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ABSTRAK 

 

Oktavida, Intan Hayuu Nur. 2020. Keefektifan Konseling Kelompok  Pendekatan Realita 

Untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri Remaja Keluarga Dengan Problem Broken home 

Di SMA Negeri 1 Kembang Kabupaten Jepara. Skripsi. Jurusan Bimbingan dan Konseling 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Prof. Dr. 

DYP Sugiharto M.Pd.,Kons.  

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui keefektifan konseling kelompok  

pendekatan realita dalam meningkatkan kepercayaan diri remaja keluarga dengan problem 

broken home di SMA Negeri 1 Kembang. Permasalahan yang mendasari penelitian ini 

karena kepercayaan diri merupakan salah satu sikap positif yang harus dimiliki oleh 

seseorang namun pada anak broken home sikap ini cenderung kurang dimiliki yang secara 

garis besar hal ini disebabkan oleh latar belakang ekonomi yang rendah serta tekanan secara 

psikologis.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan desain one grup pre 

test and post test. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan 

jumlah sampelnya 6 siswa yang memenuhi kriteria inklusi, penelitian dilakukan 5 kali 

pertemuan dengan durasi konseling kurang lebih 45 menit dan alat pengumpul datanya 

adalah skala psikologis yang berisikan 30 item dengan 5 indikator yaitu keyakinan 

kemamapuan diri, optimis, objektif, bertanggung jawab, rasional dan realitas. Skala 

koefisiennya adalah 0,444-0,641 denagn nilai Cronbach Alpha sebesar 0,928. Penelitian 

ini menggunakan teknik analisis data berupa (1) analisis statistic deskriptif untuk 

menggambarkan tingkat kepercayaan diri remaja keluarga dengan problem broken home 

sebelum dan sesudah diberikan perlakuan, (2) pengujian hipotesis melalui analisis uji 

Wilcoxon untuk membuktikan keefektifan konseling kelompok dengan pendekatan realita 

untuk meningkatkan kepercayaan diri remaja keluarga dengan problem broken home.  
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis data yang dilakukan terdapat 

peningkatan kepercayaan diri remaja keluarga dengan probleem broken home sebelum dan 

sesudah diberikan konseling kelompok pendekatan realita efektif untuk meningkatkan 

kepercayaan diri remaja broken home. Hasil uji perhitungan uji Wilcoxon diperoleh P 

sebesar 0.027. Adapun pengambilan keputusan dalam uji Wilcoxon, jika P < 0.05, maka 

hipotesis yang diajukan dapat diterima. Adapun hasil uji hipotesis dari hasil olah data yang 

didapat adalah 0.027 hal ini berarti bahwa P < 0.05. Maka hasil uji hipotesis menunjukkan 

bahwa hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

konseling kelompok pendekatan realita efektif untuk meningkatkan kepercayaan diri 

remaja keluarga dengan problem broken home SMA N 1 Kembang. Sehubungan dengan 

hasil penelitian diatas diharapkan guru BK  dapat bekerjasama melakukan kolaborasi dalam 

mengaplikasikan pendekatan realita melalui konseling kelompok untuk meningkatkan 

kepercayaan diri remaja keluarga dengan problem broken home.  

 

Kata kunci: Kepercayaan diri, konseling kelompok, pendekatan realita. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
Bab ini..adalah bab pertama dalam skripsi yang akan mengantarkan..untuk 

mengetahui hal yang diteliti secara umum. Beberapa hal yang akan dibahas pada 

bagian ini diantaranya adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian. 

 

1.1 Latar Belakang 

“Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari suatu sikap yang perlu dimiliki 

oleh individu salah,satunya adalah sikap kepercayaan diri. Pandangan kepercayaan 

diri dalam konteks sekolah untuk siswa, kepercayaan diri diamati.,ketika dalam 

proses belajar mengajar siswa mampu memberikan tanggapan maupun pertanyaan 

ketika tidak memahami penjelasan guru maupun mampu mengacungkan tangan 

menjawab pertanyaan guru tanpa ditunjuk sertamaktif dalam kegiatanmbelajar 

mengajar. Afiatin (2010) menyebutkan bahwa melalui evaluasi diri, remaja dapat 

memahami diri sendiri dan akan tahu siapa dirinya yang kemudian akan 

berkembang menjadi kepercayaan diri. Menurut Willis (2010) kepercayaan diri 

merupakan keyakinan bahwa seseorang mampu menanggulangi suatu masalah. 

Kepercayaan diri adalah suatu sikap atau keyakinan atas kemmapuan diri sendiri 

sehingga dalam tindakannya tidak terlalu cemas, merasa bebas untuk melakukan 

hal-hal yang sesuai keinginan dan tanggung jawab atas perbatannya, sopan dalam
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berinteraksi dengan orang lain, memiliki dorongan prestsi serta dapat mengenal 

kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Lauster menggambarkan bahwa orang yang 

mempunyai kepercayaan diri memiliki ciri-ciri tidak mementingkan diri sendiri 

(toleransi), tidak membutuhkan dorongan orang lain, optimis dan gembira (Lauster 

dalam Alsa, 2013). Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri 

merupakan sikap positif yang dimiliki individu untuk mengembangkan penilaian 

positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan atau situasi yang 

dihadapinya.  

Kepercayaan diri iniwpertama kali dibentuk dalam kehidupan keluarga 

karena keluarga merupakan bagian inti dan utama yang merupakan sistem sosial 

guna menyediakan kebutuhan anggota keluarga. Dimana keluarga merupakan 

bagian integral yang sangat berperan penting dalam perkembangan anak-anak. 

Faktor penting dalam perkembangan perilaku anak yang harus dibangun di dala 

keluarga adalah kepercayaan diri di lingkungan keluarga itu sendiri. Keluarga 

adalah sekolah pertama untuk membentuk perkembangan kepribadian dan mental 

anak sebelum anak mengenal lingkungan sosial. Anak akan memililih tinggal 

bersama keluarganya dengan harapan mendapatkan kenyamanan dan perlindungan 

serta kebahagiaan. Pada tahap ini, anak masih bergantung dengan orang lain. 

Dimana kebutuhan akan perasaan aman, nyaman, keselamatan dan makanan 

terpenuhi dengan baik dalam kehidupan keluarga. Keluargamjuga memberikan 

lingkungan yang kondusif dan mendukung di dalamnnyamsehingga anak dapat 

menjalani tahap tahap pertumbuhan yang normal dan pembelajaran dari orang tua 

atau pengasuh melalui peragaan atau pengajaran langsung. Sehingga keluarga yang 
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kondusif dan sehat sangat mempengaruhi perkembangan anak untuk mampu 

memiliki mental kuat untuk dapat bersosial di lingkungan yang lebih luas lagi. 

Perkembangan remaja yang mengalami kasus broken home akan berbeda, 

karena memiliki hambatan yang tidak ditemui anak yang hidup dalam keluarga 

utuh. Hal ini sesuai dengan penelitian Irani (2018:690) yang menjelaskan bahwa 

remaja korban perceraian memang rentan memiliki kepercayaan diri yang rendah. 

Dalam hal ini subjek menunjukkan kepercayaan diri yang rendah disebabkan 

karena ia sering di bully oleh Ayahnya dengan membandingkan dirinya dengan adik 

tirinya. Tindakan bully yang dilakukan oleh ayahnya tidak hanya akan membuat 

subjek kehilangan kepercayaan diri namun bisa berujung pada bunuh diri. Hal ini 

selaras dengan data yang dihimpun oleh Republika yaitu sebanyak 4.294 pengaduan 

kasus anak korban broken home ditemukan oleh  Republika dari KPAI sepanjang 

periode 2011-2016. Sedangkan, Deputi Perlindungan Anak Kementrian 

Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP-PA) Pribudiarta Nur 

Sitepu menyarankan kepada orang tua yang memutuskan bercerai untuk tetap 

menjalin hubungan yang baik dengan anak-anak. Mengingatkan perceraian yang 

terjadi pada orang tua menyisakan dampak psikologis yang tidak terelakkan bagi 

anak seperti anak menjadi pendiam, timbulnya rasa malu, dan sering merasa 

bersalah. Menurut Prabudiarta, menegaskan bahwa dampak negatif yang terjadi 

pada anak-anak korban perceraian orang tua atau anak broken home adalah 

terjadinya trauma atau kondisi mental yang tidak stabil serta kemungkinan mereka 

menjadi sasaran kekerasan akibat pertengkaran dan ego orang tua. (Humas 

KPAI,2016) 
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Sedangkan pada tahun 2017 fenomena sosial terkait perceraian meningkat 

dan penyebabnya karena media sosial. Siti Hikmawaty komisioner KPAI 

menegaskan sebuah perceraian pasti secara langsung berdampak pada anak. Ahkan 

menurut beberapa ahli psikologi anak, kalaupun suatu hubungan rumah tangga 

tidak bisa diselamatkan dan perceraian menjadi solusi maka sebaiknya perceraian 

dilakukan sedini mungkin dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena akan 

membawa dampak trauma yang lebih parah bagi anak. (Humas KPAI, 2017) 

Lebih lanjut, individu yanag rendah dalam kepercayaan diri cenderung tidak 

bisa atau kesulitan dalam mempercayai orang lain (Tjosvold, Sun, & Wan, 2005). 

Individu yang memiliki kepercayaan diri akan dapat mengungkapkan kepercayaan 

dirinya secara tepat, terbukti mampu menyesuaikan diri, lebih kompeten, dapat 

diandalkan dan objektif. Sebaliknya, individu yang memilki kepercayaan diri 

rendah cenderung kesulitan dalam mengungkapkan diri, kurang bertanggung 

jawab, tertutup pada teman kelompoknya bahkan kepada orarng tuanya dan sulit 

beradaptasi.  

Argaswari (2018) menyebutkan bahwa kepercyaan diri siswa kelas VIII 

Madrasah tsalawiyah (MTs) Negeri 20 Jakarta mengalami kenaikan sebesar 11% 

dalam pelajar matematika setelah guru menggunakan desain pembelajaran 

menggunakan sejarah. Diketahui bahwa kepercayaan diri siswa berada di tingkat 

yang rendah sebelum guru memberikan desain pembelajaran sejarah. Siswa tidak 

mau menjawab pertanyaan serta melamun pada menit ke-10 setelah guru membuka 

pelajaran. Siswa yang kurang memiliki kepercayaan diri akan mengungkapkan 
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jawaban pertanyaan yang dibeikan oleh guru (Rahmawati, 2013). Karena merasa 

minder peserta didik cenderung diam dan tidak berani berargumen. 

Pada fenomena di lapangan, rendahnya kepercayaan diri pada remaja 

broken home ini ditemukan di SMA N 1 Kembang khususnya pada siswa kelas XII. 

Hasil wawancara dengan guru BK Kelas XII di SMA N 1 Kembang menyatakan 

secara garis besar hal ini disebabkan oleh latar belakang ekonomi yang rendah serta 

tekanan secara psikologis. Guru BK menyarankan untuk menindaklanjuti masalah 

ini pada kelas XII karena kelas XII akan segera memasuki babak baru kehidupan 

setelah lulus, entah untuk bekerja ataupun melanjutkan tingkat pendidikan 

selanjutnya. Oleh sebab itu maka penelitian ini dilaksanakan pada kelas XII dengan 

harapan siswa akan lebih siap dalam menyongsong fase khidupan selanjutnya. Hal 

ini ditunjukkan dengan tidak yakin atas dirinya sendiri, minder untuk berargumen 

maupun dalam bergaul dengan teman sebayanya. Kebanyakan dari mereka pesimis, 

subjektif, kurang bisa bertanggng jawab atas dirinya sendiri maupun orang lain 

serta memilki pemikiran yang irrasional dan imajinatif.  Sehingga mereka merasa 

berbeda dan sulit menerima keadaan mereka dengan baik karena merasa tidak 

seperti anak-anak lain yang keluarganya utuh. Berdasarkan fenomena yang terjadi 

pada siswa broken home kelas XII maka pendekatan Realita di anggap sesuai untuk 

membantu permasalahan yang mereka alami.   

Pendekatan realita menitikberatkan pandangan bahwa hakekat manusia 

pada dasarnya memiliki kuasa untuk menentukan dan memilih perilakunya sendiri, 

maka individu bertanggungjawab bukan hanya terhadap apa yang dia lakukan 

namun juga pada apa yang dia pikirkan. Pendekatan ini memiliki asumsi bahwa 
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realisasi untuk tumbuh dalam rangka memuaskan kebutuhan dalam kehidupan 

harus dilandasi oleh prinsip 3R, yaitu right (mempelajari apa yang benar), 

responsibility (bertingkahlaku secara bertanggung jawab) dan reality (memahami 

serta menghadapi kenyataan).  

Pernyataan yang telah diuraikan diatas memperkuat pandangan bahwa 

pendekatan realita ini cocok digunakan untuk membantu remaja korban broken 

home untuk dapat tetap percaya diri meskipun berasal dari keluarga yang tidak 

harmonis atau tidak utuh dengan tujuan tetap dapat menyelesaikan tugas 

perkembangannya secara optimal serta dapat membantu individu tersebut 

menggapai quality world yang dia inginkan sehingga diharapkan dapat memiliki 

kepercayaan diri yang baik sesusai dengan realita yang terjadi.  Sesuai dengan 

asumsi pendekatan realita menurut Glasser dalam Winkel (2007: 459), “bermental 

sehat adalah menunjukkan rasa tanggung jawab dalam semua perilaku, orang-

kelompok tidak diperkenankan untuk bertindak sesuka hati, dia harus menunjukkan 

tingkah laku yang tepat dan menghindari tingkah laku yang salah (right and wrong 

behavior)”.  

Untuk menyebutkan istilah perilaku bermasalah, pendekatan konseling 

realita menyebutnya dengan istilah identitas gagal yang disepadankan dengan 

kalimat yang dicetuskan oleh Glasser (dalam Latipun, 2004: 128), yaitu identitas 

kegagalan. Identitas kegagalan itu ditandai dengan keterasingan, penolakan diri dan 

irrasionalitas, perilakunya kaku, tidak objektif, lemah, tidak bertanggung jawab, 

kurang percaya diri dan menolak kenyataan. Seperti halnya fenomena dalam 

penelitian ini remaja keluarga broken home yang memiliki kepercayaan diri rendah, 
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remaja cenderung mengembangkan identitas kegagalan dan sulit menerima 

kenyataan yang dialaminya.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti bermaksud untuk melakukan 

penelitian dengan judul “keefektifan konseling kelompok pendekatan realita untuk 

meningkatkan kepercayaan diri remaja keluarga problem broken home Kelas XII di 

SMA N 1 Kembang Kabupaten Jepara” 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan 

perkembangan layanan dalam bimbingan dan konseling khususnya mengenai 

keefektifan konseling kelompok pendekatan realita, serta rekomendasi bagi peneliti 

untuk melakukan penelitian lanjutan atau pengembangan ditinjau dari pendekatan 

dan teknik yang digunakan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas maka  dapat dirumuskan 

maka  fokus permasalahan umum yang muncul dalam penelitian “Keefektifan 

Konseling kelompok pendekatan Realita untuk meningkatkan kepercayaan diri 

remaja keluarga dengan problem broken home Kelas XII di SMA N 1 Kembang 

Kabupaten Jepara” adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Seberapa tinggi kepercayaan diri remaja keluarga dengan problem broken 

home Kelas XII di SMA N 1 Kembang Kabuaten Jepara sebelum dilakukan 

konseling kelompok pendekatan realita?  

1.2.2 Seberapa tinggi kepercayaan diri remaja keluarga dengan problem broken 

home Kelas XII di SMA N 1 Kembang Kabuaten Jepara setelah dilakukan 

konseling kelompok pendekatan realita? 
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1.2.3 Bagaimana keefektifan konseling kelompok pendekatan realita dalam 

meningkatkan kepercayaan diri remaja keluarga dengan problem broken 

home Kelas XII di SMA N 1 Kembang Kabuaten Jepara? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan yang 

hendak dicapai dalammpenelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kepercayaan 

diri remaja keluarga dengan problem broken home dapat ditingkatkan melalui 

layanan konseling kelompok pendekatan realita pada siswa Kelas XII di SMA N 1 

Kembang Kabupaten Jepara. Dari tujuan utam tersebut maka dapat dijabarkan 

menjadi tiga tujuan penelitian meliputi: 

1.3.1 Menganalisis gambaran kepercayaan diri remaja keluarga dengan problem 

broken home Kelas XII di SMA N 1 Kembang Kabupaten Jepara sebelum 

mendapatkan konseling kelompok pendekatan realita. 

1.3.2 Menganalisis gambaran kepercayaan diri remaja keluarga dengan problem 

broken home Kelas XII di SMA N 1 Kembang Kabupaten Jepara setelah 

mendapatkan konseling kelompok pendekatan realita. 

1.3.3 Menguji keefektifan penggunaan teknik konseling kelompok pendekatan 

realita dalam meningkatkan kepercayaan diri remaja keluarga dengan 

problem broken home Kelas XII di SMA N 1 Kembang Kabuaten Jepara. 

 

1.4 Manfaat 

Melalui dilaksanakannya penelitian ini peneliti dapat memberikan manfaat 

ganda, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis. 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

“Hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

dampak positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam  bidang 

Bimbingan dan Konseling”. Serta dapat memberikanminformasi ataupun acuan 

dalam penulisan maupun penelitian lanjutan mengenai kepercayaan diri dan 

pendekatan konseling realita. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi guru BK 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu kinerja guru BK di sekolah dalam 

menghadapi siswa keluarga dengan problem broken home serta dalam menerapkan 

konseling kelompok pendekatan realita dalam mengatasi rendahnya kepercayaan 

diri siswa keluarga dengan problem broken home. 

1.4.2.2 Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan sumbangan ilmu 

untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
Penelitian ini membahas mengenai efektivitas layanan konseling kelompok 

pendekatan realita terhadap kepercayaan diri remaja yang berasal dari keluarga 

dengan problem broken home. Olehh karena itu, dalam bab ini pembahasan tinjauan 

pustaka yang digunakan sebagai landasan penelitian disajikan secara runtut dengan 

urutan : (1) penelitian terdahulu, (2) konsep kepercayaan diri, (3) konsep konseling 

realita, (4) upaya mengatasi rendahnya kmepercayaan diri melalui konseling realita, 

(5) kerangka berpikir, (6) hipotesis. 

2.1       Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti lain sebelum penelitian ini dilakukan dan penelitian relevan dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dengaan adanya penelitian terdahulu 

diharapkan dapat memperkuat penelitian yang akan dilakukan mengenai konseling 

kelompok pendekatan realita. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti:  

Penelitian Putri (2011) menyebutkan bahwa konseling perorangan dengan 

pendekatan realita efektif untuk meningkatkan kepercayaan diri rendah pada 

kelayan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perubahan dan perkembangan pada 

setiap klien setelah diberikan konseling.  

Penelitian yang dilakukan oleh Argaswari (2018) menyebutkan bahwa 

kepercayaan diri siswa kelas VIII Madrasah tsalawiyah (MTs) Negeri 20 Jakarta 
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mengalami kenaikan sebesar 11% dalam pelajar matematika setelah guru 

menggunakan desain pembelajaran menggunakan sejarah. Diketahui bahwa 

kepercayaan diri siswa berada di tingkat yang rendah sebelum guru memberikan 

desain pembelajaran sejarah. Siswa mulai tidak berani menjawab pertanyaan yang 

guru berikan pada menit ke-10 setelah guru memberikan pertanyaan.  

Dalam penelitin Astriyani (2018) terbukti bahwa kepercyan diri dan 

tindakan guru memiliki hubungan atau korelasi yang kuat sekali terhadap prestasi 

belajar. Anak dengan latar belakang broken home cenderung kurang memilki 

kepercayaan diri di kelas sehingga prestasi belajarnya rendah, begitu uga dengan 

tndakan guru. Siswa dengan latar belakang broken home membutuhkan tindakan 

khusus dari guru untuk memicu capaian prestasi belajarnya.  

Penelitian Herianto (2019) menjelaskan bahwa konseling kelmpok realita 

dengan pendekatan WDEP efektif dapat menurunkan kebiasaan menggunakan 

telepon pintar saat proses pembelajaran pada peserta didik kelas VIII SMP Negeri 

20 Surabaya. Namun keefektifan ini bervariasi pada masing-masing subjek variasi 

tersebut disebabkan karena perbedaan karakteristik pada individu.  

Penelitian Brochard (2019) menyebutkan bahwa kepercayaan diri 

merupakan faktor terpenting dalam proses pembelajaran, karena tanpa adanya 

kepercayaan diri dari siswa maka siswa tidak dapat memahami, mempelajari dan 

mengingat. Apabila siswa tidak memahami materi pelajaran maka akan 

berpengaruh terhadap hasil prestasinya. Hal ini berarti kepercayaan diri siswa harus 

ditingkatkan agar siswa memiliki hasil prestasi yang baik.  
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Dari beberapa penelitian diatas dapat diketahui bahwa kepercayaan diri 

merupakan aspek yang perlu ditingkatkan untuk dimiliki siswa sehingga 

meningkatkan hasil prestasi belajar siswa. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi 

untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam belajar. Salah satu strategi yang 

dapat digunakan adalah dengan memberikan reinforcement. Pemberian 

reinforcement dapat dilakukan dengan cara menerapkan konseling kelompok dengn 

pendekatan realita. Konseling kelompok pendekatan realita dipilih karena 

berdasarkan penelitian terdahulu telah diuji dapat dilakukan dalam lingkup sekolah, 

seperti meningkatkan manajemen perilaku belajar, meningkatkan kepercaya diri 

dan meningkatkan kemampuan kognitif yang mana hal ini dapat menjadi komponen 

kepercayaan diri siswa dalam belajar. 

 

2.2    Landasan Teori 

2.2.1 Kepercayaan Diri 

“Kepercayaan diri menurut pendapat Pearce (dalam Rahayu : 2013) 

merupakan tindakan, kegiatan, dan usaha untuk betindak bukannya menghindari 

keadaan dan beersifat pasif. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Hakim ( dalam 

Rahayu : 2013 ) yang menyatakan bahwa kepercayaan diri adalah keyakinan 

seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya dan membuat 

kemampuan untuk mencapai berbagai tujuan hidup”. Sedangkan Angelis ( dalam 

Rahayu:2013) mengartikan bahwa kepercayaan diri merupakan hal yang 

dengannya aanak mampu menyalurkan segala sesuatu yang diketahui dan 

dikerjakannya. Selaras dengan pendapat Willis (dalam Ghufron & Risnawita :2012) 
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“kepercayaan diri adalah keyakinan bahwa seseorang mampu menanggulangi suatu 

masalah dengan situasi terbaik dan dapat memerikan sesuatu yang menyenangkan 

bagi orang lain”. Kepercayaan diri merupakan suatu keyakinan yang dimiliki 

seseorang bahwa dirinya mampu berperilaku seperti yang dibutuhkan untuk 

memperoleh hasil seperti yang diharapkan (Bandura, 1977 dalam Siska, Dkk).  

Lauster (dalam Ghufron & Risnawita :2012) “mendefinisikan kepercayaan diri  

diperolah dari pengalaman hidup, kepercayaan diri merupakan salah satu aspek 

kepriadian yang berupa keyakinan akan kemampuan diri seseorang sehingga tidak 

terpengaruh oleh orang lain dan dapat bertindak sesuai kehendak, gembira, optimis, 

dan cukup toleran, serta bertanggng jawab”.  

Luxori (dalam Habiba, A dkk, 2017) menjelaskan bahwa kepercayaan diri 

berkembang melalui interaksi individu dengan lingkungan. Lingkungan psikologis 

dan sosiologis yang kondusif akan menumbuhkan dan meningkatkan self 

confidence seseorang. Surya (dalam Habiba, A dkk, 2017) menyatakan bahwa 

perkembangan kepercayaan diri ini sangat tergantung dari pematangan pengalaman 

dan pengetahuan seseorang. “Dengan demikian untuk menjadi seseorang dengan 

kepercayaan diri yang kuat memerlukan proses dan suasana yang mendukung”. 

Kepercayaan diri harus dimiliki oleh individu karena sangat dibutuhkan sebagai 

bekal mengatasi berbagai macam tantangan dan problematika kehidupan. Individu 

yang mempunyai kepercayaan diri akan jauh terlihat lebih tenang, tidak mudah 

takut atau minder, dan mampu melihat kan bahwa dirinya mampu serta percaya. 

Orang yang memiliki kepercayaan diri akan dapat bergaul secara felksibel dan 

mampu mengambil langkah pasti dalam kehidupan. Tanpa adanya kepercayaan diri 
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akan menimbulkan berbagai masalah pada diri individu , dengan kepercayaan diri 

individu akan mampu mengaktualisasikan segala potensi yang dimilikinya. 

Kepercayaan diri merupakan salah satu aspek penting yang harus ada pada 

diri individu karena merupakan penunjang untuk mengembangkan diri secara 

dinamis dan optimal. Karena individu yang memiliki rasa kepercayaan diri tinggi 

akan menjadi pribadi yang bisa dan mau belajar, serta akan berperilaku positif baik 

pada dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Menurut Rahayu, (2013) 

menyebutkan bahwa rasa kepercayaan diri akan berpengaruh terhadap 

perkembanganwmental dan karakter , mental dan karakter yang kuat akan menjadi 

modal penting bagi masa depannya ketika menginjak masa dewasa sehingga 

mampu merespon setiap tantangan dengan lebih realistis. 

Tiga jenis kepercayaan diri yang perlu dikembangkan menurut Rahayu, 

(2013:64), antara lain : 

a. Tingkah laku,  merupakaan kepercayaan diri untuk mampu betindak dan 

menyelesaikan tugas-tugas yang paling sederhana. 

b. Emosi, merupakan kepercayaan diri untuk yakin dan mampu menguasai 

seluruh emosi.  

c. Spiritual (agama), merupakan keyakinan bahwa hidup ini memiliki tujuan 

positif.  

Menurut Lauster (dalam Ghufron & Risnawati, 2012) orang yang memiliki 

kepercayaan diri positif aspek-aspeknya disebutkan seagai berikut : 

a. Keyakinan kemampuan diri, sikap positif seseorang tentang dirinya. Mampu 

sungguh-sungguh akan apa yang ia lakukan. 
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b. Optimis, selalu berpandangan baik dalam menghadapi segala hal tentang diri 

dan kemampuannya. 

c. Objektif, memandang sesuatu sesuai dengan kebenaran yang semestinya 

bukan menurut dirinya sendiri. 

d. Bertanggung jawab, kesediaan orang untuk menanggung segala sesuatu yang 

telah menjadi konsekuensi. 

e. Rasional dan realistis, analsis terhadap suatu masalah dengan menggunakan 

pemikiran yang dapat diterima akal sehat. 

Sedangkan menurut Mardatillah (dalam Syam, 2017) seseorang yang 

memiliki kepercayaan diri tentunya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Mengenal dengan baik kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya lalu 

mengembangkan potensi yang dimilikinya. 

b. Membuat standar atas pencapaian tujuan hidupnya lalu memberikan 

penghargaan jika berhasil dan bekerja lagi jika tidak tercapai. 

c. Tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan atau ketidakberhasilannya 

namun lebih banyak instrospeksi diri sendiri. 

d. Mampu mengatasi perasaan tertekan, kecewa, dan rasa ketidak mampuan 

yang menghingapinya. 

e. Mampu mengatasi rasa kecemasan dalam dirinya. 

f. Tenang dalam menjalankan dan menghadapi segala sesuatunya. 

g. Berpikir positif dan maju terus tanpa harus menoleh kebelakang. 

Kepercayaan diri dipengaruhi oleh beberapa faktor, berikut faktor-faktor 

tersebut : 
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a. Konsep diri, menurut Anthony, (1992) terbentuknya kepercayaan diri diawali 

dengan perkembangan konsep diri yang diperoleh dalam pergaulannya dalam 

suatu kelompok dan hasil interaksinya menghasilkan konsep diri. 

b. Harga diri, konsep diri yang positif akan membentuk harga diri yang positif 

pula. Santoso berpendapat bahwa tingkat harga diri seseorang mempengaruhi 

tingkat kepercayaan diri. 

c. Pengalaman, pengalaman menjadi faktor munculnya rasa percaya diri 

d. Pendidikan, tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi tingkat 

kepercayaan diri seseorang. 

Secara rinci menurut Rahayu, (2013:67), menyebutkan ciri-ciri kepercayaan 

diri batin yang sehat adalah :  

a. Citra diri, yaitu orang yang memiliki kepercayaan diri untuk mencintai 

dirinya sendiri dan cinta diri yang tidak dirahasiakan. Dengan unsur 

kepercayaan diri batin ini, maka individu akan bangga dengan sifat baik 

mereka dan memusatkan diri untuk memanfaatkan seaik mungkin.    

b. Pemahaman diri, yaitu memiliki pemahaman diri yang baik akan menyadari 

kekuatan mereka, mengenal kelemahan, tumbuh dengan kesadaran yang 

mantap tentang identitas sendiri, dan terbuka untuk menerima umpan balik 

dari orang lain.  

c. Tujuan yang jelas, yaitu orang yang memiliki kepercayaan diri selalu 

mengetahui tujuan hidupnya karena mereka memiliki pikiran yang jelas 

mengapa melakukan tindakan tertentu dan mereka tahu hasil apa yang dapat 

diharapkan.  
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d. Berpikir positif, yaitu orang yang memiliki kepercayaan diri merupakan 

teman yang menyenangkan karena mereka biasa melihat kehidupan dari sisi 

yang cerah dan mereka mengharap serta mencari pengalaman dengan hasil 

yang bagus.  

Kepercayaan diri lahir mrmungkinkan individu untuk tampil dan 

berperilaku dengan cara menunjukkan kepada dunia luar bahwa ia yakin akan 

dirinya. Empat ciri bidang kepercayaan diri lahir menurut rahayu adalah : 

a. Komunikasi, yaitu individu yang memiliki kepercayaan diri lahirdapat 

melakukan komunikasi dengan setiap individu dari segala usia. 

b. Ketegasan, yaitu individu yang memiliki kepercayaan diri lahir akan 

menyatakan kebutuhan diri mereka secara langsung dan terus terang. 

c. Penampilan diri, yaitu individu akan menyadari pengaruh gaya hidupnya 

terhadap pendapat orang lain mengenai dirinya tanpa terbatas pada keinginan 

untuk selalu menyenangkan orang lain. 

d. Pengendalian perasaan, yaitu akan berani menghadapi tantangan dan risiko 

karena mereka dapat mengendalikan rasa takut, khawati dan frustasi. 

“Kesimpulan yang dapat diambil secara jelas dari beberapa pendapat ahli di 

atas adalah bahwa individu yang memiliki kepercayaan diri tinggi akan yakin 

terhadap kemampuan dirinya (optimis), berani mengambil tindakan dan keputusan 

untuk melanjutkan hidupnya, menyukai pengalaman dan tantangan baru, serta dapat 

bertanggung jawab dalam segala hal dan selalu merasa gembira.” 

“Dalam ilmu perkembangan psikologi remaja, secara singkat dapat 

mendeskripsikan pandangan pemprosesan informasi terjadi terhadap kepercayaan 
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diri remaja, pemprosesan informasi pada remaja meliputi  bagaimana remaja itu 

menemukan kembali informasi positif untuk dipikirkan dan digunakan dalam 

memecahkan masalah (Santrock, 2007).”  

Masa krisis pada remaja diwarnai oleh konflik-konflik internal, pemikiran 

kritis, perasaan yang mudah tersinggung, cita-cita dan kemauan yang tinggi tetapi 

sukar untuk diraih sehingga ia merasa frustrasi. Remaja akan lebih mudah menjadi 

frustrasi, bingung dan masalah bertambah bila lingkungan yang seharusnya 

membantu masalahnya justru membebani dengan masalah-masalah baru. Masalah 

keluarga broken home bukan hanya menjadi masalah baru saja, tetapi justru 

merupakan masalah utama dari akar-akar kehidupan seorang remaja. Pada dasarnya 

anak menginginkan keluarga yang lengkap satu ayah dan satu ibu, saat keluarga 

terjadi pertengkaran anak merasa tertekan, terabaikan, sedih dan kecewa tentu tidak 

bisa dihindari. Kepercayaan diri bisa tumbuh dengan baik bila seseorang berada 

ditengah-tengah keluargayang harmonis. 

“Kepercayaan diri mencapai titik terendah selama rentang kehidupan masa 

remaja. Masa ini membutuhkan perhatian yang lebih dari pihak keluarga dalam 

menghadapi perubahan-perubahan yang harus diterimanya. Apabila remaja 

memiliki pendapat buruk tentang dirinya, maka ia akan belajar untuk menolak 

dirinya. Jika remaja merasa tidak dicintai dan tidak diinginkan oleh orang tua maka 

lambat laun mereka akan menumbuhkan konsep diri yang negatif sehingga 

kepercayaan dirinya juga akan terancam. Kepercayaan diri merupakan salah satu 

ciri sehatnya mental seseorang.” Manusia yang memiliki mental yang sehat akan 

merespon berbagai peristiwa hidup yang menyenangkan maupun menyedihkan 
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dengan bijaksana. Mental yang sehat dicapai bila individu memiliki kemampuan 

untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan masyarakat 

serta lingkungan di mana individu itu hidup bisa menyesuaikan diri dengan diri 

sendiri, manusia harus lebih dulu mengenal diri sendiri dan menerima dirinya 

sebagaimana adanya, lalu bertindak sesuai dengan kelebihan dan kekurangan. 

“Dengan kata lain kepercayaan diri dapat diartikan sebagai salah satu sikap 

positif yang harus dimiliki oleh seorang individu untuk berusaha menghadapi 

keadaan yang dialaminya serta keyakinan untuk melakukan sesuatu agar mampu 

mencapai tujuan hidup serta mampu bertanggung jawab terhadap diri sendiri”. 

Dengan aspek-aspeknya: (1) keyakinan kemampuan diri; (2) optimis; (3) objektif; 

(4) bertanggung jawa; serta (5) rasional dan realistis. 

2.2.2 Broken home 

“Keluarga ialah sebuah komunitas dalam “satu atap” merupakan tempat 

kesadaran untuk hidup bersama dalam satu atap dan terjalin interaksi antara anggota 

keluarga.” Keluarga pun dapat diberi batasan sebagai sebuah group yang terbentuk 

dari hasil perhubungan antara laki-laki dan wanita yang mana dapat menciptakan 

dan membesarkan anak-anak (Syaiful Bahri dalam Wardhani O.W 2016). “Menurut 

kamus besar psikologi dalam (Chaplin, 2006: 71), broken home berarti keluarga 

retak atau rumah tangga berantakan. Sejalan dengan pendapat Wiliam J. Goode 

(2007:184-185) mendefinisikan broken home sebagai pecahnya suatu unit keluarga, 

terputusnya atau retaknya struktur peran sosial jika satu beberapa anggota keluarga 

gagal menjalankan kewajian peran mereka”. Sedangkan menurut Chaplin, (2004) 

broken digambarkan sebagai keluarga yang retak, tanpa kehadiran salah satu dari 
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orangtua yang disebabkan karena meninggal, perceraian, atau meninggalkan 

keluarga. “Pada keluarga yang broken home anak selalu menjadi atau dijadikan 

korban. Astuti & Anganthi (dalam Hafiza, S & Mawarpury, M 2018) Kondisi ini 

akan sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak dan dapat memengaruhi 

proses pembentukan karakter dan kepribadiannya.  Menurut Amato dan Sobolewski 

(dalam Hafiza, S & Mawarpury, M 2018) remaja yang mengalami perceraian orang 

tua cenderung mengalami ketidakbahagiaan, rendahnya kontrol diri, dan tidak 

memiliki kepuasan dalam hidup”. 

Memahami kasus keluarga pecah (broken home) dapat dilihat dari dua aspek 

menurut Sofyan S. Wilis, (2011: 66) yaitu :  

a. Keluarga itu terpecah karena strukturnya tidak utuh sebab salah satu dari 

kepala keluarga itu meninggal dunia atau telah bercerai. 

b. Orang tua tidak bercerai akan tetapi struktur keluarga itu tidak utuh lagi 

karena ayah atau ibu sering tidak di rumah, dan atau tidak memperlihatkan 

hubungan kasih sayang lagi. Misalnya orang tua sering bertengkar sehingga 

keluarga itu tidak sehat secara psikologis.  

“Broken home merupakan puncak tertinggi dari buruknya sebuah 

pernikahan, apabila suami istri tidak bisa mengatasi permasalahan yang terjadi dan 

penyelesaian dengan cara berpisah ada juga yang diam-diam pergi meninggalkan 

keluarga.” Dari gambaran keluarga diatas maka akan tumbuh anak-anak yang 

mengalami krisi kepribadian sehingga perilakunya sering tidak sesuai atau 

menyimpang. Dan cenderung mengalami krisis kepercayaan diri. 
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Dalam sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh (Wulandari dan Fauziah 

2019) menelaskan bahwa menjadi anak yang berasal dari keluarga yang krisis atau 

broken home tidak selalu terkesan buruk. “Tidak menutup kemungkinan latar 

belakang keluarga broken home tersebut dapat dipandang dari sisi yang lebih 

positif. Ada hikmah yang dapat diambil sebagai motivasi bagi korban broken home 

untuk berkembang menjadi individu yang lebih positif dari berbagai hal. Salah 

satunya adalah adanya sikap mandiri yang tercipta karena tuntutan beradaptasi 

dengan keadaan hidup yang harus tetap dijalani tanpa adanya perhatian dari 

orangtua”. Lalu sikap kedewasaan yang akan  muncul pada diri korban keluarga 

broken home karena terbiasa menghadapi masalah sendiri dan bertanggungjawab 

atas dirinya sendiri 

Wiliam J. Goode ( dalam Munandar Soelaeman: 2006: 119-120) 

mengemukakan  bentuk atau kriteria dari keretakan dalam keluarga (broken home) 

yaitu:  

a. Ketidaksahan 

Merupakan keluarga yang tidak lengkap karena ayah (suami)  atau ibu (istri) 

tidak ada dan kerenanya  tidak menjalankan tugas atau perannya seperti 

yang telah ditentukan oleh masyarakat.  

b. Pembatalan, perpisahan, perceraian dan meninggalkan.  

Terputusnya keluarga disini disebabkan karena salah satu atau kedua 

pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan dan berhenti 

melaksanakan kewajiban perannya.  
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c. Keluarga selaput kosong  

Anggota-anggota keluarga tetap tinggal bersama namun tidak saling 

berkomunikasi atau bekerjasama dan gagal memberikan dukungan 

emosional satu sama lain.  

d. Ketiadaan seseorang dari pasangan karena hal yang tidak diinginkan 

Keluarga pecah karena suami atau istri meninggal, dipenjara, atau terpisah 

dari keluarga karena peperangan, depresi, atau malapetaka lain.  

e. Kegagalan peran penting yang tidak diinginkan.  

Masalah ini dapat berupa  penyakit mental, emosional atau badaniah yang 

parah yang dapat menyebabkan kegagalan dalam menjalankan peran utama.   

Dadang Hawari (dalam Syamsu Yusuf: 2006: 44) menjelakan bahwa 

keluarga yang mengalami disfungsi (broken home) ditandai dengan ciri-ciri sebagai 

berikut:   

a. Kematian salah satu atau kedua orang tua. 

b. Kedua orang tua berpisah atau bercerai.  

c. Hubungan kedua orang tua yang tidak baik  

d. Hubungan orang tua dengan anak yang tidak baik.  

e. Suasana rumah tangga yang tegang dan tanpa kehangatan.  

f. Orang tua sibuk dan jarang berada di rumah g. Salah satu atau kedua orang 

tua mempunyai kelainan kepribadian atau gangguan kejiwaan. 

Berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya keadaan krisis keluarga 

(broken home) menurut pendapat Wilis (2009:14) adalah sebagai berikut : 
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a. Kurangnya atau putus komunikasi di antara anggota keluarga terutama ayah 

dan ibu. Kesibukan dijadikan sebagai penyebabnya ketika tidak ada waktu 

untuk berdiskusi dengan anggota keluarga yang lain terutama anak. Hal ini 

akan membuat anak tumbuh menjadi remaja yang kurang terurus secara 

psikologi. 

b. Sikap egosentrisme, sikap yang menjadikan dirinya pusat perhatian yang 

diusahakan oleh seseorang dengan segala carra. Egosentrisme orangtua 

akan berdampak pada anak. 

c. Masalah ekonomi, dalam permasalahan ekonomi ada dua jenis penyebab 

krisis keluarga, yaitu: (1) Kemiskinan, apabila kehidupan emosional suami 

isteri tidak dewasa, maka akan timbul pertengkaran. (2) Gaya hidup, Tidak 

semua suami atau isteri yang menyukai kehidupan yang glamour, disinilah 

awal pertentangan suami isteri, yaitu soal gaya hidup. Jika isteri yang 

mengikuti gaya dunia, sedangkan suami ingin biasa saja, maka pertengkaran 

dan krisis akan terjadi. Mungkin suami berselingkuh sebagai balas dendam 

terhadap isterinya yang sulit diatur. 

d. Masalah kesibukan, adalah satu kata yang telah melekat pada masyarakat 

modern di kota-kota. Kesibukannya terfokus pada pencarian materi harta dan 

uang. Kesibukan orang tua dalam urusan ekonomi sudah menjadi kenyataan 

yang tidak dapat dipungkiri, keluarga yang mengejar kebahagian materi 

merupakan hal yang wajar, akan tetapi apabila tidak mampu, jangan stress, 

jangan bertengkar, dan jangan bercerai. 
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e. Masalah pendidikan, pendidikan yang agak lumayan pada suami isteri maka 

wawasan tentang kehidupan keluarga dapat dipahami oleh mereka. 

Sebaliknya pada suami isteri yang pendidikannya rendah sering tidak dapat 

memahami lika-liku keluarga. Akibatnya terjadi pertengkaran dan mungkin 

terjadi perceraian.  

f. Masalah perselingkuhan, beberapa faktor penyebab terjadinya 

perselingkuhan: Pertama, hubungan suami isteri yang sudah hilang 

kemesraan dan cinta kasih. Hal ini berhubungan dengan ketidakpuasan seks, 

isteri kurang berdandan kecuali ada undangan atau pesta, cemburu baik secara 

pribadi maupun hasutan pihak ketiga; Kedua, tekanan pihak ketiga seperti 

mertua dan lain-lain (anggota keluarga lain) dalam hal ekonomi; dan ketiga, 

adanya kesibukkan masing-masing sehingga kehidupan kantor lebih nyaman 

dari pada kehidupan keluarga. 

g. Jauh dari agama, keluarga yang jauh dari agama dan mengutamakan materi 

dan dunia semata akan menimbulkan kehancuran keluarga. Dari keluarga 

tersebut akan lahir anak-anak yang tidak taat pada Tuhan dan kedua orang 

tuanya.  

“Pengaruh keadaan keluarga broken home terhadap perkembangan remaja 

banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Relatif anak-anak yang tumbuh dalam 

lingkungan keluarga broken home, mereka akan tumbuh menjadi individu yang 

memiliki kepribadian kurang sehat, kemudian dalam perkembangan emosi anak-

anak yang beranjak remaja akan berada dalam kecenderungan rasa tidak nyaman 

dan kurang bahagia”. Kondisi rumah tangga yang broken sering anak-anak 
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mengalami depresi mental (tekanan mental), sehingga tidak jarang anak-anak yang 

hidup dalam keluarganya yang demikian biasanya akan berperilaku sosialnya jelek. 

Anak broken home adalah anak yang di dalam keluarganya tidak harmonis bahkan 

ada yang bapak ibunya melakukan perceraian. “Biasanya anak mengalami masalah 

seperti keberfungsian kognitif dan perubahan perilaku cenderung membenarkan 

terhadap kekerasan, sulitnya berinteraksi dan lain-lainnya.” 

“Broken home bisa berdampak pada perceraian, dimana menurut Willis 

dampak terhadap anak bila pasangan suami istri yang bercerai akan berpengaruh 

terhadap aspek psikologisnya. Apabila anak tersebut masih kecil maka tidak baik 

terhadap perkembangan jiwa si anak, misalnya dalam bergaul”. Dagun, (2002) 

menyebutkan bahwa ketika anak menginjak usia remaja maka anak sudah mulai 

memahami seluk beluk perceraian, mereka memahami apa akibat yang bakal terjadi 

dari peristiwa itu. Mereka menyadari masalah-masalah yang bakal muncul, sosial 

ekonomi, sosial, dan faktor-faktor lainnya. Hetherington mengungkapkan jika 

perceraian dalaam keluarga itu saat anak itu menginjak usia remajamereka akan 

mencari ketenangan entah di tetangga, sahabat, atau taman sekolah. 

Berdasarkan beberapa uraian diatas maka dengan kata lain broken home 

merupakan kondisi dimana keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak tidak lagi 

bersatu dan tidak melakukan peran-peran sosial mereka dengan baik yang pada 

orangtua dapat menimbulkan perceraian. Dengan aspek-aspeknya yaitu: (1) 

perceraian/perpisahan; (2) kematian salah satu orang tua; (3) Kegagalan peran 

penting yang tiak diinginkan; serta (4) Suasana rumah tangga yang tegang dan tanpa 

kehangatan (tidak harmonis). 
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2.2.3 Konseling Kelompok Pendekatan Realita  

Dalam layanan bimbingan konseling pemberian layanan dalam setting 

kelompok dapat dilakukan konselor dengan berbagai cara. Salah satunya adalah 

layanan konseling kelompok menggunakan pendekatan realita yang merupakan 

salah satu layanan yang terdapat dalam bidang bimbingan dan konseling, layanan 

ini memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk membahas dan 

mengentaskan permasalahan yang dialaminya melalui pemanfaatan dinamika 

kelompok. (Gladding dalam Wibowo ,2005) menjelaskan bahwa dinamika 

kelompok  adalah kekuatan dalam kelompok yang mungkin menguntungkan atau 

merugikan.  

Menurut Darminto (2007:156), Konseling kelompok realita merupakan 

salah satu bentuk konseling yang bertujuan membantu konseli agar memiliki 

kontrol yang lebih besar terhadap kehidupannya sendiri dan mampu membuat 

pilihan yang lebih baik. 

Pilihan yang baik tersebut merupakan suatu pilihan yang bijaksana yang 

dipersepsi sebagai pilihan yang memenuhi kriteria berikut : (a) dapat membantu 

memenuhi kebutuhan dasar; (b) bertanggung jawab; (c) realistik; (d) 

memungkinkan untuk dapat menjalin hubungan yang saling memuaskan dengan 

orang lain; (e) memungkinkan untuk mengembangan identitas berhasil dan;  (f)  

memungkinkan  untuk  memiliki  keterampilan yang konsisten untuk membentuk 

tindakan yang sehat yang meningkatkan perilaku totalnya. 

Konseling kelompok realitas adalah suatu sistem yang difokuskan pada 

tingkah laku sekarang. Konselor berfungsi sebagai guru dan model serta 
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mengonfrontasikan konseli dengan cara-cara yang bisa membantu konseli 

menghadapi kenyataan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tanpa 

merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain (Corey, 2010:263). 

Menurut Komalasari, dkk. (2011:235) ciri yang sangat khas dari konseling 

kelompok realita adalah tidak terpaku pada kejadian-kejadian di masa lalu, tetapi 

lebih mendorong konseli untuk menghadapi realitas. Selain itu juga lebih 

menekankan pada pengubahan tingkah laku yang lebih bertanggung jawab dengan 

merencanakan dan melakukan tindakan-tindakan tersebut. 

Konseling realita dalam setting kelompok Glasser & Breggin (dalam 

Mulawarman, dkk 2020) menjelaskan bahwa fokus utama layanan konseling 

kelompok pendekatan realita ini adalah untuk membantu klien mengambil 

tanggung jawab atas tindakan mereka, menemukan cara yang baik untuk memenuhi 

kebutuhan mereka, dan mengubah cara berperilaku yang tidak pantas atau merusak. 

Wubbolding (dalam Mulawarman, dkk 2020) menekankan bahwa ada dua 

komponen utama yang terlibat dalam penggunaan konseling realita dalam setting 

kelompok, yakni : menyiapkan lingkungan dan menerapkan prosedur yang tepat 

menggunakan kerangka kerja WDEP. Menyiapkan lingkungan yang dimaksud 

adalah dapat membangun suasana agar proses konseling dalam kelompok dapat 

berjalan sebagaimana mestinya. Glasser (dalam Mulawarman, dkk 2020) 

menjelaskan proses dasar konseling realita sebagai berikut : 

1. Berteman atau menjalin hubungan yang berarti, konseling realita berusaha 

untuk menjalin hubungan dengan masing-masing anggota kelompok. 
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2. Tidak ada alasan, kdang-kadang anggota kelompok tidak akan berhasil dalam 

rencana mereka. Dalam hal ini konselor dan anggota kelompok hanya 

mengakui nahawa orang tersebut gagal, masalalu tidak b-dibesarkan dan alasan 

tidak dibahas. 

3. Tidak ada hukuman, konseling realita menekankan bahwa orang yang tidak 

mengikuti rencana harus menerima konsekuensi yang mengikuti. 

Dari beberapa definisi menurut para ahli diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa konseling kelompok realita adalah suatu metode konseling yang lebih 

memfokuskan pada  perilaku  saat  ini  dan  menekankan pada pengubahan tingkah 

laku yang lebih bertanggung jawab untuk membantu memenuhi kebutuhan-

kebutuhan dasar tanpa merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. 

2.2.3.1 Peran dan Fungsi Pemimpin Kelompok 

Dalam layanan konseling kelompok peran pemimpin kelompok amatlah 

penting dan menentukan. Konseling ini sendiri dalam konseling kelompok 

pendekatan realita hadir sebagai sosok yang aktif, hangat dan mengajak individu 

dalam anggota kelompok untuk saling merangkul dan memeluk realita yang terjadi 

disekitar dengan penuh kepedulian. Glasser (dalam Mulawarman, dkk 2020) 

menyebutkan adanya empat kriteria agar menjadi konseling yang efektif, yakni : 

1. Mereka harus memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan diri 

sendiri. 

2. Mereka harus kuat secara mental dan menolak perilaku-perilaku tidak 

produktif. 

3. Menerima kondisi klien apa adanya. 
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4. Harus memiliki sikap supportif terhadap anggota kelompok. Secara 

menyeluruh konselor harus matang secara mental dan emosional serta nyaman 

dengan diri sendiri sebelum menangani klien. 

2.2.3.2 Tujuan dan Manfaat Kelompok Realita 

Untuk tujuan mendasar dari kegiatan konseling kelompok realita adalah 

membantu konseli agar memiliki kontrol yang lebih besar terhadap kehidupannya 

sendiri dan mampu membuat pilihan yang lebih baik. Pilihan yang baik tersebut 

merupakan suatu pilihan yang bijaksana yang dipersepsi sebagai pilihan yang 

memenuhi kriteria berikut antara lain: Dapat membantu memenuhi kebutuhan 

dasar; Bertanggung jawab; Realistik; Memungkinkan untuk dapat menjalin 

hubungan yang saling memuaskan dengan orang lain; Memungkinkan untuk 

mengembangkan identitas berhasil; dan Memungkinkan untuk memiliki 

keterampilan yang konsisten untuk membentuk tindakan yang sehat yang 

meningkatkan perilaku totalnya (Darminto, 2003:158). 

Sedangkan menurut Komalasari, dkk. (2011:252) Konseling Kelompok 

Realita bertujuan untuk membantu konseli mencapai identitas berhasil. Konseli 

yang mengetahui identitasnya, akan mengetahui langkah-langkah apa yang akan 

ia lakukan di masa yang akan datang dengan segala konsekuensinya. Bersama-

sama konselor, konseli dihadapkan kembali pada kenyataan hidup, sehingga dapat 

memahami dan mampu menghadapi realitas. 

Dalam menerapkan prosedur konseling realitas, Wubbolding (dalam 

Corey:2005) mengembangkan sistem WDEP mengacu pada kumpulan strategi: W 

= wants and needs (keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhan), D = direction 
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and doing (arah dan tindakan), E = self evaluation (evaluasi diri), dan P = planning 

(rencana dan tindakan). Di samping itu perlu diingat bahwa dalam konseling realita 

harus terlebih dahulu diawali dengan pengembangan keterlibatan. Oleh karenanya 

sebelum melaksanakan tahapan WDEP harus didahului dengan tahapan 

keterlibatan (involvement). Berikut penjelasannya : 

a. Eksplorasi keinginan, kebutuhan dan persepsi (wants and needs) 

Dalam tahap eksplorasi keinginan, kebutuhan dan persepsi, konseli 

didorong untuk mengenali, mengungkapkan dan mendefinisikan semua kebutuhan 

konseli beserta persepsi konseli terhadap kebutuhannya. 

b. Eksplorasi arah dan tindakan (doing and direction) 

Eksplorasi tahap ini dilakukan untuk mengetahui apa saja yang telah 

dilakukan konseli guna mencapai kebutuhannya. Tindakan yang dilakukanoleh 

konseli dieksplorasi berkaitan dengan masa sekarang. Tahap ini difokuskan untuk 

mendapatkan kesadaran akan total perilaku klien. Membicarakan perasaan konseli 

bisa dilakukan asalkan dikaitkan dengan tindakan yang akan dilakukan klien.  

c. Evaluasi diri (self-evaluation) 

Tahap ini dilakukan untuk mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan 

klien dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya yaitu keefektifan dalam 

memenuhi kebutuhan. Konselor dapat mendorong klien untuk membuat penilaian 

terhadap tindakannya dengan jalan mengajukan pertanyaan kepada klien tentang 

apa yang mereka inginkan, persepsi mereka dan total perilaku mereka. 

d. Rencana dan tindakan (planning) 
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Pada tahap ini, konselor bersama klien membuat rencana tindakan guna 

membantu klien memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Perencanaan yang baik 

harus memenuhi prinsip SAMIC3, yaitu sederhana (simple), dapat dicapai 

(attaineble), dapat diukur (measureable), segera dilakukan (immediate), 

keterlibatan klien (involved), dikontrol oleh pembuat perencanaan atau klien 

(controlled by planner), komitmen (commited), secara terus menerus dilakukan 

(continuously done). 

Dengan demikian, konseling realita membantu individu atau klien untuk 

dapat menentukan pilihan-pilihan dalam kehidupannya serta mampu 

mempertanggung jawabkan pilihannya tersebut dalam masa sekarang maupun pada 

masa yang akan datang dan meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam penelitian ini, 

tujuan konseling realita adalah untuk membentuk pribadi yang mampu menerima 

dirinya, menyesuaikan diri terhadap lingkungan, percaya diri, mampu berpikir 

positif dan mampu menerima masukan baik itu berupa saran ataupun kritik dari 

orang lain sehingga memiliki kapasitas untuk menghadapi segala tantangan 

permasalahan hidup.  

2.2.3.3 Prosedur Konseling kelompok Pendekatan Realita 

Secara konseptual prosedur konseling kelompok pendekatan realita telah 

dikemukakan oleh Wubbolding (dalam Mulawarman, dkk 2020) yang tercantum 

dalam akronim WDEP. Adapun tahapan khusu WDEP dari konseling realita 

teraplikasikan pada tahap kegiatan dalam konseling kelompotak. Mulawarman dkk 

(2020) menjelaskan tahapan tersebut sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 Pelaksanaan Konseling Kelompok Pendekatan Realita 
Tahapan Konseling Spesifikasi Sesi Konseling Kegiatan Konseling Kelompok 

Tahap Pendahuluan Perkenalan dan membangun 

hubungan 
 Konselor mengidentifikasi 

identitas anggota kelompok 

 Penjelasan aturan pelaksanaan 

konseling kelompok 

 Penjelasan tujuan diadakannya 

konseling kelompok 

Tahap peralihan  Eksplorasi masalah yang 

dialami oleh masing-masing 

anggota kelompok 

 Menstimulasi anggota untuk 

dapat terbuka terhadap 

permasalahannya 

 Mempersilahkan setiap anggota 

kelompok untuk mengemukakan 

permasalahan yang sedang 

dialami 

 Melaksanakan kerangka kerja 

W (Wants) 
 Mengidentifikasi apa keinginan 

dari setiap anggota dan cara 

mereka memenuhinya di 

kehidupan nayata 

 Mengidentifikasi konflik antara 

basic need dan real world 

 

Tahap kegiatan 

Melaksanakan kerangka kerja 

D (Doing-Direction) 
 Mengidentifikasi total behavior 

anggota yang sukses dan yang 

gagal dan menjelaskan hubungan 

antara total behavior dengan 

masalah mereka 

 Menstimulasi untuk mengontrol 

dan menangani masalah mereka 

 Melaksanakan kerangka kerja 

E (Evaluation) 
 Mengidentifikasi perilaku baru 

 Mengevaluasi strategi untuk 

mencapai perilaku tersebut 

 Melaksanakan kerangka kerja 

P (Planning) 
 Membuat rencana unuk mencapai 

perilaku baru yang diinginkan 

 Mengevaluasi rancangan setiap 

anggota bersama kelompok 

Tahap pengakhiran Terminasi   Melakukan diskusi capaian 

perilaku 

 Memberi penguatan pada anggota 

kelompok untuk bertanggung 

jawab pada perilaku barunya 

 Mengakhiri sesi konseling 

kelompok 

 Follow Up  Monev  hasil dari layanan 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Dalam kehidupan keluarga kebutuhan-kebutuhan anak secara umum yang 

harus dipenuhi, antara lain rasa aman, keselamatan, kenyamanan dan makanan. 

Keluarga juga memberikan lingkungan yang kondusif dan mendukung di 
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dalamnnya sehingga anak dapat menjalani tahap tahap pertumbuhan yang normal 

dan pembelajaran dari orang tua atau pengasuh melalui peragaan atau pengajaran 

langsung. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi dengan baik maka akan berpengaruh 

terhadap tahap perkembangan selanjutnya.  

Memahami tentang kasus keluarga pecah atau broken home, relatif anak-

anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga broken home, mereka akan tumbuh 

menjadi individu yang memiliki kepribadian kurang sehat, kemudian dalam 

perkembangan emosi anak-anak yang beranjak remaja akan berada dalam 

kecenderungan rasa tidak nyaman dan kurang bahagia. Anak broken home adalah 

anak yang di dalam keluarganya tidak harmonis bahkan ada yang bapak ibunya 

melakukan perceraian. Biasanya anak mengalami masalah seperti keberfungsian 

kognitif dan perubahan perilaku cenderung membenarkan terhadap kekerasan, 

sulitnya berinteraksi dan lain-lainnya. Jika hal ini terjadi maka tentunya akan 

mempengaruhi anak pada tahap perkembangan selanjutnya. Apalagi ketika anak 

memasuki masa remaja. 

Masa remaja dipandang sebagai masa ambang dewasa. Pada masa ini 

banyak dijumpai perubahan yang terjadi pada diri seorang remaja. Hal itu 

disebabkan mereka melakukan proses pencarian jati diri, mencoba akan berbagai 

hal yang sebelumnya tidak pernah mereka jumpai di kehidupan sebelumnya. Dalam 

budaya Amerika, periode remaja ini dipandang sebagai masa “strom & Stress”, 

frustasi dan penderitaan, konflik dan kriris penyesuaian, mimpi dan melamun 

tentang cinta, dan perasaan teraleniesasi (tersisihkan) dari kehidupan sosial orang 

dewasa (Lusin Pikunas dalam Dahlan, 2009).   
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Oleh karena itu kepercayaan diri sangat diperlukan untuk membantu mereka 

mampu menjalani tugas perkembangannya serta mampu berkembang secara 

optimal terutama unutk mereka yang berasal dari keluarga broken home. Karena, 

agar anak dan remaja mengalami perkembangan yang baik maka harus berkembang 

dengan prinsip-prinsip perkembangan yang sebaiknya memperhatikan lingkungan 

keluarganya yang harmonis. Kepercayaan diri merupakan salah satu aspek penting 

yang harus ada pada diri individu karena merupakan penunjang untuk 

mengembangkan diri secara dinamis dan optimal. Karena individu yang memiliki 

rasa kepercayaan diri tinggi akan menjadi pribadi yang bisa dan mau belajar, serta 

akan berperilaku positif baik pada dirinya sendiri maupun dengan orang lain 

Berdasarkan data yang dihimpun Republika dari KPAI sepanjang periode 

2011-2016, tercatat 4.294 pengaduan kasus anak korban broken home. Sedangkan, 

Deputi Perlindungan Anak Kementrian Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (Kemen PP-PA) Pribudiarta nur sitepu menyarankan orangtua yang bercerai 

tetap menjaga relasi yang baik dengan anak. Hal ini dilakukan meningat ada potensi 

kekerasan dan dampak psikologis akibat perceraian terhadap anak. Menurut 

Prabudiarta, anak-anak korban perceraian akan mengalami dampak psikologis 

seperti trauma atau kondisi mental yang tidak stabil. Selain itu mereka juga rawan 

menerima bentuk-bentuk kekerasan akibat ego dari orangtua yang sudah bercerai. 

(www.kpai.go.id). 

Remaja yang mengalami ketikdakpercayaan diri akibat dari keadaan 

keluarga yang broken home harus mendapat perhatian khusus bagi semua pihak 

yang terkait baik sekolah, lingkungan dan orang tua siswa. Pada lingkungan sekolah 

http://www.kpai.go.id/
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perlu adanya penyelesaian oleh guru BK terhadap kondisi rendahnya kepercayaan 

diri siswa dengan problem broken home karena seperti yang sudah dijelaskan 

bahwa kepercayaan diri termasuk salah satu faktor penting penunjang kehidupan. 

Untuk itu perlu dilakukan perlakuan kepada siswa yang rendah kepercayaan diri 

akibat keluarga broken home dengan memberikan layanan konseling kelompok 

pendekatan realita. Sasaran utama pendekatan realita yaitu berfokus pada masa kini 

dan berusaha membuat klien paham kalau pada esensinya semua tidakan adalah 

pilihan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dengan lebih mendorong konseli untuk 

menghadapi realitanya dengan menekankan pada pengubahan tingkah laku yang 

lebih bertanggungjawab dengan merencanakan dan melakukan tindakan-tindakan 

tersebut. 

Penelitian ini ditunjukkan untuk siswa SMA kelas XII yang berdasarkan 

saran dari konselor sekolah kelas XII akan segera menghadapi fase kehidupan baru 

setelah lulus SMA, juga berdasarkan observasi siswa yang mengalami broken home 

cenderung memiliki kepercayaan diri yang rendah. Siswa tersebut diberikan 

layanan konseling kelompok dengan pendekatan realita.. Dengan menggunakan 

pendekatan realita diharapkan mampu mendororng siswa untuk tidak terpaku pada 

hal-hal masa lalu yang dialaminya namun lebih terfokus pada masa kini dan mampu 

bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jika siswa mampu bertanggung jawab 

terhadap kehidupan yang dijalaninya tentunya hal ini akan dapat meningkatkan rasa 

kepercayaan dirinya dan bangkit dari keterpurukan masalalu. Berdasarkan uraian di 

atas maka konseling kelompok pendekatan realita diharapkan memberikan 
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pengaruh sebagai upaya meningkatkan kepercayaan diri remaja broken home di 

SMA. 
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2.4 Hipotesis 

Hipotesis menurut Sugiyono (2009:96) merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah “konselng kelompok pendekatan realita efektif untuk 

meningkatkan kepercayaan diri remaja keluarga  broken home”. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang memiliki ciri-ciri rasional, 

empiris dan sistematis.Penelitian yang ideal menggunakan sebuah metode 

penelitian yang berisi tentang urutan suatu penelitian yang akan dilakukan. Dalam 

bab ini akan dipaparkan mengenai (1) jenis dan desain penelitian, (2) variabel 

penelitian, (3) populasi dan sampel penelitian, (4) instrumen penelitian (5) teknik 

pengumpulan data, dan (6) teknik analisis data.   

3.1 Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian eksperimen. Menurut  

Latipun (2004:8) “penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan 

dengan memanipulasi yang bertujuan untuk mengetahui akibat manipulasi terhadap 

perilaku individu. “ Menurut Arikunto (2006:3) “peneliti dengan cara eksperimen 

sengaja membangkitkan timbulnya sesuatu kejadian atau keadaan, kemudian 

diteliti bagaimana akibatnya.” Dengan kata lain, eksperimen adalah suatu cara 

untuk mencari hubungan sebab akibat (hubungan kausal) antara dua faktor yang 

sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi atau 

menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu. Eksperimen selalu dilakukan 

dengan maksud untuk melihat akibat suatu perlakuan.   

Berdasarkan pengertian mengenai penelitian eksperimen sebelumnya dapat 

ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari penelitian eksperimen yaitu untuk mengetahui 

hubungan sebab-akibat dari variabel ini dependen terhadap variabel dependen 



39 
 

 

karena adanya pemberian  perlakuan. Singkatnya penelitian eksperimen ini 

digunakan untuk mengetahui pengaruh pemberian perlakuan pada subjek 

penelitian. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti bermaksud melakukan 

eksperimen untuk mengetahui keefektifan konseling kelompok pendekatan realita 

untuk meningkatkan kepercayaan diri remaja keluarga broken home. 

3.2       Desain Penelitian 

Menurut Nazir (2003:84) desain penelitian adalah semua proses yang 

diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Desain penelitian 

berdasarkan atas baik buruknya eksperimen menurut Campbell dan Stanley (dalam 

Arikunto, 2006:84) dibagi menjadi dua, yaitu pre experimental design dan true 

experimental design. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan desain penelitian 

pre experimental design.  Pre experimental design dibagi menjadi tiga jenis desain, 

yaitu one shot case study, one group pre test and post test, dan static group 

comparation. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain one group pre test 

and post test. Di dalam desain ini, observasi dilakukan sebanyak dua kali yaitu 

sebelum eksperimen dan sesudah eksperimen.   

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pra eksperimen (pre eksperimental) 

dengan one group pre-test and post test design. Menurut Arifin (2011:74) dalam 

pra eksperimen tidak ada penyamaran karakteristik/ random dan tidak ada variabel 

kontrol. Oleh karena itu, dalam desain penelitian ini tidak ada variabel kontrol dan 

subjek penelitian tidak dipilih secara random. Metode yang digunakan dalam 

penelitian dalam penelitian ini adalah one group pre-test and post test design berarti 
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subjek penelitian diberikan tes sebelum dan sesudah mendapatkan perlakuan 

tertentu.  

Dalam penelitian ini subjek dikenakan dua kali pengukuran. Pengukuran 

yang pertama dilakukan untuk mengukur kepercayaan diri (self confidence) 

sebelum diberikan treatment (pretest). Pengukuran yang kedua untuk mengukur 

tingkat kepercayaan diri (self confidence) siswa setelah diberikan treatment (post-

test). Desain digambarkan sebagai berikut:  

         

   

Gambar 3.1 Desain Penelitian  

Keterangan :  

O1 : Pengukuran pre-test/ skala penilaian awal, untuk mengukur tingkat 

kepercayaan diri siswa sebelum diberikan konseling individu realita.  

X  : Perlakuan dengan pendekatan konseling individu realita  

O2  : Pengukuran post-test/ skala penilaian akhir, untuk mengukur tingkat  

kepercayaan diri siswa setelah diberikan konseling individu realita. 

Peneliti terlebih dahulu menyebar skala kepercayaan diri kepada siswa 

kelas XII di SMA N 1 Kembang Kabuaten Jepara dengan tujuan untuk mengetahui 

siswa yang memiliki skor rendah dalam kepercayaan dirinya. Berdasarkan hasil 

skor skala kepercayaan diri siswa yang mendapatkan skor rendah, untuk selanjutnya 

diberikan perlakuan (treatment) pendekatan perilaku menggunakan teknik 

konseling kelompok pendekatan realita. Rencana pemberian perlakuan akan 

dilakukan 5 kali pertemuan dengan durasi konseling kurang lebih 45 menit, akan 

O1 

Pre test 

X 

Treatment 

(Konseling Realita) 

O2 

Post Test 
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dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Tahap eksplorasi keinginan, 

kebutuhan dan persepsi (wants and needs); (2) Tahap eksplorasi arah dan tindakan 

(direction and doing); (3) Tahap evaluasi diri (self evaluation); (4) Tahap rencana 

dan tindakan (planning). Setelah siswa mendapatkan perlakuan (treatment) peneliti 

memberikan skala kepercayaan diri kepada siswa untuk membandingkan hasil skor 

yang telah diberikan perlakuan (treatment) sehingga dapat digunakan untuk 

mengetahui peningkatan kepercayaan diri siswa sebelum dan sesudah diberikan 

perlakuan (treatment) pendekatan rea lita menggunakan teknik konseling kelomok  

tersebut.  

Berikut adalah tabel 3.1 rancangan penelitian eksperimen one group pretest-

posttest design ini:  

Tabel 3.1 Rancangan Penelitian Eksperimen 

One-Group Pretest-Posttest Design 
No Kegiatan Tempat Keterangan Tujuan 

1 Try out Ruang 

kelas 

Pelaksanaan try out 

dilakukan dengan memberi 

instrumen kepercayaan diri 

kepada siswa kelas XII 

yang termasuk dalam 

kategori keluarga broken 

home Kelas XII di SMA N 

1 Kembang secara random. 

Pelaksanaa try out bertujuan 

untuk memperoleh hasil uji 

validitas dan reliabilitas 

instrumen kepercayaan diri 

remaja broken home. 

2 Pre-test Ruang 

kelas 

Pelaksanaan pre-test 

dilakukan dengan 

memberikan instrumen 

kepercayaan diri remaja 

broken home yang telah 

diuji validitas dan 

reliabilitasnya kepada 

siswa yang mengalami 

keluarga broken home. 

Pelaksanaan pre-test bertujuan 

untuk mengetahui tingkat 

kepercayaan diri siswa yang 

mengalami broken home 

sebelum diberikan perlakuan. 

Selain itu adalah untuk 

menentukan subjek penelitian 

sesuai dengan kriteria inklusi 

dan sebagai pembanding 
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dengan hasil post-test 

nantinya. 

3 Treatment Ruang 

konseling 

kelompok 

a) Perencanaan: 

menjelaskan keterlibatan 

siswa dipilih sebagai 

subjek penelitian dan 

selanjutnya diminta 

mengisi informed 

consent sebagai 

persetujuan, menentukan 

kesepakatan waktu dan 

tempat pelaksanaan 

konseling, serta 

menyiapkan kelengkapan 

administrasi konseling.  

b) Tindakan: 

melaksanakan konseling 

pendekatan realita esuai 

dengan 4 tahapan realita 

yang dilakukan selama 

5 kali sesi pertemuan 

dengan durasi waktu 60 

menit. 

c) Pengamatan: 

pengamatan dilakukan 

selama proses konseling 

berlangsung, seperti 

sikap, cara berinteraksi 

atau emosi yang 

diungkapkan untuk 

menghindari resistensi.  

d) Refleksi: pengulasan 

kembali dari apa yang 

sudah dibahas dari awal 

hingga akhir pertemuan 

dengan dilakukannya 

Tujuan konseling pendekatan 

realita diberikan kepada 

konseli adalah untuk 

meningkatkan kepercayaan 

diri dengan fokus pada masa 

kini dan berusaha membuat 

klien paham jika pada 

esensinya semua tidakan 

adalah pilihan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar 

serta dapat menerima hidup 

tanpa syarat. 
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evaluasi baik proses 

maupun hasil.  

4 Post-test Ruang 

konseling 

kelompok 

Pelaksanaan post-test 

dilakukan dengan 

memberikan instrumen 

kepercayaan diri remaja 

broken home kepada 

subjek penelitian setelah 

diberikan perlakuan. 

Pelaksanaan post-test 

bertujuan untuk mengetahui 

tingkat kepercayaan diri siswa 

yang termasuk broken home 

setelah diberikan perlakuan. 

Selain itu adalah sebagai 

pembanding dengan hasil pre-

test sebelumnya.  

 

3.3       Variabel Penelitian 

Berikut merupakan penjelasan variabel penelitian yang meliputi: (1) 

identifikasi variabel, (2) hubungan antar variabel, dan (3) definisi operasional 

variabel.   

3.3.1    Identifikasi Variabel  

Menurut Sugiyono (2014: 2) variabel penelitian merupakan segala sesuatu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga memperoleh informasi yang 

hasilnya dijadikan sebagai kesimpulan. Terdapat dua variabel yang ditetapkan oleh 

peneliti. Variabel independen Sugiyono (2014: 4) ialah variabel bebas yang 

merupakan antecedent variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel bebasnya 

adalah konseling kelompok pendekatan Realita. Sedangkan variabel dependen 

Sugiyono (2014: 4) merupakan variabel terikat yang menjadi fokus variabel untuk 

dipengaruhi dan diamati. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

kepercayaan diri remaja keluarga broken home.   

Variabel X (independen)  : Konseling kelompok pendekatan realita 

Variabel Y (dependen)  : Kepercayaan diri remaja broken home 
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3.3.2    Hubungan Antar Variabel 

Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada gambar 3.2 sebagai berikut:   

  

Gambar 3.2  

Hubungan Antar Variabel X dengan Variabel Y 

Dalam penelitian ini variabel independen (variabel X) adalah konseling 

kelompok pendekatan realita, sedangkan variabel dependen (variabel Y) adalah 

kepercayaan diri remaja. Hal ini berdasarkan gambar 3.2 hubungan antara variabel 

X dan variabel Y dapat dinyatakan bahwa dengan pemberian pendekatan realita 

(variabel X) secara berkala akan dapat meningkatkan kepercayaan diri remaja 

(variabel Y). 

3.4       Definisi Operasional variabel 

Menyusun definisi operasional variabel merupakan langkah selanjutnya 

setelah melakukan identifikasi variabel. Definisi operasional variabel merupakan 

penjelasan tentang variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-

karakteristik variabel tersebut sebagai bahan acuan dalam pembuatan instrumen 

penelitian. Adapun definisi operasional dari variabel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

3.4.1    Kepercayaan diri remaja broken home 

Dengan kata lain kepercayaan diri dapat diartikan sebagai sikap positif yang 

dimiliki individu untuk mengembangkan penilaian positif baik terhadap diri sendiri 

maupun terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapinya meliputi lima aspek, 

X Y 
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diantaranya keyakinan kemampuan diri, optimis, objektif, bertanggung jawab, 

rasional dan realistisa. Broken home dalam hal ini merupakan kondisi dimana 

keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak tidak lagi bersatu dan tidak melakukan 

peran-peran sosial mereka dengan baik yang pada orangtua dapat menimbulkan 

perceraian. 

 

3.4.2    Konseling kelompok pendekatan realita 

Konseling kelompok realita merupakan suatu metode intervensi untuk 

kelompok eksperimen yang bertujuan membantu konseli agar memiliki kontrol 

yang lebih besar terhadap kehidupannya sendiri dan mampu membuat pilihan yang 

lebih baik  dengan mekanisme pertemuan yang dilakukan sebanyak 5 kal sesi dengan 

durasi konseling kurang lebih 45 menit, proses konseling realita ada empat tahapan 

yaitu tahap pendahuluan, tahap peralihan, tahap kegiatan (meliputi melaksanakan 

kerangka kerja W (Wants); D (Doing-Direction), E (Evaluation), P (Planning) ), dan tahap 

pengakhiran.  

 

3.5       Populasi dan Sampel 

Penelitian tentang keefektifan konseling pendekatan raelita untuk 

meningkatkan kepercayaan diri remaja broken home ini dilakukan Kelas XII di 

SMA N 1 Kembang. Pemilihan penelitian di SMA N 1 Kembang dikarenakan SMA 

Negeri 1 Kembang merupakan sekolah SMA Negeri terbaru di kabupaten Jepara 

yang tentunya siswanya memiliki karakter yang berbeda tingkat kepercayaan 

dirinya dengan siswa yang berada di kota. Selain itu pemilihan lokasi di SMA N 1 

Kembang ini berdasarkan pada studi pendahuluan yang dilakukan peneliti dengan 
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melakukan wawancara dengan guru BK dan menganalisis hasil DCM (daftar cek 

masalah) yang menunjukkan bahwa terdapat siswa yang mengalami broken home. 

Sedangkan pemilihan kelas XII seagai populasi dalam penelitian hal ini merupakan 

rekomendasi dari pihak sekolah terutama konselor sekolah dimana kelas XII yang 

akan segera melanjutkan fase kehidupan yang baru, dengam harapan kelas XII akan 

lebih siap untuk melanjutkan baik ke jenjang pendidikan berikutnya ataupun 

bekerja. Berikut adalah populasi dan sampel penelitian dalam penelitian ini. 

3.5.1   Populasi 

Menurut Sugiyono (2016: 117) Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

merupakan bagian dari suatu objek atau subjek yang kualitas dan karakteristiknya 

ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan dijadikan sebuah kesimpulan. Maka 

populasi bukan hanya sekedar jumlah yang terdapat pada objek atau subjek, namun 

meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek 

tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa broken home Kelas XII di SMA 

N 1 Kembang. Hal ini berdasarkan karaktristik atau sifat yang dimiliki oleh kelas 

XII di SMA Negeri 1 Kembang yang  sesuai dengan tujuan penelitian berdasarkan 

studi pendahuluan yang telah dilakukan. Berikut adalah tabel 3.2 populasi siswa 

kelas XII SMA Negeri 1 Kembang: 

Tabel 3.2  Populasi siswa kelas XII di SMA Negeri 1 Kembang 

No Kelas Jumlah 

1 XII IPA 1 2 

2 XII IPA 2 2 

3 XII IPA 3 0 

4 XII IPA 4 2 

5 XII IPS 1 4 

6 XII IPS 2 0 
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7 XII IPS 3 1 

8 XII BHS 6 

 Jumlah  17 

* Sumber: Data Sekolah SMA Negeri 1 Kembang 

Populasi dalam penelitian ini adalah  siswa broken home kelas XII yang 

berjumlah 17 siswa. Ini berdasarkan data administrasi sekolah yang praktikan 

terima dari guru BK Kelas XII di SMA N 1 Kembang. Namun tidak semua siswa 

akan dijadikan sebagai subjek penelitian dikarenakan tidak seluruh siswa broken 

home memiliki kepercayaan diri yang rendah, maka dari itu peneliti akan diri 

rendah berdasarkan hasil analisis skala psikologis. Oleh karena itu digunakan teknik 

sampling yang sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. 

3.5.2    Subyek penelitian 

Sampel adalah sebagian dari populasi. Bagian dari populasi merupakan 

bagian yang diambil untuk diteliti dan diharapkan hasilnya dapat mewakili 

karakteristik populasi. Pada pengambilan sampel diperlukan adanya tekning 

sampling agar sampel yang diperoleh representatif. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Purposive 

sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2017). Jumlah sampel yang akan diberikan perlakuan oleh peneliti 

sebanyak 5 (lima) siswa berdasarkan hasil pre-test dalam kategori rendah. Pretest 

dilaksanakan kepada seluruh kelas XII dengan jumlah 17 siswa, 17 karena dalam 

hal ini atas rekomendasi dari guru pamong (guru BK), menyarankan apabila 

penyebaran instrumen terlebih pokok pada kelas yang diampunya saja, karena 

beberapa pertimbangan dari beliau. Sehingga peneliti memutuskan untuk 
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melakukan penyebaran instrument pada kelas-kelas tersebut saja. Dari hasil pretest, 

kemudian dipilih oleh peneliti 6 (enam) siswa, sesuai dengan kriteria inklusi yang 

sudah disusun oleh peneliti dan atas rekomendasi dari guru pamong (Guru BK). 

Ciri-ciri khusus sampel dalam penelitian ini dijelaskan dalam tabel kriteria 

inklusi dan eksklusi sebagai berikut: 

Table 3.3 Kriteria sampel penelitian 

No Inklusi  Eksklusi  

1 a. Siswa XII SMA Negeri 1 

Kembang 

a) Siswa XII SMA Negeri 1 

Kembang 

2 b. Siswa memiliki tingkat kepercayaan 

diri dari kategori rendah mean 16,03 

< skor = 80,2; dan sangat rendah 

dengan nilai mean 1 < skor =16,03. 

b) Siswa yang memiliki kepercayaan diri 

tinggi dengan nilai mean 24,49 < skor 

= 122,5; dan dari kategori tinggi 

dengan nilai mean 2,5 < skor = 24,49. 

 

3.6      Teknik dan Instrummen Pengumpulan Data 

Menurut Arikunto(2006:149) metode pengumpulan data merupakan cara 

yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitannya. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala psikologi.  

3.6.1 Skala Psikologi (kepercayaan diri)  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala psikologis dengan acuan 

skala kepercayaan diri yang dikembangkan oleh peneliti berdasarkan indikator teori 

yang ada. Data yang akan diungkapkan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan 

yang menggambarkan tingkat atensi belajar siswa sebagai stimulus yang tertuju 

pada indikator untuk memancing jawaban yang merupakan refleksi dari keadaan 

pada subjek.  
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Jenis skala yang digunakan yaitu skala likert. Skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial (Sugiyono, 2017). Dengan skala likert, maka variabel yang akan 

diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator variabel tersebut 

dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat 

berupaya pernyataan atau pertanyaan. Instrumen yang diberikan pada responden 

dibuat bervariasi yakni pernyataan positif (favorable) dan pernyataan negatif 

(unfavorable). 

Skala likert memiliki lima kategori kesesuaian dan memiliki interval skor 

1-5. Namun, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skor penelitian skala likert 

berkisar 1-4 dengan asumsi mempermudah subyek penelitian dalam memilih 

jawaban. Adapun kategori jawaban untuk skala likert adalah apabila pernyataan 

favorable (pernyataan positif) memiliki rentang skor 4-1 dimulai dari alternatif 

jawaban Sangat Sesuai (SS). Kemudian pada pernyataab unfavorable (pernyataan  

negatif) memiliki rentang skor 1-4 dimulai dari alternatif jawaban Sangat Sesuai 

(SS). 

Pada penelitian ini variabel yang akan diukur adalah kepercayaan diri siswa 

sebagaimana dikemukakan oleh Keller (2010) yang menjelaskan secara rinci bahwa 

atensi belajar siswa memiliki 5 aspek yaitu keyakinan kemampuan diri, optimis, 

objektif, bertanggung jawab, rasional dan realistis. Skala kepercayaan diri 

berjumlah 30 item dengan 18 item pernyataan positif dan 12 item pernyataan 

negatif. 

Tabel 3.4 Indikator Variabel 
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VARIABELI INDIKATOR DESKRIPTOR 

Kepercayaan diri Keyakinan kemampuan diri 1. Bersungguh-sungguh akan apa yang 

dilakukan. 

2. Bersikap positif tentang dirinya. 

 Optimis 1. Selalu berpandangan baik tentang 

diri dan kemampuannya 

 Objektif 1. Memandang sesuatu sesuai dengan 

kebenaran yang semestinya bukan 

menurut dirinya sendiri. 

 Bertanggung jawab 1. Bersedia untuk menanggung segala 

sesuatu yang telah menjadi 

konsekuensi. 

 Rasional dan realistis  1. Menganalisis masalah 

menggunakan pemikiran yang 

mampu diterima akal sehat. 

3.5 Kisi-kisi instrumen penelitian 

No Variabel Indikator Skala Kecemasan Bersosialisai 

Deskriptor Item Jumlah 

Item 

Valid 
F UF 

1  Kepercayaan 

diri 

Keyakinan 

kemampuan 

diri  

1) Bersungguh-sungguh 

akan apa yang 

dilakukan. 

2) Bersikap positif 

tentang dirinya. 

1* 

2** 

3* 

4** 

5** 

6* 

7* 

8* 

9** 

10* 

10 

2 Optimis  1) Selalu berpandangan 

baik tentang diri dan 

kemampuannya. 

11* 

12* 

13* 

14* 

15* 

16* 

17* 

7 

3 Objektif  1) Memandang sesuatu 

sesuai dengan 

kebenaran yang 

semestinya bukan 

menurut dirinya 

sendiri. 

18* 

19* 

20* 

21** 

22** 
5 

4 Bertanggung 

jawab  

1) Bersedia untuk 

menanggung segala 

sesuatu yang telah 

menjadi konsekuensi. 

23* 

24* 

25* 

26** 
4 

5 Rasional dan 

realistis 

1) Menganalisis masalah 

menggunakan 

pemikiran yang mampu 

diterima akal sehat. 

27* 

28* 

29** 

30** 

31** 

32* 
6 

Jumlah Item         32 

3.6.2 Panduan Perlakuan  
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Panduan perlakuan berkaitan dengan apa yang akan dilakukan dalam suatu 

percobaan dan bagaimana perlakuan tersebut diterapkan. Panduan perlakuan yang 

digunakan oleh peneliti yaitu panduan teknik konseling kelompok realita  mengacu 

pada teori Wubbolding (dalam Corey, 2005) mengembangkan sistem WDEP 

mengacu pada kumpulan strategi: W = wants and needs (keinginan-keinginan dan 

kebutuhan-kebutuhan), D = direction and doing (arah dan tindakan), E = self 

evaluation (evaluasi diri), dan P = planning (rencana dan tindakan). Di samping itu 

perlu diingat bahwa dalam konseling realita harus terlebih dahulu diawali dengan 

pengembangan keterlibatan. Oleh karenanya sebelum melaksanakan tahapan 

WDEP harus didahului dengan tahapan keterlibatan (involvement).   

Tabel 3.6 Panduan Perlakuan 

Pertemuan I, II, III, IV, dan V 

Tahapan Konseling Spesifikasi Sesi Konseling Kegiatan Konseling Kelompok 

Tahap Pendahuluan Konselor menunjukkan 

keterlibatan dengan konseli. 

 Perkenalan 

 Pembentukkan rapport 

 Konselor mengidentifikasi 

identitas anggota kelompok 

 Konselor menjelaskan aturan 

pelaksanaan konseling kelompok 

 Konselor menjelaskan tujuan 

diadakannya konseling kelompok 

Tahap peralihan  Eksplorasi masalah yang 

dialami oleh masing-masing 

anggota kelompok 

 Konselor memberikan stimulus 

agar anggota kemompok terbuka 

terhadap permasalahannya 

 Konselor mempersilahkan setiap 

anggota kelompok untuk 

menceritakan permasalahan yang 

sedang dialami 

 Melaksanakan kerangka kerja 

W (Wants) 
 Mengidentifikasi apa keinginan 

dari setiap anggota dan cara 

mereka memenuhinya di 

kehidupan nayata 

 Mengidentifikasi konflik antara 

basic need dan real world 

 

Tahap kegiatan 

Melaksanakan kerangka kerja 

D (Doing-Direction) 
 Mengidentifikasi total behavior 

anggota yang sukses dan yang 

gagal dan menjelaskan hubungan 

antara total behavior dengan 

masalah mereka 

 Menstimulasi untuk mengontrol 

dan menangani masalah mereka 
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 Melaksanakan kerangka kerja 

E (Evaluation) 
 Mengidentifikasi perilaku baru 

 Mengevaluasi strategi untuk 

mencapai perilaku tersebut 

 Melaksanakan kerangka kerja 

P (Planning) 
 Membuat rencana unuk mencapai 

perilaku baru yang diinginkan 

 Mengevaluasi rancangan setiap 

anggota bersama kelompok 

Tahap pengakhiran Terminasi   Konselor bersama dengan 

anggota kelompok melakukan 

diskusi capaian perilaku 

 Konselor memberikan penguatan 

pada anggota kelompok untuk 

bertanggung jawab pada perilaku 

barunya 

 Mengakhiri sesi konseling 

kelompok 

 Follow Up  Konselor bersama dengan 

anggota kelompok melaksanakan 

monitoring dan evaluasi hasil 

dari layanan 

 

3.7       Validitas dan Reliabilitas 

Instrumen yang layak harus memenuhi suatu kriteria, kriteria yang harus 

dicapai harus memenuhi dua persyaratan penting, yaitu valid dan reliabel. Maka 

dari itu, untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen dapat dilakukan hjal-

hjal seperti yang dijelaskan berikut ini : 

3.7.1    Validitas 

Untuk mendapatkan data yang dapat dipercaya, maka setiap penelitian harus 

diuji keabsahan datanya. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Arikunto 

(2006: 168), validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan dan keabsahan data. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan dan mengungkap variabel yang diteliti secara tepat. 

Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyaiwvaliditas yang tinggi, 

sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah. 

Dalam rangka mencari item-itemwyang memenuhi syarat validitas, peneliti 
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menggunakanmanalisis butir atau validitas butir yaitu mengkorelasikan skor per 

item dengan skor total angket menggunakan rumus Product Moment. Oleh Pearson, 

yaitu sebagai berikut: 

rxy  = 

 
        
  




2222 YYNXXN

YXXYN

 

Keterangan:  

rxy = Koefisien pada kondisi X dan Y  

N = Jumlah responden  

∑X  = Jumlah skor butir  

∑Y   = Jumlah skor total  

∑YX = Jumlah perkalian skor item dengan skor total  

∑2X = Jumlah kuadrat butir  

∑2Y  = Jumlah kuadrat total (Sugiyono, 2007:213)      

Item pada instrument dalam uji validitas dikatakan valid jika rHitung > rTabel 

pada nilai signifikansi 5%. Sebaliknya, item dikatakan tidak valid jika harga rHitung 

< rTabel pada nilai signifikansi 5%. Berdasarkan pada hasil uji coba yang 

dilaksanakan Kelas XII di SMA N 1 Kembang dengan jumlah 20 siswa, maka 

diperoleh hasil yaitu dari 40 item terdapat 32 item valid dan 8 item tidak valid.  

3.7.2    Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan suatu instrumen yang cukup dapat dipercaya untuk 

dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian karena instrumen 

tersebut sudah baik dan layak. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel 

akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang benar 
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sesuai dengan kenyataannya, maka berapa kalipun diambil, tetap akan sama. 

(Arikunto, 2006 : 178).  Reliabel dapat diartikan dapat dipercaya. Reliabilitas 

menunjukkan pada tingkat keterandalan sesuatu. Dengan menggunakan rumus 

Alpha, adalah sebagai berikut: 








 





totS

XS

K

K
r

2

2
11 1

1
 

Keterangan: 

r11  : Koefisien reliabelitas alpha 

K  : Jumlah butir soal 

∑S 2   : Varians butir soal 

S 2 tot  : Varians total 

Sebuah instrumen dikatakan reliabel jika  dengan taraf 

signifikansi 5%. Masing-masing item akan dibandingkan dengan rtabel (N 

77=0,2213) dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Apabila rhitung > rtabel (pada taraf signifikan 5%) maka dapat dikatakan item 

tersebut reliabel. 

2. Apabila rhitung < rtabel (pada taraf signifikan 5%) maka dapat dikatakan item 

tersebut tidak reliabel. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas diperoleh rhitung sebesar  0,928. 

Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item yang terdapat pada skala kepercayaan 

diri memiliki rhitung > rtabel pada taraf signifikansi 5%, oleh sebab itu instrumen 

tersebut dinyatakan reliabel. Hasil uji validitas dan reliabilitas untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada lampiran.  



55 
 

 

Try out dilaksanakan untuk mengukur validitas instrument, yaitu skala 

kepercayaan diri. Try out dilaksanakan sebelum pelaksanaan pre-test. Dari hasil try 

out dapat diketahui item-item dari skala kepercayaan diri yang valid dan reliabel 

sehingga bisa digunakan untuk pelaksanaan pre-test dan post test.    

3.8       Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses untuk mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, angket dan 

dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data kedalamwkategori, 

menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun pola, melakukan sintesa, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Kegiatan analisis data adalah suatu 

kegiatan mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, 

mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap 

variabel yang diteliti, melakukan perhitunganwuntuk menjawab rumusan masalah, 

dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan 

(Sugiyono, 2016: 207). 

3.8.1    Analisis Deskriptif Presentase 

Peneliti menggunakan analisis deskriptif persentase untuk mengetahui 

gambaran tingkat kepercayaan diri siswa yang berlatarbelakang dari keluarga tidak 

utuh (broken home) sebelum dan sesudah diberi perlakuan berupa konseling 

kelompok dengan pendekatan realita. Sehingga dapat diketahui seberapa besar 

konseling kelompok dengan pendekatan realita dapat meningkatkan kepercayaan 
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diri siswa yang berlatarbelakang dari keluarga tidak utuh (broken home) Kelas XII 

di SMA N 1 Kembang.  

Teknik analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini yakni 

analisis persentase dengan penskoran model likert, dengan skor tertinggi 5 dan skor 

terendah 1. Untuk menyusun tabel kriteria menggunakan aturan yang sama dengan 

dasar jumlah skor responden, yaitu dicari skor tertinggi/persentase skor tertinggi, 

skor terendah/persentase skor terendah, dan jarak interval (Widoyoko, 2016:111). 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.7. 

Tabel 3.7 Kriteria Penilaian Tingkat Kepercayaan diri 

No  Skor Persentase skor Kriteria 

1 135 – 160 84-100% Sangat tinggi 

2 109-136 68%-83% Tinggi 

3 83-108 52%-67% Sedang  

4 57 – 82 36%-51% Rendah 

5 31 – 56 20%-35% Sangat rendah  

Kriteria penilaian tingkat kepercayaan diri di atas akan mempermudah 

peneliti dalam menentukan persentase dan kategori tingkat kepercayaan diri pada 

siswa broken home Kelas XII di SMA N 1 Kembang sebelum dan sesudah diberi 

perlakuan konseling kelompok pendekatan realita.  

3.8.2    Analisis Wilcoxon 

Dalam penelitian ini analisis dilakukan dengan teknik yang biasa disebut 

Wilcoxon. Wilcoxon signed rank testwmerupakan uji non parametrik yang 

digunakan untuk menganalisis data berpasangan karena adanya dua perlakuan yang 

berbeda. Sesuai dengan hipotesis yang diajukan yaitu konseling kelompok 

menggunakan pendekatan realita efektif untuk meningkatkan kepercayaan diri pada 

remaja broken home Kelas XII di SMA N 1 Kembang Tahun Ajaran 2017/2018, 

maka dapat digunakan rumus uji Wilcoxon Match Pairs Test dengan alat bantu 
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program SPSS versi 25. Teknik ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif 

dua sampel yang berkorelasi bila datanya berbentuk ordinal (berjenjang).  

 

Keterangan: 

n : Jumlah sampel 

T : jumlah jenjang yang kecil (Sugiyono, 2012: 137) 

Berdasarkan hasil hitung tersebut kemudian dikonsultasikan dengan indeks 

table Wilcoxon. Jika hasil analisis lebih besar dari indeks table Wilcoxon maka 

berarti konseling kelompok pendekatan realita dianggap efektif dalam 

meningkatkan kepercayaan diri pada siswa yang berlatarbelakang keluarga tidak 

utuh (broken home). Dasar pegambilan keputusan uji Wilcoxon yang dilakukan 

dengan SPSS versi 25 yaitu: 

1. Jika nilai Asymp.sig < 0,05, maka hipotesis diterima (Ha diterima) 

2. Jika nilai Astmp.sig > 0,05, maka hipotesis ditolak (Ho ditolak)
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 BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini akan diuraikan penjelasan tentang hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan disertai dengan analisis data dan pembahasannya mengenai 

efektivitas layanan konseling kelompok pendekatan realita untuk meningkatkan 

kepercayaan diri remaja broken home Kelas XII di SMA N 1 Kembang Jepara tahun 

ajaran 2019/2020.  

4.1 Hasil Penelitian  

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka hasil penelitian yang dapat 

dilaporkan oleh peneliti yaitu 1) kepercayaan diri remaja keluarga dengan problem 

broken home Kelas XII di SMA N 1 Kembang sebelum mendapat konseling 

kelompok pendekatan realita, 2) kepercayaan diri remaja keluarga dengan problem 

broken home Kelas XII di SMA N 1 Kembang setelah mendapatkan konseling 

kelompok pendekatan realita, 3) keefektifan konseling kelompok pendekatan realita 

dalam meningkatkan kepercayaan diri remaja keluarga dengan problem broken 

home Kelas XII di SMA N 1 Kembang, 4) hasil uji Wilcoxon, 5) hasil pengamatan 

selama proses pelaksanaan konseling kelompok dengan pendekatan realita. 

4.1.1 Deskripsi Tingkat Kepercayaan diri remaja keluarga dengan problem 

broken home Kelas XII di SMA N 1 Kembang sebelum mendapat 

konseling kelompok pendekatan realita  
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Berdasarkan pada tujuan penelitian tentang kepercayaan diri siswa dengan 

problem broken home Kelas XII di SMA N 1 Kembang sebelum mendapatkan 

layanan konseling kelompok dengan pendekatan realita, maka akan diuraikan hasil 

pre-test sebelum diberi treatment. Adapun hasil pre-test yang diperoleh oleh 

peneliti sebelum memberikan treatment berupa konseling kelompok menggunakan 

pendekatan realita adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.1 Hasil Pre-test keseluruhan 

No  Skor Presentase  Kriteria Jumlah R 

1 135 - 160 84-100% Sangat tinggi 1 

2 109-136 68%-83% Tinggi  3 

3 83-108 52%-67% Sedang  9 

4 57 – 82 36%-51% Rendah  4 

5 31 – 56 20%-35% Sangat rendah 0 

   Jumlah  17 

Berdasarkan hasil pre-test yang telah diperoleh dapat diketahui bahwa dari 

17 siswa broken home kelas 12 yang mengikuti pre-test menggunakan skala 

kepercayaan diri, terdapat 4 siswa yang memiliki tingkat kepercayaan diri rendah, 

9 siswa memiliki tingkat kepercayaan diri sedang, 3 siswa memiliki tingkat 

kepercayaan diri tinggi, dan 1 siswa mwmiliki kepercayaan diri sangat tinggi. 

Dalam penelitia ini, siswa yang termasuk dalam kategori kepercayaan diri 

rendah dan beberapa siswa yang termasuk dalam kategori kepercayaan diri sedang 

akan dijadikan sebagai anggota kelompok. Mereka akan mendapatkan treatment 

berupa layanan konseling kelompok dengan pendekatan realita. Jumlah siswa yang 

mengikuti layanan konseling kelompok yaitu sebanyak 6 siswa (anggota 

kelompok). Jumlah anggota kelompok tersebut dirasa cukup ideal untuk melakukan 

layanan konseling kelompok. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Pauline Harrison 
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dalam Kurnanto (2013:7) yang menyebutkan bahwa konseling kelompok terdiri 

dari 4-8 konseli yang bertemu dengan 1-2 konselor. Dengan jumlah anggota 

kelompok tersebut dimaksudkan agar pemimpin kelompok atau konselor lebih 

mudah untuk memberikan perhatian kepada setiap anggota saat proses konseling 

kelompok berlangsung.  

Adapun anggota kelompok yang terpilih dan akan mendapatkan treatment 

yaitu sebagai berikut:  

Tabel 4.2 Hasil Pre-test Siswa yang Terpilih Menjadi Anggota Kelompok 

No Responden 
Presentase 

Skor Kriteria 

1 LH 45,625% 73 Rendah 

2 MR 45,625% 73 Rendah 

3 ZA 48,75% 78 Rendah 

4 AR 50,625% 81 Rendah 

5 AY 54,375% 87 Sedang 

6 UK 55,625% 89 Sedang 

Rata-rata  50,125% 80,2 Rendah 

Tabel 4.3 Hasil Skor Tingkat Kepercayaan Diri Siswa Per Indikator Sebelum 

Diberikan Layanan. 
Variabel Indikator Item N Mean SD Kriteria 

Kepercayaan 

diri 

1. Keyakinan 

kemampuan diri 

10 6 24,5 0,9 Rendah 

2. Optimis  7 6 17,33 0,8 Rendah 

3. Objektif  5 6 11,5 0,7 Rendah 

4. Bertanggung 

jawab 

4 6 10,83 0,7 Rendah  

 5. Rasional dan 

realistis 

6 6 16 0,79 Sedang  

 Rata-rata   16,032   

Data yang terdapat pada tabel 4.2 menunjukkan hasil bahwa perhitungan 

sebelum (pretest) siswa yang terpilih menjadi anggota kelompok pada subyek 

penelitian terkait, yaitu hasilnya setiap subyek pebelitian (konseli) dalam kategori 

rendah. Pada hasil tabel juga ditunjukan hanya dua siswa yanag memilki 

kepercaaan diri dalam kategori sedang adalah siswa yang berinisial AY memilki 
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prosentase 54,375% dengan jumlah skor 87 dan siswa berinisial UK dengan 

prosentase 55,625% dengan jumlah skor 89. Pada data hasil pretest siswa tersebut 

memiliki skor rendah diantara ke-4 (empat) subyek penelitian yang lain dengan skor 

73. Selanjutnya, siswa yang mengalami peningkatan atensi belajar paling rendah 

adalah siswa dengan inisial LH dan MR sebesar 73. 

Sedangkan tabel 4.1.3 merupakan hasil skor tingkat kepercayaan diri siswa 

per indikator sebelum diberikan layanan konseling kelompok. Diketahui pada 

indikator rasionsial dan realistis saja yang memiliki kriteria sedang dengan jumlah 

mean 16, sedap angkatan ke 4 (empat) indikator lainnya berada dalam kriteria 

rendah. Pada Indicator bertanggung jawab memilki mean paling rendah yaitu 10,83.  

4.1.2 Deskripsi Tingkat Kepercayaan diri Siswa dengan Problem Broken 

home Kelas XII di SMA N 1 Kembang Sesudah Diberikan Layanan Konseling 

Kelompok dengan Pendekatan realita 

Setelah dilaksanakan treatment berupa layanan konseling kelompok 

menggunakan pendekatan realita selama empat kali pertemuan, selanjutnya 

dilakukan post-test untuk mengetahui ada atau tidaknya peningkatan Kepercayaan 

diri pada siswa broken home. Hasil post-test dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.4 Hasil Post-Test Anggota Kelompok 

No Responden 
Presentase  

Skor Kriteria 

1 LH 66,875% 107 Sedang 

2 MR 67,5% 108 Sedang 

3 ZA 78,75% 126 Tinggi 

4 AR 81,25% 130 Tinggi 

5 AY 83,125% 133 Tinggi 

6 UK 81,875% 131 Tinggi  
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Rata-rata  76,562% 122,5 Tinggi 

Tabel 4.5 Hasil Skor Tingkat Kepercayaan Diri Siswa Per Indikator Setelah 

Diberikan Layanan. 

Variabel Indikator Item N Mean SD Kriteria 

       

Kepercayaan 

diri 

1. Keyakinan 

kemampuan diri 

10 6 38,83 0,7386 Tinggi 

2. Optimis  7 6 26,16 0,7 Tinggi 

3. Objektif  5 6 19,16 0,7 Tinggi 

4. Bertanggung jawab 4 6 15 1 Tinggi  

 5. Rasional dan 

realistis 

6 6 23,33 0,7 Tinggi 

 Rata-rata   24,496   

Data yang terdapat pada tabel 4.4 menunjukkan hasil bahwa perhitungan 

sebelum (postest) siswa yang terpilih menjadi anggota kelompok pada subyek 

penelitian terkait, yaitu hasilnya setiap subyek pebelitian (konseli) mengalami 

peningkatan dalam kategori tinggi. Pada hasil tabel juga ditunjukan hanya dua 

siswa yanag memilki kepercaaan diri dalam kategori sedang adalah siswa yang 

berinisial LH memilki prosentase 66,875% dengan jumlah skor 107 dan siswa 

berinisial MR dengan prosentase 67,5% dengan jumlah skor 108. Selanjutnya, 

siswa yang mengalami peningkatan kepercayaan diri paling tinggi adalah siswa 

dengan inisial AY sebesar 83,125% dengan skor 133. 

Sedangkan tabel 4.5 merupakan hasil skor tingkat kepercayaan diri siswa 

per indikator setelah diberikan layanan konseling kelompok, dimana semua 

indicator berada dalam kriteria tinggi. Diketahui pada indikator keyakinan 

kemampuaan diri memiliki kriteria paling tinggi dengan jumlah mean 38,83. 

4.1.3 Hasil Uji Hipotesis  

Selain menggunakan analisis data secara deskriptif, peneliti juga 

menggunakan analisis data statistik. Analisis data statistik yang digunakan untuk 

mengetahui adanya peningkatan Kepercayaan diri siswa melalui layanan konseling 
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kelompok pendekatan realita yaitu dengan menggunakan analisis statistik non 

parametrik dengan uji Wilcoxon. Peneliti menggunakan alat bantu berupa program 

SPSS versi 25 dalam melakukan uji wilcoxon.  

Tabel 4.6 Hasil Uji Wilcoxon 

N Z P 

6 2,207b 0,027 

   
*P < 0,05 

Adapun pengambilan keputusan dalam uji Wilcoxon, jika  P < 0,05 maka 

hipotesis yang diajukan dapat diterima. Namun jika P > 0,05 maka hipotesis yang 

diajukan ditolak. Adapun hasil uji hipotesis dari hasil olah data yang didapat adalah 

0,027 hal ini berarti bahwa P < 0,05. Maka hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa 

hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima. Sehingga keputusan hipotesisnya 

terjadi peningkatan yang signifikan pada kepercayaan diri siswa sebelum (pretest) 

dan sesudah (posttest) mendapat perlakuan (treatment) konseling kelompok realita. 

Dengan demikian, dapat di ketahui juga bahwa konseling kelompok pendekatan 

realita efektif untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa broken home Kelas XII 

di SMA N 1 Kembang.  

4.1.4 Hasil Pengamatan Selama Proses Pelaksanaan Konseling Kelompok 

dengan Pendekatan realita 

Adapun hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti selama proses 

pemberian layanan konseling kelompok dengan pendekatan realita berlangsung 

yaitu sebagai berikut; 
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Tabel 4.7 Hasil Pengamatan Selama Proses Konseling Kelompok 

No Hari, 

Tgl/Bln/Thn 

Hasil Pengamatan 

1 Senin, 30 

September 2019 

1. Seluruh anggota kelompok memperhatikan dengan seksama apa 

yang disampaikan oleh pemimpin kelompok walaupun nampak 

suasana masih cenderung canggung dan tegang.  

2. Secara umum sikap yang ditunjukkan anggota kelompok pada 

pertemuan pertama ini  yaitu anggota kelompok tampak siap untuk 

mengikuti layanan konseling kelompok, hal dapat dilihat dari sikap 

duduk anggota kelompok yang duduk dengan rapi secara 

melingkar serta tidak mengerjakan aktivitas lainnya.  

3. Anggota kelompok juga tampak malu-malu dan terlihat takut. Pada 

pertemuan ini anggota kelompok masih sangat malu untuk 

berpendapat, hanya salah satu atau dua yang memberikan pendapat 

dengan inisiatif sendiri tanpa harus ditunjuk oleh pemimpin 

kelompok. Dan siswa lainnya masih harus ditunjuk oleh pemimpin 

kelompok untuk memberikan pendapatnya. 

4. Pada pertemuan pertama ini dinamika kelompok belum muncul 

secara kuat karena anggota kelompok merupakan siswa yang 

berasal dari kelas yang berbeda. 

5. Anggota kelompok belum memahami  alur pendekatan realita 

yang diarahkan oleh pemimpin kelompok. 

2 Kamis, 3 

Oktober 2019 

1. Pada pertemuan ini anggota kelompok sudah banyak yang 

memahami dan mampu melaksanakan intruksi yang diberikan oleh 

pemimpin kelompok.  

2. Secara umum sikap anggota kelompok pada pertemuan ini yaitu 

anggota kelompok tampak lebih siap mengikuti konseling 

kelompok, dan anggota kelompok tahu apa saja yang akan 

dilakukan selama proses konseling kelompok berlangsung.  

3. Dinamika kelompok sudah mulai muncul dalam pertemuan ini. 

4. Anggota kelompok fokus dan memperhatikan materi yang 

didiskusikan bersama. Namun, beberapa anggota kelompok masih 

malu-malu untuk mengemukakan pendapat.  

5. Anggota kelompok sudah mulai memahami jalannya pendekatan 

realita yang pemimpin kelompok arahkan. 

3 Senin, 7 Oktober 

2019 

1. Anggota kelompok tampak lebih siap untuk mengikuti konseling 

kelompok dibandingkan dengan hari pertemuan-pertemuan 

seelumnya hal ini ditunjukkan dengan sikap anggota kelompok 

yang langsung menempatkan posisi duduk tanpa intruksi dari 

pemimpin kelompok.  

2. Pada pertemuan ini anggota kelompok sudah paham benar dan 

ingat apa itu konseling kelompok, tujuan dan asas-asasnya. 

3. Pada pertemuan ini anggota kelompok mulai berani mengangkat 

tangan untuk berpendapat dan mau mengajukan pertanyaan baik 

untuk anggota kelompok maupun pemimpin kelompok. 

4. Dinamika kelompok sangat terlihat dalam pertemuan ini antara 

anggota kelompok satu dengan yang lain. 
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5. Anggota kelompok fokus dan memperhatikan dengan baik apa 

yang sedang dibicarakan dalam konseling kelompok.  

6. Pada saat pengarahan jalannya konseling realita, anggota 

kelompok sudah memahami alur yang diarahkan oleh pemimpin 

kelompok. 

7. Pertemuan ke-tiga menunjukan bahwa beberapa anggota 

kelompok mulai menunjukkan kepercayaan dirinya. Hal tersebut 

ditunjukan dari perilaku anggota kelompok yang sudah termotivasi 

untuk serius mengikuti kegiatan, sudah bisa mengendalikan hawa 

nafsunya untuk selalu fokus memperhatikan kegiatan konseling 

kelompok. Selain itu, sikap anggota kelompok yang mulai berani 

mengemukakan pendapatnya tanpa harus diminta oleh pemimpin 

kelompok, itu menunjukan bahwa anggota kelompok sedang 

mengendalikan rasa malu yang sebelumnya ia rasakan. 

4 Rabu, 9 Oktober 

2019 

1. Pada pertemuan ke-empat tidak ada kesulitan atau hambatan, 

konseling kelompok berjalan dengan lancar dan lebih baik 

dibandingkan dengan sebelumnya.  

2. Anggota kelompok pun fokus dan dapat dengan mudah mengikuti 

instruksi relaksasi yang pemimpin kelompok berikan.  

3. Anggota kelompok menyampaikan bahwa dalam konseling 

kelopok ini seperti menemukan keluarga baru, dirinya merasa 

tentram santai dan damai.  

4. Dari 6 orang anggota kelompok, sudah tampak ada perubahan 

perilaku yang berkaitan dengan Kepercayaan diri. Perilaku 

tersebut sama seperti sebelumnya yaitu perilaku anggota kelompok 

yang mulai berani mengemukakan pendapatnya tanpa harus 

diminta oleh pemimpin kelompok, anggota kelompok juga sudah 

bisa mengendalikan hawa nafsunya untuk selalu fokus 

memperhatikan kegiatan konseling kelompok.  

5. Secara keseluruhan kesiapan anggota kelompok sudah semakin 

bagus, keaktifan anggota kelompok sedikit demi sedikit mulai 

terbangun, dan dinamika kelompok semakin muncul. 

5 Jumat, 11 

Oktober 2019 

1. Anggota kelompok tampak lebih mengerti dan paham terhadap 

kegiatan konseling kelompok yang akan dilakukan.  

2. Kesiapan anggota kelompok untuk mengikuti kegiatan nampak 

semakin baik. Anggota kelompok duduk rapi di tempat duduk 

masing-masing serta tidak mengerjakan aktivitas lainnya.  

3. Anggota kelompok tampak memperhatikan pemimpin kelompok 

dan anggota kelompok lain yang sedang berbicara. 

4. Pertemuan kelima ini menunjukan bahwa perilaku yang berkaitan 

dengan Kepercayaan diri pada anggota kelompok semakin 

nampak. Perilaku tersebut yaitu anggota kelompok yang semakin 

aktif dalam bertanya maupun berpendapat meski sebenarnya masih 

ada rasa malu atapun takut pada diri mereka. Ketika diskusi 

membahas masalah salah satu anggota kelompok, anggota 

kelompok lainnya tampak tertarik, perhatian, dan mencoba 

merasakan apa yang dirasakan oleh anggota kelompok tersebut, 

tidak jarang anggota kelompok lainnya juga berbagi pengalaman 
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yang hampir sama dengan masalah yang dialami oleh anggota 

kelompok tersebut. hal tersebut menunjukan kepedulian terhadap 

sesama mulai tumbuh pada anggota kelompok. Selain dari pada 

itu, kebanyakan anggota kelompok sudah bisa mengendalikan 

hawa nafsunya untuk selalu fokus memperhatikan kegiatan 

konseling kelompok dan secara keseluruhan kesiapan dan 

keaktifan anggota kelompok mulai terbangun dengan baik.  

5. Dinamika kelompok semakin baik. 

 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian  

Pada sub-bab bagian hasil penelitian ini, selanjutnya dijelaskan mengenai 

hasil-hasil analisis yang telAah diolah datanya, yaitu (1) pembahasan deskriptif  

sebelum mendapatkan perlakuan pendekatan realita konseling kelompok (2) 

pembahasan deskriptif setelah mendapatkan perlakuan pendekatan realita 

menggunakan konseling kelmpok, dan (3) pembahasan deskriptif sebelum dan 

sesudah mendapatkan perlakuan pendekatan realita menggunakan teknik konseling 

kelompok.  

4.2.1 Kepercayaan Diri Remaja dengan Problem Broken Home Sebelum 

diberikan Konseling Kelompok Pendekatan  Realita  

 

Sebelum memberikan perlakuan konseling kelompok dengan pendekatan 

relaita, peneliti membagikan skala kepercayaan diri.  Peneliti membagi hasil pretest 

kedalam beberapa tabel penyajian. Pertama, peneliti menyajikan tabel distribusi 

frekuensi kepercayaan diri secara keseluruhan sebelum diberikan perlakuan 

pendekatan realita. Dimana di dalamnya memuat distribusi hasil pretest kelas XII 

yang terbagi menjadi empat interval dan empat kategori, yaitu kategori sangat 

rendah, rendah, tinggi dan sangat tinggi. Bisa disimpulkan bahwa pada hasil pretest 

kepercayaan diri berada di kategori rendah. Dari hasil pretest, atensi belajar siswa 

menunjukkan hasil yang rendah.  
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Hal ini ditunjukkan pada indikator bertanggung jawab, sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Argaswari (2018) yang menyatakan bahwa 

kurangnya kepercayaan diri remaja broken home ditunjukkan dengan rendahnya 

rasa tanggung jawab atas apa tugas yang diberikan oleh guru. Lebih lanjut, individu 

yanag rendah dalam kepercayaan diri cenderung tidak bisa atau kesulitan dalam 

mempercayai orang lain (Tjosvold, Sun, & Wan, 2005). Individu yang memiliki 

kepercayaan diri akan dapat mengungkapkan kepercayaan dirinya secara tepat, 

terbukti mampu menyesuaikan diri, lebih kompeten, dapat diandalkan dan objektif. 

Sebaliknya, individu yang memilki kepercayaan diri rendah cenderung kesulitan 

dalam mengungkapkan diri, kurang bertanggung jawab, tertutup pada teman 

kelompoknya bahkan kepada orarng tuanya dan sulit beradaptasi. 

Dalam penelitian ini terdapat 4 (empat) siswa yang memiliki skor 

kepercayaan diri yang rendah. Keempat siswa tersebut memenuhi kriteria inklusi 

dan dijadikan subyek penelitian. Siswa tersebut dengan inisial LH, MR, ZA dan AR 

yang memiliki skor yang rendah pada skala keercayaan diri.  

Pada keempat subyek tersebut memiliki nilai skor dalam kategori rendah. 

Hal ini dapat dilihat pada analisis yang dilakukan peneliti yang mana siswa tersebut 

melakukan aktivitas yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran seperti bermain 

smartphone, berbicara dengan teman sebangkunya, meletakkan kepalanya diatas 

meja, tidak duduk di tempat duduknya sendiri, dan memainkan alat tulis saat 

kegiatan belajar mengajar, selain itu keempat siswa tersebut juga pasif saat kegiatan 

diskusi. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peneliti ingin 
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meningkatkan perilaku siswa dalam bertanggung jawab saat kegiatan belajar 

mengajar.  

4.2.2 Kepercayaan Diri Remaja dengan Problem Broken Home Sesudah 

diberikan Konseling Kelompok Pendekatan  Realita 

 

Setelah melakukan pretest dan juga memberikan perlakuan (treatment), 

maka peneliti selanjutnya melakukan posttest untuk mengetahui bagaimana 

perkembangan kepercayaan diri dengan diberikan pendekatan realita. Peneliti 

melakukan posttest kepada keenam subyek penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian pretest dan posttest mengenai keefektifan 

konseling kelompok pendekatan relita untuk meningkatkan kepercayaan diri remaja 

broken home kelas XII di SMA Negeri 1 Kembang Kabupaten Jepara mengalami 

perubahan dari rendah menjadi tinggi. Dilihat dari skor dan indikatornya, 

peningkatan terjadi pada setiap indikator. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Putri (2010) dalam penelitiannya mengungkapkan konseling realita efektif 

untuk meningkatkan kepercayaan diri rendah pada kelayan. Hal ini ditunjukkan 

dengan adanya perubahan dan perkembangan pada setiap klien setelah diberikan 

konseling. Pelaksanaan posttest ini menghasilkan beberapa tujuan yang tercapai. 

Peningkatan tersebut bisa terjadi karena perlakuan pendekatan realita. Susanti 

(dalam Bariyyah, 2018) inti dari konseling realita adalah penerimaan tanggung 

jawab pribadi, dimana konselor berfungsi sebagai guru dan model serta 

mengkonfrontasi klien dengan cara-cara yang bisa membantu klien menghadapi 

kenyataan dan memenuhi kebutuhan- kebutuhan dasar. Salah satu kebutuhan dasar 

yang harus dipenuhi adalah kebutuhan akan survive. Pemenuhan tanggung jawab 
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akan membuat individu merasa puas dan bangga terhadap kehidupannya, untuk itu 

setiap individu berusaha agar tanggung jawabnya dapat terpenuhi dengan baik.  

Berkenaan dengan hal tersebut, maka guru BK di sekolah sangat berperan 

penting dalam hal ini. Melalui konseling kelompok pendekaan realita dapat 

dijadikan salah satu alternatif layanan yang diberikan oleh guu BK untuk 

meningkatkan kepercayaan diri siswa, siswa akan banyak berdiskusi dengan 

sesama anggota kelompok dan mendapatkan sudut pandang yang baru dri teman 

sebaya yang lebih mudah dipahami dan diterima. 

4.2.3 Keefektifan Konseling Kelompok Pendekatan Realita untuk 

Meningkatkan Kepercayaan Diri Remaja dengan Problem Broken 

Home 

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

eksperimen dengan desain one group pretest-posttest. Fokus pelaksanaan 

pendekatan ini adalah pengubahan perilaku siswa yang terindikasi kepercayaan diri 

rendah dengan mengimplementasikan konseling kelompok pendekatan realita. 

Perilaku yang diubah dalam penelitian ini adalah peningkatan kemampuan 

bertanggung jawab atas diri sendiri maupun orang lain ketika berdiskusi pada siswa 

kelas XII. Perilaku ini dipilih dari hasil assessment ketika tahap pretest. Sehingga 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan pendekatan realita dalam 

meningkatkan kepercayaan diri remaja broken home.  

Ketika tahap pretest peneliti mendapati keenam subyek penelitian 

terindikasi memiliki kepercayaan diri yang rendah dari rasa bertanggung jawab. 

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengubahan perilaku tersebut dengan 

mengaplikasikan konseling kelompok pendekatan realita. Harapannya ketika 
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diberikan perlakuan konseling kelompok pendekatan realita siswa dapat lebih 

bertanggung jawab saat pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan 

diri siswa.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat diketahui ketika 

diberikan perlakuan berupa konseling kelompok pendekatan realita terjadi 

peningkatan rasa bertanggung jawab dan keyakinan atas kemampuan diri siswa. 

Peningkatan rasa bertanggung jawab dan keyakinan atas kemampuan diri siswa 

dilihat dari kelima subyek penelitian menunjukkan perubahan mean dari tahap 

pretest dan posttest yang menunjukkan perubahan besar yaitu dari kategori rendah 

menjadi tinggi.  

Dari data analisis diatas menunjukkan bahwa konseling kelompok 

pendekatan realita efektif digunakan untuk meningkatkan bertanggung jawab dan 

keyakinan atas kemampuan diri siswa yang merupakan indikator dari kepercayaan 

diri. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pendekatan realita melalui konseling 

kelompok dinilai efektif untuk meningkatkan kepercayaan diri remaja broken 

home. 

Willis (2010) menyebutkan bahwa kepercayaan diri merupakan keyakinan 

bahwa seseorang mampu menanggulangi suatu masalah. Kepercayaan diri adalah 

suatu sikap atau keyakinan atas kemmapuan diri sendiri sehingga dalam 

tindakannya tidak terlalu cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai 

keinginan dan tanggung jawab atas perbatannya, sopan dalam berinteraksi dengan 

orang lain, memiliki dorongan prestsi serta dapat mengenal kelebihan dan 

kekurangan diri sendiri. Lauster menggambarkan bahwa orang yang mempunyai 
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kepercayaan diri memiliki ciri-ciri tidak mementingkan diri sendiri (toleransi), 

tidak membutuhkan dorongan orang lain, optimis dan gembira (Lauster dalam Alsa, 

2013).  

Pada dasaranya konseling realita mambantu individu dalam meraih identitas 

sukses. Konseling realita ini dimaksudkan untuk mengatasi kepercayaan diri rendah 

pada remaja broken home dengan cara mengeksplorasi kebutuhan dan 

keinginannya kemudian mengevaluasi diri terhadap rencana tindakan yang akan 

dlakukan kemudian berkomitmen atas pengamblan keputusannya. Dalam 

perkembangannya, konseli lebih bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan lebih 

percaya diri. Mampu menilai perilakunya sendiri dan menyususn rencana-rencana 

perlaku yang tepat untuk tujuan hidupnya sendiri.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa 

pendekatan realita melalui konseling kelompok efektif untuk meningkatkan 

kepercayaan diri remaja broken home siswa XII SMA Negeri 1 Kembang 

Kabupaten Jepara. Hal ini berimplikasi harapannya untuk guru bimbingan dan 

konseling atau konselor di sekolah dapat melakukan kolaborasi dengan guru kelas 

untuk melakukan perlakuan berupa pendekatan realita melalui konseling kelompok 

untuk mengatasi masalah kepercayaan diri siswa. Rahman (2008) mengatakan 

bahwa kolaborasi antara konselor sekolah dan guru kelas merupakan salah satu 

strategi layanan responsif dalam program bimbingan dan konseling komprehensif.  

4.3 Keterbatasan Penelitian 

Meskipun penelitian ini dilakukan dengan maksimal dan tujuan dari penelitian 

ini telah tercapai, namun penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan, yaitu : 
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a. Desain penelitian tdak menggunakan kelompok kontrol. 

b. Munculnya variabel baru yang tidak diteliti oleh peneliti yaitu adaptif  

c. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya berfokus pada siswa kelas 

XII di SMA N 1 Kembang.  

 



 
 

74 
 

BAB 5 

PENUTUP 

 

Pada bab terakhir ini akan diuraikan tentang simpulan dan saran yang 

diperoleh dari hasil penelitian efektivitas konseling kelompok pendekatan realita 

untuk meningkatkan kepercayaan diri remaja broken home Kelas XII di SMA N 1 

Kembang tahun ajaran 2019/2020. 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang efektivitas 

konseling kelompok pendekatan realita untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa 

dengan problem broken home Kelas XII di SMA N 1 Kembang Kabupaten Jepara, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kepercayaan diri pada remaja dengan problem broken home Kelas XII di 

SMA N 1 Kembang-Jepara sebelum mendapatkan layanan konseling kelompok 

pendekatan realita termasuk dalam kategori rendah. Dimana siswa pasif saat 

kegiatan diskusi dan tidak yakin atas dirinya ketika ditunjuk menjawab pertanyaan 

dari guru saat kegiatan belajar mengajar.  

2. Kepercayaan diri pada siswa dengan problem broken home Kelas XII di 

SMA N 1 Kembang-Jepara sesudah mendapatkan layanan konseling kelompok 

pendekatan realita termasuk dalam kategori tinggi. Siswa yakin atas kemampuan 

dirinya saat menjawab pertanyaan dari guru serta bertanggung jawab dalam diskusi 

kelompok.  
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3. Konseling kelompok pendekatan realita terbukti efektif untuk 

meningkatkan kepercayaan diri pada siswa dengan problem broken home Kelas XII 

di SMA N 1 Kembang-Jepara. Hal ini ditunjukan dengan adanya perbandingan 

kategori tingkat kepercayaan diri siswa dengan problem broken home Kelas XII di 

SMA N 1 Kembang- Jepara antara

sebelum dan sesudah mendapatkan layanan konseling kelompok pendekatan 

realita. Sebelum diberi perlakuan berupa konseling kelompok pendekatan realita, 

tingkat kepercayaan diri siswa dengan problem broken home Kelas XII di SMA N 

1 Kembang Kabupaten Jepara termasuk dalam kategori sedang, hal ini diketahui 

saat siswa pasif saat kegiatan diskusi dan tidak yakin atas dirinya ketika ditunjuk 

menjawab pertanyaan dari guru saat kegiatan belajar mengajar, kemudian setelah 

mendapatkan perlakuan, tingkat kepercayaan diri siswa dengan problem broken 

home berubah menjadi kategori kepercayaan diri tinggi dibuktikan dengan siswa 

yakin atas kemampuan dirinya saat menjawab pertanyaan dari guru serta 

bertanggung jawab dalam diskusi kelompok.  

5.2      Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Kelas XII di SMA N 1 

Kembang Kabupaten Jepara dapat diberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi kepala sekolah agar dapat merumuskan kebijakan dalam memberikan jam 

peljaran efektif msuk kelas untuk layanan bimbingan dan konseling sesuai 

dengan layanan tertentu agar guru BK lebih mengenal peserta didik dan dapat 

melakukan layanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.   
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2. Bagi guru bimbingan dan konseling (Konselor Sekolah), diharapkan dapat 

menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan memberikan konseling kelompok 

pendekatan realita secara intensif untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa 

dengan problem broken home yang masih rendah. Dalam mengaplikasikan 

konseling kelompok pendekatan realita suatu hal yang terbaik bagi siswa untuk 

mencapai quality world adalah ketika guru BK atau konselor di sekolah bekerja 

sama dengan keluarga memperkuat dukungan dalam kehidupan siswa. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, apabila tertarik untuk melakukan pengembangan 

penelitian yang serupa perlu mempelajari keterbatasan dalam penelitian ini. 

Perbaikan yang diharapkan adalah penggunaan kelompok kontrol sehingga 

dapat diketahui mengenai perbandingan dua kondisi yang tidak diberikan 

perlakuan konseling kelompok pendekatan realita dengan yang diberikan 

perlakuan, sehingga kekonsistenan perubahan perilaku dapat terungkap lebih  

mendalam dan sampel yang lebih berbeda dilihat dari tempat penelitian 

sekolah, mata pelajaran, latar belakang kebudayaan dan lain sebagainya  karena 

penelitian tidak dapat digeneralisasikan. Serta dapat melakukan bimbingan 

kelompok untuk meningkatkan adaptif siswa dalam menindaklanjuti penelitian 

mengenai variabel baru yang ditemukan peneliti namun tidak diteliti.
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Lampiran 1 

KISI-KISI SEDERHANA 

PEDOMAN WAWANCARA 

No Prosedur Konsep/Variabel/Sub Variabel 

1 Tujuan  Mengetahui tingkat kepercayaan diri pada siswa yang 

berlatar belakang keluarga tidak utuh (broken home) di 

SMA Negeri 1 Kembang 

2 Fokus Kepercayaan diri remaa berlatar belakang keluarga broken 

home 

3 Penjelasan 

dari studi 

pustaka 

Menurut Chaplin dalam (Detta, 2017), broken home 

menggambarkan keluarga yang retak, tanpa kehadiran 

salah satu dari kedua orangtua yang disebabkan karena 

meninggal, perceraian atau meninggalkan keluarga. 

Menurut Gerungan dalam (Putra, 2014) keluarga tidak 

utuh dapat dilihat dari 3 aspek:  

1. Tidak adanya ayah atau ibu atau keduanya,  

2. Ayah dan ibu jarang pulang ke rumah karena tugas 

dan hal lain yang terjadi secara berulang-ulang, 

3. Orang tua yang hidupnya bercerai. 

Hasil penelitian Setyawan (2007) menunjukan bahwa rata-

rata anak-anak pra remaja dalam keluarga yang bercerai 

dan nikah kembali, menunjukan peningkatan  

1. tingkat agresi,  

2. gangguan etika,  

  

3. ketidakpatuhan,  
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4. pengaturan diri, dan  

5. tanggungjawab sosial.  

Lebih jauh lagi Hetherington dalam (Setyawan, 

2007) menyatakan bahwa hasil-hasil penelitian tentang 

perceraian banyak yang mengungkapkan bahwa anak pada 

keluarga yang bercerai berisiko tinggi mengalami  

1. masalah-masalah perkembangan psikologis, 

2. tingkah laku,  

3. sosial dan akademik,  
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Lampiran 2 

PANDUAN WAWANCARA  

1. Tujuan Wawancara : Mengetahui kepercayaan diri pada siswa yang berlatar 

belakang keluarga tidak utuh (broken home).  

2. Interviewee  : Reko wibowo, S.Pd 

3. Interviewer  : Intan hayyu nur oktavida 

4. Aspek-aspek yang diobservasi dan wawancara: 

a. Apakah di sekolah yang Anda ampu terdapat siswa yang berlatar belakang dari tidak 

adanya ayah atau ibu atau keduanya? Jika ada, berapa jumlahnya dan bagaimana 

perilakunya?  

b. Apakah di sekolah yang Anda ampu terdapat siswa yang berlatar belakang ayah dan ibu 

jarang pulang ke rumah karena tugas dan hal lain yang terjadi secara berulang-ulang? 

Jika ada, berapa jumlahnya dan bagaimana perilakunya?  

c. Apakah di sekolah yang Anda ampu terdapat siswa yang berlatar belakang dari orang tua 

yang hidupnya bercerai? Jika ada, berapa jumlahnya dan bagaimana perilakunya? 

d. Apakah siswa yang berlatar belakang dari keluarga broken home sering terlibat dalam 

permasalahan? Jika iya, masalah apa yang sering dilakukan?  

e. Bagaimana tingkat kepercayaan diri siswa-siswa yang berlatarbelakang keluarga broken 

ome? 

f. Bagaimana tingkat ketidakpatuhan siswa-siswa yang berlatarbelakang keluarga broken 

home? 

g. Bagaimana tingkat tanggungjawab social siswa-siswa yang berlatarbelakang keluarga 

broken home? 

h. Upaya apa yang sudah Anda lakukan untuk membantu siswa meningkatkan pengendalian emosi? 

Dan seperti apa hasilnya?  
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Lampiran 3 

HASIL WAWANCARA 

 

Pertanyaan Jawaban 

Apakah di sekolah yang Anda 

ampu terdapat siswa yang berlatar 

belakang dari tidak adanya ayah 

atau ibu atau keduanya? Jika ada, 

berapa jumlahnya dan bagaimana 

perilakunya?  

Iya, memang benar di sekolah yang saya ampu 

terdapat beberapa siswa siswa yang berlatar 

belakang dari tidak adanya ayah atau ibu atau 

keduanya. Jumlah pastinya belum diketahui. 

Nanti bisa saya data terlebih dahulu apabila 

diperlukan. Perilaku siswa tersebut ketika di 

sekolah beragam. Ada yang sering terlibat 

dalam masalah , namun banyak juga yang hanya 

diam dan menaati peraturan sekolah.  

Apakah di sekolah yang Anda 

ampu terdapat siswa yang berlatar 

belakang ayah dan ibu jarang 

pulang ke rumah karena tugas dan 

hal lain yang terjadi secara 

berulang-ulang? Jika ada, berapa 

jumlahnya dan bagaimana 

perilakunya? 

Ada banyak kondisi-kondisi yang demikian. 

Menurut kami, guru BK di sekolah ini terdapat 

15% siswa yang berlatar belakang dari keluarga 

tidak utuh. Entah itu yg Anda tanyakan 

sebelumnya dan kondisi yang Anda tanyakan 

ini. perilaku siswa tersebut pun beragam. Dari 

mulai yang baik sampai yang buruk.  

Apakah di sekolah yang Anda 

ampu terdapat siswa yang berlatar 

belakang dari orang tua yang 

Ada. Untuk perilaku anak-anak yang berlatar 

belakang dari keluarga tidak utuh yang kedua 

orang tuanya masih hidup atau tidak bercerai 
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hidupnya bercerai? Jika ada, 

berapa jumlahnya dan bagaimana 

perilakunya? 

pun mereka banyak yang perilakunya tidak 

sesuai dengan norma-norma di masyarakat. Ada 

beberapa anak yang meluapkan perasaannya 

dengan berkelakuan buruk, ada juga yang 

memilih menarik diri dari lingkungan dan 

menjadi pribadi yang pendiam.  

Apakah siswa yang berlatar 

belakang dari keluarga broken 

home sering terlibat dalam 

permasalahan? Jika iya, masalah 

apa yang sering dilakukan? 

Masalah yang sering muncul yaitu yang terjadi 

dalam keigatan belajar menajar, siswa lebih 

memilih diam dan dalam kehidupan sosial jua 

seringnya memilih untuk menarik diri. Seperti 

tidak punya semangat. Menurut guru BK disini, 

ini merupakan hal yang sangat mendesak untuk 

dicarikan alternative bantuan yang tepat.   

Bagaimana tingkat kepercayaan 

diri siswa-siswa yang 

berlatarbelakang broken home? 

Tingkat kepercayaan dirinya bisa dibilang 

rendah ya, hal ini ditunjukan denan sikap yaitu 

diam dan menarik diri dari lingkungan, kurang 

memiliki tanggung jawab dan tidak suka bergaul 

denan teman yan lain.  

Bagaimana etika pergaulan siswa 

di sekolah (dengan teman, guru, 

dan warga sekolah lainnya)? 

Mayoritas siswa yang demikian itu dapat tidak 

dapat bergaul dengan baik di lingkungan 

sekolah.  

Bagaimana tingkat ketidakpatuhan 

siswa-siswa yang berlatarbelakang 

keluarga broken home? 

Terdapat banyak kasus mengenai ketidak 

disiplinan siswa yang saya tangani, mulai dari 

yang terlambat datang ke sekolah, tidak 

mengenakan seragam sesuai dengan peraturan 
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sekolah, tidak mengikuti pembelajaran dengan 

baik, sering membolos dll. 

Bagaiama tingkat tanun jawab dari 

siswa-siswa yang berlatarbelakang 

keluarga broken home? 

Sama seperti yang saya katakan sebelumnya, 

masalah tanggung jawabnya kurang.   

Upaya apa yang sudah Anda lakukan 

untuk membantu siswa meningkatkan 

pengendalian emosi? Dan seperti apa 

hasilnya? 

 

Upaya yang kami lakukan sebagai guru BK di 

sekolah ini sangat beragam. Mulai dari masuk ke 

kelas-kelas, layanan individu, bermusyawarah 

dengan wali siswa, dan lainnya. hasil yang kami 

peroleh belum sesuai dengan apa yang kami 

harapkan.  
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Lampiran 4 

KISI-KISI SKALA KEPERCAYAAN DIRI SEBELUM UJI COBA 

No Variabel Indikator Skala Kecemasan Bersosialisai 

Deskriptor Item Jumlah 

F UF 

1  Kepercaya

an diri 

Keyakinan 

kemampua

n diri  

3) Bersungguh-

sungguh akan apa 

yang dilakukan. 

4) Bersikap positif 

tentang dirinya. 

1,5,9

,17,2

2,23,

40 

2,8,1

8,37,

38 

12 

2 Optimis  2) Selalu 

berpandangan baik 

tentang diri dan 

kemampuannya. 

3,4,2

4,39 

6,7,2

9,35 

8 

3 Objektif  2) Memandang 

sesuatu sesuai 

dengan kebenaran 

yang semestinya 

bukan menurut 

dirinya sendiri. 

10,1

9,25,

30 

11,1

2,31 

7 

4 Bertanggu

ng jawab  

2) Bersedia untuk 

menanggung 

segala sesuatu yang 

telah menjadi 

konsekuensi. 

26,2

7,32,

36 

13,2

0,28 

7 

5 Rasional 

dan 

realistis 

2) Menganalisis 

masalah 

menggunakan 

pemikiran yang 

mampu diterima 

akal sehat. 

14,1

5,33,

34 

16,2

1 

6 
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Lampiran 5 

 

SKALA KEPERCAYAAN DIRI SEBELUM UJI COBA 
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Instrumen  Penelitian 

Skala Kepercayaan Diri (Self Confidence)  

A. Pengantar   

Perkenalkan saya Intan Hayyu Nur Oktavida Mahasiswi Jurusan Bimbingan dan 

Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Saya saat ini sedang 

melaksanakan penelitian (skripsi) sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

pendidikan. Oleh karenanya saya memohon bantuan saudara untuk membantu saya dengan 

mengisi skala ini. 

Pernyataan mengenai skala kepercayaan diri ini peneliti susun guna mengetahui 

gambaran kepercayaan diri yang terdapat dalam diri anda saat ini. Tidak ada jawaban salah 

dan semua jawaban adalah benar. Jawaban ini tidak berpengaruh terhadap prestasi anda, 

oleh karena itu diharapkan anda memberikan jawaban yang menggambarkan bagaimana 

keadaan anda yang sebenarnya secara jujur. Hasil jawaban anda akan sangat menentukan 

keberhasilan penelitian ini.  

Atas kesediaan dan partisipasi yang tela anda berikan , saya sampaikan terimakasih. 

B. Identitas   

Nama      : ..............................................................   L/P  

Kelas/No. Absen    : .............................................................. 

 

C. Petunjuk Pengisian   

Di bawah terdapat beberapa pernyataan. Berilah jawaban skala kepercayaan diri ini 

dengan memberikan tanda cek ( √ ) pada kolom yang sesuai dengan pendapat anda atau 

keadaan anda.  

Alternatif jawabannya ialah:  

SS   : Jika pernyataan tersebut sangat sesuai dengan kondisi yang anda alami  

S  : Jika pernyataan tersebut sesuai dengan kondisi yang anda alami  

KS   : Jika pernyataan tersebut kurang sesuai dengan kondisi yang anda alami                                                                                                                                                                     

TS  : Jika pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang anda alami  

STS  : Jika penyataan tersebut sangat tidak sesuai dengan kondisi yang anda alami   
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Bacalah dengan cermat dan teliti 

N

o 

Pernyataan  Jawaban 

Ss  S  Ks  Ts  Sts  

1 Saya mampu dan yakin ketika mengerjakan 

sesuatu dalam kehidupan 

     

2 Saya merasa setengah-setengah dalam 

mengerjakan suatu hal karena ragu dengan 

hasilnya. 

     

3 Saya dapat bertahan dari masalah atau ketika 

mengalami kegagalan serta mampu bertahan 

secara emosional (emosi stabil) 

     

4 Saya selalu yakin dan optimis bahwa yang saya 

lakukan akan mendapat hasil yang baik 

     

5 Saya berasumsi bahwa setiap masalah yang 

hadir dalam hidup saya pasti ada jalan 

keluarnya. 

     

6 Saya merasa bimbang dalam mengahdapi 

masa depan 

     

7 Saya merasa tidak berguna dan tidak memiliki 

masa depan 

     

8 Saya ragu pada kemampuan yang diri saya 

miliki 

     

9 Saya berusaha mengembangkan potensi yang 

saya miliki 

     

10 Saya selalu mempertimbangkan pendapat 

orang lain 

     

11 Saya selalu merasa yakin pendapat saya benar      
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12 Saya merasa orang yang mengkritik saya 

karena iri terhadap diri saya 

     

13 Saya akan menghindar dari tanggung jawab 

ketika merasa tertekan 

     

14 saya tidak malu tampil menjadi diri saya 

sendiri 

     

15 Saya selalu mempertimbangkan saran dari 

orang lain 

     

16 Saya tidak suka ketika orang lain mengkritik 

saya 

     

17 Saya berani ketika dipilih guru untuk tampil 

didepan kelas 

     

18 Saya sering ragu dengan hasil pekerjaan saya      

19 Saya adalah orang yang mau mengakui 

kesalahan yang saya perbuat baik sengaja 

ataupun tidak 

     

20 Saya sering merasa bingung dan ragu ketika 

harus mengambil keputusan 

     

21 Saya mengabaikan sara yang diberika oleh 

orang lain 

     

22 Saya menerima dan bersyukur atas apa yang 

tuhan berikan kepada diri saya dengan keadaan 

saya saat ini 

     

23 Saya lancar berbicara didepan kelas ketika 

menyampakan pendapat atau menjawab 

pertanyaan 

     

24 Saya percaya saya mampu memperbaiki hal 

negatif yang ada pa diri saya 

     

25 Saya percaya bahwa kegagalan bukanlah akhir 

dari segalanya 

     

26 Dalam berteman saya yakin bahwa tidak 

semua orang harus menyukai baik buruk saya 
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27 Saya mau meminta maaf jika berbuat salah 

kepada orang lain 

     

28 Saya bersikap acuh ketika saya ditegur saat 

melakukan kesalahan 

     

29 Saya orang yang tidak dapat diandalkan dan 

lemah 

     

30 Ketika guru memberikan tugas sesulit apapun 

itu saya percaya jika tugas tersebut untuk 

mengembangkan kemampuan diri bukan untuk 

membebani. 

     

31 Saya merasa masalah yang saya hadapi terlalu 

berat 

     

32 Saya berani menyampaikan pendapat kepada 

orang lain atas keputusan yang saya pilih 

     

33 Saya berkata jujur tentang keadaan keluarga 

saya 

     

34 Saya merasa percaya diri dengan keadaan 

keluarga yang saya miliki 

     

35 Saya tidak bahagia dengan keadaan keluarga 

saya 

     

36 Saya menolak ajakan teman untuk membolos 

walaupun beresiko tidak mempunyai teman 

atau tidak disukai oleh mereka 

     

37 Kemampuan yang saya miliki tidak sebaik 

orang lain 

     

38 saya tidak percaya diri ketika bergaul dengan 

teman yang lain 

     

39 Saya tidak akan menyerah meskipun teman-

teman banyak yang mengejek saya 

     

40 Saya memahami kekurangan dan kelebihan 

keluarga saya 
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Lampiran 6 

KISI-KISI SKALA KEPERCAYAAN DIRI SETELAH UJI COBA 

 

No Variabel Indikator Skala Kecemasan Bersosialisai 

Deskriptor Item Jumlah 

Item 

Valid 

F UF 

1  Kepercayaa

n diri 

Keyakinan 

kemampua

n diri  

5) Bersungguh-

sungguh akan apa 

yang dilakukan. 

6) Bersikap positif 

tentang dirinya. 

1* 

2** 

3* 

4** 

5** 

6* 

7* 

8* 

9** 

10* 

10 

2 Optimis  3) Selalu 

berpandangan baik 

tentang diri dan 

kemampuannya. 

11* 

12* 

13* 

14* 

15* 

16* 

17* 

7 

3 Objektif  3) Memandang 

sesuatu sesuai 

dengan kebenaran 

yang semestinya 

bukan menurut 

dirinya sendiri. 

18* 

19* 

20* 

21** 

22** 

5 

4 Bertanggu

ng jawab  

3) Bersedia untuk 

menanggung 

segala sesuatu yang 

telah menjadi 

konsekuensi. 

23* 

24* 

25* 

26** 

4 

5 Rasional 

dan 

realistis 

3) Menganalisis 

masalah 

menggunakan 

pemikiran yang 

mampu diterima 

akal sehat. 

27* 

28* 

29** 

30** 

31** 

32* 

6 

Jumlah Item         32 
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Lampiran 7 

 

SKALA KEPERCAYAAN DIRI SETELAH UJI COBA 
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Instrumen  Penelitian 

Skala Kepercayaan Diri (Self Confidence)  

D. Pengantar   

Perkenalkan saya Intan Hayyu Nur Oktavida Mahasiswi Jurusan Bimbingan dan 

Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Saya saat ini sedang 

melaksanakan penelitian (skripsi) sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

pendidikan. Oleh karenanya saya memohon bantuan saudara untuk membantu saya dengan 

mengisi skala ini. 

Pernyataan mengenai skala kepercayaan diri ini peneliti susun guna mengetahui 

gambaran kepercayaan diri yang terdapat dalam diri anda saat ini. Tidak ada jawaban salah 

dan semua jawaban adalah benar. Jawaban ini tidak berpengaruh terhadap prestasi anda, 

oleh karena itu diharapkan anda memberikan jawaban yang menggambarkan bagaimana 

keadaan anda yang sebenarnya secara jujur. Hasil jawaban anda akan sangat menentukan 

keberhasilan penelitian ini.  

Atas kesediaan dan partisipasi yang tela anda berikan , saya sampaikan terimakasih. 

E. Identitas   

Nama      : ..............................................................   L/P  

Kelas/No. Absen   : .............................................................. 

 

F. Petunjuk Pengisian   

Di bawah terdapat beberapa pernyataan. Berilah jawaban skala kepercayaan diri ini 

dengan memberikan tanda cek ( √ ) pada kolom yang sesuai dengan pendapat anda atau 

keadaan anda.  

Alternatif jawabannya ialah:  

SS   : Jika pernyataan tersebut sangat sesuai dengan kondisi yang anda alami  

S  : Jika pernyataan tersebut sesuai dengan kondisi yang anda alami  

KS   : Jika pernyataan tersebut kurang sesuai dengan kondisi yang anda alami                                                                                                                                                                     

TS  : Jika pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang anda alami  

STS  : Jika penyataan tersebut sangat tidak sesuai dengan kondisi yang anda alami   



98 
 

 

 

 

 

Bacalah dengan cermat dan teliti 

N

o 

Pernyataan  Jawaban 

Ss  S  Ks  Ts  Sts  

1 Saya mampu dan yakin ketika mengerjakan 

sesuatu dalam kehidupan 

     

2 Saya berasumsi bahwa setiap masalah yang 

hadir dalam hidup saya pasti ada jalan 

keluarnya. 

 

     

3 Saya berusaha mengembangkan potensi yang 

saya miliki 

     

4 Saya berani ketika dipilih guru untuk tampil 

didepan kelas 

     

5 Saya menerima dan bersyukur atas apa yang 

tuhan berikan kepada diri saya dengan keadaan 

saya saat ini 

     

6 Saya memahami kekurangan dan kelebihan 

keluarga saya 

     

7 Saya merasa setengah-setengah dalam 

mengerjakan suatu hal karena ragu dengan 

hasilnya. 

     

8 Saya ragu pada kemampuan yang diri saya 

miliki 

     

9 Kemampuan yang saya miliki tidak sebaik 

orang lain 

     

10 saya tidak percaya diri ketika bergaul dengan 

teman yang lain 
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11 Saya dapat bertahan dari masalah atau ketika 

mengalami kegagalan serta mampu bertahan 

secara emosional (emosi stabil) 

     

12 Saya percaya saya mampu memperbaiki hal 

negatif yang ada pa diri saya 

     

13 Saya tidak akan menyerah meskipun teman-

teman banyak yang mengejek saya 

     

14 Saya merasa bimbang dalam mengahdapi 

masa depan 

     

15 Saya merasa tidak berguna dan tidak memiliki 

masa depan 

     

16 Saya orang yang tidak dapat diandalkan dan 

lemah 

     

17 Saya tidak bahagia dengan keadaan keluarga 

saya 

     

18 Saya selalu mempertimbangkan pendapat 

orang lain 

     

19 Saya adalah orang yang mau mengakui 

kesalahan yang saya perbuat baik sengaja 

ataupun tidak 

     

20 Saya percaya bahwa kegagalan bukanlah akhir 

dari segalanya 

     

21 Saya merasa orang yang mengkritik saya 

karena iri terhadap diri saya 

     

22 Saya merasa masalah yang saya hadapi terlalu 

berat 

     

23 Dalam berteman saya yakin bahwa tidak 

semua orang harus menyukai baik buruk saya 

     

24 Saya percaya saya mampu memperbaiki hal 

negatif yang ada pa diri saya 

     

25 Saya akan menghindar dari tanggung jawab 

ketika merasa tertekan 
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26 Saya sering merasa bingung dan ragu ketika 

harus mengambil keputusan 

     

27 saya tidak malu tampil menjadi diri saya 

sendiri 

     

28 Saya selalu mempertimbangkan saran dari 

orang lain 

     

29 Saya berkata jujur tentang keadaan keluarga 

saya 

     

30 Saya merasa percaya diri dengan keadaan 

keluarga yang saya miliki 

     

31 Saya tidak suka ketika orang lain mengkritik 

saya 

     

32 Saya mengabaikan saran yang diberika oleh 

orang lain 
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Lampiran 8 

HASIL UJI VALIDITAS INSTRUMEN PENELITIAN 

a. Kepercayaan Diri (Y) 

Pengujian validitas instrumen dilaksanakan dengan membandingkan r hitung dengan r tabel. 

Dengan N = 20, taraf signifikan yang digunakan 5% sehingga diperoleh r tabel = 0,444 dan 

berniali positif. Adapun rincian uji validitas dijabarkan dalam tabel berikut. 

Pengujian Validitas Skala Kepercayaan Diri 

No Pernyataan  

R 

hitu

ng 

R 

tabel 

Keterangan 

1 Saya mampu dan yakin ketika mengerjakan 

sesuatu dalam kehidupan 
.621 

O.44

4 

Valid 

2 Saya merasa setengah-setengah dalam 

mengerjakan suatu hal karena ragu dengan 

hasilnya. 

.456 

O.44

4 

Valid  

3 Saya dapat bertahan dari masalah atau ketika 

mengalami kegagalan serta mampu bertahan 

secara emosional (emosi stabil) 

.458 

O.44

4 

Valid 

4 Saya selalu yakin dan optimis bahwa yang saya 

lakukan akan mendapat hasil yang baik 
.323 

O.44

4 

Gugur 

5 Saya berasumsi bahwa setiap masalah yang 

hadir dalam hidup saya pasti ada jalan 

keluarnya. 

.621 

O.44

4 

Valid 

6 Saya merasa bimbang dalam mengahdapi 

masa depan 
.563 

O.44

4 

Valid 

7 Saya merasa tidak berguna dan tidak memiliki 

masa depan 
.547 

O.44

4 

Valid 



102 
 

 

8 Saya ragu pada kemampuan yang diri saya 

miliki 
.619 

O.44

4 

Valid 

9 Saya berusaha mengembangkan potensi yang 

saya miliki 
.518 

O.44

4 

Valid 

10 Saya selalu mempertimbangkan pendapat 

orang lain 
.563 

O.44

4 

Valid 

11 Saya selalu merasa yakin pendapat saya benar 

.261 

O.44

4 

Gugur 

12 Saya merasa orang yang mengkritik saya 

karena iri terhadap diri saya 
.639 

O.44

4 

Valid 

13 Saya akan menghindar dari tanggung jawab 

ketika merasa tertekan 
.533 

O.44

4 

Valid 

14 saya tidak malu tampil menjadi diri saya 

sendiri 
.458 

O.44

4 

Valid 

15 Saya selalu mempertimbangkan saran dari 

orang lain 
.314 

O.44

4 

 

16 Saya tidak suka ketika orang lain mengkritik 

saya 
.639 

O.44

4 

Valid 

17 Saya berani ketika dipilih guru untuk tampil 

didepan kelas 
.673 

O.44

4 

Valid 

18 Saya sering ragu dengan hasil pekerjaan saya 

.062 

O.44

4 

Gugur 

19 Saya adalah orang yang mau mengakui 

kesalahan yang saya perbuat baik sengaja 

ataupun tidak 

.591 

O.44

4 

Valid 

20 Saya sering merasa bingung dan ragu ketika 

harus mengambil keputusan 
.619 

O.44

4 

Valid 

21 Saya mengabaikan sara yang diberika oleh 

orang lain 
.446 

O.44

4 

Valid 

22 Saya menerima dan bersyukur atas apa yang 

tuhan berikan kepada diri saya dengan keadaan 

saya saat ini 

.641 

O.44

4 

Valid 
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23 Saya lancar berbicara didepan kelas ketika 

menyampakan pendapat atau menjawab 

pertanyaan 

.419 

O.44

4 

Gugur 

24 Saya percaya saya mampu memperbaiki hal 

negatif yang ada pa diri saya 
.458 

O.44

4 

Valid  

25 Saya percaya bahwa kegagalan bukanlah akhir 

dari segalanya 
.563 

O.44

4 

Valid 

26 Dalam berteman saya yakin bahwa tidak 

semua orang harus menyukai baik buruk saya 
.458 

O.44

4 

Valid 

27 Saya mau meminta maaf jika berbuat salah 

kepada orang lain 
.544 

O.44

4 

Valid 

28 Saya bersikap acuh ketika saya ditegur saat 

melakukan kesalahan 
.292 

O.44

4 

Gugur 

29 Saya orang yang tidak dapat diandalkan dan 

lemah 
.539 

O.44

4 

Valid 

30 Ketika guru memberikan tugas sesulit apapun 

itu saya percaya jika tugas tersebut untuk 

mengembangkan kemampuan diri bukan untuk 

membebani. 

.432 

O.44

4 

Gugur 

31 Saya merasa masalah yang saya hadapi terlalu 

berat 
.619 

O.44

4 

Valid 

32 Saya berani menyampaikan pendapat kepada 

orang lain atas keputusan yang saya pilih 
.121 

O.44

4 

Gugur 

33 Saya berkata jujur tentang keadaan keluarga 

saya 
.641 

O.44

4 

Valid 

34 Saya merasa percaya diri dengan keadaan 

keluarga yang saya miliki 
.619 

O.44

4 

Valid  

35 Saya tidak bahagia dengan keadaan keluarga 

saya 
.531 

O.44

4 

Valid 

36 Saya menolak ajakan teman untuk membolos 

walaupun beresiko tidak mempunyai teman 

atau tidak disukai oleh mereka 

.189 

O.44

4 

Gugur  
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37 Kemampuan yang saya miliki tidak sebaik 

orang lain 
.639 

O.44

4 

Valid 

38 saya tidak percaya diri ketika bergaul dengan 

teman yang lain 
.560 

O.44

4 

Valid 

39 Saya tidak akan menyerah meskipun teman-

teman banyak yang mengejek saya 
.544 

O.44

4 

Valid 

40 Saya memahami kekurangan dan kelebihan 

keluarga saya 
.641 

O.44

4 

Valid 
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Lampiran 9 

HASIL UJI RELIABILITAS INSTRUMEN PENELITIAN 

KEPERCAYAAN DIRI 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 20 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.928 40 

Pengujian reliabilitas menggunakan alpha cronbach diperoleh skor 0,928 > 0,6 yang dapat 

disimpulkan bahwa instrumen reliable. 
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Lampiran 10 

 

HASIL UJI WILCOXON 

 

 

Ranks 

 N 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

VAR00002 - 

VAR00001 

Negative 

Ranks 

6a 3,50 21,00 

Positive Ranks 0b ,00 ,00 

Ties 0c   

Total 6   

a. VAR00002 < VAR00001 

b. VAR00002 > VAR00001 

c. VAR00002 = VAR00001 

 

 

Test Statisticsa 

 

VAR00002 - 

VAR00001 

Z -2,214b 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

,027 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 
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LAMPIRAN 11 

TABULASI TRYOUT 

 

I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7 I-8 I-9 I-10 I-11 I-12 I-13 I-14 I-15 I-16 I-17 I-18 I-19 I-20 I-21 I-22 I-23 I-24 I-25 I-26 I-27 I-28 I-29 I-30 I-31 I-32 I-33 I-34 I-35 I-36 I-37 I-38 I-39 I-40 SKOR

R-1 4 5 3 5 4 5 5 4 5 4 3 2 5 5 4 2 3 3 5 3 4 4 4 4 5 5 5 2 5 4 3 2 3 3 5 5 2 5 5 4 158

R-2 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 2 2 5 5 4 3 4 2 4 2 3 5 4 4 4 4 4 2 3 3 1 4 5 5 4 4 3 5 4 5 153

R-3 5 3 5 3 5 2 5 3 5 4 4 3 5 4 5 2 3 2 4 2 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 3 2 5 5 163

R-4 4 2 2 5 5 2 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 2 5 2 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 2 4 5 5 5 170

R-5 4 2 4 4 5 4 5 3 5 5 2 3 2 4 5 3 3 2 4 2 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 3 4 5 5 5 3 4 5 4 5 160

R-6 4 3 1 5 4 2 4 2 5 4 2 3 3 5 4 2 3 3 4 2 2 5 5 4 4 3 4 2 2 3 5 3 4 4 5 5 2 3 4 5 139

R-7 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 185

R-8 5 1 5 4 4 2 4 4 4 1 1 3 3 5 3 3 3 3 4 2 3 5 1 4 5 4 4 4 3 5 5 4 5 5 3 1 3 2 4 5 139

R-9 5 4 5 4 4 5 3 5 5 3 3 4 5 4 5 3 4 4 5 3 3 5 3 4 5 4 5 5 5 4 4 3 3 4 5 1 3 4 4 4 161

R-10 5 3 4 5 4 3 5 5 5 4 3 4 5 5 4 3 4 3 4 2 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 162

R-11 4 1 3 3 4 2 2 2 5 3 4 4 5 3 4 4 3 2 4 1 3 4 2 4 5 5 4 2 2 3 2 4 3 4 3 3 2 2 4 4 128

R-12 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 3 5 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 3 4 5 4 4 1 5 5 5 4 5 5 5 174

R-13 5 3 2 4 5 3 5 5 5 4 3 1 5 5 5 2 3 3 4 2 5 5 2 5 5 4 3 5 5 3 2 3 4 4 5 4 5 2 2 5 152

R-14 4 3 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 2 4 4 4 159

R-15 4 2 4 5 5 3 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 3 5 5 5 5 4 3 4 2 4 5 4 5 4 3 2 4 4 160

R-16 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 3 5 5 4 3 4 5 4 3 4 1 2 2 4 2 2 5 4 150

R-17 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 144

R-18 4 3 3 4 3 2 4 4 3 2 2 3 2 3 4 2 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 3 2 4 3 2 3 4 4 129

R-19 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 5 3 5 4 4 4 158

R-20 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 3 5 5 4 3 4 5 4 3 4 1 2 2 4 2 2 5 4 150
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LAMPIRAN 12 

TABULASI HASIL PRE-TEST 

 

 

  

KONSELI L/P I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7 I-8 I-9 I-10 I-11 I-12 I-13 I-14 I-15 I-16 I-17 I-18 I-19 I-20I-21 I-22 I-23 I-24 I-25 I-26 I-27 I-28 I-29 I-30 I-31 I-32 JUMLAH KATEGORI

LH P 1 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 1 2 2 3 2 2 3 1 4 2 2 3 73 rendah

MR L 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 4 2 2 4 2 2 2 3 2 73 rendah

ZA p 2 1 2 3 3 3 1 1 2 4 3 3 2 1 4 1 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 78 rendah

AR L 4 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 2 3 3 81 rendah

AY p 3 3 4 3 2 3 2 2 2 3 1 4 4 2 2 4 4 2 3 2 3 2 3 3 3 2 5 1 3 3 2 2 87 sedang

UK p 2 2 2 2 4 4 3 5 2 4 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 2 1 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 89 sedang
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LAMPIRAN 13 

TABULASI HASIL POST-TEST 

 

 

KONSELI L/P I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7 I-8 I-9 I-10 I-11 I-12 I-13 I-14 I-15 I-16 I-17 I-18 I-19 I-20 I-21 I-22 I-23I-24I-25I-26 I-27 I-28I-29 I-30 I-31 I-32 JUMLAH

LH P 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 107

MR L 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 5 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 108

ZA p 4 5 4 4 4 5 5 3 4 5 4 4 3 4 5 3 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 126

AR L 4 4 5 4 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 5 5 130

AY p 5 5 4 4 5 5 4 5 3 5 3 3 4 5 3 3 4 3 4 3 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 131

UK p 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 133
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Lampiran 14  

Data Responden 

Responden 1 

Nama  : LH 

TTL  : Jepara, 2 November 2000  

Jenis kelamin : Perempuan 

Kelas  : XII BAHASA 

Alamat  : Bangsri 

Nama Ayah : Hadi sunardi 

Nama Ibu : Wati srinarsih 

Eksplorasi masalah data konseli yang telah diketahui : 

Ayah LH memiliki 2 istri, yakni posisi ibu kandung LH sebagai istri 

pertama. LH merasa malu dengan teman-temannya karena memiliki 2 ibu. 

LH ingin ayahnya menceraikan ibu tirinya.  
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Responden 2 

Nama  : ZA 

TTL  : Jepara, 22 November 2002  

Jenis kelamin : Perempuan 

Kelas  : XII IPS 1 

Alamat  : Kanclilan, kembang 

Nama Ayah : Kusnarto 

Nama Ibu : Endang wahyuni 

Eksplorasi masalah data konseli yang telah diketahui : 

ZA sangat berkecil hati dan minder dalam pergaulan karena kedua 

orangtuanya sudah meninggal. Ibunya meninggal ketika dia kelas 1 SMP 

kemudian 1 tahun setelahnya ayahnya meninggal. ZA diasuh oleh neneknya 

dan ZA merasa hidupnya kekurangan. 
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Responden 3 

Nama  : AY 

TTL  : Jepara, 27 Juli 2002  

Jenis kelamin : Perempuan 

Kelas  : XII IPA 1 

Alamat  : Kaliaman, kembang 

Nama Ayah : Sodikin 

Nama Ibu : Yuris astutik 

Eksplorasi masalah data konseli yang telah diketahui : 

AY merasa malu karena ayahnya memiliki 2 istri, AY ingin ayahnya 

menceraikan istri keduanya karena Ay merasa ibunya istri pertama. AY 

lebih senang berteman dengan laki-laki karena jika berteman dengan 

perempuan dia merasa digunjingkan. 
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Responden 4 

Nama  : UK 

TTL  : Jepara, 22 Agustus 2002  

Jenis kelamin : Perempuan 

Kelas  : XII BAHASA 

Alamat  : Kancilan, kembang 

Nama Ayah : Dariyo 

Nama Ibu : Purwati 

Eksplorasi masalah data konseli yang telah diketahui : 

Orang tua UK sudah bercerai, UK tinggal berdua dengan adiknya dirumah 

karena ayahnya merantau. Semenjak bercerai ibunya tidak pernah 

mengunjungi UK dan adiknya. Ayah UK belum menikah lagi. UK 

mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga. Ayah UK mencukupi semua 

kebutuhan UK dengan adiknya. UK sangat berkecil hati dengan keadaannya 

yang tidak memiliki keluarga sempurna seperti teman sebayanya. UK 

merasa masih terlalu dini untuk dia mengerjakan pekerjaan rumah. UK iri 

dengan teman-temannya yang diantar jemput ketika sekolah, di siapkan 

sarapan oleh ibunya. UK ingin ayahnya menikah lagi, namun ayahnya 

menolak. 
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Responden 5 

Nama  : MR 

TTL  : Jepara, 14 Febuari 2003  

Jenis kelamin : Laki-laki 

Kelas  : XII IPA 2 

Alamat  : Balong, kembang 

Nama Ayah : Ahmad zainuddin 

Nama Ibu : Ida fauziah 

Eksplorasi masalah data konseli yang telah diketahui : 

Kedua orang tua MR telah bercerai, MR tinggal bersama dengan neneknya. 

MR ingin sekali kedua orangtuanya kembali bersama. Namun kedua orang 

tua MR masing-masing telah menikah lagi. MR merasa malu dengan teman-

temannya dan membuat hal ini membuat MR lebih senang menyendiri. 
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Responden 6 

Nama  : AR 

TTL  : Jepara, 19 April 2002  

Jenis kelamin : Laki-laki 

Kelas  : XII IPA 2 

Alamat  : Wedelan, kembang 

Nama Ayah : Anwar 

Nama Ibu : Fatimah 

Eksplorasi masalah data konseli yang telah diketahui : 

Orangtua AR telah bercerai. AR tinggal bersama ibunya, ayah dan ayahnya 

telah menikah lagi. AR ingin kedua orangtuanya kembali bersatu lagi dan 

mereka tinggal serumah kembali. Namun AR sadar bahwa ini tidak akan 

mungkin. AR iri dengan teman-teman lainnya yang mendapat full perhatian 

dari orangtuanya. Karena hal ini AR menarik diri dari pergaulan. 
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KEMBANG 
Jalan Bangsri - Keling KM 06 – Jinggotan Kembang Kode Pos 593453 

E-mail smakembang@yahoo.co.id 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN 

KONSELING KELOMPOK 

SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

1. Nama konseli    : LH, MR, ZA, AR, AY, UK 

2. Hari, tanggal    : Senin, 30 September 2019 

3. Pertemuan ke-   : 1 (pertama) 

4. Waktu    : 45 Menit 

5. Tempat   : Ruang Osis 

6. Topik permasalahan  : Kepercayaan diri 

7. Media yang diperlukan  : Alat tulis 

 

 

Guru BK/Konselor 

 

 

Intan Hayyu Nur Oktavida 

NIM. 1301415045 

 

Keterangan ;  

Dokumen ini bersifat rahasia 

  

mailto:smakembang@yahoo.co.id
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KEMBANG 
Jalan Bangsri - Keling KM 06 – Jinggotan Kembang Kode Pos 593453 

E-mail smakembang@yahoo.co.id 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN 

KONSELING KELOMPOK 

SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

1. Nama konseli    : LH, MR, ZA, AR, AY, UK 

2. Hari, tanggal    : Kamis, 3 Oktober 2019 

3. Pertemuan ke-   : 2 (kedua) 

4. Waktu    : 45 Menit 

5. Tempat   : Ruang Osis 

6. Topik permasalahan  : Kepercayaan diri 

7. Media yang diperlukan  : Alat tulis 

 

 

Guru BK/Konselor 

 

 

Intan Hayyu Nur Oktavida 

NIM. 1301415045 

 

Keterangan ;  

Dokumen ini bersifat rahasia 

 

 

mailto:smakembang@yahoo.co.id
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KEMBANG 
Jalan Bangsri - Keling KM 06 – Jinggotan Kembang Kode Pos 593453 

E-mail smakembang@yahoo.co.id 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN 

KONSELING KELOMPOK 

SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

1. Nama konseli    : LH, MR, ZA, AR, AY, UK 

2. Hari, tanggal    : Senin, 7 Oktober 2019 

3. Pertemuan ke-   : 3 (ketiga) 

4. Waktu    : 45 Menit 

5. Tempat   : Ruang Osis 

6. Topik permasalahan  : Kepercayaan diri 

7. Media yang diperlukan  : Alat tulis 

 

 

Guru BK/Konselor 

 

 

Intan Hayyu Nur Oktavida 

NIM. 1301415045 

 

Keterangan ;  

Dokumen ini bersifat rahasia 

  

mailto:smakembang@yahoo.co.id
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KEMBANG 
Jalan Bangsri - Keling KM 06 – Jinggotan Kembang Kode Pos 593453 

E-mail smakembang@yahoo.co.id 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN 

KONSELING KELOMPOK 

SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

1. Nama konseli    : LH, MR, ZA, AR, AY, UK 

2. Hari, tanggal    : Rabu, 9 Oktober 2019 

3. Pertemuan ke-   : 4 (keempat) 

4. Waktu    : 45 Menit 

5. Tempat   : Ruang Osis 

6. Topik permasalahan  : Kepercayaan diri 

7. Media yang diperlukan  : Alat tulis 

 

 

Guru BK/Konselor 

 

 

Intan Hayyu Nur Oktavida 

NIM. 1301415045 

 

Keterangan ;  

Dokumen ini bersifat rahasia 

  

mailto:smakembang@yahoo.co.id
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KEMBANG 
Jalan Bangsri - Keling KM 06 – Jinggotan Kembang Kode Pos 593453 

E-mail smakembang@yahoo.co.id 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN 

KONSELING KELOMPOK 

SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

1. Nama konseli    : LH, MR, ZA, AR, AY, UK 

2. Hari, tanggal    : Jumat, 11 Oktober 2019 

3. Pertemuan ke-   : 5 (kelima) 

4. Waktu    : 45 Menit 

5. Tempat   : Ruang Osis 

6. Topik permasalahan  : Kepercayaan diri 

7. Media yang diperlukan  : Alat tulis 

 

 

Guru BK/Konselor 

 

 

Intan Hayyu Nur Oktavida 

NIM. 1301415045 

 

Keterangan ;  

Dokumen ini bersifat rahasia 

mailto:smakembang@yahoo.co.id
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Lampiran 16 

Laporan Pelaksanaan Layanan 
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KEMBANG 
Jalan Bangsri - Keling KM 06 – Jinggotan Kembang Kode Pos 593453 

E-mail smakembang@yahoo.co.id 

 

LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN 

KONSELING KELOMPOK 

SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

8. Nama konseli    : LH, MR, ZA, AR, AY, UK 

9. Hari, tanggal    : Senin, 30 September 2019 

10. Pertemuan ke-   : 1 (pertama) 

11. Waktu    : 45 Menit 

12. Tempat   : Ruang Osis 

13. Topik permasalahan  : Kepercayaan diri 

14. Pendekatan dan teknik konseling  : Pendekatan realita 

15. Hasil yang dicapai  :  

Pertemuan pertama ini membahas mengenai masalah ZA yang sudah 

kehilangan kedua sosok orangtuanya. Anggota kelompok saling memberikan 

masukan dan penguatan hingga ZA dapat lebih menerima kenyataan dan tidak 

putus asa dengan yang terjadi dalam hidupnya. ZA merasa mendapat banyak 

penguatan positif. ZA mendapat banyak support untuk dia tetap semangat 

melanjutkan hidupnya dan merasa mendapatkan cinta dari orang-orang 

disekelilingnya. ZA yang awalmya merasa minder dalam pergaulan karena 

memiliki keluarga yang tidak sempurna kini merasa hidupnya lebih baik. 

Anggota kelompok yang lain banyak belajar dari masalah ZA. 

 

Guru BK/Konselor 

 

Intan Hayyu Nur Oktavida 

NIM. 1301415045 

Keterangan ;  

mailto:smakembang@yahoo.co.id


133 
 

 

Dokumen ini bersifat rahasia  
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KEMBANG 
Jalan Bangsri - Keling KM 06 – Jinggotan Kembang Kode Pos 593453 

E-mail smakembang@yahoo.co.id 

 

LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN 

KONSELING KELOMPOK 

SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

1. Nama konseli    : LH, MR, ZA, AR, AY, UK 

2. Hari, tanggal    : Kamis, 3 Oktober 2019 

3. Pertemuan ke-   : 2 (ke-dua) 

4. Waktu    : 45 Menit 

5. Tempat   : Ruang Osis 

6. Topik permasalahan  : Kepercayaan diri 

7. Pendekatan dan teknik konseling  : Pendekatan realita 

8. Hasil yang dicapai  :  

Pertemuan kdua ini membahas masalah AY dan LH memiliki permasalahan 

yang hampir sama dimana sang ayah memiliki 2 istri, AY dan LH saling 

bertukar pikiran lalu mendapat masukan dan penguatan dari anggota kelompok 

lain. Pertemuan kedua ini dinamika kelompok mulai tumbuh. Dan para anggota 

kelompok saling memberikan semangat satu sama lain. AY dan LH merasa 

terbukkan pikirannya untuk tetap bisa merasakan bahagia tanpa harus merusak 

kebahagiaan orang lain. AY dan LH tidak lagi berkecil hati karena memiliki 2 

sosok ibu. Anggota kelompok lain belajar menghargai keluarga dari masalah 

AY dan LH. 

 

Guru BK/Konselor 

 

Intan Hayyu Nur Oktavida 

NIM. 1301415045 

Keterangan ;  

mailto:smakembang@yahoo.co.id
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Dokumen ini bersifat rahasia  
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KEMBANG 
Jalan Bangsri - Keling KM 06 – Jinggotan Kembang Kode Pos 593453 

E-mail smakembang@yahoo.co.id 

 

LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN 

KONSELING KELOMPOK 

SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

1. Nama konseli    : LH, MR, ZA, AR, AY, UK 

2. Hari, tanggal    : Senin, 7 oktober 2019 

3. Pertemuan ke-   : 3 (ke-tiga) 

4. Waktu    : 45 Menit 

5. Tempat   : Ruang Osis 

6. Topik permasalahan  : Kepercayaan diri 

7. Pendekatan dan teknik konseling  : Pendekatan realita 

8. Hasil yang dicapai  :  

Pada pertemuan ini membahas masalah UK, ayah dan ibunya sudah bercerai 

dan sejak itu UK tinggal dirumah dengan adiknya. Ayahnya merantau ke Jakarta 

dan ibunya tidak pernah mengunjungi mereka lagi sejak perceraian itu. Namun 

karena mengikuti proses konseling dengan baik dari awal pertemuan UK sudah 

merasa lebih baik dari sebelum masalahnya dibahas di pertemuan ini. UK tidak 

lagi memaksakan kehendaknya kepada ayahnya, karena ia merasa ayahnya pun 

berhak memilih bahagianya sendiri. UK tetap yakin dan optimis untuk 

menjalani hidup serta tetap rasional dan realistis agar tidak terjebak dimasalalu. 

UK menebarkan semangat positif ke anggota kelompok yang lain. 

Guru BK/Konselor 

 

Intan Hayyu Nur Oktavida 

NIM. 1301415045 

 

Keterangan ;  

Dokumen ini bersifat rahasia  

mailto:smakembang@yahoo.co.id
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KEMBANG 
Jalan Bangsri - Keling KM 06 – Jinggotan Kembang Kode Pos 593453 

E-mail smakembang@yahoo.co.id 

 

LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN 

KONSELING KELOMPOK 

SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

1. Nama konseli    : LH, MR, ZA, AR, AY, UK 

2. Hari, tanggal    : Rabu, 9 Oktober 2019 

3. Pertemuan ke-   : 4 (ke-empat) 

4. Waktu    : 45 Menit 

5. Tempat   : Ruang Osis 

6. Topik permasalahan  : Kepercayaan diri 

7. Pendekatan dan teknik konseling  : Pendekatan realita 

8. Hasil yang dicapai  :  

Pertemuan ini membahas masalah AR dan MR yang keduanya sama-sama 

kedua orangtuanya telah bercerai dan masing-masing sudah menikah lagi. Dari 

proses konseling ini AR dan MR lebih bisa menerima kenyataan dan berusaha 

bangkit untuk melanjutkan hidup dengan semangat dan cinta yang baru tanpa 

bayang-bayang masalalu. AR dan MR lebih optimis dan realistis dalam 

memandang jalannya kehidupan. AR dan MR mengingatkan anggota kelompok 

lain untuk lebih bersyukur dalam menghadapi situasi apapun dan tetap percaya 

diri dalam menghadapi kehidupan. 

Guru BK/Konselor 

 

Intan Hayyu Nur Oktavida 

NIM. 1301415045 

 

Keterangan ;  

Dokumen ini bersifat rahasia 

  

mailto:smakembang@yahoo.co.id
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KEMBANG 
Jalan Bangsri - Keling KM 06 – Jinggotan Kembang Kode Pos 593453 

E-mail smakembang@yahoo.co.id 

 

LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN 

KONSELING KELOMPOK 

SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

1. Nama konseli    : LH, MR, ZA, AR, AY, UK 

2. Hari, tanggal    : Jumat, 11 Oktober 2019 

3. Pertemuan ke-   : 5 (ke-lima) 

4. Waktu    : 30 Menit 

5. Tempat   : Ruang Osis 

6. Topik permasalahan  : Kepercayaan diri 

7. Pendekatan dan teknik konseling  : Pendekatan realita 

8. Hasil yang dicapai  :  

Pada pertemuan ini konselor ini mereview dari awal hingga akhir konseling 

kelompok berlangsung dengan anggota kelompok. Anggota kelompok senang 

dan perasaaan mereka jadi lega dengan adanya kegiatan ini anggota kelompok 

merasa tidak sendiri memiliki masalah serupa, anggota kelompok merasa saling 

merangkul, kegiatan ini membuat mereka merasa lebih siap untuk melanjutkan 

hidup tanpa merugikan orang lain dengan tetap optimis, yakin dengan diri 

sendiri, rasional dan realistis, serta dapat memandang sesuatu sesuai dengan 

kebenaran.  

 

Guru BK/Konselor 

 

Intan Hayyu Nur Oktavida 

NIM. 1301415045 

 

Keterangan ;  

Dokumen ini bersifat rahasia

mailto:smakembang@yahoo.co.id
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Lampiran 17 

Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian 
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Lampiran 18 

Lembar Persetujuan Pasca Penjelasan 
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Lampiran 19 

Daftar Hadir KKP 
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Lampiran 20 

Dokumentasi Penelitian 
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