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ABSTRAK  

 
Kristanti, Feri. 2007. Efektifitas Layanan Bimbingan Kelompok untuk 

Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 
Bumijawa Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2006/2007. Skripsi. 
Jurusan Bimbingan dan Konseling.Fakultas Ilmu Pendidikan, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Imam Tadjri, M. 
Pd. dan Pembimbing II Dra. Awalya, M. Pd.   

 
 

Menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan diri  adalah sangat penting 
hal ini dikarenakan kepercayaan diri merupakan aspek yang sangat berpengaruh 
terhadap kepribadian siswa. Oleh sebab itu, siswa harus memiliki kepercayaan diri 
yang tinggi agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki seoptimal mungkin 
untuk menghadapi zaman yang semakin modern ini. Hasil pengamatan awal di 
SMP Negeri 1 Bumijwa kelas VIII menunjukan bahwa terdapat fenomena yang 
menggambarkan ada kecenderungan belum semua siswa memiliki kepercayaan 
diri yang tinggi seperti yang diharapkan. Tujuan yang akan dicapai dalam 
penelitian ini adalah mengetahui secara empiris kepercayaan diri siswa sebelum 
dan sesudah diberi layanan bimbingan kelompok dan mengetahui efektifitas 
layanan bimbingan kelompok  untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa kelas 
VIII SMP Negeri 1 Bumijawa Kabupaten Tegal tahun pelajaran 2006/2007. 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Bumijawa Kabupaten 
Tegal tahun pelajaran 2006/2007 yang berjumlah 156 siswa. Sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 15 siswa yang diambil dengan menggunakan teknik 
Purpossive Sampling. Variabel dalam penelitian ini yaitu bimbingan kelompok  
sebagai variabel bebas dan kepercayaan diri siswa sebagai variabel terikat. 
Metode pengumpulan data dengan menggunakan skala psikologis dan alatnya 
adalah skala kepercayaan diri. Uji Validitas data menggunakan rumus product 
moment sedangkan uji reliabilitasnya menggunakan rumus alpha. 

Analisis data yang digunakan untuk membuktikan hipotesis adalah Uji 
Wilcoxon, karena datanya berskala ordinal (berjenjang) dan tidak harus 
berdistribusi normal. Dari perhitungan diperoleh deskripsi tingkat kepercayaan 
diri siswa sebelum mendapat layanan bimbingan kelompok  memiliki skor rata-
rata 271,1 dan setelah mendapat layanan bmbingan kelompok memiliki skor 
358,6. Jadi ada peningkatan sebesar 87,5. Dari hasil perhitungan Uji Wilcoxon 
diperoleh data nilai Zhitung=4,10, sedang nilai Ztabel=1,96. Jadi nilai Zhitung 
>Ztabel. Hal ini berarti bahwa layanan bimbingan kelompok efektif untuk 
meningkatkan kepercayaan diri siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Bumijawa 
Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2006/2007.  

Oleh karena itu, dari hasil penelitian ini diharapkan guru pembimbing  di 
SMP Negeri 1 Bumijawa Kabupaten Tegal dapat melaksanakan kegiatan layanan 
bimbingan kelompok secara efektif  untuk meningkatkan dan mengembangkan 
kepercayaan diri siswa secara optimal. Dan hendaknya para siswa dapat lebih 
memanfaatkan layanan bimbingan kelompok agar siswa agar dapat  meningkatkan 
kepercayaan dirinya.         
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. LATAR BELAKANG  

Perubahan dan kemajuan dalam berbagai segi kehidupan individu 

sebagai pribadi maupun masyarakat merupakan salah satu akibat yang 

ditimbulkan oleh adanya perkembangan zaman yang semakin modern. 

Perkembangan zaman yang semakin modern dapat berakibat positif dan 

negatif. Akibat positif tersebut misalnya teknologi yang serba canggih. 

Sedangkan akibat negatif seperti  munculnya bermacam-macam masalah di 

antaranya adalah masalah pendidikan, hubungan sosial, keluarga, 

pengangguran, tenaga ahli, lapangan kerja dan sebagainya. Munculnya 

masalah-masalah tersebut bisa dikarenakan  individu tidak mampu 

memanfaatkan teknologi canggih secara baik bahkan kerapkali 

menyalahgunakannya.    

Terkait dengan masalah pendidikan, salah satu tindak lanjutnya, 

pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 ayat (1) UU No. 20/2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa :  

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negara”. 

1 
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Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  

mencerminkan bahwa bimbingan dan konseling merupakan salah satu 

komponen dari pendidikan di Indonesia. Tujuan bimbingan dan konseling 

menurut Yusuf  dan Nurikhsan (2005:33-34) adalah: 

“(1) merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan 
karier serta kehidupannya di masyarakat yang akan datang, (2) 
mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya 
seoptimal mungkin, (3) menyesuaikan diri dengan lingkungan 
pendidikan, masyarakat serta lingkungan kerjanya”.  
  

Tujuan layanan bimbingan dan konseling di atas  yang salah satunya 

adalah mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki siswa 

seoptimal mungkin bila dikaitkan dengan UU No. 20/2003 mencerminkan 

bahwa terdapat satu tujuan yang sama yaitu agar peserta didik (siswa) 

memiliki kekuatan kepribadian yang diperlukan baik untuk dirinya, 

masyarakat, maupun bangsa dan negara. Hal tersebut mengacu pada upaya 

untuk membentuk kepribadian siswa yang optimal, sehingga dapat berhasil 

dalam belajar di sekolah dan sukses dalam meraih cita-cita atau tujuan 

hidupnya.  

   Peserta didik (siswa) yang masih duduk di bangku kelas VIII SMP 

dari segi usia tergolong usia remaja awal (14-15 tahun). Menurut Endah 

(2003:5) menyatakan bahwa: “masa remaja adalah masa pencarian jati diri 

berlangsung dan aspek kepercayaan diri merupakan aspek yang berpengaruh 

dalam pembentukan kepribadian siswa”. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa kepercayaan diri merupakan faktor yang dapat menentukan  sukses 

tidaknya siswa dalam meraih cita-cita atau tujuan hidup. Kepercayaan diri 
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merupakan kunci sukses yang dapat membantu individu (siswa) dalam 

membuka pintu kebahagiaan dan faktor penting yang menimbulkan perbedaan 

besar antara sukses dan gagal (www.google.com)  Hal ini dapat diartikan 

bahwa siswa yang memilik kepercayaan diri akan sukses (beruntung), 

sedangkan yang tidak memiliki kepercayaan diri akan gagal (rugi). Jadi 

kepercayaan diri merupakan keharusan bagi setiap siswa. Setiap siswa 

membutuhkan kepercayaan diri agar kesuksesan dalam bidang apapun dapat 

tercapai.  

Kurang memiliki kepercayaan diri pada individu (siswa) hanya dapat 

dirasakan langsung   oleh   dirinya.   Seseorang   dapat  melihat kurang 

percaya diri pada individu lain melalui gejala-gejala yang tampak pada 

tingkah lakunya. Seperti yang telah dikatakan oleh El Quusy dalam Daradjad 

(1991:144) bahwa: “gejala-gejala kurang memiliki kepercayaan diri adalah 

pengecut, menyendiri, ragu-ragu, pesimis, kurang perhatian terhadap 

pekerjaan itu dan menyalahkan suasana apabila ia gagal padanya,”. Sedangkan 

menurut Hakim (2005: 72-88) bahwa:  

“gejala kurang memiliki kepercayaan diri adalah takut 
menghadapi ulangan, menarik perhatian dengan cara kurang 
wajar, tidak berani bertanya dan menyatakan pendapat, grogi 
saat tampil di depan kelas, timbulnya rasa malu yang berlebihan, 
tumbuhnya sikap pengecut, sering mencotek pada saat 
menghadapi tes, salah tingkah dalam menghadapi lawan jenis, 
tawuran dan lain sebagainya”.  
 
Fenomena yang terjadi di lapangan (SMP Negeri 1 Bumijawa) yang 

diperoleh dari hasil  observasi dan wawancara dengan guru pembimbing  

diperoleh data bahwa ada sekitar 9 siswa yang menunjukan gejala kurang 

http://www.google.com/
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memiliki kepercayaan diri. Hal ini ditunjukan oleh gejala-gejala yang tampak 

pada tingkah laku siswa, antara lain siswa mengeluh pada saat guru memberi 

informasi tentang jadwal tes ulangan dalam waktu dekat, siswa tidak berani 

menatap teman-temannya ketika tampil di depan kelas, tidak berani 

menyatakan pendapat ketika guru memberikan kesempatan untuk 

menyampaikan pendapat, siswa membuat contekan untuk dibuka pada saat 

ulangan, dalam proses belajar mengajar siswa sering melamun tidak 

memperhatikan materi pelajaran yang disampaikan oleh guru.  

Dari gejala-gejala kurang memiliki kepercayaan diri yang tampak pada 

tingkah laku siswa tersebut, tidak semua gejala ditunjukan oleh setiap siswa.  

Dari 9 siswa tersebut dapat diuraikan, antara lain ada 4 siswa yang 

berdasarkan informasi dari guru mata pelajaran tidak berani bertanya dan 

menyatakan pendapatnya ketika guru memberikan kesempatan untuk 

menyampaikan pendapat, grogi pada saat tampil di depan kelas, tetapi tidak 

pernah mencontek pada saat tes ulangan berlangsung; ada 3 siswa berani 

bertanya dan mengungkapkan pendapatnya ketika guru memberikan 

kesempatan untuk bertanya, tidak mengeluh pada saat guru menyampaikan 

informasi tentang jadwal tes dalam waktu dekat, tetapi menyontek pada saat 

ulangan; dan berdasarkan informasi dari guru mata pelajaran, ada 2 siswa 

yang sering melamun dan tidak memperhatikan materi pelajaran yang 

disampaikan oleh guru. Selain itu, berdasarkan informasi dari guru 

pembimbing, kepala sekolah dan salah satu guru mata pelajaran bahwa tedapat 

salah seorang siswa yang sebenarnya tergolong siswa yang cukup berprestasi 
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dalam mata pelajaran fisika, tetapi siswa tersebut kurang memiliki 

kepercayaan diri yang tinggi. Namun, berkat semangat dan motivasi dari 

kepala sekolah, guru pembimbing, guru mata pelajaran dan juga orang tua 

siswa tersebut pada akhirnya bisa mengikuti kegiatan lomba olimpiade fisika.       

Kurang memiliki kepercayaan diri pada siswa jika dibiarkan akan 

menghambat aktualisasi dalam kehidupan, terutama terhadap keberhasilan 

dalam prestasi belajar. Dan juga akan menimbulkan masalah-masalah yang 

lain yang terjadi dalam dirinya, sehingga pada akhirnya mengganggu 

konsentrasi siswa dalam proses belajar yang berakibat hasil belajarnya tidak 

optimal sesuai dengan kemampuannya. Salah satu tujuan bimbingan dan 

konseling adalah membantu siswa agar memperoleh tingkat perkembangan 

yang optimal sesuai dengan kemampuannya. Bantuan yang diberikan pada 

siswa agar efektif harus memperhatikan jenis layanan bimbingan yang tepat 

dengan masalah yang dialami siswa. Sebab, bantuan yang tepat akan 

memperoleh perubahan-perubahan tingkah laku yang diharapkan.   

Merujuk pada hasil penelitian Kuswanto (2001:69) yang menyatakan 

bahwa: “layanan bimbingan kelompok berpengaruh positif terhadap 

peningkatan kepercayaan diri siswa”. Hal ini dapat menunjukan bahwa 

bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan dalam bimbingan dan 

konseling yang  dapat  memberi  kontribusi  pada siswa yang berkaitan dengan 

kepercayaan diri siswa. Selain itu, telah dijelaskan oleh Gazda dalam 

(Prayitno dan Amti, 1999:309) bahwa: “bimbingan kelompok di sekolah 
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merupakan pemberian informasi kepada kelompok siswa untuk membantu 

mereka menyusun rencana dan keputusan yang tepat”.   

Dalam rangka memberikan bantuan untuk meningkatkan kepercayaan 

diri, peneliti mencoba menggunakan pendekatan melalui layanan bimbingan  

kelompok. Karena informasi yang berkaitan dengan kepercayaan diri siswa 

bisa disampaikan melalui bimbingan kelompok yang nantinya diharapakan 

dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa.  Selain itu, Bimbingan kelompok   

dipilih oleh peneliti dikarenakan di SMP N 1 Bumijawa belum melaksanakan 

layanan bimbingan kelompok secara optimal. Bimbingan yang diberikan oleh 

guru pembimbing di SMP N 1 Buijawa berupa bimbingan pengajaran dengan 

metode ceramah untuk menyampaikan materi bimbingan seperti, materi 

tentang narkoba, cara-cara belajar yang efektif, kedisiplinan dan lain 

sebagainya.    

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin melaksanakan 

penelitian dengan judul “Efektifitas Layanan Bimbingan Kelompok untuk 

Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa  Kelas VIII SMP Negeri 1 Bumijawa 

Kabupaten Tegal Tahun Ajaran 2006/2007”.  

 

B. PERMASALAHAN  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang 

dimunculkan dalam penelitian ini adalah 
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“Apakah layanan bimbingan kelompok efektif untuk meningkatkan 

kepercayaan diri siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Bumijawa Kabupaten Tegal 

Tahun Pelajaran 2006/2007? “ 

 

C. TUJUAN PENELITIAN  

Sesuai permasalahan tersebut di atas, tujuan yang ingin dicapai adalah 

ingin mengetahui gambaran secara empiris tentang: 

1. Kepercayaan diri siswa sebelum mendapat layanan bimbingan kelompok.  

2. Kepercayaan diri siswa setelah mendapat layanan bimbingan kelompok.  

3. Efektifitas bimbingan kelompok untuk meningkatkan kepercayaan diri 

siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Bumijawa Kabupaten Tegal tahun ajaran 

2006/2007.  

 

D. MANFAAT PENELITIAN  

Dengan diketahuinya bahwa bimbingan kelompok efektif dapat 

meningkatkan kepercayaan diri siswa, diharapkan antara lain sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis, dapat menambah perbendaharaan atas ilmu pengetahuan 

tentang bimbingan dan konseling pada umumnya dan layanan bimbingan 

kelompok pada khususnya.  

2. Secara Praktis, guru pembimbing pada khususnya dapat menggunakan 

layanan bimbingan kelompok dalam meningkatkan kepercayaan diri 

siswa, dan guru pada umumnya dapat  digunakan  sebagai referensi dalam 

usaha meningkatkan kepercayaan diri siswa untuk menunjang dalam 

kegiatan belajar mengajar.    
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E. PENEGASAN ISTILAH 

Untuk menghindari timbulnya beberapa penafsiran yang berbeda, 

maka perlu peneliti tegaskan beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini. 

Adapun beberpa penjelasn tersebut antara lain:  

1. Layanan Bimbingan Kelompok  

Menurut Sukardi (1996:48) bahwa  

“Layanan bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang 
memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama 
memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu (terutama 
guru pembimbing atau konselor) yang berguna untuk menunjang 
kehidupan sehari-hari baik individu sebagai pelajar, anggota 
keluarga dan mayarakat serta untuk mempertimbangkan dalam 
pengambilan keputusan”. 
 

Sedangkan menurut Gazda dalam (Prayitno dan Amti, 

1999:309) “bimbingan kelompok di sekolah merupakan kegiatan 

pemberian informasi kepada sekelompok siswa untuk membantu 

mereka menyusun rencana dan keputusan yang tepat”.  

Winkel (2004:71) mengatakan bahwa “bimbingan adalah proses 

membantu orang perorang dalam memahami dirinya sendiri dan 

lingkungannya, selanjutnya dinyatakan bahwa kelompok berarti 

kumpulan dua orang atau lebih. Kemudian menurut Prayitno (1995:61) 

“bimbingan kelompok adalah memafaatkan dinamika untuk mencapai 

tujuan-tujuan bimbingan dan konseling. Bimbingan kelompok lebih 

merupakan suatu upaya bimbingan kepada individu melalui kelompok”. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan 

kelompok adalah upaya pemberian bantuan dan infomasi yang 
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diberikan oleh orang yang ahli kepada sejumlah siswa (dua orang atau 

lebih) dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk mencapai 

tujuan tertentu yang berguna bagi kehidupan siswa.      

2. Kepercayaan Diri  

Kepercayaan diri merupakan keyakinan sesorang tehadap segala 

aspek kelebihan yang dimilikinya dan keyakinan tersebut membuatnya 

merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan dalam hidup. 

Hakim (2004:6)     

3. Efektifitas  

Kata efektif dalam istilah umum dapat diartikan tepat sasaran. 

Efektif menunjukan  pada ketepatan, pada suatu objek. Sedangkan 

efektifitas menunujukan suatu kata yang mengandung kegiatan sebagai 

suatu proses. Secara psikologis efektifitas menunjukan suatu kegiatan 

yang berproses dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga 

sesuatu itu dalam prosesnya tepat pada sasaranya.   

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN  

Sistematika penulisan merupakan gambaran dari garis besar 

penyusunan yang bertujuan memudahkan jalan pikiran dalam memahami 

secara keseluruhan isi skripsi. Dalam penulisan skripsi ini, sistematikanya 

adalah sebagai berikut:  

BAB I berisi pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang 

permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian  
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BAB II berisi landasan teori yang menguraikan tentang tinjauan teori 

mengenai layanan bimbingan kelompok.  

BAB III berisi metode penelitian, yang berisikan lokasi penelitian, obyek 

kajian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.  

BAB IV  berisi hasil analisis dan pembahasan, yang berisikan hasil analisis 

dan pembahasan mengenai obyek yang dikaji.  

BAB V merupakan penutup yang di dalamnya menguraikan ringkasan dari 

keseluruhan ringkasan dari seluruh isi laporan dan saran.   



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kepercayaan Diri 

1. Pengertian Kepercayaan  Diri 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa definisi tentang 

kepercayaan diri yang diambil dari referensi. Definisi tentang kepercayaan 

diri berbeda-beda antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. 

Akan tetapi, hal itu dapat dihubungkan sehingga diperoleh definisi 

gabungan yang saling berkaitan.  

Kepercayaan diri merupakan keyakinan seseorang terhadap segala 

aspek kelebihan yang dimilikinya dan keyakinan tersebut membuatnya 

merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan di dalam hidupnya. 

Hakim (2005:6). Siswa yang percaya diri akan merasa optimis di dalam 

melakukan semua aktifitasnya, serta mempunyai tujuan hidup yang 

realistik. 

Menurut  Benson dalam Proctor (2000:3-9) kepercayaan diri 

adalah: “keyakinan-keyakinan religius dan filosofis seseorang yang paling 

dalam terhadap pandangan luar yaitu yakin jiwa dan raga terhadap 

pandangan luar”. Epictetus dalam Benson (2000 : 3) mengatakan bahwa: 

“manusia sebenarnya tidak digusarkan oleh benda-benda yang ada di 

sekitarnya, melainkan oleh pendapatnya sendiri terhadap benda-benda 

tersebut”.  

11 
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Menurut  Angelis (2003:10) kepercayaan diri merupakan suatu 

keyakinan dalam jiwa manusia untuk menghadapi tantangan hidup apapun 

dengan berbuat sesuatu. Setiap individu mempunyai hak untuk menikmati 

kebahagiaan dan kepuasan atas apa yang telah diperolehnya, tetapi itu 

akan sulit dirasakan apabila individu tersebut memiliki kepercayaan diri 

yang rendah. Bukan hanya ketidakmampuan dalam melakukan suatu 

pekerjaan, tetapi juga ketidakmampuan dalam menikmati pekerjaan 

tersebut. 

Kepercayaan  diri pada individu tidak selalu sama, pada saat 

tertentu individu merasa yakin atau mungkin tidak, ada situasi dimana 

individu merasa yakin dan situasi di mana  individu  tidak   merasa 

demikian.  Seperti   yang    dikemukakan   oleh    Angelis (2003:13) 

bahwa: “rasa percaya diri itu tidak bisa disama-ratakan dari satu aktifitas 

ke aktifitas lainnya”. 

Menurut Redenbach (1998:16), percaya diri seringkali tergantung 

pada situasi, misalnya berhubungan dengan lingkungan yang sudah 

dikenal. Orang-orang sering menjadi tidak percaya diri ketika lingkungan 

ini berubah atau mereka memasuki dunia yang baru. Lindenfield dalam 

Kamil (1997:12), menjelaskan bahwa:  

“ada anak yang memiliki rasa percaya diri yang penuh, 
namun tidak dapat menunjukkan rasa percaya diri mereka 
kepada orang lain. Orang lain mungkin tidak tahu dengan 
jelas pendapat dan gagasan anak itu, karena mereka jarang 
menunjukkannya atau mengemukakannya, dan mungkin 
karena mereka tidak pernah mendapat “kesempatan” untuk 
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mengemukakannya, karena kemampuan mereka tidak 
diperhatikan orang lain.”  
 
Selain itu, kepercayaan diri adalah sikap positif seseorang individu 

yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif baik 

terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan/situasi yang 

dihadapinya. Hal ini bukan berarti bahwa individu tersebut mampu dan 

kompeten melakukan segala sesuatu seorang diri alias “sakti” (www. e-

psikologi.com). 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kepercayaan diri adalah keyakinan seseorang terhadap 

kemampuan dirinya sendiri baik yang bersifat lahir maupun batin dalam 

menghadapi tantangan hidup apapun, kapanpun dan di manapun dengan 

melakukan suatu tindakan berbuat sesuatu untuk mencapai berbagai tujuan 

realistik dalam hidupnya. 

2. Kebutuhan Manusia Akan Kepercayaan Diri  

Setiap manusia  sangat membutuhkan kepercayaan diri. Seperti 

yang telah dikatakan oleh Adler dalam Lauster (1999:13) bahwa: 

“kebutuhan manusia yang paling penting adalah kebutuhan akan 

kepercayaan diri”. Jannah (2003:9) menjelaskan bahwa: “ternyata 

kepercayaan diri itu sangat erat dengan keimanan”. Semakin tinggi 

keimanan seseorang maka semakin tinggi pula tingkat percaya dirinya.  

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa setiap manusia pasti 

membutuhkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri merupakan kebutuhan 
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dasar manusia untuk dapat mencapai aktulaisasi dirinya. Individu (siswa) 

tidak akan dapat mengaktualisasikan dirinya kalau kebutuhan akan 

kekepercayaan diri belum terpuaskan.  

3. Jenis-jenis Kepercayaan Diri 

Menurut Angelis (2003:58) ada tiga jenis kepercayaan diri, yaitu: 

kepercayaan diri tingkah laku, emosional dan spiritual.  

a. Kepercayaan Diri Tingkah Laku 

Yang berkenaan dengan tingkah laku adalah kepercayaan .diri 

untuk mampu bertindak dan menyelesaikan tugas-tugas, baik tugas-

tugas yang paling sederhana hingga yang bernuansa cita-cita untuk 

meraih sesuatu. 

b. Kepercayaan Diri Emosional 

Yang berkenaan dengan emosi adalah kepercayaan diri untuk 

yakin dan mampu menguasai segenap sisi emosi 

c. Kepercayaan Diri Spiritual 

Kepercayaan diri spiritual adalah keyakinan individu bahwa 

hidup ini memiliki tujuan yang positif dan keberadaan kita punya 

makna. Sedangkan menurut Lindenfield dalam Kamil (1997:4) ada dua 

jenis kepercayaan diri yaitu: 

a. Kepercayaan diri batin adalah kepercayaan diri yang 
memberikan kepada individu perasaan dan anggapan 
bahwa individu dalam keadaan baik 

b. Jenis percaya diri lahir memungkinkan individu untuk 
tampil dan berperilaku dengan cara menunjukkan kepada 
dunia luar bahwa individu yakin akan dirinya. 
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Dari jenis-jenis kepercayaan diri yang tersebut di atas, dalam 

penelitian ini peneliti menyederhanakan menjadi dua jenis kepercayaan 

diri yaitu sebagai berikut: 

a. Kepercayaan diri batin, yang meliputi kepercayaan diri emosional 

dan spiritual  

b. Kepercayaan diri lahir, yang meliputi kepercayaan diri tingkah 

laku 

 

4. Ciri-ciri Individu yang memiliki dan kurang memilki kepercayaan 

diri  

a. Ciri-ciri individu yang memiliki kepercayaan diri 

Ada ciri-ciri tertentu dari individu yang memiliki kepercayaan 

diri. Hakim (2005:5) menerangkan bahwa : 

“ciri-ciri individu yang mempunyai rasa percaya diri, yaitu 
selalu tenang di dalam mengerjakan segala sesuatu, 
mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai, mampu 
menetralisasi ketegangan yang muncul di dalam berbagai 
situasi, mampu menyesuaikan  diri dan berkomunikasi di 
berbagai situasi, memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup 
menunjang penampilannya, memiliki kecerdasan yang cukup, 
memiliki latar belakang keluarga yang baik, m                                      
emiliki kemampuan bersosialisasi, memiliki pengalaman hidup 
yang menempa mentalnya menjadi kuat dan tahan di dalam 
menghadapi  berbagai cobaan hidup, selalu bereakasi positif di 
dalam menghadapi berbagai masalah, misalnya dengan tetap 
tegar, sabar, dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup.”  

 
Sedangkan Lindenfield dalam Kamil (1997: 4-6) 

menggolongkan ciri-ciri kepercayaan diri menjadi 2 jenis, yaitu (1) 

ciri-ciri kepercayaan diri batin dan (2)  ciri-ciri kepercayaan diri lahir. 
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1). Ciri-ciri percaya diri batin: 

Ada empat ciri utama yang khas pada orang yang mempunyai 

percaya diri batin yang sehat, yaitu (1) cinta diri; (2) pemahaman 

diri; (3) tujuan yang jelas dan (4) berpikir positif  

1. Cinta Diri 

Orang yang percaya diri batin mencintai diri mereka, dan cinta 

diri ini bukan merupakan sesuatu yang dirahasiakan. Akan 

tetapi, merupakan rasa sikap dan perilaku yang terbuka untuk 

peduli terhadap dirinya. Gaya dan tingkah laku hidupnya adalah 

untuk memelihara diri. 

2. Pemahaman Diri 

Orang yang percaya diri batin, juga sangat sadar diri. Mereka 

tidak terus menerus merenungi diri sendiri, tetapi secara teratur 

mereka memikirksn perasaan, pikiran dan perilaku mereka, dan 

mereka selalu ingin tahu bagaimana pendapat orang lain 

tentang diri mereka. 

3. Tujuan yang Jelas 

Orang yang percaya diri batin, selalu tahu tujuan hidupnya. Hal 

ini disebabkan karena mereka punya pikiran yang jelas 

mengapa mereka melakukan tindakan tertentu dan mereka tahu 

hasil apa  yang bisa diharapkan. 
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4. Berpikir Positif 

Orang yang percaya diri batin biasanya merupakan teman yang 

menyenangkan, salah satu sebabnya ialah karena mereka biasa 

melihat kehidupan dari sisi yang cerah dan mereka mengharap 

serta mencari pengalaman dan hasil yang  bagus. 

2). Ciri-ciri percaya diri lahir 

Individu yang percaya diri lahir, memiliki dasar yang baik 

dalam empat bidang keterampilan, yaitu komunikasi, ketegasan dan 

penampilan diri. 

1. Komunikasi 

Orang yang percaya diri memiliki keterampilan dalam 

berkominakasi sehingga mereka dapat : (1) Mendengarkan 

orang lain dengan tepat, tenang dan penuh perhatian (2) Dapat 

berkomunikasi dengan orang dari segala usia dan segala jenis 

latar belakang (3) Tahu kapan dan bagaimana berganti pokok 

pembicaraan dari percakapan biasa ke yang lebih mendalam (4) 

Berbicara secara fasih dan menggunakan nalar (5) Berbicara di 

depan umum tanpa rasa takut (6) Membaca dan memanfaatkan 

bahasa tubuh orang lain. 
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2. Ketegasan 

Individu yang percaya diri lahir memiliki keterampilan 

dalam bidang ketegasan sehingga mereka dapat: (1) 

Menyatakan kebutuhan mereka secara langsung dan terus 

terang (2) Membela hak mereka dan orang lain (3) Tahu 

bagaimana melakukan kompromi yang dapat diterima dengan 

baik (4) Memberi dan menerima pujian secara bebas dab penuh 

kepekaan (5) Memberi dan menerima kritik yang membangun 

3. Penampilan Diri 

Orang yang bisa berpenampilan meyakinkan 

mencerminkan penampilan seseorang yang percaya diri. Dari 

penampilan ini individu akan bisa kelihatan dengan jelas untuk 

menunjukkan percaya diri atau tidak, ini dapat diperhatikan 

bagaimana ia berpenampilan diri baik yang berkaitan dengan 

gaya maupun berpakaian. 

b. Ciri-ciri individu yang kurang percaya diri 

Individu yang memiliki kepercayaan diri ada ciri-ciri tertentu, 

begitu juga dengan individu yang kurang memiliki kepercayaan diri 

juga terdapat ciri-ciri tertentu. Menurut  Hakim (2005:8-9) bahwa: 

 “ciri-ciri individu yang kurang memilki kepercayaan diri 
adalah mudah cemas dalam menghadapi   persoalan     dengan 
tingkat kesulitan tertentu; memiliki kelemahan atau 
kekuarangan    dari    segi       mental,        fisik,      social  
atau  ekonomi; sulit menetralisasi timbulnya ketegangan di 
dalam suatu situasi; gugup dan terkadang bicara gagap;  
memiliki latar belakang pendidikan keluarga yang kurang 
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baik; memiliki perkembangan yang kurang baik sejak masa 
kecil; kurang memiliki kelebihan pada bidang tertentu dan 
tidak tahu bagaimana cara mengembangkan diri untuk 
memiliki kelebihan tertentu; sering menyendiri dari kelompok 
yang dianggapnya lebih dari dirinya; mudah putus asa, 
cenderung tergantung pada orang lain dalam mengatasi 
masalah; pernah mengalami trauma; sering bereaksi negatif 
dalam menghadapi masalah, misalnya dengan menghindari 
tanggung jawab atau mengisolasi diri, yang menyebabkan 
rasa tidak percaya dirinya semakin buruk.” 
 

Rasa kurang percaya diri pada individu dapat dilihat dengan 

gejala-gejala tertentu yang dapat ditunjukkan dalam berbagai perilaku. 

EL Quusy dalam Daradjad 91991 : 144) menjelaskan: “gejala-gejala 

perilaku kurang percaya diri  yaitu suka melamun, kelakukan tidak 

baik, berlebihan untuk menunjukkan kebaikan, keadaan emosi, 

keadaan seperti gagap dan ngompol serta gejala lainnya”. Kurang 

percaya diri ini dengan berbagai faktor menyebabkan mungkin timbul  

kelakukan menarik diri atau negatif, seperti malas, menyendiri, 

pengecut dan sebagainya. 

 

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi percaya diri 

a. Faktor Ekstern 

Faktor yang mempengaruhi percaya diri diantaranya faktor 

sosial. Faktor sosial bisa mengembangkan rasa percaya diri pada 

individu, karena melalui kegiatan sosial menurut pendapat EL-Quusy 

dalam Daradjad (1991:108) bahwa: “faktor yang dapat 

menumbuhkembangkan percaya diri pada individu adalah hubungan 
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dengan anggota keluarganya yaitu ibu, bapak, saudara dan teman-

temannya”.  

b. Faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor yang muncul dalam diri seseorang, 

faktor intern ini dapat mempengaruhi perkembangan percaya diri. 

Berkenaan dengan hal tersebut dapat diidentifikasi berbagai faktor 

intern yang dapat menumbuhkembangkan percaya diri pada siswa 

diantaranya menurut Lindenfield dalam Kamil (1997:4) adalah : 

1. Orang yang merasa puas terhadap dirinya baik secara jasmaniah 
maupun batiniah 

2. Adanya pemberian kepercayaan penuh terhadap siswa 
 

6. Cara meningkatkan atau membangun kepercayaan diri 

Untuk meingkatkan kepercayaaan diri bisa menggunakan 

bermacam-macam cara. Menurut Hakim (2005: 136-148) menjelaskan 

bahwa : 

“rasa percaya diri siswa di sekolah dapat dibangun melalui 
berbagai macam bentuk kegiatan yaitu, (a) memupuk keberanian 
untuk bertanya; (b) peran guru yang aktif bertanya; (c) melatih 
diskusi dan berdebat; (d) mengerjakan soal di depan kelas; (e) 
bersaing dalam mencapai prestasi belajar; (f) aktif dalam 
kegiatan pertandingan olah raga; (g) belajar berpidato; (h) 
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler; (i) mengikuti kegiatan seni 
vokal; (j) penerapan disipiln yang konsisten (k) aktiv dalam 
kegiatan bermain musik; (l) ikut serta di dalam organisasi 
sekolah; (m) menjadi ketua kelas; (n) menjadi pemimpin 
upacara; (o) ikut dalam kegiatan pecinta alam; dan (p) 
memperluas pergaulan yang sehat.”  
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a. Memupuk keberanian untuk bertanya 

Setiap kali mengikuti pelajaran apapun, biasanya guru yang 

baik akan memberi kesempatan untuk bertanya kepada siswa yang 

belum  memahami pelajaran yang baru saja diterapkan. Gejala 

yang sering terjadi adalah siswa yang walaupun  belum mengerti, 

tetapi merasa malu, enggan, dan tidak berani bertanya. Mereka 

tidak menyadari bahwa jika mereka selalu menyerah dan menuruti 

rasa malu, enggan dan tidak berani bertanya, sama saja dengan 

memupuk tumbuhnya rasa tidak per aya diri yang tadinya ringan 

menjadi semakin berat. 

Oleh karena itu, guru atau orang tua perlu memberikan 

suatu pengertian dan keyakinan  kepada siswa bahwa salah satu 

cara yang efektif untuk mengembangkan rasa percaya diri adalah 

selalu mencoba memberanikan diri untuk bertanya. 

b. Peran guru yang aktif bertanya pada siswa 

Salah satu jalan yang juga cukup efektif untuk membangun 

rasa percaya diri siswa adalah dengan melalui peran guru yang 

aktif mengajukan banyak pertanyaan secara lisan kepada siswa, 

terutama kepada mereka  yang terlalu pendiam dan bersikap 

tertutup (introvert). Dengan diajukannya pertanyaan kepada siswa 

mau tidak mau mereka akan terpaksa memberanikan diri untuk 

menjawab. Dalam hal ini guru perlu mewaspadai bahwa setiap kali 
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siswa ditanya secara lisan, reaksi mereka yang pertama adalah 

timbulnya rasa takut salah saat memberikan jawaban. 

Untuk itu, ajukan pertanyaan mulai dari yang mudah lebih 

dulu. Tujuan utama dari pertanyaan ini bukan pada benar salahnya 

jawaban, tetapi memancing keberanian dan tumbuhnya rasa 

percaya diri untuk berbicara. 

c. Melatih diskusi dan berdebat 

Pelajaran sekolah atau kuliah di perguruan tinggi yang 

diterapkan dengan metode diskusi dan perdebatan merupakan satu 

cara yang sangat efektif untuk membantu rasa percaya diri siswa. 

Di dalam proses diskusi dan pendekatan siswa akan terbiasa 

berpikir keras untuk mendapatkan suatu argumentasi yang 

diyakininya sebagai suatu kebenaran lebih dari itu mereka 

diharuskan untuk bisa mempertahankan argumentasi melalui suatu 

perdebatan yang sehat dan dewasa. 

Peroses diskusi  dan perdebatan merupakan suatu tantangan 

yang mengharuskan mereka untuk berani tampil di depan banyak, 

orang, berani mengajukan argumntasi, dan berani pula  untuk 

mendebat atau sebaliknya didebat pihak lawan diskusi. Jika situasi 

kondisi ini sering diciptakan, maka siswa akan bisa 

membangunrasa percaya diri dalam tempo relatif lebih cepat jika 

dibandingkan dengan metode lainnya. 
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Perlu diwaspadai dan dicegah berubahnya proses diskusi 

dan perdebatan menjadi proses debat kusir yang hanya untuk 

menciptakan individu yang tidak mempunya jiwa besar karena 

selalu tidak mau kalah bicara, sekalipun argumentasinya telah 

terbukti salah. 

d. Mengerjakan soal di depan kelas 

Setiap siswa mengerjakan soal di depan kelas, mereka harus 

memberanikan diri untuk tampil di depan banyak orang. Untuk itu, 

ada baiknya jika guru mengusahakan agar siswa bisa terlibat di 

dalam suatu kegiatan seperti itu. 

e. Bersaing dalam mencapai prestasi belajar 

Setiap orang yang mau melibatkan dirinya di dalam suatu 

persaingan yang sehat dan mau memenangkan persaingan secara 

sehat pula, haruslah berusaha keras untuk, membangkitkan 

keberanian, semangat juang, dan rasa percaya diri yang maksimal. 

f. Aktif dalam kegiatan pertandingan olahraga 

Jika seorang siswa ikut berpartisipasi di dalam kegiatan 

pertandingan olahraga, terlebih dahulu  ia harus berusaha 

membangkitkan keberanian, semangat juang, rasa percaya diri, 

penempatan diri di dalam suatu kelompok kerjasama yang kompak. 
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g. Belajar berpidato 

Kegiatan berpidato merupakan salah satu kegiatan yang 

sangat efektif untuk mengembangkan rasa percaya diri siswa. 

Ketika  berpidato di depan banyak orang, mau tidak mau ia harus 

membuat persiapan yang matang. 

Selain persiapan dari segi mati dan penampilan fisik, ia juga 

harus mempersiapkan keberanian, semangat dan kemauan yang 

keras untuk bisa menetralisasi ketegangan dan yang terpenting rasa 

percaya diri. 

h. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah biasanya terdiri dari 

beberapa bidang keterampilan yang bisa diandalkan untuk 

menunjang masa depan. Dengan demikian siswa bisa memilih 

bidang keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minatnya. 

Dengan mengkuti kegiatan ekstra rasa percaya diri bisa diperoleh 

melalui pergaulan atau sosialisasi yang lebih luas dan memperoleh 

kesempatan unruk berprestasi di bidang lain, terutama bagi siswa 

yang berprestasi akademisnya kurang memuaskan. 

i. Mengikuti kegiatan seni vokal (suara) 

Di bandingkan dengan kegiatan pidato, maka kegiatan seni 

vokal akan memberi manfaat yang lebih baik karena kegiatan 

penampilan seni vokal mempunyai kemungkinan yang lebih bersar 

untuk lebih disenangi dan dikagumi orang. Pada  umumnya jika 
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seseorang sudah bisa menampilkan diri di depan banyak orang 

dengan mendapat respon positif  seperti disenangi dan dikagumi 

maka rasa percaya  dirinya akan meningkat dengan pesat. 

j. Penerapan disiplin yang konsisten 

Disiplin yang konsisten pada hakikatnya merupakan suatu 

tantangan bagi siswa untuk bisa menyesuaikan diri lingkungan 

pendidikan yang memang mengharuskan adanya tata tertib  untuk 

menunjang kelancaran proses. 

Di dalam proses penerapan disiplin yang konsisten di 

sekolahnya, siswa mendapat pembinaan mental dan fisik yang 

sangat bermanfaat untuk menghadapi kehidupan dimasa kini dan 

yang akan datang salah satu dari manfaat tersebut adalah 

meningkatkan rasa percaya diri siswa.  

k. Aktif dalam kegiatan bermain musik 

Bermain musik merupakan suatu  keterampilan  seni yang 

mempunyai tingkat kesulitan tertentu, oleh karena itu tidak semua 

orang bisa bermain musik dengan mudah. Dengan sendirinya, yang 

mempunyai keterampilan bermain musik merupakan orang yang 

mempunyai kelebihan rasa percaya dirinya akan meningkat 

l. Ikut serta di dalam organisasi sekolah 

Orang yang mempunyai banyak pengalaman dalam 

berbagai organisasi, umumnya akan menjadi pribadi yang penuh 
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percaya diri, terutama yang sering mendapat kesempatan untuk 

menduduki jabatan penting tertentu dalam suatu organisasi 

m. Menjadi ketua kelas 

Dengan menjadi ketua kelas, anak sama saja dengan 

menjalani latihan kepemimpinan secara terus menerus dalam 

jangka waktu tertentu. Latihan kepemimpinan  merupakan latihan 

yang sangat bermanfaat untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri 

n. Menjadi pemimpin upacara 

Dengan sendirinya, memimpin merupakan suatu latihan 

kepemimpinan yang tantangannya jauh lebih berat. Jika siswa 

sudah terbiasa menjadi pemimpin upacara maka rasa percaya 

dirinya akan meningkat lebih pesat lagi. 

o. Ikut dalam kegiatan pecinta alam 

Tantangan-tantangan yang terdapat di dalam kegiatan pecinta alam 

mengandung tingkat kesulitan tertentu yang baru bisa oleh orang 

benar-benar mempunyai kemauan yang keras, berani, ulet, sabar, 

tidak usaha menyerah, mandiri dan percaya diri. 

p. Memperluas pergaulan yang sehat 

Di dalam proses memperluas pergaulan seseorang harus 

menghadapi berbagai macam tantangan dalam bentuk bagaimana 

menyesuaikan diri dengan banyak orang dengan berbagai macam 

watak dan masih yang mungkin timbul. 
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Semua tantangan hanya bisa di hadapi jika seseorang sudah 

memilih kepribadian yang seimbang dan penuh percaya diri 

sehingga ia bisa menyesuaikan diri dengan orang lainnya 

dilingkungan pergaulan tanpa harus kehilangan jati dirinya 

Lindenfield (1997:14) menjelaskan bahwa: “ada beberapa 

hal yang harus diperhatikan dalam meningkatkan atau 

mengembangkan kepercayaan, yaitu cinta, rasa aman, model peran, 

hubungan, kesehatan, sumber daya, dukungan, serta upah dan 

hadiah”. 

1. Cinta 

Yang penting bukan besarnya jumlah cinta yang 

diberikan, tetapi mutunya. Individu perlu terus merasa dicintai 

tanpa syarat. Untuk perkembangan diri yang sehat dan 

langgeng, mereka masih harus merasa bahwa mereka dihargai 

karena keadaan mereka sesungguhnya, bukan keadaan mereka 

yang seharusnya atau seperti yang diinginkan orang lain. 

2. Rasa aman 

Ketakutan dan kekawatiran merupakan hal yang 

berpengaruh terhadap kepercayaan diri individu. Individu yang 

selalu khawatir bahwa kebutuhan dasar mereka tidak akan 

terpenuhi, atau bahwa dunia lahiriah atau batiniah mereka 

setiap saat dapat hancur, akan sulit mengembangkan pandangan 

positif tentang diri mereka, orang la dan dunia pada umumnya. 
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Bila individu merasa aman, mereka secara tidak 

langsung akan mencoba mengembangkan kemampuan mereka 

dengan menjawab tantangan serta berani mengambil resiko 

yang menarik 

3. Model peran 

Mengajar lewat contoh adalah cara paling efektif agar 

anak mengembangkan sikap dan keterampilan sosial yang 

diperlukan untuk percaya diri. Dalam hal ini peran orang lain 

sangat dibutuhkan untuk dijadikan contoh bagi individu untuk 

dapat meningkatkan kepercayaan dirinya. 

4. Hubungan 

Untuk mengembangkan rasa percaya diri terhadap 

“segala macam hal”, individu jelas perlu mengalami dan 

bereksperimen dengan beraneka hubungan dari yang dekat dan 

akrab di rumah, teman sebaya, maupun yang lebih asing. 

Melalui hubungan, individu juga membangun rasa percaya diri 

dan pengenalan diri, yang merupakan unsur penting dari rasa 

percaya diri batin. 

5. Kesehatan 

Untuk bisa menggunakan sebaik-baiknya kekuatan dan 

bakat kita, kita membutuhkan energi. Jika mereka dalam 

keadaan sehat, dalam masyarakat bisa dipastikan biasanya 
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mendapatkan lebih banyak perhatian, dorongan moral dan 

bahkan kesempatan. 

6. Sumber daya 

Sumber daya memberikan dorongan yang kuat karena 

dengan perkembangan kemampuan anak memungkinkan 

mereka memakai kekuatan tersebut untuk menutupi kelemahan 

yang mereka miliki. 

7. Dukungan  

Individu membutuhkan dorongan dan pembinaan 

bagaimana menggunakan sumber daya yang mereka miliki. 

Dukungan juga merupakan faktor utama dalam membantu 

individu sembuh dari pukulan terhadap rasa bercaya diri yang 

disebabkan oleh trauma, luka dan kekecewaan. 

8. Upah dan hadiah 

Upah dan hadiah ini merupakan suatu proses untuk 

mengembangkan kepercayaan diri atau “Self Confidence”. 

Menurut Widarso (2005:1-23) ada tujuh pilar untuk 

membangun rasa percaya diri atau “Self Confidence”, yaitu: “(1) 

aku ciptaan Tuhan Yang Maha Esa;  (2) aku mandiri; (3) aku 

punya kelebihan; (4) aku berpengetahuan luas; (5) aku realistis; (6) 

Aku assertif; (7) aku duduk dan berdiri tegak”.   
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1. Aku ciptaan Tuhan Yang Maha Esa  

Manusia di mata Tuhan Yang Maha Esa adalah sama 

saja. Siapapun, baik yang berkulit  hitam atau putih, yang 

tinggi semampai atau pendek, yang kurus atau gemuk yang 

berparas elok atau biasa-biasa saja, yang berharta banyak atau 

sedikit, yang bergelar akademis atau tanpa gelar, siapapun juga 

unutuk tidak minder, rendah diri, kurang percaya diri. Semua 

manusia dikaruniai hak yang sama mesti kurang percaya diri. 

Setiap individu mempunyai hak-hak mendasar yang juga 

dipunyai  semua orang lain. 

2. Aku mandiri 

Agar dapat menumbuhkan rasa percaya diri, individu 

dituntut untuk hidup mandiri, dalam arti mempunyai pikiran 

sendiri (dan tidak hanya menjadi “kaset” pendapat umum atau 

pendapat teman), mempunyai minat dan hobi sendiri (yang 

tidak harus sama dengan minat dan hobi pacar, teman-teman 

atau tetangga) dan berani terbuka dan mantap menyatakan 

pendapat/ pikiran sendiri. 

3. Aku punya kelebihan 

Setiap orang pasti mempunyai kelebihan atau 

keunggulan. Asalkan kita berusaha menemukan keunggulan 

atau kelebihan diri kita dan kemudian mengembangkannya 
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dengan sungguh-sungguh sehingga akan “mendongkrak” rasa 

percaya diri kita. 

4. Aku berpengetahuan luas 

Individu akan merasa percara diri apabila memiliki 

kpengetahuan yang luas. Pengetahuan adalah kekuatan, artinya 

orang yang berpengetahuan luas akan menjadi kuat secara 

mental 

5. Aku realistis 

Berpikir realistis bahwa setiap manusia pasti punya 

kelebihan dan kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna 

di dunia ini. dengan berpikir imbang (realistis) maka rasa 

percaya diri tidak akan menciut. 

6. Aku Assertif 

Orang yang bersikap assertif adalah orang yang dengan 

tulus meyakini hak orang lain, tetapi pada saat yang sama, 

menegakan haknya sendiri. Sikap  assertif  sangat penting 

untuk membangun rasa percaya diri. Tanpa sikap ini kita akan 

mudah dipermainkan atau direndahkan oleh orang lain. Kalau 

ini terjadi rasa percaya diri akan berkurang kadarnya dan kita 

merasa kecil. 

7. Aku duduk dan berdiri tegak 

Bahasa tubuh atau bahasa non verbal tertentu sangat 

membantu individu untuk membangun rasa percaya diri. 
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Bahasa non verbal ini akan begitu saja muncul terhadap 

perintah kalau orang itu memang punya rasa percaya diri pada 

orang yang belum mempunyai atau yang rasa percaya dirinya  

belum mantap, sering menempuh jalan sebaliknya. Artinya 

bersikaplah seperti orang yang percaya diri supaya percaya diri. 

 

7. Aspek-Aspek (Unsur-Unsur) Kepercayaan Diri  

Berdasarkan uraian tentang definisi kepercayaan diri,  jenis-jenis 

kepercayaan diri, dan ciri-ciri individu yang percaya diri dan yang tidak 

percaya diri, faktor-faktor kepercayaan diri, dan cara memmbangun 

kepercayaan diri, dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek kepercayaan diri 

antara lain:  

a. Keyakinan  

Yaitu adanya kepercayaan dan optimisme tentang apa yang 

dilakukannya. 

b. Keberanian  

Kemampuan menampilkan diri yang didasari oleh dorongan dalam diri 

individu.  

c. Kemampuan   

Potensi-potensi yang ada dalam diri individu atas usaha dan upaya 

yang dilakukannya. 

d. Aktivitas (Berbuat Sesuatu)  

Yaitu kegiatan-kegiatan nyata yang dilakukan untuk meraih tujuan. 
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e. Cinta Diri  

Orang yang percaya diri akan mencintai diri mereka sendiri, gaya dan 

tingkah lakunya adalah untuk memelihara diri.   

f. Pemahaman Diri 

Orang yang percaya diri juga sangat sadar diri, selalu ingin tahu 

bagaimana pendapat orang lain tentang diri mereka.  

g. Tujuan yang jelas  

Orang yang percaya diri selalu tahu tujuan hidupnya.   

h. Berpikir Positif  

Orang yang percaya diri biasa melihat kehidupan dari sisi yang cerah 

dan mereka mengharap serta mencari pengalaman dan hasil yang 

bagus.  

i. Komunikasi   

Orang yang percaya diri memiliki keterampilan dalam berkomunikasi 

baik secara verbal maupun nonverbal.  

j. Ketegasan  

Orang yang percaya diri memiliki keterampilan dalam bidang 

ketegasan . 

k. Penampilan diri  

Orang yang percaya diri akan berpenampilan meyakinkan baik yang 

berkaitan dengan gaya maupun berpakaian.  
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B. Layanan Bimbingan Kelompok  

1. Pengertian Layanan Bimbingan Kelompok 

Bimbingan Kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan 

dalam suasana kelompok, Prayitno (2004:309). Menurut  Sukardi 

(1996:48) menjelaskan bahwa: 

“Layanan bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang 

memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama 

memperoleh berbagai bahan dari nara sumber tertentu (terutama 

guru pembimbing atau konselor) yang berguna untuk menunjang 

kehidupan sehari-hari baik individu sebagai pelajar, anggota 

keluarga dan masyarakat serta untuk mempertimbangkan dalam 

pengambilan keputusan”. 

Sedangkan menurut Gazda dalam Prayitno (1995:63-64) 

bimbingan kelompok di sekolah merupakan kegiatan pemberian informasi 

kepada kelompok siswa untuk membantu mereka menyusun rencana dan 

keputusan yang tepat. Menurut Prayitno (1995:62) bahwa:  “bimbingan 

kelompok merupakan upaya bimbingan kepada individu-individu melalui 

kelompok”. 

 Winkel (2004:71) mengatakan bahwa: “bimbingan adalah proses 

membantu orang perorang dalam memahami dirinya sendiri dan 

lingkungannya, selanjutnya dinyatakan bahwa kelompok berarti kumpulan 

dua orang atau lebih”. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan 

keompok adalah upaya pemberian bantuan dan infomasi yang diberikan 
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oleh orang yang ahli kepada sejumlah siswa (dua orang atau lebih) dengan 

memanfaatkan dinamika kelompok untuk mencapai tujuan tertentu yang 

berguna bagi kehidupan siswa.      

 

2. Jenis-jenis bimbingan kelompok 

Menurut Prayitno (1995:25) dalam penyelenggaraan bimbingan 

kelompok dikenal dua jenis, yaitu kelompok bebas dan kelompok tugas: 

a) Bimbingan kelompok bebas 

Dalam kegiatannya para anggota bebas mengemukakan segala 

pikiran dan perasaannya dalam kelompok. Selanjutnya apa yang 

disampaikan mereka dalam kelompok itulah yang menjadi pokok 

bahasan kelompok 

b) Bimbingan kelompok tugas 

Dalam penyelenggaraan bimbingan kelompok tugas ini arti dan 

isi kegiatannya tidak ditentukan oleh para anggota melainkan diartikan 

kepad penyelesaian suatu tugas. Tugas yang dikerjakan  kelompok itu 

berasal dari pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok 

mengemukakan suatu tugas untuk selanjutnya dibahas dan 

diselenggarakan oleh anggota kelompok. 
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Dalam  penelitian ini yang digunakan adalah bimbingan 

kelompok tugas dimana permasalahan yang dibahas dalam kelompo 

nanti ditentukan oleh pemimpin kelompok. 

 

3. Tujuan layanan bimbingan kelompok 

Menurut Prayitno dan Amti (1999:108) tujuan diadakannya 

bimbingan kelompok di sekolah ada dua yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus. 

a) Tujuan umum 

Secara umum bimbingan kelompok bertujuan untuk membantu 

murid-murid yang menjalani masalah melalui prosedur kelompok. 

Suasana kelompok yang berkembang dalam bimbingan kelompok 

tersebut maupun wahana dari teman-temannya untuk kepentingan 

pemecahan masalah-masalah yang dihadapinya. 

b) Tujuan khusus 

Secara   khusus, bimbingan kelompok  bertujuan untuk: 

1. Melatih   murid-murid  untuk  berani mengungkapkan pendapat di 

hadapan   teman-temanya.    

2. Melatih  murid-murid untuk dapat bersikap terbuka dalam 

kelompok.      
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3. Melatih    murid-murid     untuk dapat membina  keakraban bersama 

teman-temannya dan dengan teman lain di luar kelompok pada 

umumnya. 

4. Melatih murid-murid untuk bersikap tenggang rasa dengan orang 

lain.  

5. Melatih murid-murid untuk memperoleh keterampilan sosial. (6) 

Membantu murid-murid untuk mengenal dan memahami dirinya. 

 

4. Komponen layanan bimbingan kelompok 

Prayitno (1995:27) mengemukakan bahwa: “ada 3 komponen  

penting dalam kelompok, yaitu suasana kelompok, anggota kelompok dan 

pimpinan kelompok”. 

a) Suasana kelompok 

Saling berhubungan antar anggota kelompok sangat 

diutamakan. Dalam saling hubungan yang dinamis antar anggota 

kelompk, masing-masing suasana perasaan yang tumbuh dah 

kelompok tersebut. Suasana perasaan tersebut meluputi rasa diterima 

atau ditolak, rasa cinta dan benci, rasa berani atau takut, yang semua 

itu menyangkut sikap, reaksi dan tanggapan mengenai hubunghan 

mereka dalam kelompok. 
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b) Anggota kelompok 

Keanggotaan merupakan salah satu unsur pokok dalam proses 

kehidupan kelompok. Tanpa anggota tidaklah mungkin ada kelompok. 

Kegiata ataupun kehidupan kelompok itu sebagian besar didasarkan 

atas peranan para anggotanya. Peranan kelompok tidak akan terwujud. 

Tanpa keikutsertaan aktif para anggota kelompok, dan bahkan lebih 

dari itu. Dalam batas-batas tertentu suatu kelompok dapat melakukan 

kegiatan tanpa kehadiran pemimpin kelompok. Secara ringkas peranan 

anggota kelompok sangatlah menentukan. Lebih tegasnya dapat 

dikatakan bahwa anggota kelompok justru merupakan badan dan jiwa 

kelompok itu. 

Peranan yang hendak dimainkan anggota kelompok sesuai 

dengan yang diharapkan yaitu :  

a). Membantu terbinanya suasana keakraban dalam hubungan antar 

anggota kelompok  

b). Mencurahkan segenap perasaan dan melibatkan diri dalam 

kegiatan kelompok  

c). Berusaha agar yang dilakukannya itu membantu tercapainya  

tujuan bersama  
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d). Membantu tersusunnya aturan kelompok dan berusaha 

mematuhinya dengan baik.  

e). Benar-benar berusaha untuk secara aktif ikut serta dalam seluruh 

kegiatan kelompok  

f). Mampu berkomunikasi secara terbuka  

g). Berusaha membantu anggota kelompok lain  

h). Memberi kesempatan anggota lain untuk juga menjalankan 

peranannya  

i). Menyadari pentingnya kegiatan kelompok itu  

 

c) Pemimpin Kelompok 

Pemimpin kelompok adalah orang yang mampu menciptakan 

suasana sehingga para anggota kelompok dapat belajar bagaimana 

mengatasi masalah-masalah mereka sendiri. 

Peranan pemimpin kelompok dalam layanan bimbingan 

kelompok yaitu :  

a). Pemimpin kelompok dapat memberikan bantuan, pengarahan 

ataupun campur tangan langsung terhadap kegiatan kelompok  

b). Campur tangan itu meliputi hal-hal yang bersifat isi dari yang 

dibicarakan  maupun mengenai proses kegiatan itu sendiri 
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c). Pemimpin kelompok memusatkan perhatian pada suasana 

perasaan yang berkembang dalam kelompok itu, baik perasaan-

perasaan  tertentu maupun keseluruhan kelompok.  

d). Pemimpin  kelompok dapat menciptakan suasana  perasaan yang 

dialami oleh anggota kelompok 

e). Jika kelompok tersebut tampak kurang menjurus ke arah yang 

dimaksudkan, maka pemimpin kelompok perlu memberikan arah 

yang dimaksudkan  

f). Pemimpin kelompok yang perlu memberikan tanggapan (umpan 

balik) tentang berbagai hal yang terjadi dalam kelompok, baik 

yang bersifat isi maupun proses kegiatan kelompok  

g). Pemimpin kelompok diharapkan mampu mengatur lalu lintas 

kegiatan kelompok, pemegang aturan permainan (menjadi wasit), 

pendamai dan mendorong kerjasama serta suasana kebersamaan. 

Selain itu juga diharapkan bertindak sebagai penjaga agar apapun 

yang terjadi di dalam kelompok itu, tidak merusakataupun 

menyakiti seseorang atau lebih anggota kelompok  

h). Sifat kerahasiaan dari kelompok itu dengan segenap isi dan 

kejadian-kejadian yang timbul di dalamnya juga menjadi tanggung 

jawab pemimpin kelompok 
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5. Tahap-tahap layanan bimbingan kelompok 

Kegiatan bimbingan kelompok berlangsung dalam beberapa tahap. 

Prayitno (1995:110-115) mengemukakan bahwa: “ada 4 tahap yang perlu 

dilalui dalam pelaksanaan bimbingan kelompok, yaitu tahap pembentukan, 

peralihan, kegiatan dan pengakhiran”. 

a) Tahap Pembentukan 

Tahap ini tahap pengenalan dan pelibatan dari anggota ke 

dalam kelompok dengan bertujuan agar anggota memahami maksud 

bimbingan kelompok. Tahap ini merupakan pelibatan diri atau tahap 

memasukkan diri ke dalam kehidupan kelompok. Pada tahap ini, 

umumnya para anggota saling memperkenalkan diri dan juga 

mengungkapkan tujuan ataupun harapan-harapan yang ingin di capai 

baik oleh masing-masing, sebagian, maupun seluruh anggota 

Pemahaman anggota kelompok memungkinkan  anggota 

kelompok aktif berperan dalam kegiatan bimbingan kelompok yang 

selanjutnya dapat meumbuhkan minat pada diri mereka untuk 

mengikutinya. Pada tahap ini bertujuan untuk menumbuhkan suasana 

saling mengenal, percaya, menerima dan membantu teman-teman yang 

ada dalam kelompok. 
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b) Tahap peralihan 

Tahap ini tahap transisi atau tahap peralihan dari tahap 

pembukuannya ke tahap kegiatan. Dalam menjelaskan kegiatan apa 

yang akan dilaksanakan pemimpin kelompok dapat menegaskan  jenis 

kegiatan beberapa kelompok tugas atau bebas. Setelah jelas kegiatan 

apa yang harus dilakukan  maka tidak akan muncul keragu-raguan atau 

belum siapnya anggota dalam melaksanakan kegiatan & manfaat yang 

diperoleh setiap anggota kelompok 

 

c) Tahap kegiatan 

Tahap ini merupakan tahap inti  dari kegiatan bimbngan 

kelompok dengan suasana yang ingin dicapai, yaitu terbatasnya secara 

tuntas permasalahan yang dihadapi oleh anggota kelompok dan 

terciptanya suasana untuk mengembangkan diri anggota kelompok, 

baik yang menyangkut pengembangan kemampuan berkomunikasi 

maupun menyangkut pemecahan masalah yang dikemukakan oleh 

kelompok. 

Tahap kegiatan merupakan kehidupan sebenarnya dari 

kelompok, namun kelangsungan kegiatan kelompok pada tahap ini 

amat tergantung pada hasil dari kedua tahap sebelumnya. Jika tahap-
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tahap sebelumnya berhasil dengan baik, maka tahap ketiga itu akan 

berlangsung dengan lancar, dan pemimpin kelompok mungkin sudah 

bisa lebih santai dan membiarkan para anggota sendiri yang melakukan 

kegiatan tanpa banyak campur tangan dari pemimpin kelompok 

mungkin sudah bisa lebih santai dan membiarkan para anggota sendiri 

yang melakukan kegiatan tanpa banyak campur tangan dari pemimpin 

kelompok. 

Pada tahap ini pula kegiatan bimbingan kelompok agar tampak 

secara jelas, apakah kegiatan yang dilaksanakan adalah kelompok 

bebas atau kelompok tugas. Sehingga, rangkaian kegiatannya 

disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai.  

Dalam tahap ketiga ini hubungan antar anggota sudah tumbuh 

dengan baik. Saling tukar pengalaman dalam bidang suasana perasaan 

yang terjadi, pengutaraan, penyajian, dan pembukaan diri berlangsung 

dengan bebas. Demikian pula saling tanggap dan tukar pendapat 

berjalan dengan lancar. Para anggota bersikap saling membantu, 

saling menerima, saling kuat-menguatkan dan saling berusaha untuk 

memperkuat rasa kebersamaan. Dalam suasana seperti ini kelompok 

membahas hal-hal yang bersifat nyata dan benar-benar sedang mereka 
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alami. Mereka membahas hal-hal yang bersifat sekarang/kekinian dan 

di sini. 

 

d) Tahap pengakhiran 

Kegiatan suatu kelompok tidak dapat berlangsung terus-

menerus tanpa berhenti. Setelah kegiatan kelompok memuncak pada 

tahap ketiga, kegiatan kelompok ini kemudian menurun dan 

selanjutnya kelompok akan mengakhiri kegiatannya pada saat yang 

dianggap tepat. 

Ketika kelompok memasuki tahap pengakhiran, kegiatan 

kelompok hendaknya di pusatkan pada pembahasan dan penjajakan 

tentang apakah para anggota kelompok akan mampu menerapkan hal-

hal yang telah mereka pelajari (dalam suasana kelompok),  pada 

kehidupan nyata mereka sehari-hari. Peranan pemimpin kelompok di 

sini ialah memberikan penguatan (reinforcement) terhadap hasil-hasil 

yang telah dicapai oleh kelompok itu, khususnya terhadap 

keikutsertaan secara aktif para anggota dan hasil-hasil yang telah 

dicapai oleh masing-masing anggota kelompok.  

Pada tahap ini terdapat dua kegiatan yaitu penilaian (evaluasi) 

dan tindak lanjut (follow-up). Tahap ini merupakan tahap penutup dari 
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seluruh rangkaian  pertemuan kegiatan bimbingan kelompok dengan 

tujuan yang telah tercapainya suatu pemecahan masalah oleh 

kelompok tersebut.  

Dalam kegiatan kelompok berpusat pada pembahasan dan 

penjelasan tentang kemampuan anggota kelompok  untuk menetapkan 

hal-hal yang telah diperoleh  melalui layanan bimbingan kelompok 

dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu pemimpin kelompok 

berperan untuk memberikan penguatan (reinforcement) terhadap hasil-

hasil yang telah dicapai oleh kelompok tersebut. Pada tahap ini 

pemimpin kelompok menciptakan suasana yang menyenangkan dan 

mengesankan sehingga anggota kelompok masih memperoleh manfaat 

yang besar dalam kegiatan tersebut serta adanya keinginan untuk 

mengadakan kegiatan lagi. 

 

C. Efektifitas Bimbingan Kelompok  untuk  Meningkatkan kepercayaan diri  

Bimbingan kelompok adalah bantuan yang diberikan kepada individu 

yang bermasalah dengan memanfaatkan kelompok dan dinamikanya. Menurut 

Prayitno (1995:108-109) menjelaskan bahwa : 

 

 



 46

“bimbingan kelompok dapat diartikan secara sederhana dan secara luas 
serta mendalam, secara sederhana sebagai suatu kegiatan yang bertujuan 
untuk mencapai perkembangan pribadi, pembahasan masalah, topik 
umum. Secara luas dan mendalam selain bertujuan untuk mencapai  
perkembangan pribadi  dan pembahasan  masalah-masalah yang 
bermanfaat  bagi anggota kelompok yang berjumlah 10-15 orang siswa. 
Juga para anggota harus aktif membahas permasalahan atau topik umum 
tersebut, berpartisipasi aktif dalam dinamika dan interaksi sosial dalam 
kelompok”  
 

Agar bimbingan kelompok menjadi efektif menurut Prayitno  

(2004:8-11) keanggotaan kelompok tidak semua kumpulan orang atau 

individu dapat dijadikan anggota bimbingan kelompok. Kelompok yang 

terlalu kecil, misalnya 2-3 orang akan mengurangi efektivitas bimbingan 

kelompok, dampak layanan juga terbatas karena hanya didapat oleh 2-3 

orang  saja. Hal ini tidak berarti bahwa bimbingan kelompok tidak dapat 

dilakukan terhadap kelompok yang beranggotakan 2-3 orang saja: dapat, 

tetapi kurang efektif. Sebaliknya, kelompok yang terlalu besar juga kurang 

efektif, karena jumlah peserta yang terlalu banyak, maka partisipasi aktif 

individual dalam dinamika kelompok menjadi kurang intensif.  

Dengan demikian, layanan bimbingan kelompok memerlukan 

anggota kelompok yang dapat menjadi sumber-sumber bervariasi untuk 

membahas suatu topik atau memecahkan  masalah tertentu. Dalam hal ini 

anggota kelompok yang homogen kurang efektif dalam bimbingan 
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kelompok, sebaliknya anggota kelompok yang heterogen akan menjadi 

sumber yang lebih kaya untuk pencapaian tujuan layanan.      

Menurut Prayitno dan Amti (1999:108) tujuan diadakannya 

bimbingan kelompok di sekolah ada dua yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus. 

a). Tujuan umum 

Secara umum bimbingan kelompok bertujuan untuk membantu 

murid-murid yang menjalani masalah melalui prosedur kelompok. 

Suasana kelompok yang berkembang dalam bimbingan kelompok 

tersebut maupun wahana dari teman-temannya untuk kepentingan 

pemecahan masalah-masalah yang dihadapinya. 

 

b). Tujuan khusus 

Secara   khusus, bimbingan kelompok  bertujuan untuk: 

1. Melatih    murid-murid  untuk  berani mengungkapkan pendapat di 

hadapan   teman-temanya. 

2. Melatih murid-murid untuk dapat bersikap terbuka dalam 

kelompok.  
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3. Melatih  murid-murid     untuk dapat membina  keakraban bersama 

teman-temannya dan dengan teman lain di luar kelompok pada 

umumnya.  

4. Melatih murid-murid untuk bersikap tenggang rasa dengan orang 

lain.  

5. Melatih murid-murid untuk memperoleh keterampilan sosial. 

6.  Membantu murid-murid untuk mengenal dan memahami dirinya. 

 

Layanan bimbingan kelompok diperkirakan dapat meningkatkan 

kepercayaan diri siswa. Karena di dalam pelaksanaan bimbingan kelompok 

tidak hanya bertujuan untuk memecahkan masalah tetapi juga untuk 

mencerahkan persoalan serta untuk pengembangan pribadi. Pengembangan 

pribadi tersebut diantaranya adalah mengembangkan pengertian terhadap diri 

sendiri dan orang lain, mengembangkan kesadaran tentang diri dan orang lain, 

serta mengembangkan pandangan baru tentang hubungan antara manusia. 

Apabila tujuan tersebut tercapai, maka dapat meningkatkan kepercayaan diri 

siswa.  

Berdasarkan pada pengertian dan tujuan bimbingan kelompok, maka 

siswa yang sebelum mengikuti bimbingan kelompok kurang memiliki atau 

tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi misalnya tidak berani 
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mengemukakan pendapat, usul, saran didepan orang tua, tidak berani pada 

guru, atau siswa lain, tidak berani mengambil keputusan, setelah selesai 

mengikuti bimbingan kelompok diharapkan dapat memiliki atau 

meningkatkan kepercayaan dirinya secara optimal misalnya menjadi berani 

mengemukakan pendapat, usul dan saran di depan orang lain, berani bertanya 

kepada guru dan teman lain, serta lebih berani mengambil keputusan dan 

sebagainya, sehingga dengan bimbingan kelompok diharapkan dapat 

membawa dampak yang positif bagi siswa dan diharapkan dapat 

meningkatkan kepercayaan diri pada siswa baik percaya diri lahir maupun 

bathin.  

 

D. HIPOTESIS 

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas dalam penelitian ini , maka 

hipotesis kerja yang penulis kemukakan adalah “Bimbingan kelompok efektif 

untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa kelas VIII SMP Negeri I 

Bumijawa  Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran  2006/2007”. 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Jenis Penelitian  

  Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penelitian 

eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan dengan melakukan 

manipulasi yang bertujuan untuk mengetahui akibat manipulasi terhadap 

perilaku individu yang diamati (Latipun, 2004:8). Manipulasi yang dilakukan 

berupa tindakan tertentu kepada kelompok dan setelah itu dilihat pengaruhnya. 

Eksperimen ini dilakukan untuk mengetahui efek yang ditimbulkan dari suatu 

perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti.   

Dalam penelitian ini manipulasi dilakukan pada kegiatan bimbingan 

kelompok dan akan dilihat pengaruhnya setelah dilaksanakan kegiatan 

bimbingan kelompok itu, sedangkan pengukurannya dilakukan sebelum dan 

sesudah kegiatan bimbingan kelompok.   

 

B. Populasi, Sampel dan teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek  penelitian (Arikunto, 

2002:115). Sedangkan menurut Azwar (2004:77) “populasi adalah sebagai 

kelompok subyek yang hendak dikenai generalisasi penelitian, sehingga 

kelompok subyek ini harus memiliki karakteristik-karakteristik atau ciri 

bersama, yang membedakannya dari kelompok subyek yang lain." Ciri 
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yang dimaksud dari pengertian tersebut tidak terbatas hanya sebagai ciri 

lokasi, akan tetapi terdiri dari karakteristik individu (Azwar, 2000 : 77).  

Populasi menurut Latipun (2002:29) adalah “keseluruhan individu yang 

memiliki beberapa karakteristik yang sama”.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 

Negeri I Bumijawa Kabupaten Tegal Tahun Ajaran  2006/2007  yang 

berjumlah 156 siswa, seperti yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini:  

Tabel 1 
Jumlah Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Bumijawa Tahun 2006/2007  

 
No.  Nama Kelas Jumlah Siswa 

1.  

2.  

3.  

4. 

VIII A 

VIII B 

VIII C  

VIII D  

40 

40 

40 

36 

 Jumlah                                        156 siswa 

 

Dari 156 siswa tersebut di atas mempunyai karakteristik yang 

homogen yaitu sebagai berikut:  

1. Dari segi usia, mereka tergolong dalam usia remaja awal sekitar 14-15 

tahun,  

2. Dari sisi pendidikan mereka sama-sama duduk di kelas VIII SMP 

Negeri 1 Bumijawa yang merupakan tahap transisi dari kelas VII ke 

kelas  VIII yang masih dalam penyesuaian dengan teman baru,  

3. Ditinjau dari tempat tinggal mereka bertempat tinggal di kecamatan 

yang sama yaitu kecamatan bumijawa.  
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2. Sampel dan Teknik Sampling 

Menurut Arikunto, (2002:117) sampel adalah sebagian atau wakil 

dari populasi yang diteliti.  Sedangkan menurut Hadi (2000:221) sampel 

adalah sejumlah penduduk yang jumlah kurang dari populasi. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi 

yang dikenai penyelidikan yang dapat mewakili populasi. Penelitian tidak 

menggunakan seluruh populasi dalam penelitian ini, tetapi menggunakan 

sampel. Hal ini dikarenakan karena keterbatasan waktu dan  dana yang 

dimiliki oleh peneliti. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 15 siswa dengan pertimbangan bahwa kegiatan bimbingan 

kelompok yang efektif adalah yang beranggotakan 10 sampai 15 orang.  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

teknik Purposive sampling, karena sampel yang akan diambil adalah siswa 

yang memiliki kepercayaan diri yang lebih rendah dari siswa yang lqin 

yang terdapat dalam populasi. Purposive sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel suatu teknik pengambilan sample yang mempunyai 

tujuan, yaitu untuk menambil siswa yang kepercayaan dirinya lebih rendah 

dari siswa yang lain. Dalam penelitian ini diambil sampel sebanyak 15 

siswa yang kepercayaan dirinya lebih rendah dari siswa yang lain 

berdasarkan hasil tes skala kepercayaan diri. Daftar  sampel seluruhnya 

dapat dilihat pada lampiran 8. 

 
Untuk orang yang aku cintai SHT 
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C. Variabel Penelitian 

Menurut Arikunto (2002:99) variabel adalah objek penelitian atau apa 

yang menjadi titik perhatian suatu penelitian pengamatan peneliti. 

Berdasarkan definisi tersebut, menegaskan bahwa variabel merupakan objek 

yang bervariasi dan dapat dijadikan sebagai titik perhatian suatu penelitian.  

1. Jenis Variabel  

Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu 

variabel bebas atau variabel independen dan variabel terikat atau variabel 

dependen. Variabel tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Variabel bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang diselidiki pengaruhnya 

atau variabel yang mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini 

variabel bebasnya adalah  bimbingan kelompok dengan menggunakan 

kode X. 

b. Variabel terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepercayaan diri 

pada siswa kelas VIII SMP Negeri I Bumijawa Kabupaten Tegal 

Tahun Pelajaran  2006/2007 menggunakan kode Y. 

2. Hubungan antar variabel  

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini bersifat 

“determinasi”, yaitu suatu gejala yang timbul disebabkan oleh variabel 

lainnya. Seperti yang dikemukakan Latipun (2002: 46) “hubungan 

 
Untuk orang yang aku cintai SHT 



RASCAL321 54
 

menunjukan bahwa gejala suatu variabel ditentukan atau disebabkan oleh 

variabel lainnya. Dalam penelitian ini adalah bimbingan kelompok  

sebagai variabel bebasnya mempengaruhi kepercayaan diri sebagai 

variabel terikatnya.  

 Hubungan antar variabel tersebut seperti deijelaskan gambar berikut ini:  

 X Y 

 

Gambar 1. Hubungan antar variabel, variabel X (bimbingan kelompok)    
mempengaruhi variabel Y (kepercayaan diri)  

   
3. Pengendalian Variabel  

Menurut Sevilla (dalam Latipun, 2004:67) menyatakan bahwa: 

“pengendalian variabel merupakan usaha-usaha yang harus dilakukan 

oleh peneliti untuk menghilangkan pengaruh variabel-variabel yang 

tidak dikehendaki yang mungkin turut mempengaruhi variabel terikat.” 

Dalam suatu eksperimental, variabel-variabel yang perlu dikendalikan 

pengaruhnya terhadap variabel terikat adalah variabel asing/luar (non-

eksperimental).  

Banyak cara yang dapat digunakan untuk pengendalian variabel 

asing tersebut, secara umum dapat dilakukan dengan mengeliminasi 

variabel ekstra, randominisasi, menjodohkan subjek, dan kontrol 

statistik (latipun, 2004:69).  

Dalam penelitian ini, pengendalian variabel asing dilakuakn 

dengan cara mengeliminasi variabel ekstra, yaitu menghomogenkan 

variabel yang dianggap turut mempengaruhi variabel terikat.       
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D. Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam 

perencanaan penelitian. Dengan desain yang baik, maka pengaturan variabel 

dan kondisi-kondisi eksperimental dapat dilakukan secara seksama, ketat dan 

tertib. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain Pre- Eksperimental 

(eksperimen pura-pura ) dengan jenis desain one group pre test and post test 

design. Maksudnya yaitu subjek dikenakan dua kali pengukuran, pengukuran 

(menggunakan format skala kepercayaan diri) pertama dilakukan untuk 

mengukur tingkat kepercayaan diri siswa sebelum diberi layanan bimbingan 

kelompok (Pre-test) dengan kode O1 dan pengukuran (menggunakan format 

skala kepercayaan diri) yang kedua untuk mengukur tingkat kepercayaan diri 

siswa setelah diberi layanan bimbingan kelompok (Pre-test) dengan kode O2. 

Adapaun design pre test and post test group sebagai berikut: 

  

 Pola  
O1 x O 2

 

Di dalam design ini pengambilan data dilakukan sebanyak 2 kali yaitu 

sebelum eksperimen dan sesudah eksperimen. Pengambilan data yang pertama 

yaitu sebelum eksperimen (O1) disebut pre test dan pengambilan data sesudah 

eksperimen (O2) disebut post test.  Perbedaan antara O1  dan O 2 yakni O1  dan 

O 2  diasumsikan merupakan efek dari treatment atau eksperimen (Arikunto, 

1998:84). Menggunakan design ini karena untuk mengetahui efek dari 

treatment yang diberikan yaitu layanan bimbingan kelompok.  
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 Pre-test Perlakuan Post-test 

O1    X   O2

       (Arikunto, 2002:78)  

Untuk memerperjelas eksperimen dalam penelitian ini disajikan tiap-

tiap rancangan eksperimen yaitu :  

1. Melakukan Pre-tes, adalah pengukuran (dengan menggunakan format 

skala kepercayaan diri) kepada sampel penelitian sebelum diadakan 

perlakuan yaitu bimbingan kelompok. Tujuan dari Pre-test adalah untuk 

mengetahui tingkat kepercayaan diri siswa sebelum diberikan layanan 

bimbingan kelompok. Hasil dari Pre-test ini akan menjadi data 

perbandingan pada Pos-test.  

2. Memberikan perlakuan (treatment), adalah pemberian suatu perlakuan 

yaitu layanan bimbingan kelompok yang akan diberikan selama 11 kali 

pertemuan dengan durasi 45 menit. Menurut pendapat Owsen, bahwa 

layanan bimbingan kelompok yang efektif adalh sebanyak 8 kali 

pertemuan, dalam penelitian  peniliti melaksanan kegiatan bimbingan 

kelompok sebanyak 11 keli pertemuan karena siswa dalam kegiatan ini 

memerlukan banyak waktu untuk beradaptasi. Materi yang akan diberikan 

dalam bimbingan kelompok  akan dijelaskan dalam tabel 2.   

Di setiap selesai pertemuan (treatment) tidak dilakukan 

pengukuran. Pengukuran dilakukan sebelum pemberian layanan 

bimbingan kelompok dan sesudah 11 kali pertemuan/ pemberian layanan 
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layanan bimibingan kelompok. Sedangkan pada saat proses pemberian 

layanan bimbingan kelompok berlangsung dilakukan observasi dengan 

menggunakan pedoman observasi. Obeservasi dilakukan oleh observer 

supaya dapat diamati perubahan pada indikator yang terdapat dalam 

variabel penelitian.  Adapun pedoman observasi dapat dilihat pada 

lampiran 16.   

Tabel 2 
Jadwal eksperimen yang dilaksanakan 

 
Tahap  Tanggal  Kegiatan  Waktu  

I 3 Nopember 2006 Pelaksanan Pre-test  45 menit
 
 
 
 
 
 
 
 

II  

 
 
 
 

8 Nopember 2006  
 

11 Nopember 2006 
 

14 Nopember 2006 
 

17 Nopember 2006 
  
 

20 Nopember 2006 
23 Nopember 2006 
27 Nopember 2006 

  
 

30 Nopember 2006 
 

2 Desember 2006 
  
 

4 Desember 2006 
  

6 Desember 2006 
  

Pemberian perlakuan bimbingan 
kelompok  dengan tema sebagai 
berikut:  
 
1. Pengertian dan pentingnya 

kepercayan diri  
2. Konsep diri (mengenal 

kelemahan dan kelebihan diri)  
3. Ciri-ciri orang yang percaya 

diri dan yang tidak percaya diri 
4. Cara membangun kepercayaan 

diri 
  
5. Positif thinking  
6. Cara mengatasi Grogi  
7. Cara Berpenampilan diri yang 

OK 
  
8. Cara berkomunikasi yang 

Efektif  
9. Cara agar PD dalam lomba 

pidato  
 
10. Cara Mengungkapkan 

Perasaan  
11.  Menerima diri dan orang lain  

 

 
 
 
 

45 menit 
 

45 menit 
 

45 menit 
 

45 menit 
 
 

45 menit 
45 menit 
45 menit 

 
 

45 menit 
 

45 menit 
 
 

45 menit 
 

45 menit 
 

III  7 Desember 2006  Pelaksanaan Pos-test  
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3. Melakukan post test sesudah pemberian layanan bimbingan kelompok 

dengan tujuan untuk mengetahui hasil apakah layanan bimbingan 

kelpompok efektif untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. Pos-

test ini tidak dilakukan di setiap pertemuan, tetapi setelah 11 kali 

pertemuan. 

4. Proses analisis data dengan menggunakan uji Wilcoxon. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan satu langkah penting dalam penelitian. 

Mengumpulkan data berarti mengamati variabel-variabel yang akan diteliti 

dengan metode pengumpulan data. Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk 

memperoleh bahan-bahan yang akurat, relevan dan reliabel. Untuk 

memperoleh data yang dimaksud maka digunakan metode dan prosedur 

pengumpulan data serta alat-alat yang diandalkan. Seperti yang dikatakan 

Azwar (2000:36) bahwa: “ketepatan hasil penelitian ditentukan oleh strategi 

dan pengambilan data yang dipergunakan”.  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

skala psikologi dan alatnya skala kepercayaan diri. Responden dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Bumijawa yang 

berjumlah 15 siswa.   Skala psikologi   digunakan   karena aspek yang   diukur 
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dalam penelitian ini adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri merupakan 

variabel dalam penelitian yang mengandung atribut psikologis yang tidak 

mempunyai eksistensi riil maka digunakan instrumen berbentuk skala 

psikologis.   

Skala psikologi dipakai sebagai alat ukur dalam penelitian ini karena 

skala psikologi memilki karakteristik khusus yang membedakannya dengan 

dari berbagai bentuk alat pengumpul data lainnya seperti angket, beberapa  

karakteristik alat ukur skala psikologi menurut Azwar  (2000:109) adalah 

sebagai berikut :  

1. Stimulusnya berupa pertanyaan atau pertanyaan yang tidak 
langsung mengungkap  atribut yang hendak diukur melainkan  
mengungkap indikator  perilaku   dan   atribut   yang  
bersangkutan.    

2. Atribut psikologi diungkap secara tidak langsung lewat 
indikator-indikator perilaku sedangkan indikator perilaku 
diterjemahkan dalm bentuk item-item, maka skala psikologi 
berisi banyak item.  

3. Respon subyek tidak diklasifikasikan dalam bentuk benar 
atau salah.  

  
Format respon yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 

pilihan. Untuk jenis respon mendapat nilai sesuai dengan arah pernyataan 

yang bersangkutan, antara lain :     

Tabel 3 
Penskoran item-item dalam skala kepercayaan diri 

Skor No. Alternatif jawaban 
(+) (-) 

1. 

2.  

3.  

Sangat sesuai  

Sesuai  

Kurang sesuai 

5 

4 

3 

1 

2 

3 
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4.  

5. 

Tidak sesuai  

Sangat tidak sesuai 

2 

1 

4  

5 

       

                                                                       

F. Uji Validitas dan Reliabilitas  

1. Uji Validitas  

Sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang 

hendak diukur. Validitas empiris dari tes ini dicari melalui uji coba tes. 

Hasil uji coba ini, kemudian digunakan adalah korelasi product moment 

angka kasar dengan rumus sebagai berikut:  

xyr = ( )( )
{ }{ }2222 )()()()( YYNXXN

YXXYN
Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ  

 Keterangan:  

rxy  = koefisien korelasi  

X   = skor tiap butir soal  

Y   = skor total benar tiap subyek  

N  = jumlah subyek        (Arikunto 2002:146) 

 

2. Uji Reliabilitas  

Sebuah tes dikatakan reliabel apabila tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tepat. Reliabel tes dalam penelitian ini diuji 

dengan menggunakan rumus Alpha. Adapun rumus Alpha adalah sebagai 

berikut:  
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r11  : Reliabilitas instrumen 

k : Banyaknya butir soal/banyaknya butir pertanyaan  

2
bσΣ  : Jumlah varians butir  

2
tσ  : Varians total      

        Arikunto ( 2002:171) 

 

G. Metode Analisis Data  

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode 

ilmiah, dengan analisis data tersebut dapat diberi arti atau makna untuk 

pemecahan masalah penelitian (Nazir,1998:405). Dengan analisis ini, akan 

diperoleh hasil pengungkapan data yang telah diungkap melalui skala 

penelitian dan menghasilkan bukti terhadap adanya hal yang diteliti.  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode statistik non parametrik, dengan menggunakan Uji Wilcoxon, karena 

mengacu pada variabel data yang ada dalam penelitian ini adalah variabel 

ordinal, selain itu uji wilcoxon tidak menerapkan syarat-syarat mengenai 

parameter-parameter populasi yang merupakan induk sampel penelitian. Uji 

wilcoxon juga tidak dilandasi persyaratan data harus berdistribusi normal. Jadi 

penelitian ini, teknik analisis datanya menggunakan Uji Wilcoxon yaitu 

dengan mencari perbedaan mean pre-test dan pos-test, dengan menggunakan 

rumus:  
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24
1)1)(2nn(n

4
1)n(n-T-T  z

T

T

++

+

==
σ
μ  

    (Sugiyono, 1999:133) 

Keterangan :  

n  = jumlah sampel  

T = jumlah jenjang yang kecil  

4
)1( +

=
nn

Tμ  

24
)12)(1( ++

=
nnn

Tσ  

Dari hasil hitung tersebut dikonsultasikan dengan indeks tabel Wilcoxon. 

Jika hasil analisis lebih besar dari indeks tabel Wilcoxon, maka berarti 

bimbingan kelompok dianggap efektif untuk meningkatkan kepercayaan 

diri siswa.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 
A. Persiapan Penelitian  

Sebelum pemberian treatment (layanan bimbingan kelompok) 

dilaksanakan, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam penelitian ini, 

adapun persiapan kegiatan yang dilaksanakan antara lain:  

1. Menyeleksi siswa kelas VIII SMP N I Bumijawa yang akan dijadikan 

sampel penelitian. Pelaksanaan seleksi bersamaan dengan pre-test, dari 

hasil pre-test dapat diketahui siswa-siswa yang memenuhi kriteria untuk 

dijadikan sampel dan sekaligus akan diberikan layanan bimbingan 

kelompok. 

2. Mempersiapkan satuan layanan kegiatan bimbingan kelompok  

3. Mempersiapkan jadwal eksperimen yang akan dilaksanakan (ada pada bab 

III)  

4. Penyusunan instrumen yang meliputi menyusun dan melakukan uji coba 

instrumen.  

Sebelum penelitian dilakukan, telah dilaksanakan penyusunan 

instrumen dengan menggunakan validitas logis, yaitu konsep validitas yang 

berangkat dari konstruksi teoritis tentang variabel yang hendak diukur dan uji 

coba terhadap instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. Dengan hasil 

uji coba adalah sebagai berikut:  
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a. Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk menentukan apakah alat yang 

digunakan dalam penelitian ini benar-benar mengukur apa yang hendak 

diukur. Artinya apakah alat yang digunakan dapat atau tepat untuk 

mengukur variabel penelitian.  

Dari hasil uji coba yang telah dilakukan, dianalisis dengan 

menggunakan rumus product moment pada taraf signifikansi 5%. Uji coba 

dalam penelitian ini dilakukan dua kali. Hal ini dikarenakan uji coba yang 

pertama banyak item yang tidak valid, yaitu sebanyak 22 item dari 96 item 

yang tidak valid dan 22 item  tersebut banyak indikator yang tidak 

terwakili yaitu sebanyak 9 indikator dengan no. item yaitu 12, 13, 16, 17, 

25, 26, 39, 40, 69, 70, 73, 74, 83, 84, 87 dan 88. Oleh sebab itu peneliti 

memperbaiki item yang tidak valid tersebut. Kemudian peneliti 

mengadakan uji coba yang kedua kali. Hasil try out  ulang tersebut 

kemudian dianalisis dan terdapat 4 item yang tidak valid yaitu no. 12, 16, 

50 dan 75 dengan masing-masing rhitung sebesar 0,145, -0,145, 0,013 dan -

0, 142 kurang dari rtabel pada taraf signifikansi 5% dengan n = 20 yaitu 

0,444 yang selanjutnya dibuang karena masing – masing indikator 

variabel sudah terwakili, sedangkan item yang dinyatakan valid berjumlah 

92 item yang akan dipertahankan untuk menjadi instrumen penelitian, 

karena dengan item tersebut semua indikator sudah terwakili.(hasil 

perhitungan selengkapnya dapat dilihat di lampiran)  
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b. Reliabilitas  

Uji reliabilitas yang digunakan untuk menilai ketepatan dan 

keajegan alat yang digunakan dalam mengukur apa yang hendak diukur. 

Teknik yang digunakan dalam menguji reliabilitas dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan rumus Alpha.  

Hasil perhitungan reliabilitas skala kepercayaan diri pada uji coba 

yang pertama mempunyai reliabilitas yang tinggi. Secara keseluruhan  

diperoleh rhitung = 0,955 > rtabel = 0,444 dengan taraf signifikan 5% dan 

N=20. Hasil perhitungan reliabilitas selengkapanya dapat dilihat pada 

lampiran. 

 Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas skala kepercayaan diri 

pada uji coba yang kedua keseluruhan dapat diketahui bahwa  rhitung = 

0,973 > r tabel = 0,444 dengan taraf signifikan 5% dan N=20. Maka dapat 

dikatakan bahwa skala kepercayaan diri mempunyai reliabilitas yang 

tinggi. Hasil perhitungan dapat dilihat selengkapnya pada lampiran.    

B. Pelaksanaan Penelitian  

Pemberian layanan bimbingan kelompok dilaksanakan pada bulan 

Nopember sampai dengan Desember mulai tanggal 8 Nopember - 6 Desember 

2006. Pada tanggal 3 Nopember dilaksanakan Pre-tes untuk mengetahui 

tingkat kepercayaan diri siswa sekaligus untuk menyeleksi siwa-siswa yang 

akan dijadikan sebagai sampel penelitian. Dan pada tanggal 7 Desember 
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diadakan Pos test untuk mengetahui tingkat kepercayaan diri siswa setelah 

diberi layanan bimbingan kelompok. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat 

pada tabel berikut ini:   

Tabel 4 
Jadwal eksperimen yang dilaksanakan 

 
Tahap  Tanggal  Kegiatan  Waktu  

I 3 Nopember 2006 Pelaksanan Pre-test  45 menit
 
 
 
 
 
 
 
 

II  

 
 
 
 

8 Nopember 2006  
 

11 Nopember 2006 
 

14 Nopember 2006 
 

17 Nopember 2006 
  
 

20 Nopember 2006 
23 Nopember 2006 
27 Nopember 2006 

  
 

30 Nopember 2006 
 

2 Desember 2006 
  
 

4 Desember 2006 
  

6 Desember 2006 
  

Pemberian perlakuan bimbingan 
kelompok dengan tema sebagai 
berikut: 
 
1. Pengertian dan pentingnya 

kepercayan diri  
2. Konsep diri (mengenal 

kelemahan dan kelebihan diri)  
3. Ciri-ciri orang yang percaya 

diri dan yang tidak percaya diri 
4. Cara membangun kepercayaan 

diri 
  
5. Positif thinking  
6. Cara mengatasi Grogi  
7. Cara Berpenampilan diri yang 

OK 
  
8. Cara berkomunikasi yang 

Efektif  
9. Cara agar PD dalam lomba 

pidato  
 
10. Cara Mengungkapkan 

Perasaan  
11.  Menerima diri dan orang lain  

 

 
 
 
 

45 menit 
 

45 menit 
 

45 menit 
 

45 menit 
 
 

45 menit 
45 menit 
45 menit 

 
 

45 menit 
 

45 menit 
 
 

45 menit 
 

45 menit 
 

III  7 Desember 2006  Pelaksanaan Pos-test  
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C. Hasil Penelitian 

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, seperti yang terdapat dalam 

Bab I yaitu untuk mengetahui :1) Kepercayaan diri siswa sebelum mendapat 

layanan bimbingan kelompok, 2) Kepercayaan diri siswa setelah mendapat 

layanan bimbingan kelompok ompok, 3) Efektifas pelaksanaan layanan 

bimbingan kelompok untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. Maka akan 

dipaparkan hasil penelitian  ini berdasarkan tujuan di atas, menurut kriteria 

penilaian kepercayaan diri siswa yang telah dibuat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 5 
Kriteria Penilaian Kepercayaan Diri Siswa 

 
Interval % Kriteria 

84– 100 

69 – 83 

54 – 68 

39 – 53 

23 – 38  

ST(Sangat Tinggi) 

T(Tinggi) 

S(Sedang) 

R(Rendah) 

SR(Sangat Rendah) 

 
 

1. Deskripsi kepercayaan diri siswa sebelum mendapatkan layanan 

bimbingan kelompok.  

1). Secara umum kepercayaan diri siswa sebelum diberi layanan 

bimbingan kolompok adalah sebagai berikut:       
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Tabel 6 
Rekapitulasi Kepercayaan Diri Siswa Sebelum Mendapat Layanan 

Bimbingan Kelompok 
 

Kategori Kepercayaan 
Diri 

Jumlah Sampel Persentase 

Sedang (S) 13 86,67 % 
Rendah (R) 2 13,33% 

Sangat Rendah (SR) 0  
Skor rata-rata 271,1 

 
 

Berdasarkan tabel 6, secara umum tampak bahwa kepercayaan diri 

siswa kelas VIII SMP N 1 Bumijawa sebelum mendapatkan layanan 

bimbingan kelompok (hasil-pre-test) sebagian besar berada pada kategori 

sedang  (S). Dari hasil  pre-test yang sudah dilakukan dapat digambarkan 

bahwa 13 dari 15 sampel atau 86,67% mendapat kategori sedang dengan 

skor antara 251 – 295 (Responden 1/R-01 mempunyai skor 295, R-02 

mempunyai skor 293, R-03 mempunyai skor 283, R-04 mempunyai skor 

284, R-05 mempunyai skor 283, R-06 mempunyai skor 282, R-07 

mempunyai skor 281, R-08 mempunyai skor 278, R-09 mempunyai skor 

276, R-10 mempunyai skor 275, R-11 mempunyai skor 273, R-12 

mempunyai 259, dan R-13 mempunyai skor 251). Sedangkan 2 sampel 

lainnya (13,33%) mendapat kategori rendah dengan skor 234 dan 229 (R-

14 dan R-15). Secara  keseluruhan skor rata – rata kepercayaan diri siswa 

sebelum mendapat layanan bimbingan kelompok adalah 271,7 dengan 

kategori sedang (S).  
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 2). Deskripsi persubvariabel kepercayaan diri siswa sebelum mendapat 

layanan bimbingan kelompok dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  

 

Tabel 7 
Rekapitulasi Hasil Analisis Deskriptif (Pre-Test)  

Per-Subvariabel Kepercayaan Diri Siswa 
 

Sub Variabel Skor rata-rata Persentase (%) Kategori  
Bertindak  16,7 66,7  Sedang (S) 
Menyelesikan tugas 21,1 60,2 Sedang (S) 
Komunikasi 30,1 60,3 Sedang (S) 
Ketegasan 23,3 58,2 Sedang (S) 
Penampilan  22,8 57,0 Sedang (S) 
Pengendalian  perasaan 27,7 61,5 Sedang (S) 
Menguasai segenap sisi 
emosi 

22,4 56,0 Sedang (S) 

Keimanan 41,1 58,7 Sedang (S) 
Cinta diri 15,1 60,3 Sedang (S) 
Pemahaman diri 17,3 57,6 Sedang (S) 
Tujuan yang jelas 17,5 58,4 Sedang (S) 
Berpikir positif 16,8 56,0 Sedang (S) 

Skor rata-rata 271,1 59,1 Sedang (S) 
 

Berdasarkan tabel 7, tampak bahwa dari 12 sub variabel yang ada 

semuanya berada  pada kategori    sedang (S) dengan skor rata – rata antara 

15,1 – 41,1. Hal ini dimaksudkan bahwa sebelumnya siswa belum bisa 

bertindak sepenuhnya dalam menyelesaikan tugas, komunikasi kurang 

efektif, kurang memiliki ketegasan, dalam berpenampilan cenderung 

mengikuti orang lain, kurang mampu mengendalikan  perasaan baik 

perasaan  sedih,   senang, marah maupun takut,   kurang menguasai 

segenap sisi emosi, kurangnya keyakinan (keimanan) akan adanya takdir 

dari sang pencipta, kurang mencintai diri sendiri, pemahaman     diri   yang  
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Kurang, ragu dalam menentukan tujuan hidup, dan masih memandang 

negatif terhadap diri sendiri. 

 

2. Deskripsi kepercayaan diri siswa setelah mendapatkan layanan 

bimbingan kelompok. 

1). Secara umum kepercayaan diri siswa setelah diberi layanan bimbingan 

kolompok dapat di lihat dalam tabel berikut:     

   

Tabel 8 
Rekapitulasi Kepercayaan Diri Siswa  

Setelah Mendapat Layanan Bimbingan Kelompok 
 

Kategori Kepercayaan Diri Jumlah Sampel Persentase 
Sangat Tinggi (ST) 4 26,67 % 

Tinggi (T) 8 53,33 % 
Sedang (S) 3 20,00 % 

Skor rata-rata 358,6 
 

Berdasarkan tabel 8, tampak bahwa setelah mendapat layanan 

bimbingan kelompok kecenderungan kepercayaan diri siswa kelas VIII 

SMP N 1 Bumijawa mengalami peningkatan dimana 4 siswa (26,67%) 

mendapat kategori Sangat Tinggi (ST)dengan skor rata-rata 392 – 441. 

Sedang 8 siswa yang lain mendapat kategori Tinggi (T) dengan skor rata-

rata 329 – 362. Secara umum skor rata-rata kepercayaan diri siswa setelah 

mendapat layanan Bimbingan Kelompok adalah 358,6 dengan kategori 

Tinggi (T), berarti ada peningkatan sebesar 87,5. (Daftar lebih lengkap ada 

pada lampiran 17) 

 



 71

2). Deskripsi per-subvariabel kepercayaan diri siswa setelah mendapat 

layanan bimbingan kelompok dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 9 
Rekapitulasi Hasil Analisis Deskriptif (Post-Test)  

Per-Subvariabel Kepercayaan Diri Siswa 
 

Sub Variabel Skor rata-rata Persentase (%) Kategori  
Bertindak  21,0 84,0 Sangat Tinggi (ST) 
Menyelesaikan tugas 27,5 78,5 Tinggi (T) 
Komunikasi 37,1 74,1 Tinggi (T) 
Ketegasan 31,6 79,0 Tinggi (T) 
Penampilan  31,3 78,3 Tinggi (T) 
Pengendalian  perasaan 35,9 79,9 Tinggi (T) 
Menguasai segenap sisi 
emosi 

29,5 73,7 Tinggi (T) 

Keimanan 56,9 81,3 Tinggi (T) 
Cinta diri 19,5 77,9 Tinggi (T) 
Pemahaman diri 24,3 80,9 Tinggi (T) 
Tujuan yang jelas 22,7 75,8 Tinggi (T) 
Berpikir positif 21,3 71,1 Tinggi (T) 

Skor rata-rata 358,6 78,0 Tinggi (T) 
 

Berdasarkan tabel 9, tampak bahwa dari 12 sub – variabel yang ada 

1 diantaranya berada ada kategori Sangat Tinggi (ST) dengan skor rata-

rata adalah 21,0. Sedang 11 indikator mendapat kategori Tinggi (T) yang 

skor rata – rata masing – masing adalah : 27,5 ; 37,1; 31,6; 31,3; 35,9; 

29,5; 56,9; 19,5; 24,3; 22,7; dan 21,3. Hal ini bisa dimaksudkan bahwa 

setelah diberi layanan bimbingan kelompok siswa mampu bertindak 

sepenuhnya atau dengan kata lain mampu membuat rencana dan 

mengambil keputusan, mampu menyelesaikan tugas, mampu 

berkomunikasi secara efektif, bisa bertindak tegas, penampilan yang 

mampu memimpin, mampu mengendalikan perasaan, mampu menguasai   
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segenap sisi emosi, keimanan yang tinggi, mampu mencintai dirinya 

sendiri, mampu memahami diri sendiri, memiliki tujuan yang jelas, dan 

mampu berikir positif. 

 

3. Deskripsi keefektifan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok 

untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa 

Tabel 10 
Rekapitulasi Keercayaan Diri Siswa Pre test dan Post test 

 
Pre – test  Post - test Kategori  

Jumlah 
Sampel 

Persentase 
Kategori  

Jumlah 
Sampel 

Persentase

Sedang (S) 13 86,67 % Sangat Tinggi (ST) 4 26,67 % 
Rendah (R) 2 13,33 % Tinggi (T) 8 53,33 % 

Sangat Rendah (SR) 0 0 % Sedang (S) 3 20,00 % 
Skor rata-rata 271,1 Skor rata- rata 358,6 

 
Berdasarkan tabel 10, deskripsi keefektifan pelaksanaan layanan 

bimbingan kelompok  untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa  kelas 

VIII SMP N  1 Bumijawa dapat digambarkan  dari perbandingan  hasil 

pre-test dan post-testnya, dimana bisa dilihat bahwa adanya peningkatan 

skor rata-rata yang didapat yaitu dari 271,1 menjadi 358,6. Ini  

menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan diri siswa kelas VIII SMP 

N 1 Bumijawa setelah mendapat layanan bimbingan kelompok sebesar 

87,5.  

 
Sedangkan rekapitulasi per-subvariabel siswa sebelum dengan 

setelah mendapat layanan bimbingan kelompok dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 
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Tabel 11 
Rekapitulasi Hasil Analisis Deskriptif Pre-test dan Post-test 

 
Pre-Test Post- Test  Sub Variabel 

Skor 
rata-rata 

Persen
tase 

Kategori Skor 
rata-rata 

Persen
tase 

Kategori 

Bertindak  16,7 66,7% Sedang (S) 21,0 84,0% Sangat Tinggi (T) 
Menyelesikan tugas 21,1 60,2% Sedang (S) 27,5 78,5% Tinggi (T) 
Komunikasi 30,1 60,3% Sedang (S) 37,1 74,1% Tinggi (T) 
Ketegasan 23,3 58,2% Sedang (S) 31,6 79,0% Tinggi (T) 
Penampilan  22,8 57,0% Sedang (S) 31,3 78,3% Tinggi (T) 
Pengendalian  
perasaan 

27,7 61,5% Sedang (S) 35,9 79,9% Tinggi (T) 

Menguasai segenap 
sisi emosi 

22,4 56,0% Sedang (S) 29,5 73,7% Tinggi (T) 

Keimanan 41,1 58,7% Sedang (S) 56,9 81,3% Tinggi (T) 
Cinta diri 15,1 60,3% Sedang (S) 19,5 77,9% Tinggi (T) 
Pemahaman diri 17,3 57,6% Sedang (S) 24,3 80,9% Tinggi (T) 
Tujuan yang jelas 17,5 58,4% Sedang (S) 22,7 75,8% Tinggi (T) 
Berpikir positif 16,8 56,0% Sedang (S) 21,3 71,1% Tinggi (T) 

Skor rata-rata 271,1 59,1% Sedang (S) 358,6 78,0% Tinggi (T) 
 

Berdasarkan tabel 11 di atas tampak bahwa sebelum mendapat 

layanan bimbingan kelompok kelompok rata-rata kepercayaan diri siswa 

berada pada kategori sedang dengan skor rata-rata sebesar 271,1 dengan 

prosentase 59,1% namun setelah mendapat layanan bimbingan kelompok 

skor kepercayaan diri siswa menjadi 358,6 dengan prosentase sebesar 

78,0%.  

Berdasarkan hasil pre test dan pos test tersebut menunjukan bahwa 

kepercayaan diri siswa sebelum mendapat layanan bimbingan kelompok 

rata-rata kepercayaan diri siswa dalam kategori sedang, tetapi setelah 

mendapat layanan bimbingan kelompok rata-rata kepercayan diri siswa 

meningkat yaitu dalam kategori tinggi. 
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Meningkatnya kepercayaan diri siswa juga dapat dilihat pada hasil 

observasi pelaksanaan layanan bimbingan kelompok yang memuat 

beberapa indikator. Kurang memililiki kepercayaan diri yang diobservasi 

mengalami penurunan pada tiap pertemuan pelaksanaan bimbingan 

kelompok dengan teknik diskusi kelompok. Gejala kurang memiliki 

kepercayaan diri yang diobservasi sesuai dengan pendapat Lindenfield, 

Zakiyah Daradjat dan Thursan Hakim yang antara lain adalah Bicara 

gagap, sulit memperhatikan   pembicaraan orang lain, takut bicara di depan 

umum, keringat berlebihan,   menyendiri, ragu-ragu, pesimis, salah tingkah 

dalam menghadapi lawan   jenis, suka melamun, tidak berani bertanya dan 

menyatakan pendapat, sulit    mengambil keputusan, sulit mengungkapkan 

perasaan kepada orang lain,   sulit memahami kelemahan dan kelebihan 

diri, sulit menentukan tujuan    hidup, dan menyakiti diri sendiri pada awal 

pertemuan   rata-rata setiap   siswa memiliki (menunjukan) gejala kurang 

memiliki    kepercayaan diri   walaupun   tidak semua indikator   gejala   

kurang memiliki  kepercayaan    diri ditunjukan oleh setiap anggota 

bimbingan kelompok, artinya setiap siswa tidak menunjukan semua 

indikator     gejala   kurang       memiliki    kepercayaan    diri   yang   ada 

pada    lembar    observasi.   Pada     pertemuan        selanjutnya      gejala- 

gejala tersebut mengalami penurunan pada diri siswa. Ini menunjukan 

bahwa ada peningkatan kepercayaan diri siswa.  

Dari hasil observasi pelaksanaan layanan bimbingan kelompok 

pada pertemuan pertama, yaitu tanggal 8 Nopember 2006 indikator dari 
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gejala kurang memiliki kepercayaan diri yang banyak ditunjukkan oleh 

siswa adalah indikator sulit memperhatikan pembicaraan orang lain, takut 

berbicara di depan umum yaitu di depan tema-teman anggota bimbingan 

kelompok,  menyendiri, ragu-ragu, salah tingkah dalam menghadapi lawan 

jenis, suka melamun, tidak berani bertanya dan mengeluarkan pendapat, 

sulit mengungkapkan perasaan pada orang lain yaitu pada teman-teman 

anggota bimbingan kelompok, dan sulit memahami kelemahan dan 

kelebihan diri. Hal tersebut dimungkinkan karena ini adalah pertemuan 

yang pertama kali sehingga siswa masih terlihat pasif dan cenderung malu-

malu. Sedangakan indikator yang tidak pernah muncul pada saat 

pelaksanaan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi kelompok adalah 

indikator bicara gagap, keringat berlebihan, pesimis, sulit mengambil 

keputusan, sulit menentukan tujuan hidup dan menyakiti diri sendiri. 

(Hasil keseluruhan observasi pelaksanaan bimbingan kelompok pada 

pertemuan ke-1 dapat dilihat pada lampiran ) 

    Observasi   gejala-gejala    kurang   memiliki   kepercayaan   diri 

yang  ditunjukan   pada   saat    pertemuan  pertama pelaksanaan 

bimbingan        kelompok,   sedikit      mengalami        penurunan pada saat  

pertemuan kedua pelaksanaan layanan bimbingan kelompok tanggal 11 

Nopember 2006, yaitu diantaranya tidak munculnya indikator tidak berani 

berbicara di depan teman-teman anggota bimbingan kelompok oleh 

Reponden 14(R-14)  Padahal pada awal pertemuan siswa tersebut belum 

pernah ngomong (kecuali waktu perkenalan, inipun terlihat jelas siswa 
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tersebut grogi) ini menunjukan bahwa ada peningkatan kepercayaan diri 

siswa yang ditunjukan melalui perilaku siswa pada saat pelaksanaan 

bimbingan kelompok dengan teknik diskusi kelompok. (Hasil keseluruhan 

observasi pelaksanaan bimbingan kelompok pada pertemuan ke-2 dapat 

dilihat pada lampiran ) 

Berdasarkan hasil observasi pelaksanaan bimbingan kelompok 

pada pertemuan ke tiga yaitu tanggal 14 Nopember 2006 mulai banyak 

indikator dari gejala kurang memiliki kepercayaan diri siswa yang tidak 

muncul, yaitu bicara gagap, keringat berlebihan, pesimis, sulit mengambil 

keputusan, sulit menentukan tujuan hidup, menyakiti diri sendiri, takut 

berbicara di depan teman-teman anggota bimbingan kelompok, dan 

indikator sulit memahami kelemahan dan kelebihan diri.Tidak munculnya 

gejala sulit memahami kelemahan dan kelebihan diri ini dimungkinkan 

karena    siswa telah    mendapat materi tugas tentang konsep diri, 

sehingga    sedikitnya siswa      mulai bisa    mengembangkan kelebihan 

yang   dimiliki dan    meminimalkan     kekurangan atau     kelemahan 

yang didmiliki    siswa. Dengan demikian     hal  tersebut bisa menunjukan  

bahwa ada peningkatan kepercayaan diri siswa. (Hasil keseluruhan 

observasi pelaksanaan bimbingan kelompok pada pertemuan ke-3 dapat 

dilihat pada lampiran ) 

Hasil observasi pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik diskusi kelompok pada pertemuan ke empat, yaitu tanggal 17 

Nopember 2006 menunjukan adanya peningkatan kepercayaan diri siswa. 
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Hal ini berdasarkan pada meningkatnya jumlah indikator dari gejala 

kurang memiliki kepercayaan diri yang tidak muncul (tidak ditunjukan) 

oleh siswa pada saat pelaksaanaan bimbingan kelompok, yaitu indikator 

bicara gagap, keringat berlebihan, pesimis, sulit mengambil keputusan, 

sulit menentukan tujuan hidup, menyakiti diri sendiri, takut berbicara di 

depan teman-teman anggota bimbingan kelompok, tidak berani bertanya 

dan mengeluarkan pendapat,  sulit memahami kelemahan dan kelebihan 

diri. Ini menunjukan bahwa ada peningkatan kepercayaan diri siswa. 

(Hasil keseluruhan observasi pelaksanaan bimbingan kelompok pada 

pertemuan ke-4 dapat dilihat pada lampiran).  

Berdasarkan     hasil     observasi pelaksanaan bimbingan  

kelompok pada       pertemuan     ke lima yaitu   tanggal 20 Nopember 

2006 menunjukkan adanya peningkatan  kepercayaan diri siswa indikator 

dari gejala kurang memiliki kepercayaan diri siswa yang tidak muncul 

yaitu bicara gagap, keringat berlebihan,  pesimis, sulit  mengambil 

keputusan, sulit  menentukan   tujuan hidup, menyakiti  diri  sendiri, takut  

berbicara di depan teman-teman anggota bimbingan kelompok, tidak 

berani bertanya dan mengeluarkan pendapat, sulit mengungkapkan persaan 

kepada teman-temannya, sulit memahami kelemahan dan kelebihan diri. 

Ini menunjukan bahwa ada peningkatan kepercayaan diri siswa. (Hasil 

keseluruhan observasi pelaksanaan bimbingan kelompok pada pertemuan 

ke-5 dapat dilihat pada lampiran ). 
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Kemudian berdasarkan hasil observasi pelaksanaan bimbingan 

kelompok dengan teknik diskusi kelompok pada pertemuan ke enam yaitu 

tanggal 23 Nopember 2006  indikator dari gejala kurang memiliki 

kepercayaan diri siswa yang tidak muncul yaitu bicara gagap, keringat 

berlebihan, pesimis, sulit mengambil keputusan, sulit menentukan tujuan 

hidup, menyakiti diri sendiri, takut berbicara di depan teman-teman 

anggota bimbingan kelompok, tidak berani bertanya dan mengeluarkan 

pendapat, sulit mengungkapkan perasaan kepada teman-temannya, sulit 

memahami kelemahan dan kelebihan diri serta indikator suka melamun. 

Dengan mulai banyaknya indikator dari gejala kurang memiliki 

kepercayaan diri yang tidak muncul ini menunjukan bahwa ada 

peningkatan kepercayaan diri siswa. (Hasil keseluruhan observasi 

pelaksanaan bimbingan kelompok pada pertemuan ke-6 dapat dilihat pada 

lampiran ). 

 Hasil observasi    pelaksanaan bimbingan   kelompok dengan   

pada   pertemuan   ke tujuh  yaitu tanggal   27   Nopember  2006   

indikator   dari   gejala   kurang   memiliki   kepercayaan  diri  siswa   yang  

tidak muncul yaitu bicara gagap, keringat berlebihan, pesimis, sulit 

mengambil keputusan, sulit menentukan tujuan hidup, menyakiti diri 

sendiri, takut berbicara di depan teman-teman anggota bimbingan 

kelompok, tidak berani bertanya dan mengeluarkan pendapat, sulit 

mengungkapkan perasaan kepada teman-temannya, sulit memahami 

kelemahan dan kelebihan diri, suka melamun serta indikator menyendiri 
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mulai tidak muncul pada pertemuan ke tujuh ini. Dengan mulai banyaknya 

indikator dari gejala kurang memiliki kepercayaan diri yang tidak muncul 

ini menunjukan bahwa ada peningkatan kepercayaan diri siswa. (Hasil 

keseluruhan observasi pelaksanaan bimbingan kelompok pada pertemuan 

ke-7 dapat dilihat pada lampiran ). 

Berdasarkan hasil observasi pelaksanaan bimbingan kelompok 

pada pertemuan ke delapan yaitu tanggal 30 Nopember 2006  indikator 

dari gejala kurang memiliki kepercayaan diri siswa yang tidak muncul 

yaitu bicara gagap, keringat berlebihan, pesimis, sulit mengambil 

keputusan, sulit menentukan tujuan hidup, menyakiti diri sendiri, takut 

berbicara di depan teman-teman anggota bimbingan kelompok, tidak 

berani bertanya dan mengeluarkan pendapat, sulit mengungkapkan 

perasaan kepada teman-temannya, sulit memahami kelemahan dan 

kelebihan diri, suka melamun serta indikator menyendiri mulai tidak 

muncul pada pertemuan ke tujuh ini. Dengan mulai banyaknya indikator 

dari gejala kurang memiliki kepercayaan diri yang tidak muncul ini 

menunjukan bahwa ada peningkatan kepercayaan diri siswa. (Hasil 

keseluruhan observasi pelaksanaan bimbingan kelompok pada pertemuan 

ke-8 dapat dilihat pada lampiran ). 

Indikator dari gejala kurang memiliki kepercayaan diri yaitu Sulit 

memperhatikan pembicaraan orang lain pada pertemuan ini mulai tidak 

dimunculkan oleh siswa, hal ini dikarenakan siswa telah diberi materi 

tugas tentang cara berkomunikasi yang efektif, sehingga siswa yang pada 
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mulanya ada gejala sulit memperhatikan pembicaraan orang lain setelah 

pertemuan ke delapan mulai berkurang. artinya siswa sudaha mulai bisa 

memperhatikan pembicaraan orang lain.Dengan demikian berdasarkan 

hasil observasi pelaksanaan bimbingan kelompok pada pertemuan ke 

sembilan ini yaitu pada tanggal 2 Desember 2006 dapat dikatakan bahwa 

bimbingan kelompok telah meningkatkan kepercayaan diri mereka. (Hasil 

keseluruhan observasi pelaksanaan bimbingan kelompok pada pertemuan 

ke-9 dapat dilihat pada lampiran ) .  

Hasil observasi    pelaksanaan layanan bimbingan kelompok   pada 

tanggal 4 Desember 2006 mulai menunjukan bahwa kepercayaan diri 

siswa   berkembangan   dengan baik, hal ini ditunjukan dengan   perilaku 

siswa anggota bimbingan   kelompok    yang mulai  tidak malu-malu 

(salah tingkah ) ketika   menghadapi lawan jenis, pada pertemuan-

pertemuan yang   lalu ketika   sebelum  pelaksanaan   bimbingan 

kelompok dengan   teknik diskusi   kelompok  dimuali   siswa   masih suka 

duduk dengan   siswa lain sesuai dengan   jenis  kelamin mereka.   Melihat 

situasi  seperti  itu   peneliti    sebelumnya    selalu     menghimbau     pada  

anggota kelompok agar duduknya berselang-seling. tetapi pada pertemuan 

ke sembilan ini tanpa disuruh oleh peneliti siswa sudah mulai duduk 

berselang-seling antara siswa perempuan dan laki-laki. Ini menunjukan 

bahwa kepercayaan diri siswa meningkat. (Hasil keseluruhan observasi 

pelaksanaan bimbingan kelompok pada pertemuan ke-10 dapat dilihat 

pada lampiran ) 

 



 81

Hasil observasi pada pertemuan terakhir yaitu tanggal 6 Desember 

2006 menunjukan bahwa bimbingan kelompok benar-benar dapat 

meningkatkan kepercayaan diri sisw. Hal ini dikarenakan dinamika 

keompok yang ada benar-benar hidup dan interaksi antar anggota semakin 

mantap. Semua siwa tidak menunjukan adanya gejala kurang percaya diri, 

hal ini dikarenakan pada saat pelaksanakan bimbingan kelompok dengan 

teknik diskusi keolmpok berlangsung siswa terlihat antusias membahas 

materi tentang Peneriamaan Diri. Semua sisw terlihat aktif menyampaikan 

pendapat, memberikan pertanyaan serta sanggahan. Indikator takut 

berbicara di depan umum, tidak brani bertanya dan menyampaikan 

pendapat    sudah tidak    nampak   pada perilaku   para anggota  

kelompok.   Ini menunjukan bahwa kepercayaan diri siswa terlihat 

semakin  bagus. (Hasil   keseluruhan   observasi pelaksanaan      

bimbingan kelompok   pada   pertemuan ke-11   dapat   dilihat   pada   

lampiran ). 

                                                                                                                                        

Selain itu merujuk pada hasil analisis data dengan menggunakan uji 

Wilcoxon dapat dilihat pada tabel 12 berikut ini : 

  
 

Tabel 12 
Rekapitulasi Uji Wilcoxon 

 
Zhitung Ztabel pada α = 5% 
4,10 1,96 

Zhitumg = 4,10 > Ztabel = 1,96
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Berdasarkan tabel 12 diperoleh Zhitung sebesar 4,10, sedangkan 

apabila dilihat dari Ztabel dengan taraf signifikansi 5% dan N = 15 didapat 

Ztabel sebesar 1,96. Jadi di sini nilai Zhitung > Ztabel, sehingga bisa dikatakan 

bahwa ada perbedaan antara kepercayaan diri sebelum mendapatkan 

layanan dengan sesudah mendapatkan layanan bimbingan kelompok. 

Dengan demikian bahwa hipotesis pada Bab II yang menyatakan 

“Layanan Bimbingan Kelompok Efektif Untuk Meningkatkan 

Kepercayaan diri siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Bumijawa Tahun 

Pelajaran 2006/2007” diterima. 

 

D. Pembahasan Penelitian  

Hasil perhitungan tes skala kepercayaan diri menunjukan bahwa 

kepercayaan diri siswa tergolong sedang, tetapi hasil pengamatan awal 

(studi pendahuluan) menunjukan bahwa kepercayaan diri siswa termasuk 

kurang, ini mengindikasikan bahwa kepercayaan  diri pada siswa tidak 

selalu sama, pada saat tertentu siswa merasa PD atau mungkin tidak, ada 

situasi dimana siswa merasa PD dan situasi di mana siswa tidak   merasa 

demikian.  Seperti   yang    dikemukakan   oleh    Angelis (2003:13) 

bahwa: “rasa percaya diri itu tidak bisa disama-ratakan dari satu aktifitas 

ke aktifitas lainnya”. 

Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa ada perbedaan 

tingkat   kepercayaan diri siswa antara sebelum dan sesudah mendapatkan 

layanan   bimbingan kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
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rata– rata tingkat kepercayaan diri siswa pada kelas VIII SMP 1 Bumijawa 

Tahun Pelajaran 2006/2007 setelah mendapat layanan bimbingan 

kelompok, lebih tinggi dibanding sebelum mendapatkan layanan 

bimbingan kelompok.   

Kepercayaan  diri pada individu tidak selalu sama, pada saat 

tertentu individu merasa yakin atau mungkin tidak, ada situasi dimana 

individu merasa yakin dan situasi di mana  individu  tidak   merasa 

demikian.  Seperti   yang    dikemukakan   oleh    Angelis (2003:13) 

bahwa: “rasa percaya diri itu tidak bisa disama-ratakan dari satu aktifitas 

ke aktifitas lainnya”. 

Sebelum adanya layanan bimbingan kelompok (pre-test), siswa 

mempunyai skor rata – rata tingkat kepercayaan dirinya sebesar 27,1 atau 

berada pada kategori Sedang (S). Ini menunjukkan bahwa karakteristik 

sikap percaya diri yang dimiliki siswa sudah cukup bagus namun masih 

bisa ditingkatkan. Setelah adanya layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik diskusi kelompok mempunyai skor rata – rata tingkat percaya diri 

siswa sebesar 358,6 atau berada pada kategori Tinggi (T). Ini 

mengindikasikan sudah ada peningkatan dalam karakteristik kepercayaan 

diri yang dimiliki siswa terbukti setelah adanya layanan bimbingan 

kelompok skor rata – ratanya meningkat. 

Dengan adanya layanan bimbingan kelompok tersebut ternyata  

mampu meningkatkan skor rata – rata sikap kepercayaan diri siswa 

sebesar 87,5. Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa kepercayaan 
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diri siswa sebelum mendapat layanan bimbingan kelompok dengan 

sesudah mendapat layanan bimbingan kelompok adalah berbeda dan 

mengalami peningkatan yang signifikan. 

Layanan bimbingan kelompok efektif untuk meningkatkan 

kepercayaan diri siswa. Karena dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan 

kelompok siswa sebagai anggota kelompok akan bersama-sama 

menciptakan dinamika kelompok yang dapat dijadikan sebagai tempat 

untuk dapat mengembangkan kepercayaan diri. Angota kelompok akan 

mempunyai hak yang sama untuk melatih diri dalam mengeluarkan 

pendapat, pikiran serta gagasan yang dimiliki untuk membahas suatu topik 

permasalahan, juga bisa untuk melatih kemampuan siswa baik 

kemampuan untuk berani mengungkapkan pendapat dalam forum maupun 

untuk melatih siswa belajar berinteraksi sosial dalam kelompok. 

Bimbingan kelompok adalah bantuan yang diberikan kepada 

individu yang bermasalah dengan memanfaatkan kelompok dan 

dinamikanya. Menurut Prayitno (1995:108-109) menjelaskan bahwa : 

“Bimbingan kelompok dapat diartikan secara sederhana dan 
secara luas serta mendalam, secara sederhana sebagai suatu 
kegiatan yang bertujuan untuk mencapai perkembangan pribadi, 
pembahasan masalah, topik umum. Secara luas dan mendalam 
selain bertujuan untuk mencapai  perkembangan pribadi  dan 
pembahasan  masalah-masalah yang bermanfaat  bagi anggota 
kelompok yang berjumlah 10-15 orang siswa. Juga para anggota 
harus aktif membahas permasalahan atau topik umum tersebut, 
berpartisipasi aktif dalam dinamika dan interaksi sosial dalam 
kelompok” 

 
Layanan bimbingan kelompok efektif meningkatkan kepercayaan 

diri siswa. Karena di dalam pelaksanaan bimbingan kelompok tidak hanya 
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bertujuan untuk memecahkan masalah tetapi juga untuk mencerahkan 

persoalan serta untuk pengembangan pribadi. Diskusi dalam bimbingan 

kelompok bertujuan untuk pengembangan pribadi, pengembangan pribadi 

tersebut diantaranya adalah mengembangkan pengertian terhadap diri 

sendiri dan orang lain, mengembangkan kesadaran tentang diri dan orang 

lain, serta mengembangkan pandangan baru tentang hubungan antara 

manusia(Dynkmeyer dan Munro dalam Romlah, 2001:89). Apabila tujuan 

tersebut tercapai, maka dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa. Hal 

tersebut juga relevan dengan pendapat Lindenfield (1997:15) yang 

menyatakan bahwa  

“untuk mengembangkan kepercayaan diri, individu perlu menjalin 
hubungan baik dengan siapapun. Bergaul dengan orang lain akan 
mendapat umpan balik yang jujur dan membangun, baik mereka 
berhasil maupun kurang berhasil”  
 

Menurut Prayitno (1995:65) “ bimbingan kelompok sebagai media 

dalam upaya membimbing individu-individu yang memerlukan dengan 

memanfaatkan dinamika kelompok”.Dengan demikian, melalui kegiatan 

bimbingan kelompok siswa akan terlatih mendiskusikan masalah dengan 

anggota lain, mengemukakan ide-ide dan berlatih bersosialisasi dan 

berkomunikasi antar anggota kelompok. Dengan kegiatan bimbingan 

kelompok siswa terlatih untuk memahami dirinya, baik kelebihan maupun 

kelemahannya sehingga mampu mencapai tujuan hidupnya.  

Untuk itu, melalui kegiatan bimbingan kelompok dengan materi 

tugas yang diberikan adalah materi yang dapat meningkatkan kepercayaan 

diri siswa, diantaranya materi tentang pengertian dan pentingnya 

 



 86

kepercayaan diri, konsep diri, cirri-ciri orang yang percaya diri dan yang 

tidak percaya diri, cara membangun kepercayaan diri, positif thinking, 

cara mengatasi grogi, cara berpenampilan diri yang OK, cara 

berkomunikasi yang efektif, cara agar PD dalam mengikuti lomba pidato, 

cara mengungkapkan  perasaan diri dan penerimaan diri, secara tidak 

langsung dengan mendiskusikan materi tersebut dapat membantu siswa 

untuk meningkatkan kepercayaan dirinya, juga karena dalam bimbingan 

kelompok siswa secara tidak langsung dituntut untuk mengerjakan sesuatu 

atau melakuakan sesuatu, Sesuatu yang dikerjakan atau dilakukan tersebut 

diantaranya berupa aktifitas yaitu aktifitas mendiskusikan materi yang 

diberikan pada angota kelompok meliputi berlatih menyampaian pendapat, 

pikiran, serta gagasan yang dimiliki oleh siswa (anggota kelompok), serta 

sesuatu yang dilakukan (dikerjakan) tersebut adalah menerapakan materi 

yang telah diberikan  (berupa materi tentang kepercayaan diri) di 

kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan yang telah dikemukn oleh 

Barbara De Angelis (2002:15) yang menyatakan bahwa “rasa percaya diri 

akan lahir dari kesadaran dirinya untuk melakukan sesuatu. Kepercayan 

diri akan timbul apabila individu selalu mengerjakan sesuatu”. 

Kepercayaan diri akan timbul apabila individu selalu mengerjakan sesuatu 

yang diyakininya akan bermanfaat, karena individu mengenali dirinya 

sendiri dengan baik, maka sesuatu itu bermanfaat atau tidak, individu akan 

mampu membedakannya.         

 



 87

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang 

sebelum mengikuti bimbingan kelompok memiliki tingkat kepercayaan 

diri dalam kategori sedang, misalnya siswa masih malu-malu 

mengemukakan pendapat, usul, saran di depan umum, malu pada siswa 

lain yang beda jenis, tidak berani mengambil keputusan, setelah selesai 

mengikuti bimbingan kelompok kepercayaan dirinya mengalami 

peningkatan dan tergolong dalam kategori Tinggi (T), misalnya menjadi 

berani mengemukakan pendapat, usul dan saran di depan umum, tidak 

salah tingkah ketika menghadapi lawan jenis serta lebih berani mengambil 

keputusan dan sebagainya, sehingga dengan bimbingan kelompok dapat 

membawa dampak yang positif bagi siswa dan dapat meningkatkan 

kepercayaan diri pada siswa.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di SMP N 1 Bumijawa seperti 

yang diuraikan dalam bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Sebanyak 15 siswa anggota bimbingan kelompok sebelum mendapat 

layanan bimbingan kelompok menunjukkan bahwa sebagian besar 

berada pada kategori Sedang (S), baik ditinjau dari kepercayaan diri 

lahir maupun batin.  

2. Setelah mendapat layanan bimbingan kelompok kepercayaan diri siswa 

meningkat pada kategori Tinggi (T), baik ditinjau dari kepercayaan diri 

lahir maupun batin yang berarti ada peningkatan kepercayaan diri yang 

signifikan. 

3. Layanan bimbingan kelompok efektif untuk meningkatkan kepercayaan 

diri siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Bumijawa tahun pelajaran 

2006/2007 hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil uji wilcoxon yaitu 

Zhitung 4,10  lebih besar dari Ztabel 1,96  

 

B. SARAN 

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka dapat diajukan beberapa 

saran yang dapat bermanfaat bagi pengembangan pelaksanaan layanan 
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kegiatan bimbingan konseling khususnya di SMP N 1 Bumijawa, adalah 

sebagai berikut: 

1. Guru pembimbing hendaknya dapat  memberikan layanan – layanan yang 

ada dalam kegiatan bimbingan konseling, khususnya layanan bimbingan 

kelompok dalam upaya untuk membantu siswa dalam meningkatkan 

kepercayaan dirinya. 

2. Guru pembimbing hendaknya memotivasi siswa agar mau memanfaatkan 

fungsi bimbingan konseling di sekolah terutama layanan – layanan yang 

ada, seperti layanan bimbingan kelompok. 

3. Kepala sekolah hendaknya dapat memfasilitasi kegiatan bimbingan dan 

konseling khususnya ruang bimbingan kelompok, agar kegiatan bimbingan 

kelompok dapat berjalan secara optimal. 
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