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ABSTRAK 

 

Fadila Afriani. 2019. Peningkatan Asertivitas Siswa yang Diasuh oleh Ibu Single  

Parent Melalui Bimbingan Kelompok. Skripsi. Fakultas Ilmu Pendidikan. 

Universitas Negeri Padang. 

 

Penelitian ini berawal dari kenyataan sebagian siswa SMK Negeri 9 

Padang yang diasuh oleh ibu single parent mengalami masalah asertivitas yaitu 

tidak sanggup menolak ajakan teman untuk membolos, takut menyampaikan 

kepada orangtua ketika ada masalah di sekolah, siswa ikut-ikutan terlambat, malu 

menyampaikan pendapat di kelas, dan malu untuk bertanya kepada guru dan 

teman ketika diskusi belajar di kelas. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 

apakah layanan bimbingan kelompok efektif untuk meningkatkan asertivitas siswa 

SMK Negeri 9 Padang yang diasuh oleh ibu single parent.  

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan 

eksperimen jenis The One-Group Pre-Test Post-Test Design. Subjek penelitian 

adalah siswa yang diasuh oleh ibu single parent di SMK Negeri 9 Padang yang 

berjumlah 10 orang. Instrumen pengumpulan data menggunakan angket asertivitas 

dengan model skala Likert. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan 

Wilcoxon Signed Ranks Test dengan bantuan program Statistical Product and 

Service Solution (SPSS) versi 20.0 dan Microsoft Excel 2007.  

Hasil penelitian mengungkapkan pertama kondisi asertivitas siswa SMK 

Negeri 9 Padang yang diasuh oleh ibu single parent sebelum diberikan bimbingan 

kelompok berada pada kategori sedang dengan persentase 68,4%. Kedua, kondisi 

asertivitas siswa SMK Negeri 9 Padang yang diasuh oleh ibu single parent setelah 

diberikan layanan bimbingan kelompok berada pada kategori sangat tinggi dengan 

persentase 89,8%. Dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan kelompok 

terbukti efektif untuk meningkatkan asertivitas siswa SMK Negeri 9 Padang yang 

diasuh oleh ibu single parent. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia mengalami beberapa tahapan perkembangan, salah satunya 

adalah tahap perkembangan masa remaja. Pada masa ini, remaja memiliki 

keinginan untuk mengetahui berbagai macam hal dan keinginan untuk bebas 

dalam menentukan apa yang dilakukannya. Keinginan tersebut akan tercapai 

apabila remaja mampu menjalankan tugas perkembangannya terutama dalam 

penyesuaian sosial (Pratiwi, 2015). Hal ini dikarenakan pada dasarnya remaja 

dituntut memiliki kesiapan dalam proses penyesuaian sosial baik di dalam 

keluarga, teman sebaya, dan masyarakat (Fatimah, 2013). 

Masa remaja juga merupakan proses mencari identitas diri terutama 

dalam kelompok teman sebaya, sehingga pada masa ini teman sebaya 

memberikan pengaruh terhadap kehidupan remaja. Pada tahap ini, remaja 

mulai memahami dirinya. Remaja yang memiliki konsep diri yang positif 

apabila sudah memahami diri dan lingkungannya, sedangkan konsep diri yang 

negatif tidak mau berhubungan dengan orang lain dan menarik diri dari 

hubungan sosial (Putri, Syahniar, & Alizamar, 2017). 

Yusuf (Ardi, Ibrahim & Said, 2012) mengemukakan pengalaman 

remaja dalam kelompok teman sebaya sangat bermanfaat untuk mencapai 

sikap independensi dan kematangan hubungan interpersonal. Oleh sebab itu, 

tugas perkembangan sosial remaja dalam kelompok teman sebaya mesti 

dikuasai dengan optimal. Senada dengan itu, Sarwono (2011)
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mengemukakan remaja mempunyai tugas perkembangan seperti mencapai 

hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. 

Hubungan sosial remaja dalam kelompok teman sebaya terjadi karena 

adanya dorongan rasa ingin tahu terhadap segala sesuatu yang ada di dunia 

sekitarnya. Hubungan sosial berawal dari lingkungan rumah sendiri, kemudian 

berkembang di lingkungan sekolah dan dilanjutkan kepada lingkungan yang 

lebih lebih luas lagi, yaitu tempat berkumpulnya teman sebaya (Ali, Moh & 

Asrori, 2006).  

Remaja berinteraksi dengan lingkungan teman sebaya karena teman 

sebaya merupakan lingkungan sosial di mana remaja belajar untuk hidup 

bersama orang lain yang bukan anggota keluarganya. Lingkungan teman 

sebaya merupakan suatu kelompok baru dan memiliki ciri, norma, kebiasaan 

yang jauh berbeda dengan apa yang ada dalam lingkungan keluarga remaja 

(Tarigan, 2016). Remaja menginginkan teman yang mempunyai minat dan 

nilai-nilai yang sama dengan dirinya, ini artinya remaja menginginkan dirinya 

diterima oleh teman sebayanya (Melka et al., 2018). 

Keinginan remaja untuk diterima dalam kelompok teman sebaya 

membuat remaja mengalami tekanan dengan harus ikut melakukan sesuatu 

yang sebenarnya tidak ingin dilakukan. Tekanan yang dihadapi oleh remaja 

seringkali disertai dengan ancaman yang akan diperoleh bila tidak mau 

melakukannya. Remaja khawatir berperilaku asertif atau berbicara terus terang 

dan apa adanya, karena takut dianggap tidak sopan, arogan atau dapat melukai 

perasaan orang lain (Lianasari, Japar, & Purwati, 2018). 
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Bedell & Shelly (Rini, Bahri, & Zuliani, 2016) mengemukakan 

asertivitas akan mendukung tingkah laku interpersonal untuk memenuhi 

keinginan individu semaksimal mungkin dengan secara bersamaan. Selain itu, 

juga mempertimbangkan keinginan orang lain karena bukan hanya 

memberikan penghargaan pada diri sendiri tetapi juga kepada orang lain. 

Asertivitas melibatkan perilaku dan komunikasi. Sejalan dengan itu,  

Fensterheim & Baer (Ayuni, 2010) mengemukakan remaja yang asertivitas 

adalah remaja yang mengemukakan pendapat dengan ekspresi yang 

sebenarnya tanpa rasa takut dan dapat berkomunikasi dengan orang lain secara 

lancar. Sebaliknya remaja yang kurang asertivitas adalah remaja yang 

mempunyai ciri-ciri terlalu mudah mengalah (lemah), mudah tersinggung, 

cemas, kurang yakin pada diri sendiri, sulit mengadakan komunikasi dengan 

orang lain dan tidak merasa bebas untuk mengemukakan masalah dan hak-hak 

yang diinginkan. 

Albert & Emmons (2017) mendefinisikan asertivitas sebagai suatu 

kemampuan untuk mengkomunikasikan hal yang diinginkan, dirasakan, dan 

dipikirkan kepada orang lain namun dengan tetap menjaga dan menghargai 

hak-hak serta perasaan pribadi dan pihak lain. Dengan demikian, perilaku 

asertif secara keseluruhan merupakan keterampilan seseorang untuk 

mengungkapkan baik secara verbal maupun nonverbal akan kebutuhan pada 

dirinya yang berupa ide atau gagasan serta harapan-harapan, sekalipun itu 

bersifat negatif namun penyampaiannya secara tegas serta tanpa menyakiti 

perasaan orang lain. 
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Asertivitas berkaitan dengan kemampuan remaja dalam mengambil 

keputusan untuk hal yang ingin dilakukannya. Remaja mengambil keputusan 

juga membutuhkan dukungan dalam memutuskan sesuatu hal baik itu dari 

orangtua, keluarga dekat dan teman-temannya. Apabila tidak mendapat 

dukungan dalam keputusannya, remaja tersebut akan merasa dikucilkan dan 

dijauhi teman-temannya, karena remaja yang diterima teman-teman sebayanya 

akan merasa dirinya dihargai dan dihormati oleh teman-teman sebayanya. 

Remaja yang memiliki banyak teman akan menjadi kebanggaan bagi dirinya. 

Namun tidak semua teman memiliki pengaruh positif. Beberapa teman 

tentunya juga ada pengaruh negatifnya. Pengaruh teman dalam membentuk 

karakter cukup besar (Ardi & Sisin, 2018). Kemudian, keluarga juga 

memberikan pengaruh dalam pembentukan karakter remaja salah satunya 

berperilaku asertif. Alberti & Emmons (2017) mengemukakan faktor yang 

mempengaruhi tingkat asertif seseorang salah satunya adalah keluarga. 

Keluarga atau orangtua merupakan lingkungan sosial pertama bagi 

remaja, sebelum mereka mempunyai kemampuan berinteraksi dengan orang 

lain terlebih dahulu. Keberadaan orangtua mempunyai arti penting dalam 

perkembangan sosial remaja. Keterikatan dengan orangtua selama masa 

remaja akan meningkatkan relasi dengan teman sebaya yang lebih kompeten 

dan hubungan erat yang positif di luar keluarga dan mampu menyesuaikan diri 

dengan lingkungan baru dengan cara-cara yang sehat secara psikologis 

(Desmita, 2015). 
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Salah satu bentuk keluarga yaitu single parent family (orangtua 

tunggal). Suprajitno (2016) mengemukakan orangtua tunggal adalah keluarga 

yang terdiri dari salah satu orangtua dengan anak-anak akibat perceraian atau 

ditinggal pasangannya. Remaja yang memiliki orangtua lengkap dengan 

orangtua tunggal (single parent) akan berbeda. Orangtua lengkap menjadi dua 

figur bagi remaja, sedangkan orangtua tunggal (single parent) akan menjadi 

satu-satunya figur dalam keluarga yang menjadi contoh bagi remaja. Hal ini 

akan memberikan dampak yang cukup signifikan jika satu orangtua 

menjalankan dua peran sekaligus yaitu sebagai ayah dan ibu. Setyawan  

(Hasanah, Suharsono & Saraswati, 2016) mengemukakan dalam keluarga pola 

asuh orangtua juga mempengaruhi tingkat asertivitas remaja. 

Pada budaya Minangkabau, kecenderungan anak diasuh oleh ibu 

setelah terjadinya perceraian. Syaukani (2010) mengemukakan dalam budaya 

Minangkabau pada umumnya anak-anak tinggal bersama ibu setelah orangtua 

berpisah atau bercerai. Kebiasaan ini dikarenakan sistem kekerabatan 

matrilineal yang berlaku di Minangkabau yaitu sistem kekerabatan didasarkan 

pada garis ibu (perempuan). Fatimah (2012) mengemukakan ibu di 

Minangkabau akan berperan sebagai single parent apabila ditinggalkan oleh 

suaminya karena perceraian ataupun meninggal dunia. Mereka jarang sekali 

menikah kembali, dan lebih memilih sendiri serta mengutamakan untuk 

membesarkan dan mendidik anaknya. 
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Ibu yang berperan sebagai single parent juga memiliki kecenderungan 

untuk tidak konsisten dalam menegakkan kedisiplinan dan tentu akan 

mempengaruhi kemandirian anak serta memiliki keterbatasan dalam proses 

pembentukan kemandirian anak (Retnowati, 2007). Hal ini berkaitan dengan 

asertivitas remaja dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan 

pemikirannya, perlu memiliki kemandirian, khususnya dalam mengambil 

keputusan (Hasnabuana & Sawitri, 2015). Sedangkan, Santrock (2007) 

mengemukakan interaksi ayah yang mengasihi, mudah berkomunikasi dan 

dapat diandalkan dan memberikan dukungan serta kepercayaan pada anak-

anaknya dapat mendukung perkembangan sosial anak. Dalam sebuah 

penelitian Frank Fustenberg & Kathleen Haris (Santrock, 2007) 

mendokumentasikan bahwa pengasuhan ayah dapat membantu anak dalam 

menghadapi masalah hidupnya. Kume (2015) mengemukakan bahwa 

keterlibatan seorang ayah dalam pengasuhan anak akan menciptakan efek 

yang positif dibandingkan anak dalam pengasuhan ibu saja. Efek lain dari 

keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak adalah kemampuan hubungan 

sosialnya. 

Remaja membutuhkan banyak perhatian dan kasih sayang dari 

keluarga maupun lingkungan sekitarnya, tetapi bagi remaja yang memiliki 

orangtua tunggal (single parent), kasih sayang yang seharusnya didapatkan 

dari orangtua yang lengkap yaitu ayah dan ibu, namun hanya mendapatkan 

kasih sayang dari seorang ibu saja. Remaja dituntut untuk tetap menjadi 

individu yang berhadapan dengan manusia lainnya, baik keluarga, teman-
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teman, maupun menghadapi lingkungan sosial yang tidak senasib seperti 

dirinya sebagai remaja yang memiliki ibu single parent. Hal ini menyebabkan 

remaja cenderung mempunyai perilaku yang sulit untuk diatur, mudah sekali 

terpengaruh oleh teman sebaya dan lingkungan, sehingga remaja mudah ikut-

ikutan dengan hal yang dilakukan oleh teman dan lingkungannya. Remaja 

yang dipengaruhi oleh teman sebaya dan kondisi lingkungan tentunya tidak 

mempunyai sikap asertif yang tinggi terhadap diri sendiri (Yessi, Oktaviana, 

& Hurriyati, 2016). 

Berdasarkan hasil penelitian Demirbilek & Otrar (2014) bahwa remaja 

yang hidup dengan kedua orangtuanya memiliki tingkat asertivitas dan harga 

diri yang lebih tinggi daripada remaja dengan orangtua tunggal yang 

berkewajiban untuk melanjutkan hidupnya karena kematian dari pasangannya 

atau perceraian. Sejalan dengan itu, hasil penelitian Usakli (2013) remaja 

dengan orangtua tunggal kurang asertif dan lebih agresif daripada remaja yang 

memiliki kedua orangtua. Keluarga, guru, administrator sekolah dan Guru BK 

harus mengetahui kecenderungan perilaku remaja dengan orangtua tunggal. 

Hal ini dikarenakan mereka merasa berbeda dari teman-temannya yang 

mempunyai keluarga utuh sehingga membuat mereka menjadi rendah diri. 

Dapat dikatakan keluarga single parent lebih memungkinkan untuk 

mengalami resiko yang lebih tinggi dibanding dengan keluarga utuh. Hal lain 

yang dapat terjadi juga dikarenakan orangtua dengan status single parent akan 

kesulitan dalam membagi waktu bersama remaja, baik dikarenakan pekerjaan 

ataupun kesibukan dan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. 
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Berdasarkan hasil penelitian Kelly (Sinaga, 2011) menunjukkan bahwa 

anak dari single parent lebih cenderung terkena masalah dalam kehidupan 

keseharian serta terganggu dalam hal pendidikan dibanding remaja yang 

memiliki orangtua utuh. Remja juga dilaporkan cenderung lebih rentan 

terkena substance abuse seperti merokok, minum minuman keras, dan 

menggunakan narkoba karena mereka mencari kesenangan dengan melakukan 

hal tersebut sebagai pelarian untuk menarik perhatian dari orangtua. 

Kemudian, berdasarkan hasil penelitian Goleman (Yuliawati, 

Setiawan, & Mulya, 2007) bahwa masalah remaja yang mengalami hambatan 

dalam kemampuan emosionalnya ternyata juga hampir serupa dengan masalah 

remaja dari keluarga tanpa ayah seperti depresi dan nilai akademik yang buruk 

di sekolah, masalah pergaulan dengan teman-teman di sekolah. Masalah 

pergaulan dengan teman-teman salah satunya yaitu ikut terpengaruh kepada 

hal yang negatif agar diterima dalam kelompok teman sebaya. 

Berdasarkan hasil penelitian Ayuni (2010) diperoleh bahwa ada 

perbedaan tingkat asertivitas antara siswa dari keluarga lengkap dan keluarga 

dari single parent SMK Negeri 1 Pakong Pamekasan dengan tingkat 

asertivitas siswa dari keluarga lengkap yaitu 19 siswa berada pada kategori 

sedang dengan persentase 76%, 5 siswa berada pada kategori tinggi dan hanya 

1 siswa yang berada pada kategori rendah. Kemudian tingkat asertivitas siswa 

dari keluarga single parent yaitu 13 siswa berada pada kategori sedang dengan 

persentase 48%, 4 siswa berada pada kategori tinggi dengan persentase 12%, 

dan sebanyak 10 siswa berada pada kategori rendah dengan persentase 37%. 
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Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 29 Oktober 2018 dengan 5 

orang siswa yang diasuh oleh ibu single parent di SMK Negeri 9 Padang 

terungkap dari 2 orang siswa mengalami permasalahan yaitu tidak bisa 

menolak ketika teman menyontek tugasnya karena takut di ejek dan dikatakan 

pelit, siswa diam saja ketika ada teman yang mengganggunya ketika belajar. 

Kemudian, 3 orang siswa mengalami permasalahan yaitu ikut-ikutan teman 

terlambat mengikuti kegiatan upacara bendera, kultum dan ajang kreativitas 

karena takut menolak ajakan teman, takut menyampaikan kepada orangtua di 

rumah ketika ada masalah di sekolah, siswa yang tidak sanggup menolak 

ajakan teman untuk membolos saat jam mata pelajaran berlangsung. Siswa 

yang tidak aktif dalam belajar seperti malu untuk bertanya kepada guru dan 

teman ketika diskusi di kelas dan malu untuk menyampaikan pendapat di 

kelas karena takut ditertawakan oleh teman-teman.  

Hasil wawancara diperkuat dengan hasil pengolahan angket sebagai 

studi pendahuluan yang telah diadministrasikan pada hari Sabtu  tanggal 19 

Januari 2019 kepada 23 siswa yang diasuh oleh ibu single parent di SMK 

Negeri 9 Padang diperoleh hasil yaitu: 

 Tabel 1. 

Kondisi Awal Asertivitas Siswa yang Diasuh oleh Ibu Single Parent 

                                                 n=23 
 

Kategori Persentase Jumlah Siswa 

Tinggi 26,09% 6 Siswa 

Sedang 39,13% 9 Siswa 

Rendah 34,78% 8 Siswa 
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Berdasarkan tabel 1 terungkap bahwa kondisi awal asertivitas siswa 

yang diasuh oleh ibu single parent pada kategori tinggi sebanyak 6 orang 

siswa, pada kategori sedang sebanyak 9 orang siswa, dan pada kategori rendah 

sebanyak 8 orang siswa. Hasil ini menunjukkan bahwa kondisi awal 

asertivitas siswa berada pada kategori sedang. 

Remaja yang asertif idealnya memiliki keyakinan serta keberanian 

untuk bertindak maupun berpendapat, walaupun tindakan dan pemikirannya 

berbeda dengan lingkungannya. Hal tersebut didukung oleh kepercayaan diri 

remaja merupakan seorang yang mampu, seorang yang berarti, dan seorang 

yang bisa meraih apa yang diinginkan, pada akhirnya melahirkan suatu 

penilaian terhadap diri sendiri. Kenyataan yang ada di lapangan keterampilan 

untuk berperilaku asertif masih perlu ditingkatkan. Asertivitas siswa dapat 

ditingkatkan melalui pelayanan bimbingan dan konseling agar remaja dapat 

belajar untuk berani mengungkapkan  pendapatnya sehingga tidak terjerumus 

kepada hal-hal yang merugikan. 

Pelayanan bimbingan dan konseling (BK) merupakan salah satu 

komponen penting pendidikan di sekolah. Tujuannya adalah untuk membantu 

perkembangan potensi diri siswa seoptimal mungkin. Kegiatan belajar 

berorientasi pada peningkatan kecerdasan siswa, maka kegiatan BK di sekolah 

secara spesifik berorientasi membantu seluruh aspek-aspek perkembangan diri 

siswa (Asmani dalam Zarniati, Alizamar & Zikra, 2016). 

Pemberian layanan BK yang tepat dapat membantu remaja 

meningkatkan asertivitas bagi remaja yang berasal dari keluarga single parent. 



11 

 

 
 

Jenis-jenis layanan konseling meliputi: layanan orientasi, layanan informasi, 

layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan 

konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan konsultasi, 

layanan mediasi dan layanan advokasi (Prayitno, 2012). Bimbingan kelompok 

merupakan salah satu jenis layanan yang ada pada konseling dengan 

memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas permasalahan yang 

terjadi di lingkungan sekitar individu, dari pembahasan tersebut diperoleh 

pemahaman individu mengenai masalah yang dibahas sehingga membantu 

individu bertindak sesuai dengan pemahamannya tersebut. Slavin (Taufik, 

2013) mengemukakan dalam kelompok para pelajar memiliki kesempatan 

untuk berdiskusi, merasakan perasaan orang lain, menghargai orang lain, 

merasa dekat dengan anggota kelompok, menilai diri sendiri, berpartisipasi, 

memberi komentar, dan mengembangkan diri secara positif. 

Bimbingan kelompok sebagai salah satu layanan dasar pada bimbingan 

dan konseling sering tidak dapat dipergunakan oleh guru BK sebagai layanan 

yang mampu meningkatkan kemampuan siswa sebagaimana fungsinya. Hal 

ini dilatar belakangi banyak hal, baik dari segi kemampuan guru BK, waktu 

pelaksanaan, hingga efektivitas hasil yang ingin dicapai (Putra, Daharnis, & 

Syahniar, 2013). Sejalan dengan itu, pelaksanaan layanan bimbingan 

kelompok di SMK Negeri 9 Padang belum terlaksana dengan baik. Hal ini 

berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang guru BK pada tanggal 23 

Januari 2019 bahwa layanan bimbingan kelompok belum terlaksana dengan 

baik karena jadwal pulang sekolah siswa yang tidak serentak, jadwal masuk 
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BK hanya 45 menit kemudian dikarenakan siswa banyak melakukan praktek 

jurusan setelah pulang sekolah. Selain itu, belum ada pemberian layanan 

bimbingan kelompok ataupun layanan informasi mengenai pentinganya 

perilaku asertif pada siswa. Maka perlu dilaksanakannya pemberian layanan 

bimbingan kelompok untuk meningkatkan asertivitas siswa. 

Kemudian, Upaya yang dilakukan untuk peningkatan asertivitas siswa 

dengan mengadakan kegiatan layanan bimbingan kelompok, mengingat 

bimbingan kelompok mempunyai berbagai macam kelebihan. Erlangga  

(2017) mengemukakan kelebihan bimbingan kelompok yaitu: pertama dengan 

bimbingan kelompok, anggota kelompok dapat berinteraksi dan saling 

mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan dan saran. Kedua dengan 

bimbingan kelompok siswa dapat saling memahami antar anggota kelompok 

sehingga timbul sikap percaya. Sikap percaya inilah yang membuat siswa 

dapat terbuka untuk mengutarakan isi hatinya. Ketiga dalam bimbingan 

kelompok siswa dilatih untuk mengkomunikasikan pikiran dan perasaan 

secara tepat dan jelas sehingga secara tidak langsung semua anggota 

kelompok dapat berlatih untuk bersikap asertif. Keempat dalam bimbingan 

kelompok, anggota kelompok dilatih untuk mampu memecahkan konflik dan 

bentuk-bentuk masalah antar pribadi lain yang mungkin muncul dalam 

hubungan dengan teman sebaya. 

Pada pelaksanaan bimbingan kelompok lebih mengutamakan proses 

dinamika kelompok, di mana siswa lebih memiliki kesempatan untuk 

mengembangkan kepribadian, rasa sosial dan kemampuan berinisiatifnya. 



13 

 

 
 

Kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi para anggota, dalam hal ini 

untuk memperoleh berbagai ilmu dan keterampilan serta dimanfaatkan untuk 

mencapai tujuan bimbingan kelompok agar berkembangnya kemampuan 

sosialisasi siswa (Olfakhrina, Syahniar, & Nirwana, 2016). 

Hasil penelitian Sukiah (2018) bahwa kondisi asertivitas siswa 

sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok pada kelompok eksperimen 

rata-rata siswa termasuk dalam kategori sedang (65%) dan setelah pelaksanaan 

layanan bimbingan kelompok pada kelompok eksperimen rata-rata siswa 

mengalami peningkatan persentase sehingga termasuk dalam kategori tinggi 

(83%). Pada kelompok kontrol rata-rata siswa termasuk dalam kategori sedang 

(66%) dan tidak tidak diberikan kegiatan layanan bimbingan kelompok. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan layanan bimbingan kelompok 

efektif untuk meningkatkan asertivitas siswa. 

 Setyowati & Dwikurnaningsih (2014) melakukan penelitian 

eksperimen mengenai asertivitas. Pada kelompok eksperimen mendapatkan 

perlakuan berupa bimbingan kelompok selama 8 kali sesi sedangkan untuk 

kelompok kontrol tidak mendapatkan perlakuan. Berdasarkan rata-rata 

sebelum dan sesudah eksperimen ternyata ditemukan adanya peningkatan 

yang signifikan pada perilaku asertif siswa melalui layanan bimbingan 

kelompok di SMA Kartika III-1 Banyubiru. 

Berdasarkan berbagai fenomena-fenomena yang telah dipaparkan 

sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti tentang: “Peningkatan Asertivitas 

Siswa yang Diasuh oleh Ibu Single Parent melalui Bimbingan Kelompok”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasikan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Siswa yang tidak sanggup menolak ajakan teman untuk membolos saat 

jam mata pelajaran berlangsung  

2. Siswa yang takut menyampaikan kepada orangtua di rumah jika ada 

masalah di sekolah. 

3. Siswa yang ikut-ikutan terlambat ketika kegiatan upacara, kultum, dan 

ajang penampilan bakat karena takut dijauhi oleh temannya karena takut 

menolak ajakan teman. 

4. Siswa yang malu menyampaikan pendapat di kelas karena takut 

ditertawakan oleh teman. 

5. Siswa yang tidak bisa menolak teman yang menyontek tugasnya. 

6. Siswa yang malu untuk bertanya kepada guru dan teman ketika diskusi 

belajar di kelas. 

7. Kurangnya pemberian layanan bimbingan kelompok yang dilakukan oleh 

guru BK di sekolah terutama mengenai pentingnya pemahaman tentang 

asertivitas. 

8. Belum ada dilaksanakan layanan bimbingan kelompok untuk siswa yang 

berasal dari keluarga single parent.  
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang di atas, maka 

batasan masalah yang akan diteliti untuk penelitian ini, yaitu peningkatan 

asertivitas siswa yang diasuh oleh ibu single parent di SMK Negeri 9 Padang 

melalui bimbingan kelompok. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana gambaran asertivitas siswa yang diasuh oleh ibu single parent 

sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok (pretest)? 

2. Bagaimana gambaran asertivitas siswa yang diasuh oleh ibu single parent 

sesudah diberikan layanan bimbingan kelompok (posttest)? 

3. Apakah terdapat perbedaan asertivitas siswa yang diasuh oleh ibu single 

parent sebelum dan sesudah diberikan layanan bimbingan kelompok? 

E. Asumsi 

Penelitian ini dilandasi oleh asumsi sebagai berikut: 

1. Setiap siswa memiliki asertivitas yang berbeda-beda. 

2. Keluarga mempengaruhi asertivitas siswa. 

3. Setiap siswa memiliki kemampuan untuk meningkatkan asertivitas dalam 

dirinya. 
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F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut yaitu: 

1. Untuk mengetahui gambaran asertivitas siswa yang diasuh oleh ibu single 

parent sebelum dilaksanakan layanan bimbingan kelompok. 

2. Untuk mengetahui gambaran asertivitas siswa yang diasuh oleh ibu single 

parent sesudah diberikan layanan bimbingan kelompok. 

3. Untuk menguji perbedaan asertivitas siswa yang diasuh oleh ibu single 

parent sebelum dan sesudah diberikan bimbingan kelompok. 

G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis  

Untuk memperkaya kajian teori mengenai asertivitas, sehingga 

dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu bimbingan dan konseling 

khususnya mengenai asertivitas siswa yang diasuh oleh ibu single parent. 

Hasil penelitian ini selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk penelitian 

lanjutan mengenai pelaksanaan layanan bimbingan kelompok untuk 

meningkatkan asertivitas siswa. 

2. Manfaat Praktis  

Selain dari manfaat teoretis, penelitian ini juga diharapkan berguna 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Bagi guru bimbingan dan konseling, sebagai pedoman dalam 

pembuatan program BK untuk peningkatan asertivitas siswa melalui 

bimbingan kelompok. 
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b.  Bagi siswa, setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok 

diharapkan dapat meningkatkan asertivitas sehinga mampu 

mengembangkan potensinya dan menjalin hubungan sosial dengan 

baik. 

c. Bagi Kepala Sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah 

satu acuan dalam menyusun program sekolah sehingga permasalahan 

siswa dapat terentaskan dengan baik. 

d. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi 

dalam mengentaskan permasalahan siswa tentang asertivitas.  

e. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai 

salah satu pedoman dalam penelitian berikutnya. 

 



 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Asertivitas 

1. Pengertian Asertivitas 

 

Remaja dalam menentukan sikap harus mampu bersikap mandiri, 

tegas dan bebas. Artinya dapat mengambil keputusan sesuai dengan 

keinginan tanpa harus membatasi diri dan merugikan orang lain. Sikap 

tegas atau yang biasanya dikenal dengan asertivitas.  Istilah asertivitas 

diadopsi dari bahasa inggris, dimana menurut kamus Websier Third 

International (Renni, 2010), bahwa kata asertivitas berasal dari kata assert 

(sadar) yang berarti menyatakan atau bersikap positif dan berterus terang 

atau tegas. Lizarage mengemukakan ketegasan mengacu pada kemampuan 

seseorang untuk mengekspresikan dan mengadvokasi ide, minat, dan 

perasaan mudah, tepat dan tanpa kecemasan (Paeezy, Shahraray, & Abdi, 

2010).  

Jay (2007) mengemukakan asertivitas merupakan kemampuan 

untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan secara jujur, tidak 

menyakiti orang lain dan tanpa merugikan diri sendiri. Seseorang 

dikatakan mampu bersikap asertif jika dirinya mampsu bersikap tulus dan 

jujur dalam mengekspresikan perasaan, pikiran dan pandangan pada pihak 

lain sehingga tidak merugikan pihak lain. Asertivitas menunjukkan 

keberanian dalam menyampaikan keinginan secara langsung terhadap 

sesuatu yang didasari aturan dan prinsip-prinsip yang ada (Saputra, Safaria 

& Rahardanto, 2017). 
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Kemudian Albert & Emmons (2017) mengungkapkan bahwa: 
 
 

 

Assertiveness enables us to act in our own best interests, to stand 

up for ourselves without undue anxiety, to exercise personal rights 

without denying the rights of others, and to express our feelings 

and needs (affection, love, friendship, disappointment, annoyance, 

anger, regret, sorrow) honestly and comfortably.  
 

 Definisi tersebut dapat diartikan bahwa orang yang bertingkah 

laku asertif merupakan individu yang bisa melakukan sesuatu atas dasar 

keinginan sendiri tanpa mengesampingkan hak-hak orang lain, serta 

mampu untuk mengekspresikan perasaan-perasaannya secara nyaman. 

Aktop, Özçelik, Kaplan & Seferoğlu, (2015) perilaku asertif didefinisikan 

sebagai perilaku fisik yang ditingkatkan termasuk penggunaan kekuatan 

dan strategi verbal atau fisik yang optimal untuk mencapai suatu tujuan. 

Sedangkan perilaku tidak asertif yang dikemukakan oleh Speed, Goldstein 

& Goldfried (2017) yaitu kesulitan dalam membela diri sendiri, 

mengekspresikan keinginan atau kebutuhan, pikiran dan perasaan. 

Pipas & Jaradat (2010) mengemukakan asertivitas adalah 

kemampuan untuk mengatakan yang sebenarnya, mengekspresikan hal 

yang dirasakan dan menghargai perasaan dan hak orang lain sehingga 

mengurangi konflik interpersonal dalam kehidupan dan menghilangkan 

sumber stres utama bagi banyak dari kita. Sejalan dengan itu, Lindenfield 

(2014) mendefinisikan asertivitas adalah perilaku yang membantu untuk 

berkomunikasi dengan jelas dan percaya diri atas kebutuhan, keinginan 

dan perasaan kepada orang lain tanpa menyalahgunakan hak asasi 

manusia. 
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Eggert (2000) mengemukakan asertivitas adalah suatu cara 

menyampaikan apa yang dilihat dan apa yang diinginkan serta 

mengekspresikan perasaan secara integritas, langsung dan jujur dengan 

menjaga hak pribadi dan menghargai orang lain. Asertivitas termasuk 

perilaku yang memungkinkan seseorang untuk bertindak berdasarkan 

kepentingan sendiri dan kemampuan untuk mengadili hak-haknya tanpa 

merasa cemas dan mengekspresikan perasaan dengan nyaman atau 

mencoba yang terbaik untuk mengadili hak-haknya tanpa merugikan hak 

orang lain (Vatankhah, Daryabari, Ghadami, & Naderifar, 2013). 

Selanjutnya Martono (2008) menjabarkan bahwa asertivitas adalah 

perilaku seseorang: 

a. Berani bertindak atas dasar minatnya dan prinsip hidupnya tanpa rasa 

cemas dan takut, dan menyatakan hak-haknya tanpa mengabaikan hak-

hak orang lain. 

b. Tidak bersikap agresif dan tidak menyerang hak-hak orang lain. 

c. Tidak membiarkan orang lain mengambil keuntungan atas diri pribadi. 

 Lovihan & Kaunang (2010) mengemukakan bahwa perilaku 

asertif adalah perilaku interpersonal yang dalam hal ini setiap individu 

percaya dan jujur pada diri sendiri, mampu mengungkapkan pikiran dan 

perasaannya, serta mampu melaksanakan hak-hak pribadi secara verbal 

maupun nonverbal namum tidak merugikan orang lain.  Trisnaningtyas & 

Nursalim (2010) asertivitas adalah kemampuan seseorang dalam 

mengekspresikan dirinya serta terbuka tanpa menyakiti atau melanggar 
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hak-hak orang lain, maupun mempertahankan dan meningkatkan penguat 

dalam situasi interpersonal melalui suatu ekspresi perasaan atau keinginan. 

Asertivitas dilakukan ketika seseorang mampu mengekspresikan emosinya 

secara bebas mampu mempertahankan maksud atau tujuannya dalam 

situasi umum dan khusus, dan dapat membangun penghargaan dan 

memenuhi hubungan interpersonal (Colter & Guerra, 1976; Herzberger, 

Chan, & Katz, 1984, dalam Ilkhchi, Poursharifi, & Alilo, 2011). 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan 

asertivitas adalah suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang 

diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain dengan sikap 

jujur, terbuka dan langsung tanpa rasa takut hal yang disampaikan akan 

ditolak atau diterima oleh orang lain, namun tetap menjaga dan 

menghargai hak-hak serta perasaan pribadi dan pihak lain. 

2. Ciri-ciri Orang yang Memiliki Asertivitas 

Menurut Lazarus (Speed, Goldstein, & Goldfried, 2018) ciri-ciri 

asertivitas antara lain yaitu: 

a. Kemampuan untuk mengatakan tidak. 

b. Kemampuan untuk meminta bantuan kepada orang lain. 

c. Kemampuan untuk mengekspresikan perasaan positif dan negatif. 

d. Kemampuan untuk memulai, melanjutkan dan mengakhiri percakapan. 
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Fensterheim & Baer (Ayuni, 2010) mengatakan orang yang 

berperilaku asertif memiliki 4 ciri yaitu: 

a. Merasa bebas untuk mengemukakan emosi yang dirasakan melalui 

kata dan tindakan. Misalnya: “inilah diri saya, inilah yang saya rasakan 

dan saya inginkan”. 

b. Dapat berkomunikasi dengan orang lain, baik dengan orang yang tidak 

dikenal, sahabat dan keluarga. Dalam berkomunikasi relatif terbuka, 

jujur dan sebagaimana mestinya. 

c. Mempunyai pandangan yang aktif tentang hidup, karena orang asertif 

cenderung mengejar hal yang diinginkan dan berusaha agar sesuatu itu 

terjadi serta sadar akan dirinya bahwa tidak dapat selalu menang, maka 

dapat menerima keterbatasan, akan tetapi selalu berusaha untuk 

mencapai sesuatu dengan usaha yang sebaik-baiknya dan sebaliknya 

orang yang tidak asertif selalu menunggu terjadinya sesuatu. 

d. Bertindak dengan cara yang dihormatinya sendiri. 

Sebaliknya, orang yang tidak asertivitas menurut Corey (Tarigan, 

2016) antara lain adalah: 

a. Tidak mampu mengungkapkan perasaan marah atau tersinggung. 

b. Menunjukkan kesopanan yang berlebihan dan selalu mendorong orang 

lain untuk mendahuluinya. 

c. Mengalami kesulitan untuk mengatakan tidak. 

d. Mengalami kesulitan untuk mengungkapkan afeksi dan respon-respon 

positif lainya. 
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e. Merasa tidak punya hak untuk memiliki pikiran dan perasaan sendiri. 

Berdasarkan ciri-ciri yang telah disebutkan dapat disimpulkan 

bahwa ciri-ciri asertivitas antara lain kemampuan menolak permintaan 

dengan cara berkata ‘tidak’, kemampuan untuk meminta pertolongan, 

kemampuan untuk memulai, melanjutkan dan mengakhiri percakapan, dan 

kemampuan untuk mengekspresikan perasaan positif dan negatif. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Asertivitas 

Hadfield & Hasson (2014) mengemukakan faktor yang 

mempengaruhi sikap tegas yaitu: 

a. Kepercayaan diri 

Kepercayaan diri adalah keyakinan sesorang mampu untuk 

berbuat sesuatu. Kepercayaan diri diperlukan untuk mengatakan hal-

hal yang diinginkan dan tidak diinginkan. Kepercayaan diri diperlukan 

untuk mengutarakan isi pikiran kepada orang lain dan menjelaskan 

kepada orang lain tentang bagaimana ingin diperlakukan. 

b. Harga diri 

Harga diri yang baik membuat seseorang memiliki perasaan 

positif bahwa dirinya dan kemampuan yang dimiliki merupakan suatu 

yang berharga. Ketika seorang individu memiliki perasaan positif 

terhadap diri maka individu mampu untuk bersikap asertif di 

lingkungannya. 
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Kemudian, Setyawan (Hasanah, Suharsono & Saraswati, 2016) 

mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi asertivitas atau perilaku 

asertif adalah sebagai berikut: 

a. Jenis kelamin, mengatakan bahwa laki-laki mampu bersikap assertif 

daripada wanita. 

b. Pola asuh orangtua, keluarga merupakan tempat sosialisasi pertama 

yang ditemui individu. Dalam sebuah keluarga akan mengajarkan anak 

untuk dapat berhubungan interpersonal dengan orang lain melalui 

komunikasi yang efektif. 

c. Usia, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku 

assertif atau hubungan interpersonal antar individu. 

d. Tingkat pendidikan, individu yang mempunyai tingkat pendidikan 

tinggi mampu lebih asertif daripada yang tingat pendidikan rendah. 

e. Sosial ekonomi, semakin tinggi status sosial maka semakin tinggi pula 

perilaku asertifnya.  

4. Komponen-komponen Asertivitas 

Alberti & Emmons (2017) mengemukakan komponen-komponen 

perilaku asertif sebagai berikut: 

a. Eye contact (kontak mata) 

Melihat langsung kepada orang lain ketika bicara kepadanya 

merupakan cara yang efektif untuk menyatakan bahwa seseorang tulus 

tentang apa yang dikatakan. 
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b. Body posture (postur tubuh) 

Ketika pesan seseorang kepada orang lain akan meningkat jika 

wajah mengahadap kepada orang lain, berdiri atau duduk dekat 

dengannya, condong ke arahnya dan menahan kepala untuk tegak. 

c. Gestures (gerak-gerik) 

Pesan menggunakan logat atau akses tertentu dengan gerak-

gerik yang tepat dapat menarik perhatian, namun gerak-gerak yang 

berlebihan bisa menjadi pengalih perhatian. 

d. Facial expression (raut wajah) 

Pernyataan asertif yang efektif memerlukan ekspresi yang 

sesuai dengan pesan. Pernyataan asertif yang tidak sesuai dengan 

pesan akan menjadikan seseorang kurang dapat bersikap tegas. 

e. Voice tone, inflection and volume (nada suara, perubahan suara dan 

volume)  

Berbisik dengan nada datar jarang meyakinkan orang lain 

bahwa pengirim pesan serius, sementara bersuara akan menjaga 

komunikasi. 

f. Timing (pemilihan waktu) 

Ekspresi spontan umumnya akan menjadi tujuan akhir karena 

ragu-ragu dapat mengurangi efek dari pernyataan. Pertimbangan dalam 

memilih waktu diperlukan untuk memilih kesempatan yang tepat. 
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g. Content (kadar pernyataan) 

Meskipun hal yang dikatakan jelas penting, namun sering 

kurang penting bagi orang lain yang dipercaya. Untu itu, perlu 

kejujuran mendasar dalam komunikasi interpersonal dan ekspresi yang 

spontan ketika berbicara. 

5. Manfaat Asertivitas 

Alberti & Emmons (2017) mengemukakan sebagai hasil dari 

perilaku asertif individu dapat: 

a) Meningkatkan self esteem dan percaya diri dalam 

mengekspresikan diri sendiri, b) mengurangi rasa cemas, c) 

mengatasi depresi, d) memperoleh respek/penghargaan lebih besar 

dari orang lain, e) lebih dapat mencapai tujuan hidup, f) 

meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi lebih efektif 

dengan orang lain. 

 

 Menurut Eggert (dalam Hidayat, 2013) terdapat beberapa manfaat 

psikologis dengan menampilkan perilaku asertif yaitu sebagai berikut: 

a. Dapat diletakkan batas antara perilaku asertif peribadi dengan orang 

lain. 

b. Tidak mudah terpengaruh oleh orang-orang yang tidak sopan. 

c. Dapat menerima kesuksesan dan dapat menerima kegagalan. 

d. Dapat bertanggung jawab atas perilaku sendiri dan tidak terdorong 

dalam pertikaian atau keterpaksaan. 
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6. Cara Meningkatkan Asertivitas siswa 

Asertivitas dalam diri individu dapat ditingkatkan melalui berbagai 

metode. Calhoun & Acocella (Sofah, Harlina & Putri, 2018) 

mengemukakan cara meningkatkan perilaku asertif yaitu: 

a. Pemantauan diri 

Tentukan dengan tepat orang dan situasi yang mungkin 

menyebabkan sikap tidak tegas. Menentukan orang dan situasi yang 

menyebabkan tidak tegas akan membantu  untuk memantau dirinya 

dalam menganalisis ketidaktegasan. 

b. Peneladanan 

Peneladanan dengan mengamati orang yang bersikap tegas. 

Dalam hal ini, lebih baik lagi mengamati ketika seseorang sedang 

berperilaku tegas dalam situasi perilaku diri sendiri yang tidak tegas. 

c. Mengembangkan  

Cara mengembangkan sikap tegas ini membantu seseorang 

untuk memikirkan dampak positif dan negatif yang ditimbulkan 

apabila seseorang bersikap tegas. Cara untuk mengembangkan sikap 

tegas dengan membayangkan diri bersikap. Membayangkan 

penghargaan yang didapat dari periaku tegas. Cara-cara tersebut akan 

mempermudah diri seseorang untuk berperilaku tegas dan mendorong 

diri dengan penghargaan imajiner dari perilaku tegas. 
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d. Desensitisasi (pemekaan kembali) sistematis 

Langkah ini dapat dilakukan jika membayangkan orang yang 

tegas menimbulkan kecemasan. Kemudian, membuat adegan yang 

membayangkan dan mendekati adegan tersebut secara perlahan dan 

bertahap. 

e. Bermain peran 

Perankan dan jadikan eksperimen pertama pada kehidupan 

nyata. Pada permainan peran, pilihlah orang yang tegas sebagai mitra. 

f. Latihan  

Praktikkan dan timbulkan situasi sesuai dengan adegan yang 

telah dilatihkan dan bersikap setegas mungkin. Berlatih dengan 

seseorang yang dapat bersikap asertif. 

g. Tingkatkan latihan  

Buat langkah bertahap dan berilah penguatan pada diri sendiri 

jika meraih keberhasilan (terus memantau diri sendiri). Meningkatkan 

latihan dapat membuat seorang terbiasa bersikap asertif. 

Cara lain yang dapat digunakan dalam meningkatkan perilaku 

asertif yaitu pelatihan asertif. Corey (2012) mengemukakan pelatihan 

asertif menawarkan keunggulan unik untuk pengembangan keterampilan 

sosial baru. Salah satu bentuk khusus dari pelatihan keterampilan sosial 

yang mengajarkan orang bagaimana bersikap tegas dalam berbagai sosial 

situasi. Asumsi dasar yang mendasari praktik pelatihan asertif adalah 
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bahwa orang memiliki hak untuk mengungkapkan perasaan mereka, 

pikiran, keyakinan, dan sikap.  

Pelatihan asertif bisa sangat berguna untuk orang yang tidak bisa 

meminta apa yang diinginkan orang lain; yang tidak bisa menolak 

tuntutan; dan yang memiliki kesulitan mengungkapkan perasaan cinta, 

syukur, dan persetujuan serta perasaan jengkel, marah, dan tidak setuju. 

Alberti & Emmons (2017) mengidentifikasi tiga hambatan sulit untuk 

ekspresi diri (1) orang mungkin tidak percaya bahwa mereka memiliki hak 

untuk memiliki atau mengekspresikan pikiran mereka dan perasaan, (2) 

orang mungkin cemas tentang bersikap asertif, dan (3) orang mungkin 

terkadang kurang memiliki keterampilan untuk mengekspresikan diri 

secara efektif. Sebagian besar program pelatihan asertif berfokus pada 

pernyataan diri negatif klien, kepercayaan diri sendiri, dan pemikiran yang 

salah. Program yang efektif ditujukan untuk mengajar asertif lebih dari 

sekadar memberi orang keterampilan dan teknik untuk menghadapi situasi 

sulit. 

Corey (2012) juga mengemukakan Reality Therapy Group dapat 

membantu meningkatkan keterampilan perilaku asertif.  didasarkan pada 

asumsi bahwa orang berusaha untuk mendapatkan kontrol hidup mereka 

untuk memenuhi kebutuhan mereka. Terapi realitas berurusan dengan 

membantu klien memecahkan masalah dan mengatasi tuntutan kenyataan 

dengan membuat pilihan yang lebih efektif. Orang dapat meningkatkan 

kualitas hidup mereka dengan secara jujur memeriksa keinginan, 
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kebutuhan, dan persepsi mereka. Dalam kelompok dilatih untuk 

berhubungan dengan seseorang, dengan berlatih mengatakan "tidak," atau 

dengan berlatih perilaku asertif. 

B. Single Parent 

1. Pengertian Single Parent 

 

Pendidikan dalam keluarga memang memiliki nilai strategi dalam 

pembentukan kepribadian remaja. Sejak kecil remaja sudah memperoleh 

pendidikan dari kedua orangtuanya melalui keteladanan dan kebiasaan 

hidup sehari-hari dalam keluarga (Djamarah, 2004). Itu artinya, kedua 

orangtua memiliki peran dan tugas serta bertanggung jawab masing-

masing dalam mendidik remaja.  

Menurut Hurlock (1980) single parent adalah seseorang yang 

mengalami kehilangan pasangan disebabkan karena perceraian dan 

ditinggal mati oleh pasangan. Sager, dkk (Listiyanto, 2011) menambahkan 

bahwa single parent adalah orangtua yang secara sendirian membesarkan 

remaja tanpa kehadiran, dukungan dan tanggungjawab dari pasangannya. 

Sejalan dengan itu, Haffman (Pratjipto, 2007) juga mengartikan single 

parent sebagai orangtua yang merangkap ayah sekaligus ibu dalam 

membesarkan dan mendidik remaja serta mengatur kehidupan keluarga. 

Keluarga single parent ialah keluarga di mana di dalamnya 

terdapat satu orangtua yang tinggal sendiri yaitu ayah saja atau ibu saja. 

Orangtua tunggal (single parent) dapat terjadi karena: 
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a. Perceraian. 

b. Salah satu meninggalkan keluarga atau rumah. 

c. Salah satu meninggal dunia (Surya, 2003) 

Keluarga tunggal ayah atau ibu saja harus melaksanakan dua fungsi 

sekaligus, yaitu fungsi sebagai ayah dan fungsi sebagai ibu. Selain itu, 

juga harus menjalani fungsi-fungsi keluarga yang lain seperti ekonomi, 

pendidikan, sosial, budaya dan sebagainya. Dalam keadaan seperti ini 

orangtua tunggal akan dihadapkan pada kenyataaan dan tantangan untuk 

melakukan berbagai tugas dan fungsi keluarga seorang diri (A’yuni, 2018). 

Single parent secara umum adalah orangtua tunggal. Single parent 

mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka sendiri tanpa bantuan 

pasangan, baik itu pihak suami maupun pihak istri. Single parent memiliki 

kewajiban yang sangat besar dalam mengatur keluarganya. Keluarga 

single parent memiliki permasalahan-permasalahan paling rumit 

dibandingkan keluarga yang memiliki ayah atau ibu. Single parent dapat 

terjadi akibat kematian ataupun perceraian (Zahrotul, 2013). 

Santrock (Pratama, 2016) mengemukakan single parent mother 

yaitu ibu sebagai orangtua tunggal harus menggantikan peran ayah sebagai 

kepala keluarga, pengambil keputusan, pencari nafkah di samping 

perannya sebagai pengurus rumah tangga, membesarkan, membimbing 

dan memenuhi kebutuhan psikis remaja. 

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dijabarkan, dapat 

disimpulkan bahwa single parent adalah wanita atau pria yang 
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membesarkan dan mendidik remaja-remajanya serta mengelola keluarga 

sendirian tanpa kehadiran, dukungan, tanggungjawab pasangannya.  

2. Dampak Ibu Single Parent terhadap Remaja 

Ibu single parent karena perceraian maupun kematian suami, akan 

mengasuh remajanya sendiri, sehingga ibu akan merasa lebih cemas dan 

tidak tentram. Sebab, ibu akan lebih sering menangisi nasibnya terutama 

yang berkaitan dengan kesulitan yang dialami dalam mengasuh remaja 

maupun mengurus rumah tangga sendiri. Selain itu, remaja juga bisa 

kurang perhatian karena ibu sudah sibuk dengan pekerjaanya di samping 

mengurus pekerjaan rumah tangga (Pratama, 2016). 

Qaimi (2003) mengemukakan beberapa dampak atau pengaruh 

yang menimpa keluarga dan anak-anak ketika kehilangan salah satu 

orangtua baik ayah maupun ibu, pengaruhnya secara mental dan kejiwaan 

bisa berupa menurunnya kecerdasan, harapan dan semangat. Sedangkan 

pada perasaan akan memunculkan rasa gelisah, ketakutan, depresi bahkan 

kehilangan rasa belas kasih. Namun tidak semua anggota keluarga 

mengalami semua pengaruh negatif tersebut. 

Surya (2003) mengatakan keluraga single parent memiliki cara dan 

kiat berbeda satu dengan yang lainnya dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang dimiliki masing-

masing orangtua tunggal. Ada yang mampu bertahan secara mandiri 

sehingga menjadi sukses dalam menjadi orangtua tunggal, bahkan lebih 

sukses dalam membina keluarganya dibandingkan dengan keluarga utuh. 
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3. Peran Pengasuhan Ibu Single Parent terhadap Asertivitas Remaja 

Pengasuhan erat kaitannya dengan kemampuan orangtua dalam 

memberikan perhatian, waktu dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan 

fisik, mental, dan sosial remaja yang sedang dalam masa perkembangan. 

Bagi remaja yang kehilangan orangtua, apalagi seorang ayah memiliki 

resiko lebih tinggi menjadi depresi (Namora dalam Pratama, 2016).  

Pengasuhan orangtua dan remaja berkaitan erat dengan asertivitas remaja. 

Pengasuhan sebagai proses yang merujuk pada serangkaian aksi dan 

interaksi yang dilakukan orangtua untuk mendukung perkembangan 

remaja. Pola asuh dari orangtua menentukan tingkat asertivitas remaja 

dikemudian hari, karena keluarga merupakan lingkungan sosial pertama 

kali yang dikenal oleh seorang individu.  

Remaja yang berasal dari ibu single parent  tentu kehilangan sosok 

ayah yang dapat menjadi model dalam pembentukan perilaku asertif. 

Grimm-Wasil (Thomas, 2008) mengungkapkan bahwa ayah 

mengajarkan/mendorong kebebasan, secara umum ayah cenderung kurang 

protektif, mendorong eksplorasi dan pengambilan risiko, serta merupakan 

model perilaku agresif maupun asertif. Hal ini menjelaskan bahwa ayah 

mempunyai karekteristik pengasuhan yang khas terhadap remaja termasuk 

dalam hal asertivitas. Untuk itu, ibu single parent memiliki tugas ganda 

yang berperan sebagai ibu dan juga ayah dalam pembentukan karakter 

remaja yang asertif. 
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C. Bimbingan Kelompok 

1. Pengertian Bimbingan Kelompok 

 

Salah satu jenis layanan dalam bimbingan dan konseling yang 

diberikan kepada siswa di sekolah adalah layanan bimbingan kelompok.  

Layanan bimbingan kelompok adalah suatu bentuk usaha pemberian 

bantuan kepada anggota kelompok yang berisi tentang pengembangan 

wawasan anggota kelompok tentang keterampilan pribadi, sosial, dan 

vokasional melalui diskusi kelompok (Alizamar, 2012). Kemudian, 

Prayitno (2012) mengemukakan bimbingan kelompok adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan 

dinamika kelompok untuk membahas topik-topik umum yang berguna 

bagi pengembangan pribadi atau pemecahan masalah yang menjadi peserta 

kegiatan kelompok.  

Dinamika kelompok merupakan media efektif bagi anggota 

kelompok dalam mengembangkan aspek-aspek ketika mengadakan 

komunikasi antarpribadi dengan orang lain (Hastuti, 2017). Dinamika 

kelompok merupakan sinergi dari semua faktor yang ada dalam suatu 

kelompok, artinya kekuatan yang mendorong kehidupan kelompok 

(Prayitno, Afdal, Ifdil, & Ardi, 2017).  Dengan adanya dinamika 

kelompok, terciptanya suasana kelompok yang hangat dan positif sehingga 

tujuan dari kegiatan dapat tercapai. 

Romlah (2000) mengemukakan bimbingan kelompok adalah 

proses pemberian bantuan yang diberikan kepada individu dalam situasi 

kelompok ditujukan untuk mencegah timbulnya masalah pada siswa dalam 
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pengembangan potensi siswa. Layanan bimbingan kelompok juga untuk 

membantu peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan 

hubungan sosial, kegiatan belajar, karir atau jabatan, dan pengambilan 

keputusan, serta melakukan kegiatan tertentu melalui dinamika kelompok. 

Dari beberapa pengertian layanan bimbingan kelompok di atas, 

maka disimpulkan bahwa bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan 

kelompok yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan 

dinamika kelompok yaitu adanya interaksi saling mengeluarkan pendapat, 

memberikan tanggapan, saran, dan sebagainya, dimana pemimpin 

kelompok menyediakan informasi yang bermanfaat agar dapat membantu 

individu mencapai perkembangan optimal. 

2. Tujuan Layanan Bimbingan Kelompok 

Prayitno (2017) mengemukakan tujuan dari bimbingan kelompok 

adalah berkembangnya kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan 

komunikasi peserta layanan. Dalam kaitan ini, sering menjadi kenyataan 

bahwa kemampuan bersosialisasi/berkomunikasi seseorang terganggu oleh 

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

Melalui bimbingan kelompok hal-hal yang mengganggu perasaan dapat 

diungkapkan.  

Alizamar (2016) juga mengemukakan tujuan dari bimbingan 

kelompok yaitu: 

a. Mampu berlatih mengemukakan pendapat di hadapan teman-teman. 
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b. Mampu bersikap terbuka menyampaikan segala pikiran, perasaan di 

dalam kelompok. 

c. Membina keakraban dengan anggota kelompok. 

d. Mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok. 

e. Mampu bersikap tenggang rasa dan menghargai aorang lain. 

f. Memperoleh keterampilan sosial. 

g. Mampu mengenali dan memahami diri dalam berhubungan dengan 

orang lain. 

Selanjutnya, layanan bimbingan kelompok bertujuan sebagai 

media pengembangan diri untuk dapat berlatih berbicara, menanggapi, 

memberi dan menerima pendapat orang lain, membina sikap, dan perilaku 

yang normatif serta aspek-aspek positif lainnya yang pada girilirannya 

individu dapat mengembangkan potensi diri serta dapat meningkatkan 

perilaku komunikasi antarpribadi yang dimiliki (Hastuti, 2017). 

3. Jenis-jenis Kelompok dalam Bimbingan Kelompok 

Pelaksanaan bimbingan kelompok dapat dikembangkan dengan 

dengan dua jenis kelompok yaitu kelompok tugas dan kelompok bebas. 

Prayitno (2012) mengemukakan dalam penyelenggaraan bimbingan 

kelompok dikenal dua jenis kelompok, yaitu kelompok bebas dan 

kelompok tugas. 

a. Kelompok bebas 

Kelompok bebas memberikan kesempatan kepada seluruh anggota 

kelompok untuk menentukan arah dan isi kehidupan kelompok. 
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Anggota kelompok bebas mengemukakan segala pikiran dan 

perasaannya dalam kelompok. Selanjutnya, apa yang disampaikan 

dalam kelompok yang menjadi pokok bahasan kelompok dan mejadi 

isi kegiatan kelompok. 

b. Kelompok tugas 

Pada penyelenggaraan bimbingan kelompok tugas, arah dan isi 

kegiatannya ditetapkan terlebih dahulu. Kelompok tugas diarahkan 

kepada penyelesaiannya suatu tugas yang ditugaskan oleh pihak di luar 

kelompok itu maupun tumbuh di dalam kelompok itu sendiri. Pada 

kelompok tugas pemimpin kelompok mengemukakan suatu tugas 

untuk selanjutnya dibahas dan diselesaikan oleh anggota kelompok. 

Pada penelitian ini, menggunakan layanan bimbingan kelompok 

dengan kelompok tugas. Permasalahan yang dibahas dalam kelompok 

ditentukan oleh pemimpin kelompok. Permasalahan yang telah ditugaskan 

tersebut akan dibahas bersama-sama oleh anggota kelompok sehingga 

dinamika kelompok dapat dimanfaatkan. 

4. Komponen dalam Layanan Bimbingan Kelompok 

Komponen dalam bimbingan kelompok merupakan pihak-pihak 

yang terlibat langsung dalam suatu bimbingan kelompok. Menurut 

Prayitno (2017) pada bimbingan kelompok terdapat dua pihak yang 

terlibat, yaitu pemimpin kelompok dan anggota kelompok. 
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a. Pemimpin kelompok 

Pemimpin kelompok adalah konselor yang tertatih dan 

berwenang menyelenggarakan praktik konseling profesional. 

Pemimpin kelompok bertugas untuk mengarahkan anggota kelompok 

agar terbuka dan sukarela mengemukakan pikiran-pikiran ataupun hal 

yang dirasakannya melalui pendapatnya sehingga dinamika kelompok 

dapat hidup dalam kelompok tersebut. Dalam mengarahkan suasana 

kelompok melalui dinamika kelompok, pemimpin kelompok berperan 

dalam: 

1) Pembentukan kelompok dari sekumpulan (calon) peserta (terdiri 

atas 8-10 orang), sehingga syarat-syarat kelompok yang mampu 

secara aktif mengembangkan dinamika kelompok yang bersuasana: 

a) Terjadinya hubungan antaranggota kelompok, menuju 

keakraban di antara mereka. 

b) Tumbuhnya tujuan bersama di antara anggota kelompok dalam 

suasana kebersamaan. 

c) Berkembangnya itikad dan tujuan bersama untuk mencapai 

tujuan kelompok. 

d) Diikatnya aturan bersama kelompokm dan/ moral serta etika 

kehidupan yang berlaku 

e) Terbinanya kemandirian pada diri setiap anggota kelompok 

sehingga mampu berbicara dan tampil beda. 
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2) Penstrukturan, yaitu membahas bersama anggota kelompok tentang 

apa, mengapa, dan bagaimana layanan bimbingan kelompok. 

3) Penahapan kegiatan bimbingan kelompok. 

4) Penilaian hasil bimbingan kelompok. 

5) Tindak lanjut layanan. 

b. Anggota Kelompok 

 Kegiatan layanan bimbingan kelompok sebagian besar juga 

didasarkan atas peranan para anggotanya. Kelompok tidak akan 

terwujud tanpa keikutsertaan secara aktif para anggota kelompok 

tersebut. Karena dapat dikatakan bahwa anggota kelompok merupakan 

badan dan jiwa kelompok tersebut.   

 Agar dinamika kelompok selalu berkembang, maka peranan 

yang dimainkan para anggota kelompok adalah:  

1) Mendengar, memahami dan merespons dengan tepat dan positif. 

2) Berpikir dan berpendapat. 

3) Menganalisis, mengkritisi, dan berargumentasi. 

4) Merasa, berempati, dan bersikap. 

5) Berpartisipasi dalam kegiatan bersama 

6) Bertanggungjawab dalam penerapan pernah sebagai anggota 

kelompok dan pribadi yang mandiri. 
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5. Tahap-tahap Bimbingan Kelompok 

Bimbingan kelompok berlangsung melalui lima tahap. Prayitno 

(2017) mengemukakan tahap-tahap bimbingan kelompok yaitu: 

a. Tahap pembentukan  

Tahap pembentukan merupakan tahap pengenalan, yaitu tahap 

penelibatan diri anggota ke dalam kehidupan kelompok yaitu masing-

masing anggota kelompok diminta untuk memperkenalkan diri dan 

mengungkapkan harapan dari kegiatan bimbingan kelompok. Dalam 

tahap ini pemimpin kelompok berperan: (1) menjelaskan tujuan umm 

ynag ingin dicapai melalui kegiatan kelompok, (2) menjelaskan 

tentang diri sendiri yang diperlukan untuk terselenggaranya kegiatan 

kelompok, (3) menampilkan tingkah laku dan komunikasi yang 

mengandung unsur-unsur penghargaan pada anggota kelompok. 

Dalam tahap ini pemimpin kelompok harus menumbuhkan 

sikap kebersamaan sehingga tumbuh perasaan kelompok. Dengan 

demikian pemimpin kelompok dalam tahap pembentukan memusatkan 

perhatian dan usahanya untuk (1) menjelaskan tujuan kegiatan 

kelompok, (2) menumbuhkan rasa saling mengenal antar anggota, (3) 

menumbuhkan sikap saling percaya, saling menghargai dan saling 

menerima, (4) membahas tentang tingkah laku dan suasana perasaan 

dalam kelompok.  

 

 



41 

 

 
 

b. Tahap peralihan 

Pada tahap ini setelah suasana dan dinamika kelompok 

terbentuk, pempin kelompok terlebih dahulu menjelaskan hal-hal yang 

dilakukan oleh anggota kelompok sebelum masuk pada kegiatan 

kelompok. Pemimpin kelompok juga menegaskan dan memantapkan 

kembali apa yang telah dijelaskan pada tahap pertama sehingga 

anggota kelompok mengetahui peranannya. Kemudian, pemimpin 

kelompok juga menjelaskan tentang tujuan kegiatan kelompok, asas 

kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan. 

Peran pemimpin kelompok pada tahap ini yaitu: (1) menerima 

suasana yang ada secara sabar dan terbuka, (2) tidak mempergunakan 

cara-cara yang bersifat langsung atau mengambil alih kekuasaan atau 

permasalahan. (3) mendorong dibahasanya suasana perasaan yang 

terjadi pada diri anggota kelompok, (4) membuka diri, sebagai contoh 

dan penuh empati. 

c. Tahap kegiatan  

Pada tahap kegiatan merupakan kegiatan ini kelompok yang 

membahas topik atau permasalahan yang dibahas dalam kelompok 

sesuai dengan jenis kelompok dilaksanakan yaitu kelompok tugas atau 

kelompok bebas.  

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap kegiatan untuk 

bimbingan kelompok tugas yaitu: 

1) Mengemukakan topik/permasalahan 
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Topik atau permasalahan ditentukan oleh pemimpin 

kelompok untuk dibahas oleh kelompok secara mendalam dan 

tuntas. Topik atau permasalahan menyangkut berbagai bidang dan 

topik atau permasalahan tersebut (a) relevan dengan kebutuhan 

kelompok, (b) cukup hangat, baru, sedang atau mungkin akan 

terjadi, (c) menimbulkan dampak yang cukup besar, (d) sesuai 

dengan tingkat perkembangan, (e) menarik untuk dibahas, (f) 

dikemukakan dengan jelas, dan (g) bermanfaat bagi pengembangan 

pribadi anggota kelompok. 

2) Tanya jawab tentang topik yang dikemukakan 

Dalam hal ini pemimpin kelompok memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya pada anggota kelompok untuk 

menanyakan hal-hal yang menyangkut dengan topik atau 

permasalahan tersebut. Dalam tanya jawab hendaknya pemipin 

kelompok memberikan penjelasan seperlunya dan hanya bersifat 

teknis saja sehingga tidak terbawa seperti tugas yang diberikan 

pada anggota kelompok. 

3) Pembahasan 

Pembahasan topik atau permasalahan pada tahap ini 

merupakan kegiatan inti kelompok secara keseluruhan, baik dari 

segi proses maupun dari segi materi/isi. Dari segi proses, 

pembahasan dalam tahap ini merupakan media bagi anggota 

kelompok untuk mengembangkan diri dalam kemampuan 
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berkomunikasi, tenggang rasa, pengendalian diri, saling memberi 

dan menerima, dan saling menghargai. 

Selama kegiatan pembahasan suasana kelompok yang bebas 

dan dinamis perlu dikembangkan seluas-luasnya sehingga semua 

anggota kelompok perlu didorong dan dirangsang untuk ikut aktif 

dalam pembahasan secara mendalam sehingga anggota kelompok 

mampu mengatasi permasalahan atau mengembangkan dirinya 

sesuai dengan tujuan pembahasan. 

Sedangkan bimbingan kelompok bebas yaitu pemimpin 

kelompok meminta secara bebas kepada setiap anggota kelompok 

untuk mengajukan topik atau permasalahan sesuai dengan kebutuhan 

dan pemikiran anggota kelompok. Setiap topik atau permasalahan 

yang dikemukakan oleh anggota kelompok tidak dibahas secara 

keseluruhan. Untuk itu perlu menetapkan topik mana yang akan 

dibahas. Dalam hal ini pemimpin kelompok memberikan kesempatan 

kepada masing-masing anggota kelompok untuk berkompromi dan 

berpendapat sehingga terwujud kesepakatan topik yang akan dibahas 

terlebih dahulu. 

d. Tahap penyimpulan 

Tahap penyimpulan adalah tahapan kegiatan untuk melihat 

kembali apa yang sudah dilakukan dan dicapai oleh kelompok. Peserta 

kelompok diminta melakukan refleksi berkenaan dengan kegiatan 

pembahasan yang baru saja diikuti. Pada tahap penyimpulan dapat 
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diketahui pemahaman anggota kelompok terhadap kejadian yang telah 

dilakukan. Pemimpin kelompok meminta agar anggota kelompok 

mengungkapkan pemahaman-pemahaman yang telah didapatkan dari 

kegiatan yang dilakukan.  

Pada tahap penyimpulan, pemimpin kelompok juga dapat 

meminta kesan-kesan dan pesan dari anggota kelompok terhadap 

pelaksanaan kegiatan. Kesan-kesan yang telah diungkapkan anggota 

kelompok dapat dijadikan penilaian terhadap perkembangan anggota 

kelompok dari sebelum kegiatan dilakukan hingga setelah kegiatan 

dilakukan.  

e. Tahap penutupan  

Pada tahap penutupan, kegiatan difokuskan pada pembahasan 

dan eksplorasi apakah anggota kelompok pada kehidupan nyata sehari-

hari mampu dan mau mengaplikasikan segala sesuatu yang telah 

dipelajari dalam kelompok. Dalam hal ini pemimpin kelompok 

memberikan dorongan terhadap anggota kelompok dan penguatan 

terhadap hasil-hasil yang telah dicapai. Kemudian, hendaknya anggota 

kelompok merasa memperoleh suatu hasil yang cukup berharga dari 

kegiatan kelompok yang diikutinya dan berkomitmen untuk 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.  

Dalam layanan bimbingan kelompok terdapat tahap-tahap yang 

harus dilaksanakan secara berurutan oleh pemimpin kelompok agar 

proses kegiatan layanan bimbingan kelompok dapat berjalan secara 
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optimal. Keterkaitan tahap-tahap dalam layanan bimbingan kelompok 

akan membantu pemimpin kelompok dalam melaksanakan kegiatan 

layanan bimbingan kelompok tersebut. 

D. Bimbingan Kelompok untuk Meningkatkan Asertivitas Siswa yang 

Diasuh oleh Ibu Single Parent 

 

 Peningkatan asertivitas siswa yang diasuh oleh ibu single parent 

melalui layanan bimbingan kelompok diperlukan untuk memberikan dorongan 

positif agar mereka mampu manghadapi hambatan dan mengatasi kesulitan 

dalam hubungan sosial dan belajar. Dalam hal ini peneliti menggunakan 

layanan bimbingan kelompok agar siswa juga dapat termotivasi melalui 

suasana kelompok sehingga dapat memperkuat motivasi internalnya. 

Bimbingan kelompok juga lebih efektif dalam pemberian program bantuan 

kepada siswa sehingga tidak perlu membantu secara individual yang lebih 

memerlukan banyak waktu. Melalui upaya bantuan tersebut diharapkan siswa 

menjadi termotivasi baik secara internal maupun eksternal sehingga mampu 

menghadapi hambatan dalam kehidupannya. Tujuan akhirnya yaitu siswa 

dapat mencapai prestasi optimal dan berpengaruh baik pada kehidupan 

sosialnya yaitu menjadi pribadi yang berdaya juang tinggi dan meraih sukses 

di masa depan. 

Tujuan dari peningkatan agar siswa memiliki kemampuan dalam 

mengkomunikaikan hal yang dirasakan dan diinginkannya kepada orang lain 

sehingga siswa menjadi percaya diri dan munculnya penilaian positif terhadap 

diri sendiri. Peningkatan asertivitas siswa yang diasuh oleh ibu single parent 

dapat dilakukan melalui penyelenggaraan BK.  
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Bimbingan kelompok adalah bimbingan yang diberikan kepada 

sekelompok individu dengan memanfaatkan dinamika kelompok yaitu 

interaksi masing-masing anggota yang menghidupkan proses kegiatan 

bimbingan kelompok. Melalui dinamika kelompok diharapkan masing-masing 

anggota memperoleh informasi atau topik-topik yang dibahas bersama, serta 

pengetahuan dan pengalaman yang nantinya dapat dikembangkan secara 

optimal sesuai dengan tugas perkembangan yang seharusnya dilaksanakan. 

Tujuan bimbingan kelompok diantaranya adalah setiap anggota kelompok 

mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, perasaan, dan lain 

sebagainya, mampu berbicara di depan orang banyak, belajar menghargai 

pendapat orang lain, menjadi akrab satu sama lainnya, mampu mengendalikan 

diri. 
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E. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 1. Kerangka Konseptual Peningkatan Asertivitas Siswa yang diasuh 

oleh Ibu Single Parent Melalui Bimbingan Kelompok 

 

 

Kerangka konseptual diatas menjelaskan bahwa penelitian bertujuan 

untuk melihat bagaimana peningkatan asertivitas siswa yang diasuh oleh ibu 

single parent di SMK Negeri 9 Padang melalui layanan bimbingan kelompok, 

apakah asertivitas siswa mengalami peningkatan sebelum dan sesudah 

perlakuan.  

 

Siswa yang diasuh oleh ibu 

single parent 
 

Membantu meningkatkan asertivitas siswa 

yang diasuh oleh ibu single parent 

 

Dilakukan pretest 
 

Memberikan perlakuan berupa 

layanan bimbingan kelompok 
 

 

Dilakukan posttest 
 

 

Melihat perbandingan melalui hasil pretest dan 

posttest dengan menggunakan rumus statistik 
 

Melihat tingkat asertivitas siswa yang diasuh oleh ibu 

single parent setelah diberikan layanan bimbingan 

kelompok 

 



48 

 

 
 

F. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis pada penelitian adalah terdapat perbedaan yang signifikan 

tingkat asertivitas siswa yang diasuh oleh ibu single parent di SMK Negeri 9 

Padang sebelum dan setelah diberikan layanan bimbingan kelompok. 

 



 

 

49 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah suatu cara sebagai usaha untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dalam upaya 

memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah. Dengan 

metode penelitian bermaksud memberikan kemudahan dan  kejelasan tentang apa 

dan bagaimana peneliti melakukan penelitian.  

A. Jenis Penelitian 

1. Rancangan Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian eksperimen. 

Yusuf (2014) mengemukakan jenis penelitian eksperimen adalah 

penelitian yang memungkinkan peneliti sedini mungkin untuk mengontrol 

variabel bebas dan variabel yang lain, sehingga tingkat kepastian jawaban 

hasil penelitian jauh lebih terkontrol. Rancangan eksperimen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pre-experiment dengan 

menggunakan the one group pretest-posttest design. Menurut Cristensen 

(dalam Liche, 2011) desain ini disebut juga before-after design, dan 

symbol desain ini adalah: 

 

 

  Keterangan: 

O1       : Pretest (skala asertivitas siswa yang diberikan kepada siswa dari 

ibu single parent sebelum diberikan perlakuan) 

X O2 

 

O1 
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  X   : Perlakuan/ treatment yang diberikan (Layanan bimbingan 

kelompok) kepada siswa yang diasuh oleh ibu single parent 

        O2       : Posttest (skala asertivitas siswa yang diberikan kepada siswa dari 

ibu single parent setelah pelaksanaan layanan bimbingan 

kelompok  

 

2. Prosedur Penelitian 

 

a. Menentukan tempat penelitian 

 

Penelitian akan dilaksanakan di SMK Negeri 9 Padang kelas X 

Kuliner dan Perhotelan. Pertimbangannya bahwa sebagian siswa kelas 

XI sedang melaksanakan Praktek Kerja Industri (Prakerin) dan 

sebagian lagi lebih banyak praktek di sekolah dan siswa kelas XII 

telah selesai melaksanakan ujian UNBK. Selain itu di sekolah ini juga 

belum pernah dilaksanakan pemberian layanan bimbingan kelompok 

untuk meningkatkan asertivitas siswa yang diasuh oleh ibu single 

parent. Maka dari itu, perlu adanya pemberian layanan bimbingan 

kelompok untuk meningkatkan asertivitas siswa yang diasuh oleh 

single parent. 

b. Melaksanakan pretest 

Hal ini untuk melihat seberapa besar tingkat asertivitas siswa 

sebelum diberi perlakuan. Pretest dilaksanakan secara serentak 

kepada siswa yang diasuh oleh ibu single parent yang dijadikan 

subjek penelitian dan tidak boleh dibawa pulang. 

c. Menentukan Rancangan Pemberian  Bimbingan Kelompok 

 

Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dilakukan sebanyak 

tujuh kali pertemuan, sudah termasuk pretest  dan postest.  Topik 
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layanan yang diberikan yaitu topik tugas untuk meningkatkan 

asertivitas siswa yang diasuh oleh ibu single parent. Rancangan topik 

dan materi layanan bimbingan kelompok disusun berdasarkan aspek 

asertivitas dan need assessment siswa yang diasuh oleh ibu single 

parent. 

Tabel 2. 

Rancangan Topik Bimbingan Kelompok 

 

No. Topik Deskripsi  

1 Pentingnya bersikap 

tegas dalam kehidupan 

sehari-hari 

Topik ini berkaitan dengan 

kemampuan berkata tidak, 

dengan membahas topik ini 

diharapkan remaja dapat 

mengetahui dan memahami 

bahwa sikap tegas itu harus 

dimiliki oleh semua orang, 

karena dengan mempunyai sikap 

tegas bisa menjadikan seseorang 

lebih bertanggung jawab 

terhadap sesuatu, mampu 

menolak ajakan teman yang 

merugikan diri sendiri dan orang 

yang tegas akan lebih dihormati 

oleh orang lain sehingga mampu 

untuk mengambil keputusan 

sendiri. 

2 Keterbukaan diri Topik ini berkaitan dengan 

kemampuan untuk meminta 

bantuan kepada orang lain, 

dengan topik ini diharapkan 
remaja dapat mengetahui dan 

memahami bagaimana agar 

mereka lebih bisa untuk terbuka 

terhadap orang lain mampu 

mencurahkan isi hatinya kepada 

orang lain apabila sedang 

mempunyai masalah dan tidak 

malu untuk menyampaikan kepada 

orang lain ketika membutuhkan 

bantuan serta tidak marah ketika 
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mendapat kritikan dari teman. 

3 Bersikap jujur dalam 

kehidupan 

Topik ini berkaitan dengan 

kemampuan untuk 

mengekspresikan perasaan positif 

dan negatif, dengan topik ini 

diharapkan remaja dapat 

menerapkan kejujuran dalam 

kehidupan sehari-hari, seperti: 

selalu jujur terhadap kedua orang 

tua, bisa mengungkapkan 

perasaannya terhadap orang lain. 

4 Pentingnya komunikasi 

dalam kehidupan 

Topik ini berkaitan dengan 

kemampuan untuk memulai, 

melanjutkan dan mengakhiri 

percakapan, tujuan dari topik ini 

adalah melatih remaja dalam 

berkomunikasi, agar mereka 

lebih berani untuk berkomunikasi 

dengan orang tua, berkomunikasi 

dengan teman, berkomunikasi 

dengan guru, serta yang 

terpenting adalah berkomunikasi 

dengan Tuhan Yang Maha Esa. 

5 Meningkatkan 

kepercayaan diri 

Topik ini berkaitan dengan 

kemampuan untuk memulai, 

melanjutkan dan mengakhiri 

percakapan, tujuan dari topik ini 

adalah melatih remaja dalam 

berkomunikasi, agar mereka 

lebih berani dan percaya diri 

ketika menyampaikan pendapat 

di depan orang lain. 
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d. Melaksanakan bimbingan kelompok 

Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan bimbingan 

kelompok yaitu: 

Tabel 3. 

Langkah-langkah Pelaksanaan Bimbingan Kelompok 

 

Tahap-tahap 

Bimbingan 

Kelompok 

Pemimpin Kelompok Anggota Kelompok 

Pembentukan 1. Mengungkapkan 

pengertian, tujuan, 

cara-cara dan asas-asas 

kegiatan bimbingan 

kelompok  

2. Mengadakan 

perkenalan dan 

menampilkan diri 

secara utuh dan 

terbuka  

3. Bersedia membantu 

dengan penuh empati, 

hangat dan tulus  

4. Mengadakan 

permainan 

penghangatan/pengakr

aban  

 

1. Anggota memahami 

pengertian, tujuan, 

cara-cara dan asas-

asas kegiatan 

kelompok  

2. Saling 

memperkenalkan diri 

agar saling mengenal, 

percaya, menerima 

dan membantu di 

antara para anggota  

3. Melakukan permainan 

yang telah disepakati  

4. Mulai berminat untuk 

mengikuti kegiatan 

kelompok  

Peralihan 1. Menjelaskan kegiatan 

yang akan ditempuh 

pada tahap selanjutnya  

2. Menawarkan atau 

mengamati apakah 

para anggota sudah 

siap menjalani 

kegiatan pada tahap 

selanjutnya  

3. Meningkatkan 

kemampuan 

keikutsertaan anggota  

 

1. Anggota terbebas dari 

perasaan atau sikap 

enggan, ragu, malu 

atau saling tidak 

percaya untuk 

memasuki tahap 

berikutnya  

2. Anggota makin 

mantap untuk ikut 

serta dalam kegiatan 

kelompok  

Kegiatan 1. Pemimpin kelompok 

menyampaikan 

masalah atau topik 

yang berhubungan 

1. Anggota kelompok 

membahas masalah 

atau topik yang 

dikemukakan 
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dengan asertivitas  

2. Mengadakan diskusi 

serta tanya jawab 

berkaitan dengan 

materi yang 

disampaikan.  

pemimpin kelompok 

secara tuntas dan 

mendalam 

2. Anggota kelompok 

secara aktif dan 

dinamis dalam 

pembahsan topik  

 

Penyimpulan  1. Pemimpin kelompok 

menyampaikan kesan 

dan hasil kegiatan 

kelompok serta 

komitmen anggota 

kelompok 

2. Pemimpin kelompok 

memberikan semangat 

dan penguatan sebelum 

kegiatan diakhiri 

1. Anggota kelompok 

menyampaikan kesan 

selama mengikuti 

kegiatan kelompok 

serta komitmen 

anggoa kelompok 

2. Anggota kelompok 

bersemangat untuk 

mengikuti kegiatan 

selanjutnya 

 

Penutup 1. Pemimpin kelompok 

mengemukakan bahwa 

kegiatan akan segera 

diakhiri  

2. Membahas kegiatan 

lanjutan  

3. Menutup kegiatan 

1. Merencanakan 

kegiatan lanjutan  

2. Anggota kelompok 

memimpin doa untuk 

menutup kegiatan 

 

 

 

e. Memberikan posttest  

Posttest diberikan setelah semua rancangan pelaksanaan 

kegiatan bimbingan kelompok terlaksana. Tujuannya untuk 

mengetahui keadaan asertivitas siswa yang diasuh oleh ibu single 

parent setelah diberikan layanan bimbingan kelompok.  

f. Membandingkan hasil pretest dan posttest 

Setelah didapat hasil dari pretest dan posttest  selanjutnya yang 

dilakukan adalah membandingkan hasil pretest dan posttest. 

Berdasarkan hasil perbandingan tersebut dapat diketahui apakah ada 
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peningkatan asertivitas siswa yang diasuh oleh ibu single parent 

sebelum dan setelah dilaksanakan bimbingan kelompok. 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian menggunakan purposive sampling yaitu 

pengambilan sumber informasi (informan) didasarkan pada maksud yang telah  

ditetapkan sebelumnya (Yusuf, 2014). Subjek disesuaikan dengan keberadaan 

masalah dan jenis data yang ingin dikumpulkan. Dalam pengambilan subjek 

penelitian ada beberapa langkah yang dilakukan yaitu: 

1. Memilih sekolah yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu 

SMK Negeri 9 Padang. Hal ini dengan pertimbangan permasalahan yang 

ditemukan di sekolah ini berdasarkan hasil wawancara dan angket yang 

dilakukan untuk data awal. 

2. Mendata siswa kelas IX Perhotelan dan Kuliner yang berasal dari ibu 

single parent yaitu sebanyak 33 siswa. 

3. Memberikan pretest untuk mengetahui keadaan awal siswa dengan 

menggunakan angket asertivitas secara keseluruhan kepada siswa yang 

berasal dari ibu single parent. 

4. Setelah dilakukan skoring akan didapatkan kategori siswa yang memiliki 

asertivitas sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. 

Kemudian dipilih secara random dari kategori yang akan dijadikan sebagai 

kelompok eksperimen yang beranggotakan 10 orang siswa. 
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C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data interval. 

Data interval adalah angka skala yang batas variasi nilai satu dengan 

lainnya sudah jelas, sehingga jarak dapat dibandingkan (Winarsunu, 2002). 

Data dalam penelitian ini adalah data tentang peningkatan asertivitas siswa 

yang diasuh oleh ibu single parent melalui bimbingan kelompok di SMK 

Negeri 9 Padang. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitan ini adalah data primer. Sumber data 

yang dimaksud adalah dari mana data diperoleh atau didapatkan 

(Arikunto, 2006:172). Data primer ini diperoleh dengan menyebarkan 

angket yaitu kepada siswa yang diasuh oleh ibu single parent di SMK 

Negeri 9 Padang. 

D. Definisi Operasional 

1. Asertivitas  

Asertivitas yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kemampuan 

untuk mengatakan tidak, kemampuan untuk meminta bantuan kepada 

orang lain, kemampuan untuk mengekspresikan perasaan positif dan 

negatif, dan kemampuan untuk memulai, melanjutkan dan mengakhiri 

percakapan. 
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2. Siswa yang diasuh oleh ibu single parent 

Orangtua tunggal adalah keluarga yang terdiri dari salah satu 

orangtua dengan anak-anak akibat perceraian atau ditinggal pasangannya. 

Siswa yang diasuh oleh ibu single parent yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah remaja yang tinggal dengan seorang ibu yang berperan ganda 

baik sebagai ayah maupun ibu bagi remaja yang disebabkan karena ayah 

meninggal dunia mapun yang bercerai. 

3. Layanan bimbingan kelompok 

Layanan bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan kelompok 

yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika 

kelompok yaitu adanya interaksi saling mengeluarkan pendapat, 

memberikan tanggapan, saran, dan sebagainya, dimana pemimpin 

kelompok menyediakan informasi yang bermanfaat agar dapat membantu 

individu mencapai perkembangan optimal. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data asertivitas siswa yang diasuh oleh ibu single parent diperoleh 

dengan menggunakan angket dalam pengumpulan data yaitu dengan model 

skala Likert.  Skala Likert dalam penelitian ini berisikan pernyataan untuk 

mengukur asertivitas siswa yang diasuh oleh ibu single parent  di SMK Negeri 

9 Padang. Responden diminta memberikan tanda centang pada alternatif 

jawaban yang telah disediakan. Alternatif jawaban yang telah disediakan 

dalam bentuk kontinum yang terdiri dari lima skala. Penetapan skor untuk 

pilihan jawaban pada setiap item dengan ketentuan sebagai berikut: 
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Tabel 4. 

Skala Asertivitas Siswa yang Diasuh oleh Ibu Single Parent 

Alternatif Jawaban 
Item positif 

(favorable) 

Item Negatif 

(Unfavorable) 

Sangat Sesuai (SS) 5 1 

Sesuai (S) 4 2 

Cukup Sesuai (CS) 3 3 

Tidak Sesuai (TS) 2 4 

Sangat Tidak Sesuai (STS) 1 5 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Validitas Instrumen 

 Yusuf (2014) mengemukakan validitas adalah seberapa jauh 

instrumen itu benar-benar mengukur objek yang hendak diukur. Validitas 

yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah content 

validity (validitas isi). Validitas isi digunakan untuk instrumen yang 

berbentuk tes. Sugiyono (2007) mengemukakan cara pengujian validitas 

isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan 

isi atau rancangan yang telah ditetapkan.  

 Teknik uji validitas yang digunakan dalam penelitan ini yaitu 

korelasi Product Moment. Teknik uji korelasi product moment merupakan 

cara yang dipergunakan untuk mengetahui validitas suatu alat dengan 

mengkorelasikan skor yang diperoleh setiap item dengan skor total. Cara 

ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 20. Apabila 

dilakukan secara manual, dapat digunakan rumus yang dikemukan oleh  

Yusuf (2014) yaitu: 
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Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦 : Koefesien korelasi 

X : Skor butir 

Y : Skor total 

N : Jumlah responden 

 

2. Reliabilitas Instrumen 

 Yusuf (2014) mengemukakan reliabilitas adalah konsistensi atau 

kestabilan skor suatu instrumen penelitian terhadap individu yang sama, 

dan diberikan dalam waktu yang berbeda. Teknik uji reliabilitas 

instrumen dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha. Hal ini karena 

instrumen yang digunakan berbentuk angket dengan skor skala bertingkat. 

Untuk angket dengan skala bertingkat diuji dengan menggunakan 

program SPSS versi 20 dan rumus Alpha (Arikunto, 2006:196). Adapun 

rumus Alpha yaitu: 

 

 

Keterangan: 

b
2 : Jumlah varian butir 

K   : Jumlah butir angket 

 t
2   Varians skor total 

r11     Koefisien reliabilitas 
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G. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik non 

parametrik karena analisis data penelitian ini bersifat komparatif yang datanya 

interval. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan perbandingan nilai 

pretest dan posttest seperti yang dikemukakan Arikunto (2010) dengan 

langkah-langkah: 

1. Laksanakan pretest, cari skor dan rata-rata hitungnya. 

2. Setelah data diolah menggunakan rumus statistik kemudian ditetapkan 

kriteria penilaian masing-masing data yang diperoleh pada batasan. 

Untuk melihat deskripsi data hasil pretest dan posttest digunakan 

teknik statistik dengan mencari skor tertinggi dan skor terendah. 

Kemudian, untuk pengklasifikasian data yang diperoleh menurut Irianto 

(2012) dideskripsikan dengan menghitung rentangan data atau interval 

yang diperoleh dari rumus berikut. 

Interval ═ 
𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟−𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖
 

  ═   
190−38

5
  

            ═   30,4  

Hasil perhitungan yang telah dilakukan, skor interval yang didapat 

sebesar 30,4 yang kemudian dibulatkan menjadi 30. Sehinggga dengan 

menggunakan perhitungan sebelumnya dapat ditetapkan kategorisasi dan 

persentasenya pada tabel 5 berikut: 
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Tabel 5. 

Kategorisasi dan Persentase Asertivitas Siswa  
 

Kategori        ∑Skor    %  dari skor  

Sangat Tinggi ≥ 161 ≥ 85 

Tinggi 131 -160 69 – 84 

Sedang 101 – 130 53 – 68 

Rendah  71 – 100 37 – 52 

Sangat Rendah ≤ 70 ≤ 36 

 

Untuk menguji perbedaan asertivitas siswa sebelum dan sesudah 

dilaksanakan layanan bimbingan kelompok, dilakukanlah analisis data 

menggunakan metode teknik Wilcoxon signed ranks test, menggunakan 

program SPSS Versi 20. Bila dilakukan dengan cara manual, dapat digunakan 

rumus yang dikemukan oleh Sugiyono (2018) yaitu: 

Z = 
𝑇−µ𝑇

𝜎𝑇
 

Keterangan: 

T   = Jumlah responden  

µ𝑇 = Mean 

𝜎𝑇 = Standar deviasi 

 
 

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

kecil dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan 

antara pretest dan posttest.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Proses Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok  

Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan 

asertivitas siswa yang diasuh oleh ibu single parent di SMK Negeri 9 Padang 

dilaksanakan dalam lima kali pertemuan serta pemberian pretest dan posttest. 

Berikut ini akan dipaparkan deskripsi pelaksanaan kegiatan bimbingan 

kelompok, yaitu: 

1. Penetapan Topik Layanan Bimbingan Kelompok 

Penetapan topik berdasarkan aspek-aspek asertivitas kemudian 

disesuaikan dengan hasil need assessment dari angket asertivitas siswa 

yang diasuh oleh ibu single parent. Hasil pengolahan angket asertivitas 

siswa dilihat dari masing-masing item diperoleh bahwa 1 item berada pada 

kategori sangat tinggi. 14 item berada pada kategori tinggi, 14 item berada 

pada kategori sedang, 8 item berada pada kategori rendah dan 1 item 

berada pada kategori sangat rendah. Item-item yang teridentifikasi sedang, 

rendah, dan sangat rendah menunjukkan bahwa kemampuan asertivitas 

siswa masih perlu untuk ditingkatkan. Oleh karena itu, berdasarkan item-

item yang masuk dalam kategori sedang dan rendah digunakan untuk 

merumuskan topik layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan 

asertivitas siswa yang diasuh oleh ibu single parent.  
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Adapun topik layanan bimbingan kelompok yaitu: 

a. Pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari 

Topik mengenai pentingnya komunikasi dalam kehidupan 

sehari-hari ini dibahas karena berkaitan dengan aspek kemampuan 

untuk memulai, melanjutkan dan mengakhiri percakapan. Kemudian 

berdasarkan hasil pengolahan angket asertivitas siswa pada indikator 

mampu memulai atau berinisiatif dalam percakapan dan mampu 

mengakhiri pembicaraan ada 4 item berada pada kategori rendah yaitu 

saya kesulitan menyusun kata-kata untuk memulai percakapan dengan 

teman, saya menunggu teman sampai dia mengajak berbicara, saya 

mengakhiri pembicaraan yang menyita waktu belajar saya, saya 

menyudahi pembicaraan yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran 

di sekolah. Untuk itu, dengan membahas topik diharapkan siswa dapat 

melatih diri dalam berkomunikasi, agar lebih berani untuk 

berkomunikasi dengan orang tua, teman, guru, serta yang terpenting 

adalah berkomunikasi dengan Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Pentingnya bersikap tegas dalam kehidupan sehari-hari 

Topik mengenai pentingnya bersikap tegas dalam kehidupan 

sehari-hari dibahas karena berkaitan dengan kemampuan berkata tidak. 

kemudian berdasarkan hasil pengolahan angket asertivitas siswa pada 

indikator berani untuk berkata tidak terhadap ketidaksetujuan dan 

mampu berbicara dengan jelas dan tegas terdapat 3 item berada pada 

kategori rendah yaitu saya berani untuk menyanggah pendapat teman 
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apabila hal itu tidak sesuai dengan kata hati saya, saya ragu-ragu dalam 

menyampaikan pendapat di depan kelas, dan saya berbicara dengan 

spontan untuk menyampaikan apa yang saya pikirkan. Untuk itu, 

dengan membahas topik diharapkan siswa dapat mengetahui dan 

memahami bahwa sikap tegas itu harus dimiliki oleh semua orang 

sehingga mampu bertanggung jawab terhadap sesuatu, mampu 

menolak ajakan teman yang merugikan diri sendiri dan orang yang 

tegas akan lebih dihormati oleh orang lain sehingga mampu untuk 

mengambil keputusan sendiri. 

c. Keterbukaan diri 

Topik mengenai keterbukaan diri dibahas karena berkaitan 

dengan kemampuan untuk meminta bantuan kepada orang lain. 

Kemudian berdasarkan hasil pengolahan angket asertivitas siswa pada 

indikator mampu meminta informasi dan bantuan dari orang lain jika 

membutuhkannya terdapat 2 item berada pada kategori sedang yaitu 

Ketika tidak masuk sekolah, saya meminjam catatan teman dan Saya 

meminta bantuan teman untuk menjelaskan materi pelajaran yang 

belum dipahami. Untuk itu, dengan membahas topik ini diharapkan 

siswa mengetahui dan memahami bagaimana agar mereka lebih bisa 

untuk terbuka terhadap orang lain mampu mencurahkan isi hatinya 

kepada orang lain sehingga ketika ada sedang mempunyai masalah dan 

meminta bantuan orang lain ketika mengalami kesulitan. 
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d. Bersikap jujur dalam kehidupan 

Topik mengenai keterbukaan diri dibahas karena berkaitan 

dengan kemampuan untuk mengekspresikan perasaan positif dan 

negatif. Pada indikator mampu jujur terhadap apa yang dirasakan 

terdapat 2 item berada pada kategori rendah yaitu ketika terjadi 

keributan dalam kelompok belajar, saya langsung menyampaikan 

kepada teman bahwa saya tidak menyukainya, saya mengungkapkan 

kekesalan saya kepada teman yang mengganggu saya. Untuk itu, 

dengan membahas topik ini diharapkan siswa dapat menerapkan 

kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, seperti: selalu jujur terhadap 

kedua orang tua, bisa mengungkapkan perasaannya terhadap orang lain 

e. Meningkatkan kepercayaan diri 

Topik ini dibahas karena berkaitan dengan aspek kemampuan 

untuk memulai, melanjutkan dan mengakhiri percakapan kemudian 

pada indikator mampu memulai atau berinisiatif dalam percakapan dan 

mampu mengakhiri pembicaraan ada 4 item berada pada kategori 

rendah yaitu saya kesulitan menyusun kata-kata untuk memulai 

percakapan dengan teman, saya menunggu teman sampai dia mengajak 

berbicara, saya mengakhiri pembicaraan yang menyita waktu belajar 

saya, saya menyudahi pembicaraan yang tidak ada hubungannya 

dengan sekolah. Untuk itu, dengan membahas topik diharapkan siswa 

melatih diri dalam berkomunikasi, agar mereka lebih berani dan 

percaya diri ketika menyampaikan pendapat di depan orang lain. 
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Tabel 6. 

Topik Tugas dalam Pemberian Layanan Bimbingan Kelompok 
 

No Pertemuan 
Hari/ 

Tanggal 
Topik 

Tempat 

Penyelenggara

an 

1 I Selasa, 11 

Juli 2019 

Pentingnya Komunikasi 

dalam Kehidupan 

sehari-hari 
 

Ruang Kelas 

A-13 

2 II Kamis, 13 

Juli 2019 

Pentingnya bersikap 

tegas dalam kehidupan 

sehari-hari 
 

Ruang Kelas 

A-13 

3 III Sabtu, 15 

Juli 2019 

Keterbukaan diri 
 

 

 

Ruang Kelas 

A-13 

4 IV Selasa, 18 

Juli 2019 

Bersikap jujur dalam 

kehidupan 
 

Ruang Kelas 

A-13 

5 V Jum’at, 21 

Juli 2019 

Meningkatkan 

kepercayaan diri 
 

Ruang Kelas 

A-13 

 

2. Proses Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok 

Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan 

asertivitas siswa yang diasuh oleh ibu single parent di SMK Negeri 9 

Padang dilaksanakan dalam lima kali pertemuan dan dua pertemuan 

tambahan yaitu pretest dan posttest. Anggota kelompok berjumlah sepuluh 

orang siswa. Berikut ini akan dipaparkan deskripsi pelaksanaan bimbingan 

kelompok yaitu: 

a. Pertemuan Pertama dengan Materi Pentingnya Komunikasi 

dalam Kehidupan sehari-hari 

 

Pelaksanaan bimbingan kelompok yang pertama dilakukan 

tanggal 11 Juli 2019 di ruang kelas A- 13 dengan membahas tentang 

pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pada kegiatan 

bimbingan kelompok pertama ini pada umumnya anggota kelompok 
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banyak yang diam, tidak terbuka, malu-malu dan tidak berani untuk 

menyampaikan pendapatnya. Setelah diberikan ice breaking anggota 

kelompok mulai semangat untuk mengikuti kegiatan walaupun masih 

banyak yang belum berani menyampaikan pendapatnya.   

Pada proses bimbingan kelompok, banyak anggota kelompok 

yang terlihat tegang untuk menyampaikan pendapat, dapat dilihat dari 

jumlah anggota kelompok yang aktif dalam berpendapat. Sedangkan 

anggota yang lain harus ditunjuk dulu baru mau berpendapat  dan ada 

juga anggota kelompok yang ketika ditunjuk tidak mau dan hanya 

diam saja.  

b. Pertemuan tentang Kedua Pentingnya Bersikap Tegas dalam 

Kehidupan Sehari-Hari 

 

Pelaksanaan bimbingan kelompok yang kedua dilakukan 

tanggal 13 Juli 2019 di ruang kelas A-13 dengan membahas 

pentingnya bersikap tegas dalam kehidupan sehari-hari. Topik tersebut 

dibahas secara bersama-sama oleh anggota kelompok yang dipandu 

pemimpin kelompok. Pertama, pemimpin kelompok meminta respon 

anggota kelompok mengenai pengertian ketegasan. Anggota kelompok 

masing-masing mengeluarkan ide dan pendapatnya. Tanggapan 

anggota kelompok dari pembahasan materi antara lain yaitu orang 

yang tegas yaitu orang yang percaya diri mengemukakan 

perasaan/pendapatnya, dengan mempunyai sikap tegas, bisa 

menjadikan seseorang lebih bertanggung jawab terhadap sesuatu, 

orang yang tegas bisa cepat dalam mengambil keputusan, orang yang 
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tegas lebih dihormati orang lain, orang yang tegas itu tidak plin-plan, 

sikap tegas penting untuk dimiliki seseorang untuk melatih keberanian, 

dengan sikap tegas seseorang tidak akan diremehkan orang lain, orang 

yang tegas juga harus bisa menghargai pendapat orang lain 

Pada pertemuan kali ini, anggota kelompok mulai terbuka aktif 

dalam mengemukakan pendapat walaupun masih ada yang malu-malu, 

dan terlihat tegang untuk menyampaikan pendapat. Beberapa anggota 

kelompok yang lain harus ditunjuk dulu baru mau berpendapat. Ada 

juga beberapa anggota kelompok yang sudah mulau mau menanggapu 

secara spontan tanpa harus ditunjuk terlebih dahulu.  

c. Pertemuan Ketiga tentang Keterbukaan Diri 

Pelaksanaan bimbingan kelompok yang ketiga dilakukan 

tangga 15 Juli 2019 di ruang kelas A-13 dengan membahas 

keterbukaan diri. Topik tersebut dibahas secara bersama-sama oleh 

anggota kelompok yang dipandu pemimpin kelompok. Anggota 

kelompok masing-masing mengeluarkan ide dan pendapatnya. Setelah 

pemimpin kelompok menjelaskan materi, kemudian pemimpin 

kelompok menanyakan tanggapan/ pendapat dari anggota kelompok 

mengenai materi yang sudah disampaikan tersebut. Tanggapan dari 

anggota kelompok antara lain yaitu keterbukaan diri sama dengan mau 

membuka diri terhadap orang lain, mampu untuk berkata jujur tentang 

apa yang dirasakannya kepada orang lain, keterbukaan diri bisa 

diartikan dengan blak-blakan atau tidak malu-malu, selalu curhat bila 
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mempunyai masalah, bisa curhat dengan teman guru atau orang tua, 

tidak menjadi orang yang tertutup, tidak marah bila dikritik oleh 

teman.  

Pada kegiatan bimbingan kelompok kali ini, anggota kelompok 

semakin semangat mengikuti kegiatan. Beberapa anggota kelompok 

sudah berani menunjuk tangan dan menyampaikan pendapat. Anggota 

kelompok secara keseluruhan sudah aktif. Ada juga beberapa anggota 

kelompok yang belum berani menunjuk tangan tetapi ketika ditunjuk 

mau untuk menyampaikan pendapatnya. 

d. Pertemuan Keempat tentang Bersikap Jujur Dalam Kehidupan 

Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok yang keempat 

dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2019 di ruang kelas A-13 dengan 

membahas bersikap jujur dalam kehidupan. Anggota kelompok 

masing-masing mengeluarkan ide dan pendapatnya. Setelah pemimpin 

kelompok menjelaskan materi, kemudian pemimpin kelompok 

menanyakan tanggapan/ pendapat dari anggota kelompok mengenai 

materi yang sudah disampaikan tersebut. Tanggapan dari anggota 

kelompok antara lain yaitu orang yang jujur yaitu orang yang tidak 

pernah berbohong, orang yang selalu berkata dan berbuat jujur akan 

mendapatkan pahala, orang yang selalu jujur akan masuk surga, orang 

yang jujur hatinya akan tenang, terhindar dari rasa takut berdosa, orang 

yang jujur dapat dipercaya banyak orang, orang yang jujur akan 

mempunyai banyak teman. 
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Pada kegiatan bimbingan kelompok kali ini, anggota kelompok 

bersemangat dan antusias dalam kegiatan. Anggota kelompok 

merespon pertanyan yang dilontarkan. Secara keseluruhan anggota 

kelompok sudah berani menyapaikan pendapat dan aktif dalam 

pembahasan materi. 

e. Pertemuan Kelima tentang Meningkatkan Kepercayaan Diri 

Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok yang kelima 

dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2019 dengan membahas 

meningkatkan kepercayaan diri. Anggota kelompok masing-masing 

mengeluarkan ide dan pendapatnya. Setelah pemimpin kelompok 

menjelaskan materi, kemudian pemimpin kelompok menanyakan 

tanggapan/ pendapat dari anggota kelompok mengenai materi yang 

sudah disampaikan tersebut. Tanggapan dari anggota kelompok antara 

lain yaitu salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan diri yaitu 

dengan selalu bersikap optimis, selalu yakin dengan kemampuan diri 

sendiri, senang bila mendapat kritikan dari teman, mengurangi rasa cemas 

dan takut, selalu berpikir positif. 

Pada kegiatan bimbingan kelompok kali ini, anggota kelompok 

sudah berani dan aktif dalam menyampaikan pendapatnya, lebih akrab, 

tidak takut salah, tidak minder. Anggota kelompok sangat bersemangat 

dan senang mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Anggota 

kelompok sudah banyak yang menunjuk tangan dan menyampaikan 

pendapat ketika diminta untuk merespon pertanyaan berkaitan dengan 
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topik yang sedang dibahas. Secara keseluruhan anggota kelompok 

sangat aktif dan sudah tidak ragu-ragu menyampaikan pendapat. 

B. Deskripsi Hasil Penelitian 

Dalam bab ini akan dijelaskan hasil penelitian yang telah dilaksanakan 

di SMK Negeri 9 Padang sebanyak 10 orang sampel kelompok eksperimen 

yang berasal dari siswa yang diasuh oleh ibu single parent. Data-data yang 

diperoleh adalah hasil pretest dan posttest mengenai asertivitas siswa yang 

diasuh oleh ibu single parent. 

Hasil penelitian disajikan dalam beberapa aspek sesuai dengan tujuan 

penelitian yang hendak dicapai maka hasil penelitian dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Asertivitas Siswa secara Keseluruhan Sebelum dan Sesudah 

diberikan Layanan Bimbingan Kelompok 

Pelaksanaan pretest berguna untuk mengetahui asertivitas siswa 

sebelum diberikan perlakuan. Setelah pretest dilakukan, maka proses 

perlakuan dimulai dengan memberikan beberapa kali perlakukan berupa 

layanan bimbingan kelompok. Kemudian untuk mengetahui asertivitas 

siswa setelah perlakuan, dilakukanlah posttest. Perbedaan hasil pretest dan 

posttest dianalisa dengan memanfaatkan program Microsoft Excel dan 

SPSS Versi 20.0. Berdasarkan hasil pengolahan data, maka gambaran 

asertivitas siswa yang diasuh oleh ibu single parent sebelum dan setelah 

diberikan layanan bimbingan kelompok dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 7. 

Asertivitas Siswa Sebelum dan Setelah diberikan Layanan Bimbingan 

Kelompok 

 

No Responden 
Pretest Posttest 

Skor Persentase Kategori Skor Persentase Kategori 

1 PW 114 60 Sedang 176 92,6 Sangat Tinggi 

2 JRS 137 72,1 Tinggi 178 93,7 Sangat Tinggi 

3 AR 150 78,9 Tinggi 173 91,1 Sangat Tinggi 

4 HP 143 75,3 Tinggi 169 88,9 Sangat Tinggi 

5 FRH 121 63,7 Sedang 164 86,3 Sangat Tinggi 

6 RFA 110 57,9 Sedang 171 90 Sangat Tinggi 

7 FDA 116 61,1 Sedang 165 86,8 Sangat Tinggi 

8 R 115 60,5 Sedang 165 86,8 Sangat Tinggi 

9 A 143 75,3 Tinggi 172 90,5 Sangat Tinggi 

10 MRA 154 81,1 Tinggi 174 91,6 Sangat Tinggi 

Jumlah 1303   1707   

Rata-rata 130,3 68,4 Sedang 170,7 89,8 Sangat Tinggi 
  

Berdasarkan tabel 7, diperoleh skor rata-rata hasil pretest 10 orang 

siswa dengan rata-rata persentase 68,4%, skor tertinggi 154 dan 

skor terendah 110. Dari penyebaran data tersebut dapat ditafsirkan 

bahwa asertivitas siswa sebelum diberikan perlakukan berada pada 

kategori sedang, yakni dengan rata-rata 130,3. Untuk hasil posttest, 

skor rata-rata asertivitas siswa yakni 170,7 dengan persentase 

89,8%, skor tertinggi 178, skor terendah 164. Dari data tersebut 

dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan asertivitas siswa setelah 

diberikan perlakukan berupa layanan bimbingan kelompok. 
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Selanjutnya akan dijabarkan tiap-tiap sub variabel yang berkaitan 

dengan asertivitas siswa sebelum dan setelah diberikan perlakuan. 

2. Asertivitas Siswa yang Diasuh oleh Ibu Single Parent pada Aspek 

Kemampuan untuk Mengatakan Tidak Sebelum dan Setelah 

Diberikan Layanan Bimbingan Kelompok 

 

Asertivitas siswa pada aspek kemampuan untuk mengatakan tidak 

saat pretest memiliki skor tertinggi 36, skor terendah 21 dengan jumlah 

skor 319 dan rata-rata persentase skor 67,1%. Untuk posttest, skor 

tertinggi 43, skor terendah 35 dengan jumlah skor 401 dan persentase 

89,1%. Setelah dianalisa berdasarkan pengklasifikasian pada tabel 8, 

maka gambaran asertivitas siswa pada aspek kemampuan untuk 

mengatakan tidak yaitu: 

Tabel 8. 

Gambaran Skor Asertivitas Siswa yang Diasuh oleh Ibu Single Parent 

pada Aspek Kemampuan untuk Mengatakan Tidak Sebelum dan 

Setelah Diberikan Layanan Bimbingan Kelompok 

No Responden 
Pretest Posttest 

Skor Persentase Kategori Skor Persentase Kategori 

1 PW 28 62,2 Sedang 42 93,3 Sangat Tinggi 

2 JRS 34 75,6 Tinggi 43 95,6 Sangat Tinggi 

3 AR 33 73,3 Tinggi 43 95,6 Sangat Tinggi 

4 HP 34 75,6 Tinggi 42 93,3 Sangat Tinggi 

5 FRH 29 64,4 Sedang 39 86,7 Sangat Tinggi 

6 RFA 21 46,7 Rendah 35 77,8 Tinggi 

7 FDA 28 62,2 Sedang 38 84,4 Sangat Tinggi 

8 R 28 62,2 Sedang 40 88,9 Sangat Tinggi 

9 A 36 80,0 Tinggi 39 86,7 Sangat Tinggi 

10 MRA 31 68,9 Sedang 40 88,9 Sangat Tinggi 

Jumlah 302   401   

Rata-rata 30,2 67,1 Sedang 40,1 89,1 Sangat Tinggi 
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Berdasarkan tabel 8, diperoleh gambaran asertivitas siswa sebelum 

diberikan layanan bimbingan kelompok pada aspek kemampuan untuk 

mengatakan tidak, ada 1 orang berada pada kategori rendah, 5 orang 

berada pada kategori sedang, dan 4 orang berada pada kategori tinggi. Dari 

penyebaran tersebut, dapat diketahui asertivitas siswa sebelum diberikan 

layanan bimbingan kelompok pada aspek kemampuan untuk mengatakan 

tidak berada pada kategori sedang. 

Tabel 8 juga menjabarkan mengenai asertivitas siswa setelah 

diberikan layanan bimbingan kelompok ada 2 orang berada pada kategori 

rendah, 4 orang berada pada kategori sedang, dan 4 orang berada pada 

kategori tinggi. Dari penyebaran tersebut, dapat diketahui asertivitas siswa 

setelah diberikan layanan bimbingan kelompok pada aspek kemampuan 

untuk mengatakan tidak berada pada kategori sedang. 

3. Asertivitas Siswa yang Diasuh oleh Ibu Single Parent pada Aspek 

Kemampuan untuk Meminta Bantuan Kepada Orang Lain Sebelum 

dan Setelah Diberikan Layanan Bimbingan Kelompok 

 

Asertivitas siswa pada aspek kemampuan untuk meminta bantuan 

kepada orang lain saat pretest memiliki skor tertinggi 26, skor terendah 18 

dengan jumlah skor 220 dan rata-rata persentase 73,3%. Untuk posttest, 

skor tertinggi 30, skor terendah 24 dengan jumlah skor 276 dan rata-rata 

persentase 92%. Setelah dianalisa berdasarkan pengklasifikasian pada 

tabel 9, maka gambaran asertivitas siswa pada aspek kemampuan untuk 

meminta bantuan kepada orang lain yaitu: 
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Tabel 9. 

Gambaran Skor Asertivitas Siswa yang Diasuh oleh Ibu Single Parent 

pada Aspek Kemampuan untuk Meminta Bantuan Kepada Orang 

Lain Sebelum dan Setelah Diberikan Layanan Bimbingan Kelompok 
 

No Responden 
Pretest Posttest 

Skor Persentase Kategori Skor Persentase Kategori 

1 PW 18 60,0 Sedang 30 100,0 Sangat Tinggi 

2 JRS 24 80,0 Tinggi 27 90,0 Sangat Tinggi 

3 AR 27 90,0 Sangat Tinggi 27 90,0 Sangat Tinggi 

4 HP 22 73,3 Tinggi 24 80,0 Tinggi 
5 FRH 19 63,3 Sedang 26 86,7 Sangat Tinggi 

6 RFA 21 70,0 Tinggi 29 96,7 Sangat Tinggi 

7 FDA 19 63,3 Sedang 28 93,3 Sangat Tinggi 

8 R 16 53,3 Sedang 28 93,3 Sangat Tinggi 

9 A 22 73,3 Tinggi 29 96,7 Sangat Tinggi 

10 MRA 26 86,7 Sangat Tinggi 28 93,3 Sangat Tinggi 

Jumlah 214   276   

Rata-rata 21,4 71,3 Sedang 27,6 92 Sangat Tinggi 

 

Berdasarkan tabel 9, diperoleh gambaran asertivitas siswa sebelum 

diberikan layanan bimbingan kelompok pada aspek kemampuan untuk 

meminta bantuan kepada orang lain  2 orang berada pada kategori sedang, 

dan 4 orang berada pada kategori tinggi. Dari penyebaran tersebut, dapat 

diketahui asertivitas siswa sebelum diberikan layanan bimbingan 

kelompok pada aspek kemampuan untuk mengatakan tidak berada pada 

kategori sedang. 

Tabel 9 juga menjabarkan mengenai asertivitas siswa setelah 

diberikan layanan bimbingan kelompok tidak ada siswa yang berada pada 

kategori rendah dan kategori sedang, 1 orang berada pada kategori tinggi 

yaitu siswa dengan inisial HP, dan 9 orang siswa memperoleh skor sangat 

tinggi. Dari penyebaran tersebut, dapat diketahui asertivitas siswa setelah 
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diberikan layanan bimbingan kelompok pada aspek kemampuan untuk 

meminta bantuan kepada orang lain berada pada kategori sangat tinggi. 

4. Asertivitas Siswa yang Diasuh oleh Ibu Single Parent pada Aspek 

Kemampuan untuk Mengekspresikan Perasaan Positif dan Negatif 

Sebelum dan Setelah Diberikan Layanan Bimbingan Kelompok 
 

Asertivitas siswa pada aspek kemampuan untuk mengekspresikan 

perasaan positif dan negatif saat pretest memiliki skor tertinggi 60, skor 

terendah 36 dengan jumlah skor 489 dan rata-rata persentase 70%. Untuk 

posttest, skor tertinggi 67, skor terendah 55 dengan jumlah skor 619 dan 

rata-rata persentase 88,4%. Setelah dianalisa berdasarkan 

pengklasifikasian pada tabel 10, maka gambaran asertivitas siswa pada 

aspek kemampuan mengekspresikan perasaan positif dan negatif yaitu: 

Tabel 10. 

Gambaran Asertivitas Siswa yang Diasuh oleh Ibu Single Parent pada 

Aspek Kemampuan untuk Mengekspresikan Perasaan Positif dan 

Negatif Sebelum dan Setelah Diberikan Layanan Bimbingan 

Kelompok 
 

No Responden 

Pretest Posttest 

Skor Persentase Kategori Skor 
Perse

ntase 
Kategori 

1 PW 36 51,4 Sedang 63 90,0 Sangat Tinggi 

2 JRS 51 72,9 Tinggi 63 90,0 Sangat Tinggi 

3 AR 60 85,7 Sangat Tinggi 63 90,0 Sangat Tinggi 

4 HP 60 85,7 Sangat Tinggi 63 90,0 Sangat Tinggi 

5 FRH 41 58,6 Sedang 55 78,6 Tinggi 

6 RFA 43 61,4 Sedang 64 91,4 Sangat Tinggi 

7 FDA 45 64,3 Sedang 60 85,7 Sangat Tinggi 

8 R 41 58,6 Sedang 57 81,4 Tinggi 

9 A 56 80,0 Tinggi 64 91,4 Sangat Tinggi 

10 MRA 56 80,0 Tinggi 67 95,7 Sangat Tinggi 

Jumlah 489   619   

Rata-rata 48,9 70 Sedang 61,9 88,4 Sangat Tinggi 
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Berdasarkan tabel 10, diperoleh gambaran asertivitas siswa 

sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok pada aspek kemampuan 

untuk mengekspresikan perasaan positif dan negatif ada  5 orang berada 

pada kategori sedang, 3 orang berada pada kategori tinggi, dan 2 orang 

siswa berada pada kategori sangat tinggi. Dari penyebaran tersebut, dapat 

diketahui asertivitas siswa sebelum diberikan layanan bimbingan 

kelompok pada aspek kemampuan untuk mengatakan tidak berada pada 

kategori sedang. 

Tabel 10 juga menjabarkan mengenai asertivitas siswa setelah 

diberikan layanan bimbingan kelompok tidak ada siswa yang berada pada 

kategori rendah dan kategori sedang, 2 orang berada pada kategori tinggi, 

dan 8 orang siswa memperoleh skor sangat tinggi. Dari penyebaran 

tersebut, dapat diketahui asertivitas siswa setelah diberikan layanan 

bimbingan kelompok pada aspek kemampuan untuk meminta bantuan 

kepada orang lain berada pada kategori sangat tinggi. 

5. Asertivitas Siswa yang Diasuh oleh Ibu Single Parent pada Aspek 

Kemampuan untuk Memulai, Melanjutkan dan Mengakhiri 

Percakapan Sebelum dan Setelah Diberikan Layanan Bimbingan 

Kelompok 

 

Asertivitas siswa pada aspek kemampuan untuk memulai, 

melanjutkan dan mengakhiri percakapan saat pretest memiliki skor 

tertinggi 41, skor terendah 24 dengan jumlah skor 298 dan rata-rata 

persentase skor 66,2%. Untuk posttest, skor tertinggi 45, skor terendah 39 

dengan jumlah skor 411 dan rata-rata persentase skor 91,3%. Setelah 

dianalisa berdasarkan pengklasifikasian pada tabel 11, maka gambaran 
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asertivitas siswa pada aspek kemampuan untuk memulai, melanjutkan dan 

mengakhiri percakapan yaitu: 

Tabel 11. 

Gambaran Asertivitas Siswa yang Diasuh oleh Ibu Single Parent pada 

Aspek Kemampuan untuk Memulai, Melanjutkan dan Mengakhiri 

Percakapan Sebelum dan Setelah Diberikan Layanan Bimbingan 

Kelompok 

No Responden 
Pretest Posttest 

Skor Persentase Kategori Skor Persentase Kategori 

1 PW 32 68,9 Tinggi 41 91,1 Sangat Tinggi 

2 JRS 28 62,2 Sedang 45 100,0 Sangat Tinggi 

3 AR 30 71,1 Sedang 40 88,9 Sangat Tinggi 

4 HP 27 60,0 Sedang 40 88,9 Sangat Tinggi 

5 FRH 32 71,1 Tinggi 44 97,8 Sangat Tinggi 

6 RFA 25 55,6 Sedang 43 95,6 Sangat Tinggi 

7 FDA 24 57,8 Sedang 39 86,7 Sangat Tinggi 

8 R 30 66,7 Sedang 40 88,9 Sangat Tinggi 

9 A 29 64,4 Sedang 40 88,9 Sangat Tinggi 

10 MRA 41 93,3 Sangat Tinggi 39 86,7 Sangat Tinggi 

Jumlah 298   411   

Rata-rata 29,8 66,2 Sedang 41,1 91,3 Sangat Tinggi 

 

Berdasarkan tabel 11, diperoleh gambaran asertivitas siswa 

sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok pada aspek kemampuan 

untuk memulai, melanjutkan dan mengakhiri percakapan ada 7 orang 

siswa berada pada kategori sedang, 2 orang berada pada kategori tinggi, 

dan 1 orang (MRA) berada pada kategori sangat tinggi. Dari penyebaran 

tersebut, dapat diketahui asertivitas siswa sebelum diberikan layanan 

bimbingan kelompok pada aspek kemampuan untuk mengatakan tidak 

berada pada kategori sedang. 
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Tabel 11 juga menjabarkan mengenai asertivitas siswa setelah 

diberikan layanan bimbingan kelompok seluruh siswa memperoleh skor 

sangat tinggi. Dari penyebaran tersebut, dapat diketahui asertivitas siswa 

setelah diberikan layanan bimbingan kelompok pada aspek kemampuan 

untuk memulai, melanjutkan dan mengakhiri percakapan berada pada 

kategori sangat tinggi. 

6. Perbedaan Asertivitas Siswa yang Diasuh Oleh Ibu Single Parent 

Sebelum (Pretest) dan Setelah (Posttest) Diberikan Layanan 

Bimbingan Kelompok 

 

Berikut ini akan dijelaskan perbandingan asertivitas siswa yang 

diasuh oleh ibu single parent sebelum (pretest) dan setelah (posttest) 

diberikan layanan layanan bimbingan, yaitu: 

Tabel 12. 

Perbandingan Asertivitas Siswa yang Diasuh Oleh Ibu Single Parent 

Sebelum (Pretest) dan Setelah (Posttest) Diberikan Layanan 

Bimbingan Kelompok 
 

No Responden 
Pretest Posttest Peningkatan 

Skor % Skor % Skor % 

1 PW 114 60 176 92,6 62 32,6 

2 JRS 137 72,1 178 93,7 41 21,6 

3 AR 150 78,9 173 91,1 23 12,2 

4 HP 143 75,3 169 88,9 26 13,6 

5 FRH 121 63,7 164 86,3 43 22,6 

6 RFA 110 57,9 171 90 61 32,1 

7 FDA 116 61,1 165 86,8 49 25,7 

8 R 115 60,5 165 86,8 50 26,3 

9 A 143 75,3 172 90,5 29 15,2 

10 MRA 154 81,1 174 91,6 20 10,5 

Rata-rata 130,3 68,4 170,7 89,8 40,4 21,4 
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Berdasarkan tabel 12, maka dapat disimpulkan bahwa secara 

umum terjadi peningkatan asertivitas siswa yang diasuh oleh ibu single 

parent di SMK Negeri 9 Padang sebelum dan setelah diberikan layanan 

bimbingan kelompok. Sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok, 

asertivitas siswa yang diasuh oleh ibu single parent berada pada kategori 

sedang dengan rata-rata skor 130,3 dan rata-rata persentase 68,4%. 

Sedangkan setelah diberikan layanan bimbingan kelompok, asertivitas 

siswa yang diasuh oleh ibu single parent berada pada kategori sangat 

tinggi dengan rata-rata skor 170,7 dan rata-rata persentase 89,8%. 

Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat diketahui bahwa asertivitas siswa 

yang diasuh oleh ibu single parent setelah diberikan layanan bimbingan 

kelompok meningkat dari persentase 68,4% menjadi 89,8%.  

Perbedaan asertivitas siswa yang diasuh oleh ibu single parent 

sebelum (pretest) dan setelah (posttest) diberikan layanan bimbingan 

kelompok juga dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 
 

Gambar 2. 

Perbedaan asertivitas siswa yang diasuh oleh ibu single parent 

sebelum dan setelah diberikan layanan bimbingan kelompok 
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Jadi kesimpulannya adalah terjadi peningkatan asertivitas siswa 

yang diasuh oleh ibu single parent di SMK Negeri 9 Padang setelah 

diberikan layanan bimbingan kelompok dengan skor sebesar 33,6 dengan 

persentase 17,6%. 

7. Perbedaan Asertivitas Siswa yang Diasuh oleh Ibu Single Parent 

Secara Keseluruhan Sebelum dan Setelah Diberikan Layanan 

Bimbingan Kelompok 

 

Berikut ini akan dijelaskan perbandingan asertivitas siswa secara 

keseluruhan sebelum (pretest) dan setelah (posttest) diberikan layanan 

bimbingan kelompok, yaitu: 

Tabel 13. 

Perbandingan Asertivitas Siswa yang Diasuh oleh Ibu Single Parent 

Secara Keseluruhan Sebelum dan Setelah Diberikan Layanan 

Bimbingan Kelompok 

 

No Asertivitas 
Pretest Posttest 

Skor % Kategori Skor % Kategori 

1 Kemampuan untuk 

mengatakan tidak 
302 67,1 Sedang 401 89,1 Sangat Tinggi 

2 
Kemampuan untuk 

meminta bantuan 

kepada orang lain 

214 71,3 Sedang 276 92 Sangat Tinggi 

3 

Kemampuan untuk 

mengekspresikan 

perasaan positif dan 

negatif 

489 70 Sedang 619 88,4 Sangat Tinggi 

4 

Kemampuan untuk 

memulai, melanjutkan 

dan mengakhiri 

percakapan 

298 66,2 Sedang 411 91,3 Sangat Tinggi 

 

Berdasarkan data pada tabel 13 dapat dilihat bahwa asertivitas 

siswa secara keseluruhan sebelum dan setelah diberikan layanan 

bimbingan kelompok mengalami peningkatan. 
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C. Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis digunakan uji non parametrik dengan rumus 

Wlicoxon Signed Rank Test dengan menggunakan SPSS versi 20. Uji 

Wilcoxon digunakan untuk menganalisis atau mengetahui ada atau tidaknya 

perbedaan antara dua variabel yang berhubungan atau berpasangan.  

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat 

perbedaan yang signifikan tingkat asertivitas siswa yang diasuh oleh ibu 

single parent di SMK Negeri 9 Padang sebelum dan setelah diberikan layanan 

bimbingan kelompok. Berdasarkan hasil tersebut diperoleh hasil pada tabel 

yaitu: 

Tabel 14. 

Hasil Analisis Wilcoxon’s Signed Rank Test Perbedaan Asertivitas Siswa 

pada Pretest dan Posttest Diberikan Layanan Bimbingan Kelompok 
 

Test Statisticsa 

Asertivitas Posttest – Pretest 

Z -2,803b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,005 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa angka probabilitas Asymp. 

Sig. (2-tailed) asertivitas siswa adalah ,005. Angka ini menunjukkan bahwa 

probabilitas di bawah alpha 0,05 (0,005 < 0,05), maka hipotesis diterima 

dengan arti “terdapat perbedaan yang signifikan tingkat asertivitas siswa yang 

diasuh oleh ibu single parent di SMK Negeri 9 Padang sebelum dan setelah 

diberikan layanan bimbingan kelompok”. Selanjutnya untuk melihat arah 

perbedaan hasil pretest dan posttest dapat dilihat pada tabel: 



83 

 

 
 

Tabel 15. 

Arah Perbedaan pada Pretest dan Posttest Asertivitas Siswa 
 

Ranks 
 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Posttest - Pretest 

Negative Ranks 0a ,00 ,00 

Positive Ranks 10b 5,50 55,00 

Ties 0c   

Total 10   

a. Posttest < Pretest 

b. Posttest > Pretest 

c. Posttest = Pretest 

 

Berdasarkan Tabel 15 dari 10 responden, tidak terdapat data negatif 

(N) artinya tidak ada siswa yang mengalami penurunan skor dari nilai pretest 

ke nilai posttest, selanjutnya terdapat data positif (N) yaitu 10 orang siswa 

mengalami peningkatan skor dari nilai pretest ke nilai posttest dan pada data 

ties, tidak ada siswa memiliki skor yang sama dari nilai pretest dan posttest. 

Rata-rata peningkatan tersebut adalah sebesar 5,50, sedangkan jumlah 

rangking positif adalah sebesar 55,00.  

D. Pembahasan Penelitian 

Pada bagian ini dikemukakan pembahasan hasil temuan penelitian 

mengenai asertivitas siswa yang diasuh oleh ibu single parent dan keterkaitan 

yang ditemukan dalam penelitian dengan teori-teori yang menjadi landasan 

dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yaitu adanya layanan 

bimbingan kelompok terbukti dapat meningkatkan asertivitas siswa yang 

diasuh oleh ibu single parent. Berkaitan dengan hipotesis dalam penelitian ini 

yaitu terdapat perbedaan yang signifikan tingkat asertivitas siswa yang diasuh 
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oleh ibu single parent sebelum dan setelah diberikan layanan bimbingan 

kelompok, dari hasil pengujian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini 

diterima.  

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan teknik 

Wilcoxon Signed Ranks Test menunjukkan Asymp. Sig (2-tailed) asertivitas 

siswa sebesar ,005 atau probabilitas dibawah alpha 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan 

asertivitas siswa.  Hasil tersebut diperkuat oleh analisa deskriptif, adanya 

perbandingan hasil dari rata-rata skor asertivitas siswa sebelum diberikan 

layanan bimbingan kelompok yaitu 72,16 meningkat setelah  diberikan 

layanan bimbingan kelompok menjadi 89,9. Hasil penelitian tersebut akan 

dibahas pada uraian berikut ini. 

1. Asertivitas Siswa yang Diasuh oleh Ibu Single Parent Pada Aspek 

Kemampuan untuk Mengatakan Tidak 

 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa asertivitas siswa 

pada aspek kemampuan untuk mengatakan tidak sebelum diberikan 

perlakuan berada pada kategori sedang dengan persentase 70,9. Hasil 

pretest menunjukkan bahwa ada beberapa siswa belum mampu untuk 

mengatakan tidak terhadap sesuatu yang tidak diinginkannya seperti belum 

mampu berbicara dengan jelas dan tegas misalnya siswa tidak berani 

menyampaikan pendapat karena ditertawakan oleh teman-temannya, dan 

belum berani menyampaikan ketidaksetujuan terhadap sesuatu yang 

merugikan diri sendiri ataupun orang lain karena siswa takut tidak diterima 

dalam kelompok teman sebayanya.  
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Asertivitas memungkinkan setiap remaja untuk bertindak menurut 

kepentingannya sendiri, membela diri tanpa kecemasan, menerapkan hak-

hak pribadi tanpa mengabaikan hak-hak orang lain. Sikap asertif salah 

satunya dapat ditunjukkan dengan kemampuan untuk berkata “tidak” 

dengan tegas. Pratiwi (2015) mengemukakan kemampuan untuk berkata 

tidak antara lain mampu mengatakan tidak dengan sopan dan tegas, 

mampu mengekspresikan perasaan jujur kepada orang lain, mampu 

berbicara sesuai realita dan jujur kepada orang lain. 

Silaen & Dewi (2015) mengemukakan asertivitas membuat siswa 

mampu mengatakan tidak dengan sopan, tegas dan berani menyampaikan 

pendapat yang sesuai dengan apa yang ingin disampaikan oleh individu 

serta mampu menolak tindakan buruk dari orang lain. Dengan adanya 

perilaku asertif, maka remaja akan merasa percaya diri sehingga mampu 

menolak dan mampu bersikap tegas. Selain itu, remaja yang asertif juga 

menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan dirinya tanpa mengabaikan, 

menyakiti ataupun merendahkan orang lain. 

Setelah diberikan layanan bimbingan kelompok terdapat 

peningkatan skor asertivitas siswa pada aspek kemampuan untuk 

mengatakan tidak. Hal ini dapat dilihat dari persentase skor meningkat 

menjadi 89,1 berada pada kategori sedang. Pada pelaksanaan layanan 

bimbingan kelompok siswa membahas materi mengenai pentingnya 

bersikap tegas dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya agar siswa mampu 
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berani dan tegas dalam menyampaikan keinginannya tanpa menyinggung 

perasaan orang lain.  

2. Asertivitas Siswa yang Diasuh oleh Ibu Single Parent Pada Aspek 

Kemampuan untuk Meminta Bantuan kepada Orang Lain 

 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa asertivitas siswa 

pada aspek kemampuan untuk meminta bantuan orang lain berada pada 

kategori sedang dengan rata-rata skor 22 dan  persentase 73,%. Hal pretest 

pada aspek ini menunjukkan bahwa rata-rata siswa sudah mampu untuk 

menerima kritik dan saran dari orang lain namun ada beberapa siswa yang 

belum mampu atau malu untuk meminta bantuan seperti informasi dari 

orang lain ketika membutuhkannya.  

Palmer & Froehner (Anindyajati & Karima, 2004) asertivitas 

merupakan kemampuan individu dalam mengajukan permintaan seperti; 

mampu untuk meminta bantuan atau pertolongan kepada yang 

dikehendakinya secara wajar baik itu kepada teman ataupun kepada orang 

lain. Bimbingan kelompok membantu remaja untuk dapat berkomunikasi 

dalam menyampaikan apa yang dirasakannya kepada orang lain seperti 

meminta pertolongan. Purwanti (Putri, Wahyuni, & Sriwijaya, 2018) 

mengemukakan bimbingan kelompok dimaksudkan untuk mencegah 

berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri individu dengan 

dilaksanakan secara kelompok. Setelah diberikan perlakukan mengalami 

peningkatan yaitu berada pada kategori tinggi dengan rata-rata skor 276 

dan persentase 92%. Hal ini tampaknya dikarenakan oleh layanan 

bimbingan kelompok yang diberikan.  
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3. Asertivitas Siswa yang Diasuh oleh Ibu Single Parent Pada Aspek 

Kemampuan untuk Mengekspresikan Perasaan Positif dan Negatif 

 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa asertivitas siswa 

pada aspek kemampuan untuk mengekspresikan perasaan positif dan 

negatif sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok berada pada 

kategori sedang dengan rata-rata skor 52,3 dan persentase 70,9%. Hasil 

pretest pada aspek menunjukkan bahwa pada umumnya siswa sudah 

mampu mengekspresikan perasaan positif seperti memberi dan menerima 

pujian namun masih ada beberapa siswa belum mampu untuk jujur 

terhadap apa yang dirasakannya dan lebih memilih untuk diam. 

Asetivitas merupakan kemampuan mengungkapkan perasaan, 

meminta apa yang seseorang inginkan dan mengatakan tidak untuk hal 

yang tidak mereka inginkan. Ress & Graham (Purita, Nugraha, & 

Gusniarti, 2015) dengan asertivitas, seseorang menjadi lebih mampu 

terbuka, jujur, dan mengekspresikan dirinya dengan jelas, serta 

mengungkapkan perasaan, ide-ide dan pikirannya dengan tetap 

menghormati dan menghargai diri sendiri serta orang lain. Eugene C. 

Walker (Budiyono, 2012) mengemukakan bahwa perilaku asertif sebagai 

ungkapan emosi yang tepat terhadap orang lain. Siswa yang mampu 

berperilaku asertif akan mampu mengungkapkan pemikirannya dengan 

tidak menyakiti orang lain atau dengan kata lain tidak egois. 

Perilaku asertif menyangkut ekspresi pikiran, perasaan yang positif 

dan berkaitan dengan ekspresi perasaan negatif, seperti ketika menolak 

dengan mengatakan tidak atau menunjukkan reaksi tidak mengerti atau 
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tidak suka. Sejalan dengan itu,  Seseorang dikatakan bersikap non-asertif, 

jika ia gagal mengekspresikan perasaan, pikiran dan pandangan/ 

keyakinannya atau jika orang tersebut mengekspresikannya sedemikian 

rupa hingga orang lain malah memberikan respon yang tidak dikehendaki 

atau negatif. Karena itu remaja yang asertif mengekspresikan perasaan-

perasaan yang positif maupun yang negatif secara wajar (Falentina & 

Yulianti, 2012). 

Perilaku asertif merupakan sebuah pengekspresian perasaan yang 

jujur tanpa menyakiti orang lain, sehingga sama-sama mencapai tujuan. 

Perilaku non asertif berarti remaja telah menyangkal ekspresinya dan tidak 

menunjukkan perasaannya. Remaja kerap merasa disakiti dan cemas 

karena membiarkan orang lain untuk memilih, sehingga jarang mencapai 

tujuannya sendiri (Mardani & Karyanta, 2013). Remaja sulit menempatkan 

diri dalam kehidupannya, tidak jujur sehingga merugikan diri sendiri, 

kurang percaya diri, merasa cemas dan tidak berdaya sehingga 

menghambat perkembangannya dalam memenuhi kebutuhan. Layanan 

bimbingan kelompok yang bersifat aktif, dinamis, bebas, dan terbuka, 

memungkinkan berkembangnya sosialiasi yang baik, meningkatkan 

pemahaman dan membantu remaja untuk berkomunikasi sehingga mampu 

mengekspresikan perasaannya dengan baik.  

Setelah diberikan perlakuan mengalami peningkatan jumlah skor 

dengan rata-rata skor 61,9 dan persentase 77,6%. Hal ini tampaknya 

dikarenakan oleh layanan bimbingan kelompok yang diberikan. Pada 



89 

 

 
 

proses pelaksanaan bimbingan kelompok membahas tentang bersikap 

jujur. Hal ini bertujuan agar siswa dapat menerapkan kejujuran dalam 

kehidupan sehari-hari, seperti selalu jujur terhadap kedua orang tua, bisa 

mengungkapkan perasaannya terhadap orang lain. 

4. Asertivitas Siswa yang Diasuh oleh Ibu Single Parent Pada Aspek 

Kemampuan untuk Memulai, Melanjutkan dan Mengakhiri 

Percakapan 

 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa asertivitas siswa 

pada aspek kemampuan untuk memulai, melanjutkan dan mengakhiri 

percakapan sebelum diberikan perlakuan berada pada kategori sedang 

dengan rata-rata skor 30,2 dan persentase 74,7%. Hasil pretest 

menunjukkan bahwa beberapa siswa masih kesulitan dalam berkomunikasi 

seperti bingung cara memulai percakapan, merespon pendapat teman, aktif 

dalam diskusi. Hal ini karena siswa merasa tidak percaya diri untuk 

menyampaikan pendapatnya atau idenya. Untuk itu perlu adanya 

perlakuan yang diberikan kepada siswa untuk membantu meningkatkan 

komunikasi siswa dengan guru, teman dan juga orangtua. 

Sriyanto, Abdulkarim, Zainul, & Maryani (2014) mengemukakan 

ciri seseorang yang memiliki perilaku asertif adalah hubungan sosial yang 

dilakukan merasa lebih percaya diri, mendapatkan rasa hormat dari orang 

lain melalui jalinan komunikasi secara langsung, terbuka, dan jujur. 

Asertivitas bermanfaat bagi individu untuk menjaga kejujuran dalam 

komunikasi, mampu untuk mengendalikan diri, dan meningkatkan 

kemampuan dalam pengambilan keputusan. Salah satu keterampilan dalam 
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komunikasi adalah perilaku asertif. Perilaku asertif adalah keterampilan 

mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan baik secara terbuka serta 

dapat menegakkan hak individu dengan cara yang baik tanpa melanggar 

hak-hak orang lain (Dewi, 2017). 

Pada pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok, kemampuan 

untuk memulai, melanjutkan dan mengakhiri percakapan membahas 

tentang pentingnya komunikasi dalam kehipan sehari-hari. Sukiah (2018) 

mengemukakan remaja yang asertif tidak membiarkan orang lain 

menghalangi jalur pemenuhan kebutuhannya dan berkomunikasi dengan 

sopan, halus dan baik sehingga orang lain merasa mendapat perlakuan 

yang menyenangkan dan pada gilirannya orang lain tersebut akan mengerti 

apa yang dikomunikasikan. Dengan demikian maka akan tercipta suatu 

hubungan yang baik dengan orang lain sehingga komunikasi menjadi 

menyenangkan. 

Muskita (2017) layanan bimbingan kelompok sangat bermanfaat 

bagi remaja karena melalui dinamika dan komunikasi dengan anggota-

anggota kelompok, remaja dapat memenuhi beberapa kebutuhan 

psikologis seperti kebutuhan menyesuaikan diri dengan teman sebaya, 

kebutuhan untuk saling berbagi pengalaman, kebutuhan untuk dimengerti. 

Atas dasar kebutuhan yang harus dipenuhi maka siswa selaku individu 

menjalin komunikasi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan 

begitu pula sebaliknya, sehingga pesan yang disampaikan harus diutarakan 

secara benar dan yang sesuai dengan kebutuhan. Remaja diharapkan 
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mampu membangun komunikasi yang berujung pada perilaku yang dapat 

diterapkan dan diterima dalam kehidupan sehari hari. Sehingga berujung 

pada berkembangnya menjadi pribadi yang mandiri yang tugas 

perkembangan tidak mengalami hambatan. 

Setelah diberikan perlakuan bimbingan kelompok mengalami 

peningkatan jumlah skor dengan kategori tinggi dengan rata-rata skor 41,1 

dan persentase 88,4%. Hal ini tampaknya dikarenakan perlakuan yang 

diberikan. Pada pelaksanaan bimbingan kelompok siswa tidak hanya 

membahas topik tapi siswa juga dilatih untuk berkomunikasi dengan 

teman salah satunya melalui ice breaking dalam kegitan bimbingan 

kelompok. 

5. Perbedaan Asertivitas Siswa yang Diasuh oleh Ibu Single Parent 

Sebelum dan Setelah Diberikan Layanan Bimbingan Kelompok 

 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 

perbedaan skor rata-rata asertivitas siswa sebelum dan setelah diberikan 

layanan bimbingan kelompok. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

asertivitas siswa yang diasuh oleh ibu single parent yang diberikan 

layanan bimbingan kelompok mengalami peningkatan dari segi jumlah 

skor. Melalui bimbingan kelompok dapat melatih, mengembangkan 

asertivitas siswa. Hal tersebut cukup beralasan karena tujuan dari layanan 

bimbingan kelompok adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa 

khususnya kemampuan komunikasi peserta layanan. Sejalan dengan itu, 

Prayitno (2012) mengemukakan bahwa tujuan dari bimbingan kelompok 

yaitu mampu berbicara di depan orang banyak, mampu mengeluarkan 
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pendapat, ide, saran, tanggapan, dan perasaan kepada orang banyak, 

belajar menghargai orang lain, bertenggang rasa, menjadi akrab satu sama 

lain, bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakannya. Tujuan 

tersebut sesuai dengan ciri-ciri individu yang asertif. Hal ini semakin 

memperkuat bimbingan kelompok dalam meningkatkan asertivitas siswa. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi asertivitas remaja adalah 

lingkungan. Lingkungan yang dimaksud di sini adalah keluarga sebagai 

lingkungan sosial bagi remaja. Peran keluarga dan orangtua juga sangat 

penting untuk membuat remaja berperilaku asertif (Marini & Andriani, 

2005). Keluarga atau orangtua merupakan lingkungan sosial pertama bagi 

manusia, di mana sebelum mereka mempunyai kemampuan berinteraksi 

dengan orang lain terlebih dahulu. Keberadaan orangtua mempunyai arti 

penting dalam perkembangan sosial remaja. Keterikatan dengan orangtua 

pada masa remaja dapat membantu kompetensi sosial dan kesejahteraan 

sosialnya, seperti tercermin dalam ciri-ciri harga diri, penyesuaian 

emosional dan kesehatan fisik (Desmita, 2015).  

Hal tersebut tentu berbeda bagi remaja yang berasal dari keluarga 

single parent yang hanya memiliki figur satu-satunya dalam keluarga dan 

memberi dampak kepada remaja baik psikologis maupun sosialnya. Untuk 

itu layanan bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan yang dapat 

membantu remaja dalam meningkatkan asertivitas yang tentu berhubungan 

dengan sosial remaja. 
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E. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan hasil penelitian, ditemukan 

beberapa kekurangan dan keterbatasan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya diperuntukkan kepada siswa yang diasuh oleh ibu 

single parent yang mengalami permasalahan dengan asertivitas. Tidak 

tertutup kemungkinan penelitian ini juga berlaku terhadap subjek lainnya. 

Penelitian ini bisa menjadi acuan dalam penelitian lain yang akan 

mengkaji aspek berbeda. 

2. Penggunaan waktu penelitian yang terbatas yaitu hanya lima kali 

pertemuan. Peneliti berharap semoga ada penelitian lanjutan khusus dalam 

layanan bimbingan kelompok dengan menggunakan sampel dan waktu 

yang lebih efektif lagi, sehingga hasil akan lebih baik lagi. 

3. Waktu yang digunakan untuk melaksanakan bimbingan kelompok kurang 

efektif yaitu pada saat siswa pulang sekolah sehingga membuat siswa 

kurang bersemangat dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan data atau hasil penelitian yang diperoleh setelah 

melakukan analisis statistik dan uji hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan 

yaitu: 

1. Kondisi asertivitas siswa SMK Negeri 9 Padang yang diasuh oleh ibu 

single parent sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok berada pada 

kategori sedang dengan persentase 68,4%. Hal ini terjadi karena 

keseluruhan, siswa belum mampu bersikap tegas untuk menolak ajakan 

teman yang merugikan dan belum mampu untuk mengekspresikan 

perasaan serta berkomunikasi dengan baik. Maka dari itu perlu adanya 

upaya untuk meningkatkan asertivitas siswa salah satunya yaitu layanan 

bimbingan bimbingan kelompok. 

2. Kondisi asertivitas siswa yang diasuh oleh ibu single parent setelah 

diberikan layanan bimbingan kelompok berada pada kategori sangat tinggi 

dengan persentase 89,8%. Hal ini terjadi karena siswa mampu bersikap 

tegas untuk menolak ajakan teman, bersikap jujur dan mampu meminta 

bantuan orang lain. Siswa melatih dirinya untuk berkomunikasi seperti 

memulai percakapan, percaya diri mengemukakan pendapat.  

3. Terdapat perbedaan signifikan antara asertivitas siswa yang diasuh oleh 

ibu single parent sebelum dan setelah diberikan layanan bimbingan 

kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa layanan bimbingan kelompok 

dapat meningkatkan asertivitas siswa yang diasuh oleh ibu single parent. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

dikemukakan saran sebagai berikut: 

1. Bagi siswa 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan bimbingan kelompok 

efektif dalam meningkatkan asertivitas siswa yang diasuh oleh ibu single 

parent. Oleh karena itu,diharapkan kepada siswa agar mengikuti kegiatan 

layanan bimbingan kelompok dengan serius dan teratur sehingga hasilnya 

dapat meningkatkan asertivitas siswa. Beberapa hal yang diharapkan 

meningkat pada asertivitas siswa yaitu kemampuan untuk menolak ajakan 

teman yang merugikan diri, kemampuan untuk meminta bantuan orang 

lain, kemampuan untuk mengeksperikan perasaan dan mampu 

berkomunikasi dengan baik. 

2. Bagi Guru BK/Konselor 

Guru BK diharapkan dapat membantu siswa meningkatkan 

asertivitas. Guru BK dapat merencanakan program layanan yang 

berkenaan dengan asertivitas siswa dengan memanfaatkan layanan 

bimbingan kelompok. 

3.  Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini 

menggunakan layanan bimbingan kelompok dengan materi yang lebih 

menarik dan menyenangkan. Sehingga dapat memperoleh ilmu baru dari 

hasil penelitian tersebut dan asertivitas pada siswa dapat meningkat.  
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Kisi-Kisi Angket Penelitian  

 

Variabel Sub Variabel Indikator 

No Item 

Jumlah Favorable 

(+) 

Unfavorable 

(-) 

Asertivitas 

1. Kemampuan 

untuk 

mengatakan 

tidak 

 

a. Berani untuk berkata tidak 

terhadap ketidaksetujuan 
1, 2, 3 4 4 

b. Berani untuk menolak ajakan 

untuk melakukan perbuatan 

yang merugikan 

5 6 2 

c. Mampu berbicara dengan 

jelas dan tegas 
8, 9 7 3 

2. Kemampuan 

untuk 

meminta 

bantuan 

kepada orang 

lain 

a. Mampu meminta informasi 

dan bantuan dari orang lain 

jika membutuhkannya 

10, 11 12 3 

b. Mampu menerima kritik dan 

saran dari orang lain 
14, 15  13 3 

3. Kemampuan 

untuk 

mengekspresi

kan perasaan 

positif dan 

negatif 

a. Mampu jujur terhadap apa 

yang dirasakan  
16, 17 18 3 

b. Mampu memberi dan 

menerima pujian 
19, 21, 22 20 4 

c. Mengungkapkan 

ketidaksenangan 
23, 25 25, 26 4 

d. Mengungkapkan perasaan 

empati 
27, 28 29 3 

4. Kemampuan 

untuk 

memulai, 

melanjutkan 

dan 

mengakhiri 

percakapan 

 

a. Mampu memulai atau 

berinisiatif dalam 

percakapan 
30, 31 32, 33 4 

b. Mampu ikut serta dalam 

pembicaraan secara efektif 35, 36 34 3 

c. Mampu mengakhiri 

pembicaraan 37, 38 - 2 

Jumlah  28 14 38 
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Rekapitulasi Hasil Judge Instrumen Penelitian 

Peningkatan Asertivitas Siswa yang Diasuh oleh Ibu Single Parent Melalui Bimbingan Kelompok 
 

No. Pernyataan 
Komentar dan Masukan 

Hasil Setelah di Judge oleh 

Penguji Drs. Taufik, 

M.Pd, Kons 

Indah Sukmawati, 

M.Pd, Kons 

Verlanda Yuca, 

M.Pd, Kons 

A. Kemampuan untuk mengatakan tidak 

 Berani untuk berkata tidak terhadap ketidaksetujuan 

1. Saya tidak setuju ketika ada teman 

yang mengajak untuk membuat 

contekan sebelum ujian (+) √ 

Diganti dengan saya 

menolak ketika adan 

teman yang 

mengajak untuk 

membuat contekan 

sebelum ujian 

√ 

Saya tidak setuju ketika ada teman 

yang mengajak untuk membuat 

contekan sebelum ujian 

2. Saya tidak melayani teman yang 

mengajak bercerita ketika guru 

menjelaskan materi di kelas (+) 

? 
Kata melayani 

diganti dengan kata 

kerja lain 

√ 
Saya menyuruh teman untuk diam 

ketika guru menjelaskan materi di 

kelas 

3. Saya berani untuk menyanggah 

pendapat teman apabila hal itu tidak 

sesuai dengan kata hati saya(-) 

√ √ √ 
Saya berani untuk menyanggah 

pendapat teman apabila hal itu 

tidak sesuai dengan kata hati saya 

4. Saya membiarkan teman yang 

hendak mencontek tugas saya (-) 

Ditambahkan 

meskipun saya 

tidak suka 

√ √ 
Saya membiarkan teman yang 

hendak mencontek tugas saya 

meskipun saya tidak suka 

 Berani untuk menolak ajakan untuk melakukan perbuatan yang merugikan 

5. Saya menolak ajakan teman untuk 

membuat keributan di dalam kelas 

walaupun dia adalah teman baik saya 

(+) 

√ √ √ 

Saya menolak ajakan teman untuk 

membuat keributan di dalam kelas 

walaupun dia adalah teman baik 

saya  
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6. Saya berani menolak ajakan teman 

untuk terlambat datang ke sekolah 

karena saya tidak menyukainya(+) 

√ √ √ 
Saya berani menolak ajakan teman 

untuk terlambat datang ke sekolah 

karena saya tidak menyukainya 

7. Saya takut dijauhi teman ketika 

menolak ajakan untuk membolos 

sekolah (-) 

√ 
Apa kata kerjanya? 

√ 
Saya takut dijauhi teman ketika 

menolak ajakan untuk membolos 

sekolah 

 Mampu berbicara dengan jelas dan tegas 

8. Saya tidak suka apabila ada teman 

yang menentang pendapat saya ketika 

diskusi di kelas (-) 

X √ √ 
Saya tidak suka apabila ada teman 

yang menentang pendapat saya 

ketika diskusi di kelas 

9. Saya ragu-ragu dalam 

menyampaikan pendapat di depan 

kelas(-) 

√ √ √ 
Saya ragu-ragu dalam 

menyampaikan pendapat di depan 

kelas 

10. Saya berbicara dengan spontan untuk 

menyampaikan apa yang saya 

pikirkan(+) 

√ √ 
Kata spontan 

diganti langsung 

Saya berbicara dengan spontan 

untuk menyampaikan apa yang 

saya pikirkan 

11. Saya mempertahankan pendapat 

yang menurut saya benar tanpa 

menyinggung perasaan teman (+) 

Belum 

tergambar sikap 

tegas 

√ 
Dihilangkan yang 

menurut saya 

benar 

Saya mempertahankan pendapat 

tanpa menyinggung perasaan 

teman 

B. Kemampuan untuk meminta bantuan kepada orang lain 

 Mampu meminta informasi dan bantuan dari orang lain jika membutuhkannya 

12. Ketika tidak masuk sekolah, saya 

meminjam catatan teman (+) 
√ √ √ Ketika tidak masuk sekolah, saya 

meminjam catatan teman 

13. Saya meminta bantuan teman untuk 

menjelaskan materi pelajaran yang 

belum dipahami (+) 

√ √ √ 
Saya meminta bantuan teman 

untuk menjelaskan materi 

pelajaran yang belum dipahami 

14. Saya enggan untuk meminta bantuan 

pada teman walaupun saya sedang 
√ √ √ Saya enggan untuk meminta 

bantuan pada teman walaupun 
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mengalami kesulitan (-) saya sedang mengalami kesulitan 

 Mampu menerima kritik dan saran dari orang lain 

15. Ketika diskusi di kelas, saya tidak 

menanggapi teman yang memberikan 

saran kepada saya (-) 

√ √ √ 
Ketika diskusi di kelas, saya tidak 

menanggapi teman yang 

memberikan saran kepada saya 

16. Saya mengucapkan terima kasih 

kepada teman yang memberikan 

kritik yang bermanfaat bagi saya (+) 

√ √ √ 
Saya mengucapkan terima kasih 

kepada teman yang memberikan 

kritik yang bermanfaat bagi saya 

17. Saya menanggapi kritikan teman 

dengan bahasa yang sopan tanpa 

menyinggung perasaannya (+) 

√ √ 
Bahasa yang 

sopan diganti 

dengan baik 

Saya menanggapi kritikan teman 

dengan baik tanpa menyinggung 

perasaannya 

18. Bagi saya, kritikan merupakan 

masukan yang sangat bermanfaat 

bagi saya (+) 

X 
Pendapat bukan 

kemampuan X Dihapus 

C. Kemampuan untuk mengekspresikan perasaan positif dan negatif 

 Mampu jujur terhadap apa yang dirasakan 

19. Saya bertanya ketika tidak paham 

dengan materi yang dijelaskan oleh 

guru(+) 

? √ √ 
Saya bertanya ketika tidak paham 

dengan materi yang dijelaskan 

oleh guru 

20. Saya mengatakan kepada orangtua 

ketika ada surat panggilan dari 

BK(+) 

? 
Apa semua siswa 

dipanggil ke BK? √ Dihapus 

21. Saya menyatakan perasaan suka 

terhadap teman yang saya sukai (+) 
√ ? √ Saya menyatakan perasaan suka 

terhadap teman yang saya sukai 

22. Saya meminta teman berhenti 

berbicara apabila saya tidak 

menyukai topik pembicaraannya (-) 

√ √ √ 
Saya meminta teman berhenti 

berbicara apabila saya tidak 

menyukai topik pembicaraannya 

23. Saya lebih memilih menyendiri di X Kata menyendiri √ Saya lebih memilih menyimpan 
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kelas, saat ada masalah dengan 

teman(-) 

diganti dengan 

menyimpan perasaan 

perasaan, saat ada masalah dengan 

teman 

 Mampu memberi dan menerima pujian 

24. Saya memberikan pujian kepada 

teman yang mendapat prestasi (+) 
√ √ √ Saya memberikan pujian kepada 

teman yang mendapat prestasi 

25. Saya malu untuk memberikan pujian 

kepada teman yang rajin belajar (-) ? √ √ 
Saya malu untuk memberikan 

pujian kepada teman yang rajin 

belajar 

26. Saya mengucapkan selamat kepada 

teman yang memperoleh prestasi di 

kelas (+) 

Sama dengan no 

24 √ √ 
Saya mengucapkan selamat 

kepada teman yang memperoleh 

prestasi di kelas 

27. Saya senang ketika ada teman yang 

memuji hasil karya saya(+) 
√ √ √ Saya senang ketika ada teman 

yang memuji hasil karya saya 

 Mengungkapkan ketidaksenangan 

28. Ketika terjadi keributan dalam 

kelompok belajar, saya langsung 

menyampaikan kepada teman bahwa 

saya tidak menyukainya(+) 

√ √ √ 

Ketika terjadi keributan dalam 

kelompok belajar, saya langsung 

menyampaikan kepada teman 

bahwa saya tidak menyukainya 

29. Saya mengungkapkan kekesalan saya 

kepada teman yang mengganggu 

saya (+) 

√ √ √ 
Saya mengungkapkan kekesalan 

saya kepada teman yang 

mengganggu saya 

30. Saya diam saja ketika ada teman 

yang berkata kasar kepada saya (-) 
√ √ √ Saya diam saja ketika ada teman 

yang berkata kasar kepada saya  

31. Saya takut teman-teman akan 

menjauhi saya apabila mengkritiknya 

(-) 

 

 

Diganti dengan 

memilih diam 
√ √ 

Saya memilih diam daripada 

mengkritik teman karena takut 

dijauhinya  
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 Mengungkapkan perasaan empati 

32. Saya merasa kasihan ketika melihat 

teman yang dipermalukan di depan 

umum (+) 

Belum 

ungkapan 

empati 

Diganti  
√ 

Saya marah ketika ada teman yang 

dipermalukan di depan umum 

33. Saya merasa prihatin ketika ada 

teman yang terkena musibah (+) 

Belum 

ungkapan 

empati 

Diganti  
√ 

Saya merasa turut bersedih ketika 

ada teman yang terkena musibah 

34. Saya tertawa ketika melihat teman 

tiba-tiba menangis diejek oleh teman 

yang lain (-) 

√ ? √ 
Saya tertawa ketika melihat teman 

tiba-tiba menangis diejek oleh 

teman yang lain 

D. Kemampuan untuk memulai, melanjutkan dan mengakhiri percakapan 

 Mampu memulai atau berinisiatif dalam percakapan 

35. Saya mengajak teman untuk 

berdiskusi menyelesaikan tugas 

kelompok (+) 

√ √ √ 
Saya mengajak teman untuk 

berdiskusi menyelesaikan tugas 

kelompok 

36. Saya berusaha untuk memulai 

percakapan dengan orang lain 

walaupun saya merasa gugup (+) 

Walaupun saya 

merasa gugup 

diganti dengan 

yang baru 

dikenal 

√ √ 

Saya berusaha untuk memulai 

percakapan dengan orang lain 

yang baru dikenal 

37. Saya kesulitan menyusun kata-kata 

untuk memulai percakapan dengan 

teman (-) 

√ √ √ 
Saya kesulitan menyusun kata-

kata untuk memulai percakapan 

dengan teman 

38. Saya menunggu teman untuk 

mengajak berbicara (-) 

Untuk mengajak 

berbicara diganti 

dengan sampai 

dia mengajak 

saya berbicara 

√ √ 

Saya menunggu temansampai dia 

mengajak saya berbicara 
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 Mampu ikut serta dalam pembicaraan secara efektif 

39. Saya tidak memberikan pendapat 

atau saran dalam diskusi kelas(-) 
√ √ √ Saya tidak memberikan pendapat 

atau saran dalam diskusi kelas 

40. Saya aktif dalam percakapan dengan 

teman pada saat diskusi di kelas (+) 

Kata aktif 

diganti dengan 

menyampaikan 

ide dalam 

percakapan 

dengan teman 

pada saat diskusi 

di kelas 

√ √ 

Saya menyampaikan ide dalam 

percakapan dengan teman pada 

saat diskusi di kelas 

41. Saya merespon dengan baik apabila 

teman mengajak saya diskusi di kelas 

tentang materi pelajaran(+) 
√ √ √ 

Saya merespon dengan baik 

apabila teman mengajak saya 

diskusi di kelas tentang materi 

pelajaran 

42. Saya menempatkan diri sebagai 

pendengar pada saat percakapan 

dengan teman/orang lain (+) 

? √ √ 
Saya menempatkan diri sebagai 

pendengar pada saat percakapan 

dengan teman/orang lain 

 Mampu mengakhiri pembicaraan 

43. Saya mengakhiri pembicaraan yang 

menyita waktu belajar saya (+) 
? √ √ 

Saya mengakhiri pembicaraan 

yang menyita waktu belajar saya 

44. Saya menyudahi pimbicaraan yang 

tidak ada hubungannya dengan 

pelajaran di sekolah (+) 

? 
Dituliskan usaha 

yang dilakukan 

secara jelas 

√ 
Saya menyudahi pembicaraan 

yang tidak ada hubungannya 

dengan pelajaran di sekolah 

 

 

 

1
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VALIDITAS DAN RELIABILITAS BUTIR INSTRUMEN PENELITIAN 

ASERTIVITAS 

 

Correlations r Tabel r Hitung keterangan 

Item1 

Pearson Correlation 0,444 ,666** Valid 

Sig. (2-tailed)  ,001  

N  20  

Item2 

Pearson Correlation 0,444 ,586** Valid 

Sig. (2-tailed)  ,007  

N  20  

Item3 

Pearson Correlation 0,444 ,453* Valid 

Sig. (2-tailed)  ,056  

N  20  

Item4 

Pearson Correlation 0,444 ,674** Valid 

Sig. (2-tailed)  ,001  

N  20  

Item5 

Pearson Correlation 0,444 ,018 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed)  ,941  

N  20  

Item6 

Pearson Correlation 0,444 ,480* Valid 

Sig. (2-tailed)  ,032  

N  20  

Item7 

Pearson Correlation 0,444 ,604** Valid 

Sig. (2-tailed)  ,005  

N  20  

Item8 

Pearson Correlation 0,444 ,223 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed)  ,344  

N  20  

Item9 

Pearson Correlation 0,444 ,529* Valid 

Sig. (2-tailed)  ,016  

N  20  

Item10 

Pearson Correlation 0,444 ,624** Valid 

Sig. (2-tailed)  ,003  

N  20  

Item11 

Pearson Correlation 0,444 ,624** Valid 

Sig. (2-tailed)  ,003  

N  20  

Item12 
Pearson Correlation 0,444 ,731** Valid 

Sig. (2-tailed)  ,000  
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N  20  

Item13 

Pearson Correlation 0,444 ,706** Valid 

Sig. (2-tailed)  ,001  

N  20  

Item14 

Pearson Correlation 0,444 ,488* Valid 

Sig. (2-tailed)  ,029  

N  20  

Item15 

Pearson Correlation 0,444 ,782** Valid 

Sig. (2-tailed)  ,000  

N  20  

Item16 

Pearson Correlation 0,444 ,624** Valid 

Sig. (2-tailed)  ,003  

N  20  

Item17 

Pearson Correlation 0,444 ,651** Valid 

Sig. (2-tailed)  ,002  

N  20  

Item18 

Pearson Correlation 0,444 ,514* Valid 

Sig. (2-tailed)  ,020  

N  20  

Item19 

Pearson Correlation 0,444 ,286 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed)  ,222  

N  20  

Item20 

Pearson Correlation 0,444 ,609** Valid 

Sig. (2-tailed)  ,004  

N  20  

Item21 

Pearson Correlation 0,444 ,560* Valid 

Sig. (2-tailed)  ,010  

N  20  

Item22 

Pearson Correlation 0,444 ,699** Valid 

Sig. (2-tailed)  ,001  

N  20  

Item23 

Pearson Correlation 0,444 ,503* Valid 

Sig. (2-tailed)  ,024  

N  20  

Item24 

Pearson Correlation 0,444 ,520* Valid 

Sig. (2-tailed)  ,019  

N  20  

Item25 
Pearson Correlation 0,444 ,706** Valid 

Sig. (2-tailed)  ,001  
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N  20  

Item26 

Pearson Correlation 0,444 ,601** Valid 

Sig. (2-tailed)  ,005  

N  20  

Item27 

Pearson Correlation 0,444 ,506* Valid 

Sig. (2-tailed)  ,023  

N  20  

Item28 

Pearson Correlation 0,444 ,594** Valid 

Sig. (2-tailed)  ,006  

N  20  

Item29 

Pearson Correlation 0,444 ,562** Valid 

Sig. (2-tailed)  ,010  

N  20  

Item30 

Pearson Correlation 0,444 ,506* Valid 

Sig. (2-tailed)  ,023  

N  20  

Item31 

Pearson Correlation 0,444 ,562** Valid 

Sig. (2-tailed)  ,010  

N  20  

Item32 

Pearson Correlation 0,444 ,582** Valid 

Sig. (2-tailed)  ,007  

N  20  

Item33 

Pearson Correlation 0,444 ,562** Valid 

Sig. (2-tailed)  ,010  

N  20  

Item34 

Pearson Correlation 0,444 ,744** Valid 

Sig. (2-tailed)  ,000  

N  20  

Item35 

Pearson Correlation 0,444 ,734** Valid 

Sig. (2-tailed)  ,000  

N  20  

Item36 

Pearson Correlation 0,444 ,665** Valid 

Sig. (2-tailed)  ,001  

N  20  

Item37 

Pearson Correlation 0,444 ,726** Valid 

Sig. (2-tailed)  ,000  

N  20  

Item38 
Pearson Correlation 0,444 ,744** Valid 

Sig. (2-tailed)  ,000  



113 

 

 
 

N  20  

Item39 

Pearson Correlation 0,444 ,556* Valid 

Sig. (2-tailed)  ,011  

N  20  

Item40 

Pearson Correlation 0,444 -,111 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed)  ,640  

N  20  

Item41 

Pearson Correlation 0,444 ,584** Valid 

Sig. (2-tailed)  ,007  

N  20  

Item42 

Pearson Correlation 0,444 ,667** Valid 

Sig. (2-tailed)  ,001  

N  20  
 

Reliabilitas Butir Instrumen Asertivitas 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,951 38 

 

Dari tabel Cronbach's Alpha sebesar ,951. Karena ,951 > 0,5, maka item 

instrumen asertivitas adalah reliabel. 
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ANGKET PENELITIAN 

 

A. Pengantar 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Saya mendoakan semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan 

sukses dalam menjalani aktivitas sehari-hari serta senantiasa dalam lindungan 

Allah SWT. Angket ini bertujuan untuk mengungkapkan asertivitas Ananda. 

Angket ini bukanlah suatu tes atau ujian, jawaban yang Ananda berikan 

tidak akan dinilai benar atau salah dan tidak akan mempengaruhi nilai Ananda di 

sekolah ini. Jawaban yang Ananda berikan akan dijaga kerahasiaannya oleh 

peneliti. Oleh karena itu diharapkan kesediaan Ananda untuk mengisinya sesuai 

dengan keadaan sebenarnya yang dirasakan oleh Ananda. Atas bantuan dan kerja 

sama dari Ananda, saya ucapkan terima kasih.  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

       

Padang,    Juni 2019  

 

 

           Peneliti 
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B. Petunjuk Pengisian 

Berikut ini terdapat sejumlah pernyataan untuk mengetahui asertivitas 

Ananda. Pada setiap butir pernyataan disediakan lima alternatif jawaban dan 

Ananda dapat memilih salah satu jawaban dengan memberikan tanda centang (√) 

pada kolom yang telah disediakan. 

Setiap pernyataan terdiri dari lima alternatif jawaban yaitu: 

1. Sangat Sesuai (SS), apabila isi pernyataan memiliki kesesuaian dengan 

keadaan diri Ananda sekitar 81% - 100%. 

 

2. Sesuai (S), apabila isi pernyataan memiliki kesesuaian dengan keadaan diri 

Ananda sekitar 61% - 80%. 

 

3. Cukup Sesuai (CS), apabila isi pernyataan memiliki kesesuaian dengan 

keadaan diri Ananda sekitar 41% - 60%. 

 

4. Tidak Sesuai (TS), apabila isi pernyataan memiliki kesesuaian dengan 

keadaan diri Ananda sekitar 21% - 40%. 

 

5. Sangat Tidak Sesuai (STS), apabila isi pernyataan memiliki kesesuaian 

dengan keadaan diri Ananda sekitar 0% - 20%. 

 

Contoh pernyataan: 

No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SS S CS TS STS 

 Saya meminta kembali barang-barang yang 

dipinjam teman 

 
√ 

   

 

Pada contoh pernyataan di atas, berarti pernyataan tersebut sesuai 

dengan diri Ananda bahwa Ananda meminta kembali barang-barang yang 

dipinjam teman 

 

“Selamat Mengerjakan” 
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ANGKET PENELITIAN 

 

A. Identitas  

Nama (Inisial) : 

Jenis Kelamin : 

Kelas  : 

Tanggal Mengisi : 

 

B. Daftar Pernyataan 

No. Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SS S CS TS STS 

A. Kemampuan untuk mengatakan tidak 

 Berani untuk berkata tidak terhadap ketidaksetujuan 

1. Saya mengatakan tidak ketika ada teman 

yang mengajak untuk membuat contekan 

sebelum ujian 

     

2. Saya menyuruh teman untuk diam ketika 

guru menjelaskan materi di kelas 

     

3. Saya berani untuk menyanggah pendapat 

teman apabila hal itu tidak sesuai dengan 

kata hati saya 

     

4. Saya membiarkan teman yang hendak 

mencontek tugas saya meskipun saya tidak 

suka 

     

 Berani untuk menolak ajakan untuk melakukan perbuatan yang 

merugikan 

5. Saya berani menolak ajakan teman untuk 

terlambat datang ke sekolah karena saya 

tidak menyukainya 

     

6. Saya takut dijauhi teman ketika menolak 

ajakan untuk membolos sekolah 

     

 Mampu berbicara dengan jelas dan tegas 

7. Saya ragu-ragu dalam menyampaikan 

pendapat di depan kelas 

     

8. Saya berbicara dengan spontan untuk 

menyampaikan apa yang saya pikirkan 

     

9. Saya mempertahankan pendapat yang 

menurut saya benar tanpa menyinggung 

perasaan teman  
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B. Kemampuan untuk meminta bantuan kepada orang lain 

 Mampu meminta informasi dan bantuan dari orang lain jika 

membutuhkannya 

10. Ketika tidak masuk sekolah, saya meminjam 

catatan teman  

     

11. Saya meminta bantuan teman untuk 

menjelaskan materi pelajaran yang belum 

dipahami  

     

12. Saya enggan untuk meminta bantuan pada 

teman walaupun saya sedang mengalami 

kesulitan  

     

 Mampu menerima kritik dan saran dari orang lain 

13. Ketika diskusi di kelas, saya tidak 

menanggapi teman yang memberikan saran 

kepada saya  

     

14. Saya mengucapkan terima kasih kepada 

teman yang memberikan kritik yang 

bermanfaat bagi saya  

     

15 Saya menanggapi kritikan teman dengan 

bahasa yang sopan tanpa menyinggung 

perasaannya  

     

C. Kemampuan untuk mengekspresikan perasaan positif dan negatif 

 Mampu jujur terhadap apa yang dirasakan 

16. Saya bertanya ketika tidak paham dengan 

materi yang dijelaskan oleh guru 

     

17. Saya meminta teman berhenti berbicara 

apabila saya tidak menyukai topik 

pembicaraannya tanpa menyinggung 

perasaannya 

     

18. Saya lebih memilih menyimpan perasaan, 

saat ada masalah dengan teman 

     

 Mampu memberi dan menerima pujian 

19. Saya memberikan pujian kepada teman yang 

mendapat prestasi  

     

20. Saya malu untuk memberikan pujian kepada 

teman yang rajin belajar  

     

21. Saya mengucapkan selamat kepada teman 

yang memperoleh prestasi di kelas  

     

22. Saya senang ketika ada teman yang memuji 

hasil karya saya 

     

 Mengungkapkan ketidaksenangan 
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23. Ketika terjadi keributan dalam kelompok 

belajar, saya langsung menyampaikan 

kepada teman bahwa saya tidak 

menyukainya 

     

24. Saya mengungkapkan kekesalan saya 

kepada teman yang mengganggu saya  

     

25. Saya diam saja ketika ada teman yang 

berkata kasar kepada saya  

     

26. Saya memilih diam daripada mengkritik 

teman karena takut dijauhinya 

     

 Mengungkapkan perasaan empati 

27. Saya merasa sedih ketika ada teman yang 

dipermalukan di depan umum 

     

28. Saya menyampaikan  belasungkawa ketika 

ada teman yang terkena musibah 

     

29. Saya tertawa ketika melihat teman tiba-tiba 

menangis diejek oleh teman yang lain  

     

D. Kemampuan untuk memulai, melanjutkan dan mengakhiri percakapan 

 Mampu memulai atau berinisiatif dalam percakapan 

30. Saya mengajak teman untuk berdiskusi 

menyelesaikan tugas kelompok  

     

31. Saya berusaha untuk memulai percakapan 

dengan orang lain yang barudikenal 

     

32. Saya kesulitan menyusun kata-kata untuk 

memulai percakapan dengan teman  

     

33. Saya menunggu teman sampai dia mengajak 

saya berbicara 

     

 Mampu ikut serta dalam pembicaraan secara efektif 

34. Saya tidak memberikan pendapat atau saran 

dalam diskusi kelas 

     

35. Saya menyampaikan ide dalam percakapan 

dengan teman pada saat diskusi di kelas 

     

36. Saya merespon dengan baik apabila teman 

mengajak saya diskusi di kelas tentang 

materi pelajaran 

     

 Mampu mengakhiri pembicaraan 

37. Saya mengakhiri pembicaraan yang menyita 

waktu belajar saya  

     

38. Saya menyudahi pembicaraan yang tidak 

ada hubungannya dengan pelajaran di 

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

RFA 2 4 2 2 2 2 2 2 3 4 4 2 3 4 4 3 2 2 4 3 3 2 4 4 4 2 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 4 2 110 2,895 57,9 0,86 Sd

FDA 2 2 4 5 2 5 3 2 3 4 2 4 4 2 3 2 1 3 4 4 4 3 2 2 3 5 4 5 3 4 3 2 2 4 2 4 2 1 116 3,053 61,1 1,14 Sd

FRH 4 4 3 4 5 1 4 2 2 2 2 3 5 4 3 2 1 3 3 4 2 4 3 4 5 1 3 3 3 2 4 5 3 3 3 3 4 5 121 3,184 63,7 1,14 Sd

R 2 2 4 4 4 2 4 3 3 2 2 4 4 2 2 2 2 2 3 3 4 4 2 2 2 2 4 4 5 3 3 2 2 4 4 4 4 4 115 3,026 60,5 0,97 Sd

PW 2 3 2 4 4 3 2 4 4 4 4 4 2 2 2 3 2 4 3 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 2 3 114 3 60 0,93 Sd

A 5 4 4 3 5 5 2 3 5 3 3 4 4 4 4 4 2 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 3 5 2 4 3 4 3 2 143 3,763 75,3 0,91 T

HP 4 4 3 4 5 4 2 3 5 3 3 4 4 4 4 4 2 3 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 3 3 2 2 4 3 5 3 2 143 3,763 75,3 1,00 T

JRS 4 4 4 3 5 5 2 2 5 2 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 3 2 2 5 3 3 1 2 4 3 5 3 4 137 3,605 72,1 1,10 T

RMT 5 5 3 4 4 5 4 4 3 4 5 2 5 5 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 152 4 80 0,70 T

RK 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 2 5 5 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 152 4 80 0,66 T

MF 4 4 4 3 4 1 2 5 3 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 3 4 4 5 3 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 5 153 4,026 80,5 0,91 T

GAP 4 4 4 3 5 5 3 3 4 4 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 5 5 3 4 3 4 5 5 5 5 3 4 2 3 4 5 3 3 153 4,026 80,5 0,88 T

ICP 5 5 3 4 5 4 4 3 4 3 4 3 5 5 4 4 3 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 153 4,026 80,5 0,64 T

R 5 5 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 153 4,026 80,5 0,75 T

ARA 4 4 4 4 4 5 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 3 3 153 4,026 80,5 0,64 T

TH 5 4 4 4 4 5 4 4 3 2 5 4 5 5 3 3 4 5 3 3 3 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 153 4,026 80,5 0,75 T

ROF 3 5 3 3 4 5 4 5 4 5 4 3 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 3 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 5 3 4 154 4,053 81,1 0,73 T

MA 3 5 3 5 4 4 4 3 3 5 5 3 4 5 5 5 3 4 5 4 5 5 3 5 4 3 4 5 4 4 3 5 3 3 4 5 4 3 154 4,053 81,1 0,84 T

BTP 5 5 3 3 4 2 2 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 5 3 4 5 4 3 4 3 5 5 5 5 4 155 4,079 81,6 0,85 T

VB 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 155 4,079 81,6 0,59 T

AR 4 4 2 4 5 4 2 3 5 5 3 4 5 5 5 4 2 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 4 2 3 4 4 3 3 150 3,947 78,9 0,96 T

MRA 1 1 1 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 2 2 5 5 5 4 5 1 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 154 4,053 81,1 1,29 T

DTOH 4 5 2 3 5 5 4 5 4 4 5 3 3 4 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 160 4,211 84,2 0,78 T

FB 4 5 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 2 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 160 4,211 84,2 0,74 T

RT 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 160 4,211 84,2 0,53 T

CMP 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 3 4 160 4,211 84,2 0,53 T

ELR 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 161 4,237 84,7 0,49 ST

AFN 4 5 3 4 5 4 4 4 3 5 5 5 4 4 5 5 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 161 4,237 84,7 0,63 ST

SRC 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 2 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 162 4,263 85,3 0,60 ST

SQ 3 5 4 4 3 5 4 5 5 4 4 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 3 5 3 5 5 3 4 5 4 4 4 163 4,289 85,8 0,73 ST

FTA 4 3 2 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 3 5 5 3 4 5 4 3 4 3 5 5 5 5 4 164 4,316 86,3 0,90 ST

SD 2 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 168 4,421 88,4 1,13 ST

MR 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 182 4,789 95,8 0,53 ST

Jumlah 

Skor
126 137 109 125 142 135 112 122 128 129 135 126 142 142 135 128 111 121 139 134 143 139 124 128 132 130 130 139 145 131 123 124 115 135 134 143 126 125 4944

Mean 3,8 4,2 3,3 3,8 4,3 4,1 3,4 3,7 3,9 3,9 4,1 3,8 4,3 4,3 4,1 3,9 3,4 3,7 4,2 4,1 4,3 4,2 3,8 3,9 4 3,9 3,9 4,2 4,4 4 3,7 3,8 3,5 4,1 4,1 4,3 3,8 3,8 149,8

SD 1,1 1 1 0,9 0,8 1,2 1 1 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,2 1,1 0,8 0,7 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 1,1 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7 1 1,1 0,8 0,7 0,5 0,8 1 16,8

ST K f % NB

T ST 7 21 k

Sd T 21 64 f

R Sd 5 15

SR R 0 0

SR 0 0

Jml 33 100

131-160

101-130

≤70

Kategori

frekuensi

71-100

TABULASI ASERTIVITAS SISWA YANG DIASUH OLEH IBU SINGLE PARENT SEBELUM DIBERIKAN LAYANAN

 (PRE TEST)

Kateg

ori 
Responden

Nomor Item Jumlah 

Skor
% SD

≥161

Mean

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

PW 2 3 2 4 4 3 2 4 4 4 4 4 2 2 2 3 2 4 3 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 2 3 114 3 60 0,93 Sd

JRS 4 4 4 3 5 5 2 2 5 2 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 3 2 2 5 3 3 1 2 4 3 5 3 4 137 3,605 72,1 1,10 T

AR 4 4 2 4 5 4 2 3 5 5 3 4 5 5 5 4 2 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 4 2 3 4 4 3 3 150 3,947 78,9 0,96 T

HP 4 4 3 4 5 4 2 3 5 3 3 4 4 4 4 4 2 3 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 3 3 2 2 4 3 5 3 2 143 3,763 75,3 1,00 T

FRH 4 4 3 4 5 1 4 2 2 2 2 3 5 4 3 2 1 3 3 4 2 4 3 4 5 1 3 3 3 2 4 5 3 3 3 3 4 5 121 3,184 63,7 1,14 Sd

RFA 2 4 2 2 2 2 2 2 3 4 4 2 3 4 4 3 2 2 4 3 3 2 4 4 4 2 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 4 2 110 2,895 57,9 0,86 Sd

FDA 2 2 4 5 2 5 3 2 3 4 2 4 4 2 3 2 1 3 4 4 4 3 2 2 3 5 4 5 3 4 3 2 2 4 2 4 2 1 116 3,053 61,1 1,14 Sd

R 2 2 4 4 4 2 4 3 3 2 2 4 4 2 2 2 2 2 3 3 4 4 2 2 2 2 4 4 5 3 3 2 2 4 4 4 4 4 115 3,026 60,5 0,97 Sd

A 5 4 4 3 5 5 2 3 5 3 3 4 4 4 4 4 2 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 3 5 2 4 3 4 3 2 143 3,763 75,3 0,91 T

MRA 1 1 1 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 2 2 5 5 5 4 5 1 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 154 4,053 81,1 1,29 T

Jumlah 

Skor
30 32 29 38 42 36 28 28 39 33 32 38 39 36 36 32 20 29 42 40 39 35 34 34 36 35 37 36 40 34 33 30 26 37 34 42 32 30 1303

kategori R R R Sd T Sd R R T Sd R Sd T Sd Sd R SR R T T T Sd Sd Sd Sd Sd Sd Sd T Sd Sd R SR Sd Sd T R R

Mean 3 3,2 2,9 3,8 4,2 3,6 2,8 2,8 3,9 3,3 3,2 3,8 3,9 3,6 3,6 3,2 2 2,9 4,2 4 3,9 3,5 3,4 3,4 3,6 3,5 3,7 3,6 4 3,4 3,3 3 2,6 3,7 3,4 4,2 3,2 3 130,3

% 60 64 58 76 84 72 56 56 78 66 64 76 78 72 72 64 40 58 84 80 78 70 68 68 72 70 74 72 80 68 66 60 52 74 68 84 64 60 68,6

SD 1,3 1,1 1,1 0,9 1,2 1,5 1,1 0,8 1,1 1,1 1 0,8 0,9 1,2 1,1 0,9 0,8 0,7 0,9 0,7 1,2 0,8 1,1 1,3 1,1 1,6 1,1 1,1 1,2 0,8 0,5 1,4 1,1 0,8 0,8 0,6 0,8 1,2 16,7

ST K f % NB f %

T ST 0 0 k 0 0 34

Sd T 5 50 f 8 37 4,8

R Sd 5 50 17 37

SR R 0 0 11 21

SR 0 0 2 2,6

Jml 10 100 38 97

SR

Jumlah

Skor

≥44

39-43

33-38

28-32

<27

K.item

ST

T

Sd

R

Mean 

101-130

≤70

Kategori

frekuensi SD 

71-100

TABULASI ASERTIVITAS SISWA YANG DIASUH OLEH IBU SINGLE PARENT SEBELUM DIBERIKAN LAYANAN

 (PRE TEST)

Kateg

ori 

No 

Responden

Nomor Item Jumlah 

Skor
% SD

≥161

Mean

131-160

1
21
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 ST

PW 2 3 2 4 4 3 2 4 4 28 62,2 Sd T

JRS 4 4 4 3 5 5 2 2 5 34 75,6 T Sd

AR 4 4 2 4 5 4 2 3 5 33 73,3 T R

HP 4 4 3 4 5 4 2 3 5 34 75,6 T SR

FRH 4 4 3 4 5 1 4 2 2 29 64,4 Sd

RFA 2 4 2 2 2 2 2 2 3 21 46,7 R

FDA 2 2 4 5 2 5 3 2 3 28 62,2 Sd k f %

R 2 2 4 4 4 2 4 3 3 28 62,2 Sd ST 0 0,0

A 5 4 4 3 5 5 2 3 5 36 80,0 T T 4 40,0

MRA 1 1 1 5 5 5 5 4 4 31 68,9 Sd Sd 5 50,0

302 R 1 10,0

30,2 SR 0 0,0

4,4 Jml 10 100,0

10 11 12 13 14 15 ST

PW 4 4 4 2 2 2 18 60,0 Sd T

JRS 2 5 5 4 4 4 24 80,0 T Sd

AR 5 3 4 5 5 5 27 90,0 ST R

HP 3 3 4 4 4 4 22 73,3 T SR

FRH 2 2 3 5 4 3 19 63,3 Sd

RFA 4 4 2 3 4 4 21 70,0 T

FDA 4 2 4 4 2 3 19 63,3 Sd k f %

R 2 2 4 4 2 2 16 53,3 Sd ST 2 20,0

A 3 3 4 4 4 4 22 73,3 T T 4 40,0

MRA 4 4 4 4 5 5 26 86,7 ST Sd 4 40,0

214 R 0 0,0

21,4 SR 0 0,0

3,5 Jml 10 100,0

Kateg

ori  
%

JLM

H 
NO

31 - 37 

24 - 30

17 - 23

≤16

21 - 25

16 - 20

11 - 15

KEMAMPUAN UNTUK MEMINTA BANTUAN KEPADA ORANG LAIN

Jumlah Skor

Mean

SD

Jumlah Skor

Mean

SD

ITEM

≤10

 ≥ 26

KEMAMPUAN UNTUK MENGATAKAN TIDAK

NO
 ≥ 38

JLMH 

SKOR

ITEM
% Kategori  

1
22
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

PW 3 2 4 3 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 36 51,4 Sd

JRS 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 3 2 2 5 51 72,9 T

AR 4 2 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 60 85,7 ST

HP 4 2 3 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 60 85,7 ST

FRH 2 1 3 3 4 2 4 3 4 5 1 3 3 3 41 58,6 Sd

RFA 3 2 2 4 3 3 2 4 4 4 2 4 3 3 43 61,4 Sd

FDA 2 1 3 4 4 4 3 2 2 3 5 4 5 3 45 64,3 Sd

R 2 2 2 3 3 4 4 2 2 2 2 4 4 5 41 58,6 Sd

A 4 2 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 56 80,0 T

MRA 4 2 2 5 5 5 4 5 1 4 5 5 4 5 56 80,0 T

489

48,9

8,8

ST k f %

T ST 5 50,0

Sd T 5 50,0

R Sd 0 0,0

SR R 0 0,0

SR 0 0,0

Jml 10 100

≤12

KEMAMPUAN UNTUK MENGEKSPRESIKAN PERASAAN POSITIF DAN NEGATIF

NO
ITEM JLMH 

SKOR
% Kategori  

Jumlah Skor

Mean

SD

 ≥ 46

35 - 45 

24 - 34

13 - 23

1
23
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30 31 32 33 34 35 36 37 38

PW 4 4 3 4 4 4 4 2 3 32 71,1 T

JRS 3 3 1 2 4 3 5 3 4 28 62,2 Sd

AR 4 3 4 2 3 4 4 3 3 30 66,7 Sd

HP 3 3 2 2 4 3 5 3 2 27 60,0 Sd

FRH 2 4 5 3 3 3 3 4 5 32 71,1 T

RFA 3 3 2 2 2 3 4 4 2 25 55,6 Sd

FDA 4 3 2 2 4 2 4 2 1 24 53,3 Sd

R 3 3 2 2 4 4 4 4 4 30 66,7 Sd

A 3 3 5 2 4 3 4 3 2 29 64,4 Sd

MRA 5 4 4 5 5 5 5 4 4 41 91,1 ST

298

29,8

4,8

ST k f %

T ST 1 10,0

Sd T 2 20,0

R Sd 7 70,0

SR R 0 0,0

SR 0 0,0

Jml 10 100

Mean

≤16

Kategori  

SD

 ≥ 38

31 - 37 

24 - 30

17 - 23

KEMAMPUAN UNTUK MEMULAI, MELANJUTKAN DAN MENGAKHIRI PERCAKAPAN

NO
ITEM

Jumlah Skor

JLMH 

SKOR
%

1
24
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Kategori Item Angket Asertivitas Siswa yang Diasuh oleh Ibu Single Parent 

Berdasarkan Tinggi Rendahnya Skor 

Kategori Skor f Persentase No item 

Sangat Tinggi ≥44 1 2,6% 29 

Tinggi 39-43 14 37% 
4, 5, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 

26, 27, 28, 
 

Sedang 33-38 14 37% 
1, 2, 6, 10, 11, 16, 22, 23, 24, 

25, 30, 31, 34, 35, 36 
 

Rendah 28-32 8 21% 3, 7, 8, 18, 32, 33, 37, 38, 

Sangat Rendah <27 1 2,6% 17 

Jumlah 38 100 38 
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Rumusan Topik Layanan Bimbingan Kelompok Berdasarkan Need Assessment Siswa yang Diasuh oleh Ibu Single Parent Untuk 

Meningkatkan Asertivitas Siswa 

No 

item 
Item Indikator Aspek Topik Tujuan 

1 Saya mengatakan tidak ketika ada 

teman yang mengajak untuk membuat 

contekan sebelum ujian 

Berani untuk berkata 

tidak terhadap 

ketidaksetujuan 

Kemampuan 

untuk 

mengatakan 

tidak 

Pentingnya 

bersikap tegas 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

 

Dengan membahas topik 

diharapkan siswa dapat 

mengetahui dan memahami 

bahwa sikap tegas itu harus 

dimiliki oleh semua orang 

sehingga mampu bertanggung 

jawab terhadap sesuatu, 

mampu menolak ajakan teman 

yang merugikan diri sendiri 

dan orang yang tegas akan 

lebih dihormati oleh orang lain 

sehingga mampu untuk 

mengambil keputusan sendiri. 

 

2 Saya menyuruh teman untuk diam 

ketika guru menjelaskan materi di 

kelas 

3 Saya berani untuk menyanggah 

pendapat teman apabila hal itu tidak 

sesuai dengan kata hati saya 

7 Saya takut dijauhi teman ketika 

menolak ajakan untuk membolos 

sekolah 

Berani untuk menolak 

ajakan untuk melakukan 

perbuatan yang 

merugikan 

8 Saya ragu-ragu dalam menyampaikan 

pendapat di depan kelas 

Mampu berbicara dengan 

jelas dan tegas 

9 Saya berbicara dengan spontan untuk 

menyampaikan apa yang saya pikirkan 

 

10 Ketika tidak masuk sekolah, saya 

meminjam catatan teman  

Mampu meminta 

informasi dan bantuan 

dari orang lain jika 

membutuhkannya 

Kemampuan 

untuk meminta 

bantuan 

kepada orang 

Keterbukaan diri 

 

Dengan membahas topik ini 

diharapkan siswa mengetahui 

dan memahami bagaimana 

agar mereka lebih bisa untuk 
11 Saya meminta bantuan teman untuk 

menjelaskan materi pelajaran yang 
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belum dipahami  lain terbuka terhadap orang lain 

mampu mencurahkan isi 

hatinya kepada orang lain 

sehingga ketika ada sedang 

mempunyai masalah dan 

meminta bantuan orang lain 

ketika mengalami kesulitan. 

 

16 Saya bertanya ketika tidak paham 

dengan materi yang dijelaskan oleh 

guru Mampu jujur terhadap 

apa yang dirasakan 

Kemampuan 

untuk 

mengekspresik

an perasaan 

positif dan 

negatif 

Bersikap jujur 

dalam kehidupan 

 

Dengan membahas topik ini 

diharapkan siswa dapat 

menerapkan kejujuran dalam 

kehidupan sehari-hari, seperti: 

selalu jujur terhadap kedua 

orang tua, bisa 

mengungkapkan perasaannya 

terhadap orang lain 

18 Saya lebih memilih menyimpan 

perasaan, saat ada masalah dengan 

teman 

22 Saya senang ketika ada teman yang 

memuji hasil karya saya 

Mampu memberi dan 

menerima pujian 

23 Ketika terjadi keributan dalam 

kelompok belajar, saya langsung 

menyampaikan kepada teman bahwa 

saya tidak menyukainya 

Mengungkapkan 

ketidaksenangan 

24 Saya mengungkapkan kekesalan saya 

kepada teman yang mengganggu saya  

25 Saya diam saja ketika ada teman yang 

berkata kasar kepada saya  

 

 

 

1
2

7 
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30 Saya mengajak teman untuk berdiskusi 

menyelesaikan tugas kelompok  

Mampu memulai atau 

berinisiatif dalam 

percakapan 

Kemampuan 

untuk 

memulai, 

melanjutkan 

dan 

mengakhiri 

percakapan 

Pentingnya 

komunikasi dalam 

kehidupan sehari-

hari 

 

Meningkatkan 

kepercayaan diri 

 

Dengan membahas topik 

diharapkan siswa dapat melatih 

diri dalam berkomunikasi, agar 

lebih berani untuk 

berkomunikasi dengan orang 

tua, teman, guru, serta yang 

terpenting adalah 

berkomunikasi dengan Tuhan 

Yang Maha Esa. 

 

31 Saya berusaha untuk memulai 

percakapan dengan orang lain yang 

barudikenal 

Dengan membahas topik 

diharapkan siswa melatih diri 

dalam berkomunikasi, agar 

mereka lebih berani dan 

percaya diri ketika 

menyampaikan pendapat di 

depan orang lain. 

32 Saya kesulitan menyusun kata-kata 

untuk memulai percakapan dengan 

teman  

33 Saya menunggu teman sampai dia 

mengajak saya berbicara 

34 Saya tidak memberikan pendapat atau 

saran dalam diskusi kelas Mampu ikut serta dalam 

pembicaraan secara 

efektif 
35 Saya menyampaikan ide dalam 

percakapan dengan teman pada saat 

diskusi di kelas 

 

 

 

1
2

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

PW 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 176 4,63 92,63 0,49 ST

JRS 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 178 4,68 93,68 0,47 ST

AR 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 173 4,55 91,05 0,50 ST

HP 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 3 4 4 4 5 5 3 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 169 4,45 88,95 0,60 ST

FRH 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 164 4,32 86,32 0,57 ST

RFA 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 171 4,50 90 0,56 ST

FDA 4 4 4 5 5 5 4 4 3 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 2 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 165 4,34 86,84 0,67 ST

R 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 165 4,34 86,84 0,48 ST

A 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 172 4,53 90,53 0,51 ST

MRA 4 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 174 4,58 91,58 0,55 ST

Jumlah 

Skor
45 45 41 46 47 46 42 44 45 47 47 42 44 49 47 45 45 43 48 44 45 43 44 42 41 43 46 46 44 48 47 47 47 45 46 46 43 42 1707

rata-rata 0,6 0,6 0,6 0,7 0,67 0,7 0,6 0,6 0,64 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,67 0,67 0,67 0,64 0,66 0,66 0,61 0,6 170,7

SD 0,5 0,5 0,6 0,5 0,48 0,5 0,6 0,5 0,71 0,5 0,5 0,6 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,7 0,4 0,7 0,5 0,5 0,7 0,9 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,48 0,48 0,48 0,53 0,52 0,52 0,48 0,42 4,9

% 13 13 12 13 13,4 13 12 13 12,9 13 13 12 13 14 13 13 13 12 14 13 13 12 13 12 12 12 13 13 13 14 13,4 13,4 13,4 12,9 13,1 13,1 12,3 12 487,71

165 ST k 1 f % NB

33 T ST 10 100 k

4,9 Sd T 0 0 f

26 R Sd 0 0

SR R 0 0

SR 0 0

Jml 10 100

TABULASI ASERTIVITAS SISWA YANG DIASUH OLEH IBU SINGLE PARENT SETELAH DIBERIKAN LAYANAN

(POSTTEST)

131-160

≥161

Kategori 

No 

Respond

en

Nomor Item Jumlah 

Skor

SKOR TERTINGGI

Rata-

rata 

Skor

% SD

frekuensi101-130

≤70

INTERVAL

STANDAR DEVIASI

KategoriSKOR TERENDAH

71-100
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 ST

PW 5 5 4 4 4 5 5 5 5 42 93,3 ST T

JRS 5 5 5 5 5 4 4 5 5 43 95,6 ST Sd

AR 5 5 5 5 5 5 4 4 5 43 95,6 ST R

HP 5 5 4 4 5 5 5 5 4 42 93,3 ST SR

FRH 4 4 4 5 5 4 5 4 4 39 86,7 ST

RFA 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 77,8 T

FDA 4 4 4 5 5 5 4 4 3 38 84,4 ST k f %

R 5 5 4 4 5 4 4 4 5 40 88,9 ST ST 9 90,0

A 4 4 4 5 4 5 4 4 5 39 86,7 ST T 1 10,0

MRA 4 4 3 5 5 5 4 5 5 40 88,9 ST Sd 0 0,0

401 R 0 0,0

40,1 SR 0 0,0

2,5 Jml 10 100,0

10 11 12 13 14 15 ST

PW 5 5 5 5 5 5 30 100,0 ST T

JRS 5 5 4 4 5 4 27 90,0 ST Sd

AR 4 5 4 4 5 5 27 90,0 ST R

HP 4 5 3 4 4 4 24 80,0 T SR

FRH 5 4 4 4 5 4 26 86,7 ST

RFA 4 5 5 5 5 5 29 96,7 ST

FDA 5 4 4 5 5 5 28 93,3 ST k f %

R 5 5 4 4 5 5 28 93,3 ST ST 9 90,0

A 5 4 5 5 5 5 29 96,7 ST T 1 10,0

MRA 5 5 4 4 5 5 28 93,3 ST Sd 0 0,0

276 R 0 0,0

27,6 SR 0 0,0

1,7 Jml 10 100

31 - 37 

24 - 30

17 - 23

≤16

KEMAMPUAN UNTUK MEMINTA BANTUAN KEPADA ORANG LAIN

Jmlh Skor

rata-rata

SD

KEMAMPUAN UNTUK MENGATAKAN TIDAK

NO
ITEM JLMH 

SKOR
% Kategori  

 ≥ 38

Kateg

ori  

21 - 25

 ≥ 26

JLM

H 
%

16 - 20

≤10

11 - 15

ITEM
NO

Jmlh Skor

rata-rata

SD
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

PW 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 63 90,0 ST

JRS 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 63 90,0 ST

AR 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 63 90,0 ST

HP 5 5 3 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 63 90,0 ST

FRH 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 55 78,6 T

RFA 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 64 91,4 ST

FDA 4 4 5 5 5 5 4 5 2 4 4 4 5 4 60 85,7 ST

R 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 57 81,4 T

A 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 64 91,4 ST

MRA 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 67 95,7 ST

619

61,9

3,6

ST k f %

T ST 1 10,0

Sd T 6 60,0

R Sd 1 10,0

SR R 1 10,0

SR 1 10,0

Jml 10 100

KEMAMPUAN UNTUK MENGEKSPRESIKAN PERASAAN POSITIF DAN NEGATIF

NO
ITEM JLMH 

SKOR
% Kategori  

38 - 48

Jmlh Skor

rata-rata

SD

 ≥ 60

49 - 59

27 - 37

≤26
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30 31 32 33 34 35 36 37 38

PW 4 4 5 5 5 5 5 4 4 41 91,1 ST

JRS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 100,0 ST

AR 5 5 5 5 4 4 4 4 4 40 88,9 ST

HP 5 5 5 4 4 4 5 4 4 40 88,9 ST

FRH 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 97,8 ST

RFA 5 5 5 5 5 4 4 5 5 43 95,6 ST

FDA 5 5 5 4 4 4 4 4 4 39 86,7 ST

R 4 4 4 5 5 5 5 4 4 40 88,9 ST

A 5 4 4 5 4 5 5 4 4 40 88,9 ST

MRA 5 5 4 4 4 5 4 4 4 39 86,7 ST

411

41,1

2,1

ST k f %

T ST 2 20,0

Sd T 2 20,0

R Sd 6 60,0

SR R 0 0,0

SR 0 0,0

Jml 10 100

24 - 30

17 - 23

≤16

Jmlh Skor

rata-rata

SD

 ≥ 38

31 - 37 

KEMAMPUAN UNTUK MEMULAI, MELANJUTKAN DAN MENGAKHIRI PERCAKAPAN

NO
ITEM JLMH 

SKOR
% Kategori  
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ANALISIS WLICOXON SIGNED RANK TEST 

 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Posttest - 

Pretest 

Negative 

Ranks 
0a ,00 ,00 

Positive Ranks 10b 5,50 55,00 

Ties 0c   

Total 10   

a. Posttest < Pretest 

b. Posttest > Pretest 

c. Posttest = Pretest 

 

 

Test Statisticsa 

 Posttest - Pretest 

Z -2,803b 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
,005 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. 

Deviation 

Minimu

m 

Maximu

m 

Pretest 10 137,10 15,509 119 159 

Posttest 10 170,70 4,855 164 178 
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1 Komponen Layanan Dasar 

2 Bidang Layanan Pribadi-Sosial 

3 Fungsi layanan Pemahaman dan pengembangan 

4 Topik bahasan  Pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari  

5 Tujuan Anggota kelompok mampu menerapkan cara komunikasi 

yang baik dan efektif dalam kehidupan sehari-hari baik di 

sekolah maupun di rumah 

6 Sasaran layanan PW, JRS, AR, HP, FRH, RFA, FDA, R, A, MRA 

7 Meteode dan Teknik Diskusi kelompok dengan memanfaatkan dinamika 

kelompok 

8 Waktu 60 menit 

9 Media/ alat 1. buku panduan pelaksanaan kegiatan bimbingan 

kelompok 

2. kursi sebanyak 11 buah 

10 Tempat pelaksanaan Ruang Kelas A-13 

11 Hari/ Tanggal  Selasa, 11 Juli 2019 

12 Uraian kegiatan dan materi layanan 

 Tahap Pemimpin Kelompok  Anggota Kelompok 

 Pembentukan 1. Pemimpin kelompok 

mengucapkan salam dan 

terima kasih 

2. Berdoa sebelum kegiatan 

3. Pemimpin kelompok 

menjelaskan kegiatan yang 

akan dilakukan yaitu 

membahas pengertian, tujuan, 

cara-cara dan asas-asas 

kegiatan bimbingan 

kelompok  

4. Pemimpin kelompok 

memperkenalkan diri dan 

juga meminta anggota 

kelompok memperkenalkan 

diri secara bergantian 

5. Pemimpin kelompok 

mengadakan permainan 

1. Anggota kelompok 

menjawab salam 

2. Salah satu anggota 

kelompok 

memimpin doa 

3. Anggota kelompok 

mendengarkan 

penjelasan 

pemimpin 

kelompok  

4. Anggota kelompok 

memperkenalkan 

diri masing-masing  

 

 

5. Anggota kelompok 

mengikuti 

permainan 

RPL 

RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN 

DAN KONSELING 
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rangkaian nama rangkaian nama 

 Peralihan 1. Pemimpin kelompok kembali 

menjelaskan kegiatan yang 

akan dilaksanakan 

2. Pemimpin kelompok 

menjelaskan tentang topik 

tugas yang akan dibahas 

3. Pemimpin kelompok bertanya 

kepada anggota tentang 

kesiapan mengikuti kegiatan 

 

1. Anggota kelompok 

mendengarkan 

dengan seksama 

penjelasan dari 

pemimpin 

kelompok  

2. Anggota kelompok 

bertanya ketika ada 

hal yang belum 

dipahami 

3. Anggota kelompok 

siap untuk kegiatan 

selanjutnya  

 Kegiatan 3. Pemimpin kelompok 

menyampaikan masalah atau 

topik  tentang pentingnya 

komunikasi dalam kehidupan 

sehari-hari 

4. Mengadakan diskusi serta 

tanya jawab berkaitan dengan 

materi yang disampaikan.  

3. Anggota kelompok 

membahas masalah 

atau topik yang 

dikemukakan 

pemimpin 

kelompok secara 

tuntas dan 

mendalam 

4. Anggota kelompok 

secara aktif dan 

dinamis dalam 

pembahsan topik  

 

 Penyimpulan  3. Pemimpin meminta anggota 

untuk menyimpulkan hasil 

pembahasan 

4. Pemimpin kelompok meminta 

anggota untuk menyampaikan 

kesan setelah mengikuti 

kegiatan  

5. Pemimpin kelompok 

memberikan semangat dan 

penguatan sebelum kegiatan 

diakhiri 

3. Anggota 

kelompok 

menyimpulkan 

hasil pembahasan 

4. Anggota 

kelompok 

menyampaikan 

kesan selama 

mengikuti 

kegiatan kelompok 

5. Anggota 

kelompok 

bersemangat untuk 

mengikuti 

kegiatan 

selanjutnya 

 

 Penutup 4. Pemimpin kelompok 

mengemukakan bahwa 

kegiatan akan segera diakhiri  

5. Membahas kegiatan lanjutan  

3. Anggota kelompok 

menyampaikan 

pesan dan kesan 

mengikuti kegiatan 
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6. Menutup kegiatan kelompok  

4. Merencanakan 

kegiatan lanjutan  

 

 

13 Rencana penilaian 

dan tindak lanjut 

1. penilaian proses 

U: pemahaman anggota kelompok tentang topik yang 

dibahas 

C:perasaan anggota kelompok setelah layanan 

diberikan 

A: apa yang akan dilakukan anggota kelompok selain 

layanan diberikan 

2. penilaian hasil 

komunikasi siswa dengan teman di sekolah setiap hari 

3. LAPELPROG dan tindak Lanjut 

Setelah kegiatan pelayanan dilakukan guru BK 

menyusun Laporan Pelaksanaan Program Layanan 

(LAPELPROG) yang memuat data penilaian hasil dan 

proses dengan disertai arah dan tindak lanjutnya. 

14 Keterkaitan dengan 

layanan lain 

1. konseling individual 

2. konseling kelompok 

        

Padang,      Juli 2019 

 

       Pelaksana Layanan 

 

 

 

 

 

       Fadila Afriani 

       NIM. 15006036 
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A.  Topik Permasalahan/ Bahasan : Pentingnya komunikasi dalam kehidupan 

sehari-hari 

B. Spesifikasi Kegiatan 

1. Bidang Layanan  : Pribadi-Sosial 

2. Fungsi Layanan  : Pemahaman dan pengembangan 

3. Sasaran layanan  : PW, JRS, AR, HP, FRH, RFA, FDA, R, A, 

MRA 

C. Pelaksanaan layanan 

1. Hari/Tanggal   : Selasa, 11 Juli 2019 

2. Tempat   : Ruang Kelas A-13 

3. Deskripsi dan komentar tentang pelaksanaan layanan: 

a. Tahap Pembentukan 

Kegiatan bimbingan kelompok dilakukan di SMK Negeri 9 

Padang. Sebelum kegiatan bimbingan kelompok dilaksanakan, 

pemimpin kelompok terlebih dahulu meminta anggota kelompok untuk 

duduk melingkar, setelah semua anggota kelompok duduk melingkar 

barulah pemimpin membuka kegiatan dengan mengucapkan salam dan 

terima kasih atas kesediaan anggota kelompok untuk hadir dalam 

kegiatan bimbingan kelompok. Kemudian pemimpin kelompok 

mengajak seluruh anggota kelompok untuk berdoa supaya kegiatan 

bimbingan kelompok dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh 

Allah SWT.  

Setelah membaca do’a, pemimpin kelompok kemudian 

menjelaskan bahwa kegiatan yang akan dilakukan  adalah kegiatan 

bimbingan kelompok. Sebelum menjelaskan tentang bimbingan 

kelompok, pemimpin kelompok terlebih dahulu bertanya menanyakan 

kepada anggota kelompok apakah sudah pernah melaksanakan 

kegiatan bimbingan kelompok sebelumnya?. Sebagian anggota 



138 

 

 

kelompok menjawab sudah pernah tapi masih kurang paham dengan 

pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok 

adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang 

memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas hal-hal/topik 

umum yang berada di luar diri anggota kelompok agar anggota 

kelompok mendapatkan pemahaman baru dari topik yang dibahas.  

Kemudian pemimpin kelompok menjelaskan tujuan dari 

kegiatan bimbingan kelompok yaitu agar siswa dapat berkembang 

potensi dirinya serta juga berkembang kemampuannya dalam 

memberikan tanggapan terhadap suatu topik, kemampuan dalam 

menanggapi pendapat orang lain, menghargai pendapat orang lain serta 

memiliki wawasan berkenaan dengan topik yang sedang dibahas. 

Setelah menjelaskan tujuan, pemimpin kelompok kemudian 

menjelaskan mengenai cara pelaksanaan kegiatan, yaitu duduk 

melingkar dengan tujuan agar tercipta sebuah hubungan keakraban dan 

kehangatan diantara sesama anggota kelompok.  

Selanjutnya pemimpin kelompok juga menjelaskan mengenai 

asas yang dipakai dalam kegiatan ini, yaitu asas kerahasiaan dimana 

seluruh informasi yang dibahas tidak boleh dibicarakan diluar 

kelompok, kesukarelaan dimana seluruh anggota kelompok terbuka 

terhadap pendapat-pendapatnya, dan kenormatifan, dimana seluruh 

anggota kelompok harus mematuhi aturan dalam kegiatan bimbingan 

kelompok yaitu apabila ingin berbicara harus menunjuk tangan terlebih 

dahulu setelah pemimpin kelompok mempersilahkan untuk berbicara 

barulah anggota berbicara dan anggota kelompok yang lain ikut 

mendengarkannya.  

Setelah menjelaskan hal tersebut, pemimpin kelompok 

bertanya kembali, “bagaimana anda semua, ada yang ingin ditanyakan 

berkaitan dengan kegiatan kita ini?” seluruh anggota kelompok 

kemudian menyatakan bahwa sudah paham. Dan kegiatan selanjutnya 

adalah rangkaian nama, karena ada beberapa anggota kelompok yang 
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belum saling kenal. Anggota kelompok masing-masing 

memperkenalkan diri kemudan selesai perkenalan dilanjutkna dengan 

merangkai nama-naa teman yang sebelum gilirannya. Kegiatan ini 

dilakukan agar timbul rasa keakraban dan saling mengenal antara 

pemimpin kelompok dan semua anggota kelompok.  

 

b. Tahap peralihan  

Pada tahap peralihan pemimpin kelompok kembali 

menjelaskan secara singkat mengenai cara pelaksanaan kegiatan 

bimbingan kelompok yang akan dilaksanakan, siswa diharapkan dapat 

menyampaikan pendapatnya mengenai topik yang akan dibahas. 

Setelah semua anggota kelompok memahami cara pelaksanaan 

kegiatan bimbingan kelompok, maka pemimpin kelompok 

menanyakan kesiapan para anggota untuk memasuki tahap kegiatan 

selanjutnya serta pemimpin kelompok membahas suasana perasaan 

dalam kelompok. Setelah semua anggota sudah merasa siap, maka 

kegiatan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. 

 

c. Tahap kegiatan 

Kegiatan bimbingan kelompok ini yaitu membahas topik tugas 

yang berasal dari pemimpin kelompok. Topik yang dibahas sekarang 

mengenai pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Topik 

tersebut dibahas secara bersama-sama oleh anggota kelompok yang 

dipandu pemimpin kelompok. Pertama, pemimpin kelompok meminta 

respon anggota kelompok mengenai pengertian komunikasi. Anggota 

kelompok masing-masing mengeluarkan ide dan pendapatnya.  

Pada awalnya anggota kelompok kurang aktif, malu-malu, dan 

terlihat tegang untuk menyampaikan pendapat, dapat dilihat dari 

jumlah anggota kelompok yang aktif dalam berpendapat. Sedangkan 

anggota yang lain harus ditunjuk dulu baru mau berpendapat  dan ada 

juga anggota kelompok yang ketika ditunjuk tidak mau dan hanya 

diam saja.  
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d. Tahap Penyimpulan 

Setelah pembahasan topik, pemimpin kelompok meminta 

anggota kelompok untuk menyimpulkan pembahasan mengenai topik. 

Beberapa anggota kelompok menyimpulkan topik bahasan dan ada 

juga yang masih malu-malu mengemukakan pendapatnya. Setelah itu, 

pemimpin kelompok meminta kesan dan komitnen setelah kegiatan 

agar pembahasan topik dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Beberapa anggota kelompok menyampaikan kesan dan komitmennya. 

Ada juga beberapa yang menyampaikan hal yang sama seperti anggota 

kelompok lainnya. 

 

e. Tahap pengakhiran 

Pada tahap pengakhiran pemimpin kelompok menyatakan 

bahwa kegiatan bimbingan kelompok akan segera diakhiri dan akan 

dilanjutkan di kesempatan lain dengan topik yang berbeda. Kemudian, 

pemimpin kelompok juga membahas kegiatan selanjutnya tentang 

waktu pelaksanaan bimbingan kelompok berikutnya. Setelah itu, untuk 

menutup kegiatan pemimpin kelompok meminta anggota kelompok 

secara bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, dan pemimpin 

kelompok mengucapkan salam. Kegiatan bimbingan kelompok 

berakhir. 

 

D. Evaluasi 

1. Cara penilaian 

Penilaian pada kegiatan bimbingan kelompok dilihat dari keaktifan siswa 

dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil penilaian 

Berdasarkan keadaan dinamika kelompok yang ada dalam kelompok 

tersebut, dapat dilihat bahwa siswa aktif dalam mengemukakan 

pendapatnya masing-masing. 
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Padang,     Juli 2019 

       Pelaksana Layanan 

 

 

Fadila Afriani 

  NIM. 15006036 
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PENTINGNYA KOMUNIKASI DALAM KEHIDUPAN 

 

 

A. Pengertian Komunikasi 
 

Komunikasi mengandung pengertian memberitahukan dan 

menyebarkan informasi, berita, pesan, pengetahuan, nilai, dan pikiran dengan 

maksud agar menggugah partisipasi dan selanjutnya orang yang diberitahukan 

tersebut menjadi milik bersama. komunikasi juga dapat diartikan perantara 

dalam penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikate yang 

bertujuan untuk efisiensi penyebaran informasi atau pesan. 

Dari pengertian diatas tersebut menyuratkan bahwa proses komunikasi 

mempunyai pesan atau informasi yang akan disampaikan. Pengertian 

informasi ialah fakta atau data tanpa interpretasi dari komunikator sehingga 

informasi disampaikan apa adanya tanpa evaluasi subjektif dari komunikator. 

Sedangkan pesan ialah informasi yang sudah diberikan evaluasi secara 

subjektif oleh komunikator dengan tujuan membujuk atau mengarahkan 

komunikate untuk mengubah atau mempertahankan sikapnya terhadap suatu 

fenomena. Secara eksplisit pula dapat kita ketahui bahwa proses komunikasi 

memerlukan feedback atau umpan balik sebagai tanda bahwa komunikasi 

dapat berlangsung efektif saat mempunyai umpan balik. 

 

B. Jenis-jenis Komunikasi 
 

Adapun komunikasi terdiri dari enam jenis sebagaimana berikut ini: 

1. Komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi dengan diri sendiri, baik 

disadari maupun tidak 
 

2. Komunikasi antarpribadi (interpersonal), yaitu komunikasi antara orang-

orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya 

menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun 
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non verbal. Bentuk khusus dari komunikasi antar pribadi adalah 

komunikasi diadik yang melibatkan hanya dua orang saja. 
 

3. Komunikasi Kelompok, yaitu sekumpulan orang yang mempunyai tujuan 

bersama yang berinteraksi satu saama lain untuk mencapai tujuan bersama, 

mengenal satu sama lainnya dan memandang mereka bagian dari kelompok 

tersebut. 

4. Komunikasi Publik, yaitu komunikasi antara seorang pembicara dengan 

sejumlah besar orang (khalayak) yang tidak dikenal satu persatu. 

5. Komunikasi Organisasi, komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi, 

yang bersifat informal dan berlangsung dalam jaringan yang lebih besar 

dari pada komunikasi kelompok. 

6. Komunikasi Massa, yaitu yang menggunakan media massa, baik cetak atau 

e!ektronik, yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang 

dilembagakan yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar 

dibanyak tempat, anonim dan heterogen. 
 

C. Hambatan-hambatan dalam berkomunikasi 
 

Seringkali komunikan tidak saling memahami maksud pesan atau 

informasi dari lawan bicaranya. Hal ini disebabkan beberapa masalah antara; 

1. Komunikator; 
 

a. Hambatan biologis, misalnya komunikator gagap. 
 

b. Hambatan psikologis, misalnya komunikator yang gugup. 
 

c. Hambatan gender, misalnya perempuan tidak bersedia terbuka 

terhadap lawan bicaranya yang laki-laki. 
 

2. Media; 
 

a. Hambatan teknis, misalnya masalah pada teknologi komunikasi 

(microphone, telepon, power point, dan lain sebagainya). 
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b. Hambatan geografis, misalnya blank spot pada daerah tertentu 

sehingga signal HP tidak dapat ditangkap. 
 

c. Hambatan simbol/ bahasa, yaitu perbedaan bahasa yang 

digunakan pada komunitas tertentu. Misalnya kata-kata “wis 

mari” versi orang Jawa Tengah diartikan sebagai sudah sembuh 

dari sakit sedangkan versi orang Jawa Timur diartikan sudah 

selesai mengerjakan sesuatu. 
 

d. Hambatan budaya, yaitu perbedaan budaya yang mempengaruhi 

proses komunikasi. 

3. Komunikate; 
 

a. Hambatan biologis, misalnya komunikate yang tuli. 
 

b. Hambatan psikologis, misalnya komunikate yang tidak 

berkonsentrasi dengan pembicaraan 

c. Hambatan gender, misalnya seorang perempuan akan tersipu

 malu jika membicarakan masalah seksual dengan seorang lelaki. 

 

Sember: 

 

http://nyepsycho.wordpress.com/category/psikologi/materikuliah/psikolo

gi-komunikasi/ 

 

http://profile.yuwie.com/blog/?id=921773 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nyepsycho.wordpress.com/category/psikologi/materikuliah/psikologi-
http://nyepsycho.wordpress.com/category/psikologi/materikuliah/psikologi-
http://nyepsycho.wordpress.com/category/psikologi/materi-kuliah/psikologi-komunikasi/
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1 Komponen Layanan Dasar 

2 Bidang Layanan Pribadi-Sosial 

3 Fungsi layanan Pemahaman dan pengembangan 

4 Topik bahasan  Pentingnya bersikap tegas dalam kehidupan sehari-hari 

5 Tujuan Anggota kelompok mampu bertanggung jawab terhadap 

sesuatu, mampu menolak ajakan teman yang merugikan 

diri sendiri 

6 Sasaran layanan PW, JRS, AR, HP, FRH, RFA, FDA, R, A, MRA 

7 Meteode dan Teknik Diskusi kelompok dengan memanfaatkan dinamika 

kelompok 

8 Waktu 60 menit 

9 Media/ alat 1. buku panduan pelaksanaan kegiatan bimbingan 

kelompok 

2. kursi sebanyak 11 buah 

10 Tempat pelaksanaan Ruang Kelas A-13 

11 Hari/ Tanggal  Kamis, 13 Juli 2019 

12 Uraian kegiatan dan materi layanan 

 Tahap Pemimpin Kelompok  Anggota Kelompok 

 Pembentukan 1. Pemimpin kelompok 

mengucapkan salam dan 

terima kasih 

2. Berdoa sebelum kegiatan 

3. Pemimpin kelompok 

menjelaskan kegiatan yang 

akan dilakukan yaitu 

membahas pengertian, tujuan, 

cara-cara dan asas-asas 

kegiatan bimbingan 

kelompok  

4. Pemimpin kelompok 

memperkenalkan diri dan 

juga meminta anggota 

kelompok memperkenalkan 

diri secara bergantian 

5. Pemimpin kelompok 

mengadakan permainan 

1. Anggota kelompok 

menjawab salam 

2. Salah satu anggota 

kelompok 

memimpin doa 

3. Anggota kelompok 

mendengarkan 

penjelasan 

pemimpin 

kelompok  

4. Anggota kelompok 

memperkenalkan 

diri masing-masing  

 

 

5. Anggota kelompok 

mengikuti 

permainan 

RPL 

RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN 

DAN KONSELING 
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rangkaian nama rangkaian nama 

 Peralihan 1. Pemimpin kelompok kembali 

menjelaskan kegiatan yang 

akan dilaksanakan 

2. Pemimpin kelompok 

menjelaskan tentang topik 

tugas yang akan dibahas 

3. Pemimpin kelompok bertanya 

kepada anggota tentang 

kesiapan mengikuti kegiatan 

 

1. Anggota kelompok 

mendengarkan 

dengan seksama 

penjelasan dari 

pemimpin 

kelompok  

2. Anggota kelompok 

bertanya ketika ada 

hal yang belum 

dipahami 

3. Anggota kelompok 

siap untuk kegiatan 

selanjutnya  

 Kegiatan 1. Pemimpin kelompok 

menyampaikan masalah atau 

topik  tentang pentingnya 

bersikap tegas dalam 

kehidupan sehari-hari 
2. Mengadakan diskusi serta 

tanya jawab berkaitan dengan 

materi yang disampaikan.  

1. Anggota kelompok 

membahas masalah 

atau topik yang 

dikemukakan 

pemimpin 

kelompok secara 

tuntas dan 

mendalam 

2. Anggota kelompok 

secara aktif dan 

dinamis dalam 

pembahsan topik  

 

 Penyimpulan  1. Pemimpin meminta anggota 

untuk menyimpulkan hasil 

pembahasan 

2. Pemimpin kelompok meminta 

anggota untuk menyampaikan 

kesan setelah mengikuti 

kegiatan  

3. Pemimpin kelompok 

memberikan semangat dan 

penguatan sebelum kegiatan 

diakhiri 

1. Anggota 

kelompok 

menyimpulkan 

hasil pembahasan 

2. Anggota 

kelompok 

menyampaikan 

kesan selama 

mengikuti 

kegiatan kelompok 

3. Anggota 

kelompok 

bersemangat untuk 

mengikuti 

kegiatan 

selanjutnya 

 

 Penutup 1. Pemimpin kelompok 

mengemukakan bahwa 

kegiatan akan segera diakhiri  

2. Membahas kegiatan lanjutan  

1. Anggota kelompok 

menyampaikan 

pesan dan kesan 

mengikuti kegiatan 
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3. Menutup kegiatan kelompok  

2. Merencanakan 

kegiatan lanjutan  

 

 

13 Rencana penilaian 

dan tindak lanjut 

1. penilaian proses 

U: pemahaman anggota kelompok tentang topik yang 

dibahas 

C:perasaan anggota kelompok setelah layanan 

diberikan 

A: apa yang akan dilakukan anggota kelompok selain 

layanan diberikan 

2. penilaian hasil 

hubungan siswa dengan teman di sekolah setiap hari 

3. LAPELPROG dan tindak Lanjut 

Setelah kegiatan pelayanan dilakukan guru BK 

menyusun Laporan Pelaksanaan Program Layanan 

(LAPELPROG) yang memuat data penilaian hasil dan 

proses dengan disertai arah dan tindak lanjutnya. 

14 Keterkaitan dengan 

layanan lain 

1. konseling individual 

2. konseling kelompok 

        

Padang,      Juli 2019 

 

       Pelaksana Layanan 

 

 

 

 

 

       Fadila Afriani 

       NIM. 15006036 
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

a. Topik Permasalahan/ Bahasan : Pentingnya bersikap tegas dalam 

kehidupan sehari-hari 

b. Spesifikasi Kegiatan 

1. Bidang Layanan  : Pribadi 

2. Fungsi Layanan  : Pemahaman dan pengembangan 

3. Sasaran layanan  : PW, JRS, AR, HP, FRH, RFA, FDA, R, A, 

MRA 

c. Pelaksanaan layanan 

1. Hari/Tanggal   : Kamis, 13 Juli 2019 

2. Tempat   : Ruang Kelas A-13 

3. Deskripsi dan komentar tentang pelaksanaan layanan: 

a. Tahap Pembentukan 

Kegiatan bimbingan kelompok dilakukan di SMK Negeri 9 

Padang. Sebelum kegiatan bimbingan kelompok dilaksanakan, 

pemimpin kelompok terlebih dahulu meminta anggota kelompok untuk 

duduk melingkar, setelah semua anggota kelompok duduk melingkar 

barulah pemimpin membuka kegiatan dengan mengucapkan salam dan 

terima kasih atas kesediaan anggota kelompok untuk hadir dalam 

kegiatan bimbingan kelompok. Kemudian pemimpin kelompok 

mengajak seluruh anggota kelompok untuk berdoa supaya kegiatan 

bimbingan kelompok dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh 

Allah SWT.  

Setelah membaca do’a, pemimpin kelompok pemimpin 

kelompok menjelaskan tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok yaitu 

agar siswa dapat berkembang potensi dirinya serta juga berkembang 

kemampuannya dalam memberikan tanggapan terhadap suatu topik, 

kemampuan dalam menanggapi pendapat orang lain, menghargai 

pendapat orang lain serta memiliki wawasan berkenaan dengan topik 
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yang sedang dibahas. Setelah menjelaskan tujuan, pemimpin kelompok 

kemudian menjelaskan mengenai cara pelaksanaan kegiatan, yaitu 

duduk melingkar dengan tujuan agar tercipta sebuah hubungan 

keakraban dan kehangatan diantara sesama anggota kelompok.  

Selanjutnya pemimpin kelompok juga menjelaskan mengenai 

asas yang dipakai dalam kegiatan ini, yaitu asas kerahasiaan dimana 

seluruh informasi yang dibahas tidak boleh dibicarakan diluar 

kelompok, kesukarelaan dimana seluruh anggota kelompok terbuka 

terhadap pendapat-pendapatnya, dan kenormatifan, dimana seluruh 

anggota kelompok harus mematuhi aturan dalam kegiatan bimbingan 

kelompok yaitu apabila ingin berbicara harus menunjuk tangan terlebih 

dahulu setelah pemimpin kelompok mempersilahkan untuk berbicara 

barulah anggota berbicara dan anggota kelompok yang lain ikut 

mendengarkannya.  

Setelah menjelaskan hal tersebut, pemimpin kelompok 

bertanya kembali, “bagaimana anda semua, ada yang ingin ditanyakan 

berkaitan dengan kegiatan kita ini?” seluruh anggota kelompok 

kemudian menyatakan bahwa sudah paham. Dan kegiatan selanjutnya 

adalah melaksanakan game agar anggota kelompok menjadi 

bersemangat dalam mengikuti kegiatan. .  

b. Tahap peralihan  

Pada tahap peralihan pemimpin kelompok kembali 

menjelaskan secara singkat mengenai cara pelaksanaan kegiatan 

bimbingan kelompok yang akan dilaksanakan, siswa diharapkan dapat 

menyampaikan pendapatnya mengenai topik yang akan dibahas. 

Setelah semua anggota kelompok memahami cara pelaksanaan 

kegiatan bimbingan kelompok, maka pemimpin kelompok 

menanyakan kesiapan para anggota untuk memasuki tahap kegiatan 

selanjutnya serta pemimpin kelompok membahas suasana perasaan 

dalam kelompok. Setelah semua anggota sudah merasa siap, maka 

kegiatan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. 
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c. Tahap kegiatan 

Kegiatan bimbingan kelompok ini yaitu membahas topik tugas 

yang berasal dari pemimpin kelompok. Topik yang dibahas sekarang 

mengenai pentingnya bersikap tegas dalam kehidupan sehari-hari. 

Topik tersebut dibahas secara bersama-sama oleh anggota kelompok 

yang dipandu pemimpin kelompok. Pertama, pemimpin kelompok 

meminta respon anggota kelompok mengenai pengertian ketegasan. 

Anggota kelompok masing-masing mengeluarkan ide dan 

pendapatnya. Tanggapan anggota kelompok dari pembahasan materi 

antara lain yaitu orang yang tegas yaitu orang yang percaya diri 

mengemukakan perasaan/pendapatnya, dengan mempunyai sikap 

tegas, bisa menjadikan seseorang lebih bertanggung jawab terhadap 

sesuatu, orang yang tegas bisa cepat dalam mengambil keputusan, 

orang yang tegas lebih dihormati orang lain, orang yang tegas itu tidak 

plin-plan, sikap tegas penting untuk dimiliki seseorang untuk melatih 

keberanian, dengan sikap tegas seseorang tidak akan diremehkan orang 

lain, orang yang tegas juga harus bisa menghargai pendapat orang lain 

Anggota kelompok mulai aktif tapi masih banyak yang malu-

malu, dan terlihat tegang untuk menyampaikan pendapat. Beberapa 

anggota kelompok yang lain harus ditunjuk dulu baru mau berpendapat  

dan ada juga anggota kelompok yang ketika ditunjuk tidak mau dan 

hanya diam saja.  

d. Tahap Penyimpulan 

Setelah pembahasan topik, pemimpin kelompok meminta 

anggota kelompok untuk menyimpulkan pembahasan mengenai topik. 

Beberapa anggota kelompok menyimpulkan topik bahasan dan ada 

juga yang masih malu-malu mengemukakan pendapatnya. Setelah itu, 

pemimpin kelompok meminta kesan dan komitnen setelah kegiatan 

agar pembahasan topik dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Beberapa anggota kelompok menyampaikan kesan dan komitmennya. 
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Ada juga beberapa yang menyampaikan hal yang sama seperti anggota 

kelompok lainnya. 

e. Tahap pengakhiran 

Pada tahap pengakhiran pemimpin kelompok menyatakan 

bahwa kegiatan bimbingan kelompok akan segera diakhiri dan akan 

dilanjutkan di kesempatan lain dengan topik yang berbeda. Kemudian, 

pemimpin kelompok juga membahas kegiatan selanjutnya tentang 

waktu pelaksanaan bimbingan kelompok berikutnya. Setelah itu, untuk 

menutup kegiatan pemimpin kelompok meminta anggota kelompok 

secara bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, dan pemimpin 

kelompok mengucapkan salam. Kegiatan bimbingan kelompok 

berakhir. 

 

D. Evaluasi 

1. Cara penilaian 

Penilaian pada kegiatan bimbingan kelompok dilihat dari keaktifan siswa 

dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil penilaian 

Berdasarkan keadaan dinamika kelompok yang ada dalam kelompok 

tersebut, dapat dilihat bahwa siswa aktif dalam mengemukakan 

pendapatnya masing-masing. 

Padang,     Juli 2019 

       Pelaksana Layanan 

 

 

 

Fadila Afriani 

  NIM. 15006036 
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1 Komponen Layanan Dasar 

2 Bidang Layanan Pribadi-Sosial 

3 Fungsi layanan Pemahaman dan pengembangan 

4 Topik bahasan  Keterbukaan diri 

5 Tujuan Anggota kelompok mampu bertanggung jawab terhadap 

sesuatu, mampu menolak ajakan teman yang merugikan 

diri sendiri 

6 Sasaran layanan PW, JRS, AR, HP, FRH, RFA, FDA, R, A, MRA 

7 Meteode dan Teknik Diskusi kelompok dengan memanfaatkan dinamika 

kelompok 

8 Waktu 60 menit 

9 Media/ alat 1. buku panduan pelaksanaan kegiatan bimbingan 

kelompok 

2. kursi sebanyak 11 buah 

10 Tempat pelaksanaan Ruang Kelas A-13 

11 Hari/ Tanggal  Sabtu, 15 Juli 2019 

12 Uraian kegiatan dan materi layanan 

 Tahap Pemimpin Kelompok  Anggota Kelompok 

 Pembentukan 1. Pemimpin kelompok 

mengucapkan salam dan 

terima kasih 

2. Berdoa sebelum kegiatan 

3. Pemimpin kelompok 

menjelaskan kegiatan yang 

akan dilakukan yaitu 

membahas pengertian, tujuan, 

cara-cara dan asas-asas 

kegiatan bimbingan 

kelompok  

4. Pemimpin kelompok 

memperkenalkan diri dan 

juga meminta anggota 

kelompok memperkenalkan 

diri secara bergantian 

5. Pemimpin kelompok 

mengadakan permainan 

1. Anggota kelompok 

menjawab salam 

2. Salah satu anggota 

kelompok 

memimpin doa 

3. Anggota kelompok 

mendengarkan 

penjelasan 

pemimpin 

kelompok  

4. Anggota kelompok 

memperkenalkan 

diri masing-masing  

 

 

5. Anggota kelompok 

mengikuti 

permainan 

RPL 

RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN 

DAN KONSELING 
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rangkaian nama 

6. Pemimpin kelompok 

mengadakan permainan 

rangkaian nama 

6. Anggota kelompok 

mengikuti 

permainan 

 Peralihan 1. Pemimpin kelompok kembali 

menjelaskan kegiatan yang 

akan dilaksanakan 

2. Pemimpin kelompok 

menjelaskan tentang topik 

tugas yang akan dibahas 

3. Pemimpin kelompok bertanya 

kepada anggota tentang 

kesiapan mengikuti kegiatan 

 

1. Anggota kelompok 

mendengarkan 

dengan seksama 

penjelasan dari 

pemimpin 

kelompok  

2. Anggota kelompok 

bertanya ketika ada 

hal yang belum 

dipahami 

3. Anggota kelompok 

siap untuk kegiatan 

selanjutnya  

 Kegiatan 1. Pemimpin kelompok 

menyampaikan masalah atau 

topik  tentang pentingnya 

bersikap tegas dalam 

kehidupan sehari-hari 
2. Mengadakan diskusi serta 

tanya jawab berkaitan dengan 

materi yang disampaikan.  

1. Anggota kelompok 

membahas masalah 

atau topik yang 

dikemukakan 

pemimpin 

kelompok secara 

tuntas dan 

mendalam 

2. Anggota kelompok 

secara aktif dan 

dinamis dalam 

pembahsan topik  

 

 Penyimpulan  1. Pemimpin meminta anggota 

untuk menyimpulkan hasil 

pembahasan 

2. Pemimpin kelompok meminta 

anggota untuk menyampaikan 

kesan setelah mengikuti 

kegiatan  

3. Pemimpin kelompok 

memberikan semangat dan 

penguatan sebelum kegiatan 

diakhiri 

1. Anggota 

kelompok 

menyimpulkan 

hasil pembahasan 

2. Anggota 

kelompok 

menyampaikan 

kesan selama 

mengikuti 

kegiatan kelompok 

3. Anggota 

kelompok 

bersemangat untuk 

mengikuti 

kegiatan 

selanjutnya 
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 Penutup 1. Pemimpin kelompok 

mengemukakan bahwa 

kegiatan akan segera diakhiri  

2. Membahas kegiatan lanjutan  

3. Menutup kegiatan 

1. Anggota kelompok 

menyampaikan 

pesan dan kesan 

mengikuti kegiatan 

kelompok  

2. Merencanakan 

kegiatan lanjutan  

 

 

13 Rencana penilaian 

dan tindak lanjut 

1. penilaian proses 

U: pemahaman anggota kelompok tentang topik yang 

dibahas 

C:perasaan anggota kelompok setelah layanan 

diberikan 

A: apa yang akan dilakukan anggota kelompok selain 

layanan diberikan 

2. penilaian hasil 

hubungan siswa dengan teman di sekolah setiap hari 

3. LAPELPROG dan tindak Lanjut 

Setelah kegiatan pelayanan dilakukan guru BK 

menyusun Laporan Pelaksanaan Program Layanan 

(LAPELPROG) yang memuat data penilaian hasil dan 

proses dengan disertai arah dan tindak lanjutnya. 

14 Keterkaitan dengan 

layanan lain 

1. konseling individual 

2. konseling kelompok 

        

Padang,      Juli 2019 

 

       Pelaksana Layanan 

 

 

 

 

       Fadila Afriani 

       NIM. 15006036 
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

a.  Topik Permasalahan/ Bahasan : Keterbukaan diri 

b. Spesifikasi Kegiatan 

1. Bidang Layanan  : Pribadi 

2. Fungsi Layanan  : Pemahaman dan pengembangan 

3. Sasaran layanan  : PW, JRS, AR, HP, FRH, RFA, FDA, R, A, 

MRA 

c. Pelaksanaan layanan 

1. Hari/Tanggal   : Sabtu, 15 Juli 2019 

2. Tempat   : Ruang Kelas A-13 

3. Deskripsi dan komentar tentang pelaksanaan layanan: 

a. Tahap Pembentukan 

Kegiatan bimbingan kelompok dilakukan di SMK Negeri 9 

Padang. Sebelum kegiatan bimbingan kelompok dilaksanakan, 

pemimpin kelompok terlebih dahulu meminta anggota kelompok untuk 

duduk melingkar, setelah semua anggota kelompok duduk melingkar 

barulah pemimpin membuka kegiatan dengan mengucapkan salam dan 

terima kasih atas kesediaan anggota kelompok untuk hadir dalam 

kegiatan bimbingan kelompok. Kemudian pemimpin kelompok 

mengajak seluruh anggota kelompok untuk berdoa supaya kegiatan 

bimbingan kelompok dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh 

Allah SWT.  

Setelah membaca do’a, pemimpin kelompok pemimpin 

kelompok menjelaskan tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok yaitu 

agar siswa dapat berkembang potensi dirinya serta juga berkembang 

kemampuannya dalam memberikan tanggapan terhadap suatu topik, 

kemampuan dalam menanggapi pendapat orang lain, menghargai 

pendapat orang lain serta memiliki wawasan berkenaan dengan topik 

yang sedang dibahas. Setelah menjelaskan tujuan, pemimpin kelompok 
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kemudian menjelaskan mengenai cara pelaksanaan kegiatan, yaitu 

duduk melingkar dengan tujuan agar tercipta sebuah hubungan 

keakraban dan kehangatan diantara sesama anggota kelompok.  

Selanjutnya pemimpin kelompok juga menjelaskan mengenai 

asas yang dipakai dalam kegiatan ini, yaitu asas kerahasiaan dimana 

seluruh informasi yang dibahas tidak boleh dibicarakan diluar 

kelompok, kesukarelaan dimana seluruh anggota kelompok terbuka 

terhadap pendapat-pendapatnya, dan kenormatifan, dimana seluruh 

anggota kelompok harus mematuhi aturan dalam kegiatan bimbingan 

kelompok yaitu apabila ingin berbicara harus menunjuk tangan terlebih 

dahulu setelah pemimpin kelompok mempersilahkan untuk berbicara 

barulah anggota berbicara dan anggota kelompok yang lain ikut 

mendengarkannya.  

Setelah menjelaskan hal tersebut, pemimpin kelompok 

bertanya kembali, “bagaimana anda semua, ada yang ingin ditanyakan 

berkaitan dengan kegiatan kita ini?” seluruh anggota kelompok 

kemudian menyatakan bahwa sudah paham. Dan kegiatan selanjutnya 

adalah melaksanakan game agar anggota kelompok menjadi 

bersemangat dalam mengikuti kegiatan. .  

b. Tahap peralihan  

Pada tahap peralihan pemimpin kelompok kembali 

menjelaskan secara singkat mengenai cara pelaksanaan kegiatan 

bimbingan kelompok yang akan dilaksanakan, siswa diharapkan dapat 

menyampaikan pendapatnya mengenai topik yang akan dibahas. 

Setelah semua anggota kelompok memahami cara pelaksanaan 

kegiatan bimbingan kelompok, maka pemimpin kelompok 

menanyakan kesiapan para anggota untuk memasuki tahap kegiatan 

selanjutnya serta pemimpin kelompok membahas suasana perasaan 

dalam kelompok. Setelah semua anggota sudah merasa siap, maka 

kegiatan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. 
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c. Tahap kegiatan 

Kegiatan bimbingan kelompok ini yaitu membahas topik tugas 

yang berasal dari pemimpin kelompok. Topik yang dibahas sekarang 

mengenai keterbukaan diri. Topik tersebut dibahas secara bersama-

sama oleh anggota kelompok yang dipandu pemimpin kelompok. 

Anggota kelompok masing-masing mengeluarkan ide dan 

pendapatnya. Setelah pemimpin kelompok menjelaskan materi, 

kemudian pemimpin kelompok menanyakan tanggapan/ pendapat dari 

anggota kelompok mengenai materi yang sudah disampaikan tersebut. 

Tanggapan dari anggota kelompok antara lain yaitu keterbukaan diri 

sama dengan mau membuka diri terhadap orang lain, mampu untuk 

berkata jujur tentang apa yang dirasakannya kepada orang lain, 

keterbukaan diri bisa diartikan dengan blak-blakan atau tidak malu-

malu, selalu curhat bila mempunyai masalah, bisa curhat dengan teman 

guru atau orang tua, tidak menjadi orang yang tertutup, tidak marah 

bila dikritik oleh teman.  

Kegiatan berjalan dengan lancar. Anggota kelompok semakin 

semangat mengikuti kegiatan. Beberapa anggota kelompok sudah 

berani menunjuk tangan dan menyampaikan pendapat. Anggota 

kelompok secara keseluruhan sudah aktif. Ada juga beberapa anggota 

kelompok yang belum berani menunjuk tangan tetapi ketika ditunjuk 

siswa mau untuk menyampaikan pendapatnya. 

d. Tahap Penyimpulan 

Setelah pembahasan topik, pemimpin kelompok meminta 

anggota kelompok untuk menyimpulkan pembahasan mengenai topik. 

Beberapa anggota kelompok menyimpulkan topik bahasan. Setelah itu, 

pemimpin kelompok meminta kesan dan komitnen setelah kegiatan 

agar pembahasan topik dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Beberapa anggota kelompok menyampaikan kesan dan komitmennya. 

Ada juga beberapa yang menyampaikan hal yang sama seperti anggota 

kelompok lainnya. 
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e. Tahap pengakhiran 

Pada tahap pengakhiran pemimpin kelompok menyatakan 

bahwa kegiatan bimbingan kelompok akan segera diakhiri dan akan 

dilanjutkan di kesempatan lain dengan topik yang berbeda. Kemudian, 

pemimpin kelompok juga membahas kegiatan selanjutnya tentang 

waktu pelaksanaan bimbingan kelompok berikutnya. Setelah itu, untuk 

menutup kegiatan pemimpin kelompok meminta anggota kelompok 

secara bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, dan pemimpin 

kelompok mengucapkan salam. Kegiatan bimbingan kelompok 

berakhir. 

 

a. Evaluasi 

1. Cara penilaian 

Penilaian pada kegiatan bimbingan kelompok dilihat dari keaktifan siswa 

dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil penilaian 

Berdasarkan keadaan dinamika kelompok yang ada dalam kelompok 

tersebut, dapat dilihat bahwa siswa aktif dalam mengemukakan 

pendapatnya masing-masing. 

 

Padang,     Juli 2019 

       Pelaksana Layanan 

 

 

 

 

Fadila Afriani 

  NIM. 15006036 

 

 

 

 

 

 



159 

 

 

KETERBUKAAN DIRI 

 

 

A. Pengertian Keterbukaan diri 

 

Keterbukaan mengandung makna adanya kesedian kedua belah pihak 

untuk membuka diri, mereaksi, kepada orang lain, merasakan pikiran dan 

perasaan orang lain. Keterbukaan ini sangat penting penting dalam komunikasi 

antar pribadi agar komunikasi menjadi lebih bermakna dan efektif. Keterbukaan 

ini berarti adanya niat dari masing-masing pihak yang dalam hal ini antara 

komunikator dan komunikan saling memahami dan membuka pribadi masing-

masing. Keterbukaan diri adalah suatu pertukaran sosial sebagai dasar 

membangun hubungan. 

 

Keterbukaan atau sikap terbuka sangat berpengaruh dalam menumbuhkan 

komunikasi antarpribadi yang efektif. Keterbukaan adalah pengungkapan reaksi 

atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang dihadapi serta memberikan 

informasi tentang masa lalu yang relevan untuk memberikan tanggapan kita di 

masa kini tersebut. 

 

B.  Ciri-ciri Orang yang terbuka: 

 

Secara psikologis, apabila individu mau membuka diri kepada orang lain, 

maka orang lain yang diajak bicara akan merasa aman dalam melakukan 

komunikasi antarpribadi yang akhirnya orang lain tersebut akan turut membuka 

diri. 

 

Brooks dan Emmert (Rahmat, 2005:136) mengemukakan bahwa 

karakteristik orang yang terbuka adalah sebagai berikut: 

1. Menilai pesan secara objektif, dengan menggunakan data dan keajegan logika. 
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2. Membedakan dengan mudah, melihat nuansa, dsb. 
 

3. Mencari informasi dari berbagai sumber 
 

4. Mencari pengertian pesan yang tidak sesuai dengan rangkaian 

kepercayaannya. 

C. Manfaat bagi orang terbuka 

Manfa’at bagi orang yang jujur dalam perkataan maupun perbuatannya, 

antara lain: 

 

1. Sifat keterbukaan untuk mengungkapkan diri, dan terbuka untuk 

mendengarkan gagasan, akan berdampak baik bagi kesehatan psikologis, dan 

psikis mereka. 
 

2. Keterbukaan diri dapat menumbuhkan komunikasi antarpribadi yang efektif.  

 

 

Sumber: 

 

http://www.jugaguru.com/column/21/tahun/2010/bulan/10/tanggal/20/id/1121/ 

http://cybercounselingstain.bigforumpro.com/komunikasi-antar-pribadi-f20/ciri-

ciri-komunikasi-antar-pribadi-t151.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cybercounselingstain.bigforumpro.com/komunikasi-antar-pribadi-f20/ciri-ciri-komunikasi-antar-pribadi-t151.htm
http://cybercounselingstain.bigforumpro.com/komunikasi-antar-pribadi-f20/ciri-ciri-komunikasi-antar-pribadi-t151.htm
http://cybercounselingstain.bigforumpro.com/komunikasi-antar-pribadi-f20/ciri-ciri-komunikasi-antar-pribadi-t151.htm
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1 Komponen Layanan Dasar 

2 Bidang Layanan Pribadi-Sosial 

3 Fungsi layanan Pemahaman dan pengembangan 

4 Topik bahasan  Bersikap jujur dalam kehidupan 

5 Tujuan Anggota kelompok mampu menerapkan kejujuran dalam 

kehidupan sehari-hari, seperti: selalu jujur terhadap kedua 

orang tua, bisa mengungkapkan perasaannya terhadap 

orang lain. 

6 Sasaran layanan PW, JRS, AR, HP, FRH, RFA, FDA, R, A, MRA 

7 Meteode dan Teknik Diskusi kelompok dengan memanfaatkan dinamika 

kelompok 

8 Waktu 60 menit 

9 Media/ alat 3. buku panduan pelaksanaan kegiatan bimbingan 

kelompok 

4. kursi sebanyak 11 buah 

10 Tempat pelaksanaan Ruang Kelas A-13 

11 Hari/ Tanggal  Selasa, 18 Juli 2019 

12 Uraian kegiatan dan materi layanan 

 Tahap Pemimpin Kelompok  Anggota Kelompok 

 Pembentukan 1. Pemimpin kelompok 

mengucapkan salam dan 

terima kasih 

2. Berdoa sebelum kegiatan 

3. Pemimpin kelompok 

menjelaskan kegiatan yang 

akan dilakukan yaitu 

membahas pengertian, tujuan, 

cara-cara dan asas-asas 

kegiatan bimbingan 

kelompok  

4. Pemimpin kelompok 

memperkenalkan diri dan 

juga meminta anggota 

kelompok memperkenalkan 

diri secara bergantian 

1. Anggota kelompok 

menjawab salam 

2. Salah satu anggota 

kelompok 

memimpin doa 

3. Anggota kelompok 

mendengarkan 

penjelasan 

pemimpin 

kelompok  

1. Anggota kelompok 

memperkenalkan 

diri masing-masing  

 

 

2. Anggota kelompok 

RPL 

RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN 

DAN KONSELING 
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5. Pemimpin kelompok 

mengadakan permainan 

rangkaian nama 

6. Pemimpin kelompok 

mengadakan permainan 

mengikuti 

permainan 

rangkaian nama 

3. Anggota kelompok 

mengikuti 

permainan 

 Peralihan 1. Pemimpin kelompok kembali 

menjelaskan kegiatan yang 

akan dilaksanakan 

2. Pemimpin kelompok 

menjelaskan tentang topik 

tugas yang akan dibahas 

3. Pemimpin kelompok bertanya 

kepada anggota tentang 

kesiapan mengikuti kegiatan 

 

1. Anggota kelompok 

mendengarkan 

dengan seksama 

penjelasan dari 

pemimpin 

kelompok  

2. Anggota kelompok 

bertanya ketika ada 

hal yang belum 

dipahami 

3. Anggota kelompok 

siap untuk kegiatan 

selanjutnya  

 Kegiatan 1. Pemimpin kelompok 

menyampaikan masalah atau 

topik  tentang bersikap jujur 

dalam kehidupan 

2. Mengadakan diskusi serta 

tanya jawab berkaitan dengan 

materi yang disampaikan.  

1. Anggota kelompok 

membahas masalah 

atau topik yang 

dikemukakan 

pemimpin 

kelompok secara 

tuntas dan 

mendalam 

2. Anggota kelompok 

secara aktif dan 

dinamis dalam 

pembahsan topik  

 

 Penyimpulan  1. Pemimpin meminta anggota 

untuk menyimpulkan hasil 

pembahasan 

2. Pemimpin kelompok meminta 

anggota untuk menyampaikan 

kesan setelah mengikuti 

kegiatan  

3. Pemimpin kelompok 

memberikan semangat dan 

penguatan sebelum kegiatan 

diakhiri 

1. Anggota 

kelompok 

menyimpulkan 

hasil pembahasan 

2. Anggota 

kelompok 

menyampaikan 

kesan selama 

mengikuti 

kegiatan kelompok 

3. Anggota 

kelompok 

bersemangat untuk 

mengikuti 

kegiatan 

selanjutnya 
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 Penutup 1. Pemimpin kelompok 

mengemukakan bahwa 

kegiatan akan segera diakhiri  

2. Membahas kegiatan lanjutan  

3. Menutup kegiatan 

1. Anggota kelompok 

menyampaikan 

pesan dan kesan 

mengikuti kegiatan 

kelompok  

2. Merencanakan 

kegiatan lanjutan  

 

 

 

13 Rencana penilaian 

dan tindak lanjut 

1. penilaian proses 

U: pemahaman anggota kelompok tentang topik yang 

dibahas 

C:perasaan anggota kelompok setelah layanan 

diberikan 

A: apa yang akan dilakukan anggota kelompok selain 

layanan diberikan 

2. penilaian hasil 

hubungan siswa dengan teman di sekolah setiap hari 

3. LAPELPROG dan tindak Lanjut 

Setelah kegiatan pelayanan dilakukan guru BK 

menyusun Laporan Pelaksanaan Program Layanan 

(LAPELPROG) yang memuat data penilaian hasil dan 

proses dengan disertai arah dan tindak lanjutnya. 

14 Keterkaitan dengan 

layanan lain 

1. konseling individual 

2. konseling kelompok 

        

 

Padang,      Juli 2019 

       Pelaksana Layanan 

 

 

 

 

       Fadila Afriani 

       NIM. 15006036 
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

a.  Topik Permasalahan/ Bahasan : Bersikap jujur dalam kehidupan 

b. Spesifikasi Kegiatan 

1. Bidang Layanan  : Pribadi 

2. Fungsi Layanan  : Pemahaman dan pengembangan 

3. Sasaran layanan  : PW, JRS, AR, HP, FRH, RFA, FDA, R, A, 

MRA 

c. Pelaksanaan layanan 

1. Hari/Tanggal   : Selasa, 18 Juli 2019 

2. Tempat   : Ruang Kelas A-13 

3. Deskripsi dan komentar tentang pelaksanaan layanan: 

a. Tahap Pembentukan 

Kegiatan bimbingan kelompok dilakukan di SMK Negeri 9 

Padang. Sebelum kegiatan bimbingan kelompok dilaksanakan, 

pemimpin kelompok terlebih dahulu meminta anggota kelompok untuk 

duduk melingkar, setelah semua anggota kelompok duduk melingkar 

barulah pemimpin membuka kegiatan dengan mengucapkan salam dan 

terima kasih atas kesediaan anggota kelompok untuk hadir dalam 

kegiatan bimbingan kelompok. Kemudian pemimpin kelompok 

mengajak seluruh anggota kelompok untuk berdoa supaya kegiatan 

bimbingan kelompok dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh 

Allah SWT.  

Setelah membaca do’a, pemimpin kelompok pemimpin 

kelompok menjelaskan tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok yaitu 

agar siswa dapat berkembang potensi dirinya serta juga berkembang 

kemampuannya dalam memberikan tanggapan terhadap suatu topik, 

kemampuan dalam menanggapi pendapat orang lain, menghargai 

pendapat orang lain serta memiliki wawasan berkenaan dengan topik 

yang sedang dibahas. Setelah menjelaskan tujuan, pemimpin kelompok 
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kemudian menjelaskan mengenai cara pelaksanaan kegiatan, yaitu 

duduk melingkar dengan tujuan agar tercipta sebuah hubungan 

keakraban dan kehangatan diantara sesama anggota kelompok.  

Selanjutnya pemimpin kelompok juga menjelaskan mengenai 

asas yang dipakai dalam kegiatan ini, yaitu asas kerahasiaan dimana 

seluruh informasi yang dibahas tidak boleh dibicarakan diluar 

kelompok, kesukarelaan dimana seluruh anggota kelompok terbuka 

terhadap pendapat-pendapatnya, dan kenormatifan, dimana seluruh 

anggota kelompok harus mematuhi aturan dalam kegiatan bimbingan 

kelompok yaitu apabila ingin berbicara harus menunjuk tangan terlebih 

dahulu setelah pemimpin kelompok mempersilahkan untuk berbicara 

barulah anggota berbicara dan anggota kelompok yang lain ikut 

mendengarkannya.  

Setelah menjelaskan hal tersebut, pemimpin kelompok 

bertanya kembali, “bagaimana anda semua, ada yang ingin ditanyakan 

berkaitan dengan kegiatan kita ini?” seluruh anggota kelompok 

kemudian menyatakan bahwa sudah paham. Dan kegiatan selanjutnya 

adalah melaksanakan game agar anggota kelompok menjadi 

bersemangat dalam mengikuti kegiatan. .  

 

b. Tahap peralihan  

Pada tahap peralihan pemimpin kelompok kembali 

menjelaskan secara singkat mengenai cara pelaksanaan kegiatan 

bimbingan kelompok yang akan dilaksanakan, siswa diharapkan dapat 

menyampaikan pendapatnya mengenai topik yang akan dibahas. 

Setelah semua anggota kelompok memahami cara pelaksanaan 

kegiatan bimbingan kelompok, maka pemimpin kelompok 

menanyakan kesiapan para anggota untuk memasuki tahap kegiatan 

selanjutnya serta pemimpin kelompok membahas suasana perasaan 

dalam kelompok. Setelah semua anggota sudah merasa siap, maka 

kegiatan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. 
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c. Tahap kegiatan 

Kegiatan bimbingan kelompok ini yaitu membahas topik tugas 

yang berasal dari pemimpin kelompok. Topik yang dibahas sekarang 

mengenai bersikap jujur dalam kehidupan. Topik tersebut dibahas 

secara bersama-sama oleh anggota kelompok yang dipandu pemimpin 

kelompok. Pertama, pemimpin kelompok meminta respon anggota 

kelompok mengenai pengertian ketegasan. Anggota kelompok masing-

masing mengeluarkan ide dan pendapatnya. Setelah pemimpin 

kelompok menjelaskan materi, kemudian pemimpin kelompok 

menanyakan tanggapan/ pendapat dari anggota kelompok mengenai 

materi yang sudah disampaikan tersebut. Tanggapan dari anggota 

kelompok antara lain yaitu orang yang jujur yaitu orang yang tidak 

pernah berbohong, orang yang selalu berkata dan berbuat jujur akan 

mendapatkan pahala, orang yang selalu jujur akan masuk surga, orang 

yang jujur hatinya akan tenang, terhindar dari rasa takut berdosa, orang 

yang jujur dapat dipercaya banyak orang, orang yang jujur akan 

mempunyai banyak teman. 

Anggota kelompok bersemangat dan antusias dalam kegiatan. 

Anggota kelompok merespon pertanyan yang dilontarkan. Secara 

keseluruhan anggota kelompok sudah berani menyapaikan pendapat 

dan aktif dalam pembahasan materi. 

 

d. Tahap Penyimpulan 

Setelah pembahasan topik, pemimpin kelompok meminta 

anggota kelompok untuk menyimpulkan pembahasan mengenai topik. 

Beberapa anggota kelompok menyimpulkan topik bahasan. Setelah itu, 

pemimpin kelompok meminta kesan dan komitnen setelah kegiatan 

agar pembahasan topik dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Beberapa anggota kelompok menyampaikan kesan dan komitmennya. 

Ada juga beberapa yang menyampaikan hal yang sama seperti anggota 

kelompok lainnya. 
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e. Tahap pengakhiran 

Pada tahap pengakhiran pemimpin kelompok menyatakan 

bahwa kegiatan bimbingan kelompok akan segera diakhiri dan akan 

dilanjutkan di kesempatan lain dengan topik yang berbeda. Kemudian, 

pemimpin kelompok juga membahas kegiatan selanjutnya tentang 

waktu pelaksanaan bimbingan kelompok berikutnya. Setelah itu, untuk 

menutup kegiatan pemimpin kelompok meminta anggota kelompok 

secara bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, dan pemimpin 

kelompok mengucapkan salam. Kegiatan bimbingan kelompok 

berakhir. 

 

D. Evaluasi 

1. Cara penilaian 

Penilaian pada kegiatan bimbingan kelompok dilihat dari keaktifan siswa 

dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil penilaian 

Berdasarkan keadaan dinamika kelompok yang ada dalam kelompok 

tersebut, dapat dilihat bahwa siswa aktif dalam mengemukakan 

pendapatnya masing-masing. 

 

Padang,     Juli 2019 

       Pelaksana Layanan 

 

 

 

 

Fadila Afriani 

  NIM. 15006036 
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BERSIKAP JUJUR DALAM KEHIDUPAN 

 

 

A. Pengertian Kejujuran 
 

Jujur jika diartikan secara baku adalah "mengakui, berkata atau 

memberikan suatu informasi yang sesuai kenyataan dan kebenaran". Dalam 

praktek dan penerapannya, secara hukum tingkat kejujuran seseorang biasanya 

dinilai dari ketepatan pengakuan atau apa yang dibicarakan seseorang dengan 

kebenaran dan kenyataan yang terjadi. Bila berpatokan pada arti kata yang baku 

dan harafiah maka jika seseorang berkata tidak sesuai dengan kebenaran dan 

kenyataan atau tidak mengakui suatu hal sesuai yang sebenarnya, orang 

tersebut sudah dapat dianggap atau dinilai tidak jujur, menipu, mungkir, 

berbohong, munafik atau lainnya. Jujur adalah Satu kata yang sesungguhnya 

mencerminkan siapa kita sebenarnya. Sebuah kejujuran merupakan ciri dari 

seorang umat, baik terhadap agamanya, komunitasnya maupun dunianya. 

Kejujuran itu akan membawa dampak yang positif apapun itu. 

 

B. Ciri-ciri orang yang tidak jujur: 
 

1. Jika menjawab, jawabannya berbelit-belit dan memberikan jawaban yang 

panjang lebar. 
 

2. Jika menjawab tatapan mata menggoyang ke arah kanan atau ke atas. 
 

3. Mata orang yang berbohong, pupil matanya membesar. 
 

4. Degub jantung orang yang berbohong kencang dan diikuti keluarnya 

keringat. 

 

C. Manfaat bagi orang yang jujur 
 

Manfaat bagi orang yang jujur dalam perkataan maupun perbuatannya, 

antara lain: 
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1. Perasaan enak dan hati tenang, jujur akan membuat pelakunya menjadi 

tenang karena ia tidak takut akan diketahui kebohongannya. 
 

2. Mendapatkan keberkahan dalam usahanya. 
 

3. Mendapat pahala seperti pahala orang syahid di jalan Allah SWT. 

4. Dijamin masuk Surga. 

5. Dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya 

D. Cara Melatih Kejujuran 
 

Kesadaran akan pentingnya jujur dalam hidup harus ditumbuhkan 

sejak kecil. Pendidikan dari keluarga dan sekolah harus mementingkan 

kejujuran seorang anak. Sebisa mungkin diupayakan agar anak senang berbuat 

jujur. Sistem pemberian reward dan punishment harus diterapkan. Ketika si 

anak berani berkata jujur diberikan hadiah dan jika berbohong diberikan 

hukuman. Pendekatan penuh perhatian dan lemah lembut harus diberikan 

orang tua agar anaknya meninggalkan sifar bohong. Begitupula ketika di 

sekolah, seorang siswa harus dihargai tidak hanya dari nilainya saja tapi dari 

kejujurannya juga 

 

Beberapa hal yang bisa dilakukan orangtua untuk melatih kejujuran : 

 

1. Selalu menerangkan dan meminta maaf jika tidak menepati janji. 

2. Jika kedapatan berbohong di muka anak, akuilah, dan jelaskan alasannya. 

3. Jangan mengatakan kebohongan untuk mendapatkan persetujuan anak. 

4. Jangan memberikan terlalu banyak aturan pada anak. 

5. Jangan terlalu sering memberikan hukuman pada anak. 

6. Jangan langsung marah jika anak melakukan kebohongan, tanyakan dulu 

mengapa. 
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Sumber: 

 

http://psikologi.infogue.com/ciri_ciri_orang_berbohong 

 

http://yenisfamilyblog.multiply.com/journal/item/19/MAMFAAT_BERKATA_J 

UJUR 

 

http://smartpsikologi.blogspot.com/2007/08/melatih-kejujuran-anak.html 
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http://yenisfamilyblog.multiply.com/journal/item/19/MAMFAAT_BERKATA_JUJUR
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1 Komponen Layanan Dasar 

2 Bidang Layanan Pribadi-Sosial 

3 Fungsi layanan Pemahaman dan pengembangan 

4 Topik bahasan  Meningkatkan kepercayaan diri 

5 Tujuan Anggota kelompok mampu tujuan dapat melatih diri 

dalam berkomunikasi, agar mereka lebih berani dan 

percaya diri ketika menyampaikan pendapat di depan 

orang lain 

6 Sasaran layanan PW, JRS, AR, HP, FRH, RFA, FDA, R, A, MRA 

7 Meteode dan Teknik Diskusi kelompok dengan memanfaatkan dinamika 

kelompok 

8 Waktu 60 menit 

9 Media/ alat 5. buku panduan pelaksanaan kegiatan bimbingan 

kelompok 

6. kursi sebanyak 11 buah 

10 Tempat pelaksanaan Ruang Kelas A-13 

11 Hari/ Tanggal  Jum’at, 21 Juli 2019 

12 Uraian kegiatan dan materi layanan 

 Tahap Pemimpin Kelompok  Anggota Kelompok 

 Pembentukan 1. Pemimpin kelompok 

mengucapkan salam dan 

terima kasih 

2. Berdoa sebelum kegiatan 

3. Pemimpin kelompok 

menjelaskan kegiatan yang 

akan dilakukan yaitu 

membahas pengertian, tujuan, 

cara-cara dan asas-asas 

kegiatan bimbingan 

kelompok  

4. Pemimpin kelompok 

memperkenalkan diri dan 

juga meminta anggota 

kelompok memperkenalkan 

diri secara bergantian 

1. Anggota kelompok 

menjawab salam 

2. Salah satu anggota 

kelompok 

memimpin doa 

3. Anggota kelompok 

mendengarkan 

penjelasan 

pemimpin 

kelompok  

4. Anggota kelompok 

memperkenalkan 

diri masing-masing  

 

 

5. Anggota kelompok 

RPL 

RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN 

DAN KONSELING 
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5. Pemimpin kelompok 

mengadakan permainan 

rangkaian nama 

6. Pemimpin kelompok 

mengadakan permainan 

mengikuti 

permainan 

rangkaian nama 

6. Anggota kelompok 

mengikuti 

permainan 

 Peralihan 1. Pemimpin kelompok kembali 

menjelaskan kegiatan yang 

akan dilaksanakan 

2. Pemimpin kelompok 

menjelaskan tentang topik 

tugas yang akan dibahas 

3. Pemimpin kelompok bertanya 

kepada anggota tentang 

kesiapan mengikuti kegiatan 

 

1. Anggota kelompok 

mendengarkan 

dengan seksama 

penjelasan dari 

pemimpin 

kelompok  

2. Anggota kelompok 

bertanya ketika ada 

hal yang belum 

dipahami 

3. Anggota kelompok 

siap untuk kegiatan 

selanjutnya  

 Kegiatan 1. Pemimpin kelompok 

menyampaikan masalah atau 

topik  tentang meningkatkan 

kepercayaan diri 
Mengadakan diskusi serta 

tanya jawab berkaitan dengan 

materi yang disampaikan.  

1. Anggota kelompok 

membahas masalah 

atau topik yang 

dikemukakan 

pemimpin 

kelompok secara 

tuntas dan 

mendalam 

2. Anggota kelompok 

secara aktif dan 

dinamis dalam 

pembahsan topik  

 

 Penyimpulan  4. Pemimpin meminta anggota 

untuk menyimpulkan hasil 

pembahasan 

5. Pemimpin kelompok meminta 

anggota untuk menyampaikan 

kesan setelah mengikuti 

kegiatan  

6. Pemimpin kelompok 

memberikan semangat dan 

penguatan sebelum kegiatan 

diakhiri 

1. Anggota kelompok 

menyimpulkan hasil 

pembahasan 

2. Anggota kelompok 

menyampaikan 

kesan selama 

mengikuti kegiatan 

kelompok 

3. Anggota kelompok 

bersemangat untuk 

mengikuti kegiatan 

selanjutnya 

 

 Penutup 1. Pemimpin kelompok 

mengemukakan bahwa 

kegiatan akan segera diakhiri  

1. Anggota kelompok 

menyampaikan 

pesan dan kesan 



173 

 

 

2. Membahas kegiatan lanjutan  

3. Menutup kegiatan 

mengikuti kegiatan 

kelompok  

2. Merencanakan 

kegiatan lanjutan  

 

 

 

13 Rencana penilaian 

dan tindak lanjut 

1. penilaian proses 

U: pemahaman anggota kelompok tentang topik yang 

dibahas 

C:perasaan anggota kelompok setelah layanan 

diberikan 

A: apa yang akan dilakukan anggota kelompok selain 

layanan diberikan 

2. penilaian hasil 

hubungan siswa dengan teman di sekolah setiap hari 

3. LAPELPROG dan tindak Lanjut 

Setelah kegiatan pelayanan dilakukan guru BK 

menyusun Laporan Pelaksanaan Program Layanan 

(LAPELPROG) yang memuat data penilaian hasil dan 

proses dengan disertai arah dan tindak lanjutnya. 

14 Keterkaitan dengan 

layanan lain 

1. konseling individual 

2. konseling kelompok 

        

Padang,      Juli 2019 

       Pelaksana Layanan 

 

 

 

       Fadila Afriani 

       NIM. 15006036 
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Permasalahan/ Bahasan : Meningkatkan kepercayaan diri 

B. Spesifikasi Kegiatan 

1. Bidang Layanan  : Pribadi 

2. Fungsi Layanan  : Pemahaman dan pengembangan 

3. Sasaran layanan  : PW, JRS, AR, HP, FRH, RFA, FDA, R, A, 

MRA 

C. Pelaksanaan layanan 

1. Hari/Tanggal   : Jum’at, 21 Juli 2019 

2. Tempat   : Ruang Kelas A-13 

3. Deskripsi dan komentar tentang pelaksanaan layanan: 

a. Tahap Pembentukan 

Kegiatan bimbingan kelompok dilakukan di SMK Negeri 9 

Padang. Sebelum kegiatan bimbingan kelompok dilaksanakan, 

pemimpin kelompok terlebih dahulu meminta anggota kelompok untuk 

duduk melingkar, setelah semua anggota kelompok duduk melingkar 

barulah pemimpin membuka kegiatan dengan mengucapkan salam dan 

terima kasih atas kesediaan anggota kelompok untuk hadir dalam 

kegiatan bimbingan kelompok. Kemudian pemimpin kelompok 

mengajak seluruh anggota kelompok untuk berdoa supaya kegiatan 

bimbingan kelompok dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh 

Allah SWT.  

Setelah membaca do’a, pemimpin kelompok pemimpin 

kelompok menjelaskan tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok yaitu 

agar siswa dapat berkembang potensi dirinya serta juga berkembang 

kemampuannya dalam memberikan tanggapan terhadap suatu topik, 

kemampuan dalam menanggapi pendapat orang lain, menghargai 

pendapat orang lain serta memiliki wawasan berkenaan dengan topik 

yang sedang dibahas. Setelah menjelaskan tujuan, pemimpin kelompok 
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kemudian menjelaskan mengenai cara pelaksanaan kegiatan, yaitu 

duduk melingkar dengan tujuan agar tercipta sebuah hubungan 

keakraban dan kehangatan diantara sesama anggota kelompok.  

Selanjutnya pemimpin kelompok juga menjelaskan mengenai 

asas yang dipakai dalam kegiatan ini, yaitu asas kerahasiaan dimana 

seluruh informasi yang dibahas tidak boleh dibicarakan diluar 

kelompok, kesukarelaan dimana seluruh anggota kelompok terbuka 

terhadap pendapat-pendapatnya, dan kenormatifan, dimana seluruh 

anggota kelompok harus mematuhi aturan dalam kegiatan bimbingan 

kelompok yaitu apabila ingin berbicara harus menunjuk tangan terlebih 

dahulu setelah pemimpin kelompok mempersilahkan untuk berbicara 

barulah anggota berbicara dan anggota kelompok yang lain ikut 

mendengarkannya.  

Setelah menjelaskan hal tersebut, pemimpin kelompok 

bertanya kembali, “bagaimana anda semua, ada yang ingin ditanyakan 

berkaitan dengan kegiatan kita ini?” seluruh anggota kelompok 

kemudian menyatakan bahwa sudah paham. Dan kegiatan selanjutnya 

adalah melaksanakan game agar anggota kelompok menjadi 

bersemangat dalam mengikuti kegiatan. .  

 

b. Tahap peralihan  

Pada tahap peralihan pemimpin kelompok kembali 

menjelaskan secara singkat mengenai cara pelaksanaan kegiatan 

bimbingan kelompok yang akan dilaksanakan, siswa diharapkan dapat 

menyampaikan pendapatnya mengenai topik yang akan dibahas. 

Setelah semua anggota kelompok memahami cara pelaksanaan 

kegiatan bimbingan kelompok, maka pemimpin kelompok 

menanyakan kesiapan para anggota untuk memasuki tahap kegiatan 

selanjutnya serta pemimpin kelompok membahas suasana perasaan 

dalam kelompok. Setelah semua anggota sudah merasa siap, maka 

kegiatan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. 
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c. Tahap kegiatan 

Kegiatan bimbingan kelompok ini yaitu membahas topik tugas 

yang berasal dari pemimpin kelompok. Topik yang dibahas sekarang 

mengenai meningkatkan kepercayaan diri. Topik tersebut dibahas 

secara bersama-sama oleh anggota kelompok yang dipandu pemimpin 

kelompok. Pertama, pemimpin kelompok meminta respon anggota 

kelompok mengenai pengertian ketegasan. Anggota kelompok masing-

masing mengeluarkan ide dan pendapatnya. Setelah pemimpin 

kelompok menjelaskan materi, kemudian pemimpin kelompok 

menanyakan tanggapan/ pendapat dari anggota kelompok mengenai 

materi yang sudah disampaikan tersebut. Tanggapan dari anggota 

kelompok antara lain yaitu salah satu cara untuk meningkatkan 

kepercayaan diri yaitu dengan selalu bersikap optimis, selalu yakin 

dengan kemampuan diri sendiri, senang bila mendapat kritikan dari 

teman, mengurangi rasa cemas dan takut, selalu berpikir positif. 

Anggota kelompok sangat bersemangat dan senang mengikuti 

kegiatan bimbingan kelompok. Anggota kelompok sudah banyak yang 

menunjuk tangan dan menyampaikan pendapat ketika diminta untuk 

merespon pertanyaan berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. 

Secara keseluruhan anggota kelompok sangat aktif dan sudah tidak 

ragu-ragu menyampaikan pendapat. 

 

d. Tahap Penyimpulan 

Setelah pembahasan topik, pemimpin kelompok meminta 

anggota kelompok untuk menyimpulkan pembahasan mengenai topik. 

Beberapa anggota kelompok menyimpulkan topik bahasan. Setelah itu, 

pemimpin kelompok meminta kesan dan komitnen setelah kegiatan 

agar pembahasan topik dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Beberapa anggota kelompok menyampaikan kesan dan komitmennya. 

Ada juga beberapa yang menyampaikan hal yang sama seperti anggota 

kelompok lainnya. 
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e. Tahap pengakhiran 

Pada tahap pengakhiran pemimpin kelompok menyatakan 

bahwa kegiatan bimbingan kelompok akan segera diakhiri dan akan 

dilanjutkan di kesempatan lain dengan topik yang berbeda. Kemudian, 

pemimpin kelompok juga membahas kegiatan selanjutnya tentang 

waktu pelaksanaan bimbingan kelompok berikutnya. Setelah itu, untuk 

menutup kegiatan pemimpin kelompok meminta anggota kelompok 

secara bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, dan pemimpin 

kelompok mengucapkan salam. Kegiatan bimbingan kelompok 

berakhir. 

 

D. Evaluasi 

1. Cara penilaian 

Penilaian pada kegiatan bimbingan kelompok dilihat dari keaktifan siswa 

dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. 

2. Deskripsi dan komentar tentang hasil penilaian 

Berdasarkan keadaan dinamika kelompok yang ada dalam kelompok 

tersebut, dapat dilihat bahwa siswa aktif dalam mengemukakan 

pendapatnya masing-masing. 
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MENINGKATKAN RASA PERCAYA DIRI 

 

A. Pengertian Kepercayaan Diri 

 

Bambang Hartono (1997:26) menyatakan anak yang penuh percaya diri 

akan memiliki kemauan yang besar untuk menempuh resiko dan mencoba hal-hal 

yang baru. Hambly (1995: 3) kepercayaan diri merupakan suatu keyakinan dalam 

diri seseorang untuk dapat menangani segala sesuatu dengan tenang, keyakinan 

dalam diri yang berupa perasaan dan angapan bahwa dirinya dalam keadaan baik 

sehingga memungkinkan individu tampil dan berperilaku dengan penuh 

keyakinan. 

 

Zakiah Daradjat (1968: 25) mengatakan bahwa kepercayaan diri kepada diri 

akan menyebabkan orang optimis dalam hidup. Setiap persoalan dan problem 

yang dating akan dihadapi dengan tenang. Dengan menelaah beberapa pengertian 

kepercayaan diri menurut beberapa ahli maka dapat disimpulkan bahwa 

kepercayaan diri merupakan keadaan dimana seseorang merasa optimis dan 

mampu untuk menghadapi berbagai persoalan dalam hidup dan berani mencoba 

hal-hal yang baru untuk kemajuan dalam hidupnya 

B.  Gejala Kurang Percaya Diri 

 

Rasa kurang percaya diri pada individu dapat dilihat dengan gejala-gejala 

tertentu yang dapat ditunjukkan dalam berbagai perilaku. Hambly (1995: 16) 

menjelaskan bahwa orng yang kurang percaya diri dalam menghadapi situasi 

tertentu akan mengalami gejala seperti: diare, berkeringat, kepala pusing(puning), 

jantung berdebar kencang, dan otot menjadi tegang dan panik. 

1. Tidak mempunyai rasa rendah diri 

2. Tidak ragu-ragu dalam bertindak 

3. Tidak takut gagal 
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C. Jenis-Jenis Kepercayaan Diri 

Menurut Hambly (1995: 19) ada dua jenis kepercayaan diri yaitu 

kepercayaan diri batin dan kepercayaan diri lahir. 

1. Kepercayaan diri batin adalah kepercayaan diri yang memberikan kepada 

individu perasaan dan anggapan bahwa individu dalam keadaan baik. Ada 

empat ciri utama yang khas bagi orang yang mempunyai kepercayaan diri 

batin yang sehat. Keempat ciri itu antara lain: 

a. Cinta diri 

Orang yang percaya diri mencintai diri mereka, dan cinta diri ini bukan  

merupakan  sesuatu  yang  dirahasiakan.  Orang  yang  percaya  diri peduli  

akan  dirinya  karena  perilaku  dan  gaya  hidupnya  adalah  untuk 

memelihara diri. 

b. Pemahaman 

Orang yang percaya diri batin juga sadar diri. Mereka tidak terus-menerus 

merenungi diri, tetapi secara teratur mereka memikirkan peraaan, pikiran 

dan perilaku mereka, dan  mereka selalu  ingin  tahu bagaimana pendapat 

orang lain tentang dirinya. 

c. Tujuan yang jelas 

Orang yang percaya diri selalu tahu tujuan hidupnya, karena mereka 

mempunyai pikiran yang jelas mengapa mereka melakukan tindakan 

tertentu dan mereka tah hasil yang bias diharapkan. d. Berpikir positif 

Orang yang mempunyai kepercayaan diri biasanya hidupnya 

menyenangkan. Salah satunya ialah karena mereka biasa melihat 

kehidupannya dari sisi yang positif dan mereka mengarap serta mencari jalan 

keluarnya. 

2. Jenis percaya diri lahir memungkinkan individu untuk tampil dan berperilaku 

dengan cara menunjukkan kepada dunia luar bahwa individu yakin akan 

dirinya. Untuk memberi kesan percaya diri pada dunia luar maka perlu 
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mengembangkan empat bidang keterampilan yaitu, menurut Hambly (1995: 

25): 

a. Komunikasi merupakan modal dasar siswa terbentuknya suatu keyakinan 
 

b. Ketegasan, sikap tegas akan menambah kepercayaan diri siswa. 
 

c. Penampilan diri, keterampilan diri ini akan mengajarkan pentingnya tampil 

sebagai orang yang percaya diri 

d. Pengendalian perasaan, dalam bergaul dengan teman-temannya di 

lingkungan sekolah, para siswa perlu mengendalikan perasaan karena 

setiap individu mempunyai sifat yang berbeda-beda. 
 

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Diri 

Hambly (1995: 10) mengatakan kepercayaan diri sesorang dipengaruhi 

oleh bebrapa faktor baik dari dalam individu itu sendiri maupun faktor dari luar 

atau lingkungan. Faktor dari dalam diri diantaranya: 

1. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 

2. Optimisme atau keyakinan diri 

3. Kemampuan berpikir rasional 

 

Sedangkan faktor dari luar antara lain yaitu keluarga, sekolah, teman sebaya 

dan masyarakat. 

E.  Upaya Meningkatkan Kepercayaan Diri 

Bambang Hartono (1997: 26) orang yang senang mencoba hal-hal yang 

baru akan banyak memperoleh pelajaran, baik dari keberhasilannya maupun 

kegagalannya. Orang semacam ini tidak menganggap kegagalan sebagai sesuatu 

yang menyedihkan, memalukan, dan mematahkan semangat, melainkan menjadi 

tahap untuk memulai langkah berikutnya kearah keberhasilan. 

 

Selain itu menurut Hambly 1995, ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

dalam meningkatkan atau mengemabngkan kepercayaan kepercayaan diri 

diantaranya sebagai berikut: 
 
1. Cinta, individu perlu dicintai tanpa syarat, bukan besarnya cinta tapi mutunya. 
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2. Rasa aman, bila individu meraa aman, mereka secara tidak langsung akan 

mencoba mengembangkan kemampuan mereka dengan menjawab tantangan 

serta berani mengambil resiko yang menarik. 
 

3. Model peran, dalam hal ini peran orang lain sangat dibutuhkan untuk dijadikan 

contoh bagi individu untuk dapat meningkatkan kepercayaan dirinya. 

 

4. Hubungan, melalui hubungan individu juga membangun raa sadar diri dan 

pengenalan diri, yang merupakan unsur penting dari rasa percaya diri. 
 

5. Kesehatan, jika mereka merasa sehat, dalam masyarakat bisa dipastikan 

biasanya mendapat lebih banyak perhatian, dorongan moral, dan bahkan 

kesempatan. 
 

6. Sumber daya, sumber daya memberikan dukungan yang kuat karena dengan 

perkembangan kemampuan anak memungkinkan mereka memakai kekuatan 

tersebut untuk menutupi kesalahan yang mereka miliki. 
 

7. Dukungan, anak membutuhkan dorongan dan pembinaan bagaimana 

menggunakan sumber daya yang mereka miliki. 
 

 

Sumber : 

 

 

www. dudung.Net 

 

 http://milis-bicara.blogspot.com 
 

 www.kapan lagi.com 
 

 

 

http://milis-bicara.blogspot.com/
http://www.kapan/
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DOKUMENTASI PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN 

KELOMPOK 

1. Topik/ materi: Pentingnya Komunikasi dalam Kehidupan Sehari-hari 

 

2. Topik/ materi: Pentingnya bersikap tegas dalam kehidupan sehari-hari 
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3. Topik/ materi: Keterbukaan diri 

 

4. Topik/ materi: Bersikap jujur dalam kehidupan 
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5. Topik/ materi: Meningkatkan Kepercayaan Diri 

 

 

 


