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EFEKTIVITAS LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK DALAM
MENGEMBANGKAN KONSEP DIRI SISWA KELAS VII

DI MTs BAITUL MAKMUR

Abstrak: Penelitian ini diangkat berdasarkan hasil survei selama PPL bahwa
tingginya konsep diri siswa terutama yang negatif dimana sebagian siswa
menanggapi kritikan sebagai suatu celaan atas kekurangan yang dimiliki, masih ada
siswa yang merasa terisolir dikelas, ada siswa yang merasa tidak disenangi oleh orang
lain. Penelitian bertujuan untuk mengetahui gambaran konsep diri siswa dan dan
apakah efekttif teknik bimbingan kelompok dalam mengembangkan konsep diri
siswa. Berdasarkan fakta diatas peneliti ingin melaksanakan layanan bimbingan
kelompok ini untuk mengembangkan konsep diri siswa.

Jenis penelitiannya adalah penelitian eksperimen bentuk pre- experimen
design. Desain penelitiannya pre test and post test design. Populasi dalam penelitian
ini adalah siswa kelas VII di MTs Baitul Makmur. Dengan teknik purpuse sampling
diperoleh 15 siswa sebagai sampel. Metode pengumpulan data menggunakan
persentase dan validitas instrumen penelitian menggunakan pengujian validitas
kontruksi melalui ahli yaitu pembimbing sebagai validatornya. Menggunakan rumus
persentase karena ingin melihat berapa persen konsep diri negatif siswa sebelum
bimbingan kelompok dengan diberikannya angket kepada siswa.

Bahwa konsep diri yang dilkuakn siswa yaitu ada siswa yang malu harus
menunjukan bakat sebesar 53%, sebanyak 54% siswa yang mudah tersinggung,
sebnyak 60% siswa yang tidak menyukai seseorang, sebnyak 54% siswa yang suka
menetertawakan teman ketika salah berbicara didepan kelas, sebanyak 54% siswa
tidak senang mengikuti pelajaran kelompok, sebanyak 54% siswa dalam hubungan
berteman. Setelah dilkukannya bimbingan kelompok sebanyak 27% siswa yang malu
jika harus menunjukan bakat yang saya miliki karena bakat saya tidak bagus,
sebanyak 27% siswa yang merasa mudah tersinggung, dan sebanyak 14% siswa tidak
menyukai seorang atau teman sebayanya, sebanyak 33% siswa suka menertawakan
teman ketika teman salah bicara didepan kelas, sebanyak 27% siswa tidak senang
mengikuti pelajaran kelompok dalam pembelajaran, sebanyak 33% siswa hubungan
dalam berteman tidak bertahan lama. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Artinya
dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok efektif untuk mengembangkan
konsep diri siswa kelas VII di MTs Baitul Makmur. Hasil penelitian menunjukkan
adanya peningkatan konsep diri dengan menggunakan layanan bimbingan kelompok,
hal ini dibuktikan dengan terjadinya perubahan yang signifikan pada diri siswa yang
memiliki konsep diri negatif/rendah mengarah pada perubahan konsep diri positif.

Kata Kunci : Layanan Bimbingan kelompok dan Konsep Diri
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang SISDIKNAS, No. 20 tahun 2003 Pendidikan

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya

untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan  yang diperlukan bagi dirinya,

masyarakat, bangsa, dan negara.1 Menyadari pentingnya pendidikan bagi

individu, maka setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk memperoleh

pendidikan, baik laki-laki ataupun perempuan, tua atau muda, besar atau kecil.2

Menurut Piaget seperti yang dikutip oleh Dewi Purnama Sari, secara

psikologis masa remaja adalah usia dimana individu berintegrasi dengan

masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa dibawah orang-orang

yang lebih tua melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-

kurangnya dalam masalah hak. Hal ini disebabkan karena perubahan intelektual

yang mencolok yang mempengaruhi cara berfikir remaja sehingga

1 Akhmad Muhaimin Azzet, Bimbingan dan Konseling di sekolah, (Jogjakarta : Ar-
Ruzz Media,2011) h 38

2Abu Bakar Muhammad, Pedoman Pendidikan dan Pengajaran, (Surabaya: Usaha
Nasional,1981) h 4.



2

memungkinkan remaja untuk berinteraksi dalam hubungan sosial dengan orang

dewasa.3

Masa remaja, menurut Mappiare, yang dikutip oleh Moh Ali dan Moh

Asrori berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita

dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Rentang usia remaja ini dapat

dibagi menjadi dua bagian, yaitu 12-13 tahun sampai dengan 17-18 tahun sampai

dengan 21-22 tahun adalah remaja akhir.4 Pada masa inilah remaja mulai

bertanya-tanya siapakah dirinya sekarang dan yang akan datang.

Masa remaja dianggap sebagi usia bermasalah. Hal ini ini terjadi karena

sepanjang masa kanak-kanak sebagian besar masalah anak-anak diselesaikan

oleh orang tua dan guru sehingga memasuki masa remaja mereka tidak memiliki

pengalaman dalam mengatasi masalah. Disamping itu remaja merasa dirinya

sudah mandiri, mereka ingin menyelesaikan masalahnya sendiri  sehingga

menolak bantuan dari orang tua dan guru.5Hal ini menyebabkan penyelesaian

masalah tidak selalu sesuai dengan harapan mereka.

Remaja sebetulnya tidak mempunyai tempat yang jelas. Mereka sudah

tidak termasuk golongan anak-anak, tetapi belum juga dapat diterima secara

penuh untuk masuk ke golongan orang dewasa. Remaja ada di antara anak dan

3 Dewi purnama sari, Psikologi Perkembangan Remaja, (Curup :STAIN CURUP,
2011), h 13.

4 Moh Ali dan Moh Asrori, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik, (Jakarta : PT
Bumi Aksara: 2011 ) h 9

5 Dewi purnama sari, Op.chit, (Curup :STAIN CURUP, 2011), h 15
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orang dewasa. Oleh karena itu, remaja sering kali dikenal dengan fase “mencari

jati diri” atau fase “topan dan badai”.

Remaja pada umumnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga

seringkali ingin mencoba-coba, menghayal, dan merasa gelisah, serta berani

melakukan pertentangan jika dirinya merasa disepelekan atau “tidak dianggap”.

Untuk itu, mereka sangat memerlukan keteladanan, konsistensi, serta komunikasi

yang tulus dan empatik dari orang dewasa.

Sering kali remaja melakukan perbuatan-perbuatan menurut namanya

sendiri karena terlalu banyak menyaksikan ketidakkonsistensian di masyarakat

yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang tua antara apa-apa yang sering

dikatakan dalam berbagai forum dengan kenyataan nyata dilapangan.6

Sekolah menengah mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam

membentuk konsep-konsep para remaja tentang siapa dirinya dan akan menjadi

apa mereka kelak. Sekolah menengah menyentuh hampir semua aspek kehidupan

anak-anak muda dalam peralihannya dari kanak-kanak menjadi dewasa.7

Sehingga Bimbingan konseling yanga ada di sekolah dapat memberikan bantuan

kepada anak didik dalam mengatasi masalah. Pelayaanan  bantuan ini bisa

dilakukan kepada anak didik secara perorangan atau kelompok. Bantuan ini

penting sekali agar masalah tidak berlarut dan anak didik dapat mengembangkan

potensi yang dimiliki. Hal ini penting karena potensi yang tidak dikembangkan

6 Moh Ali dan Moh Asrori, Op.chit Hal 18
7Dadang sulaiman, Psikolgi remaja & dimensi-dimensi perkembangan, (Bandung

:Mandar Maju. 1995). H 83
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secara baik maka keberadaannya tidak begitu berguna. Oleh karena itu, agar

proses pendidikan dapat  berjalan dengan lancar dan menghasilkan yang terbaik,

anak didik harus dibantu dalam mengatasi masalahnya sekaligus

mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.8

Kehadiran guru bimbingan dan konseling di pandang penting karena

adanya fakta yang tidak bisa dihindari, yakni perbedaan individual. Setiap anak

didik sudah tentu mempunyai kepribadian dan cara berpikir yang berbeda antara

satu dengan yang lain. Di sisi lain, kegitan belajar mengajar disekolah pada

umumnya diselenggarakan dengan cara klasikal. Cara belajar demikian tentu ada

kekurangannya, yaitu kurang memerhatikan perbedaan siswa dalam

kemampuannya mengikuti pelajaran.9 Bahkan ada juga anak yang mempunyai

cara belajar yang tidak sama dengan anak yang lain. Dengan demikian beberapa

anak didik mungkin akan mengalami kesulitan dalam dalam mengikuti kegiatan

belajar mengajar.

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi (IPTEK), berbagai persoalan pun muncul dengan segala

kompleksitasnya. Dunia pendidikan tampaknya belum sepenuhnya mampu

menjawab berbagai persoalan akibat perkembangan IPTEK, indikasinya adalah

muncul berbagai penyimpangan perilaku dikalangan anak didik yang seyogianya

tidak dilakukan oleh seorang atau orang yang disebut terdidik.

8 Akhmad Muhaimin Azel, Bimbingan & Konseling di Sekolah, (  Jojyakarta : Ar-Ruzz
Media, 2011) H 43

9 Ibid, h 54-55
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Remaja mengalami banyak perubahan dalam dirinya termasuk

perubahan dalam berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan remaja

dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya. Berdasarkan respon dari

lingkungannya remaja memiliki pemikiran tentang siapa dirinya yang

membuatnya berbeda dengan yang lain. Remaja mengalami perubahan yang

tidak hanya menyangkut perubahan yang dapat diamati secara langsung,

misalnya perubahan-perubahan fisik dan tingkah laku, interaksi dengan orang

lain, akan tetapi juga perubahan konsep diri. Konsep diri yang diharapkan adalah

konsep diri yang positif yang sangat penting dalam hidup remaja.

Konsep diri adalah pendapat seseorang tentang dirinya sendiri atau

pemahaman seseorang tentang dirinya sendiri atau pemahaman seseorang tentang

dirinya sendiri, baik menyangkut kehidupan mental, maupun fisik, prestasi,

mental maupun fisik ataupun segala sesuatu yang menjadi miliknya yang bersifat

materi.10 Konsep diri adalah jawaban-jawaban seseorang atas pertanyaan, “Siapa

Saya?”.11 Konsep diri kita tidak hanya skema diri kita tentang siapa diri kita saat

ini, namun juga akan menjadi apa diri kita nantinya.

Konsep diri bukanlah merupakan aspek yang dibawa sejak lahir, tetapi

merupakan aspek yang dibentuk melalui interaksi individu dalam berbagai

lingkungan, baik itu lingkungan keluarga maupun lingkungan lain yang lebih

luas. Pada dasarnya konsep diri seseorang terbentuk dari lingkungan pertama

10 Dewi purnama sari, Psikologi perkembangan remaja.(Penerbit : LP2 STAIN
CURUP,) h 131

11 David G.Myers, Psikologi sosial. (Penerbit : Salemba Humanika), h 47-48
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yang paling dekat dengan individu, yaitu lingkungan keluarga, tetapi lama

kelamaan konsep diri individu akan berkembang melalui hubungan dengan

lingkungan yang lebih luas, seperti teman sebaya, teman sebaya mempengaruhi

pola kepribadian remaja dalam dua cara. Pertama, konsep diri remaja merupakan

cerminan dari anggapan tentang konsep teman-teman tentang dirinya. Kedua, ia

berada dalam tekanan untuk mengembangkan ciri-ciri kepribadian yang diakui

oleh kelompoknya.12

Dalam lingkungan sekolah, salah satu hal yang bisa dilakukan untuk

menumbuhkan konsep diri siswa adalah memaksimalkan fungsi Guru BK

(Konselor) dalam melaksanakan kegiatan layanan bimbingan dan konseling di

sekolah, khususnya terhadap siswa yang dianggap kurang kesadarannya akan

konsep diri yamg mereka miliki yang bersifat negatif, yaitu dengan memberikan

layanan bimbingan kelompok.

Layanan bimbingan kelompok diartikan sebagai upaya untuk

membimbing kelompok-kelompok siswa agar kelompok itu menjadi besar, kuat,

dan mandiri. Dimana layanan bimbingan kelompok merupakan kegiatan yang

diberikan dalam suasana kelompok, terdiri dari sekelompok orang (8-10) dengan

memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua peserta dalam kegiatan

kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, dan

memberi saran.

12 Dewi purnama sari, Op.cit. h 141
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Pemberian layanan bimbingan kelompok ini diharapkan mampu

mengembangkan konsep diri siswa secara positif. Dengan memanfaatkan

dinamika kelompok maka akan terjalin hubungan kerjasama yang baik antar

sesama anggota dan menjadi faktor penting dalam keberhasilan tujuan dari

pelaksanaan layanan bimbingan kelompok.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa siswa yang memiliki

konsep diri yang negatif dapat diatasi dengan bimbingan kelompok, karena

bimbingan kelompok yang memaknai pola sederhana dimaksudkan sebagai

bimbingan yang diberikan kepada sekelompok individu yang mengalami masalah

yang sama.13

Dari hasil observasi saya di MTs Baitul Makmur terlihat adanya siswa

yang menunjukan konsep diri negatif seperti, tidak percaya diri, kurang

menghargai sering mengejek, sebagian siswa mennggapi kritikan sebagai celaan,

ribut di kelas, tidak aktif dalam proses pembelajaran, tidak memperhatikan

ketika guru sedang menjelaskan/menyampaikan materi pelajaran.

Selain itu Bimbingan Kelompok dipilih oleh peneliti dikarenakan di

MTs Baitul Makmur belum melaksanakan layanan bimbingan kelompok secara

optimal, karena akibat perubahan kurikulum yang mengakibatkan tidak adanya

jam untuk Bimbingan dan Konseling sehingga terhambatlah proses layanan

bimbingan dan konseling oleh guru pembimbing disekolah.

13 Amti, Erman.1991.Bimbingan dan Konseling.Penerbit: Jakarta, h 114
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Berdasarkan observasi yang saya temui maka mengingat pentingnya

konsep diri dan pengaruh konsep diri dalam hidup siswa. Sehingga pada saat

peneliti Praktek Kerja Lapangan (PPL)  yang saya temui di MTs Baitul Makmur

bahwa peneliti fokus kepada penelitian tentang. “Efektivitas Layanan

Bimbingan Kelompok Dalam Mengembangkan konsep diri siswa kelas VII

di MTs Baitul Makmur. “

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis mengidentifikasi

masalahnya sebagai berikut:

1. Sebagian siswa menanggapi kritikan sebagai celaan atas kekurangan yang

dimiliki.

2. Masih ada siswa tidak berani mengungkapakan pendapat saat proses

pembelajaran.

3. Masih ada siswa yang merasa bahwa tidak memiliki kemampuan dalam

bersaing dengan temannya.

4. Ada siswa yang terisolir dari pergaulan.

5. Beberapa siswa masih peka terhadap kritikan (tanggapan orang lain).

6. Ada siswa yang merasa rendah dari orang lain.

7. Ada siswa merasa tidak disenangi oleh teman sebaya.

8. Beberapa siswa membuat grup-grup tertentu dikelas.

9. Ada anak yang tidak memperhatikan ketika pelajaran berlangsung.

10. Terdapat siswa yang sulit memahami kelebihan dan kekurangan diri sendiri.
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C. Batasan Masalah

Untuk menghindari terlalu luasnya masalah yang diangkat dan maka

dalam penelitian ini dibatasi pada Efektivitas layanan bimbingan kelompok dalam

mengembangkan konsep diri siswa kelas VII MTs Baitul Makmur.

D. Rumusan Masalah

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang konsep diri

remaja MTs Baitul Makmur  dan berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis

merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja konsep diri yang negatif yang dilakukan oleh siswa kelas VII di MTs

Baitul Makmur?

2. Bagaimana Efektivitas Layanan Bimbingan Kelompok dalam

mengembangkan konsep diri siswa kelas VII di MTs Baitul Makmur?

3. Bagaimana Konsep Diri siswa setelah dilakukan Bimbingan Kelompok?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan secara umum adalah mengetahui Efektivitas Layanan Bimbingan

Kelompok untuk mengembangkan konsep diri siswa kelas VII di MTs Baitul

Makmur. Tujuan khusus yang ingin dicapai sehubungan dengan masalah diatas

adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja konsep diri yang negatif yang dilakukan oleh

siswa kelas VII di MTs Baitul Makmur.
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2. Untuk mengetahui Bagaimana Layanan Bimbingan Kelompok dalam

mengembangkan konsep diri siswa terutama yang berkaitan dengan

kepercayaan diri siswa kelas VII di MTs Baitul Makmur.

3. Untuk mengetahui Bagaimana Konsep Diri Siswa setelah dilakukan

Bimbingan kelompok.

F. Manfaat Penelitian

Dengan diketahuinya bahwa bimbingan kelompok efektif dapat

meningkatkan kepercayaan diri siswa, diharapkan anatara lain sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam

bidang bimbingan konseling pendidikan islam tentang bimbingan kelompok

untuk mengembangan konsep diri tentang kepercayaan diri siswa. Dan dapat

menjadi salah satu karya ilmiah yang dapat menambah koleksi kepustakaan

islam yang bermanfaat bagi kalangan akademis pada khususnya, serta

masyarakat pada umumnya.

b. Secara Praktis

1) Bagi Sekolah

Dapat dijadikan bahan masukan untuk lebih meningkatkan layanan

bimbingan dan konseling khususnya, bimbingan kelompok.

2) Bagi Guru Pembimbing
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Penelitian ini bermanfaat bagi guru pembimbing di MTs Baitul

Makmur dalam melakukan kegiatan layanan bimbingan dan konseling.

3) Bagi Peserta Didik

Dapat mengembangan kepercayaan diri siswa dalam membentuk

konsep diri yang positif dengan diberikannya layanan bimbingan dan

konseling berupa bimbingan kelompok.
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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Bimbingan Kelompok

1. Pengertian Bimbingan Kelompok

Bimbingan kelompok merupakan bantuan terhadap individu yang

dilaksanakan dalam situasi kelompok.14Bimbingan kelompok adalah layanan

bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok.15 Bimbingan kelompok

yaitu lyanan yang membantu peserta didik dalam pengembangan pribadi,

kemampuan, hubungan sosial, kegiatan belajar, karir/jabatan, dan

pengambilan keputusan, serta melalukan kegiatan tertentu melalui dinamika

kelompok.16 Gadza mengemukakan bahwa bimbingan kelompok disekolah

merupakan kegiatan informasi kepada sekelompok siswa untuk membantu

mereka menyusun rencana dan keputusan yang tepat. Gadza juga

menyebutkan bahwa bimbingan kelompok diselenggarakan untuk

memberikan informasi yang bersifat personal, vokasional,dan sosial.

Telah lama dikenal bahwa berbagai informasi berkenaan dengan

orientasi siswa baru, pindah program dan peta sosiometri siswa bagaimana

mengembangkan hubungan antar siswa dapat disampaikan dan dibahas dalam

bimbingan kelompok. Dengan demikian jelas bahwa kegiatan dalam

14 Achmad Juntika Nurihsan, Bimbingan & Konseling dalam Berbagai Latar
Kehidupan, (Bandung:PT. Refika Aditama,2006) h 23

15 Prayitno,Erman Amti, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: PT.
Rineka Cipta), Cet 2 h 309.

16 Sutarto, Konseling dalam kurikulum sekolah, (LP2 STAIN Curup, 2013 ) h 174
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bimbingan kelompok ialah pemberian informasi untuk keperluan tertentu bagi

para anggota kelompok.

Bimbingan kelompok dilaksanakan dalam tiga kelompok yaitu, yaitu

kelompok kecil (2-6 orang), kelompok sedang (7-12 orang), dan kelompok

besar (13-20 orang), ataupun kelas 20-40 orang17. Pemberian informasi dalam

bimbingan kelompok terutama dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman

tentang kenyataan, aturan-aturan dalam kkehidupan, dan cara-cara yang dapat

dilakukan untuk menyelesaikan tugas, serta meraih masa depan dalam studi,

karier, ataupun kehidupan.

Pada umumnya, aktivitas kelompok menggunakan prinsip dan proses

dinamika kelompok, seperti dalam kegiatan diskusi, sosiodrama, bermain

peran,simulasi, dan lain-lain. Bimbingan melalui aktivitas kelompok lebih

efektif kareana selain peran individu lebih aktif, juga memungkinkan

terjadinya pertukaran pemikiran, pengalaman, rencana, dan penyelesaian

masalah.18

Kalau dianalisis, khususnya dalam kaitannya dengan unsur kelompok

keempat unsur yang membentuk kelompok, maka dapat diketahui bahwa

tujuan yang hendak dicapai oleh kelompok tersebut ialah menerima informasi.

19Lebih jauh, informasi itu akan dipergunakan untuk menyusun rencana dan

17 Achmad Juntika. OP.Chit, h 17
18 Achmad Juntika. OP.Chit, h 24
19 Prayitno dan Erman Amti. Dasar- Dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: PT

Renika Cipta,2004) h 309
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membuat keputusan, atau untuk keperluan lain yang relevan dengan informasi

yang diberikan.

Pemberian informasi itu kepada sejumlah siswa (misalnya siswa satu

kelas) dan individu-individu lainnya menelaah anggota kelompok itu.

Siapakah yang memberikan informasi? Bisa guru, atau konselor, atau

narasumber dari luar sekolah, atau bisa orang lain yang ditunjuk oleh sekolah

atau diminta oleh para siswa. Si pemberi informasi itulah yang dalam hal ini

disebut pemimpin kelompok. Sebagai pemimpin kelompok juga dapat

bertindak orang lain, misalnya ketua kelas, yang mengarahkan teman-

temannya untuk dapat menerima informasi itu dengan baik.

Selanjutnya, kegiatan pemberian/penerimaan informasi itu, agar dapat

berjalan dengan lancar dan penuh manfaat, perlu mengikuti aturan tertentu.

Apa yang dilakukan oleh si pemberi dan si penerima informasi perlu

mengikuti aturan tertentu, bagaimana informasi itu diberikan dan bagaimana

pula para siswa menerimanya, apakah boleh bertanya, apa yang harus

dilakukan secara informasi diterima diterima, dan sebagainya.20

Dari gambaran diatas tampak adanya beberapa hal yang menunjukan

homogenitas dalam kelompok. Pertama, bimbingan kelompok para anggota

kelompok homogen (yaitu siswa-siswa satu kelas atau tingkat kelas yang

sama). Kedua, “masalah” yang dialami oleh semua anggota kelompok adalah

sama yaitu memerlukan informasi yang akan disajikan itu. Ketiga, tindak

20 Ibid , h 310
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lanjut dari diterimanya informasi itu juga sama, yaitu untuk menyusun

rencana dan membuat kesempatan. Dan keempat, reaksi atau kegiatan yang

dilakukan oleh para anggota dalam proses pemberian informasi (dan tindak

lanjutnya) secara relatif sama (seperti mendengarkan, mencatat, bertanya).

Ciri homogenitas inilah yang ikut menandai layanan bimbingan kelompok dan

membedakannya dari konseling kelompok.21

Menurut Tarmizi bimbingan kelompok dimaksudkan untuk

memungkinkan siswa secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari

nara sumber (terutama dari guru kelas) yang bermanfaat bagi kehidupan

sehari-hari baik sebagai individu maupun sebagai pelajar, anggota keluarga

dan masyarakat.22

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa bimbingan

kelompok adalah salah satu teknik dalam bimbingan dan konseling untuk

memberikan bantuan kepada peserta didik atau siswa yang dilkukan oleh

seorang pembimbing atau konselor melalui kegiatan kelompok yang dapat

berguna untuk mencegah berkembangnya masalah-masalah yang dihadapi

anak.

2. Tujuan Bimbingan Kelompok

Sebagai layanan dalam BK, bimbingan kelompok bertujuan untuk

memandirikan siswa, terutama dalam belajar dan menjadikan kehidupan siswa

21 Ibid , h 310
22 Tarmizi, Pengantar Bimbingan Konseling, (Medan: Perdana Publishing, 2011) h 140
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efektif. Hal ini dibutuhkan sebab tantangan dalam belajar dan masalah dalam

kehidupan sehari-hari terkadang secara sendiri siswa tidak mampu

menyelesaikan atau mengatasinya. Di sinilah signifikansi hadirnya bimbingan

dan konseling melalui layanan yang dilakukan oleh guru BK.23.

Menurut Prayitno tujuan bimbingan kelompok ada 2 yaitu:

a. Tujuan umum

Tujuan umum layanan bimbingan kelompok adalah berkembangnya

kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi peserta

layanan.24 Dalam kata kaitan ini, sering menjadi kenyataan bahwa

kemampuan bersosialisasi/berkomunikasi seseorang sering terganggu

oleh perasaan, pikiran, persepsi, wawasan dan sikap yang tidak objektif,

sempit dan terkungkung serta tidak efektif. Melalui layanan bimbingan

kelompok hal-hal yang mengganggu atau menghimpit perasaan dapat

diungkapkan, dilonggarkan, diringankan, melalui berbagai cara, seperti

pikiran yang suntuk, buntu, atau beku, dicairkan dan dinamikkan melaui

berbagai masukan dan tanggapan baru.

b. Tujuan khusus

Tujuan khusus bimbingan kelompok pada dasarnya terletak pada:

Bimbingan kelompok bermaksud membahas topik-topik tertentu yang

23 Siagian, Melina. Pengaruh layanan bimbingan kelompok terhadap kedisiplinan siswa
madrasah tsanawiyah al-ikhlas aek botik Tapanuli Utara. 2017. PhD Thesis. Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara.

24 Mugiarso, Heru, Bimbingan dan Konseling, (Semarang : UNNES Press : 2006 ).
h 66
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mengandung permasalahan actual (hangat) dan menjadi perhatian peserta.

Melalui dinamika kelompok yang intensif, pembahasan topik-topik itu

mendorong mengembangkan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan

sikap yang menunjang diwujudkannya tingkah laku yang lebih efektif

danbertanggung jawab.25 Dalam hal ini kemampuan komunikasi verbal

dan non verbal dapat ditingkatkan.

3. Asas layanan bimbingan kelompok

Sama halnya dengan berbagai layanan dalam bimbingan konseling,

bimbingan kelompok juga memiliki asas. Asas adalah seperangkat aturan yang

harus dipenuhi dan dijaga dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok26.

Adapun asas dalam bimbingan kelompok adalah:

1. Kerahasiaan

Segala sesuatu yang dibahas dan muncul dalam kegiatan kelompok

hendaknya menjadi rahasia kelompok yang hanya boleh diketahui oleh

anggota kelompok dan tidak disebarluaskan ke kelompok.27 Seluruh

anggota kelompok hendaknya menyadari benar hal ini dan bertekad untuk

melaksanakannya. Aplikasi asa kerahasiaan lebih dirasakan pentingnya

dalam konseling kelompok dan bimbingan kelompok mengingat pokok

bahasan adalah masalah pribadi yang dialami anggota kelompok.

25 Dewi Purnama sari dan Dina Hajjah Ristianti. Bimbingan Konseling Kelompok
(BKK). (LP2 STAIN Curup, 2013), h 9-10

26 Prayitno, Layanan Bimbingan kelompok dan Konseling Kelompok,
(Padang:Universitas Negeri Padang, 2004). h 33
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2. Kesukarelaan

Kesukarelaan anggota kelompok sejak awal rencana pembentukan

kelompok oleh konselor (PK). Kesukarelaan terus menerus dibina melalui

upaya pemimpin kelompok mengembangkan syarat-syarat kelompok yang

efektif dan penstrukturan tentang bimbingan kelompok. Dengan

kesukarelaan itu anggota kelompok akan dapat mewujudkan peran aktif

diri mereka masing-masing untuk mencapai tujuan layanan.

c) Asas-Asas Lain

Dinamika kelompok dalam bimbingan kelompok dan konseling

kelompok semakin intensif dan efektif apabila semua anggota kelompok

secara penuh menerapkan asas kegiatan dan keterbukaan. Mereka secara

aktif dan  terbuka menampilkan diri tanpa rasa takut, malu, ragu-ragu.

Dinamika kelompok semakin tinggi, berisi dan bervariasi. Masukan dan

sentuhan semakin kaya dan terasa. Para peserta layanan bimbingan

kelompok atau konseling kelompok dimungkinkan memperoleh hal-hal

yang berharga dari layanan ini.

Asas kekinian memberikan isi actual dalam pembahasan yang

dilakukan, anggota kelompok diminta mengemukakan hal-hal yang terjadi

dan berlaku sekarang ini. Hal-hal atau pengalaman yang telah lalu

dianalisis dan disangkutpautkankepentingan pembahasan hal-hal yang
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terjadi dan berlaku sekarang. Hal-hal yang akan datang direncanakan

sesuai dengan kondisi yang ada sekarang.

Asas kenormatifan dipraktekkan berkenaan dengan cara-cara

berkomunikasi dan bertatakrama dalam kegiatan kelompok, dan dalam

mengemas isi bahasan.28 Sedangkan asas keahlian diperlihatkan oleh

pimpinan kelompok dalam mengelola kegiatan kelompok dalam

mengembangkan proses dan isi pembahasan secara keseluruhan.

4. Jenis-jenis bimbingan kelompok

Menurut Prayitno dalam penyelenggaraan bimbingan kelompok dikenal

dua jenis, yaitu kelompok bebas dan kelompok tugas:

a) Bimbingan kelompok bebas

Dalam kegiatannya para anggota bebas mengemukakan segala pikiran

dan perasaannya dalam kelompok. Selanjutnya apa yang disampaikan

mereka dalam kelompok itulah yang menjadi pokok bahasan kelompok

b) Bimbingan kelompok tugas

Dalam penyelenggaraan bimbingan kelompok tugas ini arti dan isi

kegiatannya tidak ditentukan oleh para anggota melainkan diartikan kepad

penyelesaian suatu tugas. Tugas yang dikerjakan kelompok itu berasal dari

pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok mengemukakan suatu tugas

untuk selanjutnya dibahas dan diselenggarakan oleh anggota kelompok.

28Ibid h 33-34
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5. Tahap-Tahap Pelaksanaan Bimbingan Kelompok

Pelaksanaan bimbingan kelompok dilakukan melalui tahap-tahapan,

masing-masing tahapan itu memiliki kegiatan tersendiri baik kegiatan peserta

maupun pimpinan kelompok. Tujuan pentahapan itu adalah agar kegiatan

dapat terlaksana secara sistematis dan efektif untuk mencapai tujuan.

Penyelenggaraan bimbingan kelompok memerlukan persiapan dan prktik

pelaksanaan kegiatan yang memadai, dari langkah awal sampai dengan

evaluasi tindak lanjutnya.

1. Langkah Awal

Langkah awal atau tahap awal diselenggarakan dalam rangka

pembentukan kelompok sampai dengan mengumpulkan para peserta yang

siap melaksanakan kegiatan kelompok.29 Langkah awal ini dimulai

dengan penjelasan tentang adanya layanan bimbingan kelompok bagi para

siswa, pengertian, tujuan, dan kegunaan bimbingan kelompok. Setelah

penjelasan ini, langkah selanjutnya menghasilkan kelompok yang

langsung merencanakan waktu dan tempat menyelenggarakan kegiatan

bimbingan kelompok.

2. Perencanaan Kegiatan

Perencanaan kegiatan bimbingan kelompok meliputi penetapan :

a. Materi layanan;

29 Achmad Juntika Nurihsan, Strategi layanan Bimbingan & Konseling, (Bandung: PT
Refika Aditama,2005). h 18
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b. Tujuan yang ingin dicapai;

c. Sasaran kegiatan;

d. Bahan atau sumber bahan untuk bimbingan kelompok;

e. Rencana penilaian; dan

f. Waktu dan tempat;

3. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan yang telah direncanakan itu selanjutnya dilaksanakan

melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Persiapan menyeluruh yang meliputi persiapan fisik (tempat dan

kelengkapannya), persiapan keterampilan, untuk penyelengagaraan

bimbingan kelompok, guru pembimbing diharapkan mampu

melaksankan teknik-teknik berikut ini.

1) Teknik umum, yaitu “Tiga M” : mendengar dengan baik,

memahami secara penuh, merespon secara tepat dan positif,

dorongan minimal, penguatan, dan keruntutan.30

2) Keterampilan memberikan tanggapan mengenai perasaan peserta,

mengungkapkan perasaan sendiri, dan merefleksikan.

3) Keterampilan memberikan pengarahan, memberikan informasi,

memberikan nasihat, bertanya secara langsung, dan terbuka,

mempengaruhi dan mengajak, menggunakan contoh pribadi,

memberikan penafsiran, mengkonfrontasikan, mengupas masalah,

30 Ibid, h 18
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dan menyimpulkan. Satu hal lagi yang perlu dipersiapkan oleh

guru pembimbing ialah keterampilan memantapkan asas

kerahasian kepada seluruh peserta31.

b. Pelaksanaan tahap-tahap kegiatan

Tahap Pertama : Pembentukan

Temanya pengenalan, pelibatan dan pemasukan diri. Meliputi

kegiatan ;

1) Mengungkapkan pengertian dan tujuan bimbingan kelompok.

2) Menjelaskan cara-cara dan asas-asas bimbingan kelompok.

3) Saling memperkenalkan dan mengungkapkan diri.

4) Permainan penghangatan/pengakraban.

Tahap Kedua : Peralihan

Meliputi kegiatan :

1) Menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap berikutnya.

2) Menawarkan atau mengamati apakah para anggota sudah siap

menjalani kegiatan pada tahap selanjutnya

3) Membahas suasana yang terjadi.

4) Meningkatkan kamampuan keikutsertaan anggota.

5) Kalau perlu kembali keberapa aspek tahap pertama atau tahap

pembentukan32.

31 Ibid, h 19
32 Ibid, h 19
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Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh seorang

pemimpin yaitu :

1) Menerima suasana yang ada secara sabar dan terbuka.

2) Tidak mempergunakan cara-cara yang bersifat langsung dan

mengambil alih kekuasaaanya.

3) Mendorong dibahasnya suasana perasaan.

4) Membuka diri, sebagai contoh dan penuh empati.33

Tahap ketiga : Kegiatan

Meliputi kegiatan :

1) Pemimpin kelompok mengemukakan suatu masalah atau topik.

2) Tanya jawab anatara anggota kelompok dan pemimpin kelompok

tentang hal-hal yang belum jelas yang menyangkut masalah atau

topik yang dikemukakan oleh pemimpin kelompok .

3) Anggota membahas masalah atau topik tersebut secara mendalam

dan luas.

4) Kegiatan selingan.

4. Evaluasi Kegiatan

Penilaian terhadap bimbingan kelompok beroirentasi pada

perkembangan yaitu mengenali kemajuan atau perkembangan positif yang

33 Nidya Damayanti , Panduan Bimbingan Konseling , (Yogyakarta : Araska, 2012) h
47
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terjadi pada diri peserta34. Lebih jauh, penilaian terhadap bimbingan

kelompok lebih bersifat penilaian “dalam proses” yang dapat dilakukan

melalui :

a. Mengamati partisipasi dan aktivitas pseserta selama kegiatan

berlangsung.

b. Mengungkapkan pemahaman pseserta atas materi yang dibahas.

c. Mengungkapkan minat dan sikap mereka tentang kemungkinan

kegiatan lanjutan.

d. Mengungkapkan kelancaran proses dan suasana penyelenggaraan

bimbingan kelompok.

5. Analisis dan Tindak Lanjut

Hasil penilaian kegiatan bimbingan kelompok perlu dianalisis untuk

mengetahui lebih lanjut seluk-beluk penyelenggaraan bimbingan

kelompok. Dalam analisis tersebut adalah satu hal yang menarik bahwa

adanya kemungkinan dilanjutkannya pembahasan topik atau atau masalah

yang telah dibahas sebelumnya35. Usaha tindak lanjut mengikuti arah dan

hasil analisis tersebut. Tindak lanjut dapat dilaksanakan melalui bimbingan

kelompok selanjutnya atau kegiatan dianggap sudah memadai dan selesai

sehingga oleh karenanya upaya tindak lanjut secara tersendiri dianggap

diperlukan.

34 Achmad Juntika Nurihsan , OP.chit. h 20
35 Achmad Juntika Nurihsan , OP.chit,  h. 21
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Jadi bahwa dalam tahap pelaksanaan bimbingan kelompok pada

umumnya, ada emapat tahap perkembangan, yaitu tahap pembentukan,

tahap peralihan, tahap pelaksanaan kegiatan, dan tahap pengakhiran.

Tahap-tahap ini merupakan suatau kesatuan dalam seluruh kegiatan

bimbingan kelompok36

B. Konsep diri

1. Pengertian Konsep diri

Konsep diri merupakan gambaran yang dimiliki seseorang tentang

dirinya, yang dibentuk melalui pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari

interaksi dengan lingkungan. Konsep diri bukan merupakan faktor bawaan,

melainkan berkembang dari pengalaman yang terus menerus dan

terdiferisiansi.37 Dasar dari konsep diri individu ditanamkan pada saat-saat

dini kehidupan anak dan menjadi dasar yang mempengaruhi tingkah lakunya

dikemudian hari. Konsep diri adalah pandangan seseorang tentang dirinya

sendiri yang menyangkut apa yang ia ketahui dan rasakan tentang

perilakunya, isi pikiran dan perasaannya.38

Menurut William H. Fitts dalam bukunya mengemukakan bahwa

konsep diri merupakan aspek penting dalam diri seseorang, karena konsep diri

36 Prayitno, dkk, Layanan bimbingan kelompok & konseling kelompok, (Bogor:
Ghalia Indonesia 2017) h.53

37 Hendrianto Agustian, Psikologi Perkembangan (pendekatan ekologi kaitannya
dengan penyesuaian diri pada remaja) (Bandung : PT Refika Aditama, 2006) h. 138

38 Djaali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 129-130
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seseorang merupakan kerangka acauan (frame of reference) dalam

berinteraksi dengan lingkungan.

Fitts juga mengatakan bahwa konsep diri berpengaruh kuat terhadap

tingkah laku seseorang.39 Dengan mengetahui konsep diri seseorang, kita akan

lebih mudah meramalkan dan memahami tingkah laku orang tersebut. Pada

umumnya tingkah laku individu berkaitan dengan gagasan-gagasan tentang

dirinya sendiri. Jika seseorang mempersepsikan dirinya sebagai orang yang

inferior dibandingkan dengan orang lain, walaupun ini belum tentu benar,

biasanya tingkah laku yang ia tampilkan akan berhubungan dengan

kekurangan dan dipersepsinya secara subjektif.

Konsep diri (self-concept) merupakan kesadaran seseorang mengenai

siapa dirinya. Menurut Deaux, Dane, Wrightsman, konsep diri adalah

sekumpulan keyakinan dan perasaan seseorang mengenai dirinya bisa

berkaitan dengan bakat, minat, kemampuan, penampilan fisik, dan lain

sebagainya.40

Menurut William D. Broks mendefinisikan konsep diri adalah

pandangan dan perasaan tentang kita, yang bersifat psikologi, sosial, dan

fisik.41 Para ahli mendefinisikan konsep diri memiliki pandangan yang

berbeda-beda. William James mengemukakan bahwa konsep diri adalah

39 Ibid h. 138-139
40 Sarlito W. Sawono & Eko A. Meinarno, Psikologi sosial (Jakarta: Salemba

Humanika, 2011), h.53
41 Jalaludin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, Edisi Revisi, Penerbit Rosda Karya, h.

99-100.
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pendapat seseorang tentang dirinya sendiri atau pemahaman seseorang tentang

dirinya sendiri, baik menyangkut kemampuan mental maupun fisik, atau

prestasi mental maupun fisik, ataupun menyangkut segala sesuatu yang

menjadi miliknya yang bersifat materi.42 Dengan kata lain konsep diri adalah

respon seseorang tentang pernyataan “siapa saya?”.

Dengan menyadari seseorang tentang dirinya, maka aka nada unsur

penilaian tentang keberadaan dirinya itu, apakah dia seseorang yang kurang

baik, berhasil atau kurang berhasil, mampu ataupun kurang mampu.

Terjadinya perubahan pada penampilan fisik, hubungan dengan orang tua dan

teman sebaya, serta kemampuan kognitif sangat penting dalam membentuk

konsep diri remaja. Remaja yang memiliki penampilan fisik yang sehat,

energik dan bentuk tubuh yang menawan, hubungan dengan orang tua dan

teman sebaya yang harmonis, dan kemampuan kognitif yang menimbulkan

konsep diri yang positif dalam diri remaja.

Gage dan berlinar mengemukakan bahwa konsep diri sebagai

keseluruhan (totalitas) dari penerapan yang dimiiki seseorang terhadap

dirinya, sikap tentang dirinya dan keseluruhan gambaran diri. Pada dasarnya

konsep diri mengandung arti keseluruhan gambaran diri seseorang tentang

dirinya, yang meliputi, prestasi, perasaan, keyakinan dan penilaiannya tentang

dirinya.43

42 Elida Prayitno, Psikologi Perkembangan remaja, (Padang:UNP,2002), h 118
43 Ibid, h.119
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Atwater mengemukakan bahwa secara umum mengidentifikasi konsep

diri melalui “body mage” , yaitu melalui :

a. Kesadaran tentang tubuhnya (subjective self), yaitu bagaimana orang

melihat dirinya sendiri.

b. Ideal self yaitu bagaimana cita-cita dan nilai tentang dirinya.

c. Social self yaitu bagaimana orang lain melihat dirinya.

Pemily mengemukakan bahwa konsep diri merupakan sistem yang

dinamis dan kompleks dari keyakinan yang dimiliki seseorang tentang dirinya

termasuk sikap, perasaan, kepercayaan, presepsi, dan nilai-nilai dan tingkah

laku yang  unit dari individu tersebut. Epstein menyatakan bahwa konsep diri

(self concept) merupakan pendapat atau perasaan atau gambaran seseorang

tentang dirinya sendiri, baik yang menyangkut materi, fisik (tubuh) maupun

psikis (sosial, emosi, moral atau kognitif) yang dimiliki oleh seseorang.

Konsep diri yang menyangkut materi yaitu pendapat seseorang tentang segala

sesuatu yang dimilikinya, baik menyangkut harta benda maupun bentuk

tubuhnya.

Konsep diri yang menyangkut sosial merupakan prasaan orang tentang

kualitas hubungan sosialnya dengan orang lain, misalnya merasa bahwa orang

lain meyayanginya, menghormatinya, dan memerlukakannya atau sebaliknya.

Konsep diri yang menyangkut emosi yaitu pendapat seseorang bahwa dia

sabar, bahagia, senang, gembira atau sebaliknya. Konsep diri yang

menyangkut moral adalah pandangan seseorang tentang dirinya bahwa dia



29

jujur, bersih, penyayang dan taat beragama, sedangkan konsep diri yang

menyangkut kognitif adalah pendapat seseorang tentang kecerdasan baik

dalam memecahkan masalah maupun dalam prestasi akademik.

Hurlock dalam bukunya membagi konsep diri menjadi empat bagian,

yaitu konsep diri dasar, konsep diri sementara, konsep diri sosial dan konsep

diri ideal.44

a. Konsep Diri Dasar

Konsep diri dasar meliputi persepsi tentang penampilan, kemampuan  dan

peran status dalam kehidupan, nilai-nilai, kepercayaan, serta aspirasinya.

Konsep diri dasar cenderung memiliki kenyataan yang sebenarnya.

Individu melihat dirinya seperti melihat keadaan sebenarnya, bukan

seperti yang diinginkannya. Keadaan ini menetap dalam dirinya walaupun

tempat dan situasi berbeda.

b. Konsep Diri Sementara

Konsep diri sementara merupakan konsep diri yang sifatnya hanya

sementara dan hanya dijadikan sebagai patokan. Apabila tempat dan

situasi berbeda, maka konsep-konsep tentang diri akan menghilang.

Konsep ini bersifat sementara dan berbentuk dari interaksi dengan

lingkungan, dan biasanya sangat dipengaruhi oleh suasana hati, emosi dan

pengalaman baru yang dilaluinya.

44 Dewi Purnama Sari, Psikologi Perkembangan Remaja, (LP2 STAIN Curup, 2011),
h.133
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c. Konsep Diri Sosial

Konsep diri sosial yang muncul berdasarkan cara pandang orang lain

tentang dirinya sebagai anak nakal dan menunjukan tingkah laku yang

nakal kepada orang lain. Konsep diri sosial diperoleh melalui interaksi

sosial dengan orang lain.45 Positif atau negatif tentang konsep diri yang

memiliki oleh seorang remaja sangat tergantung positif atau negatifnya

persepsi dari perlakuan orang lain atau orang dewasa kepadanya.

d. Konsep Diri Ideal

Konsep diri ideal terbentuk dari persepsi dan keyakinan remaja tentang

dirinya yang diharapkan, atau yang ingin dan seharusnya dimiliki. Konsep

diri ini dapat menyaji kenyataan apabila konsep diri tersebut berada dalam

jangkauan kehidupan yang nyata. Setiap orang memiliki konsep diri ideal.

Nyata atau tidak nyata konsep diri tersebut sangat tergantung dari jenis

konsep diri mana yang lebih dominan, apakah konsep diri sementara.

2. Tingkatan Konsep Diri

Konsep diri terbagi atas beberapa tingkatan. Tingkatan konsep diri

mnurut Coopermith dalam buku Fauzan dan hidayah yaitu : konsep diri tinggi,

konsep diri sedang, dan konsep diri rendah.

45 Ibid h. 133
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a. Konsep diri yang tinggi atau positif memiliki ciri : mandiri aktif, penuh

percaya diri, ekpresif, kreatif mempunyai aspirasi cukup baik mengejar

hasil sebaik mungkin, dan realistik terhadap kemampuan yang dimiliki.46

b. Konsep diri yang sedang memiiki ciri utama yang menonjol cenderung

bergantung pada kelompoknya atau orang lain.

c. Konsep diri ynag rendah atau negatif memiliki ciri : kurang percaya diri,

mudah putus asa, kurang berorientasi pada prestasi.

Adapun pendapat dari sari dalam mazidah yang membagi konsep diri

menjadi dua tingkatan47 :

a. konsep diri positif :

1) Yakin akan kemampuan dalam mengatasi masalah. Mempunyai rasa

percaya diri sehingga merasa mampu dan yakin untuk mengatasi

masalah pasti ada jalan keluarnya.

2) Merasa setara dengan orang lain. Tidak sombong,m mencela atau

meremehkan orang lain.

3) Menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan dan

keinginan serta perilaku yang tidak seharusnya disetujui oleh

masyarakat. Peka terhadap perasaan orang lain meskipun kadang

tidak disetujui oleh orang lain.

46 Magfirah, Irma, Ulfiani Rahman, and Sri Sulasteri. "Pengaruh Konsep Diri Dan
Kebiasaan Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas Viii Smp Negeri 6 Bontomatene
.Kepulauan Selayar" MaPan: Jurnal Matematika dan Pembelajaran 3.1 (2015): 103-116.

47 Ibid, h. 103-116
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4) Mampu memperbaiki aspek-aspek kepribadian tidak disenangi dan

berusaha mengubahnya. Mampu mengintrospeksikan dirinya sendiri

sebelum menginstropeksi orang lain, dan mampu untuk

mengubahnya menjadi lebih baik agar bisa diterima.

Dasar konsep diri negatif adalah penerimaan diri. Kualitas ini

lebih mengarah kekerendahan hati dari pada keegoisan. Orang yang

mengenal dirinya dengan baik merupakan orang yang mempunyai konsep

diri yang positif.

b. konsep diri negatif :

1) Peka terhadap kritik.48 Biasanya tidak tahan akan kritik yang

diterimanya dan mudah marah. Hal ini ini berarti dilihat dari factor

yang belum mempengaruhi dari diri individu tersebut belum dapat

mengendalikan emosinya, sehingga kritikan dianggap sebagai hal

yang salah. Orang yang konsep dirinya negative cenderung

menghindari dialog yang terbuka dan bersikeras mempertahankan

pendapatnya dengan berbagai logika yang keliru.

2) Cenderung bersikap hiperkritis. Ia selalu mengeluh, mencela atau

meremehkan apapun dan siapapun. Mereka tidak pantai dan tidak

sanggup mengungkapkan  penghargaan atau pengakuan pada

kelebihan orang lain.

48 Harjasuganda, D. (2008). Pengembangan Konsep Diri yang Positif pada Siswa SD
Sebagai Dampak Nomor, 9.Penerapan Umpan Balik (Feedback) dalam Proses Pembelajaran
Penjas. Jurnal. Pendidikan Dasar
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3) Responsif sekali terhadap pujian.

4) Cederung merasa tidak disenangi orang lain. Ia merasa tidak

diperhatikan, karena itulah ia bereaksi pada orang lain. Ia merasa

tidak diperhatikan, kareana itulah ia bereaksi pada orang lain sebagi

musuh, sehingga tidak menjalin keakraban persahabatan, berarti

individu tersebut merasa rendah diri atau bahkan berperilaku yang

tidak disenangi, misalkan membenci, mencela atau bahkan yang

melibatkan fisi atau pun mengajak berkelahi(bermusuhan).

5) Bersikap pesimis terhadap kompetensi. Hal ini terungkap dalam

keengganannya untuk bersaing dengan orang lain dalam membuat

prestasi, ia akan menganggap  dirinya tidak berdaya melawan

persaingan yang merugikan dirinya.

Individu yang memiliki konsep diri negatif meyakini dan memandang

bahwa dirinya lemah, tidak berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa, tidak

kompeten gagal, malang, tidak menarik, tidak disukai.49 Individu yang

memiliki konsep diri negatif akan mudah menyerah sebelum berperang dan

jika ia mengalami kegagalan akan menyalahkan diri sendiri maupun

menyalahkan diri sendiri maupun menyalahkan.

Dengan melihat uaraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa

individu yang memilki konsep diri positif dalam segala sesuatunya akan

49 Efektivitas Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Peer group Dalam Meningkatkan
Konsep Diri Siswa Kelas III A di SMP Mardisiswa 1 Semarang Tahun Pelajaran 2006/2007 (Doctoral
dissertation, Universitas Negeri Semarang). )
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memahami dan menerima sejumlah fakta yang sangat bermacam-macam

tentang dirinya sendiri. Sedangkang individu yang memilki konsep diri

negatif akan menanggapi segala sesuatu dengan pandangan negatif pula, dia

akan mengubah terus menerus konsep dirinya atau melindungi konsep dirinya

itu secara kokoh dengan cara mengubah atau menolak informasi baru dar

lingkungannya.

3. Pembentukan Konsep Diri

Remaja adalah masa transisi dari periode anak ke dewasa. Namun

apakah kedewasaan itu? Secara psikologis, kedewasaan tentu bukan hanya

tercapainya usia tertentu seperti misalnya dalam ilmu hukum. Secara

psikologis kedewasaan adalah keadaan di mana sudah ada ciri-ciri psikologis

tertentu pada seseorang. Ciri-ciri psikologis itu menurut G.W. Allport  adalah:

a. Pemekaran diri sendiri (ektension of the self), yang ditandai dengan

kemampuan seorang untuk menganggap orang atau hal lain sebagai

bagaian dari dirinya sendiri juga. Perasaan egoism (mementingkan diri

sendiri) berkurang, sebaliknya tumbuh perasaan ikut memilki. Salah satu

tanda yang khas adalah tumbuhnya kemampuan untuk mencintai orang

lain dan alam sekitarnya. Kemampuan untuk menenggang rasa dengan

orang yang dicintainya, untuk ikut merasakan penderitaan yang dialami

oleh orang yang dicintainya itu menunjukan tanda-tanda kepribadian yang
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dewasa (mature personality).50 Disamping itu, juga adalah

berkembangnya ego ideal berupa cita-cita, idola dan sebagainya yang

menggambarkan bagaimana wujud ego (diri sendiri) di masa depan.

b. Kemampauan untuk melihat diri sendiri secara objektif (self

objectivication) yang ditandai dengan kemampuan untuk mempunyai

wawasan tentang diri sendiri (self insight) dan kemampuan untuk

menangkap humor (sense of homur) termasuk yang menjadikan dirinya

sendiri sebagai sasaran. Ia tidak marah jika dikritik dan di saat-saat yang

diperlukan ia bisa melepaskan diri dari dirinya sendiri dan meninjau

dirinya sendiri sebagai orang luar.

c. Memilki falsafah hidup tertentu (unifying phirosophaye of life). Hal ini

dapat dilakukan tanpa perlu merumuskannya dan mengucapkannya dalam

kata-kata. Orang yang sudah dewasa tahu dengan tepat tempatnya dalam

kerangka susunan objek-objek lain dan manusia-manusia lain di dunia. Ia

tahu kedudukannya dalam masyarakat, ia paham bagaimana seharusnya ia

bertingkah laku dalam kedudukan tesebut dan ia berusaha mencari

jalannya sendiri menuju sasaran yang ia tetapkan sendiri. Orang seperti ini

tidak lagi mudah terpengaruh dan pendapat-pendapat serta sikap-sikapnya

cukup jelas dan tegas.51

50 Sarlito W.sartono, Psikologi Remaja, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), h. 82
51 Ibid, Hal 82
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4. Dimensi-Dimensi dalam Konsep Diri

Fitts seperti yang dikutip oleh Hendriati Agustiani membagi konsep diri

dalam dua dimensi pokok, yaitu sebagai berikut :

a. Dimensi Internal

Dimensi internal atau yang disebut juga kerangka acauan

internal(internal frame of reference) adalah penilaian yang dilakukan

individu yakni penilaian yang dilakukan individu terhadap dirinya sendiri

berdasarkan dunia dalam dirinya. Dimensi ini terdiri dari tiga bentuk52 :

1) Diri Identitas (identity self)

Bagian diri ini merupakan aspek yang paling mendasar pada

konsep diri dan mengacu pada pertanyaan, “Siapakah saya?” dalam

pertanyaan tersebut terrcakup label-label dan simbol-simbol yang  di

berikan pada diri (self) oleh individu-individu bersangkutan untuk

menggambarkan dirinya dan membangun identitasnya, misalnya

“Saya Ita”. Kemudian dengan bertamabahnya usia dan interaksi

dengan lingkungannya, pengetahuan individu tentang dirinya

bertanabah, sehingga ia dapat melengkapi keterangan tentang dirinya

dengan hal-hal yang lebih kompleks, seperti “saya pintar tetapi terlalu

gemuk” dan sebagainya.

2) Diri Pelaku (behavioral self)

52 Hendriati Agustiani, Psikologi perkembangan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006),
h. 139
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Diri pelakau merupakan persepsi individu tentang tingkah

lakunya, yang berisikan segala kesadaran mengenai “apa yang

dilakukan oleh diri”. Selain itu bagian ini berkaitan erat dengan diri

identitas. Diri yang kuat akan menunjukan adanya keserasian antara

diri identitas dengan doiri pelakunya, sehingga ia dapat mengenali dan

menerima, baik diri sebagai identitas maupun diri sebagai pelaku.

Kaitan dari keduanya dapat dilihat pada diri sebagai penilai.

3) Diri Penerimaan/Penilai (judging self)

Diri penilai berfungsi sebagai pengamat, penentu standar, dan

evaluator. Kedudukannya adalah sebagai perantara atau (mediator)

anatara diri identitas dan diri pelaku. Manusia cenderung memberikan

penilaian terhadapa apa yang dipersepsikannya. Oleh karena itu, label-

label yang dikenakan pada dirinya bukanlah semata-mata

menggambarkan dirinya, tetapi juga syarat dengan nilai-nlai.

Selanjutnya, penilaian ini lebih berperan dalam menentukan tindakan

yang akan ditampilkanya.

Diri penilai menetukan kepuasan seseorang akan dirinya atau

seberapa jauh seseorang menerima dirinya. Kepuasan diri yang rendah

akan menimbulkan harga diri (self esteem) yang rendah pula dan akan

mengembangkan ketidakpercayaan yang mendasar pada dirinya.

Sebaliknya, bagi individu yang memiliki kepuasaan diri tinggi,

kesadaran dirinya lebih realistis, sehingga lebih memungkinkan
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individu yang bersangkutan untuk melupakan keadaan dirinya dan

memfokuskan energi serta perhatiannya ke luar diri, dan pada akhirnya

dapat berfungsi lebih konstuktif.53

Ketiga bagaian internal ini mempunyai peranan yang berbeda-

beda, namun saling melengkapi, dan berinteraksi membentuk suatu

diri yang utuh dan menyeluruh.

b. Dimensi Eksternal

Pada dimensi eksternal, individu menilai dirinya melalui

hubungan dan aktivitas sosialnya, nilai-nilai yang dianutnya, serta hal-hal

lain di luar dirinya. Dimensi ini meruapakan suatu hal yang luas,

misalnya diri yang berkaitan dengan sekolah, organisasi, agama dan

sebagainya. Namun, dimensi yang dikemukakan oleh Fitts adalah dimensi

eksternal yang bersifat umum bagi semua orang, dan dibedakan atas lima

bentuk, yaitu:

1) Diri fisik (physical self)

Dari fisik menyangkut persepsi seseorang terhadap keadaan

dirinya secara fisik. Dalam hal ni terlihat persepsi seseorang

mengenai kesehatan dirinya, penampilan dirinya (cantik, jelek,

menarik, tidak menarik) dan keadaan tubuhnya (tinggi, pendek,

gemuk, kurus).

53 Pratiwi, D. A. (2010). Pembelajaran berbasis masalah (problem based learning)
dengan metode proyek dan resitasi ditinjau dari kreativitas dan konsep diri (self concept)
siswa (Doctoral dissertation, Universitas Sebelas Maret).
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2) Diri etik-moral (moral-ethical self)

Bagian ini merupakan persepsi seseorang terhadap dirinya dilihat

dari standar pertimbangan moral dan etika. Hal ini menyangkut

persepsi seseorang megenai hubungan dengan tuhan, kepuasan

seseorang akan kehidupan keagamaannya dan niai-nilai moral yang

dipegangnya, yang meliputi batasan baik dan buruk.

3) Diri Pribadi (personal self)

Diri pribadi merupakan perasaan atau persepsi seseoramg tentang

keadaan pribadinya. Hal ini tidak dipengaruhi oleh kondisi fisik atau

hubungan dengan orang lain, tetapi dipengaruhi oleh sejauh mana ia

merasa dirinya sebagai pribadi yang tepat.

4) Diri Keluarga (family self)

Diri kelurga menunjukan perasaan dan harga diri seseorang

dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga. Bagian ini

menunjukan seberapa jauh seseorang merasa kuat terhadap dirinya

sebagai anggota keluarga, serta terhadap peran maupun fungsi yang

dijalannkanya sebagai anggota dari suatu keluarga.

5) Diri social (social self)

Bagian ini merupakan penilaian individu terhadap interaksi

dirinya dengan orang lain maupun lingkungan di sekitarnya.54

Pembentukan penilaian individu terhadap bagian-bagian dirinya

54 Hendriati Agustiani, Op.Chit , h. 142
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dalam dimensi ekternal ini dapat dipengaruhi oleh penilaian dan

interaksinya dengan orang lain. Seseorang tidak dapat begitu saja

menilai bahwa ia memiliki fisik yang baik tanpa adanya reaksi dari

orang lain yang memperlihatkan bahwa secara fisik ia memang

menarik. Demikian pula bahwa seseorang tidak dapat mengatakan

bahwa ia memiliki diri pribadi yang baik tanpa adanya tanggapan

atau reaksi orang lain disekitarnya yang menunjukan bahwa ia

memang memiliki pribadi yang baik.

Seluruh bagian diri ini, baik internal dan ekternal, saling

berinteraksi dan membentuk suatu kesatuan yang utuh untuk

menjelaskan hubungan antara dimensi internal dan dimensi ekternal.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode pre-eksperimental

yaitu penelitian yang dilakukan dengan memberikan perlakuan (teatment) tertentu

terhadap objek penelitian yang bersangkutan dengan rancangan One Group-

Posttest Design yang dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu :

1. Melakukan pre test untuk mengukur kondisi awal responden sebelum

diberikan perlakuan.

2. Memberikan perlakuan.

3. Melakukan post test untuk mengetahui keadaan variabel terikat sesudah

diberikan perlakuan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Pre Experimental Design

yang disebut juga “quasi eksperiment” atau eksperimen pura-pura. Alasannya,

karena penelitian ini belum memenuhi persyaratan seperti cara eksperimen yang

dapat dikatakan ilmiah mengikuti peraturan-peraturan tertentu.55

Dalam penelitian ini, pengukuran dilakukan sebanyak dua kali,

pengukuran pertama dilakukan sebelum kegiatan pemberian layanan bimbingan

kelompok, pengukuran kedua dilakukan sesedah pemberian layanan bimbingan

55 Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta:
PT Rineka Cipta, 2002), h. 77
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keompok. Pemberian layanan bimbingan kelompok ini sebanyak 3 (tiga) kali

kepada subjek penelitian.

Gambar 3.1

Diagram Desain penelitian

Keterangan :

O1 : Nilai pre-test. Pretest bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep diri

siswa sebelum dilberikan layanan.

X : Pemberian Layanna Bimbingan kelompok terhadap subjek  penelitian.

O2 : Nilai post-test bertujuan untuk mengetahui aadakah peningkatan konsep

diri siswa setelah diberikan layanan bimbingan kelompok.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek/subyek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

penelitian untuk dipelajai dan kemudian ditarik kesimpulannya.56 Jadi

populasi bukan hanya orang , tetapi obyek dan benda-benda alam yang lain.

56 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D , (Bandung :
Alfabeta,2011) ,Cet 14 hal.80

Konsep Diri
pada saat Pre

Test

(O1)

Layanan
Bimbingan
Kelompok

(X)

Konsep Diri
pada saat
Post-Test

(O2)
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Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang

dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek

atau obyek itu. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh

siswa kelas VII yang berjumlah 165 siswa MTs Baitul Makmur.

Tabel 3.2
Jumlah Populasi Perkelas siswa kelas VII T.A 2018/2019

No Kelas Jumlah Siswa

1 VII A 36
2 VII B 36
3 VII C 33
4 VII D 33
5 VII E 27

Jumlah 165
Sumber: Absen siswa kelas VII T.A 2018/2019 Semester Genap

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakeristik yang dimiliki

oleh populasi.57 Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian penulis

ini adalah purpusive sampling atau sampel yang bertujuan. Teknik

pengambilan sampel dengan menggunakan purpuse sampling disebut juga

judgmental sampling yang digunakan dengan menentuikan kriteria khusus

terhadap sampel, terutama orang-orang yang dianggap ahli.58

57 Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Prenadamedia Group,2016)
h.120

58 Siagian, M. (2017). Pengaruh layanan bimbingan kelompok terhadap kedisiplinan
siswa madrasah tsanawiyah al-ikhlas aek botik Tapanuli Utara (Doctoral dissertation, Universitas
Islam Negeri Sumatera Utara).
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Dalam penelitian ini pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri yang

dimiliki sesuai dengan tujuan penelitian yaitu siswa yang memiliki konsep diri

negatif atau rendah ini diperoleh dari hasil pre-test yang menggunakan angket

sebanyak 35 soal tentang konsep diri siswa.

Dimana pengambilan sampel pada purpuse sampling disesuaikan

dengan tujuan dan kebutuhan peneliti. Yang bertujuan sesuai dengan tujuan

penelitian. Yaitu siswa yang memiliki tingkat konsep diri negatif disekolah

tersebut.

Tabel 3.3
Jumlah Sampel Siswa kelas VII  T.A 2018/2019

No Kelas Pre test Sampel

1 VIII A 10 2

2 VIII B 10 2

3 VIII C 10 6

4 VIII D 10 2

5 VIII E 10 3

Jumlah 50 15

C. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel yang diungkapkan

dalam definisi konsep tersebut secara operasional, secra praktik, secara nyata

dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Variabel yang digunakan

dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat.
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1. Variabel Bebas/independent (Variabel X) yaitu variabel yang menjadi sebab

terjadinya atau terpengaruhnya variabel dependen, dalam hal ini variabel

indenpenden adalah layanan bimbingan kelompok. “ Layanan Bimbingan

Kelompok adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang

dilaksanakan secara kelompok. Di dalam kelompok tersebut membahas

berbagai informasi dan topik permasalahan di bidang pendidikan, karir dan

pekerjaan, pribadi dan social dengan tujuan agar anggota kelompok

mendapatkan informasi yang tepat di berbagai bidang tersebut sehingga dapat

membantu mereka dalam membuat rencana dan mengambil keputusan.”

2. Variabel Terikat/ Dependen (Variabel O) yaitu variabel yang dipengaruhi oleh

variabel indenpenden, dalam hal ini variabel dependen adalah konsep diri

siswa. “Konsep diri adalah pendapat seseorang tentang dirinya sendiri atau

pemahaman seseorang tentang dirinya sendiri atau pemahaman seseorang

tentang dirinya sendiri, baik menyangkut kehidupan mental, maupun fisik,

prestasi, mental maupun fisik ataupun segala sesuatu yang menjadi miliknya

yang bersifat materi”.

Dalam mencapai tujuan penelitian, maka digunakan variabel penelitian.

Variabel penelitian merupakan karakteristik atau fenomena yang dapat berbeda di

antara organisme, situasi dan lingkungan. Dalam penelitian eksperimen ini ingin

mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

D. Teknik Pengumpulan Data
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Untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian di atas, maka

peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Angket (Kuisioner)

Angket atau kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan

tertulis kepada responden untuk dijawab.59 Angket atau kuisioner dibuat oleh

peneliti yang isinya menyangkut konsep diri siswa angket atau kuisioner yang

digunakan kepada responden dimana angket tersebut sifatnya tertutup, yang

terdiri dari item positif dan item negatif beserta dilengkapi dengan empat

pilihan jawaban yaitu : Selalu (SL), Sering (SR), Kadang-Kadang (KD),

Tidak Pernah (TP).

Tabel 3.4
Skor Angket Siswa MTs Baitul Makmur

No Alternative Jawaban Skor
1 Selalu 4

2 Sering 3
3 Kadang-kadang 2
4 Tidak Pernah 1

Langkah-langkah  pelaksanaan kuesioner atau skala adalah sebagai

berikut:

a. Peneliti membuat daftar pertanyaan.

b. Setelah itu angket diberikan kepada responden.

59 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D),(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 199
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c. Setelah selesai dijawab, hasil angket segera disusun untuk diolah sesuai

standar yang ditetapkan sebelumnya, kemudian disajikan dalam laporan

penelitian.

Tabel 3.5
Kisi-Kisi Konsep Diri

Variabel Indikator No Item Negatif
Konsep Diri
Negatif

a. Pesimis
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

b. Tidak mau
Dikritik

11,12,13,14,15,16,17
,18

c. Cenderung
bersikap
hiperkritis

19,20,21,22,23,24,25
,26,27

d. Responsif
terhadap pujian

28,29

e. Cenderung tidak
disenangi

30,31,32,33,34,35

Jumlah 35

E. Prosedur Eksperimen

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ekperimen ini adalah dengan

cara memberikan pre-test sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok,

kemudian diberikan perlakuan yaitu memberikan layanan bimbigan kelompok,

dan post-test yang akan diberikan setelah dilakukan layanan bimbingan

kelompok. Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

a. Memilih Angota Bimbingan Kelompok



48

Anggota bimbingan kelompok yang menjadi peserta dalam kegiatan

layanan bimbingan kelompok diambil dari guru BK di MTs Baitul

Makmur dan diperkuat melalui hasil pengolahan pretest yang memiliki

konsep diri yang negatif. Selanjutnya akan diberikan perlakuan

(treatment) melalui bimbingan kelompok, perlakuan ini diberikan

sebanyak 9 (tiga) kali layanan bimbingan kelompok.

b. Jangka Waktu Pertemuan Bimbingan Kelompok

Kegiatan bimbingan kelompok akan dilakukan paling sedikit 3 (tiga)

kali bimbingan dengan waktu minimal 40 menit setiap pertemuan.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan ini peneliti terlebih dahulu memberikan

pretest kepada anggota kelompok dan kemudian melakukan tahapan-tahapan

dari bimbingan kelompok yang meliputi :

a. Tahap Pembentukan

1) Menerima kehadiran peserta didik dalam kelompok.

2) Memimpin Do’a.

3) Saling memperkenalkan diri pada anggota kelompok dan

mengungkapkan tujuan dan harapan-harapan yang ingin dicapai

dalam kegiatan kelompok.
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4) Menjelaskan asas-asas yang ada dalam kegiatan bimbingan

kelompok.

5) Menjelaskan asas-asas yang ada dalam kegiatan kelompok.

6) Menjelaskan cara pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok.

b. Tahap Peralihan

1) Menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh selanjutnya.

2) Menawarkan dan mengamati apakah anggota kelompok telah siap

untuk menjalani kegiatan tahap selanjutnya.

c. Tahap Kegiatan

1) Menjelaskan dan mengemukakan topik masalah yang akan dibahas.

2) Anggota kelompok melaksanakan tanaya jawab mengenai hal-hal

seputar topik yang dibahas.

3) Anggota kelompok bekerja sama membahas topik yang akan

dibahas.

4) Anggota kelompok bekerja sama membahsa topik masalah secara

mendalam.

5) Angota kelompok menarik kesimpulan mengenai topik.

d. Tahap Pengakhiran

1) Menjelaskan bahwa kegiatan bimbingan kelompok akan berakhir.

2) Mengemukakan kesan-kesan selama kegiatan bimbingan kelompok.
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3) Membahas kegiatan lanjutan.

4) Mengucapkan salam Do’a

e. Post-test

Post-test dilakukan setelah pelaksanaan treatmeant tujuannya untuk

mengetahui keefektifan layanan bimbingan kelompok dan mengetahui

perubahan konsep diri siswa setelah diberikan layanan bimbingan

kelompok.

Perlakuan yang diberikan adalah berupa layanan bimbingan kelompok.

Layanan bimbingan kelompok ini diberikan dengan tujuan melihat pengaruh

layanan bimbingan kelompok terhadap konsep diri siswa. Bimbingan

kelompok ini merupakan kegiatan kelompok tugas, maka materi yang

diberikan dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok ini sebelumnya

telah ditetapkan peneliti, yaitu:

Tabel 3.6
Materi Layanan Bimbingan Kelompok

No Pertemuan Materi Waktu

1 I Tidak Mau Dikritik 1 X 40 Menit

2 II Pesimis 1 X 40 Menit

3 III Cenderung Tidak Disenangi 1 X 40 Menit

Rancangan materi atau topik layanan bimbingan kelompok yang terdapat

dalam tabel diatas merupakan pengembangan dari variabel yang terdapat

dalam Konsep diri negatif. Dari topik pertama yang disajikan pada pertemuan
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pertama hingga topik terakhir merupakan materi yang berkaitan dengan

konsep diri yang rendah atau sifatnya negatif.

F. Uji Validitas

Menurut Sugiyono, terdapat beberapa cara pengujian validitas instrumen

yang dapat digunakan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut :

a. Pengujian validitas konstrak (Construct Validity )

b. Pengujian validitas isi ( Content Validity )

c. Pengujian validitas esternal

Untuk menguji validitas konstruksi, dapat digunakan dari ahli (judgment

exprerts). Dalam hal ini setelah instrumen dikontuksi tentang aspek-asspek yang

akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya

dikonsultasikan dengan ahli. Para ahli diminta pendapatnya tentang instrumen

yang telah disusun itu. Mungkin para ahli akan memberi keputusan : instrumen

dapat digunakan tanpa perbaikan, ada perbaikan, dan mungkin dirombak total.

Dalam penelitian ini, validitas instrumen penelitian menggunakan

pengujian validitas kontruksi melalui ahli yaitu pembimbing sebagai validatornya

dan memberi keputusan bahwa instrumen yang telah disusun oleh peneliti dapat

digunakan dengan melakukan perbaikan seperlunya pada item tertentu.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif maka untuk mengolah data-data

yang ada dengan menggunakan statistik, karena hasil dari penelitian ini dapat

dinyatakan dengan angka-angka yang dihitung dan dianalisis.
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1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan

konsep diri negatif siswa kelas VII MTs Baitul Makmur sebelum dan sesudah

perlakuan berupa bimbingan kelompok, dengan menggunakan persentase

guna memperoleh gambaran umum tentang Konsep diri siswa di MTs Baitul

Makmur sebelum dan sesudah perlakuan teknik bimbingan kelompok, maka

untuk itu dilakukan perhitungan rata-rata skor dengan rumus :

1) Mencari presentase dengan menggunakan rumus:

P = FN 100
Keterangan:

P = Presentase
F = Frekuensi Jawaban
N = Jumlah Sampel60

Untuk langkah selanjutnya dilakukan pengkategorisasian

berdasarkan acuan lima batas norma berdasarkan mean standar dan

standar deviasi (SD). Menggunakan rumus persentase karena ingin

melihat berapa persen konsep diri negatif siswa sebelum bimbingan

kelompok dengan diberikannya angket kepada siswa.

60 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007),
h.43
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objektif Wilayah Penelitian

1. Sejarah Lokasi Penelitian

MTs Baitul Makmur Curup terletak di Jl. S. Sukowati Curup, mulai

beroperasi pada tanggal 17 Mei 2000 dengan status terdaftar dan diberikan

Nomor Statistik Madrasah (NSM) 1212170200006 yang didirikan oleh

Yayasan Islamic Centre Curup.

Pada mulanya siswa MTs Baitul Makmur Curup berjumlah ± 25

orang, dibagi dalam 3 ruang belajar, lambat laun dan tahun ke tahun

mengalami peningkatan hingga saat ini siswa berjumlah 523 orang dengan 14

ruang belajar, dan terjadi pergantian kepemimpinan sebanyak 4 kali. Dimulai

dari Budiarni S.Pd, Syahidin Amir S.Ag, H. Usep Saepudin S.Ag, M.Pd dan

Efzuarni S.Ag M.Pd.

Berbagai usaha dilakukan untuk menunjukkan kuantitas siswa

disamping kualitas juga diperhatikan. Berjalannya waktu maka MTs Baitul

Makmur Curup terus memperbaiki diri. Pada tahun dari Terdaftar (B) hingga

menjadi Terakreditasi dengan nilai A ditahun 2018 sampai sekarang.

2. Visi dan Misi MTs Baitul Makmur

a. Visi Sekolah
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“Terwujudnya Madrasah Tsanawiyah Baitul Makmur Curup

sebagai Madrasah Unggulan yang Melahirkan Tamatan yang Memiliki

Integritas Tinggi Kepada Bangsa dan Kepentingan Umat, yang

Beriman, Berilmu dan Berakhlak Mulia”

b. Misi Sekolah

1) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran secara formal

dan terpogram, yang mengacu kepada peraturan pemerintah Republik

Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional

2) Menanamkan kesadaran kepada seluruh unsur yang terlibat dalam

pendidikan di sekolah (guru, tata usaha, orang tua dan siswa) bahwa

pendidikan adalah ibadah

3) Menanamkan pembinaan akhlak melalui bimbingan bimbingan dan

penanaman nilai-nilai syari’at agama dan kaffah (secara sempurna)

4) Memberikan motivasi dan melakukan pembinaan khusus bagi siswa

yang berbakat dan berprestasi tinggi

5) Menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara dewan

guru, tata usaha, tenaga teknis, orang tua dan siswa dalam

menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi

6) Melakukan inovasi dan mengembangkan kreatifitas dalam upaya

meningkatkan kompetensi guru dan siswa

7) Melakukan konsolidasi, evaluasi dan perencanaan secara berkala

melalui rapat bulanan
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B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan pre-eksperimen yang

dilakukan terhadap 15 siswa secara kelompok mengenai konsep diri siswa di MTs

Baitul Makmur sebelum dan sesudah perlakuan berupa teknik bimbingan

kelompok, maka berikut ini akan dianalisis dengan menggunakan dalam

penelitian ini, validitas instrumen penelitian menggunakan pengujian validitas

kontruksi melalui ahli yaitu pembimbing sebagai validatornya., dan skala yang

dipakai merupakan skala bertingkat. Analisis kuantitatif untuk menguji hipotesis

pada penelitian tentang adanya perbedaan konsep diri siswa sebelum dan setelah

diberi perlakuan berupa bimbingan kelompok.

1. Hasil Persentase sebelum dilakukan bimbingan kelompok

Tabel 4.1
Konsep Diri Negatif

N = 15
Pre Test

NO PERTANYAAN SL SR KD TP

1 Saya malu maju didepan kelas karena
badan saya pendek/tinggi/kurus/gemuk

20% 40 % 40% 0

2 Menurut saya teman-teman saya kurang
menyukai saya karena saya tidak
cantik/tampan

20% 34% 34% 14%

3 Saya merasa malu dengan pakaian yang
saya pakai

20% 40% 33% 7%

4 Takut berbuat salah dan ragu-ragu dalam
mengambil keputusan

20% 40% 40% 0

5 Tidak menyadari kelebihan diri sendiri 26% 40% 34% 0
6 Sulit menyesuaikan dengan situasi baru 26% 40% 34% 0
7 Dibandingkan dengan teman-teman yang

lain saya merasa bodoh
20% 35% 34% 14%
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8 Saya malu jika harus menunjukan bakat
yang saya miliki karena bakat saya tidak
bagus

7% 20% 53% 20%

9 Takut berbicara didepan kelas 20% 34% 26% 20%
10 Saya merasa tidak mampu memenuhi

keinginan orang tua untuk berprestasi lebih
baik

27% 40% 26% 7%

11 Mudah merasa tersinggung 20% 26% 54% 0
12 mudah marah 14% 40% 33% 13%
13 Tidak menyadari kekurangan diri sendiri 20% 40% 33% 0
14 Kurang disiplin dalam melakukan suatu hal 20% 33% 47% 0
15 Keras kepala, terlalu kuat dalam

mempertahankan pendapat sendiri
26% 47% 27% 0

16 Merasa emosi tidak terkontrol (berkelahi) 20% 40% 40% 0
17 Tidak senang ketika teman memnerikan

nasehat
20% 40% 26% 14%

18 Saya tidak senang ketika ada teman yang
ikut campur ibadah saya

20% 34% 26% 20%

19 Saya suka mencela ketika seseorang
sedang berbicara

27% 46% 27% 0

20 Sering besar-besarkan sesuatu yang
sebenarnya tidak perlu

20% 40% 40% 0

21 Kurang memperhatikan kepentingan orang
lain

20% 40% 40% 0

22 Kurang terbuka terhadap orang lain 26% 40% 34% 0
23 Membantah apa yang dikatakan oleh orang

lain
20% 33% 33% 14%

24 Tidak menyukai seseorang 6% 20% 60% 14%
25 Suka menertawakan teman , ketika teman

salah bicara didepan kelas
20% 26% 54% 0

26 Tidak senang mengikuti pelajaran
kelompok

6% 20% 54% 20%

27 Menggangu teman sewaktu pelajaran
berlangsung

27% 46% 27% 0

28 Senang/bangga ketika diberi pujian 20% 40% 40% 0
29 Menjadi salah tingkah ketika diperhatikan

oleh orang lain
27% 46% 27% 0

30 Hubungan dalam berteman tidak tahan
lama

20% 26% 54% 0

31 Merasa diremehkan oleh orang lain 6% 20% 54% 20%
32 Merasa tidak senang karena dibicarakan

oleh orang lain
20% 33% 33% 14%
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Dapat diketahui bahwa persentase konsep diri negatif siswa dilihat dari

soal per item, dimana sebanyak 53% siswa yang malu jika harus menunjukan

bakat yang saya miliki karena bakat saya tidak bagus, sebanyak 54% siswa

mudah merasa tersinggung, sebanyak 60% siswa yang tidak menyukai

seseorang, sebanyak 54% siswa suka menetertawakan teman ketika salah

berbicara didepan kelas, sebanyak 54% siswa tidak senang mengikuti pelajaran

kelompok, sebanyak 54% siswa yang hubungan dalam berteman tidak bertahan

lama, dan sebayak 54% siswa merasa diremehkan oleh orang lain, dan juga

sebanyak 54% siswa berbohong dan berbuat tidak jujur.

Persentase diatas dapat dikatakan bahwa konsep diri siswa yang rendah

atau negatif sebelum diberikannya perlakuan yaitu bimbingan kelompok.

2. Hasil Persentase sesudah dilakukan bimbingan kelompok

Tabel 4.2
Konsep Diri Negatif

N= 15
Post Test

33 Tidak mempunyai teman akrab untuk
mengisi waktu senggang

20% 40% 40% 0

34 Merasa dikucilkan dalam kelompok belajar 20% 40% 26% 14%
35 Berbohong/berbuat tidak jujur 6% 20% 54% 20%

NO PERTANYAAN SL SR KD TP
1 Saya malu maju didepan kelas karena

badan saya pendek/tinggi/kurus/gemuk
0 0 40% 0

2 Menurut saya teman-teman saya kurang
menyukai saya karena saya tidak
cantik/tampan

0 0 27% 73%

3 Saya merasa malu dengan pakaian yang 0 0 27% 73%
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saya pakai
4 Takut berbuat salah dan ragu-ragu dalam

mengambil keputusan
0 0 20% 80%

5 Tidak menyadari kelebihan diri sendiri 0 0 20% 80%
6 Sulit menyesuaikan dengan situasi baru 0 0 27% 73%
7 Dibandingkan dengan teman-teman yang

lain saya merasa bodoh
0 0 27% 73%

8 Saya malu jika harus menunjukan bakat
yang saya miliki karena bakat saya tidak
bagus

0 0 27% 73%

9 Takut berbicara didepan kelas 0 0 27% 73%
10 Saya merasa tidak mampu memenuhi

keinginan orang tua untuk berprestasi
lebih baik

0 0 20% 80%

11 Mudah merasa tersinggung 0 0 27% 73%
12 mudah marah 0 0 27% 73%
13 Tidak menyadari kekurangan diri sendiri 0 0 27% 73%
14 Kurang disiplin dalam melakukan suatu

hal
0 0 27% 73%

15 Keras kepala, terlalu kuat dalam
mempertahankan pendapat sendiri

0 7% 26% 67%

16 Merasa emosi tidak terkontrol (berkelahi) 0 0 27% 73%
17 Tidak senang ketika teman memnerikan

nasehat
0 0 27% 73%

18 Saya tidak senang ketika ada teman yang
ikut campur ibadah saya

0 0 27% 73%

19 Saya suka mencela ketika seseorang
sedang berbicara

0 0 27% 73%

20 Sering besar-besarkan sesuatu yang
sebenarnya tidak perlu

0 7% 33% 60%

21 Kurang memperhatikan kepentingan
orang lain

0 0 27% 73%

22 Kurang terbuka terhadap orang lain 0 0 27% 73%
23 Membantah apa yang dikatakan oleh

orang lain
0 7% 26% 60%

24 Tidak menyukai seseorang 0 0 14% 80%
25 Suka menertawakan teman , ketika teman

salah bicara didepan kelas
0 7% 33% 60%

26 Tidak senang mengikuti pelajaran
kelompok

0 0 27% 73%

27 Menggangu teman sewaktu pelajaran
berlangsung

0 0 27% 73%
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Diketahui bahwa persentase konsep diri negatif siswa dilihat soal per

item pada angket setelah diberikannya perlakuan yaitu bimbingan

kelompok, sebanyak 27% siswa yang malu jika harus menunjukan bakat

yang saya miliki karena bakat saya tidak bagus, sebanyak 27% siswa yang

merasa mudah tersinggung, dan sebanyak 14% siswa tidak menyukai

seorang atau teman sebayanya, sebanyak 33% siswa suka menertawakan

teman ketika teman salah bicara didepan kelas, sebanyak 27% siswa tidak

senang mengikuti pelajaran kelompok dalam pembelajaran, sebanyak 33%

siswa hubungan dalam berteman tidak bertahan lama, dan sebanyak 26%

siswa merasa diremehkan oleh orang lain, dan juga sebanyak 27% siswa

berbohong dan berbuat tidak jujur.

Persentase diatas menyatakan bahwa konsep diri negatif siswa

sesudah diberikan perlakuan yaitu bimbingan kelompok mejadi menurun

dari yang negatif menjadi positif.

28 Senang/bangga ketika diberi pujian 0 0 20% 80%
29 Menjadi salah tingkah ketika diperhatikan

oleh orang lain
0 7% 20% 73%

30 Hubungan dalam berteman tidak tahan
lama

0 7% 33% 60%

31 Merasa diremehkan oleh orang lain 0 7% 26% 67%
32 Merasa tidak senang karena dibicarakan

oleh orang lain
0 7% 33% 60%

33 Tidak mempunyai teman akrab untuk
mengisi waktu senggang

0 0 27% 73%

34 Merasa dikucilkan dalam kelompok
belajar

0 7% 26% 67%

35 Berbohong/berbuat tidak jujur 0 0 27% 73%
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3. Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok

a. Tahap Pre Test

Peneliti menyebarkan angket skala konsep diri kepada 15 siswa

sebagai subyek penelitian.

b. Tahap Ekperimen

Tahap ekperimen merupakan tahap dimana peneliti memberikan

perlakukan kepada 15 siswa dalam proses bimbingan kelompok dan dalam

usaha mengembangkan konsep diri negatif siswa. Perlakuan yang diberikan

menggunakan Layanan Bimbingan Kelompok dengan metode topik tugas

dengan 3 kali pertemuan kepada 15 siswa, setiap pertemuan 1 jam

pelajaran selama 40 menit.

Tahap-tahap pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok dalam

mengembangkan konsep diri negatif siswa yaitu :

1) Pertemuan ke I , pada tahap ini peneliti dan anggota kelompok saling

memperkenalkan diri  kemudian peneliti meberikan penjelasan tentang

bimbingan kelompok sehingga masing-masing anggota akan tahu apa

arti dari bimbingan kelompok dan mengapa bimbingan kelompok harus

dilaksanakan serta menjelaskan aturan main yang akan diterapkan dalam

bimbingan kelompok ini. Pada tahap ini asas kerahasian disampaikan

kepada anggota apabila nantinya pada proses bimbingan kelompok ada

hal-hal yang sifatnya pribadi tidak disampaikan kepada orang lain diluar

dari proses bimbingan kelompok. Kemudian peneliti melanjutkan
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dengan menanyakan kepada anggota kelompok apakah sudah siap untuk

tahap berikutnya, peneliti memulai kegiatan bimbingan kelompok

mengenai topik yang telah ditentukan dengan tema “ Tidak Mau

Dikritik” pada tahap ini anggota kelompok masih malu-malu dalam

mengajukan pendapat nya dimana dalam proses bimbingan kelompok

ini membahas tentang :

a) Apa itu kritik

b) Alasan orang mengkritik

c) Tujuan dari kritik

d) Manfaat kritik

e) Bagaimana cara agar kita menerima kritik dari oarang lain

Ada siswa yang masih mempertahankan egonya sendiri dalam

proses bimbingan. Tetapi ada juga yang sudah memberanikan diri untuk

mencoba menjawab pertanyaan dari 15 siswa ada 8 siswa yang

menanggapi kegiatan ini dengan antusias, ada perasaan senang dari

mereka karena pendapat mereka didengarkan dan didengarkan oleh

teman-temannya, dan anggota kelompok membahas topik yang telah

ditentukan secara mendalam dan tuntas dengan contoh-contoh yang

disebutkan oleh anngota kelompok. Setelah iu membahas hasil yang

telah didapat pada saat proses bimbingan kelompok dan apakah anggota

kelompok akan mampu menerapkan hal-hal yang tealah dipelajari pada

kehidupan sehari-hari.
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2) Pertemuan ke II , yang dilakukan oleh siswa sebanyak 15 orang ini,

pada pertemuan kedua ini peneliti membahas tema tentang “ Pesimis”

a. Apa itu pesimis.

b. Kenapa seseorang bisa pesimis

c. Contoh orang yang pesimis

d. Bagaimana agar menjadi orang percaya diri

Pada tahap ini anggota kelompok sudah menunjukan keaktifan

dimana sepuluh anggota kelompok secara aktif mengungkapakan

pedapat dan saran-saran tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan

oleh peneliti. Anggota kelompok membahas materi dengan setuntas-

tuntasnya, anggota kelompok sudah bisa menemukan jalan keluar bagi

pemecahan masalah. Meskipun pelaksanaan kegiatan dilakukan pada

siang hari, tetapi kelompok masih bersemangat mengikuti kegiatan

karena kelompok masih menjungjung tinggi kontrak yang telah

disepakati pada saat awal kegiatan ini dilaksanakan. Suasana santai tapi

serius membahas masalah yang dibahas.

3) Pertemuan ke III

Pada pertemuan terakhir ini dengan siswa 15 orang yang

membahas tentang tema “Merasa dikucilkan dalam berteman”

a) Pengertian dikucilkan

b) Kenapa seseorang dikucilkan

c) Bagiamana agar tidak dikucilkan oleh orang lain
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Dimana dalam proses bimbingan kelompok para anggota kelompok

Sudah tampak peningkatan yang berarti, para anggota kelompok sudah

menunjukkan keaktifan dalam berpendapat menyumbangkan gagasan

terhadap masalah yang dibahas. Terlihat sebanyak dua belas siswa yang

berpendapat. Suasana hangat dan akrab terlihat sekali. Dinamika

kelompok terlihat sudah terbentuk, karena anggota tidak merasa malu

atau canggung untuk berpendapat dan memberikan umpan balik

walaupun ada pro dan kontra terjadi tetapi para siswa bisa mnyelesaikan

secara bersama-sama dan mulai tidak mementingkan kepentingan

pribadi tetapi sama-sama mengambil makna dari pendapat masing-

masing.

Pada pertemuan ini mulai tampaknya perubahan yang terjadi dalam

diri siswa dimana konsep diri siswa yang rendah atau negatif mulai

berangsur-ansur menjadi kearah yang positif.

Para anggota kelompok mulai terbuka mengungkapkan ganjalan

yang dirasakan. Siswa yang mengemukakan pendapatnya di depan

anggota kelompok dengan lebih rinci. Terlihat sekali dinamika

kelompok yang sudah terbentuk, karena anggota berpendapat dengan

terbuka dan aktif sehingga terlihat perubahan suasana yang

menyenangkan pada awal proses bimbingan hingga selesai.

C. Pembahasan Hasil
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Dalam penelitian ini terjadi peningkatan konsep diri yang awalnya negatif

menjadi positif, sebelum dan sesudah diberikan layanan bimbingan kelompok

siswa sudah bisa merubah pola pikir yang terkait dengan konsep diri.

Penurunan tersebut seblum dilakukannya bimbingan kelompok sebanyak

53% siswa yang malu menunjukan bakat karena bakat saya tidak bagus setelah

dilkukan bimbingan kelompok berkurang menjadi 27 %, sebelum dilkukannya

bimbingan kelompok siswa yang mudah tersinggung sebesar 54% dan setelah

dilkukan bimbingan kelompok menjadi 27 %, sebanyak 60% siswa tidak

menyukai seseorang setelah dilakukannya bimbingan kelompok berkurang

sebesar 14%, sebanyak 54% siswa yang suska menetertawakan teman ketika salah

didepan kelas setelah dilkukannya bimbingan kelompok berkurang menjadi 33%,

sebanyak 54% siswa tidak senang mengikuti pelajaran kelompok setelah

dilkukannya bimbingan kelompok berurang sebesar 27%, sebelum dilkukannya

bimbingan kelompok sebanyak 54% siswa yang hubungan dalam berteman tidak

bertahan lama menjadi 33% setelah dilakukan layanan bimbingan kelompok,

sebnyak 54% siswa merasa diremehkan oleh oarang lain setelah diberikan

perlakuaan yaitu bimbingan kelompok berkurang sebesar 26 %, dan sebnyak 54%

siswa yang berbohong/ berkata tidak jujur sebelum dilakukan bimbingan

kelompok setelah diberikan perlakuan berkurang sebesar 27%.

Selain dilihat dari persentase, dimana sebelum diberikan perlakuan

layanan bimbingan kelompok masih banyak siswa yang konsep dirinya negatif

terutama sebagian siswa menanggapi kritikan sebagai celaan atas kekurangan
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yang dimiliki, masih ada siswa yang tidak berani mengungkapkan pendapat saat

proses pembelajaran, masih ada siswa yang merasa bahwa tidak memiliki

kemampuan dalam bersaing dengan temannya, ada siswa yang terisolir dari

pergaulan, beberapa siswa masih peka terhadap kritikan (tanggapan orang lain),

ada siswa yang merasa rendah dari orang lain, ada siswa merasa tidak disenangi

oleh teman sebaya, beberapa siswa mudah merasa tersinggung, ada anak yang

tidak memperhatikan ketika pelajaran berlangsung, terdapat siswa yang sulit

memahami kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Sesuai dengan masalah yang

dialami anggota kelompok, maka peneliti menetapkan layanan bimbingan

kelompok sebagai media yang digunakan. Dengan diberikannya layanan

bimbingan kelompok membantu anggota kelompok memperoleh kesempatan

untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan yang dialaminya melalui

dinamika kelompok.

Pada penelitian ini peneliti melaksanakan tatap muka sebanyak 5 kali.

Pada pertemuan pertama siswa kelas VII di MTs Baitul Makmur. Diberikan pre

test sebagai tes awal untuk mengetahui bagaimana tingkat konsep diri siswa

khususnya yang negatif sebelum menggunakan layanan bimbingan kelompok.

Selanjutnya, pada pertemuan kedua peneliti melakukan layanan bimbingan

kelompok. Pemimpin kelompok melakukan layanan bimbingan kelompok dengan

melihat kondisi konsep diri negatif siswa yang dilihat dari hasil pre test yang

telah dihitung sebelumnya, kemudian pertemuan ketiga para anggota mulai

terbuka mengungkapkan masalah yang dirasakan, pada pertemuan keempat
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anggota kelompok terlihat bebas mengungkapakan pendapat atau ide-ide untuk

membantu memecahkan masalah yang dialami anggota yang lain dengan tuntas.

Selanjutnya peneliti memberikan post test sebagai tes akhir pada pertemuan

kelima untuk mengetahui apakah ada penurunan konsep diri negatif siswa kelas

VII di MTs Baitul Makmur.

Pada penelitian ini soal pre test dan post test dilakukan tes uji tingkat

validitas konstruksi. Untuk mengetahui apakah soal tersebut sudah memenuhi

kriteria tes yang baik atau belum. Berdasarkan hasil analisis dari 35 soal pre test

dan post test dinyatakan valid semua. Berdasarkan hasil analisis data yang

diperoleh diatas ini menunjukan bahwa ada penurunan konsep diri negatif siswa

setelah diberikan perlakuan layanan bimbingan kelompok. Sehingga siswa untuk

selanjutnya dapat mengembangkan konsep diri yang positif.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka teknik layanan bimbingan

kelompok mampu mengembangkan konsep diri siswa. Dimana dalam penelitian

ini siswa diharapkan konsep diri yang negatif seperti malu maju didepan kelas

dan tidak senang mengikuti pelajaran kelompok menjadi lebih percaya diri lagi

ketika maju didepan kelas dan mau mau mengikuti pelajaran kelompok selama

proses pembelajran berlangsung. Diharapkan pula agar siswa mampu menghadapi

setiap masalah atau tantangan untuk mengembangkan konsep diri yang negatif

tersebut menjadi hal yang positif.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dikemukakan

beberapa kesimpulan sebagai berikut:

11. Sebelum diberikannya layanan bimbingan kelompok, konsep diri yang negatif

yang dilakukan oleh siswa yaitu terutama sebagian siswa menanggapi kritikan

sebagai celaan atas kekurangan yang dimiliki, masih ada siswa yang tidak

berani mengungkapkan pendapat saat proses pembelajaran, ada siswa yang

pesimis, ada siswa merasa tidak disenangi oleh teman sebaya, beberapa siswa

mudah merasa tersinggung.

12. Selain dilihat dari hasil persentase dan menggunakan metodd validitas

konstruk dimana dapat dikatakan layanan bimbingan kelompok berhasil,

karena anggota kelompok berhasil apabila siswa sudah mulai bisa

mengungkapkan pendapat saat proses pembelajaran dan meau melaksanakan

pelajaran kelompok. Berdasarkan hasil persentase dan observasi dapat

diketahui adanya perubahan yang signifikan antara bimbingan kelompok

dalam mengembangkan konsep diri siswa di MTs Baitul Makmur.

13. Layanan bimbingan kelompok efektif dalam mengembangkan konsep diri

siswa, terbukti dari hasil perhitungan tingkat konsep diri negatif siswa

sebelum dan setelah memperoleh perlakuan berupa layanan bimbingan
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kelompok mengalami perubahan yang mana bimbingan kelompok efektif

dalam mengembangakan konsep diri yang tadinya negatif atau rendah menjadi

lebih positif.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas dapat dikemukakan beberapa saran

sebagai berikut:

1. Bagi sekolah, dapat memberikan dukungan secara penuh dalam

penyelenggaraan layanan bimbingan konseling (BK) kepada guru bimbingan

dan konseling atau konselor, sehingga efektif atau berdaya guna dalam

mengembangkan konsep diri siswa terutama yang negatif menjadi positif.

2. Bagi guru pembimbing, hendaknya menerapkan layanan bimbingan kelompok

ini sebagai alternatif untuk mengembangkan konsep diri siswa.

3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian terkait dengan

teknik bimbingan kelompok untuk meningkatkan konsep diri, perlu kiranya

mengkaji dari sudut pandang atau cara pendekatan yang lain untuk

mengembangkan konsep diri siswa agar positif.
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Kisi-Kisi Angket

Variabel Indikator Item No Item

Konsep

Diri

Negatif

Konsep diri  :

• Pesimis

Saya malu maju didepan

kelas karena badan saya

pendek/tinggi/gemuk/kurus

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Menurut saya teman-teman

saya kurang menyukai saya

karena saya tidak

cantik/tampan

Takut berbuat salah dan

ragu-ragu dalam mengambil

keputusan

Tidak menyadari kelebihan

diri sendiri

Dibandingkan dengan

teman-teman yang lain saya

merasa paling bodoh

Saya malu jika harus

menunjukan bakat yang

saya miliki karena bakat

saya tidak bagus

Takut berbicara didepan

kelas

Saya merasa tidak mampu



memenuhi keinginan orang

tua untuk berprestasi lebih

baik

• Tidak mau

dikritik

Mudah merasa tersinggung 11,12,13,14,15,16,17,18

Mudah Marah

Tidak menyadari

kekurangan diri sendiri

Kurang disiplin dalam

melakukan suatu hal

Keras kepala, terlalu kuat

dalam mempertahankan

pendapat sendiri

Merasa emosi tidak

terkontrol (berkelahi)

Tidak senang ketika teman

memberikan nasehat

Saya tidak senang jika ada

teman yang ikut campur

urusan ibadah saya

• Cenderung

bersikap

hiperkritis

Saya suka mencela ketika

seseorang sedang berbicara

19,20,21,22,23,24,25,26

,27

Sering membesar-besarkan

sesuatu yang sebenarnya



tidak perlu

Kurang memperhatikan

kepentingan orang lain

Kurang terbuka terhadap

orang lain

Membantah apa yang

dikatakan oleh orang lain

Tidak menyukai seseorang

Suka menetertawakan

teman ketika teman salah

berbicara didepan kelas

Tidak senang mengikuti

pelajaran kelompok

Menggangu teman sewaktu

pelajaran berlangsung

• Responsif

terhadap

pujian

Senang/bangga ketika

diberi pujian

28,29

Menjadi salah tingkah

ketika diperhatikan oleh

oarang lain

• Cenderung

tidak

disenangi

Hubungan dalam berteman

tidak tahan lama

30,31,32,33,34,35

Merasa diremehkan oleh



orang lain

Merasa tidak senang karena

dibicarakan oleh orang lain

Tidak mempunyai teman

akrab untuk mengisi waktu

senggang

Merasa dikucilkan dalam

kelompok belajar

Berbohong/ berbuat tidak

jujur



Angket Penelitian

Nama :

Kelas :

PETUNJUK PENGISIAN

• Isi identitas diri pada kolom yang tersedia

• Bacalah terlebih dahulu dengan teliti setiap item pernyataan angket dibawah

ini

• Pilihlah salah satu jawaban yang tersedia dengan memberi tanda checklist (√)

pada jawaban yang sesuai

• Jawablah pernyataan berikut dengan jujur

KETERANGAN

SL = Selalu

SR = Sering

KD = Kadang-kadang

TP = Tidak Pernah



NO Pernyataan SL SR KD TP

1 Saya malu maju didepan kelas karena badan saya

pendek/tinggi/kurus/gemuk

2 Menurut saya teman-teman saya kurang menyukai

saya karena saya tidak cantik/tampan

3 Saya merasa malu dengan pakaian yang saya pakai

4 Takut berbuat salah dan ragu-ragu dalam mengambil

keputusan

5 Tidak menyadari kelebihan diri sendiri

6 Sulit menyesuaikan dengan situasi baru

7 Dibandingkan dengan teman-teman yang lain saya

merasa paling bodoh

8 Saya malu jika harus menunjukan bakat yang saya

miliki karena bakat saya tidak bagus

9 Takut berbicara didepan kelas

10 Saya merasa tidak mampu memenuhi keinginan orang

tua untuk berprestasi lebih baik

11 Mudah marah

12 Mudah merasa tersinggung

13 Tidak menyadari kekurangan diri sendiri

14 Kurang disiplin dalam melakukan suatu hal

15 Keras kepala, terlalu kuat dalam mempertahankan

pendapat sendiri

16 Merasa emosi tidak terkontrol (berkelahi)

17 Tidak senang ketika teman memberikan nasehat

18 Saya tidak senang jika ada teman yang ikut campur

urusan ibadah saya



19 Saya suka mencela ketika seseorang sedang berbicara

20 Sering membesar-besarkan sesuatu yang sebenarnya

tidak perlu

21 Kurang memperhatikan kepentingan orang lain

22 Kurang terbuka terhadap orang lain

23 Membantah apa yang dikatakan oleh orang lain

24 Tidak menyukai seseorang

25 Suka menetertawakan teman ketika teman salah

berbicara didepan kelas

26 Tidak senang mengikuti pelajaran kelompok

27 Menggangu teman sewaktu pelajaran berlangsung

28 Senang/bangga ketika diberi pujian

29 Menjadi salah tingkah ketika diperhatikan oleh oarang

lain

30 Hubungan dalam berteman tidak bertahan lama

31 Merasa diremehkan oleh orang lain

32 Merasa tidak senang karena dibicarakan oleh orang

lain

33 Tidak mempunyai teman akrab untuk mengisi waktu

senggang

34 Merasa dikucilkan dalam berteman

35 Berbohong/ berbuat tidak jujur











DOKUMENTASI

Pemberian angket pre test

Layanan bimbingan kelompok pertama



Layanan bimbingan kelompok 2

Layanan bimbingan kelompok ketiga



Pemberian angket post test
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