktikan bahwa bimbingan kelompok teknik homeroom dapat 

digunakan untuk meningkatkan kohesivitas siswa.  

Penelitian Cholidah (2011) dengan judul Kohesivitas ditinjau dari 

Kepemimpinan Transformasional pada Karyawan PT. Primayudha Mandirijaya. 

Jenis penelitiannya adalah kuantitatif korelasional. Subjek penelitian ini adalah 61 

orang karyawan spinning 2 shift II PT. Primayudha Mandirijaya. Analisis data yang 

digunakan adalah analisis product moment dari person. Hasil Penelitian ini 

diketahui ada hubungan positif dan sangat signifikan antara kepemimpinan 

transformasional dengan kohesivitas karyawan PT. Primayudha Mandirijaya, 

dengan hasil perhitungan statistik menunjukan nilai rxy=0,448 dengan p=0,000 

(p < 0,05) menunjukan bahwa ada hubungan positif dan sangat signifikan antara 

kepemimpinan transformasional dengan kohesivitas karyawan. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Putri dan Mirza (2018) dengan judul 

kohesivitas kelompok dan kualitas kehidupan kerja pada karyawan.  Metode yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian kuantitatif 

korelasional dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 

nonprobability sampling. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

karyawan Suzuya Mall Banda Aceh yang berjumlah 85 orang (52 laki-laki dan 29 

perempuan). Hasil analisa data menggunakan Product-Moment Correlation 

Pearson menunjukkan koefisien korelasi (r) sebesar 0,614 dengan nilai p = 0,000 

(p < 0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara 

kohesifitas kelompok dengan kualitas kehidupan kerja. 

Penelitian Zaelani (2012) dengan judul Kohesivitas Kelompok Organisasi 

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode 

penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan dasar 

terbentuknya kohesivitas kelompok serta strategi-strategi yang dilakukan untuk 

mempertahankan kohesivitas kelompok pada PMII Komisariat UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukan bahwasanya PMII mempunyai 

beberapa faktor yang mempengaruhi kohesivitas kelompok, yaitu adanya 

kesamaan, ukuran kelompok, adanya interaksi, keberhasilan kelompok, adanya 

masalah dan tantangan yang dapat mempererat kelompok. 

Penelitian yang lain dilakukan Buchori, dkk (2016) dengan judul pengaruh 

character education training melalui outbound training untuk peningkatan 

kejujuran dan integritas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh CET 

melalui outbound dalam meningkatkan karakter jujur dan integritas mahasiswa 

Bidik Misi FIP UNM. Metode penelitian ini adalah pre-experimental dengan 

menggunakan one group pretest-posttest design. Berdasarkan hasil pretest 

menunjukkan sebagian besar mahasiswa berada pada kategori sedang dan 

selebihnya berada pada kategori rendah. Hasil posttest sebagian kecil mahasiswa 

masih memiliki tingkat kejujuran dan integritas pada kategori sedang namun 

sebagian besar berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan Character 

Education Training (CET) melalui outbound training efektif untuk peningkatan 

kejujuran dan integritas mahasiswa bidik misi FIP UNM. 
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Penelitian berikutnya dilakukan oleh Umar (2011) dengan judul Pengaruh 

Outbond Training Terhadap Peningkatan Rasa Percaya Diri, Kepemimpinan dan 

Kerjasama Tim (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Olahraga dan 

Kesehatan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Tunas 

Pembangunan Surakarta). Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah 

metode eksperimen dengan menggunakan pelatihan outbound sebagai 

perlakuannya. Tehnik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Random Sampling. Dari jumlah 406 populasi diambil sebanyak 40 

responden dengan cara purposive random sampling dengan menggunakan Rumus 

Slovin. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : 1) Ada  

pengaruh hasil outbound training terhadap peningkatan karakter rasa percaya diri  

dengan uji t hitung  2,546  > t – tabel sebesar 2,021 dengan db = 19-1 taraf 

signifikansi 5%, 2) Ada  pengaruh hasil outbound training terhadap peningkatan 

karakter kepemimpinan  dengan uji t hitung  2,429 > t – tabel sebesar 2,021 dengan 

db = 19-1 taraf signifikansi 5%, 3) Ada  pengaruh hasil outbound training terhadap 

peningkatan kerja sama dimana hasil uji t hitung  3,240 > t – tabel sebesar 2,021 

dengan db = 19-1 taraf signifikansi 5%, 4) Outbond training tidak memberikan 

sumbangan yang merata antara rasa percaya diri, kepemimpinan dan kerja sama 

tim. Dimana sumbangan terbesar yang paling besar dipengaruhi outbound training 

adalah rasa percaya diri, yaitu sebesar  7, 25 % 

Penelitian dengan metode outbound yang lain yaitu penelitian dari Komara 

(2018) yang berjudul Penerapan Metode Outbound Fun Game dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab (Studi Eksperimen Terhadap Siswa Kelas X Man Lab UIN 

Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015). Hasil penelitian tersebut terdapat perbedaan 

hasil belajar antara siswa kelompok eksperimen yang menggunakan metode 

pembelajaran outbound fun game dan kelompok kontrol yang tidak menggunakan 

metode outbound fun game pada pembelajarannya. Hal tersebut terlihat dari hasil 

perhitungan uji mann-whitney. Hasil perhitungan nilai post-tes antara kelompok 

eksperimen dan kontrol didapatkan nilai signifikansi < 5%, HI diterima dan nilai 

signifikansi > 5%, HO diterima.
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Tabel 1. Keaslian Penelitian 

No 
Judul Penelitian 

Nama penulis 

Metode 

Variabel 

Subjek penelitian 

Hasil 

1 Upaya Meningkatkan Kohesivitas 

Kelompok Pengurus OSIS Melalui 

Teknik Role Playing di SMPN 3 

Sambit Ponorogo 

 

Aditya Wahyu Hanggara (2016) 

Eksperimen dengan menggunakan model 

Kemmis dan Mc Taggart 

Variabel bebas : role playing 

Variabel tergantung : kohesivitas kelompok 

Pengurus OSIS SMP Negeri 3 Sambit 

Hasil penelitian menunjukkan skor rata-rata skala 

kohesivitas kelompok pada pra tindakan sebesar 106,1 

dengan persentase 74%, setelah tindakan pada siklus 

pertama mengalami peningkatan sebesar 5,6 atau 4% 

sehingga skor ratarata menjadi 111,7 dengan persentase 

78%, dan pada tindakan siklus kedua menjadi 116,4 atau 

81% dengan peningkatan rata-rata sebesar 10,3 atau 7% 

2 Pengaruh Outbond dan Sepakbola 

Terhadap Peningkatan Kohesivitas 

(Studi Eksperimen Terhadap Siswa 

Kelas VIII SMP Negeri 2 Jati Agung 

Lampung Selatan) 

 

Dwi Waluyo Beni (2015) 

Eksperimen : Eksperimen komparatif (studi 

komparasi 2 variabel bebas) 

Variabel bebas 1 : Outbound 

Variabel bebas 2 : Sepak Bola 

Variabel tergantung : Kohesivitas Kelompok 

Siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Jatiagung 

Lampung Selatan sebanyak 38 siswa 

Pengaruh outbond terhadap peningkatan kohesivitas (t 

hitung = 14,302> ttabel = 2,101). Pengaruh permainan 

sepakbola terhadap peningkatan kohesivitas (t hitung = 

8,976 > ttabel = 2,101). Perbedaan outbond dengan 

permainan sepakbola terhadap peningkatan kohesivitas (t 

hitung= 4,864 > 2,028 = t tabel). Kesimpulannya outbond 

lebih berpengaruh daripada permainan sepakbola terhadap 

peningkatan kohesivitas. 
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No 
Judul Penelitian 

Nama penulis 

Metode 

Variabel 

Subjek penelitian 

Hasil 

3 Pengaruh Outbound Management 

Training Terhadap Potensi Organisasi 

Pegawai Bank Indonesia Surabaya 

 

Budi Sudjijono (2003) 

Eksperimen : True Experiment 

Variabel bebas : Outbound Management 

Training 

Variabel tergantung : Potensi Organisasi 

Pegawai BI Surabaya sejumlah 250 orang 

Uji Pair t test, didapat bahwa potensi pegawai mengalami 

perubahan/terpengaruh secara signifikan 0.001 pada 

tingkat signifikansi 5%. Potensi pegawai mengalami 

peningkatan rata-ratanya sebelum= 485.0741 menjadi 

sesudah= 515.8148 dengan adanya pelatihan OMT. Hal 

ini dapat dikatakan pelatihan OMT telah membawa 

perubahan meningkat pada potensi pegawai BI Surabaya 

4 Peningkatan Kohesivitas Kelompok 

Siswa Melalui Bimbingan Kelompok 

Teknik Homeroom pada Siswa Kelas 

VII D SMP Negeri 14 Yogyakarta 

 

Astia Visti Amaryani (2016) 

Eksperimen one group pre-post test  

Variabel bebas : Bimbingan Kelompok Teknik 

Homeroom 

Variabel tergantung : Kohesivitas Kelompok 

Siswa SMP Negeri 14 Yogyakarta kelas VIID 

berjumlah 10 siswa 

Hasil perbandingan skor pre-test, post-test I, dan post test 

II secara garis besar siswa sudah mengalami kenaikan 

skor kohesivitas yang tinggi. Skor peningkatan rata-rata 

yaitu pre-test 24, post-test I 37 dan post-test II 43. Pada 

aspek kerjasama dari pre-test 25, post-test I 37 dan post-

test II 43. Aspek memiliki tujuan yang sama dari pre-test 

8,3, post-test I 12 dan post-test II 14. Aspek ketertarikan 

dari pre-test 15, post-test I 22 san post-test II 28. Dari 

hasil tersebut dapat dilihat jika metode Homeroom dapat 

meningkatkan kohesivitas kelompok dalam kelas 
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No 
Judul Penelitian 

Nama penulis 

Metode 

Variabel 

Subjek penelitian 

Hasil 

5 Kohesivitas Ditinjau dari 

Kepemimpinan Transformasional 

pada Karyawan PT. Primayudha 

Mandirijaya. Jenis Penelitiannya 

Adalah Kuantitatif Korelasional 

 

Nurul Cholidah (2011) 

Kuantitatif Korelasional 

Variabel bebas : Kepemimpinan 

Transformasional 

Variabel tergantung : Kohesivitas Keompok 

61 orang karyawan spinning 2 shift II PT. 

Primayudha Mandirijaya 

Ada hubungan positif dan sangat signifikan antara 

kepemimpinan transformasional dengan kohesivitas 

karyawan PT. Primayudha Mandirijaya, dengan hasil 

perhitungan statistik menunjukan nilai rxy=0,448 dengan 

p=0,000 (p < 0,05), dengan sumbangan kepemimpinan 

transformasional terhadap kohesivitas karyawan adalah 

sebesar 20 %. 

6 Hubungan Kohesivitas Kelompok dan 

Kualitas Kehidupan Kerja Pada 

Karyawan Suzuya Mall Banda Aceh 

 

Marina Putri dan Mirza (2018) 

Kuantitatif Korelasional 

Variabel bebas : Kohesivitas kelompok 

Variabel tergantung : Kualitas kehidupan kerja 

Karyawan Suzuya Mall Banda Aceh berjumlah 

85 orang (52 laki-laki dan 29perempuan) 

Hasil analisa data menggunakan Product-Moment 

Correlation Pearson menunjukkan koefisien korelasi (r) 

sebesar 0,614 dengan nilai p=0,000 (p < 0,05). Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif 

antara kohesifitas kelompok dengan kualitas kehidupan 

kerja 

7 Kohesivitas Kelompok Organisasi 

Pergerakan Mahasiswa Islam 

Indonesia (PMII) Komisariat Uin 

Sunan Kalijaga Yogyakarta 

 

Achmad Zaelani (2012) 

Kualitatif 

Variabel : Kohesivitas Kelompok 

Organisasi PMII Komisariat UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwasanya PMII 

mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi 

kohesivitas kelompok, yaitu adanya kesamaan, ukuran 

kelompok, adanya interaksi, keberhasilan kelompok, 

adanya masalah dan tantangan yang dapat mempererat 

kelompok 
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No 
Judul Penelitian 

Nama penulis 

Metode 

Variabel 

Subjek penelitian 
Hasil 

8 Pengaruh Character Education 

Training Melalui Outbound Training 

Untuk  Peningkatan Kejujuran Dan 

Integritas Mahasiswa Bidik Misi FIP 

UNM 

 

Sahril Buchori, Muhammad Ibrahim 

dan Abdul Saman (2016) 

Eksperimen : pre-experimental dengan 

menggunakan one group pretest-posttest 

design 

Variabel bebas : Character Education Training 

Variabel tergantung : Peningkatan 

Mahasiswa Bidik Misi FIP UNM Kejujuran 

Dan Integritas 

Hasil uji t sebelum pemberian CET  yaitu sebesar (t hitung 

= 40,977, p= 0.000 < 0.05) pada df 35 (n-1, 36-1) dan 

setelah perlakuan sebesar (t hitung = 90,451 p= 0.000 < 

0.05) pada df 35 (n-1. 36-1). Dengan kata lain bahwa 

terjadi peningkatan  kejujuran dan integritas setelah 

diberikan CET melalui outbond. Artinya bahwa CET 

dapat meningkatkan kejujuran dan integritas mahasiswa 

Bidik Misi FIP UNM 

9 Pengaruh Outbond Training Terhadap 

Peningkatan Rasa Percaya Diri, 

Kepemimpinan dan Kerjasama Tim 

(Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan 

Fakultas Keguruan Dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Tunas 

Pembangunan Surakarta) 

 

Totong Umar (2011) 

Eksperimen dengan menggunakan one group 

pretest-posttest design 

Variabel bebas : Outbond Training 

Variabel tergantung : Terhadap Peningkatan 

Rasa Percaya Diri, Kepemimpinan dan 

Kerjasama Tim 

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Olahraga Dan 

Kesehatan Fakultas Keguruan Dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Tunas Pembangunan 

Surakarta 

Hasil analisis menunjukan ada  pengaruh outbound 

training terhadap peningkatan karakter rasa percaya diri, 

karakter kepemimpinan dan kerja sama tim  pada 

mahasiswa dimana hasil uji t hitung masing masing yaitu  

2,546  > t – tabel sebesar 2,021 dengan db = 19-1 taraf 

signifikansi 5% untuk rasa percaya diri, 2,429 > t – tabel 

sebesar 2,021 dengan db = 19-1 taraf signifikansi 5% 

untuk karakter kepemimpinan, 3,240 > t – tabel sebesar 

2,021 dengan db = 19-1 taraf signifikansi 5% untuk 

kerjasama tim. Outbond training dapat meningkatkan rasa 

percaya diri, kepemimpinan dan kerja sama tim. 
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No 
Judul Penelitian 

Nama penulis 

Metode 

Variabel 

Subjek penelitian 
Hasil 

10 Penerapan Metode Outbound Fun 

Game Dalam Pembelajaran Bahasa 

Arab (Studi Eksperimen Terhadap 

Siswa Kelas X Man Lab UIN 

Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015) 

 

Mohammad Edi Komara (2015 

Eksperimen :  

Variabel bebas : Metode Outbound Fun Game 

Variabel tergantung : Pembelajaran Bahasa 

Arab 

Siswa Kelas X Man Lab UIN Yogyakarta Tahun 

Ajaran 2014/2015 

Hasil penelitian ini terdapat perbedaan hasil belajar 

antara siswa kelompok eksperimen yang menggunakan 

metode pembelajaran outbound fun game dan kelompok 

kontrol yang tidak menggunakan metode outbound fun 

game pada pembelajarannya. Hal tersebut terlihat dari 

hasil perhitungan uji mann-whitney. Hasil perhitungan 

nilai post-tes antara kelompok eksperimen dan kontrol 

didapatkan nilai signifikansi < 5%, HI diterima dan nilai 

signifikansi > 5%, HO diterima. 
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Pemaparan-pemaparan di atas menunjukkan bahwa outbound training dan 

kohesivitas kelompok telah banyak diteliti. Penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis kali ini mempunyai perbedaan dan persamaan dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya, adapun persamaan dan perbedaannya antara lain: 

1. Berdasarkan Topik/Tema 

Topik penelitian yang dilakukan oleh Hanggara (2016), Amaryani (2016), 

Cholidah (2011), dan Saputri (2018) memiliki persamaan pada variabel 

tergantung yaitu kohesivitas tim, tetapi memiliki perbedaan pada variabel bebas 

yaitu : Hanggara (2016) menggunakan metode bermain peran (role play) dan 

Amaryani (2016) menggunakan bimbingan kelompok dengan teknik Homeroom 

sebagai upaya meningkatkan kohesivitas kelompok. Kemudian Cholidah (2011) 

menggunakan kepemimpinan transformasional sebagai variabel bebas untuk 

mengkorelasikan hubungan dengan variabel tergantungnya yaitu kohesivitas 

kelompok, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Putri dan Mirza (2018) 

yaitu menggunakan kohesivitas kelompok sebagai variabel bebas yang 

dikorelasikan dengan kualitas kehidupan kerja sebagai variabel tergantungnya. 

Sedangakan penelitian yang dilakukan oleh Zaelani (2012) menggunakan 

metode penelitian kualitatif untuk mencari faktor-fakor yang dapat 

mempengaruhi terbentuknya kohesivitas kelompok pada organisasi Pergerakan 

Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Beni (2015), Sudjijono (2003), 

Umar (2011), Komara (2018) dan Buchori dkk (2016) memiliki persamaan tema 

dengan penelitian kali ini yaitu menggunakan pelatihan outbound sebagai 

perlakuannya. Perbedaan dalam penelitian kali ini terletak pada variabel 

tergantungnya yaitu : Sudjijono (2003) menggunakan pelatihan outbound untuk 

melihat pengaruhnya dengan potensi organisasi, kemudian Umar (2011) 

menggunakan pelatihan outbound untuk meningkatkan percaya diri, 

kepemimpinan dan kerjasama Tim. Pada penelitian yang dilakukan Komara 

(2018) menggunakan pelatihan outbound sebagai metode dalam pembelajaran 

Bahasa Arab, kemudian Buchori dkk (2016) juga menggunakan outbound 

sebagai metode yang diitegrasikan dengan pelatihan pendidikan karakter untuk 
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mengetahui pengaruhnya dalam peningkatan kejujuran dan integritas mahasiswa 

bidik misi FIP UNM. Sedangkan Beni (2015) melakukan studi komparatif 

pelatihan outbound dan kegiatan sepakbola dalam peningkatan kohesivitas 

kelompok Siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Jati Agung Lampung Selatan. 

2. Berdasarkan Teori 

Pada penelitian kali ini, penulis menjabarkan pengertian kohesivitas 

kelompok berdasarkan dari teori Forsyth (2017). Sedangakan dalam pemaparan 

pengertian pelatihan outbound penulis menggunakan teori yang dikemukakan 

oleh Ancok (2003) dan Asti (2009). Dalam pemaparan pengertian kohesivitas 

penelitian kali ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Putri dan Mirza (2018) yaitu pengertian kohesivitas kelompok berdasarkan dari 

teori Forsyth (2017). Teori kohesivitas kelompok yang dipakai peneliti 

sebelumnya antara lain : Hanggara (2016) menggunakan teori dari Carron 

(Wulansari, 2013), kemudian Beni (2015) menggunakan teori dari Husdarta 

(2010), selanjutnya Amaryani (2016) menggunakan teori dari Faturochman 

(2006). 

Dalam pemaparan mengenai pengertian pelatihan outbound, ini memiliki 

persamaan dengan penelitian yang dilakukan Sudjijono (2003), Buchori dkk 

(2016) dan Umar (2011) yaitu menambahkan teori pelatihan outbound dari 

Ancok (2003). Sedangkan Beni (2015) memakai teori Sastrohadiwiryo (2002) 

dalam pemaparan pengertian pelatihan outbound. 

3. Berdasarkan keaslian subjek 

Penelitian yang dilakukan Beni (2015) menggunakan subjek 38 siswa 

kelas VIII SMP Negeri 2 Jatiagung Lampung Selatan. kemudian Sudjijono 

(2003) menggunakan pegawai BI Surabaya yaitu sebanyak 250 orang sebagai 

subjek. Selanjutnya penelitian Amaryani (2016) menggunakan subjek 10 siswa  

kelas VII D SMP Negeri 14 Yogyakarta. Kemudian Cholidah (2011) 

menggunakan subjek karyawan spinning 2 shift II PT. Primayudha Mandirijaya 

sebanyak 61 karyawan. Subjek pada penelitian Putri dan Mirza (2018) adalah 

karyawan Suzuya Mall Banda Aceh yang berjumlah 85 orang (52 laki-laki dan 
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29 perempuan). Subjek pada penelitian Zaelani (2012) adalah anggota 

Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian subjek dalam penelitian Buchori dkk  

(2016) adalah mahasiswa penerima beasiswa bidik misi FIP UNM Makassar 

angkatan 2013-2014 yang berjumlah 36 orang. Pada penelitian Umar (2011), 

subjek penelitihannya adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Olahraga dan 

Kesehatan Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 40 responden dengan cara purposive random 

sampling. Kemudian Komara (2018) pada penelitiannya menggunakan siswa 

kelas X IIS I dan IIS II MAN LAB UIN Yogyakarta sebagai subjeknya.  

Pemilihan subjek pada penelitian kali ini memiliki persamaan dengan 

yang dilakukan oleh Hanggara (2016) yaitu pengurus OSIS Sekolah Menengah 

Pertama, tetapi memiliki perbedaan pada penggunaan treatmen untuk 

meningkatkan kohesivitas kelompoknya yaitu menggunakan teknik role play 

sebagai variable bebasnya. 

4. Berdasarkan alat ukur 

Alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan skala kohesivitas kelompok yang dibuat oleh peneliti sendiri 

berdasarkan dari pendapat (Forsyth, 1999) yaitu: kohesi sosial (social cohesion), 

kohesi tugas (task cohesion), kohesi kolektif (collective cohesion) dan kohesi 

emosi (emotional cohesion). 

Penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul “Pengaruh Pelatihan 

Outbound Terhadap Kohesivitas Kelompok Pada Pengurus Osis Smpit Salman Al 

Farisi Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2018-2019” adalah asli dan belum pernah 

diteliti.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis statistik yang dilakukan dan pembahasan diperoleh 

nilai Sig sebesar 0,000 (p < 0,05). Hasil tersebut menunjukkan ada pengaruh yang 

signifikan pemberian pelatihan Outbound untuk meningkatkan kohesivitas 

kelompok pada OSIS SMPIT Salman Al Farisi Yogyakarta. Dapat diambil 

kesimpulan pelatihan Outbound  efektif dalam meningkatkan kohesivitas 

kelompok. 

B. Saran 

Setelah melihat dan mengkaji hasil penelitian ini, peneliti memberikan 

beberapa saran, antara lain: 

1. Kepada Pengurus OSIS 

Pengurus OSIS hendaknya dapat mengadakan kegiatan latihan dasar 

kepemimpinan (LDK) menggunakan prinsip Experiential Learning dengan 

menggunakan pelatihan outbound sehingga dapat menumbuhkan kohesivitas 

kelompok pada calon anggota baru. 

2. Kepada Sekolah 

Sekolah dapat menggunakan metode pelatihan outbound dalam rangka 

meningkatkan kohesivitas kelompok pengurus organsasi siswa diluar OSIS 

pada lingkup SMPIT Salman Al-Farisi. Caranya dengan mengadakan pelatihan 

outbound setiap setelah diadakan regenerasi pengurus organisasi lingkup 

SMPIT Salman Al-Farisi untuk menjaga kerekatan, kekompakan dan 

solidaritas antar anggota dan tercapai cita-cita dan tujuan organisasi. 

3. Kepada Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan tema 

yang sama disarankan untuk memperketat menejemen waktu dan 

memaksimalkan untuk mengontrol subjek penelitian dari variabel lain diluar 

variabel yang diteliti.   
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