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Penelitian ini berawal dari keprihatinan melihat fenomena para remaja, khususnya remaja yang 
mengalami lack of competency by intrapersonal and interpersonal atau ketidakharmonisan antara 
kompetensi intrapersonal dan interpersonalnya. Banyak siswa remaja belum mengenal diri dan 
memahami kelemahan dan kelebihan dirinya sehingga mereka mengalami kesulitan untuk bersosialisasi 
di lingkungan sekolah dan masayarakat.Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan: (1)  profil 
bimbingan pribadi-sosial; (2)  profil kompetensi intrapersonal dan interpersonal siswa; (3) program yang 
meningkatkan kompetensi intrapersonal dan interpersonal siswa; (4) efektifitas program bimbingan 
pribadi sosial untuk meningkatkan kompetensi intrapersonal dan interpersonal siswa. 

 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan metode penelitian dan 
pengembangan ( research and development ) menggunakan 3 langkah utama dari Borg Gall dan Gall, 
yaitu survai, perencanaan dan pengembangan. Tahap  uji coba menggunakan metode Quasi Eksperimen 
dengan pre-posttest control group design. Analisis data untuk mengetahui profil bimbingan pribadi-sosial 
dengan analisis kualitatif, kompetensi intrapersonal dan interpersonal siswa dengan teknik prosentase 
atau analisis statistik. Untuk mengetahui efektifitas program bimbingan pribadi-sosial dapat 
meningkatkan kompetensi interpersonal dan intrapersonal siswa menggunakan analisis perbedaan dua  
rata-rata berpasangan melalui teknik Uji t.  

 
Penelitian ini menghasilkan (1) profil bimbingan pribadi-sosial belum berjalan dengan maksimal; (2) 
profil kompetensi intrapersonal dan interpersonal siswa Kelas X SMA Darul Hikam Bandung mayoritas 
pada kategori sedang, profil kompetensi intrapersonal termasuk kategori rendah dan profil kompetensi 
interpersonalnya termasuk kategori sedang;dan (3) program bimbingan pribadi-sosial untuk 
meningkatkan intrapersonal dan interpersonal dan (4) program bimbingan pribadi-sosial efektif untuk 
meningkatkan kompetensi intrapersonal dan intrapersonal siswa remaja terutama untuk aspek harga diri, 
menjadi nyaman dengan diri dan orang lain serta aspek menjadi diri yang bebas.   
 
Peneliti merekomendasikan program kepada beberapa pihak sebagai berikut.Pertama,bagi sekolah, 
seyogyanya memfasilitasi program bimbingan dan konseling khususnya untuk layanan bidang bimbingan 
pribadi-sosial.Kedua,bagi konselor, program ini seyogyanya diimplemantasikan kepada siswa agar dapat 
memelihara dan meningkatkan kompetensi intrapersonal dan interpersonal siswa. Ketiga, bagi peneliti 
selanjutnya, agar menyusun program yang diarahkan pada aspek-aspek yang tidak signifikan peningkatan 
kompetensinya, yaitu pengetahuan diri, pengarahan diri,peka terhadap diri dan orang lain,asertif, harapan 
yang realistik pada diri dan orang lain serta aspek perlindungan diri dalam situasi antar pribadi.  
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