








ABSTRAK 

Ririanti Rachmayanie, Nina Permatasari 2013, Keefektifan Teknik Role Playing 

Dalam Meningkatkan Self Confedence Siswa Pada Kelas X Sma Negeri 5 Banjarmasin 

Kata Kunci : Teknik Role Playing, Self Confudence 

Self Confudence adalah sikap positif individu yang menampakan dirinya untuk 

mengembangkan penilaian positif, terhadap diri sendiri maupun terhadap 

lingkungan/situasi yang dihadapinya. Namun pada kenyataannya hasil studi 

pendahuluan dari interviu dengan siswa dan konselor sekolah ibu Mariatul Qibtiyah, 

S,Pd bahwa ada siswa yang memperlihatkan ciri-ciri Self Confudence  rendah. Yaitu 

seperti tidak berani mengajukan pertanyaan atau pendapat pada proses pembelajaran, 

tidak berani tampil didepan kelas, bicara gugup kalau didepan orang banyak, merasa 

bentuk fisiknya tidak sempurna dari teman-teman yang lain, status sosial ekonomi yang 

rendah, sering menyendiri atau memiliki teman yang terbatas, kurang aktif didepan 

kelas pada saat kegiatan belajar mengajar. 

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatakn Self Confudence  siswa 

yaitu dengan memberikan teknik Role Playing . Role Playing adalah bermain peran 

atau berekting sesuai peran yang telah ditentukanterlebih dahulu untuk tujuan-tujuan 

tertentu. tujuan yang diharapakn dalam penelitian ini mengetahui keefektifan teknik 

role playing dalam meningkatkan Self Confudence siswa. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan rancangan 

Fra- Eksperimen Desain (nondesigns) dengan bentuk desain Intect-Group Comparison, 

yaitu dalam desain ini menyediakan dua kelompok penelitian, yaitu sejumlah 

kelompok untuk penelitian (yang menawarkan penelitian) dan setengah untuk 

kelompok kontrol (yang tidak diberi penyelesaian). Populasi yang dipilih adalah siswa 

kelas XE. Teknik menerima sampel menggunakanPurposive Sampling, melalui krieria 

inklusi diperoleh 12 siswa sebagai sampel peneliian. Instrumen penelitian yang 



digunakan adalah bahan yang terdiri dari "Pedoman Teknik Role Playing dalam 

meningkatkan Self Confidence Siswa.  

Teknik analisis data menggunakan analisis t-test, uji normalitas dan uji 

linearitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan perubahan yang signifikan 

Percaya Diri siswa setelah diberikan teknik Role Playing pada taraf kepercayaan - 0,05 

(95%) yaitu bahwa S 1,83, lut, 1,81 Maka Ho ditolak. J prosentasi percaya diri siswa 

sebelum dan diberikan teknik bermain peran. adi keputusan yang diambil 

menggunakan Ha, yaitu Adanya perbedaan prosentasi Self Confidence siswa sebelum 

dan sesudah diberikan teknik role playing. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa sebelum 

diberikan teknik bermain peran prosentasi kepercayaan diri rata - rata sebesar 38,2% 

dalam kategori rendah setelah diberikan bantuan menggunakan teknik peran bermain 

prosentasi kepercayaan diri ratarata meningkatkan peningkatan menjadi 83,3% dalam 

kategori sangat tinggi dan dari hasil analisis t - test menunjukkan that5 1,83> tab 2,22 

8 dengan taraf kepercayaan 95%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa: "teknik 

role playing efektif dalam meningkatkan Self Confidence siswa, yang ditandai dengan 

skala peningkatan Self Confidence siswa. 

 Rekomendasi yang diajukan kepada guru bimbingan dan konseling diharapkan 

dapat memadukan teknik bermain peran dengan dapat meningkatkan kepercayaan diri 

siswadan mencari pembelajaran yang menyenangkan. Sementara untuk peneliti 

selanjutnya menggunakan tertentu mengenai behavioral, meminta psikoanalisa, 

meminta REBT atau Rasional Emotif Theraphy dan sebagainya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bimbingan merupakan suatu upaya dalam membantu individu (siswa) agar 

memperoleh pemahaman dan pengarahan diri yang diperlukan untuk menyesuaikan 

dirinya dengan lingkungan sekolah sehingga ia dapat mengembangkan dirinya secara 

optimal (Juntika, 2008: 81). Salah satu aspek dari konseli atau siswa yang perlu 

diperhatikan adalah self confidence, yang merupakan salah satu modal dalam 

kehidupan yang harus ditumbuhkan pada diri setiap siswa agar kelak mereka dapat 

menjadi manusia yang dapat mengontrol berbagai aspek yang ada pada dalam dirinya, 

dengan kemampuan tersebut siswa akan lebih jernih dalam mengatur tujuan dan 

sasaran pribadi yang jelas,  maka akan lebih mampu dalam mengarahkan prilaku 

menuju keberhasilan. Seperti yang dikemukakan oleh (Fatimah, Enung. 2010: 149) 

bahwa self confidence adalah sikap positif individu yang memampukan dirinya untuk 

mengembangkan penilaian positif, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap 

lingkungan/situasi yang dihadapinya. 

Self confidence merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kehidupan 

sukses seseorang, karena self confidence yang mantap akan menimbulkan motivasi dan 

semangat yang tinggi pada jiwa seseorang, hasil penelitian (Suhardita, Kadek. 2010: 1) 

pentingnya memiliki self confidence yang tinggi karena self confidence merupakan 

suatu proses pengembangan diri, dengan segala kemampuan dan kreatifitas dirinya 

untuk tampil sebagai sosok yang penuh percaya diri, dari hail penelitian tersebut 

menunjukan bahwa terdapat perubahan yang signifikan dengan penggunaan teknik 

permainan dalam bimbingan kelompok efektif di gunakan untuk meningkatkan self 

confidence siswa. 

Hakim, Thursan, (2005: 8) mengatakan individu yang self confidence tinggi 

akan memandang kelemahan sebagai hal yang wajar dimiliki oleh setiap individu, 

karena individu yang memiliki self confidence tinggi akan mengubah kelemahan 



menjadi yang dimiliki menjadi motivasi untuk mengembangkan kelebihannya dan 

tidak akan membiarkan kelemahannya tersebut menjadi penghambat dalam 

mengaktualisasikan kelebihan yang dimilikinya. Dari hasil penelitian (Yuniarti, Yesi, 

2010:1) menunjukan bahwa adanya peningkatan pada siswa yang kurang percaya diri 

setelah diberikan konseling rasional emitif. Namun adapula individu yang memiliki 

self confidence rendah menurut (Hakim, Thursan, 2005:10) yaitu suatu perasaan 

negatif seseorang terhadap kekurangan yang ada pada dalam dirinya, dan dari hasil 

penelitian (Hartanti, Ertin Puji. 2005: 1) self confidence rendah dapat menghambat 

proses belajar dan aktualisasi diri, dengan konseling kelompok behavioral signifikan 

mampu meningkatkan self confidence pada siswa.  

Menurut (Hakim, Thursan. 2005: 8) orang yang memiliki self confidence 

rendah yaitu: 1) mudah cemas dalam menghadapi persoalan dengan tingkat kesulitan 

tertentu, 2) memiliki kelemahan dan kekurangan dari segi mental, fisik, sosial, 

ekonomi, 3) sulit menetralisasi timbulnya ketegangan dalam suatu situasi, 4) gugup 

dan kadang-kadang bicara gagap, 5) sulit menerima realita diri, 6) pesimis, dan 7) 

menilai dirinya tidak mampu. Sejalan dengan penelitian (Rohayati, Icue, 2010: 1) self 

confidence yang rendah dapat mengakibatkan siswa merasa rendah diri dan merekan 

akan tumbuh menjadi pribadi yang pesimis dan hasil penelitian tersebut menunjukan 

bahwa program bimbingan teman sebaya efektif meningkatkan self confidence siswa. 

Adapaun faktor yang mempengaruhi perkembangan self confidence menurut 

Hakim, Thursan (2005: 12) diantaranya 1) pengaruh lingkungan dimana seseorang 

selalu disalahkan, tidak percaya dan diremehkan oleh lingkungan, 2) sering dikucilkan 

oleh teman sejawat, 3) pola asuh orang ua yang sering melarang kegiatan anak, 4) 

kurang kasih sayang dan pujian dari keluarga, 5) tertular sifat orang tua atau keluarga 

yang minder, 6) trauma kegagalan dimasa lalu, 7) merasa bentuk fisik yang tidak 

sempurna, 8) merasa pendidikan rendah. Didukung dari hasil penelitian oleh ( Antika, 

Rindi. 2010: 1) self confidence rendah pada anak dapat timbul jika orang tua tidak puas 

dengan hasil yang dicapai oleh anak, suka mengkritik anak, sering memarahi anak jika 



anak berbuat kesalahan dan tidak mengijinkan anak melakukan hal yang meraka sukai, 

dan melalui permainan drama signifikan meningktkan self confidence siswa.  

Menanggapi kenyataan diatas sudah menjadi tugas personil sekolah (guru, 

konselor dan kepala sekolah) khususnya konselor bekerja sama dalam mengatasi 

permasalahan yang dialami siswa dalam meningkatkan self confidence disekolah. Dari 

berbagai cara yang bisa dilakukan oleh konselor sekolah dalam mengatasi 

permasalahan tersebut yaitu  dengan cara menggunakan teknik role playing dan 

sosiodrama, namun teknik yang lebih tepat meningkatkan self confidence yaitu teknik 

role palying. Adapun kelebihan teknik role playing yaitu menurut Sanjaya, Wina 

(2009: 160) a) bermain peran dapat dijadika bekal bagi siswa dalam menghadapi situasi 

yang sebenarnya kelak, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun 

menghadapi dunia kerja. b) bermain peran dapat mengembangkan kreatifitas siswa, 

karena dari simulasi siswa diberikan kesempatan bermain peran sesuai topik yang 

diperankan. c) bermain peran dapat menumpuk keberanian dankepercayaan diri siswa. 

d) memperkaya pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam 

menghadapi situasi sosial yang problematic, dan e) bermain peran dapat meningkatkan 

gairah siswa dalam proses pembelajaran. 

Melalui Teknik Role Playing dapat melatih keberanian siswa dalam 

mengekspresikan prilaku-prilaku tertentu dengan bermain peran, latian, dan sosial 

medeling atau meniru model-model sosial. Dan dari hasil penelitian (Purwitasari, 

Wahyu Indriani. 2008: 1) penerapan model role playing signifikan mempu 

meningkatkan keaktifan, keantusiasan dan prestasi belajar. John L. Shelton (1977) 

dalam (Surya, Muhammad. 2003: 22) mengemukakan bahwa maksut utama teknik 

Role Playing adalah untuk: a) mendorong kemampuan klien mengekspresikan seluruh 

hal yang berhubungan dengan emosinya, b) membangkitkan kemampuan klien dalam 

mengungkapkan hak asasinya sendiri tanpa menolak dan memusuhi hak asasiorang 

lain, c) mendorong kepercayaan pada kemampuan diri sendiri, d) meningkatkan 

kemampuan untuk memilih prilaku-prilaku yang cocok untuk dirinya sendiri.  



Solehudin (2008 : 14) siswa SMA adalah individu-individu yang berusia 

sekitar15-18 tahun, yakni individu-individu yang sedang menjalani usia remaja, begitu 

juga menurut Hurlock (1994 : 206) remaja berasalah dari istilah adolescence yang 

memiliki arti tumbuh untuk mencapai kematangan, baik menta, emosional, sosial, dan 

fisik. Seperti di SMA Negeri 5 Banjarmasin yang beralamat di Jalan Sultan Adam RT. 

20 No. 85, telpon (0511) 3352946 Banjarmasin 70122, merupakan suatu lembaga 

pendidikan yang berperan penting dalam perkembangan remaja, yang mana banyak 

memilki siswa-siswi yang beraneka ragam latar belakang, khususnya memiliki self 

confidence yang beranekaragam pula.  

Berdasarkan need assessment dan observasi yang dilakukan di SMA Negeri 5 

Banjarmasin dengan konselor sekolah sekolah masih bnayak siswa yang menunjukan 

indikator self confidence rendah diantaranya tidaka berani mengajukan pertanyaaan 

atau pendapat pada saaat proses belajar, tidak berani tanpil didepan kelas , bicara gugup 

kalau didepan orang banyak, merasa bentuk fisik tidak sempurna dari teman-teman 

yang lain , status sosial ekonomi yang rendah, dan memiliki teman yang terbatas. 

Studi pendahuluan tahap kedua dilakukan pada bulan september 2013, peneliti 

melakukan interviu dengan subjek penelitian yaitu kalas X yang terdiri dari XA, XB, 

XC, XD, XE, XF dan XG. Penelitian pelakukan interviu secara random yaitu masing-

masing kelas diberikan item-item pertanyaan yang berhubungan dengan self 

confidence, masing-masing kelas terdiri dari 10 siswa dan jumlah keseluruhan menjadi 

70 siswa. dari hasil interviu dapat disimpulkan bahwa dari 70 siswa yang diberi item-

item pertanyaan terdapat siswa yang mengalami masalah self confidence khususnya 

kelas XE merupakan kelas yang banyak mengalami banyak hambatan-hambatan dalam 

self confidence. Dan dari hasil interviu dengan konselor sekolah ibu Mariatul Qibtiyah, 

S,Pd bahwa kelas XE ada siswa yang memiliki ciri-ciri self confidence rendah. Adapun 

masalah self confidence siswa tersebut tidak berani mengajukan pertanyaan atau 

pendapat pada saat proses belajar , tidak berani tanpil didepan kelas, bicara gugup kalau 

didepan banyak orang, merasa bentuk fisisk tidak sempurna dari teman-teman yang 



lain, status sosial ekonomi yang rendah, merasa dirinya kurang pintar, dan memiliki 

teman yang terbatas.  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka digunakan teknik Role Playing  

untuk meningkatkan self confidence siswa. didukung oleh hasil penelitian (Widiawati, 

Ririn. 2009: 1) dari hasil penelitian tersebut terbukti bahwa teknik role playing dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa dan hail penelitian oleh (Seran, Eliana Yunitha. 

2010. :1)teknik Role Playing signifikan dalam meningkatkan kemampuan berfikir 

kritis dan kepekaan sosial siswa. 

Adapun strategi teknik role playing adalah 1) merumuskan tujuan yang akan 

dicapai, 2) melatar belakangi cerita role playing dan bermain peran tersebut, 3) guru 

menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan Role Playing dan bermain peran melalui 

peranan yang harus siswa lakukan/mainkan, 4) menetapkan siapa-siapa diantara siswa 

yang panat memainkan/melakukan jalannya suatu cerita dan termasuk peran penonton, 

5)guru dapat menghentikan jalannya permainan apabila telah mencapai titik klimaks, 

6) sebaiknya diadakan latihan-latihan secara matang, kemudian diadakan uji coba 

terlebih dahulu, sebelum role playing dipentaskan dalam bentuk sebenarnya. (Wahab, 

Abdul Aziz.2007: 109).  

Harapan dalam peneltian ini adalah agar dengan adanya pelaksanaan teknik 

Role Playing dapat membantu siswa yang self confidence rendah menjadi self 

confidence tinggi serta sebelum melaksanakan teknik ini hendaknya konselor 

memahami tahapan-tahapan dan prosedur teknik Role Playing agar tujuan dari 

penelitian dapat tercapai dengan baik serta klian dapat merasakan manfaat dari layanan 

yang diberikan. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian eksperimen yang berjudul “ Keefektifitasan Teknok Role 

Playing dalam Meningkatkan self confidence  Siswa Pada Kelas X SMA Negeri 5 

Banjarmasin” 

 

 

 



 

 

B. Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran self confidence siswa kelas X di SMA Negeri 5 

Banjaramasin sebelum/pra diberikan teknik Role Playing? 

2. Bagaimana gambaran self confidence siswa kelas X di SMA Negeri 5 

Banjaramasin setelah/pra diberikan teknik Role Playing? 

3. Bagaimana keefektifan teknik Role Playing dalam meningkatkan Self 

Confidence siswa kelas X di SMA Negeri 5 Banjarmasin? 

4. Bagaimana pelaksanaan teknik Role Playing dalam meningkatkan Self 

Confidence siswa kelas X di SMA Negeri 5 Banjarmasin? 

 

C. Batasan Masalah  

Agar masalah yang diteliti lebih terarah pada hal-hal sekitar 

permasalahan dan sasaran yang dimaksut, maka masalah yang akan dibahas 

pada oenelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Gambaran self confidence siswa kelas X di SMA Negeri 5 Banjaramasin 

sebelum/pra diberikan teknik Role Playing 

2. Gambaran self confidence siswa kelas X di SMA Negeri 5 Banjaramasin 

setelah/pra diberikan teknik Role Playing 

3. Keefektifan teknik Role Playing dalam meningkatkan Self Confidence 

siswa kelas X di SMA Negeri 5 Banjarmasin 

4. Pelaksanaan teknik Role Playing dalam meningkatkan Self Confidence 

siswa kelas X di SMA Negeri 5 Banjarmasin 

 

D. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui gambaran self confidence siswa kelas X di SMA Negeri 

5 Banjaramasin sebelum/pra diberikan teknik Role Playing 



2. Untuk mengetahui gambaran self confidence siswa kelas X di SMA Negeri 

5 Banjaramasin setelah/pra diberikan teknik Role Playing 

3. Untuk mengetahui keefektifan teknik Role Playing dalam meningkatkan 

Self Confidence siswa kelas X di SMA Negeri 5 Banjarmasin 

4. Untuk mengetahui pelaksanaan teknik Role Playing dalam meningkatkan 

Self Confidence siswa kelas X di SMA Negeri 5 Banjarmasin 

 

E. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak, terutama pihak-

pihak yang memiliki hubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 

Adapun pihak-pihak yang dimaksut yakni sebagai berikut:  

1. Kepala Sekolah 

Sebagai informasi tambahan dalam melaksanakan pengawasan terhadap 

konselor dalam melaksanakan teknik Role Playing. 

2. Guru Mata Pembelajaran 

sebagai bahan informasi tambahan guna meningkatkan kualitas 

pengajaran agar tercapai hasil yang optimal, serta menyampaikan informasi 

kepada siswa bahawa konselor juga dapat menjalin kerjasama dengan guru 

mata pembelajaran guna membantu siswa dalam mengentaskan 

masalahnya.   

3. Konselor Sekolah  

Sebagai bahan informasi yang berguna bagi siswa untuk memahami 

maksut dan tujuan pemberian layanan oleh konselor, sehingga dapat 

mencapai tujuan yang diharapkan.  

4. Siswa  

Sebagai bahan informasi  yang berguna bagi siswa untuk memahami 

maksut dan tujuan pemberian layanan oleh konselor, sehingga dapat 

mencapai tujuan yang diharapakan.   

5. Peneliti 



Digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan sebagai hasil dari 

observasi secara langsung dengan menggunakan teknik role playing, guna 

peneliti kelak dapat memberikan layaanan yang optimal sesuai dengan 

kebutuhan siswa.  

6. FKIP Unlam  

Sebagai bahan informasi data ilmiah guna mengembangkan ilmu 

pengetahuan pada lembaga pendidikan serta menjadi bahan pertimbnagan 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

F. Definisi Operasional 

1. Pengertian teknik Role Playing  

Role Playing adalah suatu teknik simulasi/bermain peran yang 

dimainakan oleh siswa dengan menerapkan suatu cerita yang disertai 

dengan penonton sera dibimbing oleh guru hingga mencapai titik klimaks 

sesuai tujuan yang ingin dicapai. 

 

2. Self Confidence  

Self Confidence adalah individu yang percaya atas kemampuan yang 

dimilikinya, tidak menunjukan sikap konformis demi diterima dalam 

kelompok, individu tersebut berani menerima dan menghadapi suatu 

penolakan dari orang lain, memiliki emosi yang stabil,  tidak mudah 

menyerah pada nasib atau keadaan, tidak bergantung pada orang lain, 

mampu berfikir positif baik terhadap diri sendiri maupun orang lain serta 

memiliki harapan-harapan yang realistik.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Konseling Kelompok 

1. Pengertian Konseling Kelompok  

Marle M. Ohlsen (1970) dalam (M. Nursalim dan Retno Tri Hariastuti, 

2007 : 3) menyatakan bahwa: konseling kelompok adalah suatu hubungan antara 

konselor dengan satu atau lebih klien yang penuh perasaan penerimiaan, 

kepercayaan dan rasa aman. Dalam hubungan ini klien belajar menghadapi, 

mengekspresikan dan menguasi perasaan-perasaan, serta pemikiran-pemikiran 

yang mengganggunya dan merupana satu masalah baginya. Mereka 

mengembangkan keberanian dan rasa kepercayaan kepada diri sendiri, 

mengamalkan apa yang dipelajarinya dalam mengubah tingkah lakunya.  

Layanan konseling kelompok pada hakikatnya adalah suatu proses antara 

pribadi yang dinamis, yang terpusat pada pikiran dan prilaku yang disadari. Proses 

itu mengandung ciri-ciri terapeutik seperti pegungkapan pikiran, pikiran secara 

leluasa, orientasi pada kenyataan, pembukaan diri mengenai seluruh perasaan 

mendalam yang dialami, saling percaya, saling perhatian, saling pengertian, dan 

saling mendukung. Semua ciri terapuetik itu diceiptakan dan dibina dalam suatu 

kelompok kecil dengan cara mengungkapkan kesulitan dan keprihatinan pribadi 

kepada sesama anggota kelompok dan konselor. (Winkel,W,S. 2007: 590). 

 

2. Tujuan Konseling Kelompok  



Dink Mayer & J.J Muro (1979: 11) dalam ( Nursalim, M dan Retno Tri 

Hariastuti, 2007:6) tujuan yang dapat dicapai siswa sebagai anggota konseling 

kelompok yaitu: 

a. Membantu masing-masing anggota kelompok untuk memahami dan 

mengenali diri membantu dalam proses mencarai identitas 

b. Membentu individu mengembangkan penerimaan diri yang makin tinggi 

dan perasaan berharga sebagai pribadi 

c. Mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan interpersonal pada 

diri anggota yang memungkinkan mereka untuk mengatasi tugas 

perkembangan dalam bidang pribadi dan sosial 

d. Mengembangkan kemampuan self-direction, problem solving, dan 

membantu anggota mengalihkan kemampuan inin untuk digunakan dalam 

pekerjaan dan kontak sosial reguler  

e. Mengembangkan kepekaan terhadap kebutuhan orang lain yang 

menimbulkan penyaluran yang bertambah terhadap tanggung jawab atas 

prilaku sendiri untuk membantu anggota menjadi mengidentifikasi diri 

dengan perasaan orang lainserta untuk mengembangkan kempuan yag lebih 

tinggi untuk bersikap empatik 

f. Membantu anggota menjadi pendengar yang empatik yang tidak hanya 

mendengar yang dikatakan tetapi juga mengenali perasaan yang menyertai 

apa yang dikatakan 

g. Mengembangkan kemampuan anggota untuk kongruen dengan diri sendiri, 

benar-benar mampu menawarkan secara akurat apa yang dipikirkan dan 

dipercayainya, menyetakan apa yang dimaksut 

h. Membantu anggota merumuskan tujuan-tujuan khusus yang dapat diukur 

dan diamati dari segi prilaku, dan mambantu mereka membuat komitmen 

untuk bergerak menuju tuuan-tujuan itu 



i. Membantu anggota mengembangkan perasaan berkelompok dan 

penerimaan oleh orang lain yang memberikan rasa aman dalam menghadapi 

tantangan hidup 

j. Membantu anggota dalam mengembangkan keberanian dan membantu 

untuk mengambil resiko. 

 

3. Manfaat Konseling Kelompok 

Dalam setting sekolah, kegiatan konseling dapat membantu siswa dalam 

penyesuaian sosial dilingkungan yang baru, sebab pada masa itu dorongan 

teman sebaya merupakan sesuatu yang amat penting yang dapat memotovasi 

mereka melakukan kegiatan yang bermanfaat. Selain itu, konseling kelompok 

berguna untuk membantu individu dalam meyelesaikan tugas-tugas 

perkembangan seksual, moral, dan afektif. (Gazdan, 1984) dalam (Nursalim, M 

dan Retno Tri Hariastuti, 2007: 8) 

 

4. Fase-fase dalam proses Konseling Kelompok (Winkel,W.S, 2006:614)   

Fase/tahap 

dalam proses 

Konseling 

Pihak para konseli 

(Kelompok Konseli) 

Pihak Konselor 

1.Pembukaan 1.membina hubungan 

pribadi dengan anggota-

anggota kelompok dan 

konselor 

A. Menanggapi ucapan 

“selamat datang” dari 

monselor 

1.membangun hubungan 

pribadi dengan kelompok 

kenseli. 

A. Menyambut kedatangan 

para konseli 

 

B. Memperkenalkan diri 

dan memeprsilahkan 



B. Saling memperkenalkan 

diri 

C. Mendengarkan 

penjelasan konselor, 

mengajukan pertanyaan 

berpegang pada tata cara 

yang ditetapkan.  

konseli untuk 

memperkenalkan diri. 

 

C. Memberikan 

penjelasan-penjelasan 

yang diperlukan, antara 

lain tujuan dan materi 

diskusi. 

 

D. Mempersilahkan 

masing-masing konseli 

untk mengemukakan 

masalahnya. 

2.Penjelasan  

Masalah 

2.masing-masing konseli 

mengutarkan pemikiran 

dan perasaannya berkaitan 

denagn materi diskusi. 

Mendengarkan ungkapan 

teman-teman dan 

menanggapinya. 

 

A.mendengarkan 

ungkapan dan 

menanggapinya (kalau 

tidak berbicara pertama 

kali) 

 

2. Menerima masing-

masing ungkapan konseli, 

menunjukan penghayatan 

dan membantu 

mengungkapakn diri 

secara memadai. 

A. Mendengarkan 

ungkapan masing-masing 

konseli. 

 

B.membantu masing-

masing konseli 

mengungkapkan diri dan 

membantu dalam 



B.mengemukakan 

pemikiran dan oerasaan 

sendir (bila mengangkat 

bicara) 

 

C.menanggapi perumusan 

yang diusulkan oleh 

konselor sehingga 

masalahnya menjadi milik 

kelompok   

menanggapi ungkapan 

teman 

 

C. Membuat ringkasan 

permasalahan dan 

mangusulkan suatu 

rumusan umum, dan 

mengkongkretkan materi 

diskusi. Menentukan 

pendekatan yang 

sebaikanya diterpkan.   

 

 

 

 

3.Penggalian 

Latar Belakang 

Masalah 

 3.masing-masing konseli 

menambah ungkapan 

pikiran dan perasaan, 

sehingga kedudukan 

masalah bagi masing-

masing konseli menjadi 

jelas. Mendengarkan 

ungkapan teman dan 

menanggapinya. 

A. Mendengar penjelasan 

konselor 

 

3.membantu para konseli 

mengungkapkan latar 

belakang masalah, dengan 

berpegang pada 

pendekatan yang dipilih 

untuk fase analisis kasus. 

A. Memberikan penjelasan 

tentang urutan hal-hal 

yang perlu dijelaskan 

misalnya pendekatan a-b-c 

menurut pendekatan ret 

 



B. Mendengarkan 

ungkapan teman dan 

menaggapinya(kalau tidak 

bicara lebih dahulu) 

 

C. Mengungkapkan pikiran 

dan perasaan sendiri, 

sesuai dengan petunjuk 

konselor. 

 

D. Mengakui adanya 

kebersamaan dengan saling 

mengutaran isi hati 

 

E. Membenarkan 

ikatan/kaitan yang 

ditunjukan oleh konselor 

 

 

F. Menentukan bersama 

keadaan ideal yang 

diharapakn, yaitu keadaan 

bila sudah tidak ada msalah 

lagi.    

B. Mendengarkan 

ungkapan masing-masing 

konseli dengan penih 

perhatian 

 

C. Membentu masing-

masing konseli menggali 

lebih dalam, misalnya 

dengan bertanya dan 

membantu dalam 

menanggapi ungkapan 

teman 

 

D. Mengajak kelompok 

berefleksi atas keterbukaan 

dalam shering bersama 

E. Menunjukan kaitan 

antara hal-hal yang 

terungkap, misalnya anatar 

a dan b dalam pendekatan 

ret 

 

F. Mengusulkan supaya 

kelompok merumuskan 

keadaan ideal yang 

didambakan kelompok, 

bila sudah tidak terasa ada 

masalah. 



4.Penyelesaian 

Masalah 

4.kelompok konseli 

membahs cara 

penyelesaian masalah 

A. Mendengarkan 

penjelasan konselor 

 

B. Menetapkan tujuan yang 

ingin dicapai 

 

C. Mendiskusikan 

bagiaman tujuan itu akan 

dicapai 

 

D. Menetapakn urutan 

langkah konkret yang 

diambil untuk mencapai 

tujuan 

 

 

 

E. Memberikan 

ikatan/kaitan yang 

ditunjukan oleh monselor 

 

F. Menyatakan 

kesediaannya untuk 

memulai melaksanakn 

langkah pertama, sebagai 

4.membantu para konseli 

menetukan penyesuaian 

yangtepat, dengan 

berpegang pada 

pendekatan yang dipilih 

untuk fase penyesuaian 

masalah 

A. Memberikan penjelasan 

mengenai apa saja yang 

akan dibahas 

 

B. Membentu kelompok 

menentukan tujuan yang 

ingin dicapai dan 

melibatakn diri dalam 

pencapaian tujuanitu 

 

C. Menentukan kelompok 

menentukannjalan yang 

ditempuh untuk mencapai 

ujuan itu 

 

D. Membantu kelompok 

menetukan aneka siasat 

yang akan diterapkan dan 

urutan seluruh langkah 

konkrit yang perlu 

ditempuh 



prasyarat untuk langkah-

langkah selanjutnya 

 

E. Menunjukan kembali 

antara kaitan antara hal-hal 

yang telah dibahas 

 

F. Mendorong kelompok 

untuk menyetakan 

kesediaan akan mulai 

melaksanakan langkah 

pertama 

5. penutup  5.masing-masing konseli 

mengungkapakan 

pengalamannya dalam 

proses konseling 

A. Mendengarkan ringkasn 

yang diberiakn oleh 

konselor dan 

melengkapinya 

 

B. Semua konseli 

mengungkapakn 

pengalamannya dalam 

berkonseling kelompok 

dan menyatakan rasa puas 

tentang hal-hal tersebut dan 

5. Mengakhiri proses 

konseling 

A. Memberikan ringkasan 

tentang jalan proses 

konseling selama sekian 

pertemuan 

 

B. Mempersilahkan 

masing-masing konseli 

mengungkapkan 

pertemuannya selama 

pertemuan-pertemuan, 

serta meyatakan perasaan 

puas mengenai hal-hal apa 

dan perasaan tidak puas 

tentang hal-hal apa 

(evaluasi) 

 



rasa tidak puas tentang hal-

hal lain(evaluasi) 

C. Menyatakan 

kemantapaannya dan 

menerima usul / saran 

konselor mengenai cara 

menilai kemajuan sendiri 

dimasa mendatang. 

  

C. Menegaskan kembali 

kemantapan yang telah 

dicapai oleh kelompok. 

Memberikan usul/saran 

mengenai cara menilai 

kemajuan dimasa 

mendatang 

 

D. Memberikan sanjungan 

dan membutuhkan 

semangat unruk berani 

bertindak 

E. Menawarkan bantuan 

dalam rangka tindak lanjut. 

5. Dinamika Kelompok Dalam Konseling Kelompok  

Dilihat dari tingkat aktivitsnya dan fungsinya, bagi konselor dan atau 

petugas lainnya, kelompok diklasifikasikan menjadi tiga tingkat kegiatan, yakni 

tingkat kelompok bimbingan, tingkat kelompok konseling, dan tingkat 

kelompok terapi. Bimbingan kelompok dipandang sebagai kelompok 

aktivitasnya terfokus kepada penyediaan informasi atau pengalaman melalui 

aktivitas yang terorganisasikan untuk mencegah berkembangnya masalah. 

Dengan tersediannya informasi yang dibutuhkan seperti informasi pendidikan, 

pribadi, sosial, dan karir, siswa diharapakan dapat membuat renana keputusan-

keputusan hidup yang tepat. Konseling kelompok memfokuskan diri dalam 

kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti modifikasi prilaku, mengembangkan 

keterampilan hubungan interpersonal, mengatasi masalah seksualitas dan 

pengambilan keputusan akhir. Kelompok terapi memberikan pengalaman yang 

intense kepada individu yang memiliki kebutuhan dan masalah emosional serta 



masalah perkembangan. Konseling terapi ini memiliki perbedaan dengan 

kelompok konseling dalm hal lama waktu dan kedalaman pengalaman dari 

individu yang terlibat di dalamnya. (Natawidjaja, Rochman, 2009: 67)  

B. Teknik Role Playing 

1. Pengertian Role Playing  

Bermain peran(role playing) adalah berekting sesuai peran yanhg telah 

ditentukan terlebih dahulu untuk tujuan-tujuan tertentu seperti menghidupkan 

kembali suasana historis misalnya mengungkapkan kembali perjuangan para 

pahlawan kemerdekaan atau mengungkapakn keadaan yang akan datang. 

(Wahab, Abdul Aziz. 2009: 109) 

Role Playing yakni bermain peran yang ditunjukan untuk mengkreasi 

kembali peristiwa masa lampau, mengkreasi kemungkinan masa depan, 

mengekspos kejadian masa kini, dan sebaginya.( Sydjana, Nana 2010:90) 

Menurut Ibrahim R dan Nana Syaodin (2003:107) bahwa metode beramain 

peran (Role Playing) merupakan metode yang sering digunakan dan 

memecahakn masalah yang dihadapi dengan hubungan an sosial dnegan orang-

orang dilingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dalam 

melaksanakannya siswa diberikan berbagai peran tertentu dalam melaksanakan 

siswa diberi berbagai peran tertentu dalam melaksanakn peran tersebut. Serta 

mendiskusiakn dikelas. 

2. Manfaat Metode Role Playing 

Melalui teknik Role Playing dapat melatih keberanian siswa dalam 

mengekspresikan prilaku-prilaku tertentu dengan bermain peran, latihan, dan 

sosial modeling atau meniru model-model sosial. John L, Shelton (1977) dalam 

Surya, Muhammad (2003: 22) mengemukakan bahwa maksut utama teknik 

Role Playing adalah untuk: 

a. Mendorong kemampuan klien untuk mengekspresikan seluruh hal yang 

berhubungan dengan emosinya 



b. Membnagkitkan kemampuan klien dalam mengungkapakn hak asasinya 

sendiri tanpa menolak atau memusuhi hak asasi orang lain 

c. Mendorong kepercayaan pada kemampuan diri sendiri 

d. Meningkatkan kemampua untuk memilih prilaku=prilaku yang cocok untuk 

dirinya sendiri. 

Djamarah, Syaiful, Bahri (2006:88) tujuan penggunaan metode Role 

Playing antara lain: 

a. Agar siswa dapat menghayati dan menghargai perasaan orang lain 

b. Dapat belajar bagaimana membagi tanggung jawab 

c. Dapat belajar bagaimana mengmbil keputusan dalam situasi kelompok 

secara spontan 

d. Merangsang siswa untuk berpikir dan  memecahkan masalah 

Role Playing atau bermain peran menggambarkan suatu peristiwa masa 

lampau atau dapat pula cerita  dimulai dengan barbagai kemungkinan yang baik 

kini maupun mendatang. (Ali, Muhammad. 2008:84) 

3. Kelebihan dan Kelemahan Metode Role Playing 

Kelebihan metode role playing menurut Djamarah, Syaiful, Bahri (2006: 

89) adalah: 

a. Siswa melatih dirinya untuk melatih, memahami, dan mengingat isi bahan 

yang akan didramakan. Sebagai pemain harus memahami, menghayati isi 

cerita keseluruhan, terutama untuk materi yang hendap diperankan. dengan 

demikian daya ingat siswa harus tajam dan tahan lama. 

b. Siswa akan lebih untuk berinisiatif dan kreatif. Pada waktu drama peran 

bermain dituntut untuk mengemukakan pendapatnya sesuai waktu yang 

btersedia 



c. Bakat yang akan terdpat pada siswa dapat dipupuk sehingga dimungkinkan 

akan muncul atau tumbuh bibit seni drama dari sekolah 

d. Kerja sama antara pemain dapat menunmbuhkan dan dibina dengan sebaik-

baiknya 

e. Siswa memperoleh kebiasaan untuk menerima dan membagi tanggung 

jawab dnegan sesamanya 

f. Bahasa lisan siswa dapat dibina menjadi bahasa yang baik agar mudah 

dipahami oleh orang lain. 

Menrut Sanjaya, Wina (2009:160) kelebihan teknik Role Playing sebagai 

metode belajar, diantaranya: 

a. Bermain peran dapat menjadi bekal bagi siswa dalam menghadapi situasi 

yang sebenarnya kelak, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat , 

maupun dunia kerja. 

b. Bermain peran dapat mengembangkan kreativitas siswa, karena melalui 

simulasi siswa diberi kesempatan untuk memainkan peran sesuai topik yang 

diperankan 

c. Bermain peran dapat memumpuk keberanian dan kepercayaan diri siwa 

d. Memperkaya pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam 

menghadapi berbagai situasi sosial yang problematik 

e. Bermain peran dapat meningkatkan gairah siswa dalm proses pembelajaran 

Menurut Wahab, Abdul Aziz(2009:111) kelemahan metode role playing 

antara lain: 

a. Jika siswa tidak dipersiapakn secara baik ada kemngkinan tidak akan 

melakukan secara sungguh-sungguh 

b. Bermain peran mungkin tidak akan berjalan dengan baik jika suasana kelas 

tidak mendukung 



c. Bermain peran tidak selamanya menuju arah yang diharpakn seseorang 

yang memainkan nya. Bahkan juga mungkin akan berlawanan dengan apa 

yang diharapkan 

d. Siswa sering kesulitan untuk memerankan peran secara baik khusunya jika 

mereka tidak diarahakan atau tidak ditugasi dengan baik. siswa perlu 

mengenal dengan baik apa yang diperankannya. 

e. Bermain membutuhkan waktu yang banyak/lama 

f. Untuk lancarnya bermain peran, diperlukan kelompok yang sensitif, 

imajinatif, terbuka, saling menganal, hingga bekerja sama dengan baik. 

 

4.  Strategi Pelaksanaan Teknik Role Playing 

Menurut Wahab , Abdul Ais (2009:109) mengemukakan secara rinci 

tentang strategi role playing dalam proses pembelajaran di kelas bagi guru dan 

siswa, yaitu: 

a. Merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan melalui metode ini. Dan 

tujuan tersebut diupayakan tidak terlalu sulit/berbelit-belit, akan tetapi akan 

lebih jelas dan mudah di laksanakan. 

b. Melatar belakangi cerita role playing dan bermain peran tersebut. Misalnya 

bagaimana guru menjelaskan latarbelakang kehidupan sahabat abu bakar 

sebelum menceritakan kisah sahabat abu bakar masuk islam. Hal ini agar 

materi pembelajaran dapat di pahami secara mendalam oleh siswa/anak 

didik. 

c. Guru menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan role playing dan bermain 

peran yang harus siswa lakukan/ mainkan. 

d. Menetapkan siapa-siapa siswa yang pantas memainkan jalan suatu cerita. 

Dalam hal ini termasuk peran penonton. 

e. Guru dapat menghentikan jalan permainan apabila telah sampai titik 

klimaks. Hal ini dimaksut agar kemungkinan-kemungkinan pemevahan 

masalah dapat didiskusikan secara seksama, dan 



f. Sebaiknya diadakan latihan-latihan secara matang, kemudiaan diadakan uji 

coba terlebih dahulu, sebelum role playing di pentaskan dalam bentuk yang 

sebenarnya. 

C. Self Confidence 

1. Pengertian  Self Confidence 

Lauster (1992) dalam (Ghufron, M. Nur. 2010:34) mendefinisikan Self 

Confidence diperoleh dari pengalaman hidup. Self Confidence merupakan salah 

satu aspek kepribadian yang beberupa keyakinan dan kemampuan diri 

seseorang sehingga tidak terpengaruh oleh orang lain dan dapat bertindak 

sesuai kehendak,gembira,optimis, cukup toleransi, dan bertanggung jawab. 

Kepercayaan diri berhubungan dengan kemampuan melakukan sesuatu dengan 

baik.  

Hakim, Thursan (2002: 6). Self Confidence merupakan sesuatu keyakinan 

seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya dan keyakinan 

tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan 

dalam hidup. Sebaiknya rasa kurang percaya diri merupakn suatu keyakinan 

negatif seseorang tehadap kekurangan-kekurangan yang ada diberbagai aspek 

kehidupan sehingga i merasa tidak mampu untuk mencapai berbagai tujuan 

didalam kehidupannya. 

Hambly, Kenneth. (1995:5) Self Confidence merupakan suatu keyakinan 

atau suatu kemampuan seseorang menghadapi segala situasi dengan tenang. 

Dari defibisi konsep Self Confidencediatas, peneliti simpulkan bahwa Self 

Confidence adalah individu yang percaya atas kemampuan yang dimiliki, tidak 

menunjukan sikap konformis demi diterima dalam kelompok, individu tersebut 

berani menerima dan menghadapi sustu penolakan dari orang lain, memiliki 

emosi yang stabil, tidak mudah menyerah pada nasib atau keadaan, tidak 

bergantung pada orang lain , mampu berfikir positif baik terhadap diri sendiri 

maupun orag lain seta memiliki harapan-harapan yang realistik.  

 



2. karakteristik individu yang memiliki self confidence tinggi  

Menurut Lauster (1992) dalam (Ghufron, M. Nur. 2010:35) orang yang 

memiliki Self Confidence yang positif adalah orang sebagai berikut:  

a. keyakinan kemampuan diri 

keyakinan kemampuan diri adalah sikap seseorang tentang dirinya, ia 

mampu secara sungguh-sungguh akan apa yang dilakukan 

b. optimis 

optimis adalah sikap positif yang dimiliki seseorang yang sellau berpandang 

baik dalam menghadapi segala hal tentang diri dan kemapuannya. 

c. Objektif  

Orang yang memandang permasalahan atau sesuaitu sesuai dengan 

kebenaran yang mestinya, bukan menurut kebenaran pribadi atau menurut 

diri sendiri. 

d. Bertanggung jawab 

Bertanggung jawab adalah kesediaan seseorang untuk menanggung segala 

sesuatu yang telah menjadi konsekunsinya. 

e. Rasional dan realistis 

Rasional dan realistis adalah analisis terhadap suatu masalah, suatu hal, dan 

sustu kejadian dengan menggunakan pemikiran yang dapat diterima oleh 

akal dan sesuaian dengan kenyataan.  

3. Karakteristik individu yang memiliki Self Confidence rendah 

Menurut Hakim, Thursan (2009:8) ciri0ciri orang yang Self Confidence rendah 

antara lain: 

a. Mudah cemas menghadapi persoalan dengan tingkat kesulitan tertentu 

b. Memiliki kekurangan atau kelemahan dari segi mental, fisik, sosial, atau 

ekonomi 

c. Sulit menetralisasi timbulnya ketegangan dlam satu situasi 

d. Gugup dan kadang-kadang bicara gagap 

e. Memiliki latang belakang pendidikan keluarga yang kurang 



f. Memiliki perkembangan yang kurang baik pada masa kecil 

g. Kurang memiliki kelebihan pada bidang tertentu dan tidak tahu bagaimana 

cara mengembangkan diri untuk memiliki kelebihan tertentu 

h. Sering menyendiri dari kelompok yang diangggap lebih dari dirinya 

i. Mudah putus asa 

j. Cendrung tergantung pada orang lain dengan mengatasi masalah 

k. Pernah mengalami trauma 

l. Sering beraksi negatif dalam menghadapi masalah, misalhnya dengan 

menghindari tanggung jawab atau mengisolasi diri,yang menyebabkan rasa 

tidak percayadiri. 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Self Confidence 

Faktor-faktor yang mempengaruhi Self Confidence individu menurut (Ghufron, 

M. Nur, 2010:37): 

a. Konsep diri 

Terbentuknya kepercayaan diri seseorang diawali dengan perkembangan 

konsep diri yang diperoleh oleh pergaulan dalan suatunkelompok. Hasil 

interaksi yang terjadi akan menhasilkan konsep diri. 

b. Harga diri 

Konsep diri yang positif akan membentu harga diri yang positif. Harga diri 

adalah penilaian yang dilakukan terhadap diri sendiri, bahwa tingkat harga 

diri seseorang akan mempengaruhi tingkat kepercayaan diri seseorang 

c. Pengalaman 

Pengalaman dapat menjadi faktor munculnya rasa percaya diri, sebalaiknya 

pengalaman juga dapat menjadi faktor menurunnya rasa percaya diri 

sesorang. 

d. Pendidikan 

Tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap tingkay kepercayaan diri 

seseorang, tingkat pendidikan yang rendah akan menjadi orang tersebut 

tergantung dan berada dibahawah kekuasaan orang lain yang lebih pandai 



darinya. Sebaliknya orang yang mempunyai pendidikan diri yang lebih 

tinggi akan memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tingi dibandingkan 

yang berpendidikan rendah. 

5. Cara memupuk Self Confidence 

Menurut Fatimah, Enung (2010:153) untuk dapat menumbuhkan rasa Self 

Confidence  proporsional.indidvidu tersebut harus memulai dari diri sendiri, 

adapun cara yang digunakan adalah: 

a. Evaluasi diri secara objektif 

Individu harus belajar menerima diri secara objektif dan jujur. Membuat 

daftar potensi yang ada dalam diri baim yang telah diraih maupun belum. 

Kenali apa yang menjadi penyebab terhalangna kemunculan potensi yang 

ada dalam diri 

b. Membeikan penghargaan yang jujur terhadap diri 

Menyadari dan menghargai sekecil apapun keberhasilan dan petensi yang 

dimiliki 

c. Positif thunking 

Memncoba untuk melawan setiap asumsi, prasangka/persepsi negatif yang 

muncul dalam benak, dan tidak membiarkan pikiran negatif berlarut-larut 

d. Gunakan sel affirmation 

Menggunakan sel affirmation memerangi negatif thingking , 

contohnya”saya pasti bisa!” 

e. Berani mengambil resiko 

Selah memahami secara obektif, maka akan dapat memprediksi resiko 

setiap tantanganyang dihadapi, sehingga tidak perlu menghindarai 

melainkan lebih menggunakan strategi-strategi untuk menghindarai, 

mencegah, atau mengatasi resiko. 

f. Belajar mensyukuri dan menikmati rahmat tuhan 

Individu tersebut harus dapat menilai dirinya secraa positif 

g. Melakukan tujuan yang realistik 



Mengevaluasi segala tujuan yang telah ditetapkan, apakah tujuan tersebut 

realistik atau tidak. Tujuan yang realistik akan mudah dalam pencapaian 

tujuan. 

 

Hakim, Thursan (2002: 135) cara mengembangkan Self Confidence 

melalui pendidikan sekolah/kampus sebagai berikut: 

a. Memupuk keberanian untuk bertanya 

b. Peran guru/dosen yang aktif bertanya pada siswa/mahasiswa 

c. Melatih berdiskusi artau berdebat 

d. Mengerjakan soal didepan kelas 

e. Bersaing dalam mencapai prestasi belajar 

f. Aktif dalam kegiatan olah raga 

g. Belajar berpidato 

h. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

i. Mengikuti kegiatan seni vokal 

j. Penerapan disiplin yang konsisten 

k. Aktif kegiatan bermain musik 

l. Ikut serta dalam organisasi sekolah 

m. Mejadi ketua kelas 

n. Menjadi pemimpin upacara 

o. Ikut dalam kegiatan pencinta alam 

p. Meperluas pergaulan yang sehat. 

6. Proses pembentukan Self Confidence 

Haim, Thusan (2002: 6) menunjukan bahwa rasa percaya diri tidak munvul 

begitu saja pada diri seseorang. Ada proses tertentu dalam pribadi seseorang 

sehingga terjadilah bentukan rasa percaya diri. Proses tersebut sebagai berikut: 

a. Terbentuknya kepridabianyang baik sesuai dengan proses perkembangan 

yang melahirkan kebiasaan-kebiasaan tertentu 



b. Pemahaman seseorang terhadap kelebihan-kelebihan yang dimiliki dan 

melahirkan keyakinan kuat untuk bisa berbuat segala sesuatu dengan 

memanfaatkan kelebihan-kelebihan. 

c. Pemahaman dan reaksi positif terhadap kelemahan-kelemahan yang 

dimilikinya agar tidak menimbulkan rasa rendah diri dan rasa sulit 

menyesuaikan diri 

d. Pengalaman didalam menjalin berbagai aspek kehidupan degan 

menggunakan segala kelebihan yang ada pada dirinya.  

 

D. Siswa 

Siswa merupakan  subjek yang diberikan bimbingan yang memiliki pontensifik 

dan psikis yang khas (Tirtahardja, Umar. 2005: 51) 

Solehudin (2008: 14) siswa SMA adalah individu-individu yang berusia sekitar 

15-18 tahun, yakni individu-indidvidu yang sedang menjalani usia remaja , begitu juga 

menurut Hurlock (1994:206) remaja berasal dari istilah adolescence yang memiliki arti 

tumbuh untuk mencapai kematangan, baik menatal, emosional, sosial, dan fisik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

E. KERANGKA BERFIKIR DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

A. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Self Confidence ada;ah suatu aspek kepribadian yang penting pada 

seseorang. Tanpa adanya kepercayaan diri akan banyak menimbulkan masalah pada 

diri seseorang. Namun ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan 

diri seseorang sehingga seseorang menjadi kurang percaya diri yaitu sepert fisik 

yang tidak sempurna, pendidikan yang rendah, dan lain-lain. 

Maka untuk mengtas hal tersebut, seseorang harus mamu meningkatkan 

kepercayaan dirinya salah satu teknik yng bisa membantu mengatasi hal tersebut 

yaitu dengan menggunakan teknik Role Playing, dimana guru membimbing siswa 

untuk bermain peran sehingga siswa mampu meningkatkan Self Confidence. 

 

 

 



 

 

 

B. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan 

Masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk pertanyaan, (Sugiyono, 2011: 96): 

1. Hipotes penelitian/kerja (Ha), yakni hipotes yang menyatakan adanya 

hubungan antara variable X dan Y , ata adanya perbedaan dua kelompok ( 

Aarikonto, Suharsimi,2006:71). Di dalam penelitian mengemukakan bahwa “ 

adanya perbedaan antara tingkat presentasi Self Confidence siswa sebelum 

diberikan teknik Role Playing dan sesudah menggunakan teknik Role Playing. 

2. Hipotesis Nol (Ho), yakni hipotesis yang menyatakan tidak adanya perbedaan 

antara dua variable atau tidak adanya pengaruh variable X terhadap variable Y. 

dengan kata lain, selisish variable pertama dengan variable kedua adalah nol 

atau nihil (Arikunti, Suharsimi 2006: 73). Dalam hal ini penelitian 

mengemukakan bahwa “ tidak ada pebedaan tingkat presentasi Self Confidence 

siswa sebelum dan sesudah menggunakan tekik Role Playing. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

F. Penelitian Yang Relevan  

1) “Efektivitas Pengaruh Teknik Permainan Dalam Bimbingan Kelompok Untuk 

Meningkatkan Percaya Diri Siswa di SMA Laboratorium UPI Bandung”. 

(Suhardita, Kadek.2010: 1). Bahwa penggunaan teknik bermain dalam bimbingan 

kelompok efektif digunakan untuk meningkatkan percaya diri siswa  

2) “Penggunaan Konseling Rasional Emotif Untuk Meningkatkan Rasa Percaya Diri 

Siswa”. (Yuniardi, Yesi. 2010: 1). Bahwa Konseling rasional emotif memiliki 

pengaruh terhadap kurang percaya diri siswa. 

3) “Program Bimbingan Teman Sebaya Ntuk Meningkatkan Rasa Percaya Diri Siswa”. 

(Rohayati, Icue, 2010:1). Diketahui nilai terhitung adalah 4.406 dengan signifikan 

p = .000 ( p <0,05), program bimbingan teman sebaya efektif meningkatkan percaya 

diri siswa. 

4) “Efektivitas Drama Dalam Meningkatkan Percaya Diri Pada Anak Prasekolah”. 

(Antika, Rindi:2010:1). Menunjukan bahwa Z= -5,387 dengan tingkat signifukan 

besar 0,oo (p <0,01), menunjukan bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan pada 

kepercayaan diri anak sebelum perlakuan(prestes) dan sesudah perlakuan(posttest). 

Hal ini berarti drama efektif dalam meningkatkan kepercayaan diri pada anak 

prasekolah. 

5) “Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Roel Playing Dengn CD Interaktif Untuk 

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas VIIF SMP Negri 10 

Surakarta”.(Widiawati, Ririn. 2009:1). Penerapan strategi pembelajaran aktif roke 

playing dengan CD interaktif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.  

6) “Dampak Penerapan Metode Role Playing Terhadap Peningkatan Kemampuan 

Berfikir Kritis Dan Kepekaan Sosial Siswa”. (Seran, Eliani Yunitha, 20010:1). 



Bahwa terdapat perbedaan peningkatan yang signifikan kemampuan berfikir kritis 

dan kepekaan sosial dengan post test selisih beda sebesr 1,47. 

7) “Penerapan Metode Pembelajaran Role Playing Untuk Meningkatakn Keaktifan, 

Keantusiasan, Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial Kelas III SD Banjarsari Pacitan”. (Purwatasari, Wahyu Indriana, 2008:1). 

Dengan metode pembelajaran role playing signifikan meningkatakn keaktifan, 

keantusiasan, dan prestasi belajar siswa.   

8) Keefektifan Kelompok Behavioral Terhadap Peningkatan Kepercayaan Diri Siswa”. 

(Hartanti, Ertin Puji. 2005:1). Hasil uji peningkatan kepercayaan diri siswa 

menggunakan uji diperoleh bitung besar 13,41> table (2,26) pada taraf kasalahan 

5% secara signifikan ada peningkatan kepercayaan diri siswa setelah adanya 

layanan konseling kelompok behavioral.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Jenis Penelitian 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya (Iskandar, Zainun, 2005: 77). Metode 

penelitian sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan 

tujuan dapat ditentukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan 

tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, 

memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan. 

(Sugiyono,2011: 6) 

 Berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan rancangan penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen 

merupakan penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan 

tertentu terhadap orang lain dalam kondisi yang terkendalikan (Sugiyono,2011: 

107). Penelitian ini menggunakan rancangan Fra-Eksperimen Design 

(nondesigns) denganbentuk desain Intect-Group Comparison, yaitu dalam 

desain ini terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian, tetapi 

dibagi dua, yaitu setengah kelompok untuk eksperimen (yang diberi perlakuan) 

dan setengah untuk kelompok kontrol (yang tidak diberi perlakuan). 

(Sugiyono,2011: 111) 

 Secara garis besar paradigma penelitiannya dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 O1=  hasil pengukuran setengah kelompok yang  

  diberi perlakuan 

O2= hasil pengukuran setengah kelompok yang tidak 

diberi perlakuan 

 

 

X O1 

O2 



 

 

B. Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2011: 60) 

1. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). 

Variabel bebas (X): Tehnik Role Playing 

2. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau  yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel. Variabel terikat (Y): Self Confidance 

 

C. Tempat, Subjek dan Objek Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

 Tempat penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan 

untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung (Sukardi, 

2004:53). Penelitian akan dilaksanakan di SMA Negeri 5 Banjarmasin yang 

beralamat di jalan Sultan Adam RT. 20 No. 85 telepon (0511)3352946 

Banjarmasin 70122. 

 Adapun yang menjadi alasan pemilihan tempat penelitian tersebut, 

berdasarkan interviu dengan konselor ibu Mariatul Qibtiyah, S.Pd, terdapat 

siswa yang kurang percaya diri.  

 

2. Subjek Penelitian 

 Pada umumnya subjek penelitian akan melekat pada suatu yang dapat 

dijadikan sumber data. Dengan demikian subjek penelitia adalah sumber 

dimana data dapat diperoleh (Arikunto, Suharsimi, 2010: 172). Yang menjadi 

subjek penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 5 Banjarmasin. 



 

 

 

3. Objek Penelitian 

 Objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian 

dalam suatu penelitian (Arikunto, Suharsimi, 2006:118). Yang menjadi objek 

penelitian adalah Self Confidance siswa kelas X SMA Negeri 5 Banjarmasin.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Populasi Penelitian 

 Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek 

atau subjek yang mempunyi kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

(Sugiyono,2011: 117). Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian 

kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. (Margono, S. 

2010: 118) Populasi adalah keseluruhn subjek penelitian (Arikunto, Suharsimi, 

2006: 130) 

 Alasan saya memilih kelas X adalah karen siswanya yang baru memasuki 

sekolah tersebut dan siswanya juga baru beradaptasi dengan siswa lain juga 

lingkungan sekolah sehingga siswa yang belum bisa beradaptasi dengan 

lingkungan sekolah tersebut maka akan menimbulkan self confidance rendah, 

serta siswa tersebut baru menginjak perubahan perkembangan diri yang mana 

dari fase ke fase atau masa transisi dari anak-anak ke masa remaja awal yang 

mengalami perubahan, sehingga tidak jarang dimasa tersebut penuh gejolak.  

 Adapun populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas XE SMA Negeri 

5 Banjarmasin tahun ajaran 2010-2014 adalah sebgai berikut: 

 



 

 

Tabel 3.1 

Jumlah Populasi Penelitiian Kelas X SMA Negeri 5 Banjarmasin 

NO Kelas Jumlah 

1 XE 34 

 Jumlah 34 

Sumber: Tata Usaha SMA Negeri 5 Banjarmasin 

 Alasan peneliti mengambil populasi tersebut yaitu dari studi 

pendahuluan hasil interviu dengan seluruh kelas X yaitu XA, XB, XC, XD, 

XE, XF, dan XG secara random melalui pembagian item-item pertanyaan self 

confidance, kelas XE merupakan kelas yang paling banyak mengalami 

hambatan-hambatan dalam self confidance. Dan hasil wawancara dengan 

konselor bahwa adda siswa kelas XE yang mempunyai ciri-ciri memiliki self 

confidance rendah yaitu seperti tidak berani mengajukan pertanyaan atau 

pendapat pada saat proses belajar, tidak berani tampil didepan kelas, berbicara 

gugup kalau didepan orang banyak, merasa bentuk fisiknya tidak sempurna 

dari teman-teman yang lain, status sosial ekonomi yang rendah, sering 

menyendiri atau memiliki teman yang terbatas, kurang aktif dikelas pada saat 

kegiatan belajar mengajar.  

 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagai bagian dari populasi, sebagai contoh (monster) 

yang diambil dengan menggunakan car-cara tertentu. (Margono, S, 2010: 

121). Sampel juga dapat diartikan sebagian atau wakil dari populasi yang 



diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk 

menggeneralisasi hasil penelitian sampel. (Arikunto, Suharsimi, 2006:131). 

Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk 

menggeneralisasikan hasil penelitian ssampel (Arikunto, Suharsimi, 

2006:131). Adapun pengambilan sampel dari populasi dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Sampel Penelitian 

No Sampel Jumlah Siswa 

1 XE 12 

 Jumlah 12 

 

Dari populasi siswa kelas XE yang berjumlah 34. Pemilihan sampel 

dengan membagikan skala pengukuran self confidance  maka ditemukan 

siswa yang memiliki self confidance rendah. 

Untuk mendapatkan sampel penelitian, peneliti memiliki 

pertimbangan tertentu sesuai dengan inklusi sebagai berikut: 

 

 

 

Tahap I 

a. Melaksanakan pretest dengan membagikan skala pengukuran self 

confidance kepasa siswa kelas XE 

 

 

 

Tahap II 



b. Dari hasil pengukuran skala self confidance siswa kelas XE, siswa 

yang tingkat self confidance paling rendah akan dijadikan sampel. 

 

 

 

Tahap III 

c. berdasarkan dari tahap II maka diperoleh sampel yang kemudian 

akan dilakukan wawancara terhadap sampel tersebut sebanyak 13 

orang. 

 

 

 

Tahap IV 

d. Berdasarkan hasil dari wawancara terhadap seluruh sampel, 1 

orang menolak untuk diberikan teknik Role Playing dengan alasan 

tidak memiliki masalah self confidaance daan 12 orang bersedia 

untuk diberikan Teknik Role Playing. 

 

 

 

Tahap V 

e. Mengambil sejumlah siswa untuk diberikan konseling yaitu 

sampel yang diberi perlakuan dan sampel yang tidak diberi 

perlakuan, jadi ada 6 sampel yang akan diberi perlakuan dan ada 6 

sampel yang tidak diberikan perlakuan. 

 

 



3. Teknik Penarikan Sampel 

Berdasarkan tabel sampel penelitian diatas, maka teknik sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penarikan sampel secara 

Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik penentun sampel 

dengan pertimbangan terrtentu atau bertujuan yaitu dalam penelitian ini 

siswa yang mempunyai self confidance rendah.  

4. Pelaksanaan Penelitiam 

a. Tahap Pre-Test 

Dalam tahap ini peneliti melakukan pengukuran dengan membagikan 

instrumen skala self confidance kepada kelas XE sebelum perlakuan. 

b. Tahap Eksperimen/Tahap Konseling 

A. Konseling Pertemuan 1 

1. Tahap 1 Pembukaan ( Pengenalan, Pelibatan dan Pemasukan 

diri) Tahap Pembukaan dilaksanakan dalam waktu -/+ 10 menit. 

a. Tahap pembukaan ini merupakan sesi perkenalan antara 

konselor dan kelompok klien. 

b. Konselor membangun hubungan pribadi dengan kelompok 

konseli. Konselor menjelaskan peran dia sebagai konselor 

dan siswa sebagai klien. Konselor memberitahukan asas-

asas dan kode etik yang dipegang konselor dalam proses 

konseling. 

c. Pada tahap ini konselor berusaha untuk membentuk suatu 

hubungan (rapport) yang baik dengan siswa dengan 

menunjukkan perilaku attending, sehingga hal ini dapat 

membantu konselor untuk menumbuhkan rasa kepercayaan 

siswa kepada konselor. 

d. Setelah konselor memperkenalkan diri, maka konselor 

mempersilahkan konseli untuk memperkenalkan diri. 

(memperkenalkan nama, hobby, dan cita-cita). Konselor 



ikut terlibat dan masuk kedalam seputar hobby dan cita-cita 

konseli. 

e. Konselor dan siswa membuat kesepakatan waktu yaitu lama 

waktu yang akan ditempuh pada setiap sesi konseling yang 

akan dilaksanakan (sekitar 45 menit). 

f. Konselor mulai membagi kelompok konseli yang mana satu 

kelompok terdiri dari tiga orang dan masing-masing 

kelompok memilih ketua kelompok. 

 

2. Tahap II (Penjelasan Masalah) Tahap penjelasan masalah 

dilaksanakan dalam waktu -/+ 10 menit 

Konselor menjelaskan tujuan dan materi diskusi “self 

confidance” 

 

3. Tahap III (Penggalian Latar belakang masalah) Tahap 

penggalian latar belakang masalah dilaksanakan dalam waktu -

/+ 15 menit 

Konselor mempersilahkan masing-masing konseli untuk 

mengemukakan masalahnya yang berhubungan dengan self 

confidance. 

a. Masing-masing konseli mengutarakan pemikiran dan 

perasaannya berkaitan dengan self confidance 

b. Siswa saling mendengarkan ungkapan teman-teman serta 

menanggapinya. 

c. Konselor mendengarkan ungkapan masing-masing konseli 

dengan penuh perhatian dan membuat ringkasan 

mengkongkretkan materii diskusi. Menentukan pendekatan 

yang sebaiknya diterapkan. 



d. Setelah konselor mengidentifikasi masalah dan menggali 

latar belakang terjadinya masalah pada siswa, konselor 

kemudian menawarkan beberapa alternatif yang 

diperuntukkan membantu masalah belajar yang dihadapi 

siswa. 

e. Salah satu alternatif pemecahan masalah yang ditawarkan 

konselor kepada siswa yaitu teknik Role Playing. 

f. Konselor pada tahap ini menjelaskan mengenai teknik Role 

Playing. 

4. Tahap IV (Penyelesaian Masalah) tahap penyelesaian masalah 

dilaksankan dalam wakti -/+ 25 menit 

a. Konseli bersama kelompoknya menyusun atau menyiapkan 

skenario yang akan ditampilkan. 

1) Tiap kelompok drama/peranan apa yang akan 

dibawakan diberi waktu maksimal 5 menit 

2) Tiap kelompok masing-masing membagi tokoh 

peran yang akan dibawakan 

3) Masing-masing kelompok diberikan waktu minimal 

10 menit untuk bermain peran 

b. Konselor memanggil tiap kelompok untuk melakonkan 

skenario yang sudah dipersiapkan 

c. Kelompok konseli bermain peran/role playing memerankan 

skenario yang disiapkan (Bermain Peran/Role Playing) 

5. Tahap V (kesimpulan dan penutup) Tahap kesimpulan dan 

penutup dilaksanakan dalam waktu -/+ 15 menit 

a. Masing-masing kelompok konseli mengungkapkan 

pengalamannya selama proses konseling 

b. Masing-masing konseli mengungkapkan kritik dan 

tanggapan setelah melakukan simulasi 



c. Konselor melakukan evaluasi terhadao proses konseling 

dengan mempersilahkan masing-masing konseli 

mengungkapkan pertemuannya selama pertemuan-

pertemuan, serta menyatakan perasaan puas mengenai hal-

hal apa dan perasaan tidak puas tentang hal-hal apa. 

d. Konselor memberi sanjungan dan menumbuhkan semangat 

kepada siswa untuk berani bertindak. 

e. Konselor menetapkan pertemuan kedua dalam rangka tindak 

lanjut 3 hari sesudah pertemuan pertama dilakukan. 

f. Konselor menutup konseling dan bersama-sama bernyanyi. 

 

 

B. Konseling Pertemuan II 

1. Tahap I Pembukaan (Pengenalan, Pelibatan, dan pemasukan 

diri) 

Pada pertemuan kedua ini, ditahap awal konselor juga 

melakukan jalinan rapport kembali dengan beberapa sukap 

attending  yang baik guna menambah keakraban antara konselor 

dan konseli sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konseli. 

Hal ini dapat dilakukan dengan menanyakan kabar siswa, dan 

lain-lain. 

2. Tahap II (Penjelasan Masalah, penggalian latar belakang dan 

penyelesaian masalah) 

a. Konselor kembali menjelaskan tujuan dan materi diskusi 

berjudul “se;f confidance” 

b. Setelah konselor menjelaskan materi self confidance, 

konselor mempersilahkan masing-masing konseli untuk 

mengemukakan maslahnya yang berhubungan dengan self 

confidance. 



c. Masing-masing konseli mengutarakan pemikiran dan 

perasaannya berkaitan dengan self confidance. 

d. Siswa saling mendengarkan ungkapan teman-teman serta 

menanggapinya. 

e. Konselor mendengarkan ungkapan masing-masing konseli 

dengan penuh perhatian dan membuat ringkasan 

permasalahn dan mengusulkan suatu rumusan umum, dan 

mengkongkretkan materi diskusi. 

f. Konselor kembali menjelaskan teknik Role Playing dan 

langkah-langkah teknik Role Playing. 

g. Konselor bersama kelompoknya menyusun atau 

menyiapkan skenario yang akan ditampilkan. 

h. Tiap kelompok menentukan drama/peranan apa yang akan 

dibawakan 

i. Tiap kelompok masing-masing membagi tokoh peran yang 

akan dibawakan 

j. Masing-masing kelompok diberikan waktu minmal 15 menit 

untu bermain peran 

k. Konselor memanggil tiap kelompok untuk melakonkan 

skenario yang sudah dipersiapkan 

l. Kelompok konseli bermain peran/role playing memerankan 

skenario yang disiapkan 

3. Tahap Akhir (Kesimpulan dan Penutup) 

a. Masing-masing kelompok konseli mengungkapkan 

pengalamannya se;ama proses konseling 

b. Masing-masing konseli mengungkapkan kritik dan 

tanggapan setelah melakukan simulasi 

c. Konselor melakukan evaluasi terhadap proses konseling 

dengan mempersilahkan masing-masing konseli 



mengungkapkan pertemuannya selama pertemuan-

pertemuan, serta menyatakan perasaan puas mengenai hal-

hal apa dan perasaan tidak puas tentang hal-hal apa 

d. Konselor memberi sanjungan dan menumbuhkan semnagat 

kepada siswa untuk berani bertindak 

e. Konselor menutup konseling dan bersama-sama bernyanyi 

 

E. Instrumen Penelitian 

1. Instumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik fenomena ini 

disebut variabel penelitian. (Sugiyono, 2011: 148) 

a. Bahan Perlakuan 

Bahan perlakuan merupakan bentuk pedoman pelaksanaan 

teknik Role playing dalam meningkatkan self confidance menggunakan 

proses konseling kelompok menurut (Winkel, W.S 2006:614). Adapun 

strategi teknik Role Playing yang digunakan peneliti yaitu menurut 

(Wahab, Abdul Aziz, 2009:109). Pedoman pelaksanaan konseling 

kelompok dengan menggunakan teknik role playing ini disusun oleh 

peneliti sendiri yang mana pelaksanaan konseling kelompok dengan 

menggunakan teknik role playing ini dilakukan sebanyak dua 

pertemuan yaitu satu minggu sesudah pertemuan pertama dilakukan 

dengan sebelum membuat kontrak konseling dengan sampel bahwa 

bersedia mengikuti pelaksanaan strategi konseling kelompok dengan 

menggunakan teknik role playing. 

Pedoman ini berisi panduan fase-fase dalam proses konseling 

kelompok dengan menggunakan teknik role playing yang meliputi lima 

tahapan, yaitu (1) pembukaan (2) penjelasan masalah (3) penggalian 

latar belakang masalah (4) penyelesaian masalah, dan (5) penutup. 



Masing-masing tahapan meliputi aspek penjelasan mengenai langkah-

langkah pelaksanaan konseling kelompok. Pandian disusun menjadi 

lima konponen, yaitu (1) pembukaan (2) penjelasan masalah (3) 

penggalian latar belakang masalah (4) penyelesaian masalah, dan (5) 

penutup. Komponen pendahuluan berisi tentang pengenalan, pelibatan 

dan pemasukan diri. 

Pada tahap pembukaan ini merupakan sesi perkenalan antara 

konselor dan kelompok klien, konselor membangun hubungan pribadi 

dnegan kelompok konseli dan konselor berusaha untuk membentuk 

suatu hubungan (rapport) yang baik dengan siswa dengan menunjukkan 

perilaku attending, sehingga dapat membantu konselor untuk 

menumbuhkan rasa kepercayaan siswa kepada konselor. Setelah 

konselor memperkenalkan diri, maka konselor mempersilahkan konseli 

untuk memperkenalkan diri serta konselor membuat kesepakatan waktu 

bersama siswa yaitu lama waktu yang akan ditempuh bagi setiap sesi 

konseling yang akan dilaksanakan dan konselor membagi kelompok 

konseli yang mana satu kelompok terdiri dari tiga orang dan msing-

masing kelompok memilih ketua kelompok.  

Tahap kedua yaitu penjelasan masalah. Konselor menjelaskan 

tujuan dan materi diskusi yaitu self confidance seperti pengertian self 

confidance, karakteristik individu yang memiliki self confidance tinggi, 

karakteristik individu yang memiliki self confidance rendah, faktor 

yang mempengaruhi perkembangan self confidance. Tahap ketiga yaitu 

penggalian latar belakang masalah. Konselor mempersilahkan masing-

masing konseli untuk mengemukakan masalahnya yang berhubungan 

dengan self confidance. Masing-masing konseli mengutarakan 

pemikiran dan perasaaannya berkaitan dengan self confidance, siswa 

saling mendengarkan ungkapan teman-teman serta menanggapinya, 



konselor mendengarkan ungkapan masing-masing konseli dengan 

penuh perhatian. 

Setelah konselor mengidentifikasi masalah dan menggali latar 

belakang terjadinya masalah pada siswa, konselor kemudian 

menawarkan beberapa alternatif yang diperuntukkan membantu 

masalah siswa, salah satu alternatif pemecahan masalah yang 

ditawarkan konselor kepada siswa yaitu teknik role playing. Konselor 

pada tahap ini menjelaskan mengenai teknik role playing. Hal-hal yang 

berkaitan dengan teknik ini yang perlu dijelaskan kepada siswa yaitu: 

pengertian teknik role playing, kelebihan teknik role playing, konselor 

menjelaskan langkah-langkah teknik role playing.  

Tahap keempat yaitu penyelesaian masalah. Konseli bersama 

kelompoknya menyusun atau menyiapkan skenario yang akan 

ditampilkan. Tiap kelompok menentukan drama/peranan apa yang akan 

dibwakan diberi waktu maksimal 5 menit, tiap kelompok masing-

masing membagi tokoh peran yang akan dibawakan, masing-masing 

kelompok diberikan waktu minimal 10 menit untuk bermain peran. 

Konselor memanggil tiap kelompok untuk melakonkan skenario yang 

sudah dipersiapkan dan kelompok konseli bermain peran/role playing 

memerankan skenario yang disiapkan. 

Tahap kelima kesimpulan dan penutup. Masing-masing 

kelompok konseli mengungkapkan pengalamannya selama proses 

konseling, masing-masing konseli mengungkapkan kritik dan 

tanggapan setelah melakukan simulasi, konselor melakukan evaluasi 

terhadap proses konseling dengan mempersilahkan masing-masing 

konseli mengungkapkan pertemuannya selama pertemuan-pertemuan, 

serta menyatakan perasaan puas mengenai hal-hal apa dan perasaan 

tidak puas tentang hal-hal apa, konselor memberi sanjungan dan 

menumbuhkan semangat kepada siswa untuk berani bertindak, konselor 



menetapkan pertemuan kedua dalam rangka tindak lanjut 1 minggu 

sesudah pertemuan pertama dilakukan dan konselor menutup konseling 

dan bersama-sama bernyanyi.  

Pedoman pelaksanaan teknik role playing tersebut akan 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk diberikan bahan 

masukan yang dijadikan sebagai bahan revisi selanjutnya dan akan 

divalidasi dilakukan oleh orang yang lebih ahli. 

b. Skala Self Confidance 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan angket sebagai alat 

pengumpul datanya. Sehubungan dengan angket atau kuesioner 

dijelskan oleh (Arikunto, Suharsimi, 2010:268) yang menjelaskan 

bahwa instrumen itu harus menarik dan tidak terlalu panjang, serta 

pertanyaan itu harus semudah mungkin untuk dijawab. Penulis dapat 

menyimpulkan bahwa hal tersebut dimaksudkan agar responden tidak 

jenuh dan sulit dalam menjawab soal-soal angket, sehingga data yang 

dihasilkan pun lebih akurat. (Arikunto, Suharsimi, 2006:151) Kuisioner 

adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-

hal yang ia ketahui. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Rating-scale (skala 

bertingkat), yaitu sebuah pertanyaan diikuti oleh kolom-kolom yang 

menunjukkan tingkatan-tingkatan. Setiap item pertanyaan terdiri dari 4 

kemungkin jawaban yaitu: (1) sangat setuju (SS), (2) Setuju (S), (3) 

Tidak Setuju (TS), dan (4) sangat Tidak Setuju (STS). Adapun indikator 

dari masing-masing subvariabel meliputi ciiri atau karakteristik 

individu yang self confidance rendah, ciri atau karakteristik individu 

yang self confidance tinggi, dan cara memupuk self confidance anak. 



c. Interviu (wawancara) 

Interviu adalah alat pengumpul informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara 

lisan pula. (Margono, S, 2010: 165). Dalam penelitian ini interviu 

dilakukan pada saat studi pendahuluan untuk pengumpulan data yaitu 

dengan membagikan instrumen penelitian berupa pertanyaan-

pertanyaan tertulis yang berhubungan dengan indikator self confidance. 

d. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses kompleks, suatu yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam 

penelitian ini observasi dilakukan pada saat studi pendahuluan dan 

setelah siswa diberikan perlakuan. 

e. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah seluruh data tentang 

siswa SMA Negeri 5 Banjarmasin.  

2. Uji Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan peneliti telah dilakukan validasi dan 

relibilitas dengan menggunakan program Microsoft exel 2007 dan SPSS 

versi 11 (Statistical Product and Service Solution). Instrumen yang telah 

diuji validitasnya dengan r hitung lebih besar dari pada r tabel (0,334 

diambil dari tabel nilai product moment dengan jumlah N=35 dengan taraf 

kepercayaan 95%). Instrumen telah diuji reliabilitasnya dengan memiliki 

nilai alpha cronbach sebesar 0,558 lebih besar dari r tabel 0,334 pada taraf 

kepercayaan 95%. 

 



Tabel 3.3 

Analisis Validitas 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processinng Summary 

 N % 

Valid 

Cases Excludedᵃ 

Total 

35 

0 

35 

100,0 

,0 

100,0 

 

Tabel 3.4 

Analisis Reliabilitas 

Reliability 

 

Realiability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 

,558 51 

 

Setelah tersusun Pedoman Pelaksanaan Teknik role playing dan 

sebelum digunakan dalam penilitian, terlebih dahulu akan dilakukan uji 

validasi ahli dari penilai ahli (expert judgment). Validasi ahli dilakukan oleh 

Sulistiyana, S.Pd, latar belakang pendidikan sarjana Pendidikan Bimbingan 

Konseling. 

Untuk mendapatkan data yang bersifat kuantitatif maka disusun dalam 

bentuk skala penilaian. Skala penilaian ini terdiri atas 10 item, dengan skor 

1-5 yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Keterangan: 

Skor 1 = Sangat Kurang Jelas 



Skor 2 = Kurang Jelas 

Skor 3 = Cukup Jelas 

Skor 4 = Jelas 

Skor 5 = Sangat Jelas 

 

3. Kisi-Kisi Instrument 

Tabel 3.6 

Kisi-kisi instrumen penelitian 

Variabel 

Penelitian  

Sub 

Variabel 

Deskriptor/Indikator Jumlah 

Butir 

Nomor 

Butir 

Self 

confidance 

Ciri atau 

karakteristik 

individu self 

confidance 

rendah 

1. Menunjukkan 

sikap konformis 

2. Rasa 

takut/khawatiran 

terhadap 

penolakan 

/kritikan 

3. Sulit menerima 

realita diri 

4. Pesimis 

5. Takut gagal 

6. Tergantung pada 

orang lain 

7. Menilai diri 

tidak mampu 

8. Mudah menyerh 

pada nasib 

9. Negatif thinking 

 

 

 

 

 

 

 

17 

22 

 

5,8,27 

 

 

 

 

9,30 

 

16 

26 

18 

 

7,10,19, 

28 

17,24 

 

4,21 



 Ciri atau 

karakteristik 

individu self 

confidance 

tinggi 

1. Tidak 

menunjukkan 

sikap konformis 

2. Tidak takut 

terhadap 

penolakan/ 

kritikan 

3. Tidak takut 

gagal 

4. Mudah 

berkomunikasi 

5. Mampu 

memikul 

tanggung jawab 

yang diberikan 

6. Mampu 

menerima 

tantangan 

7. Merasa dirinya 

berguna 

8. Positif thinking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

25 

 

 

13,15 

 

 

 

23 

 

20 

 

 

12 

 

 

2,11,14 

 

 

3 

 

1,33 

 Cara 

memupuk 

kepercayaan 

diri anak 

1. Orang tua 

membantu anak 

dalam 

menciptakan 

pengalam sukses 

2. Bisa 

memberikan 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 



contoh/model 

pandangan yang 

positif 

3. Persuasi 

/pengakuan 

sosial 

4. Faktor 

psikologis 

5. Menyukuri apa 

yang dimiliki 

6 32 

 

 

 

31 

 

 

30 

 

34,35 

  JUMLAH 35  

 

Jawaban setiap item pilihan mempunyai gradasi positif hingga 

negatif, yang dapat berupa kata-kata sebagai berikut: 

a) Sangat Setuju 

b) Setuju 

c) Tidak Setuju 

d) Sangat Tidak Setuju 

Untuk memudahkan perhitungan, maka untuk pertanyaan positif atau 

gradasi positif dapat diberi skor atau bobot seperti dibawah ini: 

a) Sangat Setuju/ Sangat positif bobotnya adalah 4 

b) Setuju/positif bobotnya adalah 3 

c) Tidak Sejutu/negatif bobotnya adalah 2 

d) Sangat Tidak Setuju/sangat negatif bobotnya adalah 1 

 

Sebaliknya jika untuk pertanyaan negatif atau gradasi negatif diberi 

skor sebagai berikut: 



a) Sangat Setuju/sangat positif bobotnya adalah 1 

b) Setuju/positif bobotnya adalah 2 

c) Tidak setuju/negatif bobotnya adalah 3 

d) Sangat tidak setuju/sangat negatif bobotnya adalah 4 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Setelah pemberin perlakuan yaitu konseling dengan menggunakan 

teknik role playing,dilakukan pengukuran kembali dengan menggunakan 

skala self confidance, yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada 

perubahan tingkat self confidance pada diri siswa dibandingkan dengan 

sebelum diberi perlakuan.  

Skala self condfidance mempunyai 35 butir pertanyaan. Untuk 

mengukur aspek self confidance dengan gradasi 1 sampai 4 yaitu 

menggolongkan aspek self confidance kedalam kategori rendah, sedang, 

tinggi, dan sangat tinggi. Sehingga untuk menginterpretasikan dapat dibuat 

prosentasi skor dengan menjumlahkan skor-skor yang diperoleh, dibagi 

dengan jumlah item dikalikan 4 (gradasi pilihan jawaban) kemudian 

dikalikan 100% 

Maka prosentasi skor self confidance dapat dimasukkan kedalam 

kategori: rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi, digunakan kriteria 

perhitungan sebagai berikut: 

1. Presentasi maksimal   :
34𝑥4

34𝑥4
𝑥100% = 100% 

2. Presentasi minimal  : 
35𝑥1

35𝑥4
𝑥100% = 25% 

3. Rentang   : 100% - 25% = 75% 

4. Panjang kelas interval  : 75% : 4 = 18,75% 



Dengan panjang interval 18,75% dan presentasi minal 25% maka dapat 

dibuat kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.7 

Interpretasi Prosentasi Skor Self Confidance 

No Interval (dalam %) Kategori 

1 25-43,37 Rendah 

2 43,76-62,51 Sedang 

3 62,52-81,27 Tinggi 

4 81,28-100 Sangat Tinggi 

 

2. Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan: 

a. Analisis t-test. (Sugiyono, 2011:273) 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

t   = Koefisien t-studen yang dicari 

1x   = Rata-rata nilai pada kelompok I 

2x   = Rata-rata nilai pada kelompok II 

1n   = jumlah subjek pada kelompok I 

2n   = jumlah subjek pada kelompok II 

2

1s   = Varian kelompok 1 

2

2s   = varian kelompok 2 
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b. Uji normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahuo apakah variabel bebas dan 

variabel terikat dalam sebuah model regresi mempunyai distribusi yang 

normal atau tidak. 

Perhitungan menggunakan program microsoft exel 2007 dan SPSS versi 

11 (statistical Product and Service Solution). Maka hasil penelitian 

berdistribusi normal jika data memiliki probabilitas (sig.) > 0,05. 

c. Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk menguji apakah data antara dua variabel 

linear atau tidak. Perhitungan uji linearitas menggunakan program 

microsoft exel 2007 dan SPSS versi 11 (Statistical Product and Service 

Solution). 

Apabila siga berdasarkan perhitungan lebih besar (>) dari 0,05 maka 

dinyatakan linear. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Setting Penelitian 

1. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 5 Banjarmasin beralamat di jalan Sultan 

Adam RT. 20 No. 85, telepon (05) 3352946 Banjarmasin 70122. Sebelum 

penelitian peneliti melakukan need assessment dan inteviu terhadap siswa SMA 

Negeri 5 Banjarmasin yang mengalami permasalahan terhadap self confidence. 

Setelah mendapatkan persetujuan dari kepala SMA Negeri 5 Banjarmasin dan 

konselor sekolah, maka dilakukanlah pengumpulan data pada bulan Oktober 

2013. Pengumpulan data ini dengan cara melakukan interviudengan  subjek 

penelitian yaitu siswa kelas X yang terdiri dari kelas XA, XB, XC, XD, XE, XF, 

dan XG. Peneliti melakukan interviu secara random yaitu masing-masing kelas 

diberikan item-item pertanyaan yang berhubungan dengan indikator self 

confidence, masing-masing kelas terdiri dari 10 siswa dan jumlah keseluruhan 

menjadi 70 siswa. 

Dari hasil interviu dapat disimpulkan bahwa dari 70 siswa yang di beri item-

item pertanyaan terdapat siswa yang mengalami masalah self confidence seperti 

tidak berani mengajukan pertanyaan atau pendapat pada saat proses belajar, tidak 

berani tampil didepan kelas, berbicara gugup kalau didepan orang banyak, merasa 

bentuk fisiknya tidak sempurna dari teman-teman yang lain,status sosial ekonomi 

yang rendah, merasa dirinya kurang pintar,mudah putus asa ketika mengalami 

kegagalan danmemiliki teman yang terbatas. 

Khususnya kelas XE merupakan kelas yang paling banyalk mengalami 

hambatan-hambatan dalam self confidencedan hasil wawancara dengan konselor 

bahwa ada siswa kelas XE yang mempunyai ciri-ciri memiliki self confidence 

rendah yaitu seperti tidak berani mengajukan pertanyaan atau pendapat pada saat 

proses belajar, tidak berani tampil didepan kelas, berbicara gugup kalau didepan 

orang banyak, merasa bentuk fisiknya tidak sempurna dari teman-teman yang 



lain,status sosial ekonomi yang rendah, sering menyendiri atau memiliki teman 

yang terbatas, kurang aktif dikelas pada saat kegiatan belajar mengajar. 

2. Menghipotesiskan bahwa teknik role playing dapat membantu siswa 

meningkatkan self confidence.  

3. Meminta surat pengantar izin penelitian kepada Dekan FKIP Unlam Banjarmasin 

nomor: 880/UN.8.1.2/PL/2013 

4. Peneliti melakukan pre-test menggunakan skala self confidence terhadap sampel 

penelitian sebelum diberi perlakuan.  

5. Peneliti melakukan kontrak konseling terhadap sampel, bahwa bersedia 

mengikuti konseling. 

6. Peneliti merikan perlakuan (eksperimen) pada sampel yang terjaring (6 orang) 

untuk diberi perlakuan menggunakan teknik role playing peneliti melakuan post-

test pada sampel sesudah diberikan perlakuun berupa teknik role playing dengan 

menggunakan skala Self Confidence  

7. Peneliti menganalisa data hasil penelitian bahwa teknik role playing efektif 

meningkatkan self confidence siswa. 

 

B. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data  

Data yang terkumpul dari hasil skala self confdience yang dibagikan kepada 

siswa kelas X-E SMA Negeri 5 Banjarmasin, kemudian diolah secara statistik 

untuk mengetahui hasil skala pengukuran self confidence.  

Peneliti mengklasifikasikan subjek penelitian menjadi empat kategori, yaitu 

rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Pengklasifikasian tersebut didapat 

dengan dibuat urutan total skor yang didapat subjek kedalam bentuk interval ( % 

) . Total skor dalam bentuk persen ( % ) dibuat berdasarkan skor terendah. 

 Skala self confidence memiliki 35 item pertanyaan dengan gradasi 1-4. 

sehingga untuk menginterpretasikan dapat dibuat prosentasi skor dengan cara 



menjumlahkan skor-skor yang diperoleh, dibagi dengan 35 (jumlah item ) 

dikalikan 4 ( gradasi pilihan Jawahan ) dan dikalikan 100 % 

Selanjutnya untuk menginterpretasikan prosentasi skor dalam kategori: 

rendah, sedang, tinggi. dan sangat tinggi. digunakan kriteria dengan perhitungan 

sebagai berikut: 

5. Presentasi maksimal   : 
34𝑥4

34𝑥4
𝑥100% = 100% 

6. Presentasi minimal   : 
35𝑥1

35𝑥4
𝑥100% = 25% 

7. Rentang    : 100% - 25% = 75% 

8. Panjang kelas interval   : 75% : 4 = 18,75% 

Dengan penjang interval 18,75% dan prosentasi minimal 25% maka dapat 

dibuat kriteria sebagai berikut: 

 

Tebel 4.8 

Interpretasi Prosentasi Skor Self Confidence 

No Interval (dalam%) Kategori 

1.  25-43,37 Rendah  

2. 43,76-62,51 Sedang 

3. 62,52-81,27 Tinggi 

4. 81,28-100 Sangat Tinggi 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka diperoleh hasil skala pengukuran 

self confidence siswa (pre-test) adalah sebagai berikut: 

 

 

 



Table 4.9 

Hasil Pengukuran Pre-Test Skala Self Confidence 

No 

Subjek 

Skor % Katagori 

1.  110 79% Tinggi 

2. 104 74% Tinggi 

3. 74 53% Sedang 

4. 58 41% Rendah 

5. 61 44% Sedang 

6. 50 36% Rendah 

7. 106 76% Tinggi 

8. 113 81% Sangat tinggi  

9. 55 39% Rendah 

10. 58 41% Rendah 

11. 71 51% Sedang 

12. 110 79% Tinggi 

13. 57 41% Rendah 

14. 88 63% Tinggi 

15. 116 83% Sangat tinggi 

16. 115 82% Sangat tinggi  

17. 54 39% Rendah 

18. 117 84% Sangat tinggi 

19. 57 41% Rendah  

20. 63 45% Sedang 

21. 90 64% Tinggi 

22. 56 40% Rendah 

23. 83 59% Sedang 



24. 74 53% Sedang 

25. 54 39% Rendah 

26. 55 39% Rendah 

27. 53 38% Rendah  

28. 113 81% Sangat tinggi  

29. 52 37% Rendah 

30. 52 37% Rendah 

31. 78 56% Sedang 

32. 117 84% Sangat tinggi 

33. 115 82% Sangat tinggi 

34. 68 49% Sedang 

 

Berdasarkan table hasil skala Self Confidence diatas maka dapat dilihat bahwa 

siswa yang memiliki self confidence sangat tinggi berjumlah 7 siswa, yang memiliki 

self confidence tinggi berjumlah 6 siswa, yang memiliki self confidence sangat sedang  

berjumlah 8 siswa dan siswa yang memiliki self confidence rendah berjumlah 13 siswa.  

Selanjutnya dilakukan analisis prosentasi dengan menggunakan rumus: 

 

 

 

Keterangan:  

P : Angka Prosentasi 

F: Frekuensi yang sedang dicari prosentasinya 

N : Number of cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu) 

𝑝 =
𝑓

𝑁
x100%=.....% 



Selanjutunya data tersebut di interpretasikan dengan menggunakan sebagai 

berikut : (Hamid, Darmadi, 201: 134) 

0%    : Tidak ada 

00.01-20.00 %   : Sedikit sekali/Sebagai terkecil 

20.01-40.00%   : Sedikit/Sebagian kecil 

40.01-60.00   : Cukup banyak/Cukup besar 

60.01-80.00   : Banyak/Sebagian besar 

80.01-100%   : Banyak sekali/Sebagian besar 

Berdasrkan angaka yang diperoleh, maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut : 

P= 
13

34
𝑥100% = 20,5%    P= 

6

34
𝑥100% = 20,6%  

 

P= 
8

34
𝑥100% = 23,5%    P= 

7

34
𝑥100% = 20,5%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.10 

Prosentasi Self Confidence 

No Karagori Frekuensi Prosentasi 

1. Rendah  13 20,5% 

2. Sedang 8 23,5% 

3. Tinggi 6 17,6% 

4. Sangat Tinggi  7 38,2% 

  

Unutk memperoleh subjek penelitian yang akan diberikan konseling kelompok 

(treatment) penelitian memiliki beberapa pertimbangan melalui kriteria inklus sebagai 

berikut: 

 

 

Tahap 1 

Hasil pengekuran skala Self confidence, pre-test menunujukan siswa yang memiliki self 

confidence katagori rendah 13 siswa, katagori sedang 8 siswa, katagori tinggi 6 siswa, 

dan katagori sangat tinggi 7 siswa  

 

 

Tahap 2 

sampel yang diambil hanya siswa yang memiliki katagori rendah sebanyak 13 siswa ( 

sebjek nomor 4,6,9,10,13,17,19,22,25,26,27,29,30) kategori sedang, tinggi dan 

sngatvtinggi diabaikan atau tidak diikutkan dalam sampel karena dianggap tidak 

memiliki permasalah self confidence  



 

Tahap 3 

Di peroleh 13 sampel yang kemudian dilakukan interviu dan kontrak konseling 

terhadap 13 siswa. Dari hasil interviu 1 (subjek nomor 6) menolak untuk mengikuti 

kegiatan konseling kelompok karena merasa tidak mengalami masalah self confidence  

 

 

Tahap 4 

Di peroleh 12 siswa untuk dijadikan sampel penelitian. Diberikan teknik role playing 

kpada 6 siwa yaitu subjek dengan nomor (9,17,25,27,29,30) dan 6 siswa sebagai 

kelompok control dengan nomor (4,10,13,19,22,26) 

 

1. Paparan Data Pelaksanaan Konseling 

Proses teknik role playing diawali dengan pertemua masing-masing subjek 

penelitian selanjutnya disebut sebagai konseli. Dalam pertemuan awal tersebut 

dilakukan perkenalan antara konseli dan konselor agar terbina hubungan baik, peneliti 

menyampaikan secara singkat mengenai rencana pelaksanaan teknik role playing, dan 

kesediaan secara penuh dari konseli untuk mengikuti kegiatan konseling dari awal 

sampai akhir kegiatan. Sebagai bukti tertulis atas komitmen konseli mengikuti 

kegiatan konseling dari awal sampai akhir tentang kegiatan dibuat dalam kontrak 

konseling. Teknik Role Playing ini dilakukan schanyak dua pertemuan yaitu dalam 

tenggang waktu dua minggu sesudah tahap pertama dilakukan. 

Adapun pelaksanaan teknik role playing tersusun dalam pedoman teknik role 

playing dalam meningkatkan self confidence siswa yang telah disiapkan peneliti dan 



dapat dilihat pada lampiran "Pedoman Teknik RolePlaying dalam Meningkatkan Self 

Confidence" 

2. Analisis Data  

Berdasarkan hasil pengukuran setelah diberikan teknik role plaving pada 

pertemuan pertama dan pertemuan kedua konseling terlihat siswa yang mengalami 

peningkatan self confidence dari hasil pernyataan perubahan positif siswa dan hasil 

skor skala self confidence setelah diberikan teknik role playing. 

Untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan teknik role playing dalam 

meningktkan self confidence siswa disekolah, dilakukan dengan cara menganalisis 

hasil pre test dan post test yang tertera pada tabel berikut : 

 

Tabel 4.11 

Gambaran perbedaan Pre-Test dan Post Test Self Confidence 

Kelompok Tretmen 

No 

Subjek 

Pre-Test Skala Self 

Confidence 

Post-Test Skala Self 

Confidence 

Perdedaan pre 

test dan post test 

 Pre Test % Post Test % % 

Kl 9 55 39% 117 82% 43% 

Kl 7 54 39% 116 83% 44% 

Kl 25 54 39% 115 83% 44% 

Kl 27 53 38% 117 84% 46% 

Kl 29 52 37% 118 84% 47% 

Kl 30  52 37% 116 84% 47% 

Rata-rata 53,33 38,2% 116,5 83,3% 43,5% 



Keterangan: K19: Konseli 9, Kl 17: Konseli17, Kl 25: Konseli 25, Kl 37: Konseli 27, 

Kl 29: Konseli 29, Kl 30: Konseli 30 

Berdasarkan table 4.11 kelompok treatment diatas dapat dilihat bahwa adanya 

perbedaan nilai rata-rat dan prosentasi sebelum dan sesudah diberikan teknik role 

playing, dimana nilai rata-rata sebelum diberikan teknik role playing adalah 53,33 

dengan prosentasi 38,2% dan sesudah diberikan teknik role playing mengalami 

peningkatan menjadi rata-rata 116,5 dan prosentasi 83,3% dengan perbedaan 

prosentasi 43,5%.  

 

Table 4.12 

Pernyataan Positif Konseli Pertemuan Pertama 

Setelah Diberikan Teknik Role Playing 

No Subjek  Pernyataan Perubahan Positif  

Konseli 9 Perubahan tidak terlalu banyak, mungkin dengan diberikan waktu 

yang banyak mungkin kepercayaan diri saya akan keluar 

Konseli 17 Dengan teknik ini membuat saya semakin percaya diri didepan 

orang banyak 

Konseli 25 Sekarang saya percaya diri dan tidak malu lagi 

Konseli 27 Menjadi lebih percaya diri 

Konseli 29 Sedikit lebih percaya diri didepan kelas 

Konseli 30 Perubahan sedikit lebih percaya diri 

 

 

 

 



Table 4.13 

Pernyataan Perubahan Postif Konseli Pertemuan Kedua 

Setelah Diberikan Teknik Role Playing 

 

No Subjek  Pernyataan Perubahan Positif  

Konseli 9 Saya semakin bertambah percaya diri 

Konseli 17 Saya sudah mulai percaya diri terhadap apa yang saya lakukan 

Konseli 25 Saya lebih optimis untuk percaya diridan tidak malu lagi 

Konseli 27 Menjadi lebih percaya diri 

Konseli 29 Saya lebih percaya diri didepan kelas 

Konseli 30 Saya lebih bisa percaya diri 

 

Berdasarkan table diatas yaitu merupakan pernyataan perubahan positif yang dialami 

oleh konseli setelah melaksanakn konseling kelompok dengan menggunakn teknik role 

playing untuk meningkatkan self confidence. Dari hasil pernyataan perubahan positif 

pada pertemuan pertama dengan tema ” Cinderella dan Putri Salju” terlihat sebagian 

siswa masih ada yang terlihat sedikit perubahan namun pada saat  pertemuan kedua 

dengan tema “Bawang Merah Bawang Putih dan Malin Kundang” seluruh siswa sudah 

menunjukan perubahan positif yaitu self confidence konseli meningkat.  

 

 

 

 

 



Table 4.14 

Gambar Perbedaan Hasil Pre-Test Dan Post-Test 

Self Confidence Kelompok Kontrol 

No 

Subjek 

Pre-Test Skala Self 

Self Confidence 

Post-Test Skala Self 

Self Confidence 

Perdedaan pre 

test dan post test 

 Pre Test % Post Test % % 

Kl 4 58 41% 54 39% -2% 

Kl 10 58 41% 53 38% -3% 

Kl 13 57 41% 56 40% -1% 

Kl 19 57 41% 58 41% 0 

Kl 22 56 40% 57 41% 1% 

Kl 26  55 39% 57 41% 2% 

Rata-rata 55,8 40,5% 55,8 40% -3% 

 

Keterangan: Kl 4: Konseli 4, Kl 10: Konseli 10, Kl 13:Konseli 13. Kl 19: Konseli 19, 

Kl 22: Konseli 22, Kl 26: Konseli 26 

Berdasarkan tabel 4.14 kelompok kontrol diatas dapat dilihat bahwa hampir 

tidak ada menunjukkan perbedaan nilai rata-rata dan prosentasi yang besar. Dimana 

pada saat pre-test nilai rata-rata 55.8 dengan prosentasi 40.5 % . Dan setelah selesai 

pemberian treatment kepada kelompok treatment, kelompok kontrol diberikan skala 

self confidence dimana nilai rata - rata 55,8 dengan prosentasi 40 % dengan perbedaan 

prosentasi - 3 %.  

Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu berdasarkan tabel diatas, sebelum 

mengikuti konseling dengan teknik role playing (kelompok treatment) semua subjek 

memiliki tingkat self confidence rendah. Dari ke enam subjek tersebut, peningkatan self 

confidence paling tinggi pada subjek KI 29 hingga mencapai 84 % , dalam kategori self 



confidence sangat tinggi . Sedangkan , peningkatan paling kecil sebesar 82 % pada 

subjck KI 9 dalam kategori self confidence sangat tnggi. Untuk kelompok kontrol 

semua subjek memiliki tingkat self confidence rendah dan tidak ada pcrubahan yang 

besar. 

Setelah diberikan konseling pada tahap awal yaitu pada pertemuan yang 

pertama telah terlihat banyak siswa yang mengalami peningkatan self confidence. 

Peneliti melakukan konseling dengan teknik role playing tahap akhir atau pertemuan 

kedua. Konseli yang dulunya sudah mengalami peningkatan self confidence sekarang 

semakin mengalami peningkatan self confidence yang ditandai dengan meningkatnya 

prosentasi skala self confidence dan pernyataan perubahan positif dari konseli. 

Untuk lebih jelasnya perbedaan pre test dan post test self confidence dapat 

dilihat pada diagram batang sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1 

Diagram Batang Perbedaan Pre Test Dan Post Test 

Kelompok Treatment 

 

 



Gambar 4.3 

Perbandingan Persentasi Kelompok Treatment 

Pre-Test Dan Pos-Test 

 

Gambar 4.3 

Perbandingan Persentasi Kelompok Treatment 

Pre-Test Dan Pos-Test 

 

 

 



2. Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Hasil Penelitian  

Bagian ini adalah uji statistik terhadap aspek self confidence 

sekaligus sebagai pembuktian kebenaran hipotesa yang diujikan. Untuk 

pengujian hipotesis ini, data-data yang telah dipaparkan diatas diperlukan 

untuk mendukung keputusan. Adapun hipotesa kerja dalam penelitian ini 

adalah : 

Ha  : Adanya perbedaan tingkat prosentasi self confidence siswa                     

sebelum diberikan teknik role playing dan sesudah diberikan teknik 

role playing.  

Ho          : Tidak ada perbedaan tingkat prosentasi self confidence siswa sebelum 

diberikan teknik role playing dan sesudah diberikar teknik role 

playing. 

Untuk mengidentifikasi adanya perbedaen prosentasi self confidence 

ketika sebelum dan sesudah konseling, dapat diketahui dari hasil pengujian 

secara manual yang disajikan sebagai beriku (Sugiyono 2011 273) 

a) Uji t-test (Analisis t-test) 

 



b) Uji normalitas 

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variable bebas dan 

variable terikat dalam sebuah model regresi mempunyai distribusi yang 

normal atau tidak.  

Perhitungan menggunakan program Microsoft Exel 2007 dan SPSS 

versi 11 (Statistical Product and Service Solution). Maka hasil penelitian 

berdistribusi normal jika data memiliki probabilitas (sig.)>0.05.  

 

Table 4.15 

Hasil Analisis Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cases 

 

Valid Messing Total 

 

N percent N Percent N Percent 

X 

 

 

 

 

Y 

6 

 

 

 

 

6 

66,7% 

 

 

 

 

66,7% 

3 

 

 

 

 

3 

33,3% 

 

 

 

 

33,3% 

9 

 

 

 

 

9 

100,0% 

 

 

 

 

100,0% 



Case Processing Summary 

Tests if Normality 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistic  Df Sig Statistic  df Sig. 

X 

 

 

 

 

Y 

183 

 

 

 

 

226 

6 

 

 

 

 

6 

200 

 

 

 

 

200 

960 

 

 

 

 

912 

6 

 

 

 

 

6 

820 

 

 

 

 

452 

 

Untuk menentukan normal tidaknya data, maka Kolomogorov- Smirnov 

hitung yang diperoleh dari perhitungan perlu dibandingkan dengan Sig a = 0,05 

yang serng disebut dengan angka kritik. 

Untuk menarik kesimpula  adalah : 

Apabila Sig a berdasarkan perhitungan lebih besar ( > ) dari 0.05 maka 

dinyatakan normal. Pada table diatas terlihat bahwa Sig a X : 0,200 : 0,05 dan 

Sig a Y : 0,200 : 0,05 Dengan demikian data diatas menemukan asumsi normal 

atau berdistribusi normal.  

c) Uji linearitas 

Up Linearitas dilakukanuntuk menguji apakah data antara dua variable 

lancar atau tidak. Perhitungan uji linearitas menggunakan program Microsoft 

Excel 2007 dan SPSS versi 11 (Statistical Product and Service Solution) 

Apabila Sig a berdasarkan perhitungan lebih besar ( > ) dari 0,05 maka 

dinyatakan lancar.  

 

 



Table 4.16 

ANOVA Table 
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Dari analisis Linearitas diatas dapat disimpulkan dengan cara, yaitu 

membandingkan Sig. atua Signifikansi dari hasil perhitungan Deviation of 

Linearity dengan 0.05. 

Untuk menarik kesimpulan adalah : 

Apabila Siga berdasarkan perhitungan lebih besar ( > ) daro 0,05 maka 

dinyatakan linear. Pada table diatas terlihat bahwa Siga = 0,737 > 0,05. Dengan 

demikian data diatas memenuhi asumsi kelinearan Linear.  



2. Pembahasan Hasil Penelitian  

Bagian ini mengkaji hasil temuan pelaksanaan teknik role playing dalam 

meningkatkan self confidence siswa. Dari pengukuran pre-test skala self 

confidence diperoleh prosentasi self confidence siswa yang memiliki self 

confidence kategori sangat tinggi berjumlah 7 siswa, yang memiliki self 

confidence kategori tinggi berjumlah 6 siswa, yang memiliki self confidence 

kategori sedang berjumlah 8 siswa dan siswa yang memiliki self confidence 

kategori rendah herjumlah 13 siswa. 

Subjek yang dijadikan sampel yaitu siswa yang berada pada kategori se!f 

cofidence rendah dari hasil penjaringan angket skala self confidence yaitu 

berjumlah 13 siswa, dan dari hasil interviu kontrak konseling yaitu siswa 

menolak untuk mengikuti konseling dengan alasan merasa tidak memiliki 

masalah self confidence hingga sampel berjumlah 12 siswa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik role playing efektif 

meningkatkan self confidence siswa disekolah yang ditandai dengan adanya 

peningkatan prosentasi skala self confidence perbedaan siswa sebelum 

diberikan teknik role playing dan sesudah diberikan teknik role pluying. 

Perubahan peningkatan prosentasi skala self confidence ini nampak bahwa 

sebelum adanya perlakuan self confidence siswa dalam kategori rendah, setelah 

diberikan perlakuan dengan teknik role playing prosentasi self confidence siswa 

meningkat kedalam kategori sangat tinggi. 

Secara khusus temuan lain dalam penelitian ini adalah terdapatnya subjek 

KI 29 (SS) dan subjek KI 30 (SN) yang memperoleh tingkat perbedaan 

presentasi self confidence siswa sebelum diberikan teknik role playing dan 

sesudah diberikan teknik role playing. prosentasi self confidence cenderung 

meningkatkan paling besar, yaitu berada dalam kategori sangat tinggi sebesar 

84 % . 

 



Salah satu faktor keberhasilan teknik role playing ini yakni siswa itu 

sendiri (internal) yaitu kecenderungan minat yang tinggi untuk berusaha 

menigkatkan self confidence. Siswa memiliki keyakinan bahwa konselor 

mampu membantunya sehingga konseli dengan sungguh- sungguh mengikuti 

kegiatan konseling dengan teknik role playing dan benar-benar melaksanakan 

prosedur yang telah dibuat. Peningkatan self confidence mulai nampak pada 

tahap 2, konseli sudah mulai bisa tampil dengan self confidence yang baik 

seperti berdiskusi dan berkomunikasi dengan teman dan mampu tampil dimuka 

kelas. 

Peningkatan self confidence kedua dialami KI 27 (NH) yaitu berada 

dalam kategori sangat tinggi sebesar 84 % sebelumnya berada dalam kategori 

rendah dengan prosentasiself confidence 38 % . Hal ini dipengaruhi karena saat 

melaksanakan konseling konseli bersemangat dan berusaha melaksanakan 

teknik tersebut. KI 17(MR) dengan peningkatan prosentasi self confidence 

sebesar 83 % yaitu berada dalam kategori sangat tinggi . Kl 25 ( RP ) dengan 

prosentasi self comidence 83 % yaitu dalam kategori sangat tinggi. dan KI 9 

(IL) dengan prosentasi self confidence 82 % yaitu berada dalam kategori sangat 

tinggi . Dengan kesimpulan semua kelompok treatment mengalami peningkatan 

self confidence setelah diberikan teknik role playing dalam kategori sangat 

tinggi.  

Siswa pada kelompok kontrol masing-masing konseli pada kelompok 

kontrol hampir tidak ada menunjukkan perbedaan nilai rata rata dan prosentasi 

yang besar Seperti K14 (A W) dengan kalegori rendah dengan prosentasi 41 % 

menjadi 39 % . Kl 10 ( JA ) dengan kategori rendah dengan prosentasi 41 % 

menjadi 38 % . Kl 13 ( MR ) dengan kategori rendah dengan prosentasi 41 % 

menjadi 40 % . Kl 19 ( NH ) dengan kategori rendah dengan prosentasi 41 % 

menjadi 41 % . K122 ( PD ) dengan kategori rendah dengan prosentasi 40 % 

rnenjadi 41 % . Kl 26 ( RS ) dengan kategori rendah dengan prosentasi 39 % 

menjadi 41 % . Semua kelompok kontrol berada dalam kategori rendah. 



Masalah self confidence yang paling dominan dihadapi oleh konseli yaitu rasa 

takut/khwatiran terhadap penolakan/kritikan, sulit menerima realita diri dan 

pesimis. 

Adapun proses teknik role playing dipengaruhi adanya hambatan- 

hambatan baik dari koeelor maupan konseli. Hambatan dari konselor berupa 

konselor belum dapat sepenuhnya menciptakan suasana yang nyaman dan 

enjoy pada saat memberikan teknik pada tahap I karena faktor perkenalan yang 

singkat sehingga kegiatan konseling belum terlaksana secara optimal. 

Sedangkan, hambatan dari konseli adalah konseli tidak fokus dan kurang 

sungguh-sungguh dengan apa yang diberikan pads saat pelaksansan konseling 

tersebut. 

Adapun cara konselor dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut 

yaitu dengan cara memberikan motivasi kepada konseli bahwa dengan 

mengikuti teknik role playing dengan sungguh-sungguh akan membantu 

meningkatkan self confidence. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan seseorang untuk 

meningkatkan self confidence yang berhasi, dipengaruhi oleh faktor internal 

(dalam diri) dan faktor eksternal (lingkungan). Ini berarti individu harus 

berusaha untuk memelihara keseimbangan yang wajar atau memiliki hubungan 

yang humoris antara tuntutan internal dan eksternal Jadi, dengan mengikuti 

kegiatan teknik role playing siswa dapat meningkatkan self confidence. 

Dari hasil pembahasan teknik role playing diatas, secara umum dapat 

dikatakan bahwa teknik role playing efektif untuk meningkatkan self 

confidence siswa, yang ditandai dengan meningkatnya prosentasi skala self 

confidence pada saat sebelum konseling dan setelah konseling. 

Berdasarkan teori role playing yang dikembangkan oleh John L Shelton 

(1977) dalam (Surya, Muhammad. 2003: 22) mempunyai asumsi dasar bahwa 

maksud utama teknik Role Playing adalah untuk: a) mendorong kemampuan 

klien mengekspresikan seluruh hal berhuhungan dengan emosinya, b) 



Membangkitkan kemampuan klien dalam mengungkapkan hak asasinya sendiri 

tanpa menolak atau memusuhi hak asasi orang lain, c) mendorong kepercayaan 

pada kemampuan diri sendiri, d) Meningkatkan kemampuan untuk memilih 

prilaku- prilaku yang cocok untuk dirinya sendiri. 

Dan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik role playing efektif 

meningkatkan self confidence siswa. Hal ini juga ditunjukkan dari hasil skala 

self confidence setiap konseli, yang dimana pada awalnya berdasarkan hasil pre-

test memiliki tingkat self confidence dalam kategori rendah setelah diberikan 

teknik role playing menunjukkan tingkat self confidence pada kategori sangat 

tinggi. 

Hasil yang sama juga dapat dilihat dari hasil penelitian yang relevan oleh 

(Purwitasari, Wahyu Indriani. 2008: 1) penerapan teknik role playing signifikan 

mampu meningkatkan keaktifan, keantusiasan dan prestasi belajar. Melalui 

teknik role playing, siswa mencoba mengekspresikan hubungan-hubungan 

antar manusia dengan cara memperagakannya, bekerja sama dan 

mendiskusikannya, sehingga secara bersama-sama siswa dapat mengeksplorasi 

perasaan, sikap, nilai dan berbagai strategi pemecahan masalah. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan teknik role playing 

efektif meningkatkan self confidence siswa dengan adanya bukti dari hasil 

penelitian yang dipaparkan diatas.  

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Sebelum diberikan teknik role playing prosentasi self confidance rata-rata 

sebesar 38,2% dalam kategori rendah 

2. Setelah diberikan perlakuan menggunakan teknik role playing prosentasi 

self confidance rata-rata mengalami peningkatan menjadi 83,3% dalam 

kategori sangat tinggi. 

3. Dari perhitungan analisis t-test menunjukkan  

 

B. Saran-saran 

Selama proses penelitian ini berlangsung ada beberapa hal yang menjadi 

catatan peneliti. Catatan ini menjadi hal yang perlu diperhatikan sekaligus 

sebagai saran, baik bagi pengguna pedoman teknik role playing dalam 

meningkatkan self confidance. 

1. Kepala Sekolah 

Berdasarkan hasil penelitian tentang keefektifan teknik role playing dala 

meningkatkan self confidance dapat digunakan sebagai masukan untuk 

menyusun program di sekolah dalam pembinaan siswa yang terkait dengan self 

confidance melalui berbagai jenis bentuk teknik role playing. Sehingga 

penanaman berperilaku siswa, beremosi, serta keyakinan siswa bisa semakin 

dikendalikan. 

Kepala sekolah juga diharapkan bisa membantu atau mengupayakan 

melengkapi fasilitas ruang BK dengan menyediakan ruang konseling dan 

perlengkapan lainnya seperti ruang konseling kelompok untuk melakukan 

konseling kelompok dengan menggunakan teknik role playing agar bisa lebih 



khusus dan konselor bisa menerapkan teknik tersebut juga pada saat 

memberikan konseling kepada siswa dalam jumlah banyak. Adapun 

perlengkapan alat untuk menunjang pelaksanaan konseling kelompok yaitu 

handycame sebagai arsip pelaksanaan konseling, sehingga proses konseling 

terlaksana dengan baik dan dapat membantu siswa lebih optimal. 

2. Guru Mata Pelajaran 

Guru mata pelajaran hendaknya bisa menggunakan teknik role playing dalam 

kegiatan belajar mengajar agar dapat membantu proses kegiatan belajar 

mengajar lebih berkembang khususnya mampu meningkatkan self confidance 

siswa dikelas.  

3. Konselor Sekolah 

Penggunaan teknik role playing bimbingan kelompok ini dapat digunakan 

sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan self confidance siswa. Karena 

dengan penggunaan teknik role playing yang telah dilakukan peneliti 

pencapaian peningkatan self confidance siswa secara keseluruhan terbukti 

efektif meningkatkan self confidance siswa, artinya sebagai bentuk perpaduan 

dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Oleh 

karena itu guru bimbingan dan konseling diharapkan dapat memadukan 

konseling kelompok dengan teknik role playing dengan tujuan dapat 

menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. 

4. Siswa 

Siswa diharapkan bisa lebih meningkatkan self confidance dosekolah dengan 

cara menerapkan teknik role playing disekolah, agar proses belajar dan 

mengajar berjalan dengan optimal. 

5. Saran bagi peneliti selanjutnya 

Berdasarkan proses penelitian di lapangan, ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan bagi peneliti selanjutnya. 

a. Uji keefektifan teknik role playing dalam meningkatkan self confidance 

siswa ini menggunakan model intaci-Group Comparison, Pre-



Eksperimental desain, sehingga ada kelompok kontrol dalam konseling, 

agar dapat diketahui keefektifan konseling kelompok yang dirancang dalam 

panduan teknik role playing dalam meningkatkan self confidance. 

b. Penelitian ini menggunakan teknik role playing sehingga diharapkan 

peneliti selanjutnya menggunakan pendekatan tertentu misalnya 

pendekatan behavioristik, pendekatan psikoanalisa, pendekatan REBT atau 

Rasional Emotif Theraphy dan sebagainya. 

6. FKIP Unlam Banjarmasin 

Sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti selanjutnya agar dengan penelitian 

menggunakan teknik role playing dalam meningkatkan self confidance 

bermanfaat. Dan menjadi gambaran untuk penelitian berikutnya agar 

menghasilkan penelitian yang optimal. 

7. Saran Bagi Pengguna 

Dari hasil penemuan di lapangan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam kaitannya dengan pelaksanaan teknik role playing dalam meningkatkan 

self confidance siswa disekolah, antara lain: 

a. Agar pelaksanaan konseling kelompok dapat terlaksana sesuai dengan yang 

dirancang dalam pedoman teknik role playing dalam meningkatkan self 

confidance konselor perlu memiliki persyaratan tertentu antara lain: 

konselor harus memiliki pemahaman tentang konsep dasar teknik role 

playing dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi pula. 

b. Pedoman teknik role playing dalam meningkatkan self confidance 

merupakan sebuah model yang dirancang untuk membantu siswa 

meningkatkan self confidance siswa sehingga siswa yang dijadikan konseli 

diharapkan memiliki masalah self confidance yang rendah. 

c. Untuk menghasilkan hasil yang diharapkan pada siswa, maka konselor 

secara terus-menerus perlu mendorong siswa agar berani mengeksplorasi 

keinginan-keinginan atau perasaan-perasaannya sehingga siswa memiliki 

motivasi yang besar dan berusaha untuk mencapai keinginannya.  
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