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ABSTRAK 
 
 

Yanto, A.F. 2009. Meningkatkan Kepercayaan Diri Melalui Modelling 

(Penelitian Pada Siswa Kelas X SMU Negeri 1 Semarang Tahun Ajaran 

2008/2009)..BK.FIP. UNNES.136 halaman. 

 

Kata Kunci: Kepercayaan Diri, Modeling 
  Kepercayaan diri perlu dimiliki perlu dimiliki oleh setiap individu. Ada yang 
memiliki kepercayaan diri rendah atau kepercayaan diri tinggi seperti yang terjadi 
di SMU Negeri 1 Semarang kelas X. Bagi siswa yang memiliki kepercayaan diri 
tinggi rendah dapat ditingkatkan melalui modeling. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah bagaimana gambaran kepercayaan diri siswa sebelum dan 
setelah mendapatkan modeling dan apakah permasalahan siswa yaitu kepercayaan 
diri siswa yang rendah dapat ditingkatkan setelah mendapatkan modeling. Tujuan 
penelitian ini adalah mengetahui gambaran  kepercayaan diri siswa sebelum dan 
setelah mendapatkan modeling dan mengetahui permasalahan siswa yaitu 
kepercayaan diri yang rendah dapat ditingkatkan setelah mendapatkan modeling.  
Penelitian ini dalam bentuk pre-ekspermental designs yang digunakan yaitu one-
group pretest-postest design. Pada design ini terdapat pre test sebelum diberi 
perlakuan dan post test setelah diberi perlakuan. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah skala kepercayaan diri. Sedangkan analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis uji Wilcoxon. Uji validitas dan 
reliabilitas dalam penelitian ini adalah 64 butir soal, dan 53 butir soal dinyatakan 
valid dan reliabel. Berdasarkan hasil pre test kepercayaan diri siswa kelas X SMU 
Negeri 1 Semarang Tahun Ajaran 2008/2009 tergolong memiliki kriteria rendah.  
Hal ini berarti kepercayaan diri baik batin, lahir dan spiritual dapat 
dikatakanamsih rendah. Sedangkan berdasarkan hasil post test, menunjukkan 
adanya peningkatan tingkat kepercayaan diri, baik secara batin, lahir dan spiritual. 
Walaupun perbedaan antara pre test dan post test tidak terlalu besar, namun hasil 
yang di peroleh secara keseluruhan signifikan. Hal ini dibuktikan dengan uji 
Wilcoxon yang menyatakan bahwa indeks signifikansi pada Z hitung hasilnya 
signifikan. Untuk Z hitung  = - 2.803, dengan indeks signifikansi 0.00506. Karena 
0.00506 < 0.05 maka hasilnya  signifikan, yaitu kepercayaan diri siswa kelas X 
SMU Negeri 1 Semarang Tahun Ajaran 2008/2009 dapat ditingkatkan setelah 
mendapatkan modeling., sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

 
 

MOTTO: ”Taburlah pemikiran maka Anda akan menuai tindakan; Taburlah tindakan dan 

Anda akan menuai kebiasaan; Taburlah kebiasaan dan Anda akan menuai 

karakter; Taburlah karakter dan Anda akan menuai masa depan.” 

 (Ralph Waldo Emerson) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pendidikan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini 

bangsa Indonesia sedang berupaya meningkatkan mutu pendidikan dalam 

menghadapi perkembangan zaman. Dunia pendidikan diharapkan mampu 

mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan pendidikan nasional. Tujuan 

pendidikan nasional tercantum dalam Undang-Undang Republik Nomor 20 

Tahun 2003 Bab II Pasal 3 yaitu mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

yang Maha Esa, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Ada fenomena setiap individu cenderung mengharapkan dirinya 

berkembang dan dapat menjadi lebih baik. Perkembangan potensi seseorang 

tidak terwujud begitu saja apabila tidak diupayakan dan seberapa jauh 

individu tersebut mengupayakan sehingga bisa mewujudkan potensinya 

menjadi aktual dan terwujud dalam sikap kepribadiannya. Hal ini dapat 

diperoleh seseorang tersebut setidaknya memiliki rasa percaya diri dahulu, 

sehingga dapat meningkatkan perkembangannya baik oleh dirinya sendiri 

maupun lingkungan yang akan membantu pencapainya. 
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Dapat dijumpai sejumlah siswa memiliki kemampuan akademik yang 

baik tetapi memiliki kelemahan dalam non akademiknya. Contohnya siswa 

yang mempunyai prestasi belajar yang bagus di sekolah tetapi memiliki 

kepercayaan diri yang rendah (grogi berbicara di depan kelas). Terdapat pula 

siswa yang kemampuan sosialnya bagus tetapi kemampuan sosialnya rendah. 

Siswa kemampuan sosialnya baik akan mudah beradaptasi dan berkembang 

secara baik. Tetapi bagi kemampuan sosialnya rendah akan mengalami 

hambatan–hambatan. Salah satu hambatannya adalah kurang kepercayaan 

diri.  

Kepercayaan diri merupakan kesadaran individu akan kekuatan dan 

kemampuan yang dimilikinya, meyakini adanya rasa percaya dalam dirinya, 

merasa puas terhadap dirinya baik yang bersifat batiniah maupun jasmaniah, 

dapat bertindak sesuai dengan kapasitasnya serta mampu mengendalikannya 

dalam mencapai tujuan yang diharapkannya. 

Menurut Surya (2007: 56) rasa percaya diri merupakan sikap mental 

optimesme dari kesanggupan anak terhadap kemampuan diri untuk 

menyelesaikan segala sesuatu dan kemampuan diri untuk melakukan 

penyesuaian diri pada situasi yang dihadapi.  

Rasa kurang percaya diri pertama-pertama muncul karena adanya 

ketakutan, keresahan, khawatir, rasa tak yakin yang diiringi dengan dada 

berdebar-debar kencang, dan tubuh gemetar yang bersifat kejiwaan atau 

masalah kejiwaan anak yang disebabkan rangsangan dari luar (Surya, 2007: 

2). Rasa kurang percaya diri bisa juga disebabkan oleh perasaan cemas dan 
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tidak tenang serta perasaan-perasaan lain yang mengikutinya, seperti malas, 

kurang sabar, sulit, susah, atau rendah diri, hal inilah yang membuat individu 

menjadi ragu akan kemampuan dan dirinya, Luxori (2004 : 103). 

Hasil pengamatan peneliti berdasarkan pre test dan wawancara dengan 

guru pembimbing terdapat gejala-gejala siswa di SMA Negeri 1 Semarang 

menunjukan kepercayaan diri rendah. Hal ini terlihat dari hasil pre test pada 

79 siswa yang menunjukan ada 17 siswa yang memiliki kepercayaan diri 

rendah yang terdiri dari 10 siswa pada saat proses belajar berlangsung dan 5 

siswa dalam organisasi dan 2 siswa takut berhubungan dengan lawan jenis 

pada dunia pergaulan. Hal ini tampak pada perilaku siswa pada saat 

mengemukakan pendapat, ide dan gagasan. Mereka yang kurang percaya diri, 

bicaranya gagap, mukanya agak pucat, tubuh berkeringat, malu menatap 

teman-temannya dan gemetar. Dalam pergaulan dengan teman sebaya, ada 

siswa yang takut berhubungan dengan lawan jenis, kurang percaya diri 

berhubungan dengan teman yang belum dikenal, merasa minder dengan fisik 

yang dimiliki. Dalam   organisasi seperti siswa takut dijadikan pemimpin. 

Dari wawancara dengan guru SMU Negeri 1 Semarang, menunjukan bahwa 

ada beberapa siswa pasif ketika proses belajar berlangsung. Siswa yang pasif 

bisa dikatakan bahwa individu tersebut kurang percaya diri. Karena individu 

tersebut tidak dapat mengkatualisasikan potensi dan kemampuan yang 

memadai. Padahal kurikulum sekarang, siswa dituntut untuk aktif agar mereka 

dapat berkembang secara optimal. Dalam organsisasi, siswa takut dijadikan 

pemimpin oleh teman-temannya, kurang percaya diri dengan penampilannya. 
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Dari hasil pengamatan penulis di atas, siswa yang memiliki 

kepercayaan diri rendah akan berdampak pada akademik dan non 

akademiknya. Mengingat begitu pentingnya kepercayaan diri bagi setiap 

orang, maka kita perlu menumbuhkan kepercayaan dalam diri kita. Seseorang 

yang rasa percaya dirinya tinggi memiliki keyakinan dan tekad kuat bahwa 

apa yang akan dilakukan akan berhasil. Hal ini senada diungkapkan Angelis 

(2003: 15) rasa percaya diri lahir dari keinginan dan tekad. Apabila setiap 

orang ingin menghendaki sesuatu, maka orang itu akan terus berusaha dengan 

dan belajar dari kesalahan yang yang telah dibuat hingga merasa puas sampai 

tujuan yang diinginkan tercapai. 

Dari apa yang diungkapkan Anggelis di atas, bahwa keinginan dan 

tekad yang kuat berarti individu tersebut memiliki keyakinan kuat dengan 

segenap kemampuan yang dimilikinya bahwa apa yang diinginkan pasti 

tercapai seperti; Siswa yang malu bertanya pada guru menjadi berani 

bertanya, siswa yang takut berbicara di depan kelas menjadi berani berbicara 

di depan kelas, siswa yang malu dengan lawan jenis menjadi berani dengan 

lawan jenis, siswa yang merasa kurang puas dengan fisik yang dimiliki 

menjadi puas dengan fisik yang dimilikinya. 

Individu yang kurang percaya diri tidak selamanya menjadi individu 

yang kurang percaya diri. Apabila ada motivasi dari individu tersebut untuk 

mengubah tingkah lakunya agar menjadi individu yang percaya diri. Motivasi 

dapat memunculkan dan mendorong perilaku, memberikan arah atau tujuan 
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perilaku, memberikan peluang terhadap perilaku yang sama dan mengarahkan 

pada pilihan perilaku tertentu. 

Bimbingan konseling bertujun untuk membantu individu agar 

berkembang secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan bakat 

yang dimilikinya. Dengan kata lain, Bimbingan konseling membantu individu 

agar menjadi insan yang berguna dalam kehidupannya yang memiliki 

berbagai wawasan, pandangan, interprestasi, pilihan, penyesuaian dan 

ketrampilan yang tepat berkenaan dengan diri sendiri dan lingkungan. Maka 

berdasarkan permasalahan yang dihadapi siswa yang menyangkut rasa kurang 

percaya diri, perlu diberikan tindakan dalam membangun rasa percaya diri 

yaitu  Modeling.  

Teknik Modeling berawal dari pemikiran Bandura yaitu learning 

social. Learning social untuk menjelaskan bagaimana orang belajar dalam 

lingkungan yang sebenarnya. Dalam Learning Social mengajarkan bahwa 

tingkah laku terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara tingkah 

laku, lingkungan dan pribadinya itu sendiri. Jadi tingkah laku manusia tidak 

hanya terbentuk semata-mata karena pengaruh lingkungan saja. Alasannya 

karena manusia juga dapat berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri, 

Bandura (dalam Alwisol, 2004: 355). 

Teknik Modeling dipelajari melalui observasi permodelan, dari 

mengobservasi lainnya seseorang membentuk ide dari bagaimana tingkah 

laku dibentuk kemudian dijelaskan sebagai panduan untuk tindakan sebab 
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orang dapat belajar sehingga dapat mengurangi kesalahan (Bandura, 1977: 

22). 

Apabila diaplikasikan, siswa yang kurang percaya diri nantinya 

diajarkan agar lebih percaya diri. Mula – mula mereka mengobservasi model 

yang dipilih (siswa yang memiliki kepercayaan diri tinggi). Dari 

mengobservasi itu mereka dapat memperoleh informasi, ide bagaimana 

menjadi individu yang percaya diri kemudian mengingatnya dalam bentuk 

gambaran atau imajinasi dan kata – kata. Dalam Modeling motivasi juga 

penting, individu tidak mengerjakan  sesuatu yang dipelajari, tetapi mereka 

lebih suka mempelajari model jika ada reward atau hasilnya akan 

melakukannya (Bandura, 1977: 28). 

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa anak – anak yang takut 

dengan ular kemudian di tes sebelum dan sesudah melalui empat kondisi yaitu 

; (1) Live modeling with partisipan, menghadirkan model secara langsung, (2) 

Symbolic model, model di suruh mengamati film ular dan bagaimana agar 

tidak takut dengan ular, (3) Systematic desentization, (4) Control – no 

treatment. Hasilnya menunjukan  Systematic desentization dan control – no 

treatment perubahan yang sedikit sedangkan Live modeling dan Symbolic 

model menunjukan perubahan besar dalam mengatasi ketakutan dalam 

menghadapi ular, Bandura (dalam Parvin & John, 2001: 472). 

Penelitian lain menunjukan anak yang takut dengan anjing dijadikan 

satu dengan anak yang tidak takut dengan anjing dan hasilnya anak yang 

sebelumnya takut menjadi tidak takut dengan anjing. Contoh lainnya di dalam 
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belajar , anak yang belajarnya kurang dicampur dengan anak yang belajarnya 

tinggi menunjukan bahwa anak yang sebelumnya belajar rendah menjadi anak 

yang mempunyai kemampuan baru dan lebih berkompeten ( Parvin & John, 

2001: 473). 

Dari hasil penelitian Bandura dan penelitian lainnya bahwa teknik 

modeling efektif dalam membantu anak mengatasi ketakutannya dan 

membantu meningkatkan kemampuannya dan berkompeten dalam belajar.  

Melihat fenomena yang terjadi pada siswa yang kurang percaya diri 

dalam proses belajar yang menghambat dalam pencapaian prestasi pada 

bidang tertentu dan aktualisasi dirinya di lingkungan, maka peneliti tertarik 

untuk mengadakan penelitian tentang kepercayaan diri. Adapun judul 

penelitiannya “ Apakah kepercayaan diri siswa Kelas X SMA Negeri 1 

Semarang Tahun Ajaran 2008/2009 dapat ditingkatkan setelah mendapatkan 

modeling”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan 

dalam penelitian ini yaitu:  

1. Bagaimana gambaran tingkat kepercayaan diri siswa Kelas X SMU 

Negeri 1 Semarang Tahun Ajaran 2008/2009 sebelum dan setelah di 

mendapatkan modeling? 

2. Apakah kepercayaan diri siswa Kelas X SMA Negeri 1 Semarang Tahun 

Ajaran 2008/2009 dapat ditingkatkan setelah mendapatkan modeling? 



 8

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan akhir yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah  

1. Untuk melihat gambaran secara deskriptif kepercayaan diri siswa Kelas X 

SMU Negeri 1 Semarang Ajaran 2008/2009 sebelum dan setelah 

mendapatkan modeling. 

2. Untuk mengetahui  kepercayaan diri siswa Kelas X SMA Negeri 1 

Semarang Tahun Ajaran 2008/2009 dapat ditingkatkan setelah 

mendapatkan modeling. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan 

ilmu utamanya peningkatan kepercayaan diri khususnya melalui Modeling. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

a. Bagi siswa  

Bagi siswa yang mendapatkan treatment melalui Modeling, 

hasil ini diharapkan dapat meningkatkan  kepercayaan dirinya. 

b. Bagi guru pembimbing 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan guru 

pembimbing dalam upaya meningkatkan  kepercayaan diri melalui 

Modeling. 
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1.5 Sistematika Skripsi 

Untuk memberi gambaran yang menyeluruh dalam skripsi ini, maka 

perlu disusun sistematika skripsi.  Skripsi ini terdiri atas tiga bagian yaitu 

bagian awal, bagian pokok, dan terakhir bagian akhir. 

1. Bagian awal skripsi 

Bagian ini berisi tentang halaman judul, halaman pengesahan, halaman 

motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar 

lampiran. 

2. Bagian Skripsi 

Bagian ini terdiri dari lima bab yang meliputi: 

Bab I  Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang gambaran secara global seluruh isi 

skripsi. 

Bab pendahuluan dikemukakan tentang latar belakang, 

permasalahan, penegasan istilah atau batasan operasional, 

tujuan penelitian, manfaat dan sistematika skripsi. 

 Bab II  Landasan Teori 

Pada bab ini akan membahas tentang penelitian terdahulu, 

pengertian kepercayaan diri, faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepercayaan diri, ciri–ciri orang yang 

percaya diri, proses terbentuknya rasa percaya diri, gejala-

gejala rasa tidak percaya diri, Jenis-jenis kepercayaan diri, 

cara-cara mengembangkan percaya diri dan teori, meliputi 
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pengertian modeling, tujuan modeling, jenis-jenis modeling, 

prosedur modeling, dan upaya meningkatkan kepercayaan 

diri melalui modeling.  

 Bab III  Metodologi Penelitian 

Pada bab ini dijelaskan metode penelitian antara lain : 

Pengertian metodologi penelitian, metode penentuan objek 

penelitian terdiri dari : Populasi, Sampel dan Teknik 

Sampling, Variabel penelitian, Metode pengumpulan data, 

Metode penentuan validitas dan reliabilitas, dan Analisis 

data. 

 Bab IV  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang meliputi hasil 

analisis dan pembahasan penelitian mengenai peningkatan 

kepercayaan diri siswa melalui Modeling pada siswa kelas 

X SMU Negeri 1 Semarang Tahun Ajaran 2008/2009. 

 Bab V  Penutup 

Pada bab ini penulis memberikan interpretasi atau simpulan 

dari hasil penelitian serta saran-saran. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Pada bagian ini terdapat daftar pustaka dan lampiran-

lampiran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

 
2.1 Penelitian Terdahulu 

Dari penelitian– penelitian sebelumnya Modeling ini pernah digunakan 

oleh Bandura dalam membantu mengurangi ketakutan anak terhadap ular. 

Dalam penelitiannya Bandura menggunakan live modeling with partisipan dan 

symbolic modeling. Untuk yang live modeling with partisipan Bandura 

menghadirkan model secara langsung kepada klien. Klien kemudian melihat 

model yang sedang memegang ular, sehingga klien mengamati model 

tersebut. Sedangkan untuk symbolic modeling, Bandura menyuruh klien untuk 

melihat film yang ada kaitanya dengan ular. Kemudian klien mengamati I 

tokoh model yang diperankan yang tidak takut dengan ular. Hasil dari 

penelitain Bandura menunjukan bahwa ketakutan anak terhadap ular menjadi 

berkurang, Pervin & John (2001: 472). 

 Bandura & Menlove mengadakan penelitian terhadap anak – anak 

yang takut pada anjing. Dalam penelitiannya mereka diajak menonton film 

yang anjing. Hasilnya ketakutan anak terhadap anjing menjadi berkurang 

setelah melihat tokoh model yang diperankan, Pervin & John (2001: 472 - 

473). 

Penelitian lainnya yang menggunakan Modeling seperti seorang 

pemandu renang dalam mengajari anak yang takut berenang. Anak –anak 

diajarkan berenang dengan bantuan pemandu secara renang kemudian anak 

mencoba apa ayang diajarkan. Hasilnya, anak yang sebelumnya takut menjadi 
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berani berenang. Di dalam proses belajar, anak yang kemampuan belajarnya 

rendah dicampur dengan anak yang belajarnya tinggi hasilnya menunjukan 

anak yang kemampuan belajarnya rendah memperoleh kemampuan baru dan 

lebih berkompeten, Pervin & John (2001: 473). 

Dari penelitian – penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

dengan melakukan Modeling kita dapat mempelajari dan memperoleh tingkah 

laku baru. Kepribadian seseorang bisa terbentuk hanya dengan melakukan 

pengamatan langsung maupun tidak langsung. Jadi ketrampilan tersebut dapat 

diperoleh melalui pengamatan suatu tingkah laku terhadap seseorang model 

dan menirukan atau mencontoh tingkah lakunya yang akan diubah.  

 

2.2 Kepercayaan Diri 

 Dalam teori tentang kepercayaan diri ini akan dijelaskan mengenai 

pengertian kepercayaan diri, faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan 

diri, ciri – ciri orang yang percaya diri, proses terbentuknya rasa percaya diri, 

gejala-gejala rasa tidak percaya diri, jenis-jenis kepercayaan diri, cara-cara 

mengembangkan percaya diri 

2.2.1 Pengertian Kepercayaan Diri 

Menurut Lindenfield dalam Ediati. K, (1998: 3) orang yang 

dikatakan memiliki kepercayaan diri adalah orang yang puas dengan 

dirinya. Orang yang puas dengan dirinya ialah orang yang merasa 

mengetahui dan mengakui ketrampilan dan kemampuan yang 
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dimilikinya, serta mampu menunjukan keberhasilan yang dicapai dalam 

kehidupan bersosial 

Angelis (2000: 10) kepercayaan diri merupakan suatu 

keyakinan dalam jiwa manusia bahwa tantangan hidup apapun harus 

dihadapi dengan berbuat sesuatu. Kepercayaan diri itu lahir dari 

kesadaran bahwa jika memutuskan untuk melakukan sesuatu, sesuatu 

itu pula yang harus dilakukan. Kepercayaan diri itu akan datang dari 

kesadaran seorang individu bahwa individu tersebut memiliki tekad 

untuk melakukan apapun, sampai tujuan yang ia inginkan tercapai. 

Hakim (2005: 6) menjelaskan rasa percaya diri adalah suatu 

keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya 

dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa 

mencapai berbagai tujuan didalam hidupnya. Jadi orang yang percaya 

diri memiliki rasa optimis dengan kelebihan yang dimiliki dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Siswa yang memiliki rasa percaya diri tinggi dapat memahami 

kelebihan dan kelemahan yang dimiliki. Kelemahan-kelemahan yang 

ada pada dirinya merupahan hal yang wajar dan sebagai motivasi untuk 

mengembangkan kelebihan yang dimilikinya bukan dijadikan 

penghambat atau penghalang dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.  
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Menurut Surya (2007: 56) rasa percaya diri merupakan sikap 

mental optimesme dari kesanggupan anak terhadap kemampuan diri 

untuk menyelesaikan segala sesuatu dan kemampuan diri untuk 

melakukan penyesuaian diri pada situasi yang dihadapi. 

Ubaydillah (http://www.e-psikologi.com/remaja/101106.htm)  

mengungkapkan percaya diri yaitu efek dari bagaimana kita merasa, 

meyakini, dan mengetahui. Orang yang punya kepercayaan diri rendah 

atau kehilangan kepercayaan diri memiliki perasaan negatif terhadap 

dirinya, memiliki keyakinan lemah terhadap kemampuan dirinya dan 

punya pengetahuan yang kurang akurat terhadap kapasitas yang 

dimilikinya. Sebaliknya, orang yang kepercayaan diri bagus, mereka 

memiliki perasaan positif terhadap dirinya, punya keyakinan yang kuat 

atas dirinya dan punya pengetahuan akurat terhadap kemampuan yang 

dimiliki. Orang yang punya kepercayaan diri bagus bukanlah orang 

yang hanya merasa mampu (tetapi sebetulnya tidak mampu) melainkan 

adalah orang yang mengetahui bahwa dirinya mampu berdasarkan 

pengalaman dan perhitungannya. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat ditarik 

kesimpulan kepercayaan diri adalah kesadaran individu akan kekuatan 

dan kemampuan yang dimilikinya, meyakini adanya rasa percaya 

dalam dirinya, merasa puas terhadap dirinya baik yang bersifat batiniah 

maupun jasmaniah, dapat bertindak sesuai dengan kapasitasnya serta 
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mampu mengendalikannya dalam mencapai tujuan yang 

diharapkannya. 

2.2.2 Proses Tebentuknya Rasa Percaya Diri 

Surya  (2007: 2) kepercayaan diri yang melekat pada diri 

individu bukan bawaan sejak lahir atau turunan anak melainkan hasil 

proses belajar bagaimana merespon berbagai rangsangan dari luar 

melalui interaksi dengan lingkungannya. Kita merespon berbagai 

rangsangan dari luar dipengaruhi persepsi diri kita. Apabila kita 

mempersepsikan secara negatif dalam melakukan segala sesuatu, maka 

dalam diri individu tersebut timbul perasaan tidak menyenangkan  dan 

timbul dorongan untuk menghindarinya. 

Hakim (2005: 2) menjelaskan terbentuknya rasa percaya diri 

yang kuat terjadi melalui proses sebagai berikut: 

a. Terbentuknya kepribadian yang baik sesuai dengan proses 
perkembangan yang melahirkan kelebihan-kelebihan tertentu. 

b. Pemahaman seseorang terhadap kelebihan- kelebihan yang 
dimilikinya dan melahirkan keyakinan yang kuat untuk bisa 
berbuat segala sesuatu dengan memanfaatkan kelebihan-
kelebihannya. 

c. Pemahaman dan reaksi positif seseorang terhadap kelemahan-
kelemahan yang dimilikinya agar tidak menimbulkan rasa 
rendah diri atau rasa sulit menyesuiakan diri. 

d. Pengalaman di dalam menjalani berbagai aspek kehidupan 
dengan menggunakan segala kelebihan yang ada pada 
dirinya. 

Kekurangan pada salah satu proses tersebut, seseorang dapat 

mengalami hambatan untuk mendapatkan rasa percaya diri. Misalnya 
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individu tersebut mengalami hambatan-hambatan dalam 

perkembangannya dalam bersosialisasi maka nantinya individu tersebut 

dapat menjadi individu yang tertutup dan rendah diri yang apada 

akhirnya menjadi kurang percaya diri. 

Angelis (2003: 15) menjelaskan bahwa rasa percaya diri itu 

lahir dari kesadaran bahwa jika saya memutuskan untuk melakukan 

segala sesuatu, sesuatu pula yang akan saya lakukan. Kesadaran itulah 

yang melahirkan keinginan dan tekad. Misalnya saya ingin 

mendapatkan nilai ujian yang sangat bagus, maka saya akan berusaha 

secara maksimal sampai tujuan saya tercapai dengan cara belajar yang 

lebih giat. 

2.2.3 Sumber Rasa Tidak Percaya Diri 

Rasa percaya diri muncul karena adanya kelemahan - 

kelemahan tertentu dalam diri individu dan  menjadi penghambat dalam 

mencapai tujuan dalam hidupnya, seperti dalam mencapai prestasi pada 

bidang tertentu. Beberapa kelemahan-kelemahan yang menjadi sumber 

rasa tidak percaya diri antara lain; cacat atau kelainan fisik; buruk rupa, 

ekonomi lemah, status sosial, status perkawinan, sering gagal, kalah 

bersaing, kurang cerdas, pendidikan yang rendah, perbedaan 

lingkungan, tidak supel, tidak siap menghadapi situasi, tertentu, mudah 

cemas dan penakut, tidak terbiasa, mudah gugup, pendidikan yang 



 17

kurang baik, sering menghindar, tidak bisa menarik simpati orang lain 

(Hakim, 2005: 12-24). 

Surya (2007: 2) menyatakan bahwa sebenarnya gejala-gejala 

tidak percaya diri mula-mula muncul karena adanya ketakutan, 

keresahan, khawatir, rasa tak yakin yang diiringi dengan dada berdebar-

debar kencang dan tubuh gemetar ini bersifat psikis atau lebih didorong 

oleh masalah kejiwaan anak dalam merespon rangsangan dari luar 

dirinya. Akibatnya anak menjadi tertekan dan mengalami kesulitan 

dalam memusatkan kosentrasi pikiran, melemahkan motivasi dan daya 

juang anak. Pada ahhirnya anak tidak mampu mengaktualisasikan 

kemampuannya dengan baik. 

2.2.4 Ciri – Ciri Orang Yang Percaya Diri  

Menurut Hakim (2005: 5) ciri-ciri orang yang mempunyai 

kepercayaan diri tinggi antara lain: 

a. Selalu bersikap tenang di dalam mengerjakan segala sesuatu. 
b. Mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai. 
c. Mampu menetralisasi ketegangan yang muncul didalam 

berbagai situasi. 
d. Mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi di berbagai 

situasi. 
e. Memilki kondisi mental dan fisik yang cukup menunjang 

penampilannya. 
f. Memiliki kecerdasan yang cukup. 
g. Memiliki tingkat pendidikan formal yang cukup. 
h. Memiliki keahlian atau ketrampilan lain yang menunjang 

kehidupannya, misalnya ketrampilan berbahasa asing. 
i. Memiliki kemampuan bersosialisasi. 
j. Memiliki latar belakang pendidikan yang baik. 
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k. Memilki pengalaman hidup yang menempa mentalnya 
menjadi kuat dan tahan didalam menghadapi berbagai 
cobaan hidup. 

l. Selalu bereaksi positif di dalam menghadapi berbagai 
masalah, misalnya didalam menghadapi berbagai masalah, 
misalnya dengan tetap tegar, sabar dan tabah dalam 
menghadapi persoalan hidup. Dengan sikap ini, adanya 
masalah hidup yang berat justru semakin memperkuat rasa 
percaya diri seseorang. 

2.2.5 Ciri – Ciri Orang Yang Tidak Percaya Diri  

Menurut Hakim (2005: 8-9) ciri-ciri orang yang tidak percaya 

diri antara lain: 

a. Mudah cemas dalam menghadapi persoalan dengan tingkat 
kesulitan tertentu. 

b. Memliki kelemahan atau kekurangan dari segi mental, 
fisik, sosial atau ekonomi. 

c. Sulit menetralisasi timbulnya ketegangan didalam suatu 
situasi. 

d. Gugup dan terkadang bicara gugup. 
e. Memliki latar belakang pendidikan yang kurang baik. 
f. Memliki perkembangan yang kurang baik sejak masa 

kecil. 
g. Kurang memiliki kelebihan pada bidang tertentu dan tidak 

tahu bagaimana cara mengembangkan diri untuk memiliki 
kelebihan tertentu. 

h. Sering menyendiri dari kelompok yang dianggapnya lebih 
dirinya. 

i. Mudah putu sasa. 
j. Cenderung bergantung pada orang lain dalam mengatasi 

masalah. 
k. Pernah mengalami trauma 
l. Sering bereaksi negatif dalam menghadapi masalah. 

Misalnya dengan menghindari tanggung jawab atau 
mengisolasi diri yang menyebabkan rasa tidak percaya 
dirinya semakin buruk. 
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2.2.6 Jenis-Jenis Kepercayaan Diri 

Ada tiga jenis kepercayaan diri, yaitu batin, lahir dan 

kepercayaan diri spiritual. Menurut Lindefield dalam Kamil (1997:  4-

11) mengemukakan bahwa: 

Ada dua jenis kepercayaan diri, yaitu percaya diri batin dan 
percaya diri lahir. Jenis percaya batin adalah percaya diri 
yang memberi kepada kita perasaan dan anggapan bahwa 
kita dalam keadaan baik. Jenis percaya diri lahir 
memungkinkan kita untuk tampil dan berperilaku dengan 
cara menunjukan kepada dunia luar bahwa kita yakin akan 
diri kita.  

Selain kepercayaan diri diatas, Angelis (2003: 58) mengatakan 

bahwa ada tiga jenis kepercayaan diri yang perlu dikembangkan, yaitu 

tingkah laku, emosi, dan kerohanian (spiritualitas).  

Kepercayaan diri yang berkenaan dengan tingkah laku adalah 

kepercayaan diri seseorang untuk mampu bertindak dan menyelesaikan 

tugas-tugasnya. 

Kepercayaan diri yang berkenaan dengan emosi, adalah 

kepercayaan diri seseorang untuk yakin dan mampu menguasai segenap 

emosi, baik memahami perasaan, menggunakan emosi untuk 

melakukan pilihan yang tepat, melindungi diri dari sakit hati, atau 

mengetahui cara bergaul yang sehat dan langgeng. 

Kepercayaan diri yang bersifat spiritual adalah yang terpenting 

dari ketiganya seperti: keyakinan seseorang pada takdir dan semesta 
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alam, keyakinan bahwa keberadaan seseorang mempunyai tujuan dan 

makna dalam hidup ini. Tanpa kepercayaan diri spiritual, tidak 

mungkin seseorang dapat mengembangkan kedua jenis kepercayaan 

diri lainnya yang sifatnya tingkah laku maupun emosional.  

1) Kepercayaan diri batin 

Menurut Lindiefild dalam Kamil (1997: 4-7) ada empat ciri 

utama yang khas pada orang yang mempunyai percaya diri batin yang 

sehat, yaitu :  

a) Cinta diri 

Orang yang percaya diri peduli tentang diri mereka sendiri 

sehingga perilaku dan gaya hidup yang mereka tampilkan untuk 

memelihara diri. Jadi cinta diri setiap individu sangat diperlukan 

dalam menumbuhkan kepercayaan diri karena setiap invidu akan 

meghargai dengan baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya, 

sehingga individu akan:  

1. Mampu memelihara diri sehingga mampu mampu menghargai 

baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya, dan 

menempatkannya pada pijakan yang setara dengan kebutuhan 

orang lain. 

2. Bangga akan sifat-sifat mereka yang baik dan memusatkan diri 

untuk memanfaatkannya sebaik mungkin, tidak mau membuang 
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waktu, tenaga atau uang untuk memikirkan kekurangan diri 

sendiri. 

3. Merasa senang bila diperhatikan. Secara terbuka menunjukan 

keinginan untuk dipuji, ditentramkan dan mendapat ganjaran, 

dan mereka tidak akan mencoba memanfaatkan siapapun untuk 

memenuhi itu secara tidak langsung. 

Orang jatuh cinta sesuai dengan siapa atau apa yang dicintai. 

Kita bisa berbicara mengenai cinta terhadap diri, cinta pada orang 

tua, cinta pada temen dekat kita, cinta pada film kartun. Orang yang 

mencintai diri berarti menunjukan rasa kasih sayang terhadap 

dirinya sendiri. 

b) Pemahaman diri 

Orang yang percaya diri batin sangat sadar diri. Mereka 

tidak terus-menerus merenungi diri sendiri, tetapi secara teratur 

mereka memikirkan perasaan, pikiran, perilaku, dan mereka selalu 

ingin tahu bagaimana pendapat orang lain tentang diri mereka. 

Dengan memiliki pemahaman diri yang baik, individu akan dapat  

1. Menyadari potensi diri yang dimilikinya sehingga kecil 

kemungkinan akan mengalami kegagalan berulang kali, 

cenderung menjadi pribadi yang mantap tidak begitu saja 
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mengikuti orang lain, mempunyai sahabat yang dapat memberi 

dan menerima 

2. Tahu diri dalm arti serta terbuka untuk menerima kritik dan 

bantuan. 

Pemahamn diri tidal lepas apa itu diri. Diri dapat 

didefinisikan sebagai susatu susunan konsep hipotesis yang 

merujuk pada perangkat kompleks dari karakteristik proses fisik, 

perilaku dan kejiwaan seseorang, Coulhoun (1995: 38) 

c) Tujuan yang jelas 

Orang yang percaya diri selalu tahu tujuan hidupnya. Ini 

disebabkan karena mereka punya pikiran yang jelas mengapa 

mereka melakukan tindakan tertentu dan mereka tahu hasil apa 

yang bisa diharapkan. Seseorang yang memiliki tujuan yang jelas 

akan dapat: 

1. Mampu menentukan tujuan sendiri. Mereka akan terbiasa 

mandiri dan tidak bergantung pada orang lain 

2. Mempunyi motivasi yang tinggi, lebih tekun karena mempunyai 

tujuan yang ingin dicapai, dapat menilai kemajuan dirinya dari 

tujuan yang telah ditetapkan 

3. Mampu membuat keputusan karena seseorang tahu betul apa 

yang diinginkan dan dibutuhkan dari hasilnya. 
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d) Berpikir positif 

Orang yang percaya diri biasanya merupakan teman yang 

menyenangkan, salah satu sebabnya ialah karena mereka biasa 

melihat kehidupan yang cerah dan mereka mengharap serta mencari 

pengalaman dan hasil yang bagus. Seseorang yang mampu berpikir 

positif akan dapat:  

1. Memiliki harapan dalam hidupnya. Jadi orang yang berpikir 

positif selalu mempunyai yang keinginan-keinginan dan cita-

cita dalam hidupnmya. 

2. Memiliki potensi motivasi dalam hidupnya. Jadi apa yang 

diinginkan dan dicita-citakan akan diwujudkannya. 

3. Memiliki kepercayaan bahwa ini masalah dapat diselesaikan, 

percaya bahwa masa datang akan lebih baik dari masa sekarang, 

mau bekerja walau dengan tantangan, dan melakukan tugasnya, 

karena seseorang percaya bahwa tujuannya akan tercapai. 

Kesimpulannya orang yang memiliki kepercayaan diri batin 

harus memenuhi aspek diatas, seperti cinta diri, pemahaman diri, 

tujuan yang jelas, dan mampu berpeikir secara positif. Orang yang 

memiliki kepercayaan diri tinggi tidak hanya kepercayaan diri 

tingkah kau atau spiritual saja tetapi juga didukung kepercayaan diri 

kepercayaan diri batin. 
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2) Kepercayaan diri lahir 

Untuk memberikan kesan percaya diri pada dunia luar, maka 

kita perlu mengembangkan ketrampilan dalam empat bidang yang 

berkaitan dengan kepercayaan diri lahir, yaitu: 

a) Komunikasi  

Dengan memiliki dasar yang baik dalam ketrampilan 

berkomunikasi, maka dapat mendengarkan orang lain dengan tepat, 

tenang dan penuh perhatian, bisa berbincang-bincang dengan orang 

dari segala jenis latar belakang, tahu kapan dan bagaimana berganti 

pokok pembicaraan dari percakapan biasa ke yang lebih mendalam, 

dan bicara di depan umum tanpa rasa takut. Ketika berkomunikasi 

orang yang kurang percaya diri, biasanya bicara gagap, sulit 

dimengerti oleh orang lain. 

Orang yang memiliki kepercayan diri tinggi tidak akan 

menemui kendala – kendala apabila harus berkomunikasi dengan 

orang lain. Walaupun mampu berkemomunikasi secara baik, tetapi 

orang yang diajak berbicara juga merasa nyaman. 

b) Ketegasan  

Dengan memiliki sikap tegas tidak akan menunjukan sikap 

agresif dan pasif dalam mencapai keberhasilan dalam hidupnya dan 
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hubungan sosialnya, sehingga memungkinkan rasa percaya diri 

bertambah. Orang yang memiliki ketegasana akan dapat: 

1. Bersikap dan berperilaku asertif. Sikap tegas artinya menuntut 

hak pribadi dan menyatakan pikiran, perasaan, dan keyakinan 

dengan cara langsung, jujur dan tepat. Sikap tegas meliputi 

setiap tindakan benar yang perlu diungkapkan, Colhoun (1995: 

384). Misalnya: kita bertanya pada guru mengenai materi yang 

tidak dimengerti, menolak secara baik ajakan teman untuk bolos 

sekolah. Jadi orang yang tegas pastinya memiliki kepercayaan 

diri tinggi. 

2. Berkompromi dengan siapa saja secara baik 

3. Menerima pujian dari orang lain secara wajar 

4. menerima kritikan yang bangun dari orang lain secara wajar. 

c) Penampilan diri 

Dalam kehidupan sehari-hari setiap orang pasti tampil diri. 

Untuk dapat tampil diri membutuhkan gaya hidup yang dapat 

diterima orang lain dan mencerminkan tampil adanya, sopan, dan 

berbusana dengan model maupun warna yang cocok sehingga orang 

tersebut bisa tampil diri sebagai orang yang penuh percaya diri. 

Dengan berpenampilan diri yang secara baik mencerminkan 

memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Ini ditunjukan dari memilih 
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gaya pakaian dan warna yang paling cocok dengan kepribadiannya 

dan kondisi fisiknya, cepat mendapat pengakuan karena penampilan 

pertama yang bagus, dan menyadari dampak gaya hidupnya 

terhadap pendapat orang lain mengenai diri mereka, tanpa terbatas 

pada keinginan untuk selalu ingin menyenangkan. 

d) Pengendalian perasaan 

Pengendalian perasaan sangat penting dalam kehidupan 

sehari-hari. Perasaan dalam kita perlu dikelola secara baik. Apabila 

tidak dikelola secara baik bisa membentuk kekuatan besar yang 

tidak terduga yang bisa membuat seseorang lepas kendali. Untuk itu  

ketika harus mampu mengendalikan perasaan, mempunyai 

keberanian dalam menghadapi tantangan, ketabahan dalam 

menghadapi masalah dan pengendalian dalam bertindak agar tidak 

mudah terbenam dalam emosi. 

Orang yang tidak percaya diri dapat dikatakan tidak bisa 

mengendalikan perasaan sehingga menunjukan ketakutan, 

kecemasan dan sulit menetralisasi ketegangan. 

Orang dapat dikatakan percaya diri, selaimn memiliki 

kepercayaan diri batin yang tinggi tetapi juga harus mempunyai 

kepercayaan diri lahir yang tinggi pula. Mereka harus memiliki 
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komunikasi yang baik, memiliki ketegasan, mempunyai penampilan 

diri yang baik dan mampu mengendalikan perasaannya. 

3) Kepercayaan diri spiritual 

Kepercayaan diri yang bersifat spiritual adalah yang terpenting 

dari ketiganya seperti: keyakinan kita pada takdir, semesta alam, dan 

keyakinan pada diri sendiri dan adanya Tuhan  

Dengan kepercayaan diri spiritual manusia memiliki naluri 

untuk bertindak secara benar dalam menjalani hidup ini serta memiliki 

keyakinan bahwa dimanapun itu berada, sesungguhnya individu itu 

dibutuhkan. Orang yang memiliki kepercayaan diri tinggi memiliki 

keyakinan yang kuat terhadap sang Pencipta. Mereka tidak 

menganggap bahwa kegagalan di dunia tidak karena takdir. Untuk itu 

apapun yang terjadi dalam diri kita tidak untuk disesali tetapi kita harus 

berusaha dalam mewujudkan apa yang dinginkan. 

Menurut Lindiefild dalam Kamil ((1997: 11) orang dapat 

dikatakan memiliki kepercayaan diri super andai kepercayaan diri batin 

dan kepercayaan diri tingkah laku terbentuk secara istemawa. Kekuatan 

dan kekuaasaan tambahan dari percaya diri yang super berasal dari 

interaksi lahir dan batin yang terus berkesinambungan. 
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Maka orang yang memiliki kepercayaan diri tinggi tiak hanya 

memiliki kepercayaan diri batin saja atau kepercayaan diri tingkah laku 

saja tetapi harus memiliki kedua-keduanya. 

2.2.7 Cara Mengembangkan Kepercayaan Diri 

Menurut Lindefield dalam Kamil (1997: 14-15) ada beberapa hal 

yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kepercayaan diri 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Cinta 

Individu perlu dicintai tanpa syarat. Untuk perkembangan harga 

diri yang sehat dan langgeng, mereka harus merasa bahwa dirinya 

dihargai karena keadaanya yang sesungguhnya, bukan yang 

seharusnya, atau seperti yang diinginkan orang lain. 

b. Rasa aman 

Bila individu merasa aman, mereka akan mencoba 

mengembangkan kemampuannya dengan menjawab tantangan serta 

berani mengambil resiko yang menarik.  

c. Model peran 

Mengajar lewat contoh adalah cara yang paling efektif agar 

anak mengembangkan sikap dan ketrampilan sosial untuk percaya diri. 
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Dalam hal ini peran orang lain sangat dibutuhkan untuk dijadikan 

contoh bagi individu untuk dapat mengembangkan rasa percaya diri. 

d. Aku berpengetahuan luas 

Setiap orang pasti memiliki kelebihan atau keunggulan. Untuk 

itu kita perlu menemukan kelebihan atau keunggulan pada diri kita dan 

kemudian mengembangkannya dengan sungguh-sungguh. Jika berhasil 

akan meningkatkan kepercayaan diri kita. 

e. Hubungan 

Untuk mengembangkan rasa percaya diri terhadap segala hal, 

individu perlu jelas mengalami dan bereksperimen dengan beraneka 

hubungan diri yang dekat dan akrab di rumah, teman sebaya. 

f. Kesehatan  

Untuk bisa menggunakan sebaik-baiknya kekuatan dan bakat 

kita, kita membutuhkan energi. Jika mereka dalam keaadaan sehat, 

dalam masyarakat bisa dipastikan bahwa anak yang tampak sehat 

biasanya mendapatkan lebih banyak pujian, perhatian, dorongan moral 

dan bahkan kesempatan. 
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g. Sumber daya 

Sumber daya memberikan dorongan yang kuat karena dengan 

perkembangan kemampuan anak memungkinkan mereka memakai 

kekuatan tersebut untuk menutupi kelemahan yang mereka miliki. 

h. Dukungan 

Individu membutuhkan dorongan dan pembinaan bagaiamana 

menggunakan sumber daya yang mereka miliki.  Dukungan juga 

merupakan faktor utama dalam membantu individu sembuh dari 

pukulan rasa percaya diri yang disebabkan karena oleh trauma, luka 

dan kekecawaan. 

i. Upah dan hadiah 

Upah dan hadiah juga merupakan proses mengembangkan rasa 

percaya diri agar menyenagkan dari usaha  yang telah dilakukan. 

 

2.3 Modeling 

 
Modeling dikembangkan oleh Bandura (1977) yang mempunyai 

anggapan bahwa perubahan tingkah laku manusia tidak semata-mata 

dipengaruhi oleh lingkungan saja, tetapi tingkah laku, lingkungan dan pribadi 

saling mempengaruhi. 
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Pribadi, tingkah laku dan lingkungan menunjukan adanya hubungan 

timbal balik dari ketiga unsur tersebut. Orang dapat menentukan atau 

mempengaruhi lingkungan dengan mengontrol kekuatan lingkungan, tetapi 

orang juga dapat dikontrol oleh kekuatan lingkungan itu. Jadi tingkah laku 

dihadirkan oleh model, model diperhatikan oleh pelajar, tingkah laku 

(kemampuan dikode dan disimpan oleh pembelajar) kemudian diproses 

(Bandura, 1977: 9).  

Adapun gambar skema determines resiprocal menurut Bandura, (1977: 

10) antara pribadi (P), lingkungan (E), dan tingkah laku (B) sebagai berikut: 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Hubungan antara Pribadi, lingkungan, dan pribadi 

Keberhasilan seseorang dalam mempelajari atau membentuk tingkah 

laku baru yang akan diinginkan dipengaruhi oleh self efficacy seseorang. Self 

efficacy adalah penilaian diri, apakah dapat melakukan tindakan yang baik 

atau buruk, tepat atau salah, bisa atau tidak bisa mengerjakan sesuai dengan 

yang dipersyaratkan. Self efficacy dapat dikatakan penilaian akan kemampuan 

diri. Jika siswa yang ingin meningkatkan kepercayaan diri berarti mereka 

harus memiliki self efficacy yang tinggi.  
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2.3.1 Pengertian Modeling 

Teknik Modeling dipelajari melalui observasi permodelan, dari 

mengobservasi lainnya seseorang membentuk ide dari bagaimana tingkah 

laku dibentuk kemudian dijelaskan sebagai panduan untuk tindakan sebab 

orang dapat belajar sehingga dapat mengurangi kesalahan (Bandura, 1977: 

22). 

Menurut Perry dan Furukawa dalam Abimanyu (1996: 256) 

mendefinisikan modeling sebagai proses belajar melalui observasi seorang 

individu atau kelompok sebagai model berperan sebagai rangsangan bagi 

pikiran – pikiran, sikap atau tingkah laku, sebagai bagian dari individu lain 

yang mengobservasi model yang ditampilkan. 

Menurut Cormier dalam Abimanyu (1996: 256) mengatakan 

Modeling sebagai prosedur dengan mana seseorang dapat belajar melalui 

mengobservasi tingkah laku orang lain, dalam hal ini modeling digunakan 

sebagai strategi terapi untuk membantu klien memperoleh respon atau 

menghilangkan rasa takut dalam hal ini modeling dari suatu strategi dalam 

mana menyediakan demonstrasi tentang tingkah laku yang menjadi tujuan. 

Dari beberapa pendapat diatas, menunjukan bahwa sebenarnya 

tingkah laku manusia tidak hanya dipengaruhi proses belajar dari 

lingkungan tetapi juga dapat melalui pengamatan langsung terhadap 

tingkah laku orang lain. Klien dapat mempelajari tingkah laku baru dengan 

penyontohan yang disajikan oleh terapis.  
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Berdasarkan definisi dari berbagai ahli di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa tingkah laku baru dapat dipelajari dan diperoleh 

dengan jalan mengamati baik langsung maupun tidak langsung dengan 

mengamati tingkah laku orang lain sekaligus konsekwensinya. 

2.3.2 Tujuan Modeling 

Tujuan teknik Modeling menurut Bandura (1997: 94) ada tiga hal 

antara lain:  

a) Development of new skill. Untuk mendapatkan respon atau ketrampilan 

baru dan memperlihatkan perilakunya setelah memadukan apa yang 

diperoleh dari pengamatannya dengan pola perilaku yang baru. 

Contohnya: anak yang takut berenang menjadi berani berenang setelah 

ikut latihan renang dengan ahlinya, anak yang tidak bisa main sepak 

bola kemudian ikut club sepak bola menjadi pemain sepak bola yang 

handal, anak yang kurang percaya diri dalam berpidato setelah dilatih 

terus menerus menjadi percaya diri. 

b) Facilitation of preexisting of behavior. Untuk menghilangkan respon 

takut setelah melihat tokoh (sebagai model) yang bagi si pengamat, 

menimbulkan rasa takut, namun bagi model yang dilihatnya tidak 

berakibat apa – apa atau akibatnya positif. Contoh: mengamati 

seseorang yang berani memegang ular atau bermain dengan ular  

sehingga perasaan takut kita menjadi hilang. 

c) Changes in inhibitions about self expression. Pengambilan sesuatu 

respons – respons yang diperlihatkan oleh tokoh yang memberikan 
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jalan untuk ditiru. Melalui pengamatan terhadap tokoh, seorang untuk 

melakukan sesuatu yang mungkin sudah diketahui atau dipelajari dan 

ternyata tidak ada hambatan. Contoh: seorang artis yang memamerkan 

penampilannya yang memungkinkan di tiru oleh fansnya. 

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

teknik Modeling yaitu untuk mendapatkan ketrampilan baru, 

menghilangkan respon takut dan pengambilan suatu respon yang 

diperlihatkan oleh model dengan jalan melakukan pengamatan atau 

obeservasi. 

2.3.3 Jenis – Jenis Modeling 

Macam – macam Modeling menurut Bandura dalam Pavin & John 

(1997: 472) yaitu ; Live modeling with partisipan dan Symbolic model.  

1) Live modeling with partisipan, dengan menghadirkan model secara 

langsung. Misalnya konselor ingin membantu anak agar percaya diri 

ketika bertemu dengan lawan jenis. Maka tugas terapi mencari model 

yang akan dijadikan objek pengamatan bagi klien, kemudian klien 

mengamati model tersebut secara langsung. 

2) Symbolic model, penokohan menggunakan simbol seperti film, dan 

audio visual. Diharapkan dengan melihat film klien dapat menirunya 

melalui model tokohnya.. Tetapi perlu adanya pendampingan dari 

konselor dimaksudkan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. 

Corey (1991: 155) mengemukakan ada beberapa penokohan antara 

lain: 
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1) Live models, penokohan yang nyata misalnya adalah terpis dijadikan 

model oleh kliennya, atau guru, anggota keluarga atau tokoh yang 

dikagumi. 

2) Symbolic models, penokohan yang simbolik adalah tokoh yang dilihat 

melalui film, video atau media lain. Contohnya anak yang takut 

melihat ular disuruh melihat model tokoh dalam filmnya sehingga 

anak menjadi berani dengan ular. 

3) Mutilple model, penokohan ganda yang terjadi dalam kelompok. 

Seorang anggota dari sesuatu kelompok mengubah sikap dan dipelajari 

sesuatu sikap baru, setelah mengamati bagaimana anggota – anggota 

lain dalam kelompoknya bersikap. Atau dapat dikatakan efek dari 

mengikuti terapi kelompok. 

Maka dapat disimpulkan jenis – jenis modeling antara lain ; Live 

models, Symbolic models dan Mutilple model. Dari ketiga jenis penelitian 

tersebut penulis menggunakan models dan Symbolic models dalam 

menangani siswa yang kurang percaya diri. 

2.3.4 Prosedur Modeling 

Menurut Bandura (1977: 22) menjelaskan bahwa belajar tanpa ada 

reinsforcement nyata. Orang dapat mempelajari respon baru melalui 

permodelan dengan cara  mengobservasi baik secara langsung maupun 

tidak langsung sehingga membentuk tingkah laku baru.  

Orang dapat memperoleh tingkah laku baru dengan mengamati 

model secara langsung atau melalui simbol seperti film, dan audio visual. 
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Pada saat melakukan permodelan diawali dengan observasi terhadap 

model yang dipilihnya.  Hasil dari kita melakukan observasi dapat berupa 

kata-kata, sikap dan tingkah laku dari model. Agar proses berjalan secara 

baik, dan tujuan yang diinginkan tercapai yaitu untuk mendapatkan 

tingkah laku baru maka melalui 4 tahapan yang satu dengan yang lainnya 

saling berkaitan.. 

Adapun tahapan – tahapan proses Modeling menurut Bandura 

(1977: 23) sebagai berikut:  

1. Attention processes 

Pada proses attention ini sangat penting untuk dilakukan bagi klien 

dalam mengobservasi model. Klien dalam perhatian harus dilakukan 

secara tepat dan akurat. Apabila klien, tidak melakukan attention secara 

maka pada tahap berikutnya tidak akan berjalan dengan baik atau gagal.  

Orang tidak dapat belajar banyak dengan observasi jika mereka tidak 

mengikuti dan menerima secara akurat gambaran tingkah laku model yang 

diamati. Maka dalam mengamati hendaknya klien harus perhatian 

terhadap kata – kata dan tingkah laku yang dilakukan oleh model, Bandura 

(1977: 24). 

Untuk itu hasil dari pengamatan terhadap model perlu disimpulkan 

dengan tepat dan akurat. Maka konselor dapat membantu pada saat  
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pengamatan berlangsung, seperti menyuruh klien agar rileks sehingga 

akan merasa nyaman dalam melakukan pengamatan. 

2. Retention processes 

Setelah kita melakukan perhatian terhadap model maka hasil dari 

mengobservasi harus kita ingat entah itu kata, sikap maupun tingkah 

lakunya. Mengingat sangat penting untuk dilakukan, karena apabila klien 

lupa apa yang diobservasi maka hasil yang diperoleh akan kurang 

maksimal. Bisa saja proses permodelan bisa gagal, Bandura (1977: 25). 

Gambaran atau imajinasi dan kata – kata yang diperoleh dari hasil 

mengobservasi model dapat disimpan dalam ingatan dalam bentuk 

simbolik. Dengan media simbolik ini, kita akan lebih mudah 

mengingatnya. Apalagi kita melakukan pengulangan secara terus – 

menerus dalam mengingatnya. Misalnya: ada anak yang takut dengan 

ketinggian kemudian mereka diajarkan dengan melihat model. Dari 

mengamati mereka memperoleh gambaran bagaimana agar kita tidak takut 

dengan ketinggian. Mereka harus rileks, pandangan fokus dan yang 

terpenting penilaian terhadap dirinya bahwa ia sanggup mengahadapi 

ketinggian itu. 

3. Motor reproduction processes 

Tahap ketiga ini, menyangkut dari komponen ketiga dari permodelan 

melibatkan pengkonversian symbol – symbol kedalam tingkah laku yang 

cocok. Agar dalam pengkonversian tingkah laku yang cocok atau yang 

ingin dikehendaki terbagi 4 tahapan, yaitu: tahap awal penampilan tingkah 
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laku dipisahkan menjadi penataan kognitif respon, penampilan 

pendahuluan, monitoring dan yang terakhir perbaikan menggunakan 

informasi umpan balik yang diterimanya, Bandura (!977: 27 – 28). 

Pada penampilan pendahuluan tingkah laku, resapon dipilih dan ditata 

pada tingkat kognitif. Seberapa banyak seoarang akan dapat 

memperagakan hal –hal yang dipelajari dari model, sebagian tergantung 

pada tersedia atau tidaknya ketrampilan – ketrampilan yang merupakan 

komponen dari tingkah laku tersebut. Seandainya komponen ini tidak ada, 

peragaan kembali tingkah laku yang rumit harus lebih dahulu 

dikembangkan melalui modeling dan latihan yang dimaksudkan agar klien 

memperoleh gambaran yang jelas dan akurat dalam mempelajari atau 

mendapatkan tingkah laku baru. 

4. Motivasional processes 

Orang tidak akan menampilkan tingkah laku baru yang diajarkan 

begitu saja. Maka orang akan cenderung melakukan jika ada reward dan 

hasilnya. Sebaliknya  orang tidak akan melakukan sesuatu jika tidak 

memberi hasil atau pengaruh yang tidak menyenangkan, Bandura (1977: 

28). 

Melihat dari beberapa tahapan, selain faktor model yang begitu penting 

dalam pembelajaran klien, tetapi kita tidak begitu saja mengabaikan faktor 

– faktor yang lain. Untuk itu, agar orang tidak gagal dalam melakukan 

permodelan harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut: tidak 

mengamati tingkah laku yang relevan,  tidak mengkodekan secara tepat 
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kedalam ingatan, gagal mengingat yang telah dipelajarinya, dan 

ketidakmampuan secara fisik untuk melakukan tindakan, Bandura (1977: 

29). 

Kesimpulannya bahwa proses permodelan harus diawali dengan 

mengobservasi dulu, kemudian dilanjutkan dengan proses attention 

processes, Retention processes, Motor reproduction processes, 

Motivasional processes dan itu harus dilakukan secara urut dan bertahap. 

2.3.5 Penyajian Model 

Dalam penyajian model, mula-mula model terlibat didalam 

pembalikan peranan yaitu model memainkan peranan klien sementara 

klien memainkan peranan orang lain yang penting kedudukannya didalam 

lingkungan klien. Dalam hal ini, klien perlu menggambarkan secara 

relaistik keadaan yang dialaminya. Pada waktu yang sama, model 

mengidentifikasi jenis orang yang digambarkan oleh klien. 

Untuk menggunakan model secara langsung hendaknya klien 

diberikan bahwa Modeling adalah suatu sarana buka keputusan kepada 

klien. Dengan demikian, klien perlu didorong untuk menyamakan dengan 

gaya model. 

Menurut Bandura (dalam Vormir William dan Sherlyn, 1985: 9) 

konselor harus mengimplementasikan Modeling dengan memikirkan 

petunjuk-petunjuk sebagai berikut: 

a) Beritahu klien tentang apa yang harus diperhatikan sebelum 

demonstrasi yang dimodelkan 
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b) Memilih sebuah model yang mirip dengan klien dan yang dapat 

mendemonstrasikan perilaku sasaran dengan cara coping 

c) Sajikan demonstrasi yang dimodelkan dalam urutan skenario yang 

mengurangi stres pada diri klien 

d) Suruh klien meringkaskan atau menijau ulang apa yang dilihatnya 

setelah demontrasi. 

Hendaknya dalam demonstrasi, klien perlu dilatih secara berulang-

ulang. Apabila klien mengalami kesulitan-kesulitan dalam 

mengaplikasikan apa yang dilihatnya maka model membantu klien sampai 

perilaku yang dinginkan tercapai. 

 

2.4 Upaya Meningkatkan Kepercayaan Diri Melalui Modeling 

Individu memiliki kepercayaan diri yang tinggi karena memiliki 

keyakinan kuat akan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. meyakini 

adanya rasa percaya dalam dirinya, merasa puas terhadap dirinya baik yang 

bersifat batiniah maupun jasmaniah, dapat bertindak sesuai dengan 

kapasitasnya serta mampu mengendalikannya dalam mencapai tujuan yang 

diharapkannya. 

Rasa kurang percaya diri mula-mula disebabkan karena adanya 

ketakutan, keresahan, khawatir, rasa tak yakin yang diiringi dengan dada 

berdebar-debar kencang, dan tubuh gemetar yang bersifat kejiwaan atau 

masalah kejiwaan anak yang disebabkan rangsangan dari luar.  
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Rasa percaya diri yang rendah dalam diri dapat diatasi dengan berbagai 

cara antara lain dengan cinta, rasa aman, model peran, hubungan, kesehatan, 

sumber daya, dukungan, upah dan hadiah, Lindienfield (1997 : 14 – 15). 

Dari beberapa cara untuk meningkatkan kepercayaan diri salah satunya 

dengan model peran. Model peran adalah mengajar lewat contoh dan 

merupakan cara yang paling efektif dalam mengembangkan sikap dan 

ketrampilan sosial yang diperlukan untuk percaya diri, Lindienfield (1997 : 

15). 

Learning social menjelaskan belajar merupakan interaksi segitiga yang 

saling berpengaruh antara lingkungan, pribadi dan tingkah laku yang meliputi 

proses kognitif. Hasil pengamatan berupa gambaran atau imajinasi dan kata – 

kata yang kemungkinan dapat dumunculkan atau tidak munculkan lagi. Dalam 

proses perencanaan pembelajaran kemampuan sesoarang begitu penting tetapi 

perlu ditumbuhkan self efficacy bagi pembelajar. Dalam proses pembelajaran, 

pembelajar sebaiknya diberi kesempatan yang cukup latihan baik secara 

mental maupun fisik dan reinfoncement dan menghindari punishment yang 

tidak perlu. 

Dalam penelitinnya Bandura menggunakan modeling untuk 

menghilangkan ketakutan anak pada anjing. Hasilnya menunjukan bahwa 

ketakutan menjadi berkurang. Penelitian lain terhadap anak yang takut anjing 

dijadikan satu dengan anak yang tidak takut dengan anjing. Hasilnya rasa 

takutnya menjadi berkurang. Anak yang takut berenang dibantu berlatih 

berenang dan hasilnya anak tersebut menjadi berenang. Anak yang 
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kemampuan belajarnya rendah dicampur dengan anak yang kemampuan 

belajarnya lebih tinggi dan hasilnya anak yang sebelum kemampuannya 

rendah memperoleh kemampuan baru dan lebih berkompeten, Pervin & John 

(2001: 472 – 473). 

Dengan modeling ini sangat dimungkinkan dapat meningkatkan 

kepercayaan diri, karena melihat dari hasil penelitian diatas bahwa modeling 

dapat menghilangkan ketakutan, memperoleh ketrampilan dan tingkah laku 

baru. Padahal orang dapat dikatakan percaya diri, apabila mampu 

mengendalikan perasaanya, Lindenfiled (1997: 7).  

Apabila dikaitakan dengan pendapatnya Lindenfiled (1997) mengenai 

model peran dalam membentuk meningkatkan kepercayaan diri dengan 

pendapatnya Bandura, menunjukan bahwa model peran bagian dari proses 

permodelan karena melibatkan pencontohan terhadap model yang diamati.  

Proses modeling diawali dengan pembelajar melakukan observasi yang 

kemudian melalui beberapa langkah sebagai berikut; (1) attention, ketika 

melakukan pengamatan klien harus melakukan perhatian mengenai nilai, sikap 

dan perilaku yang dimiliki oleh model, (2) retention, hasil dari memperhati 

kemudian mengkode peristiwa kedalam sistem ingatan, (3) motor 

reproduction, setelah mengetahui dan mempelajari tingkah laku model, klien 

juga harus mempunyai keahlian untuk mewujudkan atau menghasilkan apa 

yang disimpan dalam bentuk tingkah laku. Seandainya klien kesulitan dalam 

memahami maka konselor bisa menyuruh model melakukan pengulangan 
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sampai klien benar – benar memahami, (4) motivasion, motivasi juga penting  

karena berkenaan mempunyai sebab dan untuk meniru. 

Dengan melihat penelitian yang dilakukan oleh Bandura dengan 

menggunakan  modeling. Maka kepercayaan diri yang rendah pada siswa 

dapat ditingkatkan setelah mendapatkan modeling.  

 

2.5 Hipotesis 

Berdasarkan teori telah yang dipaparkan, maka diajukan hipotesis 

penelitian yaitu kepercayaan diri siswa kelas X SMU Negeri 1 Semarang 

Tahun Ajaran 2008/2009 dapat ditingkatkan setelah mendapatkan modeling. 

. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. 

Di dalam metode penelitian prosedur yang digunakan harus tepat agar tujuan 

penelitian yang inginkan dapat tercapai dan pelaksanaan penelitian secara 

sistematis. Adapun langkah-langkah yang harus ditentukan adalah jenis penelitian, 

desain penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode dan 

alat pengumpul data, validitas dan reliabilitas, dan analisis data. 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah 

eksperimen. Penelitian ini  ada perlakuan dari peneliti. Perlakuan yang akan 

diberikan berupa pemberian modeling terhadap siswa yang memiliki rasa 

percaya diri rendah. Tetapi dalam penelitiannya ada unsur diskriptif karena 

peneliti ingin mengetahui gambaran kepercayaan diri sebelum dan sesudah 

diberi treatment. Karena ada unsur penelitian maka jenis penelitian yang 

digunakan yaitu eksperimen. Penelitian eksperimen ada perlakuan. Maka 

dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari 

pengaruh perlakuan tertentu terhadap orang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan, Sugiyono, (2006: 107) 
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3.2 Desain Penelitian 

Untuk memperjelas eksperimen dalam penelitian ini, ada beberapa 

desain eksperimen yaitu pre-eksperimental designs, true eksperimental 

designs, factorial designs, dan quasi eksperimental designs (Sugiyono: 2006: 

109-114).  

Dari beberapa desain eksperimen, peneliti menggunakan pre-

eksperimental designs karena desain ini belum merupakan eksperimen 

sungguh-sungguh. Alasannya masih terdapat variabel luar yang ikut 

berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Jadi hasil ekesperimen 

yang merupakan variabel dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh 

variabel independen. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya variabel 

kontrol, dan sampel tidak dipilih secara acak (Sugiyono: 2006: 109) 

Bentuk pre-ekspermental designs yang digunakan yaitu one-group pre 

test-pos test design. Pada design ini terdapat pre test sebelum diberi perlakuan 

dan post test setelah diberi perlakuan. Dengan demikian hasil perlakuan dapat 

diketahui lebih akurat, karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum 

dan setelah diberi treatment. Design ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

   

 

Keterangan: 
 

1O = Nilai pretest (sebelum diberi perlakuan) 

2O = Nilai postest (setelah diberi perlakuan) 
  X = Perlakuan (Sugiyono: 2006: 111) 
 

 
O1  X O 2  
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3.3 Variabel penelitian 

Variabel merupakan segala sesuatu yang akan menjadi objek 

penelitian. 

3.3.1 Identifikasi variabel 

Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas 

(independen) dan variabel terikat (dependen). 

a. Variabel independen (bebas), sebagai variabel stimulus, input, 

prediktor. Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab 

timbulnya atau berubahnya variabel dependen (variabel terikat). Jadi 

variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi. Yang 

menjadi variabel bebasnya adalah modeling (X).   

b. Variabel dependen (terikat), sering disebut sebagai variabel respon, 

output, kriteria, konsekuen. Variabel terikat adalah variabel yang yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang 

menjadi variabel terikatnya adalah kepercayaan diri (Y). 

3.3.2 Hubungan antar variabel 

Dalam penelitian ini ada dua variabel. Variabel bebas adalah teknik 

modeling (X) dan variabel terikatnya adalah kepercayaan diri (Y). 

 

 

Keterangan : 

X : Teknik Modeling  

Y : Kepercayaan Diri                                                                       

X Y 
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3.4 Populasi Dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2006: 

117). Untuk itu yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas X di SMU Negeri 1 Semarang Tahun Ajaran 2008/2009.  

3.4.2 Sampel 

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan melalui 

purposive sampling. Maksudnya teknik pengambilan sampelnya dilakukan 

berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono: 2006: 61). Alasannya 

karena peneliti hanya ingin meneliti siswa yang memiliki kepercayaan diri 

yang rendah saja. Dengan kata lain pengambilan sampelnya berdasarkan 

ciri-ciri yang dimiliki sesuai dengan tujuan penelitian. 

Sebelum peneliti memilih subjek yang akan diteliti, peneliti 

terlebih dulu melakukan pretest. Hasil dari pretest tersebut akan terlihat 

siswa yang memiliki kepercayaan diri yang rendah dan yang memiliki 

kepercayaan diri tinggi. 

Setelah diketahui siswa yang memiliki kepercayaan diri rendah 

kemudian dijadikan sampel dalam penelitian. kemudian diberi treatment 

atau perlakuan. Setelah itu, peneliti melakukan posttest untuk menilai 

apakah ada peningkatan setelah diberikan treatment atau perlakuan. 

 



 48

3.5 Metode Dan Alat Pengumpul Data 

Pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam penelitian. 

Mengumpulkan data harus tepat dengan variabel yang akan diteliti. 

Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk memperoleh  bahan-bahan yang 

akurat, relevan dan reliabel. Untuk memperoleh data yang dimaksud maka 

metode dan alat yang digunakan sebagai berikut: 

1. Skala Psikologis  

Karena data yang akan diungkap dalam penelitian ini berupa 

konstrak atau konsep psikologis yang menggambarkan aspek kepribadian 

maka peneliti menggunakan skala psikologis. Nantinya skala itu 

digunakan untuk mengumpulkan data tentang  kepercayaan diri siswa di 

SMU Negeri 1 Semarang Tahun Ajaran 2008 yang berupa skala 

kepercayaan diri. 

Skala psikologis adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

atribut afektif. Menurut Azwar, S (2005: 5-7) teknik pengumpulan data 

berupa skala psikologi mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

a. Data yang diungkap berupa konstruk atau konsep psikologis 
yang menggambarkan aspek kepribadian. 

 
b. Stimulus berupa pertanyaan tertuju pada indikator perilaku 

guna memancing jawaban yang merupakan refleksi keadaan 
diri subjek yang biasanya tidak disadari oleh responden yang 
bersangkutan. 

c. Responden sekalipun memahami isi pertanyaannya, namun 
biasanya tidak menyadari arah jawaban yang dikehendaki dan 
kesimpulan apa yang sesungguhnya diungkap oleh pertanyaan 
tersebut. 

 
d. Responden terhadap skala psikologi diberi skor melewati 

proses penskalaan. 
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e. Skala psikologi hanya diperuntuhkan guna mengungkap suatu 
atribut tunggal. 

f. Skala psikologi harus teruji reliabilitasnya secara psikometris 
karena relevansinya isi dan konteks kalimat yang digunakan 
sebagai stimulus lebih terbuka terhadap eror. 

g. Validitas skala psikologi lebih ditentukan oleh kejelasan 
konsep yang hendak diukur dan operasionalisasinya. 

 
Tabel 3.1 

Kelebihan dan kelemahan penggunaan 
skala psikologi sebagai alat pengumpul data 

Kelebihan Kelemahan 

Data yang diungkap oleh skala 
psikologi berupa konstrak atau konsep 
psikologis yang menggambarkan aspek 
kepribadian. 

Atribut psikologi bersifat latent/tidak 
tampak. 

Respons tidak diklasifikasikan sebagai 
jawaban “benar atau salah”, semua 
jawaban dapat diterima sepanjang 
diberikan secara jujur dan sungguh-
sungguh. 

Item dalam skala psikologi didasari 
oleh indikator-indikator perilaku yang 
jumlahnya terbatas. 

Stimulus berupa pertanyaan biasanya 
tidak disadari oleh responden yang 
bersangkutan; dan sekalipun responden 
memahami isi pertanyaannya, 
biasannya tidak menyadari arah 
jawaban yang dikehendaki dan 
kesimpulan yang sesungguhnya 
diungkap oleh peneliti. 

Respon yang diberikan oleh subjek 
sedikit-banyak dipengaruhi oleh 
variable tidak relevan seperti suasana 
hati subjek, kondisi dan situasi sekitar, 
kesalahan prosedur administrasi, dan 
semacamnya; 

 Atribut psikologi yang terdapat dalam 
diri manusia stabilitasnya tidak tinggi 

 Interprestasi terhadap hasil ukur 
psikologi hanya dapat dilakukan secara 
normatif. 

(Azwar, 2005: 2-7) 

Data yang diperoleh dalam pengukuran skala psikologis berupa 

data interval, maka penskalaan menggunakan skala Likert. Skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena social (Sugiyono, 2006: 134). 
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Fenomena sosial ditetapkan oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai 

variabel penelitian. 

Dalam skala Likert, variabel yang akan diukur menjadi indikator 

variabel. Kemudian dijadikan titik tolak untuk menyusun instrument yang 

dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.  

Untuk jawaban setiap item-item instrument, peneliti menggunakan 

jawaban berserta skornya yaitu sebagai berikut:  

a. Sangat Sesuai (SS) diberi skor    : 5 

b. Sesuai (S) diberi skor    : 4 

c. Kurang Sesuai (KS) diberi skor    : 3 

d. Tidak Sesuai (TS) diberi skor   : 2 

e. Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi skor  : 1 

Tabel 3.2 
Kategori Jawaban Intrumen Penelitian 

Pernyataan Positif Pernyataan Negatif No 
Jawaban Nilai 

No
Jawaban Nilai 

1 SS 1 1 SS 5 
2 S 2 2 S 4 
3 KS 3 3 KS 3 
4 TS 4 4 TS 2 
5 STS 5 5 STS 1 

 

Untuk mendiskrpisikan tingkat kepercayaan diri yang memiliki 

rentangan skor 1 – 5, dibuat interval kepercayaan diri ini yang ditentukan 

dengan cara sebagai berikut: 

Jumlah skor maksimal = 64 x 5 = 320 

Jumlah skor minimal  = 64 x 1 = 64 
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Panjang interval kelas  = 
sBanyakkela

Range                  

     = 256 : 5 = 51.2 ( Hadi, S. 2000: 15) 

Berdasarkan panjang kelas interval tersebut, maka kategori tingkat 

kepercayaan diri dapat disusun sebagai berikut: 

Tabel 3.3 
Kategori Tingkatan Kepercayaan Diri 

Interval Interval Kategori 
268.8 < Skor ≤ 320 84 % < % ≤ 100% Sangat Tinggi 

217.6 < Skor ≤ 268.5 68 % < % ≤ 84% Tinggi 
166.4< Skor ≤ 217.6 52 % < % ≤ 68 % Sedang 
115.2 < Skor ≤ 166.4 36% % < % ≤ 43.75 % Rendah 

64 < Skor ≤ 115.2 20% % < % ≤ 43.75 % Sangat Rendah 

 

2. Observasi  

Selain memakai skala psikologis dalam mengumpulkan data-data, 

peneliti juga menggunakan metode observasi. Observasi atau pengamatan 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakuykan secara sistematik 

gekala-gejala tingkah laku yang tampak (Mugiharso, 2005:81). Adapun 

alasan menggunakan metode observasi sebagai metode pengumpulan data 

adalah untuk memperoleh gambaran dan pengetahuan serta pemahaman 

mengenai diri subjek, juga untuk menunjang dan melengkapi bahan-bahan 

yang diperoleh melalui skala kepercayaan diri. 
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3.6 Instrument Penelitian 

1. Skala Psikologis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

           

  

 

Bagan 3.1  
Langkah dasar sebagai alur kerja dalam penyusunan skala Psikologi  

(Azwar, 2005:11) 
 

Identifikasi tujuan ukur 
Penentapan konstrak psikologis 

Operasionalisasi Konsep 
Indikator perilaku 

Penskalaan Pemilihan format stimulus 

Penulisan aitem 
Reviu aitem 

Uji coba 

Analisis Aitem 

Kompilasi I 
Seleksi aitem 

Pengujian reliabilitas 

Validasi 

Kompilasi II 
Format Final 
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Data yang diungkap dalam instrumen ini yaitu tentang kepercayaan 

diri oleh karena itu instrumen yang duigunakan berupa skala psikologis, 

Kisi-kisi instrument yang peneliti kembangkan dari aspek-aspek 

kepercayaan diri. Adapun kisi-kisi pengembang instrument penelitian 

sebagai berikut: 
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2. Pedoman Observasi 

Untuk metode observasi peneliti menggunakan observasi langsung 

dalam bentuk daftar cek (Check Lis). Alasannya karena ingin memperoleh 

data secara langsung dari subjek penelitian melalui aspek yang diamati. Di 

samping itu, observasi juga tepat dalam menilai kepercayaan diri siswa. 

Selain itu daftar cek yang digunakan juga berisi aspek-aspek yang terdapat 

dalam situasi, perilaku maupun kegiatan individu yang sedang menjadi 

fokus penelitian atau yang sedang diamati.  Observasi ini, digunakan untuk 

mengetahui perubahan yang terdapat dalam situasi atau pada perilaku 

ataupun kegiatan yang sedang diamati pada saat proses konseling 

berlangsung. 

Tabel 3.4 
Kisi-kisi pengembangan pedoman observasi pada waktu proses konseling 

 
No Aspek Indikator 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

Kepercayaan diri 
tingkah laku 
 
 
 
Kepercayaan diri 
tingkah lahir 
 
 
 
Kepercayaan diri 
tingkah spiritual 

• Mampu berkomunikasi secara baik 
• Memiliki ketegasan 
• Mampu berpenampilan secara baik 
• Mampu mengendalikan perasaan 
 
• Memiliki cinta diri 
• Mampu memahami diri 
• Memiliki tujuan yang jelas 
• Mampu berpikir secara positif 
 
• Keimanan 
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3.7 Validitas dan Reliabilitas                                                                  

3.7.1 Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2006: 363) validitas adalah derajad ketepatan 

antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat 

dilaporkan oleh peneliti. Data dikatakan valid bilamana data tidak berbeda 

dengan data yang dilaporkan oleh  peneliti dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada penelitian. 

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

validitas internal yaitu dengan mengkorelasikan skor tiap item instrument 

dalam skor total.  

Adapun rumus yang digunakan untuk menguji validitas adalah 

rumus Product moment yaitu 

 
∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑
−−

−
=

})(}{)({ 2222 YYNXXN

YXXYN
rxy  (Sugiyono, (2006: 363).  

Keterangan: 

xyr   :  Koefisien korelasi 

∑ X  :  Jumlah skor butir  

∑Y  :  Jumlah skor total. 

∑ 2X
 :  Jumlah kuadrat butir 

∑ 2Y  :  Jumlah kuadrat total 

∑ XY  :  Jumlah perkalian skor item dengan skor total. 

N   : Jumlah responden  
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Kesesuaian harga xyr  yang diperoleh dari perhitungan dengan 

menggunakan rumus di atas dikonsultasikan dengan tabel harga product 

moment dengan taraf signifikansi 5%. Jika  hitungr  >  tabelr   maka butir 

instrumen dikatakan valid. 

3.7.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas berkenaan dengan konsistensi dan stabilitas data atau 

temuan. Data dikatakan reliabel dalam penelitian kuantitatif apabila dua 

atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama 

atau peneliti sama dalam waku yang berbeda mengahsilkan data yang 

sama, atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukan data 

yang tidak berbeda., Suguyono, (2006: 363). 

Dalam penelitian ini karena jenis data yang digunakan berjenis 

data interval maka pengujian reliabilitas menggunakan teknik Alfa 

Cronbach: 

ir = 
)1( −k

k [ 1 - 2

2

t

i

s

s∑
] 

Sugiyono, (2006: 282) 

Keterangan : 

k  : Mean kuadrat antara subjek 

∑ 2
is  :  Mean kuadrat kesalahan 

S 2
t  : Varians total 
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Hasil perhitungan reliabilitas dikonsultasikan dengan rtabel rata-rata 

signifikansi 5%. Jika hitungr  lebih besar dai rtabel, maka instrumen dapat 

dikatakan  reliabel. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Tahap analisis dalam suatu penelitian adalah merupakan tahapan 

yang penting, karena dalam tahapan ini data yang diperoleh akan dijabarkan 

sampai akhirnya dapat disimpulkan. Analisis  yang digunakan untuk 

menganilisis data menggunakan Uji Wilcoxon Pairs Test. 

Uji Wilcoxon Pairs Test digunakan untuk menguji hipotesis 

komparatif dua sampel yang berkorelasi bila datanya berbentuk ordinal 

(berjenjang). Analisis ini untuk membuktikan hipotesis bahwa kepercayaan 

diri dapat meningkat setelah mendapatkan modeling Modeling. Uji Wilcoxon 

Match Pairs Test ini untuk mengetahui sebelum dan sesudah diberikan 

perlakuan berupa teknik Modeling.  

Adapun rumus uji Wilcoxon Match Pairs Test yaitu: 

z = 
T

TT
σ
υ−  = 

24
)12)(1(

4
)1(

++

+
−

nnn

nnT
  (Sugiyono, 2006: 123) 

 

Keterangan : 

T : Jumlah jenjang/rangking yang kecil 

N : Jumlah responden penelitian  
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Kemudian dengan taraf signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 5 

% atau taraf kesalahan 0.05. Data dikatakan signifikan jika r hitung  kurang dari 

r tabel , berarti bahwa kepercayaan diri siswa Kelas X SMU Negeri 1 Semarang 

Tahun Ajaran 2008/2009 dapat tingkatkan setelah mendapatkan modeling. 

Jadi pada penelitian ini, apabila harga indeks signifikansi < dari 

taraf signifikansi yang telah ditetapkan, berarti hasilnya signifikan. Dengan 

demikian kepercayaan diri dapat ditingkatkan setelah mendapatkan modeling. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan dipaparkan tentang hasil analisis dan pembahasan 

penelitian mengenai peningkatan kepercayaan diri siswa melalui Modeling pada 

siswa kelas X SMU Negeri 1 Semarang Tahun Ajaran 2008/2009. 

 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Hasil uji Validitas  

Data dikatakan valid bilamana data tidak berbeda dengan data yang 

dilaporkan oleh  peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada 

penelitian. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

validitas internal yaitu dengan mengkorelasikan skor tiap item instrument 

dalam skor total. Adapun rumus yang digunakan untuk menguji validitas 

adalah Product Moment. Berdasarkan hasil uji validitas intrument skala 

kepercayaan diri, yaitu instrument terdiri dari 64 item yang disebarkan 

kepada 79 siswa dan hasilnya diperoleh sebagai berikut: item yang tidak 

valid nomor 8, 12, 16, 18, 19, 29, 36, 38, 40, 43, 46. 

4.1.2 Hasil uji reliabilitas  

Dikatakan instrumen tersebut sudah baik apabila dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. Suatu instrumen dikatakan 

reliabel jika alat tersebut dalam mengukur suatu gejala pada waktu yang 

berlainan senantiasa menunjukan hasil yang sama. 
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Maka berdasarkan hasil uji reliabilitas menggunakan Alfa 

Cronbach dengan taraf signifikasi 5% diperoleh hasil yaitu r hitung 0.966 

sedangkan r tabel sebesar 0.312. Karena r hitung > r tabel maka dapat 

disimpulkan bahwa angket tersebut reliabel.     

4.1.3 Hasil analisis data penelitian 

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah 

mengetahui permasalahan siswa yaitu kurang kepercayan diri dapat 

teratasi dengan Modeling pada siswa kelas X SMU Negeri 1 Semarang 

Tahun Ajaran 2008/2009. Sebelum pemberian treatment berupa Modeling 

terlebih dahulu melakukan seleksi sampel penelitian. Hasil seleksi sampel 

penelitian di ambil 10 orang dari kelas X.3 dan X.10 yang semuanya 

berjumlah 79 siswa dengan teknik purposive sampling. 

Berdasarkan tujuan diatas maka untuk mempermudah 

penjabarannya, dalam penelitian ini akan diuraikan secara kuantitatif. 

Hasil perhitungan secara kuantitatif meliputi (1) hasil perhitungan secara 

diskriptif persentase, yaitu untuk melihat kepercayaan diri siswa sebelum 

diberikan treatment (pre test) dan kepercayaan diri siswa setelah diberikan 

treatment berupa Modeling (post test), (2) uji Wilcoxon di gunakan untuk 

mengetahui apakah kepercayaan diri  meningkat setelah mendapatkan 

modeling.  

 

4.1.3.1 Hasil uji deskriptif prosentase 

a) Kepercayaan diri siswa sebelum pelaksanaan modeling 
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Berdasarkan tujuan penelitian, yaitu meningkatkan 

kepercayaan diri siswa melalui Modeling pada siswa kelas X SMU 

Negeri 1 Semarang Tahun Ajaran 2008/2009, maka akan diuraikan 

terlebih dahulu tingkat kepercayaan diri sebelum diberikan treatment 

(pre test). 

Tabel 4.1 
Hasil Pre Test skala kepercayan diri 

Kode 
Resp 

Skor Persen Kategori 

R- 1 149 46.56% Rendah 
R-2 140 43.75% Rendah 
R-3 143 44.69% Rendah 
R-5 155 48.44% Rendah 
R-7 138 43.13% Rendah 
R-11 118 36.88% Rendah 
R-17 127 39.69% Rendah 
R-18 132 41.25% Rendah 
R-25 134 41.88% Rendah 
R-26 136 42.50% Rendah 

 

Dari tabel 4.1 dapat diketahui terdapat 10 responden pada 

kategori rendah yang diperoleh dari skala kepercayaan diri siswa yang 

disebar pada pada siswa kelas X.3 dan X.10 SMU Negeri 1 Semarang 

Tahun Ajaran 2008/2009. Pada awalnya untuk keperluan penelitian 

responden yang akan diberikan treatment, merupakan responden yang 

memiliki kategori rendah (skornya pada interval 36% % < % ≤ 43.75 

% atau sedang (skornya pada interval 52 % < % ≤ 68 %).   

b) Kepercayaan diri siswa sesudah pelaksanaan modeling 
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Tabel 4.2 
Hasil Post Test skala kepercayan diri 

Kode 
Resp 

Skor Persen Kategori 

R- 1 227 70.94% Tinggi 
R-2 224 70.00% Tinggi 
R-3 231 72.19% Tinggi 
R-5 230 71.88% Tinggi 
R-7 220 68.75% Tinggi 
R-11 223 69.69% Tinggi 
R-17 225 70.31% Tinggi 
R-18 222 69.38% Tinggi 
R-25 259 80.94% Tinggi 
R-26 236 73.35% Tinggi 

 

Untuk memperjelas ada tidaknya peningkatan kepercayaan diri 

pada klien, maka dibawah ini akan diberikan tabel kepercayaan diri 

sebelum dan sesudah diberikan modeling 

Tabel 4.3 
Sebelum dan setelah diberikan modeling 

Sebelum Sesudah Kode 
Resp Total Persen kategori Total Persen kategori 
R- 1 149 46.56% Rendah 227 70.94% Tinggi 
R-2 140 43.75% Rendah 224 70.00% Tinggi 
R-3 143 44.69% Rendah 231 72.19% Tinggi 
R-5 155 48.44% Rendah 230 71.88% Tinggi 
R-7 138 43.13% Rendah 220 68.75% Tinggi 
R-11 118 36.88% Rendah 223 69.69% Tinggi 
R-17 127 39.69% Rendah 225 70.31% Tinggi 
R-18 132 41.25% Rendah 222 69.38% Tinggi 
R-25 134 41.88% Rendah 259 80.94% Tinggi 
R-26 136 42.50% Rendah 236 73.35% Tinggi 

 

4.1.3.2 Hasil Uji Wilcoxon 

Untuk mengetahui apakah ada peningkatan kepercayaan diri 

sebelum dan setelah mendapatkan modeling, maka dibawah ini akan 

dianalisis menggunakan uji Wilcoxon  sebagai berikut: 
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Tebel 4.4 
Hasil analisis Wilcoxon pada variabel kepercayaan diri  

(taraf signifikansi 5% atau taraf kesalahan 0.05) 
PRE TEST/ 
POST TEST 

Mean hitungZ  Indeks 
signifikasi 

Kriteria 

Pre test 137.20 

Post test 229.70 

-2.803 0.00506 Sigifikan 
karena 

{0.00506 < 
0.05) 

 
Berdasarkan hasil uji Wilcoxon, diperoleh mean dari pre test 

= 137.20 dan post test = 229.70, Z hiting  = -2.803, r hitung  = 0.00506. 

Maka suatu data dikatakan signifikan apabila r hitung  < r tabel  dengan 

taraf signifikansi 5%. Karena 0.00506 < 0.05 maka dapat disimpulkan 

bahwa hasilnya signifikan, yaitu kepercayan diri siswa kelas X SMU 

Negeri 1 Semarang Tahun Ajaran 2008/2009 dapat ditingkatkan 

setelah mendapatkan modeling 

 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian tentang upaya meningkatkan kepercayaan 

melalui Modeling pada siswa SMU Negeri 1 Semarang tahun 2008, maka 

dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan pada tingkat 

kepercayaan pada diri siswa SMU Negeri 1 Semarang tahun 2008, hal ini 

dibuktikan dengan hasil uji Wilcoxon. 

Modeling merupakan teknik yang digunakan untuk menghasilkan 

tingkah laku baru. Modeling dikembangkan oleh Bandura (1977) menurutnya 

tingkah laku seseorang tidak hanya terbentuk dari hasil belajar dengan 
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lingkungan tetapi ditentukan adanya interaksi dan saling mempengaruhi antara 

pribadi (P), lingkungan (E), dan tingkah laku (B).  

Terbentuknya tingkah laku seseorang diawali dengan pembelajar 

melakukan observasi terhadap model, kemudian melalui beberapa langkah 

sebagai berikut; (1) attention, ketika melakukan pengamatan klien harus 

melakukan perhatian mengenai nilai, sikap, dan perilaku yang dimiliki oleh 

model, (2) retention, hasil dari memperhati kemudian mengkode peristiwa 

kedalam system ingatan dalam bentuk  simbolik – simbolik (3) motor 

reproduction, setelah mengetahui dan mempelajari tingkah laku model, klien 

juga harus mempunyai keahlian untuk mewujudkan atau menghasilkan apa 

yang disimpan dalam bentuk gambaranatau imajinasi dan kata-kata. 

Seandainya klien kesulitan dalam memahami maka konselor bisa menyuruh 

model melakukan pengulangan sampai klien benar – benar memahami, (4) 

motivasion, motivasi juga penting  karena berkenaan mempunyai sebab dan 

untuk meniru. Orang akan cenderung melakukan jika ada reward dan hasilnya. 

Sebaliknya  orang tidak akan melakukan sesuatu jika tidak memberi hasil atau 

pengaruh yang tidak menyenangkan 

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Bandura dengan modeling 

dalam membantu mengurangi ketakutan anak terhadap ular. Dalam 

penelitiannya Bandura menggunakan live modeling with partisipan dan 

symbolic modeling. Untuk yang live modeling with partisipan Bandura 

mengahdirkan model secara langsung kepada klien. Klien kemudian melihat 

model yang sedang memegang ular, sehingga klien mengamati model 



68 
 

tersebut. Sedangkan untuk symbolic modeling, Bandura menyuruh klien untuk 

melihat film yang ada kaitanya dengan ular. Kemudian klien mengamati  

tokoh model yang diperankan yang tidak takut dengan ular. Hasil penelitain 

Bandura menunjukan bahwa ketakutan anak terhadap ular menjadi berkurang, 

Pervin & John (2001: 472). 

Gejala-gejala tidak percaya diri mula-mula muncul karena adanya 

ketakutan, keresahan, khawatir, rasa tak yakin yang diiringi dengan dada 

berdebar-debar kencang dan tubuh gemetar ini bersifat psikis atau lebih 

didorong oleh masalah kejiwaan anak dalam merespon rangsangan dari luar 

dirinya. Akibatnya anak menjadi tertekan dan mengalami kesulitan dalam 

memusatkan kosentrasi pikiran, melemahkan motivasi dan daya juang anak. 

Pada ahhirnya anak tidak mampu mengaktualisasikan kemampuannya dengan 

baik. 

Dengan melihat penelitian yang dilakukan Bandura sebelumnya maka 

orang yang memiliki kepercayaan diri rendah dapat ditingkatkan melalui 

Modeling menjadi lebih percaya diri. Dalam membantu meningkatkan 

kepercayaan diri konselor bisa menjadi model dan juga kita bisa 

menghadirkan model dalam membantu klien mendapatkan tingkah laku yang 

diinginkan. 

Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa Modeling dapat meningkatkan 

kepercayan diri. Penelitian ini dilakukan pada siswa SMU Negeri 1 Semarang 

Tahun Ajaran 2008/2009. Untuk membuktikan peneliti menggunakan skala 

kepercayaan diri untuk menjaring 10 siswa yang memiliki kepercayaan diri 
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rendah dari 79 siswa (pre test). Dalam pengambilan sampelnya peneliti 

menggunakan purposive sampling alasannya ciri-ciri yang dimiliki sesuai 

dengan tujuan penelitian. 

Setelah itu, 10 siswa yang memiliki kepercayaan diri rendah diberikan 

treatment berupa Modeling. Treatment diberikan sampai lima kali. Kemudian 

untuk mengetahui apakah ada peningkatan kepercayaan diri siswa dilakukan 

post test. Dan hasilnya bahwa ada peningkatan dari kesepuluh siswa tersebut. 

Siswa yang sebelumnya memiliki kategori rendah menjadi tinggi. 

Pada saat pelakasanaan pemberian treatment, siswa yang memiliki 

kepercayaan diri rendah diajarkan untuk menjadi pribadi yang lebih percaya 

diri. Mereka diajarkan untuk belajar dari model untuk mendapatkan perilaku 

baru. Dalam mendapatkan perilaku baru, mereka mengobservasi model.  

Berikut ini akan diberikan hasil analisis terjadinya perubahan sikap 

percaya siswa berdasarakan sembilan indikator yaitu: komunikasi, ketegasan, 

penampilan, pengendalaian perasaan, cinta diri, pemahaman diri, tujuan yang 

jelas, berpikir positif dan keimanan. 

Pada pertemuan pertama, peneliti membina hubungan baik dengan 

para klien. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kepercayaan pada diri 

klien, keterbukaan dan yang pasti dapat membantu kelancaraan pada saat 

pemberian treatment. Di samping itu pemberian materi berupa pengertian dan 

ciri–ciri orang percaya diri. Hal ini, dimaksudkan klien mempunyai gambaran 

yang jelas ”apakah saya termasuk orang percaya diri”. Peneliti menjelaskan 

ciri – ciri orang yang percaya diri yaitu : lebih tenang di dalam mengerjakan 
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segala sesuatu, mempunyai kemampuan akademik maupun non akademik 

yang baik, mampu menetralisasi ketegangan dan kecemasan, mampu 

berkomunikasi dengan baik dalam berbagai sesuatu, memilki kondisi mental 

dan fisik yang cukup menunjang penampilannya, memiliki keahlian atau 

ketrampilan lain yang menunjang kehidupannya, misalnya ketrampilan 

berbahasa asing, mampu bersosialisasi dengan baik, memiliki latar belakang 

pendidikan yang baik, memilki pengalaman hidup yang menempa mentalnya 

menjadi kuat dan tahan didalam menghadapi berbagai cobaan hidup dan selalu 

bereaksi positif di dalam menghadapi berbagai masalah. Setelah pemberian 

materi diberikan kepada klien, peneliti menjadikan diri sebagai model orang 

yang percaya diri. Nantinya para klien mengobservasi model untuk 

memperoleh gambaran atau imajinasi dan kata-kata yang berkaitan dengan 

percaya diri. Selanjutnya peneliti klien menyuruh klien agar mempraktekan di 

depan peneliti. Tak lupa peneliti, memberikan motivasi kepada klien.  

Pertemuan kedua, peneliti melakukan evaluasi pada klien. Apa saja 

yang menjadi kendala-kendala menerapkan dari hasil pertemuan pertama. 

Bagi klien yang menemui kendala maupun yang tidak menemukan kendala 

tetap diberikan pelatihan. Pada pertemuan ini, peneliti juga memberikan 

materi bakat dan minat. Tujuannya dengan klien mengenali bakatnya akan 

mendorong untuk mengembangkannya. Orang yang mampu mengembangkan 

bakat atau kelebihan yang dimilikinya merupakan ciri- ciri orang yang percaya 

diri. Mereka mampu mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Pemahaman 
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tentang bakat dan minat yang dimilikinya akan menjadikan klien tentang 

memahami dirinya yang sebenarnya.  

Pertemuan ketiga, praktikan memberikan materi tentang cara 

mengendalikan emosi dan mengarahkannya. Orang yang kurang percaya diri 

karena tidak bisa mengatur emosinya, seperti mengalami perasaan cemas, rasa 

takut, jantung berdebar– debar, mudah putus asa, badan gemetar disertai 

keringat dingin. Untuk itu, dengan pemberian materi ini diharapkan klien 

mampu mengendalikan emosinya dengan baik. Dapat dikatakan orang yang 

percaya diri yang mengatur emosinya.  

Pertemuan keempat, peneliti menonton film yang berkaitan dengan 

kepercayan diri. menonton film, klien dapat memperoleh respon, sikap dan 

perilaku yang didapat dari model dan film. Untuk pemutaran filmnya tentang 

orang yang tidak percaya diri dan percaya diri. Pertama kali siswa melihat 

film tentang orang yang tidak percaya diri dengan judul film ”anak yang 

durhaka”. Gambaran ceritanya yaitu anak siswa yang berangkat ke sekolah 

naik motor Honda 70, padahal dia ingin diberikan motor yang baru seperti 

temannya. Sehingga dia merasa minder dengan apa yang dimilikinya. Untuk 

itu dia minta ke orang tuanya agar membelikan motor baru. Padahal orang 

tuanya tidak mampu membelikannya. Dampaknya dia marah – marah pada ke 

dua orang tuanya. Kebetulan pekerjaan orang tuanya adalah petani. Film yang 

ke dua berjudul ”motivator orang cacat tangan”. Gambaran ceritanya yaitu 

seorang yang dilahirkan tanpa memiliki kedua tangan. Tetapi dia menjadikan 

penghalang buat dirinya. Dia mampu meraih gelar Sarjana komunikasi. Dia 
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menganggap bahwa semua orang di duania sama. Dia tidak merasa minder 

atau malu dengan apa yang dimilikinya.  

Pertemuan kelima, setelah klien menerapkan pada kehidupan yang 

nyata, kemudian dilakukan evaluasi dan post test. Pada saat evalauasi peneliti 

kepada setiap klien apa yang saja yang telah dicapai dan kendala – kendala 

yang dihadapinya dalam merubah tingkah lakunya. Klien yang mengalami 

kendala dibantu agar hasil yang diinginkan lebih optimal.  

Dari hasil treatment dan post test yang dilakukan oleh peneliti dapat 

disimpulkan bahwa Modeling efektif dalam membantu meningkatkan 

kepercayaan diri siswa kelas X SMU Negeri 1 Semarang Tahun Ajaran 

2008/2009. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

1. Berdasarkan hasil pre test (sebelum pelaksanaan modeling) dan hasil post 

test (setelak pelaksaan modeling) kepercaayaan diri siswa kelas X SMU 

Negeri 1 Semarang Tahun Ajaran 2008/2009 terjadi peningkatan yang 

signifikan, yang dapat dibuktikan dengan uji Wilcoxon yang menyatakan 

bahwa indeks signifikansi pada Z hitung hasilnya signifikan. Untuk Z hitung  

= - 2.803, dengan indeks signifikansi 0.005. Karena 0.00506 < 0.05 maka 

hasilnya  signifikan, yaitu kepercayaan diri siswa kelas X SMU Negeri 1 

Semarang Tahun Ajaran 2008/2009 dapat ditingkatkan setelah 

mendapatkan modeling., sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. 

2. Modelling dapat dijadikan salah satu upaya yang efektif untuk 

meningkatkan kepercayaan diri pada siswa SMU Negeri 1 Tahun Ajaran 

2008/2009. Sehingga dengan tingginya rasa percaya diri akan menjadikan 

siswa dalam menghadapi segala sesuatu akan lebih mudah dalam 

mengatasi hambatan atau rintangan dalam hidupnya. 

 

5.2 Saran  

5.2.1 Bagi siswa 

Siswa dapat meningkatkan kepercayaan dirinya dengan melalui 

pengamatan terhadap model yang lebih percaya diri. Mereka dapat 
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memperoleh sikap dan tingkah laku baru dengan jalan mengobservasi atau 

melakukan pengamatan.terhadap model yang lebih percaya diri. 

5.2.2 Bagi guru pembimbing 

Bagi guru pembimbing dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan yang berkaitan dengan peningkatan kepercayan diri melalui 

modeling. Di samping itu, guru pembimbing dapat menjadi model 

sehingga siswa memperoleh gambaran atau imajinasi dan kata-kata yang 

menjadikan dirinya berkembang kearah yang lebih baik. 
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Tabel.1  
Kisi-Kisi Skala Psikologis Tentang Kepercayaan Diri 

No. Item Variabel Sub Variabel Indikator Diskriptor 
+ - 

1. Kepercayaan diri 
lahir (tingkah laku) 

1. Komunikasi  
 
 
 
 
 
2. Ketegasan 
 
 
 
 
3. Penampilan 
 
 
 
4. Pengendalian 

perasaan 

- Mampu mendengarkan orang lain 
- Mampu berbicara dengan orang lain 
- Mampu berkomunikasi non verbal 
- Mampu membuka diri 
- Mampu memahami 
 
- Asertif 
- kompromi 
- Pujian 
- Kritikan 
 
- Cenderung memimpin 
- Berani tampil beda 
- Gaya hidup 
 
- Senang 
- Sedih 
- Marah 
- Cinta  
- Takut 
 

1 
3 
5 
7 
9 
 

11 
13 
15 
17 
 

19 
21 
23 
 

25 
27 
29 
31 
33 
 

2 
4 
6 
8 
10 
 

12 
14 
16 
18 
 

20 
22 
24 
 

26 
28 
30 
32 
34 

Kepercayaan 
diri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Kepercayaan diri 
batin (emosional  

1. Cinta Diri 
 
 

- Memelihara diri 
- Menghargai diri secara positif 
- Senang bila diperhatikan orang lain 

35 
37 
39 

36 
38 
40 
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2. Pemahaman Diri 
 
 
3. Tujuan Yang Jelas 
 
 
 
4. Berpikir Positif 
 
 
 
 

 
- Memahami potensi diri 
- Tahu diri 
 
- Mampu menentukan tujuan sendiri 
- Mempunyai motivasi 
- Mampu membuat keputusan 
 
- Mempunyai harapan 
- Memandang orang lain dari sisi positif 
- Kepercayaan 
 
 

 
41 
43 
 

45 
47 
49 
 

51 
53 
55 
 
 

 
42 
44 
 

46 
48 
50 
 

52 
54 
56 
 
 

 3. Kepercayaan diri 
spiritual 

Keimanan - Keyakinan pada sang pencipta 
- Keyakinan adanya takdir 
- Keyakinan pada makna hidup 
- Mampu bersyukur 
-  

57 
59 
61 
63 

58 
60 
62 
64 
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Lampiran 2 

SKALA KEPERCAYAAN DIRI 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nama   : 

No. Absen :  

Kelas  : 

 

 

JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2009 
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PENGANTAR 

 

Dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul “ meningkatkan 

kepercayaan diri melalui modeling siswa kelas X SMU Negeri 1 Semarang Tahun 

Ajaran 2008/2009”. Peneliti memohon kepada adik-adik yang tercinta untuk 

berkenan mengisi skala kepercayaan diri ini. Tujuan pengisian ini, yaitu untuk 

mengetahui gambaran tingkat kepercayan diri. 

Kejujuran dan keterbukaan adik-adik dalam mengisi skala kepercayaan 

diri ini, dapat membantu peneliti dalam penyelesaian skripsi. Adapun jawaban 

yang adik-adik berikan semata-semata untuk kepentingan penelitian, dan akan 

dijamin kerahasiannya. 

Atas kesediannya dan partisipasi adik-adik, saya ucapkan terima kasih. 

 

 

Peneliti 

 

A. Febi Yanto 
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Petunjuk Pengisian: 

 

1. Isilah identitas adik-adik ditempat yang telah disediakan. 

2. Isilah skala kepercayaan diri ini sesuai dengan petunjuk pengisian yang telah 

disediakan. Jawaban yang adik-adik berikan tidak akan dikategorikan dalam 

jawaban benar ataupun salah. Jawaban setiap pertanyaan dipilih akan bernilai 

benar apabila sesuai dengan kondisi yang alami saat ini. 

3. Pernyataan yang adik-adik berikan hanya akan digunakan sebagai data 

penelitian dan akan dijamin kerahasiannya. 

4. Dalam skala kepercayaan diri ini  tersedia alternatif jawaban dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

Keterangan : 

SS : Jika pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan diri anda. 

S : Jika pernyataan tersebut Sesuai dengan diri anda. 

KS : Jika pernyataan tersebut Kurang Sesuai dengan diri anda. 

TS : Jika pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan diri anda. 

STS : Jika  pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai dengan diri anda. 

5. Berilah tanda silang (V) pada alternatif jawaban yang sudah tersedia dan 

sesuai dengan keadaan adik-adik yang alami saat ini. 

Contoh : 

Jawaban No Pernyataan 
SS S KS TS STS 

1 
 

Jika orang lain berbicara, saya 
memahami apa yang dibicarakan orang 
lain 

 V    
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Jawaban No Pernyataan 
SS S KS TS STS 

1 Jika orang lain berbicara, saya memahami apa 
yang dibicarakan orang lain 

     

2 Saya kadang bingung apa yang dibicarakan 
orang lain 

     

3 Bila saya mengemukakan pendapat, orang lain 
dapat memahami  

     

4 Saya takut berbicara di depan umum      
5 Orang lain merasa nyaman ketika berbicara 

dengan saya 
     

6 Saya menghindar ketika orang lain mengajak 
berbicara 

     

7 Saya merasa sulit untuk bangkit dari kegagalan      
8 Saya lebih senang belajar sendiri daripada 

belajar berkelompok 
     

9 Saya merasa senang dengan keadaan dan 
penampilanku 

     

10 Teman-teman mempersoalkan berat dan tinggi 
badan saya 

     

11 Saya menolak ajakan teman-teman untuk bolos 
sekolah atau jam pelajaran 

     

12 Saya selalu ragu menjawab “tidak” ketika orang 
lain memaksakan kehendaknya 

     

13 Saya mampu berkerjasama dengan siapa saja 
selama masih dalam kebaikan 

     

14 Ketika hasil rapat telah disetujui saya kurang 
bisa melaksanakan karena itu bukan ideku 

     

15 Teman-teman selalu bertanya bagaimana cara 
merawat penampilan saya 

     

16 Saya tidak nyaman dengan perkataan teman-
teman yang menyudutkanku 

     

17 Saya senang ketika teman memberikan 
masukan atas apa yang aku lakukan  

     

18 Saya merasa rendah diri, ketika orang lain 
mengejekku 

     

19 Saya merasa senang ditunjuk jadi pemimpin 
daripada dipimpin  

     

20 Saya tidak suka teman yang bersikap cenderung 
otoriter dalam memutuskan segala sesuatu 

     

21 Saya senang berpakain sederhana      
22 Saya mengikuti mode walaupun tidak sesuai 

dengan penampilanku 
     

23 Saya yakin dan percaya diri dengan pakaian 
yang kupakai   
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24 Saya merasa malu bila tidak bisa berpenampilan 
menarik 

     

25 Saya bersikap wajar ketika mendapatkan juara 
kelas 

     

26 Saya kurang menyukai teman sekelas yang 
mendapatkan juara 

     

27 Saya mampu menjaga perasaan ketika 
menghadapi masalah yang berat 

     

28 Saya mudah larut dalam kesedihan      
29 Saya mampu mengendalikan amarah sehingga 

tidak merugikan orang lain 
     

30 Saya selalu memukul benda disekitarku untuk 
melampiaskan kekecewaan  

     

31 Saya sulit jatuh cinta dengan lawan jenis      
32 Saya akrab dengan siapa saja walaupun baru 

kenal 
     

33 Saya mampu menenangkan diri ketika 
mengalami rasa takut atau kecemasan 

     

34 Saya menghindari pelajaran yang tidak disukai      
35 Saya jarang memikirkan bagaimana cara 

mengembangkan potensiku, tetapi cenderung 
memikirkan kekurangan-kekurangan pada 
diriku 

     

36 Saya berolahraga untuk menunjang penampilan 
agar terlihat sehat dan lebih baik  

     

37 Ketika saya merasa bersalah, secepat mungkin 
saya meminta maaf langsung kepada orang 
yang bersangkutan 

     

38 Saya merasa orang lain lebih baik dalam segala 
hal daripada aku 

     

39 Saya merasa bangga dengan keadaanku       
40 Saya menjadi salah tingkah ketika diperhatikan 

orang lain 
     

41 Saya menganggap kekurangan merupakan hal 
yang wajar, sehingga membuatku untuk 
mensiasatinya dengan mengembangkan 
kelebihan yang aku miliki 

     

42 Prestasi belajar saya rendah karena memiliki 
kemampuan dibawah teman-teman sekelas 

     

43 Saya canggung dengan orang yang baru aku 
kenal 

     

44 Saya mempunyai teman-teman yang tepat 
karena aku tahu apa yang di inginkan dari 
persahabatan itu 

     

45 Saya mampu menentukan tujuan hidup sendiri      
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46 Ketika saya mengalami kesulitan dalam 
menghadapi masalah, secepat mungkin 
meminta bantuan temanku untuk memecahkan 
masalah yang aku hadapi 

     

47 Saya terpacu untuk menggali dan 
mengembangkan bakat yang aku miliki saat ini  

     

48 Saya mudah putus asa, ketika menghadapi 
masalah 

     

49 Saya ragu-ragu dalam mengambil keputusan      
50 Saya yakin dengan pendapatku ketika sedang 

berdiskusi 
     

51 Saya yakin dengan harapan yang aku miliki      
52 Saya  merasa pesimis dengan kemampuan yang 

aku miliki 
     

53 
 

Apa yang dilakukan oleh orang lain belum tentu 
membuat aku menjadi lebih baik 

     

54 Kebanyakan masalah yang saya alami  pasti ada 
jalan keluarnya 

     

55 Saya yakin bahwa hari esok akan lebih baik 
daripada hari sekarang  

     

56 Mencontek dapat membuat hasil belajar lebih 
baik dibandingkan kita harus belajar giat 

     

57 Saya yakin bahwa semua yang terjadi di dunia 
ini karena kehendak Sang Pencipta 

     

58 Ketika saya mengalami kegagalan itu semua 
karena takdir 

     

59 Saya percaya bahwa takdir bisa dirubah asal 
kita mau berusaha dengan keras 

     

60 Saya jarang belajar karena belum tentu 
membuat nilaiku menjadi lebih baik 

     

61 Saya selalu melakukan kegiatan apapun agar 
kehidupan ini lebih bermakna 

     

62 Saya merasa hidup ini tiada artinya      
63 Walaupun kegagalan menghampiriku namun 

saya tetap bersyukur 
     

64 Jika saya gagal meraih sesuatu,aku merasa apa 
yang kulakukan semuanya sia-sia saja atau tiada 
guna 
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HASIL EVALUASI PERTEMUAN PERTAMA  
 
 

No R Pemahaman Perasaan Apa yang akan dilakukan 
1. Ags Saya menjadi tahu dan paham 

tentang apa itu kepercayaan diri 
saya miliki 

Menjadi lebih 
tahu tentang 
kepercayaan diri 

Mengembangkan dan 
meningkatkan kepercayaan diri 
yang saya miliki 

2. Alf Tahu tentang ciri-ciri 
kepercayaan diri 

Senang Berusaha untuk lebih berani 
dan percaya diri 

3. Aml Memahami tentang bakat yang 
saya miliki 

Senang Berusaha mengembangkan dan 
menggali potensi diri 

4. Ans Agar kita lebih paham tentang 
kepercayaan diri kita  

Senang bisa 
mengerti 
kepercayaan diri 

Berusaha mengembangkan hal-
hal yang saya sukai saat ini 

5. Ars Saya bisa memahami diri saya 
sendiri dan jenis-jenis 
kepercayaan diri 

Senang, 
menambah 
pengalaman dan 
pengetahuan 

Saya akan berusaha 
meningkatkan kepercayaan diri 
saya miliki 

6. Ded Tahu tentang bakat yang saya 
miliki dan lebih tahu tentang 
pekerjaan yang akan saya masuki 

Tahu, mengerti 
dan senang 

Melaksanakan dan 
mengembangkan segala hal 
yang telah dijelaskan 

7. Feb Lebih paham tentang arti 
kepercayan diri  

Senang, bisa 
menambah 
pengetahuan  

meningkatkan kepercayaan diri 
yang saya miliki  
 
 

8. Gil Saya jadi lebih tahu masalah 
yang berkaitan masalah 
kepercayaan diri 

Senang Mencari banyak informasi 
tentang cara meningkatkan 
kepercayaan diri  

9. Khl Paham tentang kepercayaan diri Tenang dan 
senang  

Aku akan menggali segala 
potensi yang ada dalam diri 
saya agar lebih percaya diri 

10. Khr Saya jadi tahu tentang macam-
macam kepercayaan diri 

Merasa bahwa 
saya bisa 
mengembangkan 
diri saya 

Mengembangkan dan 
meningkatkan kepercayaan diri 
yang saya miliki 
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HASIL EVALUASI PERTEMUAN KEDUA 
 
 

No R Pemahaman Perasaan Apa yang akan dilakukan 
1. Ags Saya lebih paham bakat dan 

minat saya 
Menjadi lebih 
tahu tentang 
bakat 

Berusaha mengembangkan 
bakat yang saya miliki 

2. Alf Tahu tentang jenis-jenis bakat 
dan kemampuan saya 

Menambah 
pengetahuan 
tentang bakat 

Berusaha untuk lebih 
mengggali bakat yang saya 
miliki 

3. Aml Memahami tentang bakat yang 
saya miliki 

Senang bangat 
bisa tahu bakat 
saya  

Berusaha mengembangkan dan 
menggali potensi diri 

4. Ans Agar kita lebih paham tentang 
diri kita sehingga lebih siap 
untuk menghadapi dunia kerja  

Senang bisa 
mengerti tentang 
bimbingan 
tersebut 

Berusaha mengembangkan hal-
hal yang saya sukai saat ini 

5. Ars Tahu tentang bakat yang saya 
miliki  

Senang, 
menambah 
pengalaman dan 
pengetahuan 

Saya akan berusaha 
mengembangkan bakat yang 
saya miliki 

6. Ded Saya bisa memahami a bakat 
yang ada dalam diri saya 

Tahu, mengerti 
dan senang 

Melaksanakan dan 
mengembangkan segala hal 
yang telah dijelaskan 

7. Feb Lebih paham tentang arti bakat 
dan minat  

Senang, bisa 
menambah 
pengetahuan  

Menggali lebih dalam bakat 
yang ada dalam diri saya  
 
 

8. Gil Jadi tahu pemahamn bakat yang 
saya miliki 

Lebih tahu 
macam-macam 
bakat 

Mencari banyak informasi 
tentang cara mengembangkan 
bakat  

9. Khl Paham tentang bakat dan minat senang  Aku akan menggali segala 
potensi yang ada dalam diri 
saya  

10. Khr Saya jadi tahu tentang macam-
macam bakat dan minat 

Merasa bahwa 
saya bisa 
mengembangkan 
diri saya 

Mengembangkan dan 
meningkatkan bakat dan 
potensi yang saya miliki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 120

HASIL EVALUASI PERTEMUAN KETIGA 
 
 
 

No. R Pemahaman Perasaan Apa yang akan dilakukan 
1. Ags Bisa tahu cara pengendalian 

emosi 
Senang dan puas Lebih sabar dalam menghadapi 

cobaan dan dapat berjiwa besar 
dalam menghadapi tantangan 

2. Alf Aku bisa berusaha untuk 
mengubah cara mengendalikan 
emosi dan harus dapat terus 
melangkah demi masa depan 

Senang Tidak mudah menyerah, sabar 
dalam menghadapi masalah dan 
dapat tampil lebih berani 
 

3. Aml Lebih mengerti tentang macam-
macam emosi dan cara 
menyalurkan emosi   

Senang dan 
merasa lebih 
tenang 

Selalu berusaha untuk bersikap 
tenang dalam menghadapi 
masalah 

4. Ans Agar siap dalam menghadapi 
dunia kerja 

Senang, dan bisa 
mengerti akan 
masalah-masalah 
yang kita haadapi 

Dapat menyelesaikan 
permasalahan yang kita hadapi 
dalam dunia kerja 

5. Ars Lebih tahu cara untuk 
mengendalikan segala emosi 

Senang, 
menambah 
wawasan 

Mencoba untuk lebih bersabar 
bila menghadapi masalah 

6. Ded Lebih paham tentang cara 
mengarahkan dan melatih emosi 

Senang dapat 
memperluas 
pengalaman  

berusahamengontroltingkah 
laku dan emosi  

7. Feb Bisa tahu cara mengendalikan 
emosi atau masalah yang kita 
hadapi 

Senang Akan berusaha untuk mampu 
hidup mandiri 

8. Gil Masalah menghadapi dunia 
kerja 

Cukup senang 
karena ada 
masukan 

Lebih dapat bersabar dalam 
menghadapi setiap persoalan 

9. Khl Bisa tahu tentang pengendalian 
emosi 

Senang sekali dan 
aku bisa mengerti 
tentang diri aku 

Aku ingin selalu bersabar dan 
tenang dalam menghadapi 
masalah 

10. Khr Aku bisa mengetahui cara 
mengendalikan diri sendiri 

Senang Berusaha untuk dapat 
mengendalikan emosi dalam 
segala kondisi 
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HASIL EVALUASI PERTEMUAN KEEMPAT 
 
 

No. R Pemahaman Perasaan Apa yang akan dilakukan 
1. Ags Lebih tahu dampak dari kurang 

percaya diri 
Senang Berusaha untuk 

mengembangkan kelebihan 
dan menerima  kekurangan 
yang saya miliki 

2. Alf Tidak semua orang yang 
memiliki cacat fisik tidak 
percaya diri 

Senang, bisa tahu 
tentang manfaat 
dari kepercayaan 
diri 

Berusaha mewujudkan impian 
yang saya memiliki 

3. Aml Memahami kelebihan dan 
kekurangan yang saya miliki  

Berusaha cinta diri Berusaha untuk lebih baik dari 
hari kemaren 
 

4. Ans Lebih tahu gambaran 
kepercayaan diri yang 
sebenannya 

Senang dan puas Meningkatkan kepercayaan 
diri  

5. Ars Kepercayaan perlu kita miliki 
dalam segala hal 

Senang, 
menambah 
wawasan tentang 
komunikasi 

Selalu kepercayaan  

6. Ded Saya lebih bersyukur apa yang 
saya miliki saat ini 

Senang dan cukup 
puas  

Selalu bersyukur dan sabar 
dalam menjalani hidup 

7. Feb Kekurangan bukan suatu 
halangan untuk menjadi orang 
percaya diri 

Ya, cukup senang. Mencoba lebih  percaya diri 

8. Gil Saya jadi tahu bahwa pentingnya 
kepercayaan diri  

Masih belum 
puas, karena jam 
bimbingannya 
masih kurang  

Saya akan berusaha agar lebih 
percaya diri 

9. Khl Lebih memahami akan arti 
kepercayaan diri dalam dunia 
pergaulan 

Senang dan puas Saya akan lebih percaya diri 
dalam dunia pergaulan 

10. Khr Saya lebih bersyukur apa yang 
saya miliki saat ini 

Menjadi lebih baik 
dan tahu 

Saya lebih bersyukur apa yang 
saya miliki saat ini 
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HASIL EVALUASI PERTEMUAN KELIMA 
 
 
 

No R Pemahaman Perasaan Apa yang akan dilakukan 
1. Ags Lebih  tahu cara meningkatkan 

kepercayaan diri dan 
mengendalikan emosi 

Senang karena bisa 
menyadari 
kekurangan dan 
kelebihan kita 

Mengembaangkan kelebihan 
diri dan mencoba merubah 
kekurangan diri menjadi 
kelebihan dan menjadi orang 
yang percaya diri 

2. Alf Pentingnya kepercayaan diri 
dalam segala hal 

Senang dan puas  Berusaha untuk melatih diri 
agar lebih percaya diri 

3. Aml Lebeih tahu bagaimana dalam 
mengembangkan kepercayaan 
diri 

Lebih semangat  Mengubah diri menjadi yang 
lebih baik untuk menjadi orang 
yang percaya diri dalam segala 
hal 

4. Ans Lebih tahu tentang 
meningkatkan kepercayaan diri 
dan manfaatnya dalam dunia 
pergaulan 

Senang dan dapat 
mengetahu tentang 
kelebihan dan 
kekurangan diri  

Saya akan berusaha berlatih 
menjadi pribadi yang percaya 
diri 

5. Ars Lebih tahu tentang kelebihan 
dan kekurangan dalam diri  

Cukup senang  Akan mencoba mengali segala 
kelebihan yang ada dalam  diri 
dalam menunjang kepercayaan 
diri 

6. Ded Menjadi tahu kelebihan dan 
kekurangan diri dalam bergaul  

Senang dan menjadi 
paham/mengerti 

Saya akan menjadi orang yang 
percaya diri 

7. Feb Paham akan pentingnya 
kepercayaan diri 

Senang dan 
mendapat 
pemahaman baru 

Untuk lebih mengembangkan  
kepercayaan diri agar lebih 
baik lagi 

8. Gil Pentingnya kepercayaan diri 
dalam segala hal 

Senang Menjadi orang yang percaya 
lebih diri 

9. Khl Lebih  tahu cara meningkatkan 
kepercayaan diri, bakat yang 
saya miliki dan mengendalikan 
emosi 

Senang dan merasa 
mempunyai 
keyakinan dan 
kepercayaan diri 
dalam menjalani 
hidup 

Kekurangan bukan jadi 
halangan untuk menjadi orang 
lebih percaya diri 

10. Khr Saya jadi tahu tentang 
kekurangan dan kelebihan yang 
ada di dalam diri saya 

Senang  Menjadi orang yang percaya 
diri 
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PEDOMAN OBSERVASI PROSES KONSELING KEPERCAYAAN DIRI 
 

 
 

Nama Klien  

Pertemuan  
I 

Pertemuan  
II 

Pertemuan 
III 

Pertemuan 
IV 

Pertemuan  
V 

45 menit 45menit 45menit 45menit 45menit 

No Aspek Indikator 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Mampu berkomunikasi 
secara baik 

               

Memiliki ketegasan                
Mampu berpenampilan 
secara baik 

               

1 Kepercayaan diri 
tingkah laku 

Mampu mengendalikan 
perasaan 

               

Memiliki cinta diri                
Mampu memahami diri                 
Memiliki tujuan yang jelas                

2 Kepercayaan diri 
batin 

Mampu berpikir secara 
positif 

               

3 Kepercayaan diri 
spiritual 

Keimanan                
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LAPORAN  OBSERVASI PROSES KONSELING KEPERCAYAAN DIRI 
 

 
 

Ags  

Pertemuan  
I 

Pertemuan  
II 

Pertemuan 
III 

Pertemuan 
IV 

Pertemuan  
V 

45 menit 45menit 45menit 45menit 45menit 

No Aspek Indikator 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Mampu berkomunikasi 
secara baik 

√    √    √   √   √ 

Memiliki ketegasan √    √   √    √   √ 
Mampu berpenampilan 
secara baik 

 √  √     √   √   √ 

1 Kepercayaan diri 
tingkah laku 

Mampu mengendalikan 
perasaan 

√     √   √   √   √ 

Memiliki cinta diri  √   √   √   √    √ 
Mampu memahami diri  √    √   √    √   √ 
Memiliki tujuan yang jelas √   √     √  √    √ 

2 Kepercayaan diri 
batin 

Mampu berpikir secara 
positif 

 √   √    √   √   √ 

3 Kepercayaan diri 
spiritual 

Keimanan  √    √   √   √   √ 
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LAPORAN  OBSERVASI PROSES KONSELING KEPERCAYAAN DIRI 
 
 

Alf  

Pertemuan  
I 

Pertemuan  
II 

Pertemuan 
III 

Pertemuan 
IV 

Pertemuan  
V 

45 menit 45menit 45menit 45menit 45menit 

No Aspek Indikator 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Mampu berkomunikasi 
secara baik 

 √   √   √   √    √ 

Memiliki ketegasan √    √   √    √   √ 
Mampu berpenampilan 
secara baik 

 √   √    √   √   √ 

1 Kepercayaan diri 
tingkah laku 

Mampu mengendalikan 
perasaan 

√     √   √  √    √ 

Memiliki cinta diri  √   √   √   √    √ 
Mampu memahami diri  √     √  √    √   √ 
Memiliki tujuan yang jelas √    √    √   √   √ 

2 Kepercayaan diri 
batin 

Mampu berpikir secara 
positif 

 √   √    √   √   √ 

3 Kepercayaan diri 
spiritual 

Keimanan  √    √   √   √   √ 
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LAPORAN  OBSERVASI PROSES KONSELING KEPERCAYAAN DIRI 
 
 

Aml 

Pertemuan  
I 

Pertemuan  
II 

Pertemuan 
III 

Pertemuan 
IV 

Pertemuan  
V 

45 menit 45menit 45menit 45menit 45menit 

No Aspek Indikator 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Mampu berkomunikasi 
secara baik 

√    √    √   √   √ 

Memiliki ketegasan √    √   √    √   √ 
Mampu berpenampilan 
secara baik 

 √  √     √   √   √ 

1 Kepercayaan diri 
tingkah laku 

Mampu mengendalikan 
perasaan 

√     √   √   √   √ 

Memiliki cinta diri  √   √   √   √    √ 
Mampu memahami diri  √     √  √    √   √ 
Memiliki tujuan yang jelas  √   √    √   √   √ 

2 Kepercayaan diri 
batin 

Mampu berpikir secara 
positif 

 √   √   √    √   √ 

3 Kepercayaan diri 
spiritual 

Keimanan  √    √   √   √   √ 
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Ans  

Pertemuan  
I 

Pertemuan  
II 

Pertemuan 
III 

Pertemuan 
IV 

Pertemuan  
V 

45 menit 45menit 45menit 45menit 45menit 

No Aspek Indikator 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Mampu berkomunikasi 
secara baik 

 √   √    √   √   √ 

Memiliki ketegasan √    √   √    √   √ 
Mampu berpenampilan 
secara baik 

 √   √    √   √   √ 

1 Kepercayaan diri 
tingkah laku 

Mampu mengendalikan 
perasaan 

√   √   √     √   √ 

Memiliki cinta diri  √   √   √   √    √ 
Mampu memahami diri  √   √    √    √   √ 
Memiliki tujuan yang jelas     √    √   √   √ 

2 Kepercayaan diri 
batin 

Mampu berpikir secara 
positif 

√   √     √   √   √ 

3 Kepercayaan diri 
spiritual 

Keimanan  √   √    √   √   √ 
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Ars  

Pertemuan  
I 

Pertemuan  
II 

Pertemuan 
III 

Pertemuan 
IV 

Pertemuan  
V 

45 menit 45menit 45menit 45menit 45menit 

No Aspek Indikator 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Mampu berkomunikasi 
secara baik 

√    √    √   √   √ 

Memiliki ketegasan √   √    √    √   √ 
Mampu berpenampilan 
secara baik 

 √   √   √   √    √ 

1 Kepercayaan diri 
tingkah laku 

Mampu mengendalikan 
perasaan 

√   √    √    √   √ 

Memiliki cinta diri  √   √   √   √    √ 
Mampu memahami diri  √     √  √    √   √ 
Memiliki tujuan yang jelas √    √    √   √   √ 

2 Kepercayaan diri 
batin 

Mampu berpikir secara 
positif 

 √   √   √    √   √ 

3 Kepercayaan diri 
spiritual 

Keimanan √     √   √   √   √ 
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Ded  

Pertemuan  
I 

Pertemuan  
II 

Pertemuan 
III 

Pertemuan 
IV 

Pertemuan  
V 

45 menit 45menit 45menit 45menit 45menit 

No Aspek Indikator 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Mampu berkomunikasi 
secara baik 

 √   √    √   √   √ 

Memiliki ketegasan √    √   √    √   √ 
Mampu berpenampilan 
secara baik 

 √      √    √   √ 

1 Kepercayaan diri 
tingkah laku 

Mampu mengendalikan 
perasaan 

√     √   √   √   √ 

Memiliki cinta diri  √   √   √   √    √ 
Mampu memahami diri  √     √  √    √   √ 
Memiliki tujuan yang jelas √    √    √   √   √ 

2 Kepercayaan diri 
batin 

Mampu berpikir secara 
positif 

 √   √   √    √   √ 

3 Kepercayaan diri 
spiritual 

Keimanan  √    √   √   √   √ 

 
 
 
 



 

 

130 

LAPORAN  OBSERVASI PROSES KONSELING KEPERCAYAAN DIRI 
 
 

Feb  

Pertemuan  
I 

Pertemuan  
II 

Pertemuan 
III 

Pertemuan 
IV 

Pertemuan  
V 

45 menit 45menit 45menit 45menit 45menit 

No Aspek Indikator 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Mampu berkomunikasi 
secara baik 

√    √    √   √   √ 

Memiliki ketegasan √    √   √    √   √ 
Mampu berpenampilan 
secara baik 

 √       √   √   √ 

1 Kepercayaan diri 
tingkah laku 

Mampu mengendalikan 
perasaan 

 √    √   √   √   √ 

Memiliki cinta diri  √   √   √   √    √ 
Mampu memahami diri  √     √  √    √   √ 
Memiliki tujuan yang jelas     √    √   √   √ 

2 Kepercayaan diri 
batin 

Mampu berpikir secara 
positif 

 √   √   √    √   √ 

3 Kepercayaan diri 
spiritual 

Keimanan  √    √   √   √   √ 
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GiL  

Pertemuan  
I 

Pertemuan  
II 

Pertemuan 
III 

Pertemuan 
IV 

Pertemuan  
V 

45 menit 45menit 45menit 45menit 45menit 

No Aspek Indikator 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Mampu berkomunikasi 
secara baik 

√    √    √   √   √ 

Memiliki ketegasan √    √   √    √   √ 
Mampu berpenampilan 
secara baik 

 √       √   √   √ 

1 Kepercayaan diri 
tingkah laku 

Mampu mengendalikan 
perasaan 

√   √     √   √   √ 

Memiliki cinta diri  √   √   √   √    √ 
Mampu memahami diri  √    √   √    √   √ 
Memiliki tujuan yang jelas     √    √   √   √ 

2 Kepercayaan diri 
batin 

Mampu berpikir secara 
positif 

√   √     √   √   √ 

3 Kepercayaan diri 
spiritual 

Keimanan  √    √   √   √   √ 
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Khl  

Pertemuan  
I 

Pertemuan  
II 

Pertemuan 
III 

Pertemuan 
IV 

Pertemuan  
V 

45 menit 45menit 45menit 45menit 45menit 

No Aspek Indikator 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Mampu berkomunikasi 
secara baik 

√    √    √   √   √ 

Memiliki ketegasan √    √   √    √   √ 
Mampu berpenampilan 
secara baik 

√        √   √   √ 

1 Kepercayaan diri 
tingkah laku 

Mampu mengendalikan 
perasaan 

√   √     √   √   √ 

Memiliki cinta diri  √   √   √   √    √ 
Mampu memahami diri  √     √  √    √   √ 
Memiliki tujuan yang jelas     √    √   √   √ 

2 Kepercayaan diri 
batin 

Mampu berpikir secara 
positif 

 √   √    √  √   √  

3 Kepercayaan diri 
spiritual 

Keimanan  √    √   √   √   √ 
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Khr 

Pertemuan  
I 

Pertemuan  
II 

Pertemuan 
III 

Pertemuan 
IV 

Pertemuan  
V 

45 menit 45menit 45menit 45menit 45menit 

No Aspek Indikator 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Mampu berkomunikasi 
secara baik 

√    √   √   √    √ 

Memiliki ketegasan √    √   √    √   √ 
Mampu berpenampilan 
secara baik 

 √       √   √   √ 

1 Kepercayaan diri 
tingkah laku 

Mampu mengendalikan 
perasaan 

√    √    √   √   √ 

Memiliki cinta diri  √   √   √   √    √ 
Mampu memahami diri  √     √  √    √   √ 
Memiliki tujuan yang jelas     √    √   √   √ 

2 Kepercayaan diri 
batin 

Mampu berpikir secara 
positif 

 √   √   √   √    √ 

3 Kepercayaan diri 
spiritual 

Keimanan  √    √   √   √   √ 

 
 
 


