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ABSTRAK 

 

Fitriani, Vivi Yuniar. 2018. Efektivitas Bimbingan Kelompok dengan Teknik 

Game Simulation untuk Meningkatkan Perilaku Asertif dan Self Esteem  

Siswa SMK Negeri 1 Trenggalek. Tesis. Program Studi Bimbingan dan 

Konseling Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 1 

Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo., M.Pd, Kons. Pembimbing II Dr. Edy 

Purwanto, M.Si 

 

Kata kunci: bimbingan kelompok, game simulation, perilaku asertif, self esteem 

 

 Kekurangmampuan siswa untuk mengungkapkan secara tegas apa yang 

tidak sesuai atau kurang tepat sesuai dengan hati nuraninya terwujud dengan 

berbagai permasalahan pribadi sosial yang muncul. Masih ada siswa yang malu-

malu mengekspresikan kemampuan di depan umum padahal siswa tersebut 

mampu untuk melakukannya, membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain 

dan lain sebagainya. Tujuan penelitian ini adalah  mengetahui keefektifan 

bimbingan kelompok teknik game simulation untuk meningkatkan perilaku asertif 

dan self esteem siswa SMK.  

Metode penelitian adalah eksperimen menggunakan desain one group 

pretest –post test dengan melibatkan 10 siswa yang mempunyai perilaku asertif  

dan self esteem rendah sebagai anggota kelompok. Hasil penelitian ini 

menunjukkan ada peningkatan perilaku asertif siswa sebelum diberikan teknik 

game simulation sebesar 84,40 (SD 14,05), menjadi 148,50 (SD 8,57; t(10) = 

12,29, p<0,01). Ada peningkatan self esteem siswa sebelum diberikan teknik game 

simulation sebesar 102,80 (SD 6,124), menjadi 130,80 (SD 5,90; t(10) = 8,89, 

p<0,01). Penelitian ini menegaskan bahwa bimbingan kelompok dengan teknik 

game simulation dapat diaplikasikan untuk meningkatkan perilaku asertif dan self 

esteem siswa. 

Berdasarkan hasil saran ditujukan kepada: (1). Konselor sekolah 

hendaknya menerapkan  bimbingan kelompok dengan teknik game simulation, 

karena model ini setelah diuji cobakan efektif untuk meningkatkan perilaku asertif 

dan self esteem siswa SMK. Konselor sekolah diharapkan mampu menerapkan 

bimbingan kelompok menggunakan game simulation asertif sesuai dengan 

petunjuk pelaksanaan sehingga siswa tertarik mengikuti game simulation tersebut. 

(2) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menginovasi teknik game simulation 

tidak hanya menggunakan manual lembaran permainan. Namun bisa 

dikembangkan dengan berbasis android ataupun game secara online sehingga 

memudahkan siswa menggunakannya. 
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ABSTRACT 

 

Fitriani, Vivi Yuniar. 2018. The Effectiveness of Group Guidance with 

Simulation Game Techniques to Improve Student Assertive Behavior and Self 

Esteem of Public Vocational High School. Thesis. Guidance and Counseling 

Postgraduate Programme State University of Semarang. Advisor 1: Prof. Dr. 

Mungin Eddy Wibowo., M.Pd, Kons. Advisor II: Dr. Edy Purwanto, M.Si 

 

Keyword: group counseling, simulation game, assertive behavior, self esteem 

 

The inability of students to express explicitly what is not appropriate or 

less appropriate in accordance with their conscience is manifested by various 

personal social problems that arise. There are still students who are shy about 

expressing their abilities in public even though the student is able to do so, 

comparing himself with others and so on. The purpose of this study was to 

determine the effectiveness of the technical simulation game technique to improve 

assertive behavior and self esteem of SMK students. 

The research method is an experiment using the design of one group 

pretest-post test involving 10 students who have assertive behavior and low self 

esteem as group members. The results of this study indicate an increase in 

assertive behavior of students before being given the game simulation technique 

of 84.40 (SD 14.05), to 148.50 (SD 8.57; t (10) = 12.29, p <0.01). There was an 

increase in student self esteem before being given simulation game techniques of 

102.80 (SD 6.124), to 130.80 (SD 5.90; t (10) = 8.89, p <0.01). This study 

confirms that group guidance with simulation game techniques can be applied to 

improve assertive behavior and self-esteem. 

Based on the results of the suggestion addressed to: (1). School counselors 

should apply group counseling to simulation game techniques, because this model 

after being tested effectively to improve assertive behavior and self esteem of 

vocational students. School counselors are expected to be able to apply group 

counseling  using assertive and self esteem simulation games in accordance with 

implementation instructions so students are interested in participating in the 

simulation game. (2) The next researcher is expected to be able to innovate game 

simulation techniques not only using the game sheet manual. But it can be 

developed with an Android-based or online game so that imakes it easier for 

students to use it. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Situasi global menjadikan kehidupan semakin kompetitif dan membuka 

peluang bagi manusia untuk mencapai status dan tingkat kehidupan yang lebih 

baik. Pendidikan merupakan aset yang tak ternilai bagi individu dan masyarakat. 

Pendidikan tidak pernah dapat didiskripsikan secara gamblang hanya dengan 

mencatat banyaknya jumlah siswa, harga bangunan, dan fasilitas yang dimiliki. 

Pendidikan merupakan proses yang esensial untuk mencapai tujuan dan cita-cita 

setiap individu.  

Dalam kehidupan sehari-sehari manusia berinteraksi dengan sesama dan 

berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hubungan sosial antara 

sesama berkembang karena adanya dorongan rasa ingin tahu terhadap segala 

sesuatu yang ada di dunia sekitarnya. Dalam perkembangannya, setiap individu 

ingin mengetahui bagaimanakah cara melakukan hubungan secara baik dan aman 

dengan lingkungan sekitarnya, baik yang bersifat fisik maupun sosial. 

Berkaitan dengan individu, masa remaja adalah masa peralihan dari masa 

kanak-kanak ke masa dewasa, yaitu antara umur 11-21 tahun. Masa remaja 

merupakan masa di mana individu mengalami perkembangan kehidupan pada 

tahap yang lebih matang. Perkembangan ini baik secara mental, emosional, sosial, 

maupun fisik. Remaja dituntut memiliki kemampuan pertama dan baru dalam 

menyesuaikan diri serta dapat dijadikan dasar dalam hubungan sosial yang lebih 

1 
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luas, dengan menciptakan dan mengembangkan kemampuan komunikasi secara 

terbuka dan mengekpresikan perasaanya terhadap orang lain.  

Masih banyak remaja yang kesulitan dalam berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan orang lain. Ketika berinteraksi dengan orang lain, remaja 

merasa tidak diterima di lingkungannya, dikucilkan, karena pola pikirnya berbeda 

dengan orang lain atau merasa tidak bisa mengungkapkan apa yang ada dalam 

pikirannya sehingga individu tersebut merasa terasingkan. Lemah dalam 

berkomunikasi dan gagal dalam mengungkapkan pendapat atau apa yang ada 

dalam pikiran seseorang akan membuat individu tersebut merasa tertekan dan 

menimbulkan masalah dalam berhubungan sosial dengan orang lain. 

Kemampuan berkomunikasi dan penyesuaian diri yang baik dan efektif 

terutama sangat diperlukan oleh para remaja. Hal ini sesuai dengan salah satu 

tugas perkembangan masa remaja yang tersulit yaitu yang berhubungan dengan 

penyesuaian sosial ( Hurlock B.E, 2012: 213) 

Salah satu kunci dalam kecakapan sosial adalah bagaimana seseorang 

mengungkapkan perasaannya sendiri yang diperlihatkan secara wajar pada saat 

yang tepat. Untuk mampu membina hubungan yang baik dengan orang lain, 

seseorang harus mampu mengungkapkan apa yang dirasakan dan tidak 

menyinggung ataupun menyakiti hati orang lain, dan dalam hal ini seseorang 

dituntut untuk mampu berperilaku asertif atau tegas.  

Perilaku asertif lebih adaptif daripada submisif atau agresif, asertif 

menimbulkan harga diri yang tinggi dan hubungan interpersonal yang 

memuaskan. Kemampuan asertif memungkinkan orang untuk mengemukakan 
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apayang diinginkan secara langsung dan jelas sehingga menimbulkan rasa senang 

dalam diri dan orang lain menilai baik. 

Sugiyo (2005:112) menjelaskan bahwa ketegasan merupakan suatu bentuk 

sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan beberapa sikap seperti : 1) 

Perilaku yang membuat individu mampu bertindak dengan caranya sendiri tetapi 

juga tidak menutup diri dari saran orang lain yang menjadikan dirinya lebih baik 

2) Mampu menyuarakan hak-haknya tanpa menyinggung orang lain. Percaya diri, 

mengekspresikan diri secara spontan (pikiran dan perasaan), banyak dicari dan 

dikagumi orang lain 

Tidak semua remaja dapat berperilaku asertif. Perilaku asertif sangat 

penting bagi remaja, karena apabila seorang remaja tidak memiliki keterampilan 

untuk berperilaku asertif atau bahkan tidak dapat berperilaku asertif, disadari atau 

tidak remaja akan kehilangan hak-hak pribadi sebagai individu dan cenderung 

tidak dapat menjadi individu yang bebas dan akan selalu berada dibawah 

kekuasaan orang lain.  

Alasan seorang remaja tidak dapat berperilaku asertif adalah karena 

mereka belum menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk berperilaku asertif. 

Seorang remaja dipilih, karena pada masa ini terdapat keraguan akan identitas diri 

sebagai remaja. Perilaku asertif diperlukan oleh seorang remaja, terlebih apabila 

seorang remaja berada dalam lingkungan yang kurang baik, pada satu sisi seorang 

remaja tidak ingin kehilangan teman dan pada sisi lainnya seorang remaja tidak 

ingin terjerumus pada hal-hal yang negatif. 
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Terbukti hasil pengamatan langsung dan wawancara yang dilakukan 

peneliti kepada beberapa siswa di SMKN 1Trenggalek diperoleh fakta bahwa 

terdapat beberapa persoalan yang berkaitan dengan ketegasan. Persoalan yang 

muncul diantaranya adalah ketidakmampuan siswa untuk mengatakan secara tegas 

akan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Perasaan tidak enak apabila 

menolak ajakan teman dan takut dianggap tidak setia kawan seperti tidak bisa 

menolak untuk bolos pada pelajaran tertentu. Perilaku ini dapat dibuktikan dengan 

absensi harian siswa. Tidak sedikit siswa yang bolos pada pelajaran tertentu setiap 

harinya. Pada saat pertemuan dengan wali muridpun dengan permasalahan yang 

sama, siswa berangkat ke sekolah dari rumah, berseragam rapi namun mereka 

tidak sampai ke sekolah. Setelah ditindaklanjuti ternyata siswa tersebut sekedar 

nongrong di warung kopi, main play station, merokok di pinggir jalan. Mereka 

kebanyakan ikut-ikutan teman ataupun diajak oleh temannya. Hal lainnya, kurang 

bisa bersosialisasi dengan teman sebaya karena merasa kurang percaya diri yang  

disebabkan oleh gaya hidup dan perbedaan status ekonomi.  

Selain itu, perilaku-perilaku non asertif di luar sekolah baik dilakukan oleh 

remaja maupun orang dewasa yang pernah peneliti temui diantaranya: 

kekurangberanian seseorang untuk menegur orang lain yang sedang merokok di 

sembarang tempat, membuang sampah tidak pada tempatnya, tidak berani 

menegur meskipun perilaku tersebut adalah salah, dan perilaku yang mereka 

tunjukkan hanyalah menggerutu, ada juga yang menunjukkan bahasa non verbal 

(menghindari asap rokok dengan menutup hidung dengan tangan) dan berbagai 

macam perilaku yang non asertif lainnya.  
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Fensterheim dan Baer (dalam Ayuni: 2010) mengatakan remaja yang 

asertif adalah remaja yang mengemukakan pendapat dengan ekspresi yang 

sebenarnya tanpa rasa takut serta dapat berkomunikasi dengan orang lain secara 

lancar. Sebaliknya remaja yang kurang asertif adalah remaja yang mempunyai 

ciri-ciri terlalu mudah mengalah (lemah), mudah tersinggung, cemas, kurang 

yakin pada diri sendiri, sukar mengadakan komunikasi dengan orang lain dan 

tidak merasa bebas untuk mengemukakan masalah dan hak-hak yang diinginkan. 

Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh Hasanah, Suharso, Saraswati  

(2014) menyatakan bahwa teman sebaya melakukan sesuatu itu untuk 

mendapatkan persepsi positif dari orang lain. Menurut penelitian yang dilakukan, 

dengan memberikan persepsi positif terhadap orang lain maka teman sebaya dapat 

memberikan pengaruh perilaku asertif yang baik terhadap orang lain.  

Penelitian menyebutkan ada pengaruh 4,31% dari perilaku teman sebaya 

terhadap asertivitas. Pengaruh tersebut berasal dari motivasi, emosi, sikap dari 

perilaku teman sebaya yang ditimbulkan. Didukung dengan penelitian yang 

dilakukan, pada umumnya banyak remaja non-asertif yang dihinggapi rasa takut 

sehingga mereka tidak mau menyatakan perasaan, kebutuhan, dan pendapatnya 

yang paling biasa sekalipun, sehingga remaja selalu merasa bersalah atas segala 

tindakan atau keputusan yang diambilnya itu. Banyak remaja yang menyatakan 

ide atau kebutuhannya dengan cara tidak begitu menonjolkan diri, sehingga orang 

lain tidak menghargai atau bahkan meremehkan mereka. Oleh karena itulah 

remaja cenderung enggan bersikap asertif untuk menghindari hal-hal yang tidak 

diinginkan yaitu adanya rasa takut apabila nantinya dijauhi oleh teman-temannya. 



6 
 

Dalam konteksnya bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan formal 

yang berhadapan langsung dengan para siswa dituntut untuk menanamkan sikap 

asertif pada para siswa. Tentu hal ini membutuhkan proses yang panjang untuk 

menjadikan para siswa bisa memiliki sikap asertif. 

Bagi para siswa di sekolah, terutama yang berumur antara 13-18 tahun 

(usia remaja) sikap dan perilaku asertif sangat penting karena beberapa alasan 

sebagai berikut: pertama, sikap dan perilaku asertif akan memudahkan remaja 

tersebut bersosialisasi dan menjalin hubungan dengan lingkungan seusianya 

maupun di luar lingkungannya secara efektif; kedua, dengan kemampuan untuk 

mengungkapkan apa yang dirasakan dan diinginkannya secara langsung  dan terus 

terang, maka para siswa bisa menghindari munculnya ketegangan dan perasaan 

tidak nyaman akibat menahan dan menyimpan sesuatu yang ingin diutarakannya; 

ketiga, dengan memiliki sikap asertif, para siswa dapat dengan mudah mencari 

solusi dan penyelesaian dari berbagai kesulitan atau permasalahan yang 

dihadapinya secara efektif sehingga permasalahan itu tidak akan menjadi beban 

pikiran yang berlarut-larut; keempat, asertivitas akan membantu para siswa untuk 

meningkatkan kemampuan kognitif, memperluas wawasan tentang lingkungan, 

dan tidak mudah berhenti pada sesuatu yang tidak diketahuinya (memiliki rasa 

keingintahuan yang tinggi); kelima, asertif terhadap orang lain yang bersikap atau 

berperilaku kurang tepat, bisa membantu remaja yang bersangkutan untuk lebih 

memahami kekurangannya sendiri, dan bersedia memperbaiki kekurangan 

tersebut  (Sikone, 2006). 
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Self esteem merupakan evaluasi yang dibuat individu dan kebiasaan 

memandang dirinya terutama mengenai sikap menerima atau menolak, dan 

indikasi besarnya kepercayaan individu terhadap kemampuannya, keberartian, 

kesuksesan, dan keberhargaannya. Secara singkat self esteem adalah personal 

judgement mengenal perasaan berharga atau berarti yang diekspresikan dalam 

sikap-sikap individu terhadap dirinya. Siswa yang memiliki harga diri rendah 

ketika gagal melakukan sesuatu akan menginterpretasikan diri mereka tidak 

berharga, merasa bahwa hidup ini berarti, putus asa dan mempengaruhinya dalam 

berperilaku. 

Self esteem merupakan hal yang penting bagi siswa karena dapat 

membantu siswa dalam pencarian identitas dirinya yang merupakan salah satu 

tgas perkembangan yang krusial pada masa remaja. Proses pembentukan identitas 

diri memiliki kaitan erat dengan bagaiman remaja menilai atau mengevaluasi diri 

karena perkembangan self esteem pada remaja akan menentukan keberhasilan 

maupun kegagalannya di masa mendatang (Santrock, 2007:184) 

Dalam setting sekolah, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa 

harga diri ternyata memiliki hubungan erat dengan performansi akademik, 

penyesuaian sosial, dan intensitas perbuatan melanggar hukum. Penelitian yang 

dilakukan oleh Rosidi., Sutoyo , Purwanto, (2018) menunjukkan bahwa kelompok 

terapi realitas efektif untuk meningkatkan harga diri.  Penelitian lainnya juga 

menunjukkan bahwa dengan teknik yang digunakan terbukti dapat meingkatkan 

harga diri siswa. Konseli secara bertahap mampu mengontrol perilaku dan 



8 
 

perlahan-lahan menghilangkan kontrol orang lain yang sifatnya negatif (Sholihah, 

dkk: 2014).  

Putrisari dkk (2017) menemukan bahwa adanya hubungan antara self 

esteem dengan self efficacy terhadap prokastinasi akademik. Muslimah, dkk 

(2013) membuktikan bahwa semakin tinggi self esteem maka semakin tinggi need 

achievement yang dimiliki dan sebaliknya semakin rendah self esteem maka 

semakin rendah pula need achievement yang dimiliki siswa. 

Dengan demikian, berbagai fenomena kasus yang dikuatkan oleh beberapa 

hasil penelitan di atas cukup menunjukkan perlunya upaya pemberian layanan 

bantuan kepada siswa SMK untuk meningkatkan self esteem. Karena itu, 

bimbingan dan konseling di sekolah, sebagai salah satu wadah yang 

bertanggungjawab atas tumbuh kembang optimal siswa, perlu melakukan 

tindakan-tindakan tertentu secara preventif maupun kuratif untuk menangani 

permasalahan self esteem rendah . Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada 

beberapa konselor di sekolah menengah kejuruan, diketahui bahwa permasalahan 

self esteem masih belum ditangani secara optimal di sekolah-sekolah, sebagian 

konselor di sekolah menggunakan pendekatan yang kurang tepat dalam 

menangani harga diri. Para konselor mengakui bahwa self esteem diajarkan 

dengan metode ceramah sehingga tidak banyak berpengaruh pada peningkatan 

harga diri siswa. 

Selama ini telah terdapat beberapa upaya penelitian yang dilakukan untuk 

menguji efektifitas teknik-teknik dan strategi-strategi bantuan tertentu dalam 

meningkatkan self esteem siswa. Bimbingan kelompok merupakan salah satu 
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teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai 

perkembangan secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, serta 

nilai-nilai yang dianutnya, dan dilaksanakan dalam situasi kelompok (Romlah, 

2006:17).  

Bimbingan kelompok bersifat pencegahan dan pengembangan. Kegiatan 

bimbingan kelompok dilaksanakan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. 

Pemilihan teknik yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan bergantung pada sifat 

kegiatan, tujuan yang akan dicapai, dan kepribadian serta keterampilan konselor 

dalam menggunakan teknik tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Jawandi., Sugiharto., Tadjri (2016) membuktikan bahwa bimbingan kelompok 

dengan teknik game storming dan teknik token economy dapat meningkatkan 

kreativitas siswa. Selain itu  Anomsari., Hartati., Awalya (2013) juga 

membuktikan bahwa bimbingan kelompok dapat meningkatkan nilai kemandirian 

siswa. Wandasari., Sugiyo., Setyowani (2018) layanan bimbingan kelompok 

teknik Communication Game efektif untuk meningkatkan interaksi sosial. 

Penelitian yang lainnya Rini dan Sugiharto, (2017) membuktikan bahwa adanya 

pengaruh layanan bimbingan kelompok dengan perilaku prososial. Dengan 

beberapa penelitian tersebut dapat membuktikan bahwa teknik-teknik yang ada 

dalam bimbingan kelompok efektif dapat meningkatkan perilaku tertentu. Untuk 

itu, konselor hendaknya berusaha mengembangkan dirinya dan kreativitasnya agar 

dapat memilih dan menggunakan teknik yang tepat sesuai dengan tujuan 

bimbingan dan konseling (Romlah, 2006: 125).  



10 
 

Dalam penyampaian bimbingan kepada siswa, konselor sering  

menggunakan metode ceramah dan sebatas pemberian informasi saja tanpa ada 

latihan. Masih banyak dijumpai siswa yang berperilaku kurang asertif maupun 

siswa yang memiliki self esteem rendah menunjukkan bahwa metode ceramah 

tidak cukup untuk menjabarkan bagaimana berperilaku asertif maupun memiliki 

self esteem yang tinggi.  

Layanan bimbingan kelompok ini berpeluang besar dapat dilaksanakan 

oleh konselor di sekolah. Layanan ini dapat menjadi promosi yang tepat bagi 

siswa mengenai pentingnya keberadaan konselor bagi mereka di sekolah secara 

luas. Bimbingan kelompok dinilai fleksibel dalam hal waktu dan tempat 

pelaksanaannya. Selain itu, berbagai macam informasi yang dibutuhkan oleh 

siswa dapat diberikan secara kelompok sehingga lebih ekonomis. Bimbingan 

kelompok juga merupakan layanan yang efektif dan efisien diberikan kepada 

siswa dalam skala besar apabila sekolah memiliki konselor yang masih terbatas 

sedangkan siswa yang perlu dibimbing begitu banyak sehingga layanan 

perorangan tidak dapat diberikan secara merata. 

Meskipun bimbingan kelompok memiliki kekuatan dan peluang besar 

untuk dilaksanakan di sekolah, layanan ini juga memiliki kelemahan dan 

hambatan dalam pelaksanaannya. Kelemahannya adalah bimbingan kelompok 

pada dasarnya hanya ditujukan untuk mencegah timbulnya masalah dan 

mengembangkan potensi siswa saja sehingga jika diketahui ada siswa yang 

mengalami masalah, penanganannya tetap menggunakan konseling. Adapun 

hambatannya terletak pada waktu pelaksanaannya. 
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Bimbingan kelompok idealnya diselenggarakan secara tertib dan teratur 

baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya yang mana disesuaikan dengan 

prosedur pelaksanaannya. Adapun langkah-langkah operasional bimbingan 

kelompok dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penilaian, 

dan diakhiri dengan tindak lanjut dan laporan.  

Pada kenyataannya, pelaksanaan bimbingan kelompok yang dilaksanakan 

di SMKN 1 Trenggalek bisa dikatakan masih belum sepenuhnya memenuhi 

kriteria tersebut. Layanan bimbingan kelompok yang dilaksanakan masih belum 

dilakukan sesuai tahapan perencanaan yang ada dan pelaksanaannya pun masih 

bersifat insidental jika ada suatu permasalahan yang membutuhkan layanan 

bimbingan kelompok saja. Pelaksanaannya sudah mengikuti tahapan bimbingan 

kelompok, tetapi belum ada teknik tertentu yang dilibatkan. Penilaiannya pun 

hanya dilakukan berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan beberapa siswa 

yang mengikuti kegiatan bimbingan kelompok.  

 Salah satu teknik dalam bimbingan kelompok yaitu game simulation. 

Game simulation ini dibuat untuk tujuan-tujuan tertentu misalnya untuk 

membantu siswa mempelajari pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan 

aturan-aturan sosial (Romlah, 2006: 118). Kondisi ini selaras dengan tujuan 

bimbingan kelompok untuk mengembangkan kemampuan komunikasi siswa 

terutama komunikasinya dengan orang lain.   

 Game simulation ini menggabungkan antara dua teknik, yaitu teknik 

bermain peranan dan teknik diskusi. Game simulation ini pada dasarnya hampir 

sama dengan permainan peranan, tetapi dalam game simulation terkadang  

pemainnya menghalangi pemain lainnya. Dalam permainan ini, para pemainnya 
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berkelompok dan berkompetisi untuk mencapai suatu tujuan dengan menaati 

peraturan tertentu. Selain itu, para pemain harus berperan dan berperilaku seperti 

jika mereka terlibat dalam situasi kehidupan yang sebenarnya. Dengan demikian, 

para pemain dapat belajar menganalisis dan memperbaiki tingkah laku yang dirasa 

kurang tepat jika diterapkan di masyarakat. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fithriyana., Sugiharto.,  

(2014), diketahui bahwa  bimbingan kelompok melalui permainan simulasi dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi antar pribadi. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok melalui game simulation 

dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa secara umum. 

Dalam hal ini, salah satu bentuk perilaku sosial adalah kemampuan berperilaku 

asertif dan memiliki kemampuan self esteem yang baik. Oleh karena itu, 

bimbingan kelompok melalui permainan dianggap dapat juga digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan berperilaku asertif dan memiliki kemampuan self 

esteem yang baik. 

Para siswa yang berada pada tahap usia remaja ini sedang mengalami 

tekanan sosial dari lingkungannya dan sedang mengalami kesulitan menyesuaikan 

diri dengan berbagai perubahan fisik, psikis dan sosial. Dalam hal ini, game 

simulation dapat digunakan untuk menggambarkan lingkungan fisik individu serta 

lingkungan sosialnya. Melalui game simulation ini, siswa dapat mempelajari cara-

cara bertingkah laku di dalam lingkungan sosialnya serta cara berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan orang lain di sekitarnya.  
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Pada game simulation, dibutuhkan adanya partisipasi dari para pemain 

dalam membuat keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang didasarkan 

pada pandangan-pandangan dan tuntutan-tuntutan dari anggota lainnya dalam 

kelompok. Adanya kompetisi untuk menjadi pemenang dalam permainan secara 

tidak langsung akan memaksa anggota kelompok untuk berperan serta aktif 

selama permainan berlangsung. Dukungan dan penerimaan dari anggota 

kelompok akan lebih terlihat sehingga dapat membuat anggota kelompok merasa 

nyaman dan lebih bebas untuk berinteraksi dengan kelompoknya. Dalam hal ini, 

penerapan teknik game simulation dalam bimbingan kelompok diharapkan dapat 

memacu seluruh anggota kelompok untuk berperan secara aktif dalam rangkaian 

kegiatan bimbingan kelompok. 

Bimbingan kelompok dengan teknik game simulation ini juga dapat 

mengatasi kejenuhan siswa. Penggunaan teknik ini dapat menjadi selingan karena 

dalam mengikuti proses pembelajaran sehari-hari sebagian besar guru 

menggunakan metode ceramah dan diskusi. Melalui kegiatan bimbingan 

kelompok dengan teknik game simulation ini, siswa tetap dapat mempelajari 

sesuatu sambil bermain. Pada saat melakukan game simulation ini, siswa dapat 

mengalami proses belajar tanpa disadarinya. Proses belajar aktif dalam kondisi 

yang menyenangkan dimana siswa terlibat langsung di dalamnya akan lebih 

berkesan dan membekas dalam diri siswa. 

Bimbingan kelompok dengan menggunakan teknik game simulation ini 

merupakan salah satu cara untuk merefleksikan realitas kehidupan sehari-hari 

melalui suasana bermain dan dibuat untuk tujuan tertentu seperti untuk membantu 

siswa mempelajari pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan aturan-aturan 
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sosial. Kondisi ini diharapkan menarik bagi siswa  sehingga memungkinkan 

mereka mau terlibat secara mendalam dalam kegiatan bimbingan kelompok. 

Dengan demikian, siswa  diharapkan mampu terlibat secara aktif dalam proses 

dinamika kelompok yang menyenangkan dan memainkan peran dalam situasi 

yang menyerupai kehidupan nyata.  

Dari hasil beberapa permasalahan di atas, peneliti memandang perlu untuk 

mengujicobakan layanan bimbingan kelompok dengan teknik game simulation 

untuk meningkatkan perilaku asertif dan self esteem siswa SMKN 1 Trenggalek. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasi 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1.2.1 Kekurangmampuan siswa untuk mengungkapkan secara tegas apa yang 

tidak sesuai atau kurang tepat sesuai dengan hati nuraninya terwujud 

dengan berbagai permasalahan pribadi sosial yang muncul. 

1.2.2 Adanya siswa yang belum jujur dan terbuka dalam menyampaikan 

pendapatnya 

1.2.3 Masih ada siswa yang malu-malu mengekspresikan kemampuan di depan 

umum padahal siswa tersebut mampu untuk melakukannya, membanding-

bandingkan dirinya dengan orang lain. 

1.2.4 Materi bimbingan dan konseling yang diberikan di SMK Negeri 1 

Trenggalek masih monoton. Stategi pemberian layanan juga didominasi 

oleh layanan klasikal. Layanan dalam setting kelompok akan dilaksanakan 
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manakala ada siswa yang mengalami masalah, khususnya pelanggaran tata 

tertib sekolah dan masalah-masalah pertengkaran antar anggota kelompok.  

1.2.5 Bimbingan kelompok yang selama ini dilaksanakan belum  melewati 

tahapan yang sudah baku (pembentukan, peralihan, kegiatan, dan 

pengakhiran) sehingga efektivitas layanan kurang tercapai. 

 

1.3 Cakupan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan untuk memfokuskan arah penelitian, 

maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada upaya meningkatkan perilaku 

asertif dan self esteem siswa dengan menggunakan layanan bimbingan kelompok 

teknik game simulation. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Apakah game simulation sebagai teknik bimbingan 

kelompok efektif dalam meningkatkan perilaku asertif dan self esteem siswa 

SMK?”. 

Dari rumusan masalah, selanjutnya dijabarkan secara spesifik dalam 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1.4.1 Bagaimana gambaran perilaku asertif sebelum dan sesudah mendapatkan 

layanan bimbingan kelompok teknik game simulation pada siswa SMK 

Negeri 1 Trenggalek? 
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1.4.2 Bagaimana gambaran self esteem sebelum dan sesudah mendapatkan 

layanan bimbingan kelompok teknik game simulation pada siswa SMK 

Negeri 1 Trenggalek? 

1.4.3 Apakah layanan bimbingan kelompok teknik game simulation efektif 

untuk meningkatkan perilaku asertif pada siswa SMK Negeri 1 

Trenggalek? 

1.4.4 Apakah layanan bimbingan kelompok teknik game simulation efektif 

untukmeningkatkan self esteempada siswa SMK Negeri 1 Trenggalek? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah “untuk mengetahui keefektifan layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik game simulation untuk meningkatkan perilaku asertif dan self 

esteem siswa SMK”. 

Dari tujuan umum, selanjutnya dijabarkan secara spesifik dalam tujuan 

penelitian untuk memperoleh data empiris tentang:  

1.5.1 Mendeskripsikan dan menganalisis perilaku asertif sebelum dan sesudah 

mendapatkan layanan bimbingan kelompok teknik game simulation pada 

siswa SMK Negeri 1 Trenggalek. 

1.5.2 Mendeskripsikan dan menganalisis self esteem sebelum dan sesudah 

mendapatkan layanan bimbingan kelompok teknik game simulation pada 

siswa SMK Negeri 1 Trenggalek. 
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1.5.3 Seberapa besar keefektifan layanan bimbingan kelompok teknik game 

simulation terhadap peningkatan perilaku asertif pada siswa SMK Negeri 1 

Trenggalek 

1.5.4 Seberapa besar keefektifan layanan bimbingan kelompok teknik game 

simulation terhadap peningkatan self esteem pada siswa SMK Negeri 1 

Trenggalek. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembang 

teori utama serta memperkaya kajian teori dan dapat dijadikan bahan 

pertimbangan pada penelitian-penelitian selanjutnya mengenai keefektifan 

layanan bimbingan kelompok dengan teknik game simulation untuk 

meningkatkan perilaku asertif dan self esteem siswa SMK. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi Guru Bimbingan dan Konseling 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam pelaksanaan 

layanan bimbingan dan konseling di sekolah khususnya bimbingan kelompok, 

sehingga nantinya dapat menunjang efektivitas dari layanan yang diberikan. 

1.6.2.2 Bagi Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pertimbangan dan landasan 

untuk mengadakan penelitian lanjutan tentang bimbingan kelompok, teknik game 
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simulation, perilaku asertif dan self esteem, tidak hanya pada teoritis saja tapi juga 

sampai pada tahap internalisasi dan pengembangannya 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, KERANGKA BERPIKIR 

DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Dalam kajian pustaka ini peneliti mengungkapkan, menegaskan, 

menyanggah, mengisi kekosongan atas mengembangkan hasil penelitian terdahulu 

sehingga menghasilkan kebaharuan penelitian. Adapun beberapa hasil penelitian 

yang kajiannya dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini, yaitu: 

Pada penelitian yang berkaitan dengan perilaku asertif, Svensson., dkk. 

(2017). Studi ini berkontribusi pada bidang implementasi dengan memberikan 

contoh implementasi yang cepat dan mudah dari model layanan Assertive 

Community Treatment (ACT) pada self esteem. Wei, dkk (2008) dalam penelitian 

ini meneliti 3 strategi coping (reflektif, menekan, dan reaktif), bersama dengan 

harga diri, sebagai moderator dari hubungan antara persepsi diskriminasi dan 

gejala depresi. Peningkatan kecenderungan untuk menggunakan penekanan 

coping tampaknya memperkuat hubungan antara diskriminasi yang dirasakan dan 

gejala depresi. Sebaliknya, hubungan antara persepsi diskriminasi dan gejala 

depresi tidak signifikan ketika coping reaktif jarang digunakan, tetapi hanya untuk 

siswa dengan harga diri yang relatif tinggi. Hal ini berkaitan dengan tingkatan 

dalam self esteem 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Pambudi., Supriyo (2016) 

membuktikan bahwa terdapat pengaruh layanan penguasaan konten teknik 
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sosiodrama terhadap perilaku asertif siswa. Begitupun penelitian yang dilakukan 

oleh Sari., Sismiati., Hidayat (2013) tentang asertivitas siswa terhadap perilaku 

seksual berdasarkan hasil perhitungan diperoleh gambaran asertivitas siswa 

terhadap perilaku seksual berupa 54% siswa berada pada kategori asertif yang 

artinya sebagian siswa pada kategori asertif . 

Penelitian Susilowati., Justitia (2012) menyatakan bahwa dalam  

membuktikan kegiatan perlakuan yang dilakukan membuahkan hasil yang baik 

yaitu adanya perbedaan pemahaman siswa mengenai asertif. Silaen., Dewi (2015) 

menyatakan bahwa dalam penelitiannya terdapat hubungan antara regulasi emosi 

dengan asertivitas.  

Berkaitan dengan penelitian tentang perilaku asertif terhadap 

penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja,dan  perilaku seksual siswa dilakukan 

oleh Hartati., Dimyati., Herdi (2015)  yaitu pengaruh pelatihan asertif dilakukan 

untuk meningkatkan asertivitas terhadap penyalahgunaan narkoba. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya peningkatan perilaku asertif dengan melakukan 

latihan asertif yang diterapkan kepada anak didik. Anak didik dapat meningkatkan 

asertivitas baik verbal maupun non verbal dengan langkah-langkah yang terdapat 

dalam latihan asertif. Teknik ini dapat dilaksanakan dengan asumsi anak didik 

mampu dan memiliki keberanian dalam meningkatkan asertivitas terutama dalam 

penyalahgunaan narkoba. Hal ini berkaitan dengan salah satu indikator dalam 

asertif. 

Kecenderungan kenakalan remaja berdasarkan pola asuh dan peran media 

massa terhadap perilaku asertif dilakukan oleh Sriyanto, dkk (2014). Pola asuh 
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memang sangat berpengaruh pada kecenderungan kenakalan remaja dan perilaku 

asertif yang ditunjukkan. Adapun asertivitas siswa terhadap perilaku seksual,  

diteliti oleh Sari., Hidayat. (2013) mengungkapkan bahwa siswa berlaku tegas 

untuk menolak pada gaya seksual yang negatif. Selain itu Rahma., Didianingrum., 

Endrijati (2014) mengungkapkan adanya hubungan antara sikap asertif dengan 

kecenderungan menjadi korban kekerasan dalam pacaran remaja. Dengan 

berperilaku asertif siswa mau untuk menolak dengan tegas dan halus tanpa 

menyakiti orang yang diajak bicara. Hal ini sesuai dengan salah satu indikator 

asertif yaitu menolak secara tegas.  

Pada penelitian self esteem, Srivastava., Joshi (2014) dalam penelitiannya 

mengungkapkan faktor penting dalam menangani tantangan ini adalah konsep diri 

yang positif dan harga diri yang tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

melihat hubungan antara konsep diri akademik, dan harga diri anak laki-laki dan 

perempuan perkotaan dan pedesaan di sekolah yang memiliki fasilitas tinggi dan 

rendah. Itu dihipotesiskan bahwa konsep diri akademik dan harga diri anak laki-

laki dan perempuan perkotaan dan pedesaan di kedua sekolah fasilitas tinggi dan 

rendah berkorelasi positif. Demikian pula untuk mengukur harga diri, adaptasi 

India dari kuesioner harga diri Rosenberg oleh Srivastava & Joshi (2007). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara konsep diri akademik 

dan harga diri anak laki-laki dan perempuan. 

Elsevier (2012), harga diri dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti citra 

tubuh, berat badan, kinerja akrobatik, dan kemampuan olahraga dan partisipasi. 

Secara khusus, berat badan yang lebih berat telah ditemukan untuk memprediksi 
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harga diri yang lebih rendah pada anak perempuan. Harga diri memainkan peran 

sentral dalam kesehatan mental anak muda. Orang dengan harga diri yang rendah 

semakin cenderung melaporkan ketidakpuasan dengan ukuran atau bentuk tubuh 

mereka, tanpa memandang usia atau jenis kelamin. Karena citra tubuh mewakili 

sebagian besar konsep diri seseorang, tidak mengherankan bahwa harga diri dan 

kepuasan tubuh terkait. daya tarik, dan lintas budaya, cita-cita daya tarik dan 

keindahan dapat bervariasi dan mencakup banyak komponen yang berbeda. Harga 

diri umum digunakan untuk menggambarkan dan mengukur keseluruhan rasa diri 

dan rasa harga diri di kalangan anak muda. Pengaruh pada konsep diri termasuk 

jenis kelamin, usia, dan tahap perkembangan pubertas. Harga diri telah 

didefinisikan sebagai rasa yang lebih atau kurang berkelanjutan untuk menyukai 

diri sendiri. Ini biasanya dinyatakan dalam tiga cara utama, yaitu, harga diri 

global, perasaan harga diri, dan evaluasi diri. Harga diri global, juga biasa dikenal 

sebagai sifat harga diri, mengacu pada variabel kepribadian yang mewakili cara 

orang pada umumnya merasa tentang diri mereka sendiri. Hal ini dianggap relatif 

tahan lama lintas waktu dan situasi. Perasaan harga diri, atau harga diri negara, 

mengacu pada reaksi evaluasi diri terhadap berbagai peristiwa. Contohnya 

termasuk reaksi terhadap pengalaman yang dapat mengancam harga diri. 

Anastacio (2016), menunjukkan harga diri yang relatif rendah dengan 

anak perempuan memiliki nilai yang lebih rendah daripada anak laki-laki, tanpa 

perbedaan yang signifikan. Tidak ada korelasi yang ditemukan antara harga diri 

dan waktu di institusi. Ketegasan sampel rata-rata (23,97) dan lebih tinggi untuk 

anak perempuan daripada anak laki-laki, dengan korelasi yang signifikan positif 
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dengan nilai sarjana. Jugaketahanan rata-rata (25,97), memiliki anak perempuan 

sedikit lebih rendah daripada anak laki-laki dan tidak ada perbedaan atau korelasi 

yang signifikan yang ditemukan 

Timothy., dkk.(2010) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa harga diri, 

locus of control, neuroticism, dan self-efficacy umum merupakan prediktor 

signifikan dari kepuasan kerja dan kinerja pekerjaan. Namun, ada banyak yang 

harus diketahui tentang sifat yang tepatdari sifat-sifat (apakah atau tidak mereka 

adalah indikator dari konstruk evaluasi diri inti yang lebih luas) dan proses di 

mana mereka mempengaruhi hasil ini. Mengingat korelasi serupa dari sifat dengan 

kepuasan dan kinerja yang diamati di sini, dan korelasi tinggi di antara sifat-sifat, 

penelitian di masa depan mengingat sifat-sifat ini bersama-sama muncul dijamin. 

Yeh, (2012) Interkoneksi self-construal, harga diri kolektif, usia, dan 

jenis kelamin digunakan untuk memprediksi sikap terhadap mencari bantuan 

psikologis profesional di antara sampel siswa SMP, SMA, dan perguruan tinggi di 

Taiwan. Ates, Bunyamin (2016) dalam penelitiannya mengungkapkan sejauh 

mana variabel dukungan sosial yang dirasakan (keluarga, teman dan orang-orang 

khusus) dan ketegasan memprediksi tingkat kesejahteraan psikologis calon 

konselor psikologis. Menurut temuan penelitian, variabel ketegasan dan dukungan 

sosial yang dirasakan dari keluarga, teman dan orang-orang khusus secara 

signifikan memprediksi kesejahteraan psikologis. 

Penelitian yang menyatakan bahwa pentingnya harga diri untuk 

meningkatkan perilaku tertentu yang terdapat pada penelitian Srisayekti & Setiady 

(2015) yaitu terdapat hubungan  antara self esteem dan perilaku mengancam. 
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Adapun penelitian yang dilakukan oleh Hidayati, NW (2016) menyebutkan 

adanya hubungan tentang harga diri dengan konformitas teman sebaya terhadap 

kenakalan remaja. Selain itu Yuliatri dan Kartika (2015) menyatakan bahwa 

perilaku konsumtif pada remaja putri memiliki hubungan yang signifikan terhadap 

konformitas dan harga diri siswa tersebut. Body image positif  juga berperan 

dalam menumbuhkan harga  diri yang positif pula. 

Khotimah., Radjah., Handarini (2016) dalam penelitiannya mengatakan 

bahwa self esteem mengandung pengertian bahwa self esteem tidak dilihat faktor 

demi faktor atau aspek demi aspek. Tetapi self esteem dilihat secara menyeluruh, 

global sebagai kesatuan yang bulat. Self esteem yang tinggi sangat penting bagi 

setiap individu, untuk membuat diri semakin tertantang dan terus berperilaku 

produktif dalam membuat perubahan yang lebih baik. Karena itu setiap orang 

perlu memahami dirinya sebagai seseorang yang berharga, mmapu untuk 

menguasai tugas dan mampu menghadapi tantangan dalam hidupnya. 

Selain itu, Andriyani dkk (2013) melakukan penelitian tentang 

pengembangan media permainan sumpit lingkaran aksi asertif pada siswa. 

permainan ini digunakan untuk meningkatkan pemahaman perilaku asertif pada 

siswa yang berupa seperangkat permainan yang terdiri dari papan permainan, 

buku petunjuk penggunaan, kartu aksi, lembar reward,poin reward, tempat 

penyimpan kartu, tempat penyimpan point reward, tempat penyimpanan 

permainan lingkaran aksi, modul materi pemahaman perilaku asertif. Secara 

keseluruhan, modul tersebut dalam kategori baik dan layak digunakan untuk 

meningkatkan pemahaman tentang perilaku asertif siswa. sejalan dengan 
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penelitian yang dilakukan, game simulation juga menggunakan beberan simulasi 

yang didesain khusus untuk media permainan.  

Pada penelitian yang mendukung bimbingan kelompok diantaranya pada 

penelitian yang dilakukan oleh Aini., Sugiharto., Sutoyo (2018) melakukan 

pengembangan model bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama untuk 

meningkatkan penyesuaian diri siswa. Bimbingan kelompok yang dilaksanakan 

efektif untuk meningkatkan penyesuaian diri.  Pada Awlawi., Hafidz (2013) 

menggunakan penelitian layanan bimbingan kelompok teknik bermain peran 

efektif dalam meningkatkan self esteem siswa. Dengan memerankan situasi yang 

terjadi, individu atau peserta akan menumbuhkan keinginan untuk mengubah 

pernyataan negatif dalam diri menjadi pernyataan positif, lebih mampu 

menghargai dirinya dan orang lain sehingga dapat berperilaku positif di dalam 

aktifitasnya sehari-hari baik di sekolah, rumah, maupun di lingkungan bermain. 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Kasanah (2014) dalam 

pengembangan media sumpit asertif untuk bimbingan kelompok memiliki tujuan 

menghasilkan produk yang layak berupa media sumpit asertif yang dimanfaatkan 

oleh konselor dan siswa dalam meningkatkan pemahaman perilaku asertif. media 

ini dikatakan sudah layak dan sesuai sehingga dapat digunakan sebagai salah satu 

media dalam layanan bimbingan. 

Beberapa penelitian yang menggunakan game sebagai media pembelajaran 

atau bimbingan pada penelitian Putro., Sugiharto., Sugiyo (2013) menggunakan 

teknik permainan untuk mengurangi communication apprehension. Sedangkan 

Januart., Mamesah., Hanim, (2014) menggunakan teknik permainan Pass The 
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Compliment dalam layanan bimbingan kelompok terhadap peningkatan Self 

Esteem SD. Secara objektif permainan ini bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran dan harga diri dengan menghadapi aspek yang berbeda dari karakter 

anak. Melaui permainan ini anak dapat belajar kesadaran tentang citra dirinya 

hingga mengenal self-esteem-nya sendiri, dengan menghadapkan aspek yang 

berbeda dari setiap karakter anak. Artinya, anak akan menilai diri sendiri 

kemudian teman yang lain akan menanggapi berdasarkan sudut pandang 

temannya masing-masing.  

Pada penelitian Jannah., Zen., Muslihati (2016) mengembangkan game 

simulation keterbukaan diri untuk siswa. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

keterbukaan diri siswa dapat ditingkatkan dengan bimbingan kelompok. Dengan 

menggunakan game simulation. Teknik game simulation dipilih karena siswa 

lebih antusias dalam mengikuti permainan, serta dalam game simulation terdapat 

diskusi kelompok yang dapat menjadikan hubungan sosial siswa terjalin. Produk 

ini sangat layak digunakan untuk konselor dalam segi ketepatan, kegunaan, 

kemudahan dan kemenarikan. 

Adapun penelitian yang lain, Sanjaya, (2017) menerapkan teknik 

permainan monopoli dalam bimbingan karir untuk meningkatkan jiwa 

berwirausaha siswa. Teknik permainan monopoli dalam bimbingan karir 

berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan jiwa berwirausaha. Game 

simulation ini dilakukan secara sukarela yang dilakukan dalam batas ruang dan 

waktu tertentu yang sudah ditetapkan, menurut aturan yang sudah diterima secara 
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sukarela tapi mengikat sepenuhnya, disertai oleh perasaan tegang dan gembira, 

dan kesadaran lain daripada kehidupan sehari-hari 

Barbara & Hariastuti (2011) membuktikan bahwa melalui media 

permainan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam mengikuti layanan 

informasi pada siswa. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari, Indah (2012) 

mengembangkan model bimbingan kelompok dengan teknik simulasi untuk 

menigkatkan kecerdasan emosi siswa. peneliti memunculkan gagasan untuk 

mengembangkan layanan bimbingan kelompok dengan teknik yang efektif dalam 

meningkatkan kecerdasan emosi siswa. Teknik dalam bimbingan kelompok 

dipandang efektif untuk menigkatkan kecerdasan emosi adalah game simulation 

yang didasarkan pada asumsi bahwa game simulation melibatkan siswa secara 

aktif dalam proses dinamika kelompok yang menyenangkan. Dalam hal ini siswa 

memainkan peran dalam situasi yang menyerupai kehidupan nyata. Siswa 

mereaksi isyarat-isyarat sebagaimana ditemui dalam lingkungan yang sebenarnya, 

oleh karena game simulation tersebut merefleksikan realitas kehidupan sehari-hari 

yang menyenangkan melalui suasana bermainnya, maka kondisi tersebut menarik 

bagi para siswa sehingga mereka merasa senang dan terlibat secara mendalam 

dengan kegiatan bimbingan kelompok, siswa juga akan menguasai konsep dan 

ketrampilan intelektual, sosial dan motorik dalam bidang yang dipelajarinya serta 

mampu belajar melalui situasi tiruan dengan system umpan balik dan 

penyempurnaan yang berkelanjutan. 

Penelitian Loban., Wibowo., Purwanto (2017) meneliti tentang model 

bimbingan kelompok dengan menggunakan game untuk meningkatkan hubungan 
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interpersonal siswa. Model bimbingan menggunakan games ini dapat 

menghidupkan dinamika kelompok yang merupakan model yang efektif untuk 

meningkatkan hubungan interpersonal siswa, model yang demikian berarti 

pemberian layanan bimbingan kelompok menggunakan games yang baik, akan 

semakin baik pula dalam meningkatkan hubungan interpersonal siswa. 

Muryanto, dkk (2013) dalam penelitiannya menerapkan teknik game 

simulation untuk mereduksi kecemasan siswa dalam menghadapi Ujian Nasional. 

Pada penelitian Larasati., Setyowati., Tjalla (2015) berkaitan dengan pengaruh 

permainan boneka dalam layanan bimbingan kelompok terhadap kompetensi 

moral siswa. permainan boneka ini ada tiga kelompok tahapan yang harus dilalui 

yaitu experience, identify, analyze, dan generalize. Tiga tahapan ini dilakukan 

secara keseluruhan pada setiap pertemuan. Hasil uji yang dilakukan menunjukkan 

bahwa perbandingan skor yang didapatkan layanan bimbingan kelompok dengan 

permainan boneka lebih tinggi dibandingkan peserta didik yang tidak 

mendapatkan layanan bimbingan. Begitupun dengan game simulation juga 

menmiliki beberapa tahapan dalam melaksanakan permainan. 

Purwandari., Dimyati, (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh 

teknik bingo dalam layanan bimbingan klasikal terhadap pemahaman siswa 

mengenai jenis-jenis pekerjaan. Hasil yang diperoleh, teknik bingo efektif 

digunakan dalam pemahaman siswa terhadap jenis pekerjaan. Teknik yang akan 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan game simulation simas gadir. 
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2.2 Kerangka Teoretis 

2.2.1 Perilaku Asertif 

2.2.1.1 Pengertian Perilaku Asertif 

Ketegasan berasal dari kata dasar tegas, yang dalam kamus Bahasa 

Indonesia berarti; nyata, jelas dan terang benar, tentu tidak ragu lagi, tidak 

bimbang lagi, tidak samar-samar, menerangkan, mengatakan dengan pasti, 

kejelasan, kepastian, dengan kata lain ketegasan diri merupakan sebuah sikap 

terhadap sesuatu hal yang tidak ragu lagi dan penuh pertimbangan (telah 

dipikirkan dengan matang) dengan resiko yang akan diperoleh. 

Assertivitas berasal dari Bahasa Inggris yaitu “assert” yang berarti 

menyatakan, menegaskan, menuntut dan memaksa. Menurut kamus Webster 

Third International kata kerja “assert” berarti menyatakan atau bersikap positif, 

yakni berterus terang atau tegas. To assert dapat juga berarti menyatakan dengan 

sopan dan manis serta hal-hal lain yang menyenangkan diri sendiri. Assertion 

artinya pernyataan yang tegas. Dalam kamus KBBI, tegas diartikan sebagai tentu 

dan pasti (tidak ragu-ragu lagi, tidak samar-samar lagi). 

Definisi awal dari asertif ditekankan pada hak seseorang untuk 

mengutarakan keinginannya ketika semua orang sepakat untuk menghargai hak 

orang lain (Alberti & Emmons, 1970: Lange & Jokubowsky, 1976 dalam Rakos, 

2006:346). Perilaku asertif adalah ekspresi langsung, jujur, dan pada tempatnya 

dari pikiran, perasaan, kebutuhan, atau hak-hak seseorang tanpa kecemasan yang 

beralasan. Langsung artinya pernyataan tersebut dapat dinyatakan tanpa berbelit-

belit dan dapat terfokus dengan benar. Jujur berarti pernyataan dan gerak-geriknya 
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sesuai dengan apa yang diarahkannya. Sedangkan pada tempatnya berarti perilaku 

tersebut juga memperhitungkan hak-hak dan perasaan orang lain serta tidak 

melulu mementingkan dirinya sendiri.Perilaku tegas adalah kemampuan untuk 

mencari, menjaga atau meningkatkan kemampuan pada keadaan pribadi melalui 

ungkapan perasaan atau keinginan. 

John Milton Dillard (Anne: 2007) mendefinisikan perilaku asertif sebagai 

perilaku individu yang penuh keyakinan diri. Artinya pernyataan yang tepat dari 

setiap emosi daripada kecemasan terhadap orang lain. Sedangkan Arthur J. Lange 

and Patricia Jakubowsky (dalam Hargie & Owen, 2005: 290), menekankan 

sebuahkomponen penting dari penegasan, yaitu menghormati hak-hak orang lain. 

Oleh karena itu individu yang terampil harus mencapai keseimbangan antara 

membela hak-hak pribadisementara tidak melanggar hak orang lain. 

Ketika individu menjadi asertif, suara dan bahasa tubuh dapat 

mempengaruhi keseluruhan pesan yang ingin disampaikan. Misalnya nada suara 

yang mantap mungkin mengkomunikasikan kepada orang lain bahwa ketegasan 

verbal menjadi diterima secara serius, sementara nada yang lemah akan 

menurunkan ketegasan. Pesan suara yang mendukung meliputi volume yang 

cukup, kekuatan tekanan suara, perubahan nada suara, dan lain sebagainya. 

Begitupun diungkapkan oleh Rakos yaitu salah satu definisi dari asertif dalam 

mengungkapkan sesuatu, melibatkan komponen verbal dan non verbal (Hargie: 

2006:347). 

Schroeder dkk. (dalam Rakos, 2006:147), menyebutkan:  

“Assertive behaviour comprises a number of partially independent 

response classes. Identified four ‘positive’ response classes – 

admitting personal short-comings (self-disclosure), giving and 
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receiving compliments, initiating and maintaining interactions, and 

expressing positive feelings – and three ‘negative’ or ‘conflict’ 

response classes – expressing unpopular or different opinions, 

requesting behaviour changes by other people, and refusing 

unreasonable requests”. 

 

Maksud pernyataan di atas bahwa definisi perilaku asertif berupa empat 

respon positif  yaitupengungkapan diri (self-disclosure), memberikan dan 

menerima pujian, memulai dan mempertahankan interaksi, dan mengekspresikan 

perasaan positif dan tiga  respon 'negatif' yaitu mengungkapkan tidak populer atau 

berbeda pendapat, meminta perubahan perilaku oleh orang lain, dan menolak 

permintaan yang tidak masuk akal. 

Perilaku asertif juga telah digunakan untuk mengkategorikan tanggapan. 

Trowner (dalam Rakos: 2006:147) mengidentifikasikan dua definisi perilaku 

asertif yaitu keterampilan asertif (self-disclosure, meminta bantuan, tidak setuju, 

dan mengekspresikan perasaan negatif dan positif) dan keterampilan tegas reaktif 

(menolak permintaan, menanggapi perselisihan, dan menanggapi perasaan negatif 

dan positif).  

Alberti dan Emmons (dalam Hargie O, 2003:134)  mengemukakan bahwa 

asertif merupakan suatu tingkah laku individu yang penuh ketegasan yang timbul 

karena adanya kebebasan emosi dari setiap usaha untuk membela hak-haknya 

serta adanya keadaan efektif yang mendukung, yang meliputi mengetahui hak-hak 

pribadi, berbuat sesuatu untuk mendapatkan hak tersebut, dan melakukan hak 

tersebut sebagai suatu usaha untuk mencapai kebebasan emosi. Jadi, dengan 

kemampuan asertif seseorang tidak berusaha dan berperilaku untuk mengganggu 

kebebasan orang lain, tidak menggunakan kekerasan dan akan berbuat hanya 



32 
 

sebatas aturan, etika, nilai social dan budaya, digunakan dengan jujur dan penuh 

respek terhadap orang lain sehingga individu akan mengenal dirinya dengan baik, 

mampu menentukan pilihan, keinginan dan tujuan hidupnya Bila individu tidak 

memiliki kemampuan asertif, maka akan menimbulkan masalah, baik masalah 

bagi dirinya sendiri maupun orang lain. 

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa perilaku asertif adalah pernyataan diri positif, tegas namun tidak 

ditafsirkan menyerang orang lain, mampu untuk mengkomunikasikan apa yang 

diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain namun dengan tetap 

menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain. Dalam bersikap 

asertif, seseorang dituntut untuk jujur terhadap dirinya dan jujur pula dalam 

mengekspresikan perasaan, pendapat dan kebutuhan secara proporsional, tanpa 

ada maksud untuk memanipulasi, memanfaatkan ataupun merugikan pihak 

lainnya.  

2.2.1.2 Perilaku Non Asertif, Asertif, dan Agresif 

Seringkali seseorang memiliki pemahaman yang kabur atau tidak jelas 

tentang perbedaan perilaku asertif, agresif, dan submisif. Secara umum, 

pengertian ketiga bentuk tingkah laku tersebut menurut Sugiyo (2005:109-112) 

yaitu: 

1. Non asertif, dibagi menjadi dua yaitu:  

a. Situasional, mengarah pada kurangnya ketegasan. Hanya dalam situasi 

tertentu sedang dalam situasi yang lain dia bisa berperilaku tidak tegas. 
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b. Generealized, pada situasi orang dengan tipe ini mempunyai harga diri 

rendah. Contoh: selalu meminta ijin pada orang lain untuk melakukan 

hal yang benar. 

2. Agresif 

Pakar komunikasi De Vito (dalam Sugiyo, 2015) mengemukakan 

agresivitas dibagi menjadi dua: 

a. Situationaly agressive, orang menjadi agresif pada situasi tertentu 

sedeang pada situasi dan orang yang lain tidak agresif. Contoh: 

berdebat dengan teman tetapi tidak dengan orang tua 

b. Generally agresive, dalam segala hal ingin selalu memegang kendali, 

tidak mau dikritik, tidak mempunyai teman, tidak mau berpikir tentang 

orang lain, dan orang lain pun tidak mau memikirkan dia. 

3. Asertif  

Ketegasan merupakan suatu bentuk sikap dan perilaku seseorang yang 

menunjukkan beberapa sifat seperti: 

a. Perilaku yang membuat individu mampu bertindak dengan caranya 

sendiri tetapi juga tidak menutup diri dari saran orang lain yang 

menjadikan dirinya lebih baik 

b. Mampu menyeruakan hak-haknya tanpa menyinggung orang lain 

c. Percaya diri, mengekspresikan diri secara spontan, banyak dicari dan 

dikagumi orang lain. 

Menurut pendapat Dainow dan Balley (dalam Prastuti, 2003), gaya 

perilaku non asertif, asertif, dan agresif memiliki lima aspek yaitu: cara pandang, 
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pesan dasar, krisis perilaku, umpan balik, dan tujuan.yang dicapai. Untuk 

mendapatkan gambaran yang lebih jelas, maka diuraikan pada table 2.1 di bawah 

ini: 

2.1 Tabel Perilaku Non Asertif, Asertif dan Agresif 

ASPEK 

TINGKAH LAKU 

NON ASERTIF 

 

PERILAKU 

ASERTIF 

PERILAKU 

AGRESIF 

1. Cara pandang Saya tidak akan 

mengekspresikan 

pikiran dan perasaan 

saya 

Saya akan 

mempertahankan 

hak saya tanpa 

melanggar hak 

orang lain, saya 

katakana apa yang 

saya pikirkan dan 

rasakan 

Saya akan 

mempertahankan 

hak saya meskipun 

mengorbankan hak 

orang lain 

2. Pesan dasar Saya tidak berharga 

dan anda dapat 

mengambil 

keuntungan dari saya 

Saya menghargai 

anda dan berharap 

andapun 

menghargai saya 

Yang saya inginkan 

lebih penting dari 

yang anda inginkan 

3. Krisis perilaku Menghindar atau 

melarikan diri 

Mengevaluasi 

situasi dan 

mengambil 

tindakan 

Menyerang atau 

melakukan 

perlawanan 

4. Umpan balik Rasa bersalah, marah, 

frustasi, tidak 

berharga 

Penghargaan pada 

setiap orang 

Melukai, bertahan, 

dan penghinaan 

5. Tujuan yang 

ingin dicapai  

Menyenangkan orang 

lain dan menghindari 

konflik 

Memahami dan 

dipahami, member 

dan menerima 

memenangkan 

 

2.2.1.3 Tipe-Tipe Perilaku Asertif 

Lange dan Jakobowski (dalam Hargie 2004: 303) menyatakan ada lima 

tipe tingkah laku asertif, yaitu:  

a. Basic Assertion 

Basic assertion mengacu pada ekspresi penghargaan secara sederhana 

terhadap hak, keyakinan, perasaan atau opini individu. Dalam hal ini tidak 

melibatkan keterampilan sosial yang lain seperti empati, konfrontasi, atau 
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persuasi. Misalkan ketika diinterupsi, pada saat kita merasa tidak siap ketika 

ditanya sesuatu yang penting, atau ketika menolak permintaan. 

Selain itu, basic assertion juga melibatkan pengekspresian perasaan dan 

penghargaan terhadap orang lain, seperti mengatakan “ saya suka kamu peduli 

sama saya”, “saya merasa senang punya teman seperti kamu “ atau “kamu 

adalah seseorang yang istimewa buat saya”. 

b. Emphathic Assertion 

Bentuk ini dilakukan jika seseorang ingin melakukan sesuatu yang lebih 

daripada sekedar mengekspresikan perasaan atau kebutuhan mereka secara 

sederhana. Individu menyampaikan pernyataan yang menunjukan adanya 

pemahaman akan situasi atau perasaan orang lain dan diikuti dengan 

pernyataan lain yang menunjukan usaha mempertahankan hak pribadi yang 

bersangkutan. 

Dalam emphatic assertion, terdapat kekuatan personal karena orang lain 

biasanya akan lebih mudah untuk merespon ketika mereka merasa dipahami. 

Namun demikian, respek terhadap orang lain tersebut harus dilakukan dengan 

tulus dan kekuatan ini seharusnya tidak digunakan untuk memanipulasi. 

Misalnya “ saya tahu anda sibuk dengan urusan rumah tangga, tetapi tugas 

anda mestidiselesaikan agar tugas kelompok bisa dikumpulkantepat waktu”. 

c. Escalating Assertion 

Escalating assertion dimulai dengan respon asertif minimal yang 

biasanya dapat mencapai tujuan dengan emosi negative dan usaha minimum 

serta kemungkinan konsekuensi negatif yang kecil.  



36 
 

Ketika orang lain tidak merespon dan terus melanggar hak pribadi, 

individu secara bertahap meningkatkan tingkah laku asertifnya tanpa menjadi 

agresif. Bentuk escalating assertion dapat berupa permintaan sampai tuntutan, 

mulai dari empathic assertion sampai basic assertion yangtegas.  

d. Confrontative Assertion 

Bentuk ini digunakan ketika kata-kata seseorang bersifat kontradiktif 

dengan perbuatanya. Tipe ini meliputi penggambaran secara objektif mengenai 

apa yang telah dikatakan seseorang, yang sebenarnya telah dilakukan dan apa 

yang diinginkan. 

Confrontative Assertion ini berbeda dengan aggressive confrontative 

yang bersifat munuduh atau menghakimi orang lain daripada menggambarkan 

tingkah lakunya, dan mencoba untuk membuat orang lain merasa bersalah 

e.  I Language Assertion 

I Language terutama berguna untuk orang–orang dalam mengekspresikan 

perasaan-perasaan negatif. Prinsip-prinsip dalam I-Language dapat membantu 

individu mempelajari bagaimana menentukan perasaan mereka.I-Language 

Assertion yang berdasarkan konsep Thomas Gordon ini meliputi empat bentuk 

pernyataan yaitu ketika seseorang menggambarkan tingkah laku orang lain, 

menggambarkan tingkah laku orang lain secara nyata, mempengaruhi perasaan 

atau kehidupannya, menggambarkan perasaan dan menggambarkan apa yang 

diinginkan. Kata- kata yang dapat digunakan yaitu, “saya ingin…”atau “saya 

merasa…”. 
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2.2.1.4 Komponen Perilaku Asertif 

Perilaku asertif juga disertai dengan ekspresi non-verbal seperti ekspresi 

gerak tangan, wajah, jarak duduk, kontak mata, sikap tubuh, cara berpakaian, 

volume suara dan intonasi, sentuhan, cara berjalan, serta sorot mata.  

Pesan verbal dan non-verbal dalam konteks perilaku asertif dan 

komunikasi antar pribadi diharapkan mampu mengkomunikasikan hal yang sama. 

Hal ini berarti bahwa pesan non-verbal dapat memperkuat pesan verbal. 

Dalam mengkomunikasikan perasaan-perasaan, pengiriman pesan harus 

benar-benar cocok dan saling melengkapi, sebab salah satu kriteria asertif adalah 

keselarasan dengan pesan verbal dan non-verbal. 

Alberti & Emmons (2002:65-77) menguraikan komponen non verbal 

perilaku asertif sebagai berikut: 

a. Kontak mata 

Salah satu aspek perilaku yang paling nyata apabila kita sedang 

berinteraksi dengan orang lain adalah kemana kita melihat. Jika menatap 

langsung orang lain yang menjadi lawan bicara, maka akan membantu 

mengkomunikasikan ketulusan sekaligus kelangsungan pesan yang 

disampaikan dan sebaliknya. 

Banyak kelompok budaya yang membatasi jumlah kontak mata yang 

dapat diterima khususnya diantaranya kelompok umur dan lawan jenis. 

Meskipun demikian, kontak mata jelas sangat penting. Tatapan mata yang 

santai dan mantap kepada oranglain dan sesekali mengalihkan pandangan 

ketempat lain yang memberikan rasa nyaman akan membantu menciptakan 
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pembicaraan yang bersifat pribadi, menunjukkan perhatian dan penghormatan 

kehormatan kepada oranglain dan meningkatkan keterusterangan. 

b. Sikap tubuh 

Dalam berkomunikasi, hendaknya seseorang memperhatikan perubahan 

sikap tubuh, apakah dalam posisi duduk, berdiri ataukah bahkan saling 

membelakangi. 

Kekuatan khusus yang tidak berimbang dapat diperlihat dalam 

hubungan diantara orang dewasa berperawakan tinggi dengan anak kecil. 

Orang dewasa yang cukup bijak untuk merunduk sampai ke tingkat 

ketinggian si anak akan merasakan perbedaan yang perlu diamati dalam 

kualitas komunikasinya. Sikap tubuh yang aktif dan tegak, selagi menghadap 

orang lain secara langsung, member keasertifan tambahan bagi pesan yang 

akan disampaikan. Sikap berdiri yang agak membungkuk dan pasif serta 

merta akan menguntungkan orang lain. 

c. Kontak fisik 

Jarak antara kita dengan orang lain dalam berkomunikasi akan 

memberikan dampak yang cukup besar. Berdiri atau duduk sangat dekat, atau 

bahkan menyentuh, menyatakan keintiman dalam sebuah hubungan kecuali 

jika berada dalam kerumunan orang banyak. Menghampiri terlalu dekat 

mungkin akan menyinggung perasaan orang lain, begitupun sebaliknya. 

Kedekatan sangat berkaitan dengan factor social budaya. Di Arab sudah 

menjadi kebiasaan saling menyapa dengan cara berpelukan dan berciuman 

satu sama lain untuk kebiasaan orang laki-laki.namun, laki-laki Arab tidak 
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pantas bersikap semacam itu kepada seorang perempuan, padahal sangat 

biasa di Negara Barat. 

d. Isyarat 

Pesan dengan isyarat yang pantas dengan orang lain dalam 

berkomunikasi dapat menambah ketegasan, keterbukaan, dan kehangatan. 

Sekalipun berisyarat itu memang perilaku yang berkaitan dengan cultural, 

penggunaan isyarat yang santai dapat menambah kedalaman atau kekuatan 

pesan-pesan yang disampaikan.Gerakan yang tidak terhambat juga mampu 

menyatakan keterbukaan, rasa percaya diri, dan spontanitas dari pihak si 

pembicara. 

e. Ekspresi wajah 

Ekspresi wajah sangat menentukan makna dan kesan yang terkandung 

di dalam pembicaraan. Wajah seseorang dapat dilihat mengandung makna 

apa yang tersirat dan tersurat dalam pembicaraan tertentu. Dengan mimic 

langsung, senyum komunikasi yang bersahabat atau tidak. Hal ini sangat 

kelihatan melalui raut wajah 

f.  Volume suara 

Cara menggunakan suara adalah unsur vital dalam komunikasi. 

Kalimat dalam pembicaraan yang teratur akan terdengar meyakinkan tanpa 

terkesan menakuti. Suara adalah salah satu komponen perilaku termudah 

dengan begitu akan mendapatkan umpan balik yang akurat.  

Suara memiliki tiga dimensi, yaitu: (1) nada, apakah serak-serak 

basah, merengek, lembut membujuk ataukah marah, (2) panduan asi, apakah 
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menekankan suku kata tertentu, seperti dalam pernyataan atau berbicara 

dalam satu nada, atau dengan efek yang mengalun seperti nyanyian, dan (3) 

volume, apakah mencoba untuk mendapatkan perhatian dengan bisikan atau 

menguasai orang lain dengan suara keras, atau sulitkah untuk berteriak 

meskipun dihendaki. 

g. Kefasihan 

Banyak orang mengalami kesulitan dalam memadukan rangkaian 

kata-kata dalam waktu tertentu.Hal ini dapat dilatihkan dengan menggunakan 

tape recorder sebagai sebuah sarana yang dapat membantu untuk berpraktik 

dalam berkomunikasi. Hindari kata-kata yang tidak berguna seperti “emm… 

dan kemudian”, dan secara perlahan tingkatkan kesulitan atau tugas dengan 

cara mengatasi topic yang tidak perlu dengan latihan yang berulang-ulang. 

h. Penempatan waktu 

Dalam berkomunikasi dengan orang lain, sangat penting untuk 

memperhatikan ekspresi perasaan melalui kalimat yang asertif secaraspontan 

dan tanpa dibatasi waktu tertentu. Kalimat yang asertif secara spontan dan 

tanpa dibatasi waktu tertentu. Kalimat asertif akan membantu agar kehidupan 

jelas, dan membantu untuk memfokuskan secara akurat perasaan saat itu juga. 

Namun, ada kalanya tidak perlu memilih kesempatan guna membahas 

perasaan orang lainnya, akan tetapi cari momen yang tepat untuk berbicara 

dengan orang yang dimaksudkan itu. 
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i. Mendengarkan 

Komponen ini boleh jadi yang tersulit, baik untuk menjabarkannya 

maupun mengubahnya. Namun, juga terpenting. Mendengarkan dengan 

asertif melibatkan keseluruhan komitmen kepada orang lain. Ini 

membutuhkan perhatian penuh seseorang, namun juga mengundang sikap 

yang tidak berlebihan. Dalam hal ini kontak mata dan isyarat tertentu seperti 

mengangguk kadangkala diperlukan. Mendengarkan menunjukkan 

penghargaan anda pada orang lain serta menuntut agar kita dapat menahan 

diri untuk tidak mengekspresikan diri sesaat. Mendengarkan bukan sekedar  

tanggapan fisik atau suara, namun  mendengarkan akan terlihat efektif jika 

ada umpan balik satu sama lain.  

Dalam mendengarkan secara asertif, setidaknya membutuhkan tiga 

unsure yaitu: menyelaraskan dengan orang lain, memperhatikan pesannya, 

dan secara aktif berupaya untuk memahami sebelum menanggapi. 

j. Pemikiran 

Pemikiran adalah hal yang paling kompleks yang dilakukan oleh 

manusia, sehingga prosedur untuk mengubah pemikiran dan sikap pun sangat 

kompleks. Ada dua hal yang dapat dipertimbangkan dalam mengubah kedua 

hal tersebut yaitu: sikap kita apakah merupakan ide bagus jika bersikap asertif 

dan pemikiran tentang diri sendiri berada dalam situasi yang mengundang 

tindakan asertif. 
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k. Isi 

Isi dalam berkomunikasi menekankan pada apa yang diucapkan itu 

sangat penting untuk menangkap makna isi pembicaraan, karena setiap 

pembicaraan perlu diketahui kemana arah, tujuan, dan maknanya. Hal yang 

penting adalah ekspresi jujur dan spontan. Itu berarti mengatakan dengan 

kuat, “saya marah sekali dengan apa yang baru saja kamu lakukan!” 

dibandingkan, “dasar brengsek kau!”. 

 Tabel 2.2 Perbedaan Komponen Non Verbal: Perilaku Non Asertif, 

Asertif, dan Agresif 

 
Aspek Non-Asertif 

 

Asertif Agresif 

Postur a. Merosot 

b. Bahu ke depan 

c. Sering berganti posisi 

d. Dagu turn 

e. Duduk: tungkai saling 

melilit 

a.   Tegak tapi rileks 

b.   Bahu lurus 

c.   Jarang berubah posisi,  

nyaman 

d.   Kepala tegak atau sedikit 

miring 

a. Tegak, tegang, kaku 

b. Bahu ke belakang 

c. Berubah posisi dengan 

menyentak atau tetap 

di tempat 

d. Dagu terangkat atau 

condong ke depan 

e. Duduk: tumit di atas 

meja, tangan di 

belakang kepala atau 

tubuh condong ke 

depan dengan tegang 

Gerak 

isyarat 

a. Tangan gemetar 

b. Gerakan berbelit 

mengangkat bahu 

c. Anggukan kepala yang 

kerap 

a. Gerakan tangan sambil 

lalu 

b. Tangan yang rileks, 

tangan yang terbuka, 

telapak menghadap keluar 

c. Anggukan kepala sekali-

kali 

a. Gerakan tangan 

memotong atau 

menusuk 

b. Tangan terkepal atau 

menunjuk lengan 

menyapu 

c. Anggukan tajam dan 

cepat 

Ekspresi 

wajah 

a. Alis terangkat, wajah 

memohon, mata terbelalak 

san berkedip cepat 

b. Senyum, gugup atau 

bersalah 

c. Mengunyah bibir bawah 

d. Memperlihatkan 

kemarahan dengan 

membuang muka, wajah 

memerah, tampang 

bersalah. 

a. Tampak rileks, 

bijaksana, penuh 

perhatian, atau prihatin, 

sedikit kedipan mata 

b. Senyum tulus 

c. Mulut rileks 

d. Memperlihatkan 

kemarahan dengan mata 

menyala, tampang 

serius, wajah sedikit 

memerah 

a. Dahi berkerut, rahang 

terkatub rapat wajah 

tegang, mata 

membelalak tanpa 

berkedip 

b. Senyum merendahkan 

atau sarkastik 

c. Bibir rapat 

d. Memperlihatkan 

kemarahan dengan 

“merengut” tidak setuju, 
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bibir sangat rapat atau 

memperlihatkan gigi, 

warna merah yang 

ekstrim pada wajah. 

Suara  a. Tenang, lembut, bernada 

tinggi 

b. Ragu 

c. Berhenti di tengah-tengah 

d. Tawa gugup 

e. Pernyataan terdengar 

seperti pertanyaan dengan 

nada suara naik pada 

ujung 

a. Tegas, menyenangkan 

b. Lancar bahkan mengalir 

c. Penyampaian 

menyenangkan 

d. Tertawa hanya humor 

e. Ada suara tetap datar 

sewaktu membuat 

pernyataan 

a. Suara tenang atau 

keras bagai baja kasar 

b. “menelan” kata-kata 

singkat 

c. Penyampaian teratur 

d. Tertawa sarkastik 

e. Pernyataan terdengar 

seperti perintah atau 

pengumuman 

 

2.2.1.5 Aspek-Aspek Perilaku Asertif 

 Karakteristik seseorang berperilaku asertif yaitu sebagai berikut : 

a. Individu merasa bebas untuk mengungkapkan dirinya.  

Melalui kata-kata dan tindakan individu membuat pernyataan seperti “ Inilah 

saya, inilah apa yang saya rasakan, pikirkan dan inginkan “.Individu dapat 

berkomunaikasi dengan bermacam-macam orang sekalipun dengan orang 

yang tidak dikenalnya, teman, keluarga, komunikasi ini selalu terbuka, 

langsung, dan tepat. 

b. Individu memiliki orientasi yang aktif terhadap kehidupan.  

c. Individu mengejar apa yang ia inginkan. Berlawanan dengan orang  yang 

pasif yang akan menunggu sesuatu terjadi. Individu mencoba membuat 

sesuatu terjadi. 

d. Individu bertindak dengan cara yang dihargainya. Menyadari bahwa individu 

tidak mungkin selalu berhasil, menerima keterbatasan-keterbatasannya. 

Namun selalu berusaha sebaik-baiknya sehingga berhasil atau tidak tetap 

menghargai dirinya sendiri. Dalam situasi mendesak individu mampu 
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menampilkan tingkah laku interpersonal yang efektif sehingga dapat 

mengajukan permintaan dan menolak bantuan yang tidak sesuai. 

Karakteristik  perilaku asertif menurut Lange dan Jakowbowski: 

a. Menghormati hak orang lain dan diri sendiri (standing up for personal right 

and expressing thoughts). Menghormati hak orang lain berarti menghormati 

hak-hak yang mereka miliki, tetapi tidak berarti menyerah atau selalu 

menyetujui apa yang diinginkan orang lain. Artinya, individu tidak harus 

menurut dan takut mengungkapkan pendapatnya kepada seseorang karena 

orang tersebut lebih tua dari dirinya atau memiliki kedudukan yang lebih 

tinggi. 

b.  Berani mengemukakan pendapat yang lebih tinggi (feeling and beliefs in 

direct). Perilaku asertif memungkinkan individu mengkomunikasikan 

perasaan,pikiran, dan kebutuhan lainnya secara jujur dan langsung. 

c.  Kejujuran (honest) 

Bertindak jujur berarti mengekspresikan diri secara tepat agar dapat 

mengkomunikasikan perasaan, pendapat, atau pilihan tanpa merugikan diri 

sendiri atau orang lain. 

d. Memperhatikan situasi dan kondisi (appropriate ways wich respect the right 

of other people) 

Semua jenis komunikasi melibatkan setidaknya dua orang dan terjadi dalam 

konteks tertentu. Dalam bertindak asertif, seseorang harus dapat 

memperhatikan lokasi, waktu, frekuensi, intensitas komunikasi dan kualitas 

hubungan. 
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e. Bahasa tubuh (body language) 

Dalam bertindak asertif yang terpenting bukanlah apa yang dikatakan tetapi 

bagaimana menyatakannya. Bahasa tubuh yang menghambat komunikasi 

misalnya : jarang tersenyum, terlihat kaku, menerutkan muka, berbicara kaku, 

bibir terkatup rapat, mendominasi pembicaraan, tidak berani melakukan 

kontak mata dan nada bicara tidak tepat. 

Begitu juga Alberti dan Emmons (2002) menjelaskan secara lebih rinci 

mengenai karakteristik perilaku asertif: 

a. Mempromosikan kesetaraan dalam hubungan manusia (Promotes equality in 

human relationship), yaitu mampu menjadikan lawan bicara pada kedudukan 

yang sama dengan dirinyasehingga kedua belah pihak memiliki kemungkinan 

untuk mendapatkan keuntungan dan tidak ada yang merasa kalah 

b. Membela diri sendiri tanpa ada perasaan khawatir (to stand up for ourselves 

without undue anxiety), meliputi perilaku seperti kemampuan berkata tidak, 

menentukan batas-batas waktu dan kemampuan menanggapi kritik atau 

amarah, mengekspresikan atau membela sebuah pendapat, kemampuan 

menyatakan perasaan, baik yang menyenangkan maupun yang tidak 

menyenangkan dengan cara yang tepat tanpa ada perasaan cemas yang 

berlebihan. 

c. Bertindak menurut kepentingan pribadi (Enabling us to act in our own best 

interest), yaitu mengarah kepada kesanggupan untuk membuat keputusan 

sendiri mengenai karir, gaya hidup, berinisiatif mengawali pembicaraan dan 
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mengatur kegiatan, menetapkan tujuan, minta bantuan orang lain, serta 

berpartisipasi pergaulan 

d. Mengekspresikan perasaan dengan jujur dan nyaman (To express honest 

feelings comfortably), yaitu kemampuan untuk menyatakan kekurangsetujuan, 

menunjukkan amarah dengan sopan, memperlihatkan kasih sayang dan 

persahabatan, mengakui rasa takut atau cemas, mengekspresikan persetujuan 

atau dukungan, bersikap spontan tanpa ada perasaan cemas yang mengganggu. 

e. Menerapkan hak-hak pribadi (to exercise personal right), yaitu mampu 

merespon perilaku yang melanggar hak dirinya sendiri ataupun orang lain. 

f. Tidak menyangkal hak-hak orang lain (without denying the right of others), 

yaitu mengungkapkan ekspresi personal tanpakritik yang tidak adil pada orang 

lain, tanpa menyakiti orang lain ataupun mengontrolorang lain atas dirinya 

Dari beberapa karakteristik perilaku asertif yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli, peneliti menggunakan teori Alberti & Emmon yang menurut 

penulis dapat dijadikan aspek-aspek perilaku asertif yaitu mampu 

mempromosikan kesetaraan dalam hubungan manusia, kemampuan seseorang 

untuk bertindak menurut kepentingan sendiri, kemampuan untuk membela diri 

sendiri tanpa ada rasa cemas, mengekspresikan pereasaan dengan jujur dan 

nyaman, mampu menerapkan hak-hak pribadi tanpa menyangkal hak-hak orang 

lain. 

2.2.1.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Asertif 

Menurut Burley Allen (dalam Prastuti dkk, 2003), perilaku asertif 

sebagaimana bentuk perilaku lainnya, merupakan perilaku sebagai hasil belajar. 
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Pengalaman awal pada masa kanak-kanak yang diterima dari orang yang penting 

dalam kehidupan individu (significant others), baik berupa pesan verbal maupun 

non verbal mempengaruhi penghargaan diri (self recognition) pada individu. 

Selain itu keyakinan-keyakinan, pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang 

terbentuk selama fase perkembangan individu akan berperan dalam membentuk 

perilaku pasif, agresif atau asertif. 

Menurut Fensterheim dan Baer (Sikone, 2006) Faktor-faktor yang 

mempengaruhi perkembangan perilaku asertif adalah: 

a. Jenis Kelamin 

Sejak kanak-kanak, peranan  pendidikan laki-laki dan perempuan 

telah dibedakan di masyarakat. Sejak kecil telah dibiasakan bahwa laki-laki 

harus tegas dan kompetitif. Masyarakat mengajarkan bahwa asertif kurang 

sesuai untuk anak perempuan. Oleh karena itu tampak terlihat bahwa 

perempuan lebih bersikap pasif terutama terhadap hal-hal yang kurang 

berkenan di hatinya.  

b. Kepribadian 

Proses komunikasi merupakan syarat utama dalam setiap interaksi. 

Interaksi akan lebih efektif apabila setiap orang mau terlibat dan berperan 

aktif. Orang yang berperan aktif dalam proses komunikasi adalah mereka 

yang secara spontan mengutamakan buah pikirannya dan menanggapi 

pendapat setiap sikap pihak lain. Sifat spontan ini dapat dijumpai pada orang 

yang berkepribadian ekstrovert. Orang yang berkepribadian ini memiliki ciri-

ciri mudah melakukan hubungan dengan orang lain, impulsif, cenderung 
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agresif, sukar menahan diri, percaya diri, perhatian, mudah berubah, bersikap 

gampangan, mudah gembira dan banyak teman. Sebaliknya orang yang 

berkepribadian introvert mempunyai ciri-ciri pendiam, cenderung membuat 

rencana  sebelum berbuat sesuatu, serius, mampu menahan diri terhadap 

ledakan-ledakan perasaan dan penaruh prasangka pada orang lain serta 

cenderung memiliki sedikit teman. 

c. Inteligensi 

Perilaku asertif juga dipengaruhi oleh kemampuan setiap orang untuk 

merumuskan dan mengungkapkan buah pikirannya secara jelas sehingga 

dapat dimengerti dan dipahami oleh orang lain serta mampu memahami apa 

yang dikomunikasikan oleh pihak lain sehingga proses komunikasi 

berlangsung dengan lancar. 

d. Kebudayaan 

Segala sesuatu yang berhubungan dengan sikap hidup, adat istiadat 

dan kebudayaan pertama kali dikenal melalui keluarga.  

 

2.2.1.7  Manfaat Perilaku Asertif  

Bersikap pasif tidak banyak manfaatnya. Ada pepatah yang mengatakan 

“diam itu emas”, namun anda akan dikira tidak punya kontribusi yang nyata bila 

anda tidak menunjukkannya. Orang yang pasif pun seringkali menjadi sasaran 

untuk melakukan hal-hal yang menyebalkan dan diberi tugas berlebihan dan 

diberi tugas berlebihan karena ia tidak sanggup menolaknya. Selain itu, orang 

pasif diam-diam sering merasa kalah karena harus mengikuti pendapat orang lain, 
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dalam keadaan tegang. Terutama bila belum mendapatkan apa yang diinginkan. 

Tentu sangat melelahkan bila terus-terusan terlibat dengan orang lain. Yang lebih 

berbahaya lagi, orang umumnya tidak mau bekerja bersama orang agresif, kecuali 

dalam keadaan terpaksa. Siapapun merasa tidak aman bila berdekatan dengan 

orang yang dikenal sering memaksakan pendapat dan tidak mempedulikan 

perasaan orang lain. 

Individu yang mampu berperilaku asertif tentu akan merasakan 

manfaatnya. Sebagaimana diungkap oleh Sikone (2006), bagi para siswa di 

sekolah terutama yang berumur di antara 13-18 tahun, sikap dan perilaku asertif 

sangatlah penting karena beberapa alasan sebagai berikut:  

a. Sikap dan perilaku asertif akan memudahkan remaja tersebut bersosialisasi dan 

menjalin hubungan dengan lingkungan seusianya maupun di luar 

lingkungannya secara efektif. 

b. Kemampuan untuk mengungkapkan apa yang dirasakan dan diinginkannya 

secara langsung, terus terang, maka para siswa bisa menghindari munculnya 

ketegasan dan perasaan tidak nyaman akibat menahan dan menyimpan sesuatu 

yang ingin diutarakannya. 

c. Siswa dapat dengan mudah mencari solusi dan penyelesaian dari berbagai 

kesulitan atau permasalahan yang dihadapinya secara efektif, sehingga 

permasalahan itu tidak akan menjadi beban pikiran yang berlarut-larut 

d. Asertivitas akan membantu para siswa untuk meningkatkan kemampuan 

kognitifnya, memperluas wawasannya tentang lingkungan, dan tidak mudah 
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berhenti pada sesuatu yang tidak diketahuinya (memiliki rasa keingintahuan 

yang tinggi) 

e. Asertif terhadap orang lain yang bersikap atau berperilaku kurang tepat, bisa 

membantu individu yang bersangkutan untuk lebih memahami kekurangannya 

sendiri, dan bersedia memperbaiki kekurangan tersebut. 

Beberapa manfaat di atas mengindikasikan perlunya sikap asertif 

ditanamkan sejak dini bagi para siswa  karena asertivitas bukan merupakan 

sesuatu yang dibawa sejak lahir tetapi lebih merupakan pola sikap dan perilaku 

yang dipelajari sebagai reaksi terhadap berbagai situasi sosial yang ada di 

lingkungan. Asertivitas ini dalam kenyataannya berkembang sejalan dengan usia 

seseorang, sehingga penguasaan sikap dan perilaku pada periode-periode awal 

perkembangan akan memberikan dampak yang positif bagi periode-periode 

selanjutnya. 

 

2.2.2 Self Esteem 

2.2.2.1 Pengertian Self Esteem 

Harga diri (self-esteem) merupakan konsep yang sangat populer dan 

banyak dikaji dalam bidang psikologi dan bimbingan dan konseling. harga diri 

diyakini sebagai salah satu aspek kepribadian yang memiliki peran penting dan 

berpengaruh besar terhadap sikap dan perilaku individu. Dalam bahasa awam, 

harga dirisering diartikan sebagai harga diri; kesadaran untuk menghargai diri 

yang dinilai melalui perilaku individu yang bersangkutan. Dalam bahasa ahli, 

Coopersmith (1967:4-5) mendefinisikan harga diri sebagai penilaian diri yang 
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dilakukan oleh individu dan biasanya berkaitan dengan dirinya sendiri; penilaian 

tersebut mencerminkan sikap penerimaan atau penolakan, serta seberapa jauh ia 

percaya bahwa dirinya mampu, penting, berguna, dan berharga. Secara singkat, 

harga diri adalah penilaian diri (personal judgement) mengenai perasaan berharga 

atau berarti yang diekspresikan dalam sikap individu terhadap dirinya. 

Menurut Coopersmith, selain didasari oleh evaluasi terhadap diri, 

pembentukan harga diri juga didasari oleh penilaian dan penghargaan orang lain 

atas individu. Dengan kata lain, apabila orang lain memandang individu memiliki 

arti, maka ia akan menerima dan menyenangi dirinya sendiri, sehingga 

selanjutnya kondisi ini akan mendorong terbentuknya harga diri positif (juga 

disebut sebagai harga diri tinggi). Sebaliknya, jika lingkungan menolaknya, maka 

penolakan tersebut akan berdampak bagi terbentuknya harga diri negatif (juga 

disebut sebagai harga diri rendah). 

Konsep harga diri sangat terkait dengan tiga konsep lain yang memang 

merupakan hal yang tidak terpisahkan, yaitu: self-concept, self-image,dan ideal 

self (Lawrence, 2006:3). Self-Concept merupakan istilah payung yang di 

bawahnya terdapat self-image, ideal self, dan self-esteem. Menurut Lawrence 

(2006:2-5), self-concept merupakan keseluruhan dari karakteristik mental dan 

fisikal individu, berikut penilaian terhadapnya. Adapun self-image adalah 

pemahaman individu terhadap karakteristik mental dan fisikal dirinya, sedangkan 

ideal-self adalah seperangkat perilaku dan keadaan yang dianggap sebagai standar 

ideal oleh individu. Pembandingan antara self-image dan ideal self yang dilakukan 

oleh individu inilah yang kemudian disebut sebagai self-esteem (harga diri). 
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Untuk mengenal harga diri lebih jauh, Maslow (dalam Alwisol, 2004:260) 

mengemukakan bahwa terdapat dua jenis harga diri, yaitu: (1) keadaan 

menghargai diri sendiri (self-respect), yakni: percaya diri, kompetensi, 

kesuksesan, independensi, dan kebebasan; dan (2) kebutuhan mendapatkan 

penghargaan dari orang lain (respect from others), yaitu: kebutuhan akan status, 

kemuliaan, kehormatan, perhatian, reputasi, apresiasi, dan dominasi. 

Dalam proses pembentukannya, Coopersmith (dalam Sa’diyah, 10:2012) 

mengemukakan bahwa terdapat empat aspek yang dapat membentuk harga diri, 

yaitu: (1) kekuatan; kemampuan untuk mempengaruhi dan mengontrol orang lain; 

(2) signifikansi; penerimaan, perhatian dan rasa sayang kepada orang lain; (3) 

kebajikan; kepatuhan pada standar moral dan etika; dan (4) kompetensi; performa 

yang meyakinkan dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai keberhasilan. 

 

2.2.2.2 Karakteristik Self Esteem 

Self Esteem memiliki beberapa karakteristik yang dapat dikenali dari 

perilaku atau ujaran-ujaran yang ditunjukkan oleh individu berkaitan dengan 

masalahnya. Seperti telah diuraikan sebelumnya, terdapat dua tingkatan harga diri, 

yaitu: harga diri tinggi (high self-esteem) dan harga diri rendah (low self-esteem). 

Seseorang yang memiliki harga diri tinggi akan lebih mampu untuk menangani 

kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam hidupnya. Seseorang yang memiliki harga 

diri tinggi umumnya lebih berkeinginan untuk mencoba cara-cara baru dalam 

melakukan sesuatu, belajar dari kesalahan, dan membangun kepercayaan diri 

untuk menghadapi tantangan masa depan. Ia juga akan lebih mampu untuk 
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mengenal dan mengembangkan kekuatan atau potensi khusus yang ada pada 

dirinya untuk mencapai kesuksesan hidup. 

Hannel (2004:5) mengemukakan bahwa terdapat beberapa karakteristik 

individu yang memiliki harga diri tinggi. Beberapa karakteristik tersebut adalah: 

1. Memaknai dan respek pada diri sendiri sebagai pribadi yang unik. 

2. Tidak memiliki kebutuhan untuk mencari dukungan yang berlebihan dari 

orang lain dalam rangka meningkatkan derajat penerimaan pada diri. 

3. Tidak suka pamer untuk menyatakan bahwa dirinya keren, berprestasi, dan 

berderajat tinggi. 

4. Mempunyai rasa melindungi, memiliki, dan hak pada rumah maupun 

kelasnya. 

5. Merasa terbuka, nyaman, dan bijak, terhadap sindiran dari orang lain. 

6. Tidak mudah untuk diarahkan (plin-plan), karena ia respek terhadap dirinya 

sendiri dan tidak membutuhkan untuk mengkompromikan perasaannya 

(benar/salah) untuk menyenangkan orang lain. 

7. Dapat menerima pujian tanpa rasa malu atau menyangkal. 

8. Dapat menerima kegagalan dan kritikan tanpa harus bersedih secara 

berkepanjangan. 

9. Tidak takut mengakui dengan jujur atas kesalahan yang diperbuat. 

10. Tidak malu bertanya ketika membutuhkannya. 

11. Dapat menunjukkan respek pada orang lain. 

12. Dapat menerima kesalahan dan permintaan maaf secara tepat. 

13. Dapat menerima kemenangan dan kekalahan secara sportif. 
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Ciri-ciri di atas bertolak belakang dengan ciri-ciri individu yang memiliki 

harga diri rendah. Individu yang memiliki harga diri rendah secara tetap 

mempunyai masalah dalam menjalin hubungan dengan orang lain karena dirinya 

tidak meyakini keberhargaan diri sendiri dalam kaitannya dengan pembinaan 

hubungan dengan orang lain. Harga diri rendah juga dapat mengarah pada 

kecemasan dan kebingungan, di mana kondisi tersebut akan sering menyebabkan 

kesalahpahaman dengan orang lain. Selain itu, seorang yang memiliki harga diri 

rendah cenderung bersikap pasif atau bahkan agresif. 

Individu dengan harga diri rendah pada umumnya mempertahankan 

keadaan atau kondisinya dengan cara menyendiri dan mengisolasi diri dari orang 

lain. Karakteristik lainnya adalah individu sulit untuk merumuskan tujuan-tujuan 

dan berkaitan dengan cara-cara pemecahan masalah yang ia hadapi. Ia juga 

cenderung kurang percaya diri dan mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. 

Sebagai konsekuensinya, individu akan mengalami penurunan pada prestasi dan 

kemampuan sosialnya. Secara tidak sadar individu tersebut membangun harapan-

harapan yang memurukkan dalam hidupnya dengan keyakinan bahwa dirinya 

penuh keterbatasan, di mana ia meyakini hal tersebut sebagai nubuat dalam 

dirinya (self-fulfilling propechy). 

Hannel (2004:7) mengemukakan bahwa individu yang memiliki harga diri 

rendah memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Besar mulut untuk menutupi kekurangannya. 

2. Tidak menjadi dirinya sendiri dan tidak pernah puas terhadap apa yang telah 

dikerjakan. 
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3. Mudah diarahkan karena ia butuh dukungan dari orang lain. 

4. Mengikuti tren dan fashion agar dapat diterima oleh orang lain. 

5. Suka mencari perhatian orang lain. 

6. Berpikir bahwa dengan memiliki hal yang keren akan menaikkan derajat 

penerimaan orang lain terhadap dirinya. 

7. Mudah sedih atas kesulitan yang dialaminya. 

8. Mudah sedih dengan apa yang dikatakan orang lain atas dirinya karena 

meyakini bahwa dirinya (perilaku dan sikapnya) negatif. 

9. Cenderung menyalahkan diri sendiri. 

10. Merasa tidak nyaman dengan pujian. 

11. Menjadi sangat defensif (mempertahan diri secara berlebihan) atas kritikan. 

12. Sombong dan melebihkan diri ketika sukses. 

13. Suka pamer agar dianggap berkesan bagi orang lain. 

14. Berharap untuk ditolak atau sebaliknya, dengan begitu dapat menjadi yang 

pertama menolak orang lain. 

15. Kesulitan untuk menerima kekalahan, menjadi defensif, dan masa bodoh. 

Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Guindon, dkk (2010:19-20) 

mengenai karakteristik siswa yang memiliki harga diri tinggi dan rendah, terdapat 

15 karakteristik yang menandai harga diri tinggi dan rendah. Kelimabelas 

karakteristik tersebut ditunjukkan dalam tabel berikut: 

2.3 Tabel Karakteristik Self Esteem 

HARGA DIRI TINGGI HARGA DIRI RENDAH 

1. Percaya diri 

2. Mudah bergaul 

3. Bahagia 

1. Minder, pemalu, dan menarik diri 

2. Tidak merasa nyaman dengan diri 

3. Prestasi di bawah rata-rata 
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4. Optimis 

5. Memiliki motivasi 

6. Berprestasi 

7. Kompetitif 

8. Toleran 

9. Aktif 

10. Dapat menyesuaikan diri dengan baik 

11. Merasa nyaman dengan keadaan diri 

12. Asertif 

13. Peduli/kasih sayang 

14. Mandiri 

15. Tanggung jawab. 

kemampuan (underachiever) 

4. Merasa tidak bahagia 

5. Memiliki sikap negatif 

6. Kurang mampu menyesuaikan diri 

dengan lingkungan sosial 

7. Pemarah, tidak ramah, dan suka 

bermusuhan 

8. Tidak memiliki motivasi 

9. Depresi 

10. Tergantung pada orang lain/ikut-

ikutan 

11. Mencitrakan diri dengan negatif 

12. Tidak mau mengambil resiko/tidak 

kompetitif 

13. Kurang percaya diri 

14. Kurang mampu berkomunikasi/pasif 

15. Suka berpura-pura. 

 

2.2.2.3 Aspek-Aspek Self Esteem 

Menurut Coopersmith (1967), aspek-aspek dalam self esteem terdiri dari:  

a. Keberhasilan Diri  

Keberhasilan mempunyai arti berbeda untuk masing‐masing individu. 

Bagi beberapa orang keberhasilan diwakili oleh penghargaan yang berupa materi 

dan popularitas. Ada empat area keberhasilan self esteem, yaitu:  

1) Significance (Keberartian)  

Significance merupakan penerimaan perhatian dan kasih sayang dari orang lain. 

Penerimaan dan perhatian ditandai dengan adanya kehangatan, tanggapan, minat, 

serta rasa suka terhadap individu sebagaimana individu itu sebenarnya. 

Penerimaan dan perhatian juga tampak dalam pemberian dorongan dan semangat 

ketika individu membutuhkan dan mengalami kesulitan, minat terhadap kegiatan 

dan gagasan individu, ekspresi kasih sayang dan persaudaraan, disiplin yang 

relatif ringan, verbal dan rasional, serta sikap yang sabar. Semakin banyak 



57 
 

eskpresi kasih sayang yang diterima individu, maka individu akan semakin merasa 

berarti dan berharga. Tetapi apabila individu jarang atau bahkan tidak 

memperoleh stimulus positif dari orang lain, maka individu akan merasa di tolak 

dan mengisolasi diri dari pergaulan.  

2) Power (Kekuatan)  

Power menunjukkan suatu kemampuan untuk bisa mengatur dan mengontrol 

tingkah laku orang lain berdasarkan pengakuan dan rasa hormat yang diterima 

individu dari orang lain.  

3) Competence  

Dimaksudkan sebagai keberhasilan dalam mencapai prestasi sesuai tuntutan, baik 

tujuan atau cita-cita, baik secara pribadi maupun yang berasal dari lingkungan 

sosial. Kesuksesan dalam area conmpetence ditandai dengan tingginya tingkat 

performa, sesuai dengan tingkat kesulitan tugas dan tingkat usia.  

4) Virtue (Kebajikan)  

 

Menunjukkan adanya suatu ketaatan untuk mengikuti standar moral, etika, dan 

agama. Seseorang yang mengikuti kode etik dan moral yang telah diterima dan 

terinternalisasi di dalam diri berasumsi bahwa perilaku diri yang positif ditandai 

dengan keberhasilan memenuhi kode tersebut. Perasaan penghargaan terhadap diri 

seringkali diwarnai dengan kebajikan, ketulusan, dan pemenuhan spiritual.  

b. Nilai dan Aspirasi  

Nilai diperoleh dari pengalaman yang ditanamkan oleh orangtua sejak 

kecil pada individu. penilaian atau evaluasi diri individu ditentukan oleh 

keyakinan-keyakinan individu mengenai cara orang lain mengevaluasi dan 
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memberikan penilaian atas diri individu tersebut. Penilaian dari lingkungan 

tersebut akan menginternalisasi dan menjadi batasan tingkah laku individu. 

Individu yang mempunyai self esteem rendah akan mempunyai tingkat aspirasi 

rendah. Sebaliknya, individu yang mempunyai self esteem tinggi akan mempunyai 

aspirasi yang tinggi. 

c.Pertahanan  

Pertahanan diwakili oleh kemampuan individu untuk berusaha melawan 

perasaan ketidakmampuan dalam melakukan sesuatu. Individu dengan self esteem 

yang tinggi akan mempertahankan kemampuan dalam bersaing. Individu tersebut 

mampu mengekpresikan atau mempertahankan diri serta mam Individu tersebut 

mampu mengekpresikan atau mempertahankan diri serta mampu mengatasi 

kelemahan yang dimiliki. Individu yang memiliki self esteem tinggi juga mampu 

mengatasi penyebab stres, situasi yang sulit atau membingungkan, dan 

mempunyai aspirasi serta tujuan di dalam hidupnya. Individu dengan self esteem 

tinggi membangun pertahanan di dalam dirinya dengan cara memberikan 

kepercayaan dan dukungan kepada orang lain, bahwa orang lain juga memiliki 

kemampuan yang sama dengan dirinya. Dalam hal ini, pertahanan yang dimaksud 

tidak hanya mengatasi kecemasan tetapi juga kemampuan untuk memimpin orang 

lain secara aktif dan asertif. Sebaliknya, individu dengan self esteem yang rendah 

tidak mampu mempertahankan kemampuan yang dimiliki dan cenderung kalah. 
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2.2.2.4 Tingkatan Self Esteem  

Coopersmith (1967) menyebutkan bahwa individu dengan self esteem 

yang berbeda hidup dalam dunia yang berbeda. Individu yang memiliki penilaian 

yang rendah terhadap dirinya terhambat oleh tingkat kecemasan, kemampuan 

yang rendah dalam mengungkapkan perasaan, serta lebih sering menderita 

gangguan psikosomatis dan perasaan depresi. Adapun karakteristik umum yang 

tampak pada individu dari berbagai tingkatan self esteem menurut Coopersmith 

adalah sebagai berikut:  

a. Tingkat self esteem tinggi  

Individu yang memiliki self esteem tinggi akan puas dengan karakter dan 

kemampuan dirinya yang ditandai dengan adanya evaluasi diri yang positif 

sehingga memiliki gambaran diri yang positif, mampu menerima masukan dari 

lingkungannya, dapat melakukan evaluasi secara positif serta memiliki harga diri 

(self worth) yang positif dan mampu mengoptimalkan dan mengendalikan harga 

diri yang dimilikinya.Individu dengan self esteem yang tinggi lebih independen 

dalam menghadapi berbagai macam situasi, memiliki karakter yang konsisten 

dalam merespon sesuatu. Gambaran dirinya akan menjelaskan bahwa individu 

tersebut adalah seorang yang bernilai dan penting, mempunyai kemampuan sebaik 

individu lain seusianya. Individu tersebut merasa bahwa dirinya dinilai sebagai 

seorang yang berharga dan dipertimbangkan oleh orang-orang terdekatnya. 

Individu dengan self esteem yang tinggi ini juga memiliki kemampuan untuk 

mempengaruhi orang lain dikarenakan adanya pengakuan orang-orang terhadap 

cara pandang dan pendapat yang dimilikinya. Selain itu, individu dengan self 
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esteem yang tinggi juga merasa percaya diri dengan pandangan dan keputusan 

yang dibuatnya, serta sikap-sikap positif yang dimiliki oleh individu dengan harga 

diri tinggi akan membimbingnya pada penerimaan pribadi dan kepercayaan 

terhadap reaksi dan konklusi yang dibuatnya sendiri, serta memacu individu 

tersebut untuk memunculkan ide-ide baru.Ketika terlibat di dalam diskusi, 

individu dengan self esteem yang tinggi akan lebih senang untuk berpartisipasi 

daripada hanya sekedar menyimak. Individu tersebut memiliki kejujuran dalam 

berpendapat dan memiliki kemampuan dalam mempertimbangkan isu-isu 

eksternal. Individu tersebut juga bisa mengelola tindakan sesuai dengan tuntutan 

lingkungan memiliki pemahaman yang baik tentang dirinya, dan sangat menyukai 

tantangan serta tugas-tugas baru dan biasanya tidak merasa kecewa meskipun 

belum berhasil. Selain itu, sikap-sikap positif pada individu dengan self esteem 

yang tinggi akan membantunya memiliki kemandirian sosial yang lebih baik. 

b. Tingkat self esteem sedang  

Pada dasarnya individu yang memiliki tingkat self esteem sedang memiliki 

kesamaan dengan individu yang memiliki tingkat self esteem yang tinggi dalam 

hal penerimaan diri. Individu tersebut memiliki penerimaan yang relatif baik, 

pertahanan yang baik, serta pemahaman dan penghargaan yang sangat baik. 

Namun, individu tersebut kurang mampu mengendalikan harga diri (self worth) 

yang dimilikinya dari pandangan sosial sehingga kurang konsisten dalam 

mempertahankan pandangannya. Selain itu, individu dengan self esteem sedang 

juga ragu-ragu dengan penghargaan yang dimilikinya dan cenderung tidak yakin 

terhadap kemampuan yang dimilikinya dibandingkan individu lainnya. Individu 



61 
 

tersebut memiliki sejumlah pernyataan positif tentang dirinya, tetapi penilaian 

yang dimilikinya mengenai kemampuan, keberartian, dan harapan lebih moderat 

dibandingkan yang lain. 

c.Tingkat self esteem rendah  

Individu dengan self esteem rendah adalah individu yang hilang 

kepercayaan dirinya dan tidak mampu menilai kemampuan serta atribut-atribut 

dalam dirinya. Individu dengan self esteem rendah menilai atribut-atribut yang ada 

di dalam dirinya sebagai hal yang negatifIndividu tersebut mempunyai sikap yang 

negatif terhadap dirinaya sendiri. Gambaran diri pada individu tersebut cenderung 

memberi kesan depresi dan pesimis. Individu merasa bahwa dirinya bukanlah 

orang yang penting dan pantas disukai. Individu dengan self esteem rendah tidak 

yakin dengan ide, kemampuan, dan pandangannya sendiri.Individu tersebut juga 

merasa bahwa lingkungan tidak memberikan perhatian kepada setiap hal yang 

dilakukannya. Individu dengan self esteem yang rendah juga merasa terisolasi, 

tidak pantas dicintai, tidak mampu mengekspresikan diri, dan tidak mampu 

mempertahankan dirinya sendiri. Individu tersbeut bahkan merasa terlalu lemah 

untuk melakukan konfrontasi dan melawan kelemahan yang dimilikinya sendiri. 

Individu dengan self esteem yang rendah memiliki perasaan ditolak, ragu-ragu, 

dan tidak berharga. Individu tersebut merasa tidak memiliki kekuatan, hal ini 

menyebabkan ekspektasi individu akan masa depannya sangat rendah.  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tingkatan self esteem menurut Coopersmith 

(1967) terdiri dari tiga tingkatan klasifikasi yaitu: 1) tingkat self esteem tinggi; 2) 

tingkat self esteem sedang; dan 3) tingkat self esteem rendah 
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2.2.3 Layanan Bimbingan Kelompok  

2.2.3.1 Pengertian Bimbingan Kelompok 

Bimbingan kelompok merupakan bimbingan yang dilakukan secara 

kelompok terhadap sejumlah individu sekaligus sehingga beberapa orang atau 

individu tersebut sekaligus dapat menerima bimbingan yang dimaksudkan. 

Bimbingan kelompok ditujukan untuk mencegah timbulnya masalah pada siswa 

dan mengembangkan potensi siswa dan biasanya dilaksanakan jika masalah yang 

dihadapi  beberapa siswa relatif sama atau memiliki kesamaan atau saling 

memiliki hubungan dan mereka bersedia dilayani secara bersama-sama atau  

kelompok. 

Menurut Wibowo (2005: 17) bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan 

kelompok dimana pemimpin kelompok menyediakan informasi-informasi dan 

mengarahkan diskusi agar kelompok menjadi lebih sosial atau untuk membantu 

anggota kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. 

Menurut Romlah (2006:3) bimbingan kelompok adalah proses pemberian 

bantuan yang diberikan kepada individu dalam situasi kelompok. Kegiatan 

bimbingan kelompok berupa penyampaian informasi yang tepat mengenai 

masalah pendidikan, pekerjaan, pemahaman pribadi, penyesuaian diri dan masalah 

hubungan antar pribadi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menggunakan 

berbagai media instruksional dan menerapkan konsep-konsep dinamika kelompok 

dengan tujuan untuk memotivasi dan mengembangkan interaksi kelompok. 

Sedangkan menurut Gazda (dalam Wibowo, 2005:17) bimbingan 

kelompok diorganisasi untuk mencegah perkembangan masalah yang isi 
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utamanya meliputi informasi pendidikan, pekerjaan, pribadi dan masalah sosial 

yang disajikan dalam bentuk pelajaran. Informasi yang diberikan dalam 

bimbingan kelompok terutama dimaksudkan untuk memperbaiki dan 

mengembangkan pemahaman diri dan pemahaman mengenai orang lain. 

Bimbingan kelompok merupakan salah satu bentuk usaha pemberian 

bantuan kepada orang-orang yang mengalami masalah dengan memanfaatkan 

interaksi yang terjadi dalam kelompok tersebut. Kelompok dapat menjadi wahana 

dimana masing-masing anggota kelompok tersebut secara perseorangan dapat 

memanfaatkan semua informasi, tanggapan kepentingan dirinya yang 

bersangkutan dengan masalahnya tersebut. Dari segi lain kesempatan 

mengemukakan pendapat, tanggapan dan berbagai reaksi juga dapat menjadi 

peluang yang berharga bagi individu yang bersangkutan. Kesempatan timbal balik 

inilah yang merupakan dinamika dari kehidupan kelompok yang akan membawa 

kemanfaatan bagi para anggotanya. Bimbingan kelompok disini menjadi tempat 

penempaan sikap, keterampilan dan keberanian sosial yang bertenggang rasa. 

Layanan bimbingan kelompok akan efektif jika dalam pelaksanaannya, 

masalah yang dihadapi beberapa konseli relatif mempunyai kesamaan atau saling 

mempunyai hubungan serta mereka mempunyai kesediaan untuk dilayani secara 

kelompok. Faktor kesediaan konseli untuk ikut dalam layanan bimbingan 

kelompok akan sangat menentukan bentuk layanan bimbingan kelompok tersebut. 

Dengan demikian, konseli diharapkan dapat mengambil manfaat dari bimbingan 

kelompok yang konseli ikuti untuk dirinya sendiri.  
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Bimbingan kelompok lebih merupakan suatu bimbingan kepada individu-

individu melalui prosedur kelompok. Dalam hal ini kelompok merupakan wadah 

diadakan upaya bimbingan dalam rangka membantu individu-individu yang 

memerlukan bantuan. Bimbingan kelompok dimaksudkan untuk mencegah 

berkembangnya masalah kesulitan pada diri konseli. Isi kegiatan bimbingan 

kelompok terdiri atas penyampaian informasi yang berkenaan dengan masalah 

pendidikan, pekerjaan, pribadi dan masalah sosial yang tidak disajikan dalam 

bentuk pelajaran. Informasi yang diberikan dalam bimbingan kelompok itu 

terutama dimaksudkan untuk memperbaiki dan mengembangkan pemahaman diri 

dan pemahaman mengenai orang lain, sedangkan perubahan sikap merupakan 

tujuan yang tidak langsung. 

Kegiatan bimbingan kelompok pada umumnya menggunakan prinsip dan 

proses bimbingan kelompok, seperti dalam kegiatan sosiodrama, diskusi panel dan 

teknik lainnya yang berkaitan terhadap kegiatan kelompok. Bimbingan kelompok 

memiliki sifat yang beragam, mulai dari yang bersifat informatif sampai 

terapeutik. Dalam prakteknya bimbingan kelompok dapat dilakukan melalui 

berbagai teknik seperti diskusi, game simulation, latihan, karya wisata, homeroom 

program dan sosio drama. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

bimbingan kelompok merupakan layanan bantuan yang diberikan kepada individu 

dalam situasi kelompok yang memiliki kebutuhan, kepentingan, karakter 

permasalahan yang hampir sama, dimana layanan bantuan yang diberikan berupa 

layanan informasi dan pengembangan untuk memahami, mengenal dirinya dengan 
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melalui dinamika kelompok. Informasi yang diberikan diharapkan dapat 

mencegah hal-hal yang tidak diinginkan atau permasalahan yang ada. Selain itu 

materi yang diberikan dalam layanan bimbingan kelompok juga dapat membantu 

siswa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya.  

 

2.2.3.2  Tujuan dan Manfaat Bimbingan Kelompok 

Kesuksesan layanan bimbingan kelompok sangat dipengaruhi oleh sejauh 

mana keberhasilan tujuan yang akan dicapai dalam layanan bimbingan kelompok 

yang diselenggarakan. Ada beberapa tujuan bimbingan kelompok yang 

dikemukakan oleh beberapa ahli. Bimbingan kelompok dimaksudkan untuk 

mencegah berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri konseli (siswa). Isi 

kegiatan bimbingan kelompok terdiri atas penyampaian informasi yang berkenaan 

dengan masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi dan masalah sosial yang tidak 

disajikan dalam bentuk pelajaran. Bimbingan kelompok bisa juga diorganisasikan 

dengan maksud mencegah berkembangnya problem. Isinya dapat meliputi 

informasi pendidikan, pekerjaan, pribadi, atau sosial, bertujuan menyediakan bagi 

anggota-anggota kelompok informasi akurat yang dapat membantu mereka 

membuat perencanaan dan keputusan hidup yang lebih tepat.  

Wibowo (2005: 17) menjelaskan bahwa tujuan bimbingan kelompok 

adalah untuk memberi informasi dan data untuk mempermudah pembuatan 

keputusan dan tingkah laku. Pendekatan bimbingan kelompok bersifat preventif 

(pencegahan); anggota kelompok secara langsung memperhatikan informasi-

informasi yang diberikan, berorientasi dengan persoalan-persoalan baru, 
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merencanakan dan menempatkan kegiatan-kegiatan individu, dan mengumpulkan 

data untuk pembuatan keputusan pendidikan dan pekerjaan.  

Sedangkan menurut Romlah (2006: 13) mengemukakan bahwa tujuan 

bimbingan kelompok adalah untuk  membantu individu-individu agar dapat 

mencapai perkembangan yang optimal untuk kesejahteraan dirinya dan 

kesejahteraan masyarakat. Dari pengertian ini menekankan pada perkembangan 

yang optimal sehingga terwujud kesejahteraan untuk dirinya dan masyarakat.  

Jadi tujuan bimbingan kelompok adalah membantu individu dalam 

mencapai perkembangan yang optimal dan mencegah berkembangnya masalah 

atau kesulitan pada diri konseli dengan pemberian informasi yang berkenaan 

dengan masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi dan masalah sosial dan pemberian 

data untuk mempermudah pembuatan keputusan dan tingkah laku individu.  

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut maka tujuan bimbingan 

kelompok pada penelitian ini diarahkan untuk:  

a. Membantu setiap anggota kelompok mengetahui dan memahami dirinya 

tentang kelebihan dan kekurangannya 

b. Dengan memahami diri sendiri, maka siswa diharapkan akan semakin mampu 

mengembangkan penerimaan diri dan merasa berharga sebagai pribadi;  

c. Membantu siswa untuk dapat memberi makna terhadap sesuatu sesuai dengan 

keyakinan dan pemikiran yang dimilikinya 

d. Membantu setiap anggota kelompok untuk dapat merumuskan tujuan-tujuan 

tertentu yang akan diwujudkannya secara konkrit 
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e. Membantu mengembangkan keterampilan sosial dan kecakapan antar pribadi, 

sehingga siswa mampu melaksanakan tugas  perkembangan dalam kehidupan 

sosial-pribadi;  

f. Membantu menumbuhkan dan mengembangkan sikap-sikap positif seperti 

toleransi, saling menghargai, kerjasama, tanggung jawab, disiplin, kreativitas 

dan sikap-sikap kelompok lainnya 

g. Menumbuh kembangkan kecakapan mengarahkan diri, memecahkan masalah, 

dan mentransfer kecakapan ini untuk digunakan dalam kehidupan sosial sehari-

hari;  

h. Membantu mengembangkan kepekaan terhadap kebutuhan orang lain, sehingga 

menyadari dan bertanggung jawab terhadap tingkah lakunya kepada orang lain. 

Belajar bagaimana mengidentifikasi perasaan orang-orang yang berarti dalam 

hidupnya (significant others), sehingga mampu menunjukan kecakapan yang 

lebih baik untuk bersikap empatik;  

i. Membantu anak untuk menghilangkan beban-beban moril seperti malu, 

penakut dan sifat-sifat egoistis, agresif, manja dan sebagainya 

j. Membantu anak untuk menghilangkan ketegangan-ketegangan emosi, konflik-

konflik, kekecewaan-kekecewaan, curiga-mencurigai, iri hati, dan sebagainya 

k. Membantu anak untuk mengembangkan gairah hidup dalam melakukan tugas, 

suka menolong, displin dan sikap-sikap sosial lainnya 
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2.2.3.3 Tahap-Tahap Bimbingan Kelompok 

Penyelenggaraan bimbingan kelompok memerlukan persiapan dan praktik 

pelaksanaan kegiatan yang memadai, dari langkah awal sampai dengan evaluasi 

dan tindak lanjut. Tahap-tahap kegiatan bimbingan kelompok berdasarkan 

pendekatan menurut Glading (dalam Mungin: 2005) ada empat tahap yang 

umumnya diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan kelompok. 

Tahapan tersebut diantaranya adalah: 

Tahap pertama: tahap pembentukan kelompok (forming the group). 

Pembentukan kelompok terdiri dari perincian organisasional sebelum kelompok 

dimulai. Rincian kegiatannya meliputi tahap perkenalan, penyampaian tujuan 

kelompok, harapan-harapan yang ingin dicapai oleh masing-masing sebagian atau 

seluruh anggota kelompok, dan frekuensi lamanya pertemuan.  

Pada tahapan ini juga yang dilakukan pemimpin kelompok adalah 

mengungkapkan pengertian dan tujuan kegiatan kelompok dalam rangka 

pelayanan bimbingan kelompok, menjelaskan cara-cara kegiatan kelompok, 

anggota kelompok saling memperkenalkan diri, membentuk norma kelompok. 

Pada tahap ini dilakukan penjadwalan untuk pertemuan selanjutnya, tahap ini 

digunakan sebagai pembukaan, kesepakatan waktu, mengingatkan azas 

keterbukaan, dan penjelasan singkat mengenai topik-topik yang akan dibahas pada 

pertemuan selanjutnya. 

Tahap kedua: tahap peralihan, yaitu tahap transisi untuk menjelaskan 

kegiatan yang ditempuh pada tahap berikutnya, menawarkan atau mengamati 

apakah para anggota sudah siap menjalani kegiatan pada tahap selanjutnya, 
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membahas suasana yang terjadi, meningkatkan kemampuan keikutsertaan 

anggota, dan kalau perlu kembali ke beberapa aspek tahap pertama atau tahap 

pembentukan. 

Tahap ketiga: tahap kegiatan yaitu tahap inti dari kegiatan bimbingan 

kelompok. Pemimpin mendorong perilaku anggota kelompok, dengan 

membiarkan mereka mengetahui apa yang diharapkan. Pemimpin kelompok 

mengemukakan suatu masalah atau topik, selanjutnya tanya jawab antara anggota 

dan pemimpin kelompok tentang hal-hal yang belum jelas yang menyangkut 

masalah atau topic yang dikemukakan pemimpin kelompok, anggota membahas 

masalah atau topic tersebut secara mendalam dan tuntas (Yusuf Syamsu: 2009: 

20) 

 Tahap keempat: tahap pengakhiran. Pada saat ini pemimpin kelompok 

mengantarkan anggota mereka kepada kerangka rujukan behavioral, yang 

langsung mengontrol tingkah laku anggota kelompok. Tahap ini merupakan tahap 

penutup, maka pemimpin kelompok berperan dalam membangun dan 

mengimplementasikan suatu model untuk perubahan. Pada bagian ini anggota 

kelompok menjadi lebih spesifik atas upaya-upaya yang mereka lakukan. 

Pemimpin kelompok dapat memberikan penguatan (reinforcement), memotivasi 

pengilangan perilaku (behavioral rehearsal), pelatihan perilaku yang diubah 

(coaching), memberikan penilaian proses dan penilaian hasil kegiatan 
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2.2.4 TeknikGame Simulation (Permainan Simulasi) 

2.2.4.1 Pengertian dan Ciri-Ciri Game Simulation 

Secara umum bermain dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang 

menyenangkan, ringan, bersifat kompetitif atau kedua-duanya.Permainan 

dilakukan baik oleh anak-anak maupun orang dewasa.Dengan bermain, anak-anak 

dapat mengenal lingkungannya, belajar tentang aturan-aturan masyarakat, 

menirukan dan menemukan pikiran-pikiran dan hubungan-hubungan yang berarti. 

Dengan cara ini anak-anak dapat belajar berbagai macam pengetahuan yang 

memungkinkan  mereka untuk dapat bergaul dan hidup di masyarakat. Jadi, 

permainan dapat disebut sebagai alat untuk mengembangkan pengenalan terhadap 

llingkungan. Dengan demikian bermain merupakan cara belajar yang 

menyenangkan, karena dengan bermain anak-anak belajar sesuatu tanpa 

mempelajarinya. Apa yang dipelajari ini disimpan dalam pikirannya dan akan 

dipadukan menjadi satu kesatuan dengan pengalaman-pengalaman lain yang 

kadang tanpa disadarinya. 

Game simulation seperti juga permainan yang lain mempunyai batas 

waktu dan aturan-aturan tertentu yang agak membatasi kebebasan pemain. 

Menurut adam (dalam  Romlah: 2006) game simulation adalah permainan yang 

dimaksudkan untuk merefleksikan situasi-situasi yang terdapat dalam kehidupan 

sebenarnya. Tetapi situasi itu hampir sebagian atau dikeluarkan dari 

konteksnya.Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa situasi yang disimulasikan 

hendaknya tidak terlalu kompleks dan tidak terlalu sederhana. Apabila terlalu 

kompleks para pemain menjadi kurang bereani memainkannya, sebaliknya apabila 
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terlalu mudah mereka akan cepat bosan. Meskipun demikian, game simulation 

tetap dapat menyediakan suatu gambaran kehidupan dan kenyataan yang berarti. 

Game simulation dibuat untuk tujuan tertentu, misalnya membantu siswa 

untuk mempelajari pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan aturan 

sosial.Dalam hal ini peserta permainan dapat memerankan peran yang sama sekali 

asing baginya. Game simulation hampir sama dengan permainan peranan tetapi 

dalam game simulationkadang-kadang pemain menghalangi pemain lainnya. 

Game simulation dapat dikatakan sebagai gabungan antara teknik bermain 

peranan dengan teknik diskusi.Dalam game simulation para pemainnya 

berkelompok dan berkompetisi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan 

mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan bersama.Dalam permainan tersebut 

para pemain harus berperan dan berperilaku seperti jika mereka benar-benar 

terlibat dalam situasi kehidupan yang sebenarnya.Jumlah pemain dalam game 

simulation terbatas, dan lama pernainannya juga terbatas.Selain itu game 

simulation membutuhkan tempat dan peralatan tertentu. 

Topik-topik game simulation disesuaikan dengan tingkat perkembangan 

dan latar belakang lingkungan anak, dengan demikian mereka tidak merasa 

melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai.Game simulation cocok untuk 

memotivasi anak belajar, terutama bila bahan  pelajaran yang dipelajarinya kurang 

menarik. Game simulation selain berguna untuk memperkenalkan konsep dan 

menanamkan pengertian tentang suatu hal, juga mempunyai kekuatan untuk 

membangkitkan minat dan  perhatian anak.(Romlah, 2006:119) 



72 
 

Penggunaan teknik game simulation baik untuk kepentingan pengajaran 

maupun bimbingan didasarkan pada pikiran-pikiran bahwa belajar secara berarti 

dapat terjadi apabila si belajar menyatu dan akrab dengan lingkungan belajarnya. 

Dalam konteks ini anak belajar dari pengalaman dengan lingkungan belajar dan 

mengintegrasikan apa yang dipelajarinya dengan apa yang diperolehnya dengan 

cara demikian akan lebih dapat meresap dan terus mengalir lama. 

 

2.2.4.2 Langkah-Langkah Membuat Game Simulation 

Untuk membuat game simulation dapat diikuti langkah-langkah sebagai 

berikut (Romlah, 2006:119): 

1. Meneliti masalah yang banyak dialami anak, terutama menyangkut dalam 

bidang pendidikan dan sosial 

2. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai dengan permainan itu. Dalam 

melakukan hal ini anggota kelompok atau siswa supaya diikutsertakan. 

3. Membuat daftar sumber-sumber yang dapat dipakai untuk membantu 

menyelesaikan topik yang akan digarap, misalnya alat-alat yang 

diperlukan, buku sumber, dan waktu yang sesuai untuk mengerjakan tugas 

antara konselor dan siswa 

4. Memilih situasi dalam kehidupan sebenarnya yang ada kaitannya dengan 

kehidupan siswa. Pelajari struktur situasi tersebut, dan aturan-aturan yang 

mengatur perilaku mana yang dibolehkan dan perilaku mana yang tidak 

dilakukan. 

5. Membuat skenario atau model dari situasi yang sudah dipilih 

6. Identifikasi siapa saja dan berapa orang yang akan terlibat dalam 

permainan ini. 

7. Membuat alat-alat game simulation, misalnya beberan, kartu pesan, kartu 

yang berisi kegiatan yang harus dilakukan untuk mengisi kegiatan selingan 

dan sebagainya. 

 

Setelah semua langkah tersebut dikerjakan, pemimpin kelompok bersama-

sama dengan anggota kelompok membuat aturan-aturan-aturan dasar dalam 

memainkan game simulation. Setelah semuanya selesai, permainan dicoba untuk 
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dimainkan untuk melihat apakah pesan-pesan yang dibuat sudah cukup 

komunikatif dan dapat dipahami oleh orang lain. Pesan-pesan yang tidak jelas 

kemudian diperbaiki dandicobakankembali. Keseluruhan perlengkapan game 

simulation yang siap dimainkan terdiri dari: 

1. Lembaran permainan, yang memuat pesan-pesan dan gambar-gambar yang 

sesuai dengan topik permainan 

2. Kartu-kartu pesan, yang berisi pesan-pesan yang tidak dipaparkan dalam 

lembaran permainan. Kartu-kartu ini dapat diberi tanda khusus misalnya 

bintang, bendera, gambar bua-buahan atau gambar lainnya. 

3. Alat penentu langkah, dapat berupa dadu, kubus yang bertuliskan angka 1, 2, 

3, 4, 5 atau kartu yang berisi angka 1-6, atau gulungan kertas (lot) yang 

bertuliskan angka 1-6. Tanda untuk bermain bagi masing-masing pemain 

dapat berupa segi empat dari kertas manila, atau benda-benda lain misalnya 

kancing baju, uang logam, dan lain-lain. 

 

2.2.4.3 Cara Melaksanakan Game Simulation 

Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam memainkan game 

simulation adalah menentukan peserta permainan. Peserta permainan adalah  

mereka yang terlibat dalam game simulation yang terdiri dari: 

Fasilitator, individu yang bertugas memimpin game simulation.Tugas  

fasilitator  adalah menjelaskan tujuan permainan, mendorong pemain dan 

penonton untuk aktif ikut berdiskusi, membantu  memecahkan masalah yang 
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timbul selama permainan, menjawab pertanyaan yang tak dapat dijawab oleh 

peserta lain, mengarahkan diskusi dan melaporkan hasilnya. 

1. Penulis, bertugas mencatat segala sesuatu yang terjadi selama permainan 

berlangsung 

2. Pemain, individu yang memegang tanda bermain dan menjawab dan 

mendiskusikan pesan-pesan game simulation 

3. Pemegang peran, individu yang berperan sebagai orang-orang atau tokoh yang 

ada dalam skenario permainan, misalnya: guru, kepala sekolah, orang tua, 

tokoh masyarakat, dan sebagainya. Tugas pemegang peran adalah memberikan 

pendapat pada masalah yang menyangkut bidangnya untuk memperjelas 

informasi. 

4. Penonton, yaitu mereka yang ikut menyaksikan game simulation dan berhak 

mengemukakan pendapatnya, menjawab pertanyaan dan ikut berdiskusi 

Setelah peserta permainan ditentukan, permainan dapat dilaksanakan 

dengan memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menyediakan alat permainan beserta kelengkapannya 

2. Fasilitator menjelaskan tujuan permainan. Dalam kegiatan bimbingan 

kelompok yang menjadi fasilitator adalah konselor, guru, atau wali kelas. 

3. Menentukan pemain, pemegang peran, dan penulis. 

4. Menjelaskan aturan permainan 

5. Bermain dan berdiskusi 

6. Menyimpulkan hasil diskusi setelah seluruh permainan selesai, dan 

mengemukakan masalah-masalah yang belum sempat diselesaikan saat itu. 
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7. Menutup permainan dan menentukan waktu dan tempat bermain berikutnya.  

 

2.2.5 Karakteristik Siswa SMK/SMA 

Siswa Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Atas  merupakan 

siswa remaja. Masa remaja disebut sebagai masa adolence, yang mempunyai arti 

lebih luas yaitu mencakup: kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik yang 

berlangsung kira-kira dari usia 13 sampai 16-17 tahun. Masa remaja adalah masa 

pengembangan pribadi seseorang dalam menetapkan suatu perasaan tentang 

identitas individu yang meliputi tidak hanya suatu perubahan dari segi fisik, tetapi 

juga adaptasi untuk meningkatkan kemampuan intelektual, tuntutan masyarakat 

untuk kedewasaan perilaku dan persiapan untuk peran orang dewasa. 

Lazimnya, masa remaja dianggap mulai pada saat anak secara seksual 

menjadi matang dan berakhir saat ia mencapai usia matang secara hukum. Namun, 

penelitian tentang perubahan sikap, perilaku, dan nilai-nilai sepanjang masa 

remaja tidak hanya menunjukkan bahwa setiap perubahan terjadi lebih cepat pada 

awal masa remaja daripada tahap akhir masa remaja. Pada periode remaja, tingkat 

perubahan dalam sikap dan perilaku selama remaja sejajar dengan tingkat 

perubahan fisik. Selama awal masa remaja, ketika perubahan fisik terjadi dengan 

pesat, perubahan perilaku dan sikap juga berlangsung sangat pesat. 

 Pada usia remaja seseorang masih didominasi oleh faktor id dan ego.  

Mereka hanya mengutamakan aktualisasi dirinya tanpa banyak 

mempertimbangkan kondisi lingkungannya. Dari sudut perkembangan manusia, 

remaja merujuk kepada satu peringkat perkembangan manusia, yaitu peringkat 
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transisi antara peringkat kanak-kanak dan peringkat dewasa. Semasa seseorang itu 

mengalami zaman remaja, dia akan mengalami pelbagai perubahan yang drastis, 

termasuk perubahan jasmani, sosial, emosi, dan bahasa. Akibat daripada itu, 

remaja merupakan orang yang emosinya tidak stabil, dan sentiasa bermasalah. 

Ada empat perubahan pada masa remaja menurut Hurlock (1980: 207), 

diantaranya adalah pertama, meningginya emosi yang intensitasnya bergantung 

pada tingkat perubahan fisik dan psikologis yang terjadi. Karena perubahan emosi 

biasanya terjadi lebih cepat selama masa awal remaja. Kedua, minat dan peran 

yang diharapkan oleh kelompok sosial untuk dipesankan, menimbulkan masalah 

baru. Ketiga, dengan berubahnya minat dan pola perilaku maka nilai-nilai juga 

berubah. Apa yang pada masa kanak-kanak dianggap penting, sekarang setelah 

hampir dewasa tidak penting lagi. Keempat, sebagaian remaja menginginkan dan 

menuntut kebebasan, tetapi mereka sering takut bertanggung jawab akan 

akibatnya dan meragukan kemampuan mereka untuk dapat mengatasi tanggung 

jawab tersebut. 

 Banyak perubahan seseorang sebagai tanda keremajaan, namun seringkali 

perubahan pada diri seorang sebagai pengesahan akan keremajaan seseorang. 

Namun, satu hal yang pasti konflik yang dihadapi oleh remaja semakin kompleks 

seiring dengan perubahan pada berbagai dimensi kehidupan dalam diri mereka. 

Beberapa perubahan dimensi-dimensi tersebut diantaranya: 

a. Dimensi Biologis 

 Pada saat seorang anak memasuki masa pubertas yang ditandai dengan 

menstruasi pertama pada remaja putri ataupun perubahan suara pada remaja 
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putra, secara biologis dia mengalami perubahan yang sangat besar. Pubertas 

menjadikan seorang anak tiba-tiba menjadi memiliki kemampuan untuk 

bereproduksi. Bentuk fisik mereka akan berubah secara cepat sejak awal 

pubertas dan akan membawa mereka pada remaja. 

b. Dimensi Kognitif 

 Perkembangan kognitif remaja, dalam pandangan Jean Piaget merupakan 

periode terakhir dan tertinggi dalam tahap pertumbuhan operasi formal 

(Period of formal operation). Pada periode ini, idealnya para remaja sudah 

memiliki pola pikir sendiri dalam memecahkan masalah-masalah yang 

kompleks dan abstrak. Kemampuan berfikir para remaja berkembang 

sedemikian rupa sehingga dengan mudah dapat membayangkan banyak 

alternatif pemecahan masalah beserta kemungkinan akibat atau hasilnya. 

Kapasitas berfikir secara logis dan abstrak mereka berkembang sehingga 

mereka mampu berfikir multi dimensi seperti ilmuwan. Para remaja tidak lagi 

menerima informasi apa adanya, tetapi mereka akan memproses informasi itu 

serta mengadaptasikannya dengan pemikiran mereka sendiri. Mereka juga 

mampu mengintegrasikan pengalaman masa lalu dan sekarang untuk 

ditransformasikan menjadi konklusi, prediksi, dan rencana untuk masa depan. 

Dengan kemampuan operasional formal ini, para remaja mampu 

mengadaptasikan diri dengan lingkungan sekitar mereka. 

c. Dimensi Moral 

 Masa remaja adalah periode dimana seseorang mulai bertanya-tanya mengenai 

berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya sebagai dasar bagi 
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pembentukan nilai diri mereka. Remaja tidak lagi menerima hasil pemikiran 

yang kaku, sederhana dan absolut yang diberikan pada mereka selama ini 

tanpa bantahan. Remaja mulai mempertanyakan keabsahan pemikiran yang 

ada dan mempertimbangkan lebih banyak alternatif lainnya. Kemampuan 

berfikir dalam dimensi moral (moral reasoning) pada remaja berkembang 

karena mereka mulai melihat adanya kejanggalan dan ketidakseimbangan 

antara yang mereka percayai dahulu dengan kenyataan yang ada di sekitarnya. 

d. Dimensi Psikologis 

 Masa remaja merupakan masa yang penuh dengan gejolak. Pada masa ini 

mood (suasana hati) bisa berubah dengan cepat. Perubahan mood yang drastis 

pada remaja ini seringkali dikarenakan beban pekerjaan rumah, pekerjaan 

sekolah, atau kegiatan sehari-hari di rumah. 

  Semua tugas perkembangan pada masa remaja dipusatkan pada 

penanggulangan sikap dan pola perilaku yang kekanak-kanakan dan mengadakan 

persiapan untuk menghadapi masa dewasa. Beberapa tugas perkembangan masa 

remaja menurut Hurlock (2012) adalah: 

a. Mencapai hubungan baru dan yang lebih matang dengan teman sebaya 

baik pria maupun wanita 

b. Mencapai peran pria dan wanita 

c. Menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif 

d. Mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab 

e. Mencapai kemandirian emosional dari orangtua dan orang dewasa lainnya 

f. Mempersiapkan karier ekonomi 
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g. Mempersiapkan perkawinan dan keluarga 

h. Memperoleh peringkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk 

berperilaku mengembangkan ideologi  

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Pada penelitian ini berawal dari permasalahan siswa yang kurang asertif 

dan siswa yang cenderung memiliki self esteem rendah. Masa remaja disebut 

sebagai masa adolence, yang mempunyai arti lebih luas yaitu mencakup: 

kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik yang berlangsung kira-kira dari 

usia 13 sampai 16-17 tahun. Masa remaja adalah masa pengembangan pribadi 

seseorang dalam menetapkan suatu perasaan tentang identitas individu yang 

meliputi tidak hanya suatu perubahan dari segi fisik, tetapi juga adaptasi untuk 

meningkatkan kemampuan intelektual, tuntutan masyarakat untuk kedewasaan 

perilaku dan persiapan untuk peran orang dewasa.  

Pada usia remaja seseorang masih didominasi oleh faktor id dan ego.  

Mereka hanya mengutamakan aktualisasi dirinya tanpa banyak 

mempertimbangkan kondisi lingkungannya. Dari sudut perkembangan manusia, 

remaja merujuk kepada satu peringkat perkembangan manusia, yaitu peringkat 

transisi antara peringkat kanak-kanak dan peringkat dewasa. Semasa seseorang itu 

mengalami zaman remaja, dia akan mengalami pelbagai perubahan yang drastis, 

termasuk perubahan jasmani, sosial, emosi, dan bahasa. Akibat daripada itu, 

remaja merupakan orang yang emosinya tidak stabil, dan sentiasa bermasalah. 

Bimbingan kelompok merupakan bimbingan yang dilakukan secara kelompok 
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terhadap sejumlah individu sekaligus, sehingga beberapa orang atau individu 

tersebut sekaligus dapat menerima bimbingan yang dimaksudkan.  

Bimbingan kelompok ditujukan untuk mencegah timbulnya masalah pada 

siswa dan mengembangkan potensi siswa dan biasanya dilaksanakan jika masalah 

yang dihadapi  beberapa siswa relatif sama atau memiliki kesamaan atau saling 

memiliki hubungan dan mereka bersedia dilayani secara bersama-sama atau  

kelompok. 

Menurut Wibowo (2005: 17) bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan 

kelompok dimana pemimpin kelompok menyediakan informasi-informasi dan 

mengarahkan diskusi agar kelompok menjadi lebih sosial atau untuk membantu 

anggota kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. 

Tujuan bimbingan kelompok pada penelitian ini diarahkan untuk 

membantu setiap anggota kelompok mengetahui dan memahami dirinya tentang 

kelebihan dan kekurangannya, dengan memahami diri sendiri maka siswa 

diharapkan akan semakin mampu mengembangkan penerimaan diri dan merasa 

berharga sebagai pribadi, membantu siswa untuk dapat memberi makna terhadap 

sesuatu sesuai dengan keyakinan dan pemikiran yang dimilikinya 

Bimbingan kelompok memiliki beberapa teknik diantaranya adalah game 

simulation. Game simulation dibuat untuk tujuan tertentu, misalnya membantu 

siswa untuk mempelajari pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan aturan 

sosial. Game simulation dapat dikatakan sebagai gabungan antara teknik bermain 

peranan dengan teknik diskusi.Dalam game simulation para pemainnya 

berkelompok dan berkompetisi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan 
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mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan bersama.Dalam permainan tersebut 

para pemain harus berperan dan berperilaku seperti jika mereka benar-benar 

terlibat dalam situasi kehidupan yang sebenarnya.Jumlah pemain dalam game 

simulation terbatas, dan lama pernainannya juga terbatas.Selain itu game 

simulation membutuhkan tempat dan peralatan tertentu. 

Topik-topik game simulation disesuaikan dengan tingkat perkembangan 

dan latar belakang lingkungan anak.Dengan demikian mereka tidak merasa 

melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai. Topik yang digunakan adalah 

tentang perilaku asertif dan self esteem. Peneliti memilih untuk menggunakan 

topik tersebut karena siswa yang ada di sekolah kebanyakan belum mampu untuk 

mengungkapkan perasaan secara jujur dan tegas, siswa masih banyak yang malu 

untuk sekedar berbicara di depan kelas, tidak mampu menolak ketika diajak 

membolos oleh teman, dan lain sebagainya. Untuk self esteem sendiri, siswa 

khususnya putri kurang percaya diri dengan penampilannya. Merasa tidak seksi, 

merasa buruk rupa, orang yang terbodoh di kelas, dan lain sebagainya. 

Salah satu upaya yang telah dilakukan guru bimbingan dan konseling 

untuk meningkatkan pemahaman tentang perilaku asertif dan self esteem adalah 

melaksanakan layanan bimbingan kelompok tidak hanya dengan cara ceramah 

saja. Salah satu cara nyaman, tidak membosankan dan menyenangkan dalam 

bimbingan adalah dengan bermain.  

Penelitian yang telah dilakukan Haqiqi (2017) menggunakan media 

permainan ular tangga untuk layanan bimbingan dan konseling. Sama halnya yang 

telah dilakukan oleh Putri dan Ramli (2016) mengembangkan media permainan 
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simulasi ular tangga untuk meningkatkan tanggung jawab. Yang telah dilakukan 

oleh Septiana dan Nursalim (2015) juga mengembangkan media monopoli 

wawasan BK dalam layanan informasi yang membuktikan bahwa permainan 

tersebut layak digunakan dan sangat cocok digunakan sebagai salah satu media 

bimbingan dan konseling. Januarti dan Memesah (2014) juga menggunakan 

teknik permainan Pass The Compliment dalam layanan bimbingan kelompok 

terhadap peningkatan self esteem siswa. Elvarini, dkk (2013) mengembangkan 

media monopoli asertif untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang perilaku 

asertif.  

Oleh karena itu dibutuhkan media yang dapat menarik minat dan 

mengaktifkan semua siswa. Media tersebut adalah game simulasi simas gadir 

(asertif dan self esteem) untuk membantu siswa meningkatkan perilaku asertif dan 

self esteem siswa. 

Berdasarkan penjelasan dalam kajian pustaka dan kerangka teori, maka 

kerangka berpikir mengenai penelitian ini ialah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.1 Kerangka Berfikir 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat ditemukan hipotesis penelitian 

ini adalah: 

2.4.1  Bimbingan kelompok dengan teknik Game Simulation efektif meningkatkan 

perilaku asertif pada siswa di SMK Negeri 1 Trenggalek 

2.4.2  Bimbingan kelompok dengan teknik Game Simulation efektif meningkatkan 

self esteem pada siswa di SMK Negeri 1 Trenggalek 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode  pre-eksperimental 

dengan melakukan one group pretest dan posttest. Dalam desain ini subjek 

penelitian akan mendapatkan tahapan pre test sebelum mendapatkan perlakuan 

(treatment), dengan demikian hasil perlakuan layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik game simulation diketahui tingkat keefektifannya yaitu 

membandingkan hasil pre test dan post test, desain ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

  

                           Gambar 3.1 desain penelitian  

Sesuai dengan desain penelitian, maka dalam penelitian ini dilaksanakan 

3 tahapan :  

a. (O1 ) :  Tahap pertama dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan 

pretest  (O1) kepada siswa kelas X SMK N 1 Trenggalek Kabupaten. 

Trenggalek yang diketahui memiliki tingkat perilaku asertif dan self 

esteem rendah.  

b. (X) :  Setelah mendapatkan siswa yang menjadi subyek penelitian, peneliti 

memberikan treatment (X) berupa bimbingan kelompok teknik game 

 

O1       X     O2 
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simulation pada siswa yang memiliki perilaku asertif dan self esteem 

rendah selama 6 kali pertemuan dengan masing-masing pertemuan 45 

menit 

 

Tabel 3.1 Rincian Kegiatan Bimbingan Kelompok Teknik Game 

Simulasi untuk Meningkatkan Perilaku Asetif dan Self Esteem Siswa 

 
BKP 

Pertemuan  

Tanggal 

Pelaksanaan 

Alokasi 

Waktu 
Materi Alat 

I Rabu, 9-5-2018  45”/1JP 
Beberan simulasi kotak 

pertama sampai kotak ke 8 

Kontrak perilaku, 

lembar evaluasi 

proses, lembar 

evaluasi hasil, 

Beberan simulasi 

simas gadir 

II Kamis, 10-5-2018 45”/1JP 
Beberan simulasi kotak ke 

9 sampai kotak ke 16 

Lembar evaluasi 

proses, lembar 

evaluasi hasil, 

Beberan simulasi 

simas gadir 

III Jumat, 11-5-2018 45”/1JP 
Beberan simulasi kotak ke 

17 sampai kotak ke 24 

Lembar evaluasi 

proses, lembar 

evaluasi hasil, 

Beberan simulasi 

simas gadir 

IV Sabtu, 12-5-2018 45”/1JP 
Beberan simulasi kotak ke 

25 sampai kotak ke 32 

Lembar evaluasi 

proses, lembar 

evaluasi hasil, 

Beberan simulasi 

simas gadir 

V Senin, 13-5-2018 45”/1JP 
Beberan simulasi kotak ke 

33 sampai kotak ke 40 

Lembar evaluasi 

proses, lembar 

evaluasi hasil, 

Beberan simulasi 

simas gadir 

VI Selasa, 15-5-2018 45”/1JP 
Beberan simulasi kotak ke 

41 sampai kotak ke 48 

Lembar evaluasi 

proses, lembar 

evaluasi hasil, 

Beberan simulasi 

simas gadir 

  

c.  (O2) : Tahap ketiga, peneliti memberikan postest (O2) untuk mengukur 

perilaku asertif dan self esteem pasca mendapatkan perlakuan. 
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3.2 Prosedur Penelitian  

Prosedur dalam pelaksanaan eksperimen konseling kelompok teknik self 

management  adalah sebagai berikut :  

1. Menentukan target subjek penelitian dengan memberikan skala perilaku asertif 

dan self esteem untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat perilaku asertif 

dan self esteem dengan pemberian pre- test 

2. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dan didapatkan subyek dalam 

penelitian yang berjumlah 10 orang dengan kriteria memiliki perilaku asertif 

dan self esteem rendah 

3. Melakukan kegiatan bimbingan  kelompok  dengan strategi game simulation 

dilakukan sebanyak enam kali pertemuan berdasarkan panduan pelaksanaan 

yang telah disusun oleh peneliti.  

4. Sesudah pemberian treatment berlangsung selama enam kali pada anggota 

kelompok, maka dilakukan pengukuran kembali berupa post- test.  

 

3.3 Subjek Penelitian   

Siswa yang menjadi subyek  penelitian adalah siswa APHP SMK Negeri 1 

Trenggalek yang berjumlah 10 siswa.  Kriteria pemilihan subyek dalam penelitian 

ini adalah siswa kelas X APHP yang memiliki tingkat asertif dan self esteem 

sedang dan rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat tingkat efektivitas 

layanan bimbingan kelompok teknik game simulation untuk meningkatkan 

perilaku asertif dan self esteem siswa. 
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3.4 Variabel Penelitian dan Definisi operasional 

3.4.1 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini ada dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat.  Variabel penelitian ini sebagai variabel bebas adalah layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik game simulation. Variabel terikat merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 

Variabel terikatnya adalah perilaku asertif sebagai (Y1) dan self esteem sebagai 

(Y2). 

3.4.2 Definisi Operasional 

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah: 

3.4.2.1 Perilaku asertif adalah pernyataan diri positif, tegas namun tidak 

ditafsirkan menyerang orang lain diantaranya memberi dan menerima 

pujian, memulai dan mempertahankan interaksi, kesanggupan dalam 

membuat keputusan dan mampu mengatur kegiatan, berani 

mengaungkapkan pendapat, menanggapi kritik dari orang lain, 

mengekspresikan kekurangsetujuan, mengungkapkan kemarahan, 

mengungkapkan rasa suka dan sayang, mengungkapkan kekecewaan 

secara tegas, menolak permintaan secara tegas, mempertahankan hak-hak 

pribadi dan hak orang lain 

3.4.2.2 Self esteem adalah penilaian diri mengenai perasaan berharga atau berarti 

yang diekspresikan dalam sikap individu terhadap dirinya berupa 

kemampuan mengontrol dan mengatur tingkah laku, kemapuan dihormati 

oleh orang lain, pendapat dapat diterima oleh orang lain, penerimaan 
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lingkungan apa adanya, kemmapuan untuk mendapatkan perhatian dan 

kasih sayang dari orang lain, kemampuan untuk memiliki pandangan 

positif terhadap diri sendiri, mampu mengikuti etika norma yang harus 

dihindari dan harus dilaksanakan, memiliki tautan preastasi yang ditandai 

dengan keberhasilan, mampu mengerjakan tugas dengan baik dan benar. 

3.4.2.3 Bimbingan kelompok teknik game simulation 

Bimbingan kelompok teknik game simulation merupakan kegiatan 

bantuan yang diberikan kepada individu dalam situasi kelompok dengan 

menggunakan game simulation. Game simulation dilaksanakan sesuai 

dengan petunjuk yang telah dibuat. Media yang digunakan diantaranya 

adalah lembar permainan / beberan permainan simas gadir, dadu, tanda 

jalannya permainan, kartu pesan. 

 

3.5 Teknik dan Instrumen Pengumpul Data 

3.5.1 Skala Psikologi 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan skala perilaku asertif  dari teori Alberti & Emmon yang terdiri dari 

dua belas indikator yaitu memberi dan menerima pujian, memulai dan 

mempertahankan interaksi, kesanggupan dalam membuat keputusan dan mampu 

mengatur kegiatan, berani mengungkapkan pendapat, menanggapi kritik dari 

orang lain, mengekspresikan kekurangsetujuan, mengungkapkan kemarahan, 

mengungkapkan rasa suka dan sayang, mengungkapkan kekecewaan secara tegas, 

menolak permintaan secara tegas, mempertahankan hak-hak pribadi dan hak 
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orang lain. Instrumen ini dikembangkan sesuai aspek yang dikemukakan yang 

terdiri dari 65 item pernyataan. 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Perilaku Asertif 

VARIA

BEL 

ASPEK INDIKATOR DESKRIPTOR NO ITEM JML 

+ - 

ASERTIF Mempromo

sikan 

kesetaraan 

dalam 

hubungan 

manusia 

(promotes 

equality in 

human 

relationship) 

Memberi dan 

menerima pujian 

Memuji perilaku 

orang lain  

1,3,4 5,6 5 

Tersenyum dan 

mengucapkan 

terima kasih saat 

dipuji orang lain 

2,7 8,9,10 5 

Memulai dan 

mempertahankan 

interaksi 

Menyapa 

orang.atau teman  

11,15 12,14 4 

Memandang lawan 

bicara ketika 

sedang berbincang-

bincang 

16 13 2 

Bertindak 

menurut 

kepentingan 

pribadi 

(enabling us 

to act in our 

own best 

interest) 

Kesanggupan 

untuk membuat 

keputusan dan 

mampu mengatur 

kegiatan 

Membantu orang 

lain sesuai 

kemampuan diri 

17 19 2 

Memutuskan 

sesuatu dengan 

tegas 

18 20 2 

Membela 

diri sendiri 

tanpa rasa 

khawatir  

(to stand up 

for ourselves 

without 

undue 

anxiety) 

Berani 

mengungkapkan 

pendapat 

Mengungkapkan 

pendapat saat 

diskusi  

22,23 21,25 4 

Mengacungkan 

tangan ketika akan 

berpendapat 

24  1 

Menanggapi kritik 

dari orang lain 

Menanggapi kritik 

dengan berbicara 

sopan 

26  1 

Menerima kritikan 

dengan cara 

menganggukkan 

kepala 

28 27 2 

Mengung 

kapkan 

perasaan 

secara jujur 

dan 

nyaman (to 

express 

honest 

feelings 

comfortably) 

Mengekspresikan 

kekurangsetujuan 

Mengungkapkan 

kekurangsetujuan 

dengan sopan 

29,31 32 3 

Menggelengkan 

kepala tanda tidak 

setuju 

30  1 

Mengungkapkan 

kemarahan 

Mengungkapkan 

rasa marah dengan 

sopan 

33,34,

37 

36 4 

Mengungkapkan 

rasa marah dengan 

bahasa non verbal 

35  1 
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Mengungkapkan 

perasaan suka dan 

sayang 

Mengungkapkan 

rasa suka dan 

sayang dengan 

sopan 

39,42 43,44 4 

Menunjukkan 

ekspresi bahagia 

kepada orang lain 

40,41  2 

Mengungkapkan 

kekecewaan 

Mengungkapkan 

kekecewaan dengan 

sopan 

45,46, 38,50 4 

Mengungkapkan 

kekecewaan dengan 

diam 

49, 47  2 

Menerap 

kan hak-

hak pribadi 

(to exercise 

personal 

right) 

Menolak 

permintaan 

Berani berkata tidak 

Menggelengkan 

48,51,

52 

53,55 5 

Menggelengkan 

kepala tanta 

penolakan 

54  1 

Mempertahankan 

hak-hak pribadi 

Meminta ganti 

dengan cara yang 

sopan jika barang 

yang dipinjam 

rusak 

56  1 

Tidak memberikan 

contekan saat 

ulangan 

57 61 2 

Menegur orang 

yang tidak mau 

mengantri dengan 

sopan 

60 58,59 3 

Tidak 

menyangkal 

hak-hak 

orang lain 

(without 

denying the 

right of 

others) 

Menghormati 

hak-hak orang 

lain 

Mengecilkan radio 

ketika teman 

beribadah 

62,63 64 3 

Menghormati orang 

yang sedang 

berbicara 

65  1 

JUMLAH 65 

 

Skala self esteem dari teori Coopersmith yang terdiri dari kemampuan 

mengontrol dan mengatur tingkah laku, kemapuan dihormati oleh orang lain, 

pendapat dapat diterima oleh orang lain, penerimaan lingkungan apa adanya, 

kemmapuan untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang lain, 

kemampuan untuk memiliki pandangan positif terhadap diri sendiri, mampu 

mengikuti etika norma yang harus dihindari dan harus dilaksanakan, memiliki 
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tautan preastasi yang ditandai dengan keberhasilan, mampu mengerjakan tugas 

dengan baik dan benar. Instrumen ini dikembangkan sesuai aspek yang 

dikemukakan yang terdiri dari 54 item pernyataan. 

Tabel. 3.3 Kisi-kisi Self Esteem 

VARIABEL ASPEK INDIKATOR DESKRIPTOR NO ITEM JML 

+ - 

SELF ESTEEM Kekuatan 

(Power) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan 

mengontrol dan 

mengatur tingkah 

laku 

 

Menerima kritik 

dengan senang 

hati 

47 54 2 

Mengerjakan 

tugas tepat 

waktu 

 1,3 2 

Berbicara sopan 

dengan orang 

yang lebih tua 

4 38 2 

Mampu 

mengambil 

keputusan dan 

mematuhinya 

44  1 

Dihormati oleh 

orang lain 

 

Termasuk orang 

yang dipercaya  

5 6 2 

Menjadi 

perhatian orang 

lain 

 9 1 

Pendapat dapat 

diterima oleh 

orang lain 

Ide-ide dan 

pendapat selalu 

diikuti oleh 

orang lain 

7 49 2 

Keberartian 

(Significant) 

 

Penerimaan 

lingkungan apa 

adanya 

 

Membantu 

teman yang 

membutuhkan 

bantuan 

10,11  2 

Diterima oleh 

lingkungan  

19 12,13 3 

Kemampuan 

untuk 

mendapatkan 

perhatian dan 

kasih sayang dari 

orang lain 

 

Disukai dan 

diperhatikan 

banyak orang 

14,15

,16 

50,51

,52 

6 

Mendapat 

dukungan dari 

orang  yang 

disekitar 

39,45  3 

Kemampuan 

untuk memiliki 

pandangan yang 

positif terhadap 

diri sendiri 

Menghargai diri 

sendiri 

 17,18

,20 

3 

Percaya akan 

kemampuan 

sendiri 

42 41 2 

Kebajikan Mampu mengikuti Menghormati 24,37 21 4 
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(Virtue) etika, norma yang 

harus dihindari 

dan harus 

dilaksanakan 

norma yang ada 

di masyarakat 

,46 

Mengikuti etika 

yang ada di 

masyarakat 

 

22,48 23,25

,26 

5 

Kompetensi 

(Competence) 

Memiliki tuntutan 

prestasi yang 

ditandai dengan 

keberhasilan 

 

Belajar dengan 

rajin 

27 28 2 

Memiliki 

keinginan yang 

tinggi 

30 29,31

,32 

4 

Mampu 

mengerjakan 

tugas dengan baik 

dan benar 

Bertanya jika 

tidak mengerti 

33  1 

Bertanggungjaw

ab terhadap 

tugas yang 

diberikan 

34,36

,40 

43 4 

Percaya akan 

kemampuan 

sendiri 

 35,53 2 

JUMLAH 54 

 

Pada penelitian ini, skala yang dibagikan pada siswa berisikan empat 

pilihan jawaban yaitu: 

Tabel 3.4 Skor Skala Perilaku Asertif dan Skala Self Esteem 

Favourable (+) Unfavourable (-) 

Klasifikasi Skor Klasifikasi Skor 

Sangat Sesuai 

Sesuai 

Kurang Sesuai 

Tidak Sesuai 

4 

3 

2 

1 

Sangat Sesuai 

Sesuai 

Kurang Sesuai 

Tidak Sesuai 

1 

2 

3 

4 

 

3.5.1 Uji Instrumen  

3.5.1.1 Uji validitas  

Uji validitas dilakukan untuk memastikan seberapa baik instrumen 

digunakan untuk mengukur konsep yang seharusnya diukur. Pengujian validitas 

menggunakan bantuan SPSS product moment pearson korelasi butir total dengan 
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taraf  kesalahan 5% (0,05) kemudian instrumen kemandirian belajar diuji  

cobakan 30 siswa yang memiliki karakteristik sama dengan subjek penelitian. 

Tabel 3.5 Ujicoba instrumen skala perilaku asertif 

No rxy rtabel Kriteria 

1 0,378 0,361 Valid 

2 0,638 0,361 Valid 

3 0,625 0,361 Valid 

4 0,711 0,361 Valid 

5 0,598 0,361 Valid 

6 0,596 0,361 Valid 

7 0,582 0,361 Valid 

8 0,448 0,361 Valid 

9 0,689 0,361 Valid 

10 0,722 0,361 Valid 

11 0,380 0,361 Valid 

12 0,413 0,361 Valid 

13 0,339 0,361 Tidak 

14 0,381 0,361 Valid 

15 0,243 0,361 Tidak 

16 0,730 0,361 Valid 

17 0,275 0,361 Tidak 

18 0,601 0,361 Valid 

19 0,470 0,361 Valid 

20 0,514 0,361 Valid 

21 0,424 0,361 Valid 

22 0,625 0,361 Valid 

23 0,603 0,361 Valid 

24 0,769 0,361 Valid 

25 0,109 0,361 Tidak 

26 0,819 0,361 Valid 

27 0,536 0,361 Valid 

28 0,310 0,361 Tidak 

29 0,836 0,361 Valid 

30 0,677 0,361 Valid 

31 0,715 0,361 Valid 

32 0,650 0,361 Valid 
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33 0,625 0,361 Valid 

34 0,750 0,361 Valid 

35 0,494 0,361 Valid 

36 0,573 0,361 Valid 

37 0,106 0,361 Tidak 

38 0,024 0,361 Tidak 

39 0,408 0,361 Valid 

40 0,361 0,361 Tidak 

41 0,616 0,361 Valid 

42 0,176 0,361 Tidak 

43 0,592 0,361 Valid 

44 0,172 0,361 Tidak 

45 0,162 0,361 Tidak 

46 0,519 0,361 Valid 

47 0,387 0,361 Valid 

48 0,472 0,361 Valid 

49 0,287 0,361 Tidak 

50 0,298 0,361 Tidak 

51 0,530 0,361 Valid 

52 0,521 0,361 Valid 

53 0,094 0,361 Tidak 

54 0,269 0,361 Tidak 

55 0,433 0,361 Valid 

56 0,722 0,361 Valid 

57 0,274 0,361 Tidak 

58 0,563 0,361 Valid 

59 0,607 0,361 Valid 

60 0,733 0,361 Valid 

61 0,698 0,361 Valid 

62 0,396 0,361 Valid 

63 0,487 0,361 Valid 

64 0,053 0,361 Tidak 

65 0,633 0,361 Valid 

 

Berdasarkan hasil  uji validitas butir item pada tabel di atas,  Hal ini 

menunjukkan bahwa skala perilaku asertif awalnya berjumlah 65 item , 48 item 
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dinyatakan valid dan 17 item dinyatakan gugur.  Berikut hasil item yang tidak 

valid skala perilaku asertif. 

Tabel 3.6 Item skala perilaku asertif yang tidak valid 

VARIABEL ASPEK 
ITEM 

JML 
+ - 

ASERTIF Mempromosikan kesetaraan dalam 

hubungan manusia (promotes 

equality in human relationship) 

15 13 2 

Bertindak menurut kepentingan 

pribadi (enabling us to act in our own 

best interest) 

17  1 

Membela diri sendiri tanpa rasa 

khawatir  (to stand up for ourselves 

without undue anxiety) 

28 25 2 

Mengungkapkan perasaan secara 

jujur dan nyaman (to express honest 

feelings comfortably) 

37,42,40,45,49 44,38,50 8 

Menerapkan hak-hak pribadi (to 

exercise personal right) 

54,57 53 3 

Tidak menyangkal hak-hak orang lain 

(without denying the right of others) 

 64 1 

JUMLAH 17 

 

Tabel 3.7 Ujicoba instrumen skala self esteem 

No. 

Item 
rxy rtabel Kriteria 

1 0,695 0,361 Valid 

2 0,192 0,361 Tidak 

3 0,558 0,361 Valid 

4 0,662 0,361 Valid 

5 0,546 0,361 Valid 

6 0,543 0,361 Valid 

7 0,187 0,361 Tidak 

8 0,108 0,361 Tidak 

9 0,741 0,361 Valid 

10 0,701 0,361 Valid 

11 0,238 0,361 Tidak 

12 0,544 0,361 Valid 

13 0,183 0,361 Tidak 

14 0,535 0,361 Valid 

15 0,497 0,361 Valid 
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16 0,395 0,361 Valid 

17 0,096 0,361 Tidak 

18 0,453 0,361 Valid 

19 0,387 0,361 Valid 

20 0,188 0,361 Tidak 

21 0,470 0,361 Valid 

22 0,517 0,361 Valid 

23 0,231 0,361 Tidak 

24 0,777 0,361 Valid 

25 0,552 0,361 Valid 

26 0,495 0,361 Valid 

27 0,548 0,361 Valid 

28 0,553 0,361 Valid 

29 0,682 0,361 Valid 

30 0,677 0,361 Valid 

31 0,379 0,361 Valid 

32 0,618 0,361 Valid 

33 0,557 0,361 Valid 

34 0,101 0,361 Tidak 

35 0,733 0,361 Valid 

36 0,599 0,361 Valid 

37 0,395 0,361 Valid 

38 0,288 0,361 Tidak 

39 0,601 0,361 Valid 

40 0,299 0,361 Tidak 

41 0,371 0,361 Valid 

42 0,482 0,361 Valid 

43 0,763 0,361 Valid 

44 0,309 0,361 Tidak 

45 0,568 0,361 Valid 

46 0,702 0,361 Valid 

47 0,710 0,361 Valid 

48 0,565 0,361 Valid 

49 0,269 0,361 Tidak 

50 0,509 0,361 Valid 

51 0,475 0,361 Valid 

52 0,247 0,361 Tidak 

53 0,113 0,361 Tidak 

54 0,501 0,361 Valid 
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Berdasarkan hasil  uji validitas butir item pada tabel di atas,  Hal ini 

menunjukkan bahwa skala self esteem awalnya berjumlah 54 item, 39 item 

dinyatakan valid dan 15 item dinyatakan gugur.  Dapat dilihat pada tabel berikut 

ini. 

Tabel 3.8 Item  tidak valid skala self esteem 

VARIABEL ASPEK 
ITEM 

JML 
+ - 

SELF 

ESTEEM 

Kekuatan (Power) 2,8,44 7, 38,49 6 

Keberartian (Significant) 11 13,17,20,

52 

5 

Kebajikan (Virtue)  23 1 

Kompetensi (Competence) 34,40 53 3 

   15 

 

3.5.1.2 Uji Reliabilitas 

Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan 

data yang dapat dipervaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan 

kenyataan, maka berapa kalipun diambil, tetap akan sama. Sugiyono (2010:354) 

menjelaskan bahwa pengujian internal realibilitas instrumen dapat diuji dengan 

menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrument dapat diuji dengan 

menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen. Reliabel artinya, 

dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan. Uji reliabilitas dengan mengunakan 

metode Cronbach Alpha dengan bantuan SPSS.  Hasil uji realibilitas 

menunjukkan skala perilaku asertif dengan rumus alpha memiliki koefisien 

alpa0,945. Sedangkan hasil uji reliabilitas pada skala self esteem menunjukkan 

bahwa dengan rumus alpha memiliki koefisien alpa sebesar 0,929. 
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3.6 Teknik Analisis Data   

3.6.1. Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetehui normal tidaknya sebaran data 

penelitian. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan 

bantuan SPSS One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test, dimana jika nilai p > 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, jika p <0,05 dinyatakan 

tidak normal.  

3.6.2 Uji Hipotesis  

Uji hipotesis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan uji t paired 

sample t-test  digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing 

variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat 

dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab empat ini akan diuraikan data hasil penelitian dan pembahasan 

yang mencakup tentang efektivitas layanan bimbingan kelompok teknik game 

simulation untuk meningkatkan perilaku asertif  dan self esteem siswa SMK 

Negeri 1 Trenggalek.  

 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Deskripsi Data  

 4.1.1.1 Kondisi Perilaku Asertif  Siswa SMK Negeri 1 Trenggalek  sebelum 

dan Sesudah diberikan Teknik Game Simulation   

Kondisi perilaku asertif siswa SMK N 1 Trenggalek dapat dilihat dari hasil 

pemberian skala perilaku asertif. Siswa yang menjadi subjek dalam penelitian ini 

adalah kelas X APHP peneliti mengambil 10 siswa yang mempunyai kategori 

perilaku asertif rendah yang akan mendapat perlakuan atau treatment kegiatan 

bimbingan  kelompok dengan teknik game simulation. Hal ini sesuai dengan jenis 

sampel yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan purposive sampling, 

dimana subjek penelitian diambil dengan kriteria yang sesuai dengan tujuan 

khusus dari peneliti. Proses pengambilan data tingkat perilaku asertif  pada siswa 

dibantu oleh konselor sekolah. Pengambilan data tingkat perilaku asertif  ini 

digunakan untuk mengetahui profil perilaku asertif serta pertimbangan untuk 

memberikan bimbingan kelompok.  

98 
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Dari hasil analisis data pre test rata-rata  perilaku asertif siswa sebesar 

84,40 dengan SD 14,05, sedangkan pada saat post test rata-rata sebesar 148,40 

dengan SD 8,57. Pada tabel 4.1  dapat dilihat adanya perbedaan nilai rata-rata pre 

test dan post test yang menunjukkan adanya perubahan perilaku asertif siswa 

meningkat lebih tinggi setelah mendapatkan bimbingan kelompok teknik game 

simulation 

Tabel. 4.1.  Perubahan Mean Perilaku Asertif Siswa   
 

Assesment  M SD 

Pre test  84,40 14,05 

Pos test  148,50 8,57 

t 12,288 

p < 0,01 

 

Selaras dengan hasil pengukuran pre test dan post test dapat diketahui 

terjadi peningkatan perilaku asertif siswa. Hal ini berarti bimbingan kelompok 

teknik game simulation efektif untuk meningkatkan perilaku asertif siswa SMK. 

Hasil analisis uji-t, paired sample t-test menegaskan bahwa bimbingan kelompok 

teknik game simulation dapat diaplikasikan untuk meningkatkan perilaku asertif 

siswa SMK ((t(10)=12,288  p<0,01 ) 

4.1.1.2 Kondisi Self Esteem  Siswa SMK Negeri 1 Trenggalek  sebelum dan 

Sesudah diberikan Teknik Game Simulation  

Kondisi self esteem siswa SMK N 1 Trenggalek dapat dilihat dari hasil 

pemberian skala self esteem. Siswa yang menjadi subjek dalam penelitian ini 

adalah kelas X APHP yang mempunyai kategori  self esteem  rendah yang akan 

mendapat perlakuan atau treatment kegiatan bimbingan  kelompok dengan teknik 

game simulation. Hal ini sesuai dengan jenis sampel yang digunakan oleh peneliti 
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yaitu menggunakan purposive sampling, dimana subjek penelitian diambil dengan 

kriteria yang sesuai dengan tujuan khusus dari peneliti. Proses pengambilan data 

self esteem  pada siswa dibantu oleh konselor sekolah. Pengambilan self esteem  

ini digunakan untuk mengetahui profil self esteem  serta pertimbangan untuk 

memberikan bimbingan kelompok.  

Dari hasil analisis data pre test  rata-rata  self  esteem  siswa sebesar 

102,80 dengan SD 6,124, sedangkan pada saat post test rata-rata sebesar 130,80 

dengan SD 5,90. Pada tabel 4.2  dapat dilihat adanya perbedaan nilai rata-rata pre 

test dan post test yang menunjukkan adanya perubahan self esteem  siswa 

meningkat lebih tinggi setelah mendapatkan bimbingan kelompok teknik game 

simulation 

 

Tabel. 4.2.  Perubahan Mean Self Esteem  Siswa   
 

Assesment  M SD 

Pre test  102,80 6,124 

Pos test  130,80 5,900 

t 8,894 

p < 0,01 

 

Selaras dengan hasil pengukuran pre test dan post test dapat diketahui 

terjadi peningkatan self esteem  siswa. Hal ini berarti bimbingan kelompok teknik 

game simulation efektif untuk meningkatkan self esteem  siswa SMK. Hasil 

analisis uji-t, paired sample t-test menegaskan bahwa bimbingan kelompok teknik 

game simulation dapat diaplikasikan untuk meningkatkan self esteem  siswa SMK 

((t(10)=8,894  p<0,01 ) 
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4.1.2 Hasil Uji Asumsi 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui normal tidaknya sebaran data 

penelitian. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan 

bantuan SPSS One Sample Kolmogrov-Smirnov Test, dimana jikanilai p>0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, jika p<0,05 

dinyatakan tidak normal. 

Tabel  4.3 Hasil Uji Normalitas Data Pretest Post Test Perilaku Asertif 

Data Kolmogrov-

Smirnov Test 

p Keterangan 

Pretest 0,487 0,763 

Normal 

Post test 0,393 0,998 

 

         Pada tabel 4.3 nilai p (value) (sig) Kolmogrov-Smirnov diketahui nilai 

p>0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal 

 

Tabel  4.4 Hasil Uji Normalitas Data Pretest Post Test Self Esteem 

Data Kolmogrov-

Smirnov Test 

p Keterangan 

Pretest 0,505 0,961 

Normal 

Post test 0,487 0,972 

 

               Pada tabel 4.4 nilai p (value) (sig) Kolmogrov-Smirnov diketahui nilai 

p>0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Profil Tingkat perilaku Asertif siswa SMK Negeri 1 Trenggalek 

Data hasil penelitian menggambarkan tingkat perilaku asertif siswa berada 

pada kategori sedang dan rendah. Ketidakmampuan siswa untuk mengatakan 

secara tegas akan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Perasaan tidak 

enak apabila menolak ajakan teman dan takut dianggap tidak setia kawan seperti 

tidak bisa menolak untuk bolos pada pelajaran tertentu. Perilaku ini dapat 

dibuktikan dengan absensi harian siswa. Tidak sedikit siswa yang bolos pada 

pelajaran tertentu setiap harinya. Pada saat pertemuan dengan wali muridpun 

dengan permasalahan yang sama, siswa berangkat ke sekolah dari rumah, 

berseragam rapi namun mereka tidak sampai ke sekolah. Setelah ditindaklanjuti 

ternyata siswa tersebut sekedar nongrong di warung kopi, main play station, 

merokok di pinggir jalan. Mereka kebanyakan ikut-ikutan teman ataupun diajak 

oleh temannya. Hal lainnya, kurang bisa bersosialisasi dengan teman sebaya 

karena merasa kurang percaya diri yang biasanya disebabkan oleh gaya hidup dan 

perbedaan status ekonomi.  

Selain itu, perilaku-perilaku non asertif di luar sekolah baik dilakukan oleh 

remaja maupun orang dewasa yang pernah peneliti temui diantaranya: 

kekurangberanian seseorang untuk menegur orang lain yang sedang merokok di 

sembarang tempat, membuang sampah tidak pada tempatnya, tidak berani 

menegur meskipun perilaku tersebut adalah salah, dan perilaku yang mereka 

tunjukkan hanyalah menggerutu, ada juga yang menunjukkan bahasa non verbal 
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(menghindari asap rokok dengan menutup hidung dengan tangan) dan berbagai 

macam perilaku yang non asertif lainnya.  

Perilaku asertif sangat penting dalam kehidupan siswa karena dengan perilaku 

asertif yang tinggi siswa akan lebih mudah untuk mengungkapkan secara tegas sesuai 

dengan keinginannya. Adapun bimbingan kelompok mempunyai peran yang penting 

dalam membantu meningkatkan perilaku asertif siswa. Bimbingan kelompok teknik game 

simulation ini merupakan bimbingan kelompok dengan strategi permainan yang 

menekankan usaha dan tanggung jawab pribadi untuk mengubah dan mengembangkan 

perilakunya sendiri. Pengubahan perilaku ini dalam prosesnya lebih banyak dilakukan 

oleh siswa, sedangkan konselor memberikan treatment dalam intervensi bimbngan 

kelompok. 

Teknik dalam bimbingan kelompok dipandang efektif untuk meningkatkan 

perilaku asertif dengan menggunakan game simulation yang didasarkan pada asumsi 

bahwa game simulation melibatkan siswa secara aktif dalam proses dinamika kelompok 

yang menyenangkan. Dalam hal ini siswa memainkan peran dalam situasi yang 

menyerupai kehidupan nyata. Siswa mereaksi isyarat-isyarat sebagaimana ditemui dalam 

lingkungan yang sebenarnya, oleh karena game simulation tersebut merefleksikan realitas 

kehidupan sehari-hari yang menyenangkan melalui suasana bermainnya, maka kondisi 

tersebut menarik bagi para siswa sehingga mereka merasa senang dan terlibat secara 

mendalam dengan kegiatan bimbingan kelompok, siswa juga akan menguasai konsep dan 

ketrampilan intelektual, sosial dan motorik dalam bidang yang dipelajarinya serta mampu 

belajar melalui situasi tiruan dengan system umpan balik dan penyempurnaan yang 

berkelanjutan. Bimbingan kelompok dengan teknik game simulation yang 

diimplementasikan pada siswa SMK Negeri 1 Trenggalek Kabupaten Trenggalek 

menunjukkan efektif dalam meningkatkan perilaku asertif siswa SMK.  
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4.2.2 Profil Tingkat Self Esteem Siswa SMK Negeri 1 Trenggalek 

Data penelitian menggambarkan tingkat self esteem pada siswa SMK 

Negeri 1 Trenggalek masih rendah. Self esteem sangat penting dalam kehidupan 

sehari-hari karena dengan harga diri yang tinggi akan mempermudah siswa dalam 

berinteraksi dengan orang lain, mampu menerima apa adanya tentang dirinya, 

mendapatkan kepercayaan dari orang lain. 

Pada penelitian self esteem, Srivastava., Joshi (2014) dalam penelitiannya 

mengungkapkan faktor penting dalam menangani tantangan self esteem adalah 

konsep diri yang positif dan harga diri yang tinggi. Tujuan dari penelitian tersebut 

adalah untuk melihat hubungan antara konsep diri akademik, dan harga diri anak 

laki-laki dan perempuan perkotaan dan pedesaan di sekolah yang memiliki 

fasilitas tinggi dan rendah. Itu dihipotesiskan bahwa konsep diri akademik dan 

harga diri anak laki-laki dan perempuan perkotaan dan pedesaan di kedua sekolah 

fasilitas tinggi dan rendah berkorelasi positif. Demikian pula untuk mengukur 

harga diri, adaptasi India dari kuesioner harga diri Rosenberg oleh Srivastava & 

Joshi (2007). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara 

konsep diri akademik dan harga diri anak laki-laki dan perempuan. 

Elsevier (2012), harga diri dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti citra 

tubuh, berat badan, kinerja akrobatik, dan kemampuan olahraga dan partisipasi. 

Secara khusus, berat badan yang lebih berat telah ditemukan untuk memprediksi 

harga diri yang lebih rendah pada anak perempuan. Harga diri memainkan peran 

sentral dalam kesehatan mental anak muda. Orang dengan harga diri yang rendah 

semakin cenderung melaporkan ketidakpuasan dengan ukuran atau bentuk tubuh 



106 
 

mereka, tanpa memandang usia atau jenis kelamin. Karena citra tubuh mewakili 

sebagian besar konsep diri seseorang, tidak mengherankan bahwa harga diri dan 

kepuasan tubuh terkait. daya tarik, dan lintas budaya, cita-cita daya tarik dan 

keindahan dapat bervariasi dan mencakup banyak komponen yang berbeda. Harga 

diri umum digunakan untuk menggambarkan dan mengukur keseluruhan rasa diri 

dan rasa harga diri di kalangan anak muda. Pengaruh pada konsep diri termasuk 

jenis kelamin, usia, dan tahap perkembangan pubertas. Harga diri telah 

didefinisikan sebagai rasa yang lebih atau kurang berkelanjutan untuk menyukai 

diri sendiri. Ini biasanya dinyatakan dalam tiga cara utama, yaitu, harga diri 

global, perasaan harga diri, dan evaluasi diri. Harga diri global, juga biasa dikenal 

sebagai sifat harga diri, mengacu pada variabel kepribadian yang mewakili cara 

orang pada umumnya merasa tentang diri mereka sendiri. Hal ini dianggap relatif 

tahan lama lintas waktu dan situasi. Perasaan harga diri, atau harga diri negara, 

mengacu pada reaksi evaluasi diri terhadap berbagai peristiwa. Contohnya 

termasuk reaksi terhadap pengalaman yang dapat mengancam harga diri. 

Anastacio (2016), menunjukkan harga diri yang relatif rendah dengan 

anak perempuan memiliki nilai yang lebih rendah daripada anak laki-laki, tanpa 

perbedaan yang signifikan. Tidak ada korelasi yang ditemukan antara harga diri 

dan waktu di institusi. Ketegasan sampel rata-rata (23,97) dan lebih tinggi untuk 

anak perempuan daripada anak laki-laki, dengan korelasi yang signifikan positif 

dengan nilai sarjana. Juga ketahanan rata-rata (25,97), memiliki anak perempuan 

sedikit lebih rendah daripada anak laki-laki dan tidak ada perbedaan atau korelasi 

yang signifikan yang ditemukan.  
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Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan self esteem siswa melalui  

bimbingan kelompok teknik game simulation. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa bimbingan kelompok teknik game simulation dapat meningkatkan self 

esteem  siswa SMK secara signifikan. Hal ini didasarkan pada perolehan nilai pre 

test dan post  pada skala perilaku asertif siswa setelah diberikan bantuan 

(treatment) oleh peneliti melalui bimbingan kelompok teknik game simulation. 

Maka dapat dikatakan bahwa bimbingan kelompok dengan teknik game 

simulation yang diimplementasikan pada siswa SMK menunjukkan efektif dalam 

meningkatkan self esteem siswa SMK 

 

4.2.3 Keefektifan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Game Simulation 

untuk Meningkatkan Perilaku Asertif dan Self Esteem siswa  

Perilaku asertif sangat penting dalam kehidupan siswa karena dengan 

perilaku asertif yang tinggi siswa akan lebih mudah untuk mengungkapkan secara 

tegas sesuai dengan keinginannya. Adapun harga diri sebagai penilaian diri yang 

dilakukan oleh individu dan biasanya berkaitan dengan dirinya sendiri; penilaian 

tersebut mencerminkan sikap penerimaan atau penolakan, serta seberapa jauh ia 

percaya bahwa dirinya mampu, penting, berguna, dan berharga. Secara singkat, 

harga diri adalah penilaian diri (personal judgement) mengenai perasaan berharga 

atau berarti yang diekspresikan dalam sikap individu terhadap dirinya. Adapun 

bimbingan kelompok mempunyai peran yang penting dalam membantu 

meningkatkan perilaku asertif siswa.  
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Bimbingan kelompok teknik game simulation ini merupakan bimbingan 

kelompok dengan strategi permainan yang menekankan usaha dan tanggung 

jawab pribadi untuk mengubah dan mengembangkan perilakunya sendiri. 

Pengubahan perilaku ini dalam prosesnya lebih banyak dilakukan oleh siswa, 

sedangkan konselor memberikan treatment dalam intervensi bimbngan kelompok. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andriyani dkk (2013) tentang 

pengembangan media permainan sumpit lingkaran aksi asertif pada siswa.  

Permainan ini digunakan untuk meningkatkan pemahaman perilaku asertif pada 

siswa yang berupa seperangkat permainan yang terdiri dari papan permainan, 

buku petunjuk penggunaan, kartu aksi, lembar reward, poin reward, tempat 

penyimpan kartu, tempat penyimpan point reward, tempat penyimpanan 

permainan lingkaran aksi, modul materi pemahaman perilaku asertif. Beberapa 

penelitian yang menggunakan game sebagai media pembelajaran atau bimbingan 

pada penelitian Putro., Sugiharto.,DYP, Sugiyo (2013) menggunakan teknik 

permainan untuk mengurangi communication apprehension. Sedangkan Januarty., 

Mamesah., Hanim, (2014) menggunakan teknik permainan Pass The Compliment 

dalam layanan bimbingan kelompok. Penelitian juga dilakukan oleh Muryanto., 

dkk (2013) dalam penelitiannya menerapkan teknik game simulation untuk 

mereduksi kecemasan siswa dalam menghadapi Ujian Nasional.  

 Teknik dalam bimbingan kelompok dipandang efektif untuk 

meningkatkan perilaku asertif  dan self esteem dengan menggunakan game 

simulation yang didasarkan pada asumsi bahwa game simulation melibatkan siswa 

secara aktif dalam proses dinamika kelompok yang menyenangkan. Dalam hal ini 
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siswa memainkan peran dalam situasi yang menyerupai kehidupan nyata. Siswa 

mereaksi isyarat-isyarat sebagaimana ditemui dalam lingkungan yang sebenarnya, 

oleh karena game simulation tersebut merefleksikan realitas kehidupan sehari-hari 

yang menyenangkan melalui suasana bermainnya, maka kondisi tersebut menarik 

bagi para siswa sehingga mereka merasa senang dan terlibat secara mendalam 

dengan kegiatan bimbingan kelompok, siswa juga akan menguasai konsep dan 

ketrampilan intelektual, sosial dan motorik dalam bidang yang dipelajarinya serta 

mampu belajar melalui situasi tiruan dengan system umpan balik dan 

penyempurnaan yang berkelanjutan. Bimbingan kelompok dengan teknik game 

simulation yang diimplementasikan pada siswa SMK Negeri 1 Trenggalek 

Kabupaten Trenggalek menunjukkan efektif dalam meningkatkan perilaku asertif 

dan self esteem siswa SMK. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

 Merujuk pada tujuan, hasil dan pembahasan pada penelitian dapat ditarik 

beberapa kesimpulan yaitu: 

5.1.1 Bimbingan kelompok dengan teknik game simulation dapat meningkatkan 

perilaku asertif siswa SMK 

5.1.2 Bimbingan kelompok dengan teknik game simulation dapat meningkatkan 

self esteem siswa SMK 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor sekolah  

  Hendaknya menerapkan layanan bimbingan kelompok dengan teknik game 

simulation, karena model ini setelah diuji cobakan efektif untuk meningkatkan 

perilaku asertif dan self esteem siswa SMK. Konselor sekolah diharapkan mampu 

menerapkan bimbingan kelompok menggunakan game simulation asertif dan self 

esteem sesuai dengan petunjuk pelaksanaan sehingga siswa tertarik mengikuti 

game simulation tersebut.  

5.2.2 Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menginovasi teknik game simulation 

tidak hanya menggunakan manual lembaran permainan. Namun bisa 
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dikembangkan dengan berbasis android ataupun game secara online sehingga 

memudahkan siswa menggunakannya. 
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Lampiran 1. RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN  BIMBINGAN  

                      KELOMPOK 

 

RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN 

 BIMBINGAN KELOMPOK 

  

A. Komponen Layanan : Layanan dasar 

B. Bidang Layanan : Bidang pribadi-sosial 

C. Fungsi Layanan : Pemahaman dan Pencegahan 

D. Tujuan  : Untuk meningkatkan perilaku asertif dan self esteem 

   Siswa 

E. Topik : Perilaku Asertif dan Self Esteem 

F. Sasaran Layanan : Kelas XI TPHP 

G. Metode dan Teknik : Game Simulation Simas Gadir 

H. Waktu : 5 x 45 menit  

I. Media/Alat : Beberan Simulasi, dadu, kartu pesan, tanda pengenal,   

  tanda permainan atau pion 

J. Tanggal Pelaksanaan : 9 April-14 April 2018 

K. Uraian Kegiatan : 

 TAHAP 

PEMBENTUKAN 

 

Kegiatan pemimpin 

kelompok 

Kegiatan anggota 

kelompok 

1. Mengucapkan salam, 

perkenalan, menanyakan 

kabar dan mengucapkan 

terima kasih atas 

kedatangan anggota 

kelompok 

2. Memimpin doa 

3. Menyampaikan maksud, 

tujuan, fungsi dan 

gambaran jalannya 

kegiatan/layanan 

4. Menjelaskan batasan 

masalah  yang akan dibahas 

dalam kegiatan/ layanan 

5. Membuat kesepakatan 

dengan siswa untuk 

mengikuti kegiatan sampai 

selesai 

6. Membuat kontrak waktu 

dan pelaksanaan 

tahapselanjutya dari 

1. Merespon salam dan  

menerima sambutan dari 

pemimpin kelompok 

 

 

 

2. Berdoa bersama 

3. Mendengarkan 

penjelasan dan bertanya 

apabila asa yag kurang 

dipahami 

4. Menyepakati batasan 

masalah yang akan 

dibahas 

 

5. Membuat kesepakatan 

bersama tentang kontrak 

waktu dan pelaksanaan 

tahap selanjutnya 

 



121 
 

kegiatan /layanan yang akan 

diberikan 

 

 

 
 

 TAHAP PERALIHAN 

(TRANSISI) 

Kegiatan pemimpin 

kelompok 

Kegiatan anggota 

kelompok 

1. Pemimpin kelompok 

memberikan kesempatan 

bertanya kepada setiap 

kelompok tentang 

kegiatan yang akan 

dilaksanakan 

2. Pemimpin kelompok 

menanyakan kesiapan 

anggota kelompok siap 

dalam melaksanakan 

kegiatan 

 

1. Anggota kelompok 

bertanya tentang hal-hal 

yang belum dimengerti 

 

 

 

2. Anggota kelompok 

menyatakan siap 

melaksanakan kegiatan 

 

 TAHAP 

KEGIATAN/INTI 

Kegiatan pemimpin 

kelompok/konselor 

Kegiatan anggota 

kelompok 

1. Membantu anggota 

kelompok meningkatkan 

keterampilannya sesuai 

topik yang ditentukan. 

2. Menyiapkan beberan 

simulasi. 

3. Memfasilitasi berbagai 

sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan dalam 

game simulation seperti 

kartu perintah, dadu, 

pion, dll. 

4. Menjelaskan aturan 

permainan kepada 

anggota kelompok. 

5. Membagi peran dengan 

anggota kelompok (yang 

berperan menjadi 

pemain, notulen, dll) 

6. Memimpin jalannya 

game simulation dari 

awal hingga akhir. 

1. Memahami topik yang 

akan dibahas 

 

 

 

2. Membantu menyiapkan 

peralatan 

 

 

 

 

 

 

 

3. Memahami aturan 

permainan yang telah 

dijelaskan oleh 

konselor/pemimpin 

kelompok 

4. Melaksanakan  

permainan sesuai peran 

masing-masing 

5. Memberikan masukan, 

tanggapan, dan balikan 

6. Mengungkapkan 
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7. Memimpin diskusi 

membahas topik dan 

kegiatan yang telah 

dilakukan oleh anggota 

kelompok dengan 

seluruh anggota 

kelompok. 

8. Menyimak dengan baik 

berbagai masukan, 

tanggapan, dan balikan 

yang dikemukakan oleh 

anggota kelompok. 

9. Memberikan kesempatan 

kepada anggota 

kelompok untuk 

mengungkapkan 

pengalaman-pengalaman 

dan mengutarakan 

perasaannya selama 

kegiatan game 

simulation berlangsung. 

 

pengalaman saat 

berlangsungnya game 

simulation 

 

 

 TAHAP 

PENGAKHIRAN 

Kegiatan pemimpin 

kelompok/konselor 

Kegiatan anggota 

kelompok 

1. Menyampaikan 

perencanaan pertemuan 

selanjutnya dan 

kesepakatan bersama 

tentang waktu 

pelaksanaannya 

2. Memberikan penilaina 

segera (laiseg) 

3. Berdoa dan salam pentup 

1. Memperhatikan dan 

menyepakati keputusan 

bersama tentang waktu 

pelaksanaan layanan 

2. Mengisi lembar penilaian 

segera 

3. Berdoa bersama 

 

L. Evaluasi   

 1. Evaluasi  proses :  

1. Guru BK terlibat dalam menumbuhkan antusiasme  

2. peserta dalam kegiatan bimbingan dan konselinh 

3. Guru BK membangun dinamika kelompok 

4. Guru BK memberikan penguatan kepada aggota tentang 

langkah yang perlu disampaim 

 2.Evaluasi hasil :  

1. Mengajukan pertanyaan untuk pengalaman konseli  

dalam Bimbingan kelompok 
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2. Mengamati perubahan  perilaku setelah bimbingan 

kelompok 

3. Konseli mengisi lembar evaluasi 

 Trenggalek,  20 Juni 2018 

  

 Guru BK 

 

 

 

 

 Vivi Yuniar Fitriani, S.Pd 

 NIM. 0105511045 
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Lampiran 2. SKALA PERILAKU ASERTIF 

 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  

PROGRAM PASCASARJANA 

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

 

 

Kepada :Yth. Siswa/i SMKN 1 Trenggalek 

Di tempat 

 

A. PENGANTAR 

Alhamdulillah, puji syukur kepada  Allah SWT yang selalu memberikan rahmat serta 

hidayahNya, memberikan kesehatan, kekuatan, dan rizki kepada kita. Semoga dengan limpahan 

rahmat dan hidayahNya, kita diberi kekuatan lahir dan batin.  

 Pada kesempatan ini, penulis meminta Anda untuk mengisi instrument penelitian. Peneliti 

berharap Anda menjawab setiap pernyataan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Semua jawaban 

Anda merupakan hal yang sangat penting dan patut Anda ketahui bahwa semua jawaban dalam 

instrumen ini tidak ada jawaban benar dan salah serta tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan 

mata pelajaran.  

   Dalam menjawab pernyataan dalam instrument ini, anda tidak perlu cemas dan takut 

karena tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran dan nama serta hal-hal yang berhubungan 

dengan diri Anda akan dijaga kerahasiaannya. Atas kesediaan dan partisipasi Anda dalam mengisi 

angket, peneliti mengucapkan terima kasih. 

 

B. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Bacalah dengan teliti pernyataan-pernyataan di bawah ini. 

2. Setiap pernyataan mempunyai empat pilihan jawaban yaitu: 

SS (Sangat Sesuai)  : Jika pernyataan tersebut sangat sesuai dengan diri anda 

S   (Sesuai)   : Jika pernyataan tersebut sesuai dengan diri anda 

KS (Kurang Sesuai)  : Jika pernyataan tersebut kurang sesuai dengan  diri anda 

TS  (Tidak Sesuai)  : Jika pernyataan tersebut tidak sesuai dengan diri anda 

 

3. Pilihlah salah satu jawaban dari empat pilihan jawaban pada lembar jawaban. Berikan 

jawaban Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang Anda anggap sesuai 

dengan keadaan Anda. 

4. Tidak ada jawaban benar atau salah terhadap setiap pilihan jawaban yang Anda pilih. Oleh 

karena itu, isilah setiap pernyataan dalam angket sesuai dengan diri Anda.  

5. Apabila Anda ingin mengganti jawaban, maka Anda dapat melingkari jawaban sebelumnya 

dan memberi tanda cek (√) pada kolom jawaban yang Anda inginkan. 

6. Kerjakan semua nomor pernyataan dengan teliti  

 

CONTOH: 

No  Pernyataan  SS S KS TS 

1 Saya akan memuji teman yang mendapatkan nilai 100  √    
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SKALA PERILAKU ASERTIF 

NO  : 

NAMA : 

 

N

O 
PERNYATAAN 

PILIHANJAWABAN 

SS S KS TS 

1 Saya mengucapkan terima kasih saat dipuji teman.     

2 Saya memuji sikap teman yang menunjukkan perubahan ke arah 

yang lebih baik (awalnya suka mengejek menjadi lebih sopan). 

    

3 Saya memuji hasil pekerjaan teman yang mendapat nilai 100.     

4 Saya memuji teman yang berhasil memenangkan lomba.     

5 Saya mencemooh hasil pekerjaan teman yang mendapat nilai 100 

misalnya dengan berkata “mendapat nilai bagus pasti hasil dari 

mencontek”. 

    

6 Saya mengejek teman yang berhasil memenangkan lomba dengan 

berkata “kamu bisa menang, karena permainanmu curang”.  

    

7 Saya tersenyum ketika dipuji teman.     

8 Saya bersikap masa bodoh pada teman yang berubah menjadi lebih 

baik (misalnya awalnya suka mengejek menjadi lebih sopan) sebab 

berubah baik atau jelek itu bukan  urusan saya.Saya diam saja 

ketika dipuji teman. 

    

9 Saya diam saja ketika dipuji teman.     

10 Saya tersenyum dengan sinis ketika ada teman yang memuji 

penampilan saya.  

    

11 Saya mengajak berkenalan teman di kelas dengan mendekatinya 

dan mengajaknya untuk berjabat tangan. 

    

12 Saya diam saja ketika bertemu dengan guru     

13 Saya lebih senang menyendiri di kelas sewaktu istirahat daripada 

berbincang dengan teman-teman 

    

14 Saya memandang lawan bicara ketika sedang berbincang-bincang     

15 Saya akan membantu orangtua membersihkan rumah sebelum 

berangkat ke sekolah 

    

16 Saya akan membantu teman yang sedang mengalami kesulitan 

mengerjakan ulangan 

    

17 Saya tidak merapikan tempat tidur setelah bangun tidur     

18 Saya merasa grogi untuk mengutarakan pendapat waktu diskusi jadi 

saya memilih untuk diam 

    

19 Saya menjawab pertanyaan teman saat diskusi kelas     

20 Saya mengungkapkan pendapat saat diskusi dengan suara yang 

keras dan jelas. 

    

21 Saya mengacungkan tangan sebagai tanda untuk meminta waktu 

mengutarakan pendapat saat diskusi kelas. 

    

22 Saya menanggapi kritikan dari teman terhadap perilaku saya dengan 

berbicara dengan sopan  

    

23 Saya menerima kritikan dari orang lain dengan cara 

menganggukkan kepala  

    

24 Saya menyanggah dengan sopan terhadap pendapat guru pada 

waktu pembelajaran dan berusaha tidak menyinggung perasaannya 
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25 Saya menggelengkan kepala sebagai tanda tidak setuju terhadap 

keputusan dalam diskusi kelas. 

    

26 Saya mengungkapkan dengan sopan kekurangsetujuan saya 

terhadap pendapat teman pada waktu diskusi kelas 

    

27 Saya berkata cetus jika pendapat yang disampaikan oleh orang lain 

tidak sesuai dengan pikiran saya. 

    

28 Saya mengungkapkan rasa marah pada teman yang sengaja 

menghilangkan barang milik saya dengan berkata ”kamu sudah 

menghilangkan barang milik saya, sekarang saya ingin kamu 

menggantinya”. 

    

29 Saya mengungkapkan rasa marah pada teman yang sering 

berbohong 

    

30 Saya mengungkapkan rasa marah dengan menunjukkan raut muka 

yang serius kepada teman yang suka jahil 

    

31 Saya memendam rasa kecewa kepada teman yang telah 

menghilangkan buku tulis saya. 

    

32 Saya mengungkapkan rasa rindu pada teman yang jauh dengan 

mengirimkan sms 

    

33 Saya mengungkapkan rasa senang pada cara bicara teman yang 

sopan (seperti ketika dia bertutur kata dengan santun 

    

34 Saya menegur teman yang mengingkari janji     

35 Saya menegur teman yang sering berbohong     

36 Saya mengungkapkan rasa kecewa dengan berbicara terus terang 

namun tidak menyakiti hati teman 

    

37 Saya berani bilang “tidak” untuk menolak ajakan teman membolos.     

38 Saya menolak teman berkunjung ke rumah saat jam belajar (dengan 

berkata ”maaf saya sedang belajar, nanti saja kamu ke sini setelah 

belajar saya selesai). 

    

39 Jika saya sudah punya pacar, saya akan menolak ajakan pacar untuk 

melakukan kontak fisik (berciuman) dalam pacaran 

    

40 Saya tidak bisa menolak ajakan teman dekat untuk pergi bersama 

pada waktu jam sekolah 

    

41 Saya merasa perlu meminta ganti pada teman jika barang (baju, tas, 

sepatu) yang dipinjam kembali dalam keadaan rusak 

    

42 Saya enggan menegur orang yang tidak mau mengantri dengan 

tertib 

    

43 Saya merasa kesulitan untuk menegur teman yang berbuat gaduh di 

kelas ketika jam pelajaran berlangsung 

    

44 Saya menegur teman yang tiba-tiba menyerobot antrian sewaktu 

beli makan di kantin dengan menepuk punggungnya 

    

45 Dengan terpaksa saya memberikan contekan kepada teman pada 

saat ujian meskipun dalam hati tidak menyetujuinya. 

    

46 Saya akan mengecilkan radio ketika ada teman yang sedang  

melakukan ibadah 

    

47 Saya memiliki prinsip meskipun saya tidak begitu pandai, saya 

tidak akan menyontek pekerjaan orang lain. 

    

48 Saya berusaha menghormati orang yang sedang berbicara dengan 

cara memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama 

    

 



127 
 

Lampiran 3. SKALA SELF ESTEEM 

 

 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG     

PROGRAM PASCASARJANA 

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

Kepada :Yth. Siswa/i SMKN 1 Trenggalek 

Di tempat 

 

A. PENGANTAR 

Alhamdulillah, puji syukur kepada  Tuhan yang selalu memberikan rahmat serta 

hidayahNya, memberikan kesehatan, kekuatan, dan rizki kepada kita. Semoga dengan limpahan 

rahmat dan hidayahNya, kita diberi kekuatan lahir dan batin.  

 Pada kesempatan ini, penulis meminta Anda untuk mengisi instrument penelitian. Peneliti 

berharap Anda menjawab setiap pernyataan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Semua jawaban 

Anda merupakan hal yang sangat penting dan patut Anda ketahui bahwa semua jawaban dalam 

instrumen ini tidak ada jawaban benar dan salah serta tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan 

mata pelajaran.  

   Dalam menjawab pernyataan dalam instrument ini, anda tidak perlu cemas dan takut 

karena tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran dan nama serta hal-hal yang berhubungan 

dengan diri Anda akan dijaga kerahasiaannya.  

Atas kesediaan dan partisipasi Anda dalam mengisi angket, peneliti mengucapkan terima 

kasih. 

 

B. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Bacalah dengan teliti pernyataan-pernyataan di bawah ini. 

2. Setiap pernyataan mempunyai empat pilihan jawaban yaitu: 

SS (Sangat Sesuai)  : Jika pernyataan tersebut sangat sesuai dengan diri anda 

S   (Sesuai)   : Jika pernyataan tersebut sesuai dengan diri anda 

KS (Kurang Sesuai)  : Jika pernyataan tersebut kurang sesuai dengan  diri anda 

TS  (Tidak Sesuai)  : Jika pernyataan tersebut tidak sesuai dengan diri anda 

3. Pilihlah salah satu jawaban dari empat pilihan jawaban pada lembar jawaban. Berikan 

jawaban Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang Anda anggap sesuai 

dengan keadaan Anda. 

4. Tidak ada jawaban benar atau salah terhadap setiap pilihan jawaban yang Anda pilih. Oleh 

karena itu, isilah setiap pernyataan dalam angket sesuai dengan diri Anda.  

5. Apabila Anda ingin mengganti jawaban, maka Anda dapat melingkari jawaban sebelumnya 

dan memberi tanda cek (√) pada kolom jawaban yang Anda inginkan. 

6. Kerjakan semua nomor pernyataan dengan teliti  

 

CONTOH: 

No  Pernyataan  SS S KS TS 

1 Saya termasuk siswa yang berprestasi di sekolah  √    

“SELAMAT MENGERJAKAN” 
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SKALA SELF ESTEEM 

NAMA : 

KELAS : 

NO Pernyataan  
Pilihan Jawaban 

SS S KS TS 

1 Saya menghabiskan waktu belajar untuk bermain     

2 Saya akan marah jika keinginan saya tidak segera 

dipenuhi saat itu juga 

    

3 Saya berbicara sopan dengan orang yang lebih tua dari 

saya 

    

4 Saya termasuk orang yang populer dibandingkan 

teman-teman 

    

5 Orang-orang biasanya mengikuti ide-ide cemerlang 

saya 

    

6 Tidak ada yang memperhatikan saya di rumah     

7 Saya membantu teman yang memerlukan bantuan     

8 Saya dikucilkan teman-teman sekelas     

9 Saya sering dibutuhkan dalam sebuah kelompok     

10 Saya disukai banyak orang     

11 Saya mudah bergaul dengan orang yang baru saya 

kenal 

    

12 Saya  merasa malu dengan diri saya sendiri     

13 Orang sering memilihku untuk mewakili sebuah 

kegiatan dalam berbagai hal 

    

14 Saya acuh tak acuh dengan lingkungan saya     

15 Setiap keluar rumah, saya berpamitan dan 

mengucapkan salam 

    

16 Saya membiarkan barang yang bukan milik saya 

tergeletak di meja 

    

17 Saya membunyikan musik keras-keras meskipun ada 

tetangga yang sakit 

    

18 Saya  marah-marah kepada orang tua     

19 Saya akan belajar yang rajin agar mendapatkan nilai 

yang bagus 

    

20 Saya mengabaikan  penjelasan guru karena saya 

termasuk anak yang pandai 

    

21 Saya malas mengikuti perlombaan karena kegiatan 

tersebut tidak ada gunanya 

    

22 Saya berpikir bahwa tidak akan sia-sia perjuangan 

orang yang berusaha 

    

23 Saya berkecil hati dengan usaha yang saya kerjakan     

24 Saya merasa bersalah  jika tidak menang dalam 

kompetisi 

    

25 Saya akan bertanya kepada guru ketika pelajaran 

tersebut belum saya mengerti 

    

26 Saya adalah seorang yang lemah     
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27 Saya akan bertanggung jawab terhadap tugas yang 

diberikan 

    

28 Ketika saya mengetahui sesuatu, saya akan mengatakan 

dengan sebenarnya 

    

29 Keluarga saya selalu mendukung apa yang saya 

kerjakan 

    

30 Saya  menyesal terhadap hal-hal yang saya lakukan     

31 Saya paham akan karakter diri saya sendiri     

32 Pekerjaan yang saya lakukan bukan yang saya 

harapkan 

    

33 Seseorang akan memberitahu atau mengingatkan ketika 

saya berlaku kurang benar 

    

34 Saya akan menegur teman yang sedang mencontek     

35 Dengan senang hati, saya menerima kritik dari orang 

lain 

    

36 Saya akan menyapa teman/orang yang dikenal ketika 

bertemu di jalan 

    

37 Saya dituntut orangtua untuk menjadi juara meskipun 

orangtua mengetahui bahwa saya tidak mampu 

    

38 Orangtua menghukum saya dengan kekerasan     

39 Saya merasa khawatir tentang apa yang dipikirkan 

orang lain tentang diri saya 
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Lampiran 3. DAFTAR HADIR KEGIATAN PENELITIAN 

 

DAFTAR HADIR 

KEGIATAN PENELITIAN 

EFEKTIVITAS LAYANAN BIBINGAN KELOMPOK DENGAN TEKNIK 

GAME SIMULATION UNTUK MENINGKATKAN PERILAKU ASERTIF 

DAN SELF ESTEEM SISWA SMK NEGERI 1 TRENGGALEK 

 
 

Tempat : Ruang BK, Ruang Kelas, Panggung Seni   

Kelas : X APHP 
 
 

 
NO 

 
NAMA 

KEGIATAN 
PERT 

1 
PERT 

2 
PERT 

3 
PERT 

4 
PERT 

5 
POST 
TEST 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
 

Mengetahui, 

Koordinator BK 

 

 

................................ 

NIP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trenggalek, 

Guru BK 

 

 

........................................ 

NIP.- 
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EVALUASI HASIL LAYANAN 

BIMBINGAN & KONSELING 

    

 HARI/TANGGAL   :  

 KELAS                     :  

 MATERI :  

 JENIS LAYANAN :   

 TEMPAT :  
    
Bacalah pernyataan di bawah ini dan berilah tanda centang (√) pada kolom skor   

sesuai dengan apa yang Anda alami!  
Skor penilaian :      a = nilai  3     
                               b = nilai 2   
                               c = nilai 1   
N

O ITEM  EVALUASI CHECKLIST 

1 TOPIK / MATERI  a. Sangat penting   

  BAHASAN b.  Kurang penting   

    c.  Tidak penting   

2 MEMAHAMI TUJUAN a. Sangat memahami   

  LAYANAN YANG  b. Kurang memahami   

   DIHARAPKAN c. Tidak memahami   

3 PENYAMPAIAN  a. Mudah dipahami   

  GURU BK b. Cukup dipahami   

   c. Sulit dipahami   

4 PELAKSANAAN  a. Sangat Menarik   

  KEGIATAN b. Kurang menarik   

    c. Tidak menarik   

5 PENGARUH SIKAP 

a. Berpengaruh sangat 

baik   

  DARI PEMAHAMAN b. Cukup berpengaruh   

  MATERI YG DIDAPAT c. Tidak berpengaruh   

  Skor maksimal 15 = 15 Total skor   

 
 

  

Mengetahui, 

Guru BK 

 

 

...................................... 

NIP.  

 

Trenggalek,       

 Siswa 

 

 

................................ 
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EVALUASI PROSES LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 
 

 HARI / TANGGAL : 
 KELAS : 
 MATERI : 
 JENIS LAYANAN : 
 TEMPAT : 
 

      AKTIVITAS SISWA / KONSELI DALAM PROSES LAYANAN : 
 

NO                                       NAMA 
KOMPONEN 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 10 

1 Terlibat aktif           

2 Antusias / memperhatikan           

3 Bertanya           

4 Menjawab           

5 Berpendapat           

6 Saling menghargai           
 

Kategori proses siswa : > 75 %               berarti sangat baik 

 >50 %  -74 %  berarti baik 

 >25 % - 50 %  berarti cukup baik 

 >5 %   - 24 %  berarti kurang baik 

 

 

 

 

Trenggalek,       

Guru BK 

 

 

 

...................................................... 

NIP.  
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Lampiran 4. PANDUAN PELAKSANAAN 

PANDUAN PELAKSANAAN BIMBINGAN KELOMPOK DENGAN 

TEKNIK GAME SIMULATION UNTUK MENINGKATKAN 

PERILAKU ASERTIF DAN SELF ESTEEM 

SISWA SMK NEGERI 1 TRENGGALEK 

 

A. Pendahuluan 

Dalam kehidupan sehari-sehari manusia berinteraksi dengan sesama dan 

berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hubungan sosial antara 

sesama berkembang karena adanya dorongan rasa ingin tahu terhadap segala 

sesuatu yang ada di dunia sekitarnya. Dalam perkembangannya, setiap individu 

ingin mengetahui bagaimanakah cara melakukan hubungan secara baik dan aman 

dengan lingkungan sekitarnya, baik yang bersifat fisik maupun sosial 

Berkaitan dengan individu, masa remaja adalah masa peralihan dari masa 

kanak-kanak ke masa dewasa, yaitu antara umur 11-21 tahun. Masa remaja 

merupakan masa di mana individu mengalami perkembangan kehidupan pada 

tahap yang lebih matang. Perkembangan ini baik secara mental, emosional, sosial, 

maupun fisik. Remaja dituntut memiliki kemampuan pertama dan baru dalam 

menyesuaikan diri serta dapat dijadikan dasar dalam hubungan sosial yang lebih 

luas, dengan menciptakan dan mengembangkan kemampuan komunikasi secara 

terbuka dan mengekpresikan perasaanya terhadap orang lain.  

Masih banyak remaja yang kesulitan dalam berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan orang lain. Ketika berinteraksi dengan orang lain, remaja 

merasa tidak diterima di lingkungannya, dikucilkan, karena pola pikirnya berbeda 

dengan orang lain atau merasa tidak bisa mengungkapkan apa yang ada dalam 
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pikirannya sehingga individu tersebut merasa terasingkan. Lemah dalam 

berkomunikasi dan gagal dalam mengungkapkan pendapat atau apa yang ada 

dalam pikiran seseorang akan membuat individu tersebut merasa tertekan dan 

menimbulkan masalah dalam berhubungan sosial dengan orang lain. 

Layanan bimbingan kelompok merupakan suatu proses pemberian bantuan 

yang diberikan kepada individu dalam situasi kelompok. Bimbingan kelompok ini 

diberikan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya masalah pada siswa dan 

mengembangkan potensi serta kemampuan sosialisasi siswa. Dalam hal ini, 

kemampuan sosialisasi yang dikembangkan khususnya yang berkaitan dengan 

kemampuan perilaku asertif dan self esteem siswa. 

Bimbingan kelompok memanfaatkan dinamika kelompok yang bertujuan 

untuk menggali dan mengembangkan diri dan potensi yang dimiliki individu. 

Dinamika ini berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas hubungan 

antar anggota kelompok guna menyelesaikan tugas dalam mencapai tujuan.Salah 

satu teknik dalam bimbingan kelompok yaitu game simulation. Game simulation 

ini dibuat untuk tujuan-tujuan tertentu misalnya untuk membantu siswa 

mempelajari pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan aturan-aturan sosial. 

Bimbingan kelompok dengan menggunakan teknik game simulation ini 

merupakan salah satu cara untuk merefleksikan realitas kehidupan sehari-hari 

melalui suasana bermain dan dibuat untuk tujuan tertentu seperti untuk membantu 

siswa mempelajari pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan aturan-aturan 

sosial. Kondisi ini diharapkan menarik bagi siswa  sehingga memungkinkan 

mereka mau terlibat secara mendalam dalam kegiatan bimbingan kelompok. 
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B. Persyaratan Konselor Bimbingan Kelompok 

1. Berpendidikan minimal S1 bidang Bimbingan dan Konseling. 

2. Memiliki pengetahuan dan memahami konsep tentang pelaksanaan 

layanan bimbingan kelompok, teknik game simulation, dan material 

asertif dan self esteem. 

3. Memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan bimbingan 

kelompok. 

 

C. Kegiatan Konselor 

Kegiatan konselor dalam pelaksanaan bimbingan kelompok dengan teknik 

game simulation untuk meningkatkan perilaku asertif dan self esteem siswa SMK 

diklasifikasikan ke dalam tiga kegiatan, yaitu sebagai berikut, 

1. Kegiatan Konselor Pra Pelaksanaan Bimbingan Kelompok dengan 

Teknik Game Simulation 

Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan oleh konselor sebelum melaksanakan 

bimbingan kelompok dengan teknik game simulation untuk meningkatkan 

perilaku asertif dan self esteem siswa sebagai berikut: 

a. Memberikan informasi kepada siswa tentang layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik game simulation untuk meningkatkan perilaku 

asertif dan self esteem.   

b. Mempersiapkan siswa yang akan mendapatkan layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik game simulation. 

c. Mempersiapkan ruangan yang akan digunakan sebagai tempat 

pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan teknik game 

simulation. 
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d. Mempersiapkan media simulasi berupa beberan simulasi, kartu pesan, alat 

penentu langkah, dan tanda untuk bermain bagi setiap pemain. 

 

2. Kegiatan Konselor Pada Saat Pelaksanaan Bimbingan Kelompok dengan 

Teknik Game Simulation 

Kegiatan yang perlu dilakukan konselor selama pelaksanaan kegiatan 

bimbingan kelompok dengan teknik game simulation untuk meningkatkan 

perilaku asertif dan self esteem siswa adalah sebagai berikut. 

a. Tahap pembentukan 

Pembentukan kelompok terdiri dari perincian organisasional sebelum 

kelompok dimulai. Rincian kegiatannya meliputi: 

1. Pemimpin kelompok  mengungkapkan pengertian dan tujuan kegiatan 

kelompok dalam rangka pelayanan bimbingan kelompok, menjelaskan 

cara-cara kegiatan kelompok, 

2. Anggota kelompok saling memperkenalkan diri,  

3. Membentuk norma kelompok. Pada tahap ini dilakukan penjadwalan 

untuk pertemuan selanjutnya, tahap ini digunakan sebagai 

pembukaan, kesepakatan waktu, mengingatkan azas keterbukaan, dan 

penjelasan singkat mengenai topik-topik yang akan dibahas pada 

pertemuan selanjutnya. 

4. Tahap Pembinaan Norma dan Tujuan Kelompok 

Tahap inilah yang akan memberi arah pada perkembangan kelompok 

menuju kelompok yang produktif. Ada beberapa norma yang 

dikembangkan pada tahap ini, seperti tanggung jawab kelompok, 
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responsif terhadap anggota kelompok yang lain, saling 

ketergantungan, pengambilan keputusan berdasarkan konsensus, dan 

masalah yang timbul harus dihadapi dan dipecahkan. Adapun kegiatan 

yang dilakukan konselor pada tahap ini adalah sebagai berikut. 

1) Mengajarkan keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam 

kelompok. 

2) Mengajarkan sikap-sikap yang diperlukan untuk mencapai 

kelompok yang efektif. 

3) Mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan 

anggota kelompok dan berusaha menghubung-hubungkan ide-ide 

tersebut untuk kepentingan produktivitas kelompok. 

4) Mengembangkan norma-norma kelompok seperti tanggung jawab 

dalam kelompok, responsif terhadap anggota kelompok lain, dan 

kerjasama. 

5) Memberikan latihan untuk membina norma-norma tersebut jika 

diperlukan. 

b. Tahap Peralihan/ transisi 

Tahap ini menjelaskan kegiatan yang ditempuh pada tahap berikutnya, 

menawarkan atau mengamati apakah para anggota sudah siap menjalani 

kegiatan pada tahap selanjutnya, membahas suasana yang terjadi, 

meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota, dan kalau perlu 

kembali ke beberapa aspek tahap pertama atau tahap pembentukan.  

Pada tahap ini, di mana pertentangan-pertentangan mulai timbul dalam 

kelompok. Tahap ini tidak selalu muncul dalam keseluruhan kegiatan 

bimbingan kelompok. Adapun kegiatan konselor untuk mengatasi 
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pertentangan-pertentangan yang muncul dalam kelompok pada tahap ini 

adalah sebagai berikut. 

1) Memberi penjelasan pada kelompok bahwa konflik dapat menjadi 

kekuatan positif untuk lebih mengakrabkan kelompok. 

2) Memberi bantuan dan meyakinkan anggota kelompok yang merasa 

cemas untuk mengungkapkan konflik secara terbuka. 

3) Menerima dan mengajarkan kepada anggota kelompok cara 

menghadapi konflik secara konstruktif. 

4) Mendengarkan secara aktif apa yang diungkapkan anggota kelompok 

sehingga mereka merasa didengar dan dimengerti. 

5) Memberi respon terhadap perasaan-perasaan yang ada dibalik kata-

kata yang diucapkan oleh anggota kelompok. 

6) Memberikan beberapa latihan untuk mengatasi pertentangan dalam 

kelompok ketika diperlukan. 

c. Tahap Kegiatan 

Tahap produktivitas merupakan tahap di mana kelompok telah tumbuh 

menjadi suatu tim yang produktif dan telah mempraktikkan keterampilan-

keterampilan dan sikap-sikap yang diperlukan untuk dapat berinteraksi 

secara efektif dengan orang lain. Teknik game simulation diterapkan pada 

tahap ini. Adapun kegiatan yang dilakukan konselor pada tahap ini adalah 

sebagai berikut. 

1) Membantu anggota kelompok meningkatkan keterampilannya sesuai 

topik yang ditentukan. 

2) Menyiapkan beberan simulasi. 
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3) Memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam 

game simulation seperti kartu perintah, dadu, pion, dll. 

4) Menjelaskan aturan permainan kepada anggota kelompok. 

5) Membagi peran dengan anggota kelompok (yang berperan menjadi 

pemain, notulen, dll) 

6) Memimpin jalannya game simulation dari awal hingga akhir. 

7) Memimpin diskusi membahas topik dan kegiatan yang telah dilakukan 

oleh anggota kelompok dengan seluruh anggota kelompok. 

8) Menyimak dengan baik berbagai masukan, tanggapan, dan balikan 

yang dikemukakan oleh anggota kelompok. 

9) Memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk 

mengungkapkan pengalaman-pengalaman dan mengutarakan 

perasaannya selama kegiatan game simulation berlangsung. 

d. Tahap Mengakhiri Kelompok 

Tahap ini merupakan tahap penutup dari serangkaian kegiatan bimbingan 

kelompok dengan tujuan telah tuntasnya topik yang dibahas oleh 

kelompok tersebut.  Pada tahap ini, terdapat dua kegiatan yaitu penilaian 

(evaluasi) dan tindak lanjut (follow up). Beberapa kegiatan yang 

dilakukan oleh konselor pada tahap ini adalah sebagai berikut. 

1) Menyiapkan anggota kelompok untuk menghadapi tahap terminasi 

dengan menjelaskan bahwa kelompok akan berakhir. 

2) Mendorong anggota kelompok untuk mengekspresikan perasaan-

perasaannya secara jujur dan terbuka. 

3) Membantu anggota kelompok untuk merangkum pengalaman-

pengalaman yang didapat dalam kegiatan bimbingan kelompok. 
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4) Membantu anggota kelompok mengungkapkan perasaannya 

sehubungan dengan berakhirnya kegiatan bimbingan kelompok. 

5) Membantu angggota kelompok untuk membuat rencana-rencana 

perubahan dan menerapkan apa yang telah dipelajarinya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

6) Membantu anggota kelompok untuk menemukan cara-cara membantu 

diri sendiri setelah mereka meninggalkan kelompok. 

7) Mengucapkan terima kasih atas kehadiran, perhatian, respon, dan 

keterlibatan anggota kelompok dalam kegiatan bimbingan kelompok 

dengan teknik game simulation dan menutupnya dengan doa serta 

menyampaikan salam penutup. 

 

3. Kegiatan Konselor Pasca Pelaksanaan Bimbingan Kelompok dengan 

Teknik Game Simulation 

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh konselor setelah melaksanakan 

kegiatan bimbingan kelompok dengan teknik game simulation untuk 

meningkatkan perilaku asertif dan self esteem siswa antara lain sebagai 

berikut. 

a. Mengevaluasi keberhasilan proses pelaksanaan model bimbingan 

kelompok dengan teknik game simulation untuk meningkatkan perilaku 

asertif dan self esteem siswa segera dengan menggunakan teknik 

observasi, wawancara, dan evaluasi diri.  

b. Mengevaluasi hasil pelaksanaan bimbingan kelompok dengan teknik 

game simulation untuk meningkatkan perilaku asertif dan self esteem 

dengan menggunakan skala perilaku asertif dan self esteem siswa. 
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c. Memberikan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dari treatment yang 

dilakukan dengan teknik game simulation untuk meningkatkan perilaku 

asertif dan self esteem siswa. Jika layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik game simulation berhasil, maka layanan ini berakhir. Jika layanan 

ini belum berhasil, maka konselor perlu mengevaluasi sebab-sebab 

ketidakberhasilannya dan memperbaikinya. Konselor juga perlu 

mengamati dan memberikan layanan lanjutan kepada siswa yang 

membutuhkan setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik game simulation untuk meningkatkan perilaku asertif dan self 

esteemsiswa. 

 

D. Pedoman Permainan  

1. Alat permainan 

Alat permainan yang diperlukan adalah sebagai berikut. 

a. Beberan simulasi yang berbentuk seperti lembaran permainan berisi 

pesan-pesan dan gambar-gambar yang sesuai dengan topik permainan. 
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b. Dadu sebagai penentu langkah 

.  

c. Kartu-kartu pesan yang berisi pesan-pesan yang tidak dipaparkan 

dalam beberan simulasi. Ada 2 macam kartu pesan yaitu kartu simas 

dan kartu gadir.  

 

Kartu SIMAS 

 

Kartu GADIR 

d. Tanda untuk bermain bagi setiap pemain atau kelompok. Benda ini 

disiapkan dua macam yang berbeda. Misalnya bolpoin berwarna, 

mobil-mobilan dengan berbeda bentuk, dan lain-lain. 

e. Tanda bagi setiap pemain dan pemegang peranan bisa berupa kartu 

yang ditempel di dada peserta permainan, pin, dll. 

.  
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2. Petunjuk permainan 

Tata cara permainan“SIMAS GADIR” (Simulasi Asertif dan Harga Diri) 

ini sebagai berikut. 

a. Pemimpin kelompok menyiapkan beberan simulasi dan alat-alat yang 

diperlukan bagi permainan ini. 

b. Membagi peran anggota kelompok. Anggota kelompok dibagi 

menjadi dua kelompok kecil yang berperan sebagai peserta 

permainan. Tiap kelompok kecil terdiri dari tiga orang pemain. 

Anggota kelompok yang lain berperan sebagai notulen, tokoh yang 

ada dalam skenario permainan seperti orang tua, tokoh masyarakat,  

guru. Sementara itu, anggota kelompok yang tidak mendapat peran 

akan menjadi penonton yang mengamati jalannya permainan. 

c. Anggota kelompok yang bermain dan memiliki peranan menempelkan 

pin atau kartu atau tanda pemain di dadanya masing-masing. 

d. Anggota kelompok bersama pemimpin kelompok membuat 

kesepakatan lamanya waktu permainan. Bisa dibatasi sampai 45 

menit. 

e. Perwakilan dari masing-masing kelompok yang bermain maju dan 

melakukan suit untuk menentukan yang bermain pertama. Anggota 

kelompok yang menang nantinya disebut sebagai kelompok pemain I 

yang bermain terlebih dahulu. Sementara itu, kelompok yang kalah 

disebut sebagai kelompok pemain II. 

f. Anggota kelompok pemain I melemparkan dadu dan menjalankan 

pionnya sesuai dengan jumlah angka yang tertera di dadu. 
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g. Anggota kelompok  pemain I menjalankan instruksi yang ada pada 

kotak di mana ia berhenti atau mengambil kartu yang di letakkan di 

tengah beberan. 

h. Setelah anggota kelompok pemain I selesai melakukan tugas yang 

diinstruksikan, anggota kelompok pemain II mengambil alih 

permainan dengan melempar dadu dan melaksanakan instruksi yang 

tertera di kotak pada beberan simulasi. 

i. Begitu seterusnya sampai semua kartu habis dimainkan dan didapat 

pemenang permainan yaitu kelompok yang sampai pada kolom “start” 

terlebih dahulu. Permainan juga akan berakhir apabila waktu telah 

mencapai pada batas yang telah disepakati sebelumnya 

3. Posisi dalam permainan dapat dilihat sebagai berikut:.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GURU 

ORTU 

K.1 K.1 K.1 

K2 

T.MASY 

K.2 K.2 

KONS 

NOT 
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Lampiran 5. DOKUMENTASI 

 

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN 

GAME SIMULATION UNTUK MENINGKATKAN PERILAKU 

ASERTIF DAN SELF ESTEEM SISWA SMK NEGERI 1 

TRENGGALEK  

 

 
Beberan simulasi 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

 Merujuk pada tujuan, hasil dan pembahasan pada penelitian dapat ditarik 

beberapa kesimpulan yaitu: 

5.1.1 Bimbingan kelompok dengan teknik game simulation dapat meningkatkan 

perilaku asertif siswa SMK 

5.1.2 Bimbingan kelompok dengan teknik game simulation dapat meningkatkan 

self esteem siswa SMK 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor sekolah  

  Hendaknya menerapkan layanan bimbingan kelompok dengan teknik game 

simulation, karena model ini setelah diuji cobakan efektif untuk meningkatkan 

perilaku asertif dan self esteem siswa SMK. Konselor sekolah diharapkan mampu 

menerapkan bimbingan kelompok menggunakan game simulation asertif dan self 

esteem sesuai dengan petunjuk pelaksanaan sehingga siswa tertarik mengikuti 

game simulation tersebut.  

5.2.2 Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menginovasi teknik game simulation 

tidak hanya menggunakan manual lembaran permainan. Namun bisa 
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dikembangkan dengan berbasis android ataupun game secara online sehingga 

memudahkan siswa menggunakannya. 
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