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ABSTRAK 

BIMBINGAN KELOMPOK DALAM MENGEMBANGKAN KONSEP 

DIRI REMAJA PANTIASUHAN ABDUL MALIK MUHAMMAD 

ALIYUN WAY KANDIS TANJUNG SENANG BANDAR LAMPUNG 

Oleh : 

Yuni Marina 
 

Bimbingan Kelompok adalah kegiatan kelompok diskusi yang menunjang 

perkembangan pribadi dan perkembangan sosial masing-masing individu-individu 

dalam kelompok, serta meningkatkan mutu kerja sama dalam kelompok guna aneka 

tujuan yang bermakna bagi para partisipan. Bantuan tersebut berupa pertolongan di 

bidang kognitif, fisik dan mental, karena belum mengenal identitas diri, ragu, sukar 

mengambil keputusan, masalah dalam hubungan interpersonal, bahkan kemampuan 

berkomunikasi dan bersosialisasi tidak berjalan dengan baik. 

 Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Pelaksanaan Bimbingan Kelompok 

dalam Mengembangkan Konsep Diri Remaja di Panti Asuhan Abdul Malik 

Muhammad Aliyun Way Kandis Tanjung Senang Bandar Lampung. 

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research), adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 

yang berkenaan bimbingan kelompok dan perkembangan konsep diri remaja di Panti 

Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Tanjung Senang Bandar 

Lampung. 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh Pembimbing Remaja, Pengasuh, serta anak asuh yang ada Panti 

Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way kandis Bandar Lampung. Dalam hal 

ini Penulis menggunakan metode non random sampling dalam memilih subyek-

subyek sampelnya, maka sampel dalam penelitian ini adalah pembimbing remaja di 

Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun yang berjumlah 3 orang dan anak 

asuh yaitu berjumlah 8 orang. Dalam analisa data digunakkan analisis kualitatif 

deskriptif, adapun dalam pengambilan kesimpulan menggunakan pendekatan berpikir 

induktif.  

  Berdasarkan hasil penelitian yang penulis teliti, yang ada pada data lapangan 

adalah bimbingan kelompok dapat berkembangnya konsep diri remaja dengan 

bersumber hasil wawancara dengan pembimbing dan pengasuh dan menggunakan 

teknik pemberian informasi (expository). Berkembangnya konsep diri remaja 

sehingga mereka makin percaya diri dan mendapatkan prestasi-prestasi yang 

memuaskan. Jadi kesimpulannya bahwa pelaksanaan bimbingan kelompok dalam 

mengembangkan konsep diri remaja di panti asuhan tersebut berjalan dengan baik. 

Dengan inilah bimbingan kelompok sangat penting bagi remaja asuh di Panti Asuhan 

Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung. 

 

Kata Kunci: Bimbingan Kelompok, Mengembangkan Konsep Diri Remaja. 
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MOTTO 

….                            

                

Artinya: “ ...... Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (Q.S. Ar-Ra’d 

[13] : 11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Skripsi ini berjudul “Bimbingan Kelompok Dalam Mengembangkan 

Konsep Diri Remaja Di Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun, Way 

Kandis Tanjung Senang Bandar Lampung.” Untuk memperjelas maksud dan 

tujuan dalam meneliti judul diatas maka penulis akan memberikan pengertian  

dengan penegasan sebagai berikut: 

Bimbingan kelompok adalah Suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua 

peserta dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan 

pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain-lain sebagainya, apa yang 

dibicarakan itu semuanya bermanfaat untuk diri peserta yang bersangkutan sendiri 

dan untuk peserta lainnya.
1
 

Bimbingan Kelompok adalah kegiatan kelompok diskusi yang menunjang 

perkembangan pribadi dan perkembangan sosial masing-masing individu-individu 

dalam kelompok, serta meningkatkan mutu kerja sama dalam kelompok guna 

aneka tujuan yang bermakna bagi para partisipan. 
2
 

 

                                                             
1Prayitno.”Layanan Bimbingan Dan Konseling Kelompok (Dasar dan Profil)”,Jakarta Ghalia Indonesia, 

1995, h.  178 
2Ibid, h. 23 
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Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa yang di maksud dengan bimbingan kelompok adalah proses pemberian 

bantuan yang di berikan kepada individu guna untuk mengembangkan potensi 

yang ada pada dirinya secara maksimal dengan memberikan informasi, 

diskusi, dan tanya jawab dengan memanfaatkan dinamika kelompok. 

Perkembangan merupakan pola perkembangan individu yang berawal 

pada konsepsi dan terus berlanjut sepanjang hayat dan bersifat involusi. 

Perkembangan mengandung makna adanya pemunculan sifat-sifat yang baru, 

yang berbeda dari sebelumnya.
3
 

Konsep diri remaja adalah pandangan dan perasaan tentang diri sendiri 

(persepsi diri) periode transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa atau 

masa belasan tahun atau jika seseorang menunjukkan tingkah laku tertentu 

seperti susah diatur, mudah terangsang, penarasan, dan remaja usia 13-14 

tahun.
4
 

Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun, terletak di Jalan Ratu 

Dibalau No.68 Way Kandis, Tanjung Senang Bandar Lampung. 

Berdasarkan uraian diatas, yang di maksud dengan judul skripsi ini 

adalah suatu studi yang membahas mengenai cara kerja sistematis yang di 

lakukan oleh pembimbing remaja dalam kegiatan bimbingan kelompok 

memberikan bantuan arahan kepada remaja, khusunya remaja yang berusia 

                                                             
3 F.J. Monks A.M., P. Knoers, Siti Rahayu Hajitono, Psikologi Perkembangan; Pengantar dalam 

Berbagai Bagiannya, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999), h. 262 
4 Muntholiah, Konsep Diri Positif Penunjang Prestasi PAI, (Semarang: gunung Jati Offset, 2002), h. 27 
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13-14 tahun di Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliun, Way Kandis 

Tanjung Senang Bandar Lampung yang sedang mengalami kurang 

berkembangnya konsep diri pada remaja sehingga timbul permasalahan pada 

identitas dirinya menjadi negatif. 

Arahan ini guna membantu remaja di Panti Asuhan Abdul Malik 

Muhammad Aliyun, Way Kandis Tanjung Senang Bandar Lampung, agar 

dapat mengembangkan konsep dirinya menjadi lebih positif sehingga dapat 

terbentuk identitas diri remaja dengan baik. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Judul yang penulis pilih dalam skripsi ini adalah suatu cara untuk 

mengetahui Pelaksanaan Bimbingan Kelompok Dalam Mengembangkan Konsep 

Diri Remaja di Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun, Way Kandis 

Tanjung Senang Bandar Lampung. 

Adapun yang menjadi alasan yang penulis, sehingga penulis 

menyampaikan maksud antara lain yaitu: 

1. Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk 

berkembangnya sosialisasi remaja, khususnya kemampuan komunikasi 

peserta layanan. Secara lebih khusus, layanan bimbingan kelompok 

bertujuan untuk mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, 

wawasan dan sikap yang menunjang perwujudan tingkal laku yang lebih 

efektif, yakni peningkatan kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun 



 

 

4 

nonverbal para peserta didik. Konsep diri merupakan faktor yang sangat 

menentukan dalam hubungan interpersonal, karena setiap individu  akan 

bertingkah laku sesuai dengan konsep dirinya. Hal ini berarti bahwa, 

apabila konsep diri seseorang positif, maka individu akan cenderung 

mengembangkan sikap-sikap postitif dalam dirinya sendiri. seperti rasa 

percaya diri yang baik serta kemampuan untuk melihat dan menilai diri 

sendiri secara positif. Sebaliknya bila individu memiliki konsep diri yang 

negatif, maka individu tersebut cenderung akan mengembangkan perasaan 

tidak mampu dan rendah diri, merasa ragu, dan kurang percaya diri. 

2. Remaja dengan konsep diri yang negatif akan mengalami kesulitan dalam 

penyesuaian diri dengan lingkungan sosial. Sehingga akan ada perbedaan 

karakteristik pada individu dengan konsep diri yang positif dan negatif 

dalam mengaktualisasikan dirinya terhadap lingkungan dan kehidupan 

sekitarnya, di panti asuhan tersebut remajanya mempunyai konsep diri 

yang negatif di antaranya belum mengenal identitas diri, ragu, sukar 

mengambil keputusan, masalah dalam hubungan interpersonal, bahkan 

kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi tidak berjalan dengan baik 

di Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun, Way Kandis Tanjung 

Senang Bandar Lampung. 

 

 

 



 

 

5 

C. Latar Belakang Masalah 

Kepribadian itu adalah gambaran saat seseorang tampil dihadapan orang 

lain dan akhirnya menimbulkan kesan bagi individu lain. Kepribadian dapat 

berkembang sebab kepribadian itu bersifat dinamis selama remaja tersebut mau 

belajar, menambah pengalaman serta kreativitas atau keterampilannya maka 

kepribadian remaja tersebut dapat berkembang semakin matang, bergantung 

kearah mana remaja tersebut mau  mengembangkan kepribadiannya, Selama 

perilaku remaja sangat menentukan kepribadiannya juga. Remaja di panti asuha 

tersebut berdasarkan hasil prasurvey, remajanya belum mengenal identitas diri, 

ragu, sukar mengambil keputusan, masalah dalam hubungan interpersonal, 

bahkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi tidak berjalan dengan baik. 

Pada dasarnya remaja menginginkan perilakunya berubah untuk menjadi 

yang lebih baik secara fisik maupun mental agar dapat berkembangnya konsep 

diri yang positif dan menemukankan identitas/jati dirinya. 

 Sebagaimana di jelaskan dalam QS. Ali‟Imron ayat 104: 

                           

          

 

Artinya: Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang  yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah  dari yang 

mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang  beruntung. (QS.Ali„Imron:104)
5
 

  

                                                             
5 Mushafaisyah, (Bandung:Hilal,2010), h. 63 
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Pikiran dan persepsi tentang diri ini lebih dikenal dengan istilah “konsep 

diri”
6
.Harry Stack Sullivan seperti yang dikutip Jalaluddin Rahmat berpen dapat, 

bahwa jika seseorang diterima oleh orang lain, dihormati dan disenangi karena 

keadaan dirinya, maka orang tersebut akan cenderung bersikap menghormati dan 

menerima dirinya.  

Sebaliknya bila orang lain selalu meremehkan, menyalahkan dan menolak 

dirinya, maka orang tersebut akan cenderung tidak menyenangi diri.
7
 Seseorang 

yang mengembangkan konsep diri positif, maka akan mengembangkan sifat-sifat 

positif pula, seperti keyakinan diri, harga diri dan penerimaan diri. Sebaliknya 

seseorang yang mengembangkan konsep diri negatif, maka akan merasa rendah 

diri, kurang mampu dan tidak percaya diri.
8
 

Lebih lanjut Mallary H. Collins menyatakan Kalau konsep dari negative 

tumbuh, maka terjadi perubahan kepribadian, terjadi pergeseran bertahap pada 

cara anak itu menilai dirinya sendiri. Ia mulai melihat dirinya mempunyai banyak 

sifat yang negatif dari pada yang positif. Ia menganggap kawan sebayanya lebih 

mampu, efektif dan kompeten, sehingga mengakibatkan makin kurang rasa 

bangga diri dan kurang berprestasi.
9
 

Anak yang mempunyai konsep diri negatif biasanya mencoba 

menghindarkan situasi yang mungkin menghasilkan kegagalan, frustasi, celaan 

                                                             
6Wasty Sumanto, Psykologi Pendidikan, (Jakarta: RinekaCipta, 1990), h. 175. 
7Jalaluddin Rahmat, Psikologi Komunikasi, ( Bandung:RemajaRosdaKarya, 2001 ), h.101. 
8Elizabeth B. Hurlock, Child Development, terj.MeitasariTjandrasa, Jilid II, (t.tp.:Gelora Aksara 

Pratama, 1993), h. 238. 
9Muntholi‟ah, Konsep Diri Positif Penunjang Prestasi PAI, (Semarang: GunungJati, 2002), h. 23 
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atau yang menekankan titik kelemahannya. Akibatnya mereka tidakmau mencoba 

jika diragukan kemungkinan sukses.Konsep diri sangatdipengaruhi oleh anggapan 

anak mengenai dirinya, yaitu sebagai suatu sukses atau kegagalan. Kesuksesan di 

antaranya akan meningkatkan motivasi dan usaha untuk keberhasilan di masa 

mendatang, sedangkan kegagalan akan melemahkan motivasi dan kemauan untuk 

berusaha.
10

 

Lebih lanjut Weiner menyatakan, bahwa orang-orang yang bermotifasi 

prestasinya tinggi melihatdirinya lebih mampu dari pada mereka yang bermotifasi 

prestasinya rendah.
11

Seseorang yang memiliki persepsi positif tentang dirinya, 

maka akan menjadikan konsep dirinya positif, sebagai hasil dari pengalaman- 

pengalamannya. Motif untuk berhasil adalah bersumber pada kepribadianyang 

stabil. Seseorang semasa berkembangnya lebih banyak mengalamikesuksesan dan 

keberhasilan seperti hadiah, persetujuan dan lain sebagainya,maka orang tersebut 

akan memiliki motif keberhasilan lebih kuat sebaliknyajika seseorang selama 

masa perkembangannya lebih banyak mengalami pengalaman-pengalaman 

kegagalan maka motif untuk berhasil pada orangtersebut cenderung melemah.
12

 

Dalam realitasosial, seseorang sering mendengar ungkapan anak bandel, 

bodoh karena kurangnya perhatian. Kalau dilihat, anak-anak seperti ini akan lebih 

banyak menerima cacian dan terabaikan dalam kehidupannya. Padamulanya, 

mungkin karena kesalahan kecil lalu mendapatkan tanggapan negatif, akan tetapi 

                                                             
10Elizabeth B. Hurlock, op. cit., h. 254. 
11MargaretE. Bell Gradler, “Learning and Instruction TheoriInto Practice”, terj. Munandir, Belajar dan 

Membelajarkan, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), h. 436. 
12E. Koeswara, MotifasiTeori Dan Penelitiannya, (Bandung: Angkasa, 1989), h. 131. 
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kalau terjadi secara terus menerus akan membuat anak merasa bahwa itu adalah 

suatu pengukuhan. Pada akhirnya anak yang demikian akan merasa dirinya adalah 

benar-benar bodoh, sehingga ia mengangg apapapun usaha yang dilakukan tidak 

akan ada gunanya. 

Menurut Hasanuddin, metode berasal dari bahasa jerman methodica, 

ajaran tentang metode.
13

 Dalam bahasa yunani metode berasal dari kata 

methodos, artinya jaln dalam bahasa arab di sebut thariq. Metode berarti cara 

yang telah diatur dan melalui proses pemikiran untuk mencapai suatu maksud. 

Dan metode  yang penulis pakai adalah teknik pemberian informasi disebut juga 

dengan metode ceramah, yaitu pemberian penjelasan oleh seorang pembicara 

kepada sekelompok pendengar. 

Sebagaimana di jelaskan dalam QS. Al-„Asr Ayat 1-3: 

                      

              

Artinya: demi masa. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian.kecuali  

orang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati   untuk 

kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran.(QS. Al- „Asr:1-3)
14

 

 

Perkembangan adalah merupakan pola perkembangan individu yang 

berawal pada konsepsi dan terus berlanjut sepanjang hayat dan bersifat 

involusi.Perkembangan mengandung makna adanya pemunculan sifat-sifat yang 

baru, yang berbeda dari sebelumnya. 

                                                             
13Munir, Metode Dakwah, (jakarta:kencana,2009), h.6.   
14Ibid.h. 601 
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Konsep diri remaja adalah pandangan dan perasaan tentang diri sendiri 

(persepsi diri) periode transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa atau masa 

belasantahun atau jika seseorang menunjukkan tingkah laku tertentu seperti susah 

diatur, mudah terangsang, penarasan, dan sebagainya. 

Jadi dengan adanya bimbingan kelompok dalam mengembangankan 

konsep diri remaja, di harapkan agar remaja  di Panti Asuhan Abdul Malik 

Muhammad Aliyun, Way Kandis Tanjung  Senang  Bandar Lampung dapat 

merubah perilakunya lebih positif lagi. 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini memfokuskan 

Masalah sebagai berikut: “Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Kelompok dalam 

mengembangkan konsep diri remaja di Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad 

Aliyun, Way Kandis Tanjung Senang Bandar Lampung ?” 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang di harapkan peneliti: 

Untuk mengetahui “Pelaksanaan Bimbingan Kelompok dalam 

mengembangkan Konsep Diri Remaja di Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad 

Aliyun Way Kandis Tanjung Senang Bandar Lampung.” 
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Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis: 

Memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya di  bidang 

Bimbingan kelompok tentang hubungan konsep diri remaja bagi orang tua, 

mahasiswa, penelitian ini dapat digunakan agar dapat memperoleh gambaran 

tentang keadaan remaja saat ini dan lebih memberikan perhatian, penghargaan 

dan mengarahkan anak kepada hal-hal positif agar memiliki konsep diri yang 

positif. 

2. Manfaat Praktis: 

    Hasil penelitian ini diharapkan untuk menjadi bahan evaluasi 

pembimbing remaja dan membantu pembimbing remaja dalam metode 

bimbingan kelompok yang di gunakan dan pelaksanaan bimbingan kelompok 

dalam mengembangkan konsep diri remaja di panti asuhan  Abdul Malik 

Muhammad Aliyun, Way Kandis Tanjung Senang Bandar Lampung. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini adalah termasuk penelitian 

lapangan ( field research ), yaitu suatu jenis penelitian yang berusaha untuk 

mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan di 
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lapangan.
15

Penelitian ini akan dilaksanakan di Panti Asuhan Abdul Malik 

Muhammad Aliun Way KandisTanjung Senang Bandar Lampung. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Secara 

terminologis, penelitian kualitatif seperti yang telah didefinisikan Bogdan dan 

Taylor sebagaimana di kutip oleh Lexy Moleong metodologi kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang dapat di amati. Menurut 

mereka, pendekatan ini di arahkan pada latar dan individu tersebut secara 

Holistic (utuh). Menurut Creswell pendekatan kualitatif yaitu metode - 

metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah 

individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau 

kemanusiaan.
16

 

Penelitian kualitatif mencangkup penggunaan subjek yang dikaji dan 

kumpulan berbagai data empiris, studi kasus, pengalaman pribadi, intropeksi, 

dan visual yang menggambarkan saat-saat dan makna keseharian dan 

problematis dalam kehidupan seseorang.
17

 Sejalan dengan itu peneliti juga 

menerapkan aneka metode yang saling berkaitan, dengan selalu berharap 

untuk mendapatkan hasil yang lebih baik mengenai subjek kajian yang sedang 

dihadapi. Pendekatan ini dianggap paling tepat untuk diterapkan dalam 

                                                             
15 M. Ahmad Anwar, Prinsip-prinsip Metodologi Research ( Yogyakarta : Sumbangsih, 1975 ), h. 22 
16 John W. Creswell, Reseach Desain Kualitatif, Kuantitatif, and Mixed Metdhods  Approaches. Third 

Edition, di terjemahkan oleh Ahmad Awaid, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010 ), h.  4 
17 Norman K Denzin dan Yvonna S. Lincoln, Handbook of  Qualitative Research, diterjemahkan oleh 

Dariyatno,Badrus samsul Fata, Abi, John Rinaldi ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009 ), h .  2 
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penelitian terkait Bimbingan Kelompok dalam mengembangkan Konsep Diri 

Remaja, Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Tanjung 

Senang Bandar Lampung. 

2. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif.  Deskriptif  yaitu 

suatu penelitian yang hanya menggambarkan, melukiskan memaparkan, dan 

melaporkan suatu keadaan objek penelitian.
18

 Dari pengertian ini, maka 

penelitian yang penulis gagas hanya ditujukan untuk melukiskan, 

menggambarkan, atau melaporkan kenyataan-kenyataan yang lebih terfokus 

pada Bimbingan Kelompok Dalam Mengembangkan Konsep Diri Remaja Di 

Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Tanjung Senang 

Bandar Lampung. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah “ jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri -  

cirinya akan diduga, yang dimaksudkan untuk diteliti‟‟.
19

 Sedangkan menurut 

Sudjana, “ populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin hasilnya 

menghitung atau mengukur, kuantitatif maupun kualitatif mengenai 

karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas 

                                                             
18Ibid, h. 33  
19 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, ( Yogyakarta : PT. Adi Ofset, 1991 ), h.  220 
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yang ingin dipelajari sifat – sifatnya.
20

 Populasi yang ada pada panti tersebut 

ada 45 orang remaja, yang masing-masing terdiri dari 25 remaja putra dan 20 

remaja putri yang di bimbing oleh 5 orang pembimbing remaja. 

b. Sampel  

 Sampel adalah Sebagian yang diambil dari keseluruhan objek 

yang diteliti yang dianggap mewakili terhadap seluruh populasi dan diambil 

dengan menggunakan teknik tertentu.
21

 Dalam penelitian ini, tidak semua 

populasi  akan dijadikan sumber data, melainkan dari sempel saja, 

pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode non random 

sampling, yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang sama 

untuk dijadikan anggota sampel.
22

 Sampelnya dengan ketentuan remaja 

yang berusia 13-14 tahun. 

Populasi yang diteliti agar lebih spesifik perlu diadakan pemilihan 

objek secara khusus yang akan diteliti, dalam hal ini adalah sampel 

penelitian. Untuk itu diperlukan taknik sampling ( cara yang digunakan 

untuk mengambil sampel ).
23

 

Berdasarkan pendapat diatas, kriteria untuk menjadi sampel dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Remaja yang berusia 13 sampai 14 tahun. 

                                                             
20 Sudjana, Metode Statistik, ( Bandung : Tarsito, 2002 ), h. 6 
21Ali Muhammad, Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi, ( Bandung : Angkasa, 1987), h.  193 
22 Sutrisno Hadi, Loc. Cit, h. 80 
23 Sutrisno Hadi, Metodologi Research ( Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM,  1973 

), h. 75 
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2. Remaja yang sudah tinggal selama 3 tahun di panti tersebut. 

3. Remaja yang sudah mengembangkan konsep diri. 

4. Remaja yang sudah mengikuti kegiatan  bimbingan kelompok yang di 

laksanakan oleh pembimbing remaja.  

Setelah penulis mengelompokkan kategori dari ciri-ciri yang sudah 

ditentukan, maka disini penulis mengabil sampel 8 orang remaja, yang 

terdiri dari 4 orang remaja putra dan 4 orang remaja putri dari 45 orang 

remaja yang telah mengikuti bimbingan kelompok di Panti Asuhan Abdul 

Malik Muhammad Aliun Way Kandis Tanjung Senang Bandar Lampung. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

      Teknik pengumpulan data adalah  cara-cara yang dilakukan untuk 

mengumpulkan, mencari, dan memperoleh data dari responden sertainformasi 

yang telah ditentukan. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik pengambilan data melalui observasi wawancara, dan 

dokumentasi. Alat pengumpulan data sesuai dengan teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan observasi berupa lembar 

observasi atau daftar checklist dan panduan wawancara mendalam pada 

narasumber. 

a. Observasi adalah suatu teknik atau metode yang dilakukan peneliti untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan dengan cara terjun langsung kelokasi 

penelitian. Dengan kata lain observasi merupakan pengamatan secara 

cermat dan sistematis pada suatu objek penelitian. Biasanya peneliti akan 
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ikut serta dalam kegiatan dilokasi penelitian. dan yang penulis pilih adalah 

observasi partisipatif. Observasi partisifatif
24

 adalah peneliti terlibat 

dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang di amati atau yang di 

gunakan sebagai sumber data penelitian. 

b. Wawancara ialah teknik pengumpulan data melalui Tanya jawab secara 

lisan antara peneliti dengan informan secara tatap muka atau secara 

langsung untuk mendapatkan informasi yang mendalam.
25

penulis memilih 

wawancara terstruktur, wawancara terstruktur adalah teknik pengumpulan 

data, bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti 

tentang informasi apa yang di peroleh. 

c. Dokumentasi 

Menurut Suharsimi Arikunto, metode Dokumentasi adalah 

mencari data mengenai hal – hal atau variabel berupa catatan, transkip, 

buku, surat kabar, notulen rapat, agenda dan sebagainya. 
26

  Penelitian ini 

menggunakan teknik  dokumentasi yang membahas terkait Sejarah  Panti 

Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun, Way KandisTanjung Senang 

Bandar Lampung, foro – foto, dan aspek – aspek yang terkait didalamnya. 

Dalam penelitian ini agar lebih lengkap,  penulis mengunakan dua 

sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.  Data primer yaitu data 

                                                             
24 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan,(Bandung:Alfabeta,2015),h.310 
25Ibid,h. 319 
26 Kartini Kartono, Op. Cit, h. 136 
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yang didapatkan langsung oleh peneliti, dan tentunya terkait langsung 

dengan pokok bahasan.
27

 

           Data primer yang dimaksud yaitu, dengan menggunakan interview 

sebagai sumber utama, sedangkan observasi serta dokumentasi sebagai 

data pendukung ( skunder ).  

5.  Teknik Analisa Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

interaktif yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman. Menurut Miles dan 

Huberman, model interaktif terdiri dari tiga hal utama yaitu reduksi data, 

penyajian data/model data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu 

yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data 

dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut 

analisis.  

Dalam hal ini, reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang 

mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam 

suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. 

Lalu, penyajian data/ model data yaitu suatu kumpulan informasi yang tersusun 

yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dan 

yang terakhir, penarikan kesimpulan/verifikasi yaitu sebuah tahap akhir proses 

pengumpulan data yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah 

ditampilkan dan begitu kesimpulan yang diambil. Dengan begitu, kesimpulan 

                                                             
27 Cholid Nurboko, Metodologi Penelitian ( Jakarta : Bumi Aksara, 1998 ), h. 43 
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yang telah diambil dapat sebagai pemicu peneliti untuk lebih memperdalam lagi 

proses observasi dan wawancaranya. Serta, verifikasi ini merupakan hal penting 

karena peneliti dapat mempertahankan dan menjamin validitas dan reliabilitas 

hasil temuannya. 

 

G. Tinjauan Pustaka 

Untuk menghindari Plagiat dalam suatu hal yang akan diteliti berdasarkan 

fakta dan bukti yang ada Penelitian Tentang “Bimbingan Kelompok Dalam 

Mengembangkan Konsep Diri Remaja Di Lampung” dari beberapa penelitian-

penelitian mengungkap tentang Bimbingan Kelompok Dalam Mengembangkan 

Konsep Diri Remaja, ditemukan beberapa penelitian yang semisal diantaranya : 

Skripsi yang disusun oleh Reska Jurusan Bimbingan dan konseling Fakultas 

keguruandan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya palembang  pada tahun 2010 

“Aplikasi Layanan Bimbingan Kelompok Berbasis Islam Untuk Meningkatkan Self 

Esteem Pada Siswa Kelas XI IPS SMA 1 Indralaya” Hasil dari Skripsi  ini adalah 

berfokus terhadap peningkatan rasa harga diri sebelum di berikan tindakan 

menunjukkan harga diri yang negatif (kategori rendah dan sedang) setelah di berikan 

tindakan menjadi harga diri positif (kategori sedang dan tinggi).
28

 

 Selanjutnya skripsi yangdisusun oleh Edi Irawan Jurusan Bimbingan dan Konseling 

Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan 2011“ Efektifitas 

Teknik Bimbingan Kelompok Untuk Meningkatkan Konsep Diri Remaja (studi pre 

                                                             
28http://skripsi.bimbingankelompok.com/id/arsip/2010/id.html reska,2010.Di akses tanggal, 2 februari 

2017 

http://skripsi.bimbingan/
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eksperimen pada siswa kelas X SMK Yapema Gading Rejo Lampung )” Hasil dari 

Skripsi ini adalah menunjukkan adanya peningkatan konsep diri dengan 

menggunakan teknik bimbingan konseling kelompok,hal ini di buktikan dengan 

terjadinya perubahan yang signifikan pada diri siswa yang memiliki konsep diri 

negatif/rendah mengarah pada perubahan konsep diri positif.
29

 

 Selanjutnya skripsi yang disusun oleh  Rury Muslifar  Jurusan Bimbingan dan 

Konseling fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Mulawarman 

kalimantan timur “Efektifitas Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok Dalam 

Mengembangkan Konsep Diri Positif” hasil dari Skripsi ini adalah membahas 

layanan bimbingan kelompokefektif sebagai upaya dalam mengembangkan konsep 

diri positif siswa dan ada peningkatan signifikan konsep diri setelah mengikuti 

layanan bimbingan kelompok.
30

 

 Dari semua penelitian yang ada penulis menegaskan bahwa penelitian yang 

dilakukan penulis berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian yang 

dilakukan oleh penulis berfokus pada  pemberian bimbingan kelompok dalam 

mengembangkan konsep diri remaja dengan menggunakan teknik pemberian 

informasi (expository) untuk mengetahui keberhasilan atau tidaknya sebuah 

bimbingan kelompok yang diberikan para pembimbing remaja di Panti Asuhan Abdul 

Malik Muhammad Aliyun, Way Kandis Tanjung Senang Bandar Lampung. 

                                                             
29http://journal.uad.ac.id/index.php/PSIKOPEDAGOGIA/article/view/2459.Diakses tanggal 2 februari 

2017  
30https://i-rpp.com/index.php/jptbk/article/download/244/246.diakses tanggal 12 februari 2017 



BAB II 

BIMBINGAN KELOMPOK DALAM MENGEMBANGKAN KONSEP DIRI 

REMAJA 

 

A. Bimbingan Kelompok   

1. Pengertian Bimbingan Kelompok 

Bimbingan adalah peroses pemberian bantuan yang di lakukan oleh 

orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anan-

anak remaja, atau orang dewasa, agar orang yang di bimbing dapat 

mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan 

memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dandapat di 

kembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.
1
 

Sementara yang di maksud dengan bimbingan kelompok adalah suatu 

kegiatan yang di lakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan 

dinamika kelompok. Artinya, semua peserta dalam kegiatan kelompok saling 

berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, apa 

yang di bicarakan itu semuanya bermanfaat untuk diri peserta yang 

bersangkutan sendiri dan untuk peserta lainnya.
2
 

Prayitno menjelaskan bahwa bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan 

yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika 

kelompok. Menurut Winkel & Sri Hastuti,  Bimbingan Kelompok adalah 

kegiatan kelompok diskusi yang menunjang perkembangan pribadi dan 

                                                             
1
Prayitno dan Erman Amti, Dasar-Dasar Dan Bimbingan Konseling, Jakarta, Rineka Cipta, 

2014, h. 99 
2
Prayitno.”Layanan Bimbingan Dan Konseling Kelompok(Dasar dan Profil)”,Jakarta Ghalia 

Indonesia, 1995, h.  178 
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perkembangan sosial masing-masing individu-individu dalam kelompok, 

serta meningkatkan mutu kerja sama dalam kelompok guna aneka tujuan 

yang bermakna bagi para partisipan.
3
 Sementara Wibowo dalam bukunya 

menyatakan bahwa yang di maksud dengan bimbingan kelompok adalah 

suatu kegiatan kelompok dimana pimpinan kelompok menyediakan 

informasi-informasi dan mengarahkan diskusi agar anggota kelompok 

menjadi lebih sosial atau untuk membantu anggota-anggota kelompok untuk 

mencapai tujuan-tujuan bersama.
4
 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa yang di maksud dengan bimbingan kelompok adalah proses 

pemberian bantuan yang di berikan kepada individu guna untuk 

mengembangkan potensi yang ada pada dirinya secara maksimal dengan 

memberikan informasi, diskusi, dan tanya jawab dengan memanfaatkan 

dinamika kelompok. 

2. Tujuan Bimbingan Kelompok 

 Secara umum layanan bimbingan kelompok bertujuan 

untukberkembangnya sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi 

peserta layanan.
5
 

                                                             
3
Ibid, h. 23 

4
Wibowo, Mungin Edi.2005.”Konseling Kelompok Perkembangan”.UNNES Press, 

Semarang:205, h. 17    
5
Wibowo, Mungin Edi. 2005.”Konseling Kelompok Perkembangan” ,UNNES press, 
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 Secara lebih khusus, layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk 

mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan dan sikap 

yang menunjang perwujudan tingkal laku yang lebih efektif, yakni 

peningkatan kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun nonverbal para 

pesertadidik.
6
Selain itu, tujuan khusus bimbingan kelompok ialah: 

a. Melatih peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat di hadapan 

teman-temannya. 

b. Melatih pesertadidik dapat bersikap terbuka didalam kelompok. 

c. Melatih peserta didik untuk dapat membina keakraban bersama teman-

teman dalam kelompok khususnya dan teman diluar kelompok pada 

umumnya. 

d. Melatih peserta didik untuk dapat mengendalikan diri dalam kegiatan 

kelompok. 

e. Melatih peserta didik untuk dapat bersikap tenggang rasa dengan orang 

lain. 

f. Melatih peserta didik untuk memperoleh keterampilan sosial. 

g. Membantu peserta didik mengenali dan memahami dirinya dalam 

hubungannya dengan orang lain. 

Layanan bimbingan kelompok dimaksudkan untuk memungkinkan 

peserta didik secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari 

narasumber(terutama pembimbing remaja) yang bermanfaat untuk kehidupan 

                                                             
6
 Prayitno, Layanan L.1-L.9(Padang;Universitas Negeri Padang, 2004), h. 3 
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sehari-hari baik sebagai pelajar, anggota keluarga dan masyarakat. Bahan 

yang di maksud dapat juga dipergunakan sebagai acuan untuk mengambil 

keputusan.
7
 

3. Fungsi  Layanan Bimbingan Kelompok  

Fungsi dari layanan bimbingan kelompok diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

a. memberi kesempatan yang luas untuk berpendapat dan memberikan 

tanggapan tentang berbagai hal yang terjadi di lingkungan sekitar. 

b. mempunyai pemahaman yang efektif, objektif, tepat, dan cukup luas 

tentang berbagai hal tentang apa yang mereka bicarakan. 

c. menimbulkan sikap yang positif terhadap keadaan sendiri  dan 

lingkungan mereka yang berhubungan dengan hal-hal yang mereka 

bicarakan dalam kelompok. 

d. menyusun program-program kegiatan untuk mewujudkan penolakan 

terhadap sesuatu hal yang buruk dan memberikan dukungan terhadap 

sesuatu hal yang baik. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang nyata dan 

langsung untuk membuahkan hasil sebagaimana apa yang mereka 

programkan semula.
8
 

 

                                                             
7
Abu Bakar M. Luddin, Dasar-Dasar Konseling,(Bandung: Ciptapustaka Media 

Perintis,2010),h. 47 
8
 Nursalim Mochamad, Pengembangan Profesi Bimbingan dan Konseling, Jakarta, Erlangga 

2015 h. 24  
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4. Isi Layanan Bimbingan Kelompok  

Layanan bimbingan kelompok membahas materi atautopik-topik 

umum baik topik tugas maupun topik bebas. Yang di maksud topik tugas ialah 

topik atau pokok bahasan yang diberikan oleh pembimbing (pimpinan 

kelompok) kepada kelompok untuk dibahas. Sedangkan topik bebas adalah  

suatu topik atau pokok bahasan yang di kemukakan secara bebas oleh anggota 

kelompok. Secara bergiliran anggota kelompok mengemukakan topik secara 

bebas, selanjutnya dipilih mana yang akan dibahas terlebih dahuludan 

seterusnya. 

Topik-topik yang dibahas dalam layanan bimbingan kelompok baik 

topik bebas maupun topik tugas dapat mencakup bidang-bidang 

pengembangan kepribadian, hubungan sosial, pendidikan, karier, kehidupan 

berkeluarga, kehidupan beragama dan lain sebagainya. Topik pembahasan 

bidang-bidang di atas dapat diperluas ke dalam subbidang yang relevan. 

Misalnya mengembangkan konsep diri remaja, perilaku negatif yang diubah 

ke perilaku yang positif.
9
 

5. Asas-Asas Bimbingan Kelompok 

Menurut prayitno ada empat asas-asas dalam bimbingan kelompok, 

yaitu: “asas  kerahasiaan yaitu anggota kelompok harus menyimpan dan 

merahasiakan data apa saja dan informasi yang di dengar dan yang di 

                                                             
9
 Tohirin,Bimbingan dan Konseling di Sekolah  dan Madrasah,(Jakarta: Rajawali Pers, 

2007),h. 173 
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bicarakan dalam kelompok terutama hal-hal yang tidak boleh dan tidak layak 

diketahui oleh orang lain, asas keterbukaan yaitu semua peserta bebas dan 

terbuka mengeluarkan pendapat ide  saran dan apa saja yang di sarankan dan 

yang dipikirkannya, asas kesukarelaan yaitu semua peserta dapat 

menampilkan dirinyasecara spontan tanpa disuruh-suruh atau malu-malu atau 

dipaksa oleh teman yang lain oleh pemimpin kelompok, asa kenormatifan 

yaitu semua yang di bicarakan dan yang dilakukan dalam kelompok tidak 

boleh bertentangan dengan norma-norma dan peraturan yang berlaku.‟‟
10

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asas dalam kegiatan 

bimbingan kelompok ada empat yaitu: asas kerahasiaan, asas keterbukaan, 

asas kesukarelaan, dan asas kenormatifan. Asas-asas bimbngan kelompok 

perlu dilaksanakan supaya kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan 

dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama dalam kelompok.   

6. Tahapan Pelaksanaan Bimbingan Kelompok 

a. Tahap 1 Pembentukan 
11

 

Tahap ini merupakan tahap penenalan, tahap pelibatan diri atau tahap 

memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. 

Pada tahap ini pada umumnya para anggota saling memperkenalkan 

diri dan juga mengungkapkan tujuan ataupun harapan-harapan yang ingin 

dicapai baik oleh masing-masing sebagian, maupun seluruh anggota.  

                                                             
10

Nursalim Mochamad,Op.Cit, h. 30 
11

Hartinah Sitti, Konsep Dasar Bimbingan Kelompok (Bandung:Refika Aditama, 2009), h. 
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Memberikan penjelasan tentang bimbingan kelompok sehingga 

masing-masing anggota akan tahu apa arti dari bimbingan kelompok dan 

mengapa bimbingan kelompok harus dilaksanakan serta menjelaskan 

aturan main yang akan di terapkan dalam bimbingan kelompok ini. 

Jika ada masalah dalam proses pelaksanaannya, mereka akan 

mengerti bagaimana cara menyelesaikannya. Asas kerahasiaan juga 

disampaikan kepada seluruh anggota agar orang lain tidak mengetahui 

permasalahan yang terjadi pada mereka. 

b. Tahap II Peralihan 
12

 

tahap kedua merupakan “jembatan” antara tahap pertama dan 

ketiga. Ada kalanya jembatan di tempuh dengan amat mudah dan lancar, 

artinya para anggota kelompok dapat segera memasuki kegiatan tahap 

ketiga dengan penuh kemauan dan kesukarelaan. 

Ada kalanya juga jembatan itu di tempuh dengan susah payah, 

artinya para anggota kelompok tidak mau memasuki tahap kegiatan 

kelompok yang sebenarnya, yaitu tahap ketiga. 

Dalam keadaan seperti ini pemimpin kelompok, dengan gaya 

kepemimpinannya yang khas, membawa para anggota meniti jembatan itu 

dengan selamat. 

Adapun yang di laksanakan dalam tahap ini yaitu: 

1. menjelaskan kegiatan yang akan di tempuh pada tahap berikutnya. 
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2. menawarkan atau mengamati apakah para anggota sudah siap 

menjalani kegiatan pada tahap selanjutnya. 

3. membahas suasana yang terjadi. 

4. meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota. 

5. bila perlu kembali kepada beberapa aspek tahap pertama. 

c. Tahap III Kegiatan
13

 

Tahap ini merupakan inti dari kegiatan kelompok, maka aspek-

aspek yang menjadi isi dan pengiringnya cukup banyak, dan masing-

masing aspek tersebut perlu mendapat perhatian yang seksama dari 

pemimpin kelompok. 

Ada beberapa yang harus dilakukan oleh pemimpin dalam tahap 

ini, yaitu sebagai pengatur proses kegiatan yang sabar dan terbuka, aktif 

akan tetapi tidak banyak bicara, dan memberikan dorongan dan penguatan 

serta penuh empati. 

Tahap ini ada berbagai kegiatan yang dilaksanakan, yaitu: 

1. Masing-Masing Anggota Secara Bebas Mengemukakan Masalah Atau 

topik bahasan. 

2. Menetapkan masalah atau topik yang akan di bahas terlebih dahulu. 

3. Anggota membahas masing-masing topik secara mendalam dan tuntas. 
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4. Kegiatan selingan. Kegiatan tersebut di lakukan dengan tujuan agar 

dapat terungkapnya masalah atau topik yang dirasakan, dipikirkan dan 

dialami oleh anggota kelompok. 

Selain itu dapat terbahasnya masalah yang dikemukakan secara 

mendalam dan tuntas serta ikut sertanya seluruh anggota secara aktif dan 

dinamis dalam pembahasan baik yang menyangkut unsur tingkah laku, 

pemikiran ataupun perasaan. 

d. Tahap IV Pengakhiran
14

 

pada tahap pengakhiran bimbingan kelompok, pokok perhatian 

utama bukanlah pada beberapa kali kelompok itu harus bertemu, tetapi 

pada hasil yang telah dicapai oleh kelompok itu.  

Kegiatan kelompok sebelumnya dan hasil-hasil yang di capai 

setidaknya harus mendorong kelompok itu harus melakuakan kegiatan 

sehingga tujuan bersama tercapai secara penuh. 

Dalam hal ini ada kelompok yang menetapkan sendiri kapan 

kelompok itu akan berhenti melakukan kegiatan dan kemudian bertemu 

kembali umtuk melakukan kegiatan.  

Ada beberapa hal yang di lakukan pada tahap ini, yaitu: 

1. Pemimpin kelompok mengemukakan bahwa kegiatan akan segera 

diakhiri. 
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2. Pemimpin dan anggota kelompok mengemukakan kesan dan hasil-

hasil kegiatan. 

3. Membahas kegiatan lanjutan. 

4. Mengemukakan pesan dan harapan. 

Setelah semua tahap tersebut telah terlaksana, kemudian diadakan 

evaluasi dan follow up. Folow up dapat dilaksanakansecara kelompok maupun 

secara individu. Pada kegiatan tindak lanjut ini para anggota kelompok dapat 

membicarakan tentang upaya-upaya yang telah di tempuh, mereka dapat 

melaporkan kesulitan-kesulitan yang mereka temui, berbagai kesukacitaan 

dan keberhasilan dalam kelompok. Para anggota kelompok menyampaikan 

tentang pengalaman mereka dan hasilnya selama mengikuti kegiatan 

bimbingan kelompok dalam kehidupan sehari-hari. 

 Pemimpin kelompok dapat mengadakan evaluasi dengan memberikan 

pertanyaan atau wawancara dengan batas tertentu dan dilihat apakah anggota 

sudah dapat menguasai topik yang di bicarakan atau belum. Hal tersebut dapat 

memberi gambaran akan keberhasilan kegiatan kelompok.  

7. Teknik Bimbingan Kelompok 

 Macam-macam  teknik bimbingan  kelompok: teknik pemberian 

informasi, dikusi kelompok, teknik pemecahan masalah,permainan 

peran,permainan simulasi,teknik penciptaan suasana kekeluargaan, 

karyawisata.Metode yang penulis pilih adalah: 
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   a. Teknik Pemberian Informasi (expository) 

 Teknik pemberian informasi disebut juga dengan metode ceramah, 

yaitu pemberian  penjelasan oleh seorang pembicara kepada sekelompok 

pendengar.
15

 Pelaksanaan teknik pemberian informasi mencakup tiga hal, 

yaitu : perencanaan, pelaksanaan, penilaian. Keuntungan teknik 

pemberian informasi antara lain adalah : (a) dapat melayani banyak 

orang, (b) tidak membutuhkan banyak waktu sehingga efisien, (c) tidak 

terlalu banyak memerlukan fasilitas, (d) mudah dilaksanakan disebanding 

dengan teknik lain. Sedangkan kelemahannya adalah antara lain : (1) 

sering dilaksanakan secara menolog, (2) individu yang mendengarkan 

kurang aktif, (3) memerlukan ketrampilan berbicara, supaya penejelasan 

menjadi menarik. 

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan  tersebut, pada waktu 

memberikan informasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu: 

1. Sebelum memilih teknik pemberian informasi, perlu dipertimbangkan 

apakah cara tersebut merupakan cara yang paling tepat untuk 

memenuhi kebutuhan individu yang dibimbing. 

2. Mempersiapkan bahan informasi dengan sebaik-baiknya. 

3. Usahakan untuk menyiapkan bahan yang dapat dipelajari sendiri oleh 

pendengar atau siswa. 
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Syaodih, nana, s. Bimbingan Konseling dalam Praktek, bandung maestro:2006, hlm. 120 
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4. Usahakan berbagai variasi penyampaian agar pendengar menjadi 

lebih aktif. 

5. Gunakan alat  bantu  yang dapat memperjelas pengertian pendengar 

terhadap layanan yang disampaikan. 

b. Diskusi Kelompok 

        Diskusi kelompok adalah percakapan yang telah direncanakan 

antara tiga orang atau lebih dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau 

untuk memperjelas suatu persoalan, dibawah p impinan seorang pemimpin. 

Didalam melaksanakan bimbingan kelompok, diskusi kelompok tidak hanya 

untuk memecahkan masalah, tetapi juga untuk mencerahkan persoalan, serta 

untuk mengembangkan pribadi.
16

 Ada tiga macam tujuan diskusi kelompok 

yaitu:  

1. Untuk mengembangkan terhadap diri sendiri. 

2. Untuk mengembangkan kesadaran tentang diri. 

3. Untuk mengembangkan pandangan baru mengenai hubungan antara 

hubungan antara manusia. 

Diskusi kelompok merupakan salah satu teknik bimbingan kelompok 

yang paling penting, hampir semua teknik bimbingan kelompok menggunakan 

diskusi sebagai cara kerjanya, misalnya permainan peranan, karyawisata, 

permainan simulasi, pemecahan masalah, homeroom, dan pemahaman diri 

melalui proses kelompok. 

                                                             
16

Ibid. hlm.123 



 

 

 
 

31 

Penggunaan diskusi kelompok dalam pelaksanaan bimbingan 

kelompok mempunyai keuntungan-keuntungan dibandingkan teknik lain, 

diantaranya adalah: 

a. Membuat anggota kelompok lebih aktif karena tiap anggota 

mendapatkan kesempatan untuk berbicara dan memberi sumbangan 

kepada orang lain, 

b.  Anggota kelompok dapat saling bertukar pengalaman, pikiran dan 

perasaan dan nilai-nilai, yang akan membuat persoalan yang dibicarakan 

menjadi jelas,  

c. Anggota kelompok belajar mendengarkan dengan baik apa yang 

dikatakan anggota kelompok yang lain,  

d. Dapat meningkatkan pengertian terhadap diri sendiri dan pengertian 

kepada orang lain,  

e. Memberi kesempatan para anggota untuk belajar menjadi pemimpin, 

baik dengan menjadi pemimpin kelompok maupun dengan  mengamati 

perilaku pemimpin kelompok. 

c. Teknik pemecahan masalah (problem solving) 

Teknik pemecahan masalah merupakan suatu proses kreatif dimana 

individu menilai perubahan yang ada pada dirinya dan lingkungannya, dan 

membuat piliha-pilihan baru, keputusan-keputusan yang baru atau 
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penyesuaian yang selaras dengan tujuan dan nilai hidupnya.
17

 Teknik 

pemecahan masalah mengajarkan pada individu, bagaimana pemecahan 

masalah secara sistematis adalah:  

1. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah, 

2. Mencari sumber dan memperkirakan sebab-sebab masalah, 

3. Mencari alternatif pemecahan masalah,  

4. Menguji masing-masing alternatif,  

5. Memilih dan melaksanakan alternatif yang paling menguntungkan, 

6. Mengadakan penilaian terhadap hasil yang dicapai. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan 

bimbingan kelompok yang dilakukan oleh pembimbing remaja di Panti 

Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliun Way Kandis Tanjung Senang Bandar 

Lampung, ada beberapa teknik yaitu: teknik pemberian informasi 

(expository), diskusi kelompok, dan teknik pemecahan masalah (ploblem 

solving). Akan tetapi yang sering digunakan oleh pembimbing remaja adalah 

teknik pemberian informasi(expository). 
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B. KONSEP DIRI REMAJA 

1. Pengertian Konsep Diri Remaja 

 Dasar bagi penyesuaian bagi dirinya individu adalah kesadaran akan 

diri dan penilaian, kesadaran akan diri mengacu pada gambaran tentang diri 

dan penilaian pada diri sendiri. Sedangkan kesadaran terhadap lingkungan 

mengacu pada persepsi individu terhadap lingkungan sosial, non fisik, fisik 

maupun psikologis.
18

Gambaran dan penilaian terhadap diri dan lingkungan ini 

disebut dengan konsep diri.  

 Dalam pengertian konsep diri, ada beberapa ahli yang memberikan 

penjelasan mengenai hal tersebut yang menyampaikan definisi yang antara 

lain sebagai berikut: 

a. William D. brooks yang dikutip Jalaluddin Rahmad. Konsep diri adalah 

pandangan dan perasaan tentang diri sendiri (persepsi diri). Persepsi diri 

tersebut dapat bersifat sosial, fisik dan psikis.
19

 

b. Musthofa Fahmi menyatakan; konsep diri adalah sekumpulan pengenalan 

orang terhadap dirinya dan penilaiannya terhadap dirinya itu.
20

 

c. Carles Haston Cooley; konsep diri adalah suatu proses yang berasal dari 

interaksi sosial individu dengan orang lain.
21
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Muntholiah, Konsep Diri Positif Penunjang Prestasi PAI, (Semarang: gunung Jati Offset, 

2002), h. 27. 
19

Jalaluddin Rahmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), h.99 
20

Musthafa Fahmi, Penyesuaian Diri, terj. Zakiyah Drajat, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h. 

111. 
21

Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (bandung: Remaja Rosdakarya,2004), h. 
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d. Clara R. Pudjiyo Yanti konsep diri merupakan sikap, pandangan, atau 

keyakinan seseorang terhadap keseluruhan dirinya. Bagaimana individu 

memandang dan menilai seluruh keadaan dirinya baik fisik, psikis maupun 

Sosial akan muncul dalam penilaian individu. Perilaku yang ditampilkan 

oleh individu menunjukkan arah konsep diri yang dimiliki.
22

 

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa konsep 

diri merupakan sikap penanganan gambaran dan penilaian yang dimiliki oleh 

seseorang tentang dirinya sendiri yang meliputi karakter fisik, dan sosial yang 

diperoleh dari pengalaman-pengalaman dan interaksi dari seseorang dengan 

orang lain.  

2. Aspek-aspek Konsep Diri 

Konsep diri itu terbagi dari beberapa aspek yaitu: 

a. Aspek kognitif, merupakan pengetahuan individu tentang keadaan 

dirinya yang akan memberi gambaran tentang diri dan akan membentuk 

citra diri(self image), misalnya „saya seorang pelajar”. 

b. Aspek afektif, merupakan penilaian individu terhadap diri 

sendiri,penilaian tersebut akan membentuk penerimaan terhadap diri (self 

esteem) atau harga diri individu, misalnya saya pemalu.
23

 

                                                             
22

Clara R. Pudjiyog Yanti, Konsep Diri dalam Belajar Mengajar, (Jakarta: Arcan, 1985),h. 3 
23

Jalaluddin Rahmat, Psikologi Komunikasi, op. cit., h. 100. 
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c. Aspek fisik, yaitu penilaian individu terhadap segala sesuatu yang 

dimilikinya tentang penampilannya, arti penting tumbuh dalam hubungan 

dengan perilaku dan gengsi yang diberikan hubungan di mata orang lain. 

d. Aspek psikis, yaitu meliputi pikiran, perasaan dan sikap individu 

terhadap dirinya tentang kemampuan dan ketidakmampuan harga dirinya 

dan hubungan dengan orang lain. 

e. Aspek sosial, yaitu bagaimana peranan sosial yang dimainkan oleh 

individu dan penilaian individu terhadap peran tersebut. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep diri tidak terlepas 

dari masalah gambaran diri, citra diri, harga diri, fisik, psikis dan sosial, 

selanjutnya jika ia mempunyai penilaian bahwa ia puas dengan keadaannya, 

maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut menilai dirinya baik menerima 

dirinya dan mempunyai konsep diri yang positif. 

Dari beberapa aspek di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 

beberapa aspek yang penting pada konsep diri yang nantinya akan digunakan 

oleh penulis dalam membaut angket penelitian, aspek-aspek tersebut adalah 

aspek fisik, psikis dan sosial. 

3. Faktor Pembentuk dan Pengaruh Konsep Diri 

Pada dasarnya konsep diri terbentuk sejak seseorang dilahirkan yang 

terbentuk secara bertahap melalui interaksi dengan lingkungan, konsep diri 

bukan merupkan faktor yang dibawa sejak lahir, melainkan faktor dipelajari 

dan terbentuk dari individu dalam hubungan dengan individu lain. Konsep diri 
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seseorang tidak akan lepas dari pengaruh atau penilaian orang lain terhadap 

diri seseorang, walaupun tidak semua orang lain mempunyai pengaruh yang 

sama terhadap individu seseorang. Disamping itu pembentukan konsep diri 

seseorang juga banyak dipengaruhi oleh pribadi atau pembawaan dari 

individu tersebut.
24

 

Terbentuknya konsep diri adalah karna interaksi individu dengan 

orang-orang disekitarnya, segala sesuatu yang menjadi persepsi orang lain 

mengenai diri individu tersebut tidak terlepas dari struktur, peran dan status 

sosial.
25

 Konsep diri juga terbentuk berdasarkan persepsi seseorang mengenai 

sikap-sikap orang lain berhadap dirinya.
26

 Lebih lanjut diuraikan bahwa 

terbentuknya konsep diri merupakan gejala yang dihasilkan dai adanya 

interaksi antara individu dengan keluarga atau kelompok dengan kelompok. 

Konsep diri terbentuk dalam waktunya lama. Pembentukan konsep diri 

tersjadi karna adanya reaksi dari individu dengan orang lain, lebih lanjut 

diuraikan reaksi yang ditimbulkan akan mempunyai banyak arti bagi diri, 

individu serta orang lain, perhatian yang diperoleh individu dari orang lain 

tersebut, maka dirinya akan merasakan memiliki arti bagi orang lain. Reaksi ini 

mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap konsep diri seseorang. 

Menurut G.W Allport ciri-ciri terbentuknya konsep diri adalah: 
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a. penerimaan diri sendiri (extension of the self), pemekaran diri sendiri 

ditandai dengan kemampuan seseorang untuk menganggap orang atau 

hal lain sebagai bagian dari dirinya. 

b. Kemampuan untuk melihat diri sendiri secara obyektif (self 

objectification) ditandai dengan kemampuan untuk mempunyai 

wawasan tentang diri sendiri (self insight) dan kemampuan untuk 

menangkap humor (sense of humor) termasuk yang menjadikan dirinya 

sendiri sebagai sasaran. 

c. Memiliki filsafat hidup tertentu (unifying philosophy of life). Orang 

tersebut tidak mudah terpengaruh dan pendapat-pendapatnya serta sikap 

jelas dan tegar.
27

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

konsep diri terbentuk sejak manusia dilahirkan dan secara bertahap 

melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya. 

Konsep diri seseorang dipengaruhi beberapa faktor. Faktor-faktor 

tersebut antara lain sebagai berikut: 

a. Citra diri. Penilaian positif terhadap konsep fisik seseorang, baik dari 

diri sendiri maupun dari orang lain, sangat membantu perkembangan 

konsep diri ke arah yang positif. Hal ini disebabkan penilaian positif 

dan diri sendiri maupun orang lain akan menumbuhkan rasa puas 
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terhadap keadaan dirinya. Rasa puas ini merupakan awal dari sikap 

positif terhadap diri sendiri. 

b. Jenis kelamin. Dikatakan bahwa laki-laki mempunyai sumber konsep 

diri yang berbeda dari wanita, konsep diri pada laki-laki bersumber 

pada keberhasilan pekerjaan, persaingan dan kekuasaan, sedangkan 

konsep diri pada wanita bersumber dari keadaan fisiknya serta 

popularitas dirinya. 

c. Peran perilaku orang tua dan lingkungan keluarga. Individu yang 

menanggapi perilaku keluarga seseorang dalam lingkungan, maka 

dapat dikatakan bahwa lingkungan keluarga ajang individu dalam 

pembentukan konsep diri. Cara orang tua memenuhi kebutuhan fisik, 

psikis, merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap seluruh 

perkembangan perilaku anak. Pengalaman dalam berinteraksi dengan 

seluruh anggota keluarga merupakan penentu. Jika dalam berinteraksi 

dengan orang lain. Dikatakanbahwa kondisi keluarga yang buruk 

dapat menyebabkan konsep diri yang rendah pada anak. 

d. Peran faktor sosial, konsep diri terbentuk karna adanya interaksi 

individu dengan orang disekitarnya. Apa yang di persepsi individu 

lain mengenai dirinya tidak terlepas dari struktur peran dan status 

sosial yang dipandang individu.
28
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e. Reaksi orang lain. Dalam hal ini remaja terhadap respon orang lain, 

remaja dapat mempelajari diri sendiri, segala sanjungan, senyuman, 

pujian dan penghargaan akan menyebabkan penilaian positif terhadap 

diri ssremaja. Selain itu ejekan dan cemoohan dan hardikan akan 

menyebabkan penilaian negatif terhadap diri remaja. 

f. Perbandingan dengan orang lain, konsep diri sangat tergantung 

kepada cara bagaimana remaja membandingkan dirinya dengan orang-

orang yang hampir semua sama dengan dirinya. Konsep diri tidak 

lepas dari pengamatan individu dalam melihat kelebihan dan 

kelemahannya terhadap orang lain sehingga cenderung untuk 

membandingkan dirinya dengan orang lain. 

g. Peran seseorang. Setiap individu memainkan peran yang berbeda-

beda. Di dalam setiap peran tersebut individu diharapkan akan 

melakukan perbuatan dengan cara itu. Dengan peran yang berbeda-

beda akan berpengaruh terhadap konsep diri seseorang. 

h. Identifikasi terhadap orang lain-kalau anak mengagumi orang dewasa 

tersebut dengan cara meniru beberapa nilai kebaikan dan perbuatan 

menunjukkan bahwa anak memiliki harga diri yang tinggi biasanya 

memiliki orang tua yang juga memiliki harga diri yang tinggi pula.
29

 

Disamping faktor-faktor ini, ada pula beberapa faktor spesifik lainnya 

yang berkaitan erat dengan macam konsep diri yang bagaimana yang 
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akan dikembangkan oleh seseorang remaja. Faktor-faktor tersebut 

antara lain adalah: 

a. Usia kematangan. Remaja yang matang lebih awal 

biasanyamengembangkan konsep diri yang menyenangkan 

sehingga akan dapat menyesuaikan diri yang baik. 

b. Penampilan diri. Daya tarik fisik menimbulkan penilaian yang 

menyenangkan tentang ciri kepribadian dan menambah dukungan 

sosial. 

c. Kepatuhan seks. Meliputi dari penampilan diri, minat dan 

perilaku. 

d. Nama julukan. Peka dan malu bicara nama remaja dicemooh atau 

dikatakan buruk. Nam-nama atau panggilan tertentu yang 

akhirnya menjadi bahan tertawaan akan membawa seorang remaja 

kepada pembentukan yang lebih negatif. Sebaiknya nama dan 

julukan yang bernada lebih positif dapat merubah konsep diri 

seseorang ke arah yang lebih positif dapat mempunyai pengaruh 

yang positif terhadap perkembangan konsep diri seorang remaja. 

Hubungan keluarga,  Hubungan yang erat dengan seorang anggota 

keluarga akan menyebabkan remaja mengidentifikasikan dirinya dan 

mengembangkan pola kepribadian yang sama. 
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Teman sebaya. Konsep diri remaja merupakan cerminan dari anggota 

yang konsep teman-teman tentang dirinya. Remaja biasanya dalam tekanan 

untuk membedakan ciri-ciri kepribadian yang diakui kelompok. 

Kreativitas. Dalam hal ini remaja mengembangkan perasaan individualitas dan 

identitas.Cita-cita yang realistis, akan menyebabkan remaja percaya diri dari puas 

terhadap dirinya sendiri.
30

 

Beberapa faktor di atas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi konsep diri adalah, citra diri, jenis kelamin, peran perilaku 

orang tua, lingkungan keluarga satu peran faktor sosial.  

Di dalam kehidupan sehari-hari seringkali seseorang menyatakan perasaan 

bahwa ia berbeda atau mempunyai ciri-ciri khusus dari orang lain, yang demikian 

itu menyebabkan seseorang lebih mengenal akan dirinya sendiri tentang segala 

kekurangan dan kelebihannya. Sebagai akibatnya seseorang akan mempunyai 

sikap atau pandangan yang positif atau pandangan yang negatif terhadap dirinya. 

Konsep diri yang positif atau konsep diri tinggi pada anak dapat tercipta, apabila 

kondisi keluarga ditandai dengan adanya integritas dan tenggang rasa yang tinggi 

antar anggota keluarga. 

 Adanya integritas dan tenggang rasa serta sikap positif orang tua akan 

menyebabkan anak memandang orang tuanya sebagai figur yang berhasil dan 

menganggap ayah sebagai teman karib atau orang yang dapat dipercaya. Dengan 

kata lain kondisi keluarga yang demikian akan membuat anak menjadi lebih 
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percaya dalam membentuk seluruh aspek dirinya karena ia mempunyai modal 

yang dapat dipercaya. Anak juga merasa bahwa dirinya mendapatkan dukungan 

dari orang tua, sehingga ia mampu memecahkan masalahnya. Tingkat kecemasan 

merak menjadi berkurang dan menjadi bersikap lebih positif serta realitas dalam 

memandang lingkungan dan dirinya. 

Untuk lebih jelasnya mengenai konsep diri yang positif ataupun yang negatif, 

maka harus mengetahui ciri-ciri konsep diri tersebut. 

Adapun ciri-ciri konsep diri yang positif menurut William D. Broke yang 

dikutip Jalaluddin Rakhmad adalah sebagai berikut: 

a. Yakin akan kemampuannya mengatasi masalah 

b. Ia merasa setara dengan orang lain 

c. Ia menerima pujian tanpa merasa malu 

d. Menyadari bahwa setiap orang mempunyai perasaan, keinginan dan 

perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh masyarakat 

e. Mampu memperbaiki dirinya, karena sanggup mengungkapkan 

aspekaspekkepribadian yang tidak disenangi dan berusaha merubahnya.
31

 

Sedangkan Burns mengemukakan bahwa seseorang yang merasa dirinya 

termasuk orang yang memiliki konsep diri positif berarti dia memiliki konsep 

diri yang sehat, mempunyai harga diri, orang yang berkompetensi, dirnya cukup 

memadai dan dirinya cukup mempunyai rasa percaya diri.
32
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Dengan kata lain bahwa orang yang memiliki konsep diri positif akan 

menunjukkan karakteristik bersikap konsisten, berperilaku di dalam cara-cara 

konsisten dan mengesampingkan pengalaman yang merugikan. Sebaliknya, ciri-

ciri orang yang memiliki konsep diri yang negatif menurut Brooks yang 

dikutip Jalaluddin Rakhmat adalah: 

Pertama. Peka terhadap kritik orang, orang tersebut sangat tidak tahan 

terhadap kritik yang diterimanya, mudah marah dan naik pitam. Bagi individu ini 

koreksi cenderung dipersepsikan sebagai ancaman untuk menjatuhkan harga 

dirinya. 

Kedua. Responsif terhadap pujian, segala macam yang menunjang harga 

dirinya akan menjadi perhatian utamanya. 

Ketiga. Hiperkritik terhadap orang lain. Seseorang selalu mengeluh, 

mencela atau meremehkan apapun dan siapapun, mereka tidak pandai dan tidak 

sanggup mengungkapkan penghargaan atau kelebihan pada orang lain. 

Keempat. Cenderung tidak disenangi orang lain. Dalam hal ini seseorang 

merasa tidak diperhatikan oleh orang lain. Hal tersebut disebabkan karena aksi 

orang lain dianggap sebagai musuh, sehingga tidak dapat melahirkan kehangatan 

dan keakraban persahabatan. 

Kelima. Bersikap pesimis terhadap kompetisi. Menganggap tidak berdaya 

melawan persaingan yang merugikan dirinya.
33

 Ketika memasuki masa remaja, 

tingkat pertumbuhan fisik dapat menjadi sumber kegelisahan yang besar, apakah 
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itu berlangsung terlalu lambat ataupun terlalu cepat. Kecepatan perkembangan 

fisik seorang remaja dibandingkan dengan remaja-remaja lainnya di dalam 

kelompok sebayanya sangat mempengaruhi bagaimana perasaan remaja-remaja 

tersebut terhadap dirinya.
34

 

Keadaan fisik ataupun citra tubuh remaja yang meliputi tinggi tubuh, 

berat tubuh dan corak kulit dikatakan positif jika sesuai dengan norma-norma 

budaya yang ideal mengenai perkembangan fisik. Jika perkembangan fisik 

remaja tidak sesuai dengan norma yang diharapkan, remaja akan merasa 

mengalami penghinaan diri yang dapat menurunkan kepercayaan dirinya. 

Penampilan seperti dalam hal berpakaian dipergunakan sebagai ukuran ekspresi 

diri, pencarian perhatian dan untuk mendapatkan perasaan harga diri. Bagi 

remaja laki-laki perasaan harga diri secara positif dikaitkan dengan penggunaan 

pakaian yang estetik dan menarik perhatian dan bagi remaja perempuan hal 

tersebut dikaitkan dengan segi-segi penggunaan yang bersifat estetik, menarik 

perhatian, minat dan pengelolaannya.
35

 

Artinya bahwa bagi remaja ketika merasa aman dalam hal berpenampilan 

dan sesuai dengan norma-norma yang ada maka cenderung mempunyai tingkat 

perasaan harga diri yang lebih tinggi atau mempunyai perasaan yang lebih positif 

tentang dirinya. Pada hakekatnya bila seseorang diterima, disetujui dan disukai 

tentang 
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sebagai apa dia dan dia sadar akan hal ini, maka suatu konsep diri yang 

positif menjadi miliknya. Bila orang lain memperolok-olok, meremehkan, 

menolak, mengkritik mengenai tingkah laku atau keadaan fisiknya, maka 

penghargaan terhadap diri atau harga diri sangat kecil, maka suatu konsep diri 

yang negatif menjadi miliknya.
36

 

 Ketika konsep diri negatif tumbuh, maka akan terjadi perubahan 

kepribadian. Terjadi pergeseran bertahap pada cara anak itu menilai dirinya 

sendiri. Ia mulai melihat dirinya mempunyai banyak sifat yang negatif dari pada 

yang positif. Ia menganggap kawan sebayanya lebih mampu, sehingga 

mengakibatkan makin kurang rasa bangga diri dan kurang percaya diri. Anak 

yang mempunyai konsep diri negatif biasanya mencoba menghindarkan situasi 

yang mungkin menghasilkan kegagalan, frustasi, akibatnya mereka tidak mau 

mencoba jika diragukan kemungkinan sukses.  

Dalam kenyataannya memang tidak ada seseorang yang benar-benar 

sepenuhnya mempunyai konsep diri yang positif dan konsep diri yang negatif. 

Untuk memperoleh kebutuhan konsep diri yang positif maupun konsep diri yang 

negatif. Untuk memperoleh kebutuhan konsep diri yang positif maupun konsep 

diri yang negatif, individu perlu didapatkan sebanyak mungkin tanda-tanda 

tentang ciri individu dengan konsep diri yang positif maupun negatif. 
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4.  Remaja  dan Ciri-cirinya 

Berbicara tentang remaja adalah merupakan hal yang sangat menarik 

dan unik. Masa remaja mempunyai berbagai macam keistimewaan dan ciri 

yang sangat mempengaruhi sikap, jiwa dan tidakannya. Apalagimasa remaja 

merupakan satu masa pertumbuhan yang dilalui oleh setiap manusia dewasa. 

Belum ada kesepakatan mengenai pengertian tentang remaja. 

Meskipun batasan yang diberikan oleh para ahli ilmu jiwa itu satu 

samalainnya tidak jauh berbeda. 

Dr. Sarlito Wirawan Sarwono menyatakan bahwa remaja adalah 

periode transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa atau masa 

belasantahun atau jika seseorang menunjukkan tingkah laku tertentu seperti 

susah diatur, mudah terangsang, penarasan, dan sebagainya.
37

 

Pada masa ini, hidupnya terasa terombang-ambing, kebingungan, labil 

dan tidak mantap, karena ia dihadapkan pada permasalahan-permasalahan 

baru, sehingga ia merasa takut, berani, maju mundur, tenang, berontak, dan 

akhirnya sampai kepada selamat, hidup teguh, kuat dan mampu memikul 

tanggung jawab sendiri.  

Menurut Zakiah Drajat masa remaja adalah masa peralihan antara 

masa kanak-kanak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami 

pertumbuhan cepat di segala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik 
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dalam bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak, tapi bukan pula orang 

dewasa yang telah matang.
38

 

Dan juga menurut Drs. Hasan Basri berpendapat bahwa remaja adalah 

mereka yang telah meninggalkan masa kanak-kanak yang penuh dengan 

ketergantungan dan menuju masa pembentukan tanggung jawab.
39

 

Dari pendapat di atas dijelaskan bahwa menginjak suatu remaja itu 

adalah meninggalkan masa kanak-kanak dan menuju pada masa pembentukan 

danmempunyai rasa tanggungjawab, juga masa remaja itu ditandai dengan 

pengalaman-pengalaman yang baru yang sebelumnya tidak terbayangkan. 

Dalam fisik, biologis maupun pikir (kejiwaan). Menstruasi pertama yang 

dialami oleh seorang perempuan dan keluarnya sperma dalam mimpi basah 

pertama bagi laki-laki.
40

 

Ditinjau dari sudut pandang psikologis, masa remaja itu adalah peralihan 

dari masa anak-anak ke masa dewasa, yaitu saat-saat tidak mau lagi diperlakukan 

sebagai anak-anak, tetapi dilihat dari fisiknya ia belum dapat dikatakan orang 

dewasa.
41
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Batas usia remaja secara global berlangsung antara usia 11 dan 21 tahun, 

dengan pembagian 11-15 tahun: masa remaja awal, 15-18 tahun: masa remaja 

pertengahan, 18-21 tahun: masa remaja akhir.
42

 

Berkaitan dengan penelitian, maka yang dimaksudkan usia remaja adalah 

yang berumur 11-15 tahun, yakni remaja awal. 

Dalam masa remaja awal terdapat ciri-ciri yang khas, adapun ciri-cirinyasebagai 

berikut: 

Ketidakstabilan keadaan perasaan yang emosi. Tidak aneh lagi bagi 

orang yang mengerti kalau sikap remaja yang sesekali bergairah dalam bekerja 

tiba-tiba berganti lesu, kegembiraan yang meledak bertukar rasa sedih yang 

sangat, rasa yakin diri berganti rasa ragu diri yang berlebihan. 

Hal sikap dan moral, terutama menonjol menjelang akhir masa remaja 

awal (15-17 tahun). Organ-organ seks yang telah matang mendekati remaja 

lawan seks. Ada dorongan-dorongan seks dan kesenjangan untuk itu, sehingga 

kadang-kadang dinilai oleh masyarakat tidak sopan. 

Hal kecerdasan atau kemampuan mental. Kemampuan mental dan 

kemampuan berpikir remaja awal mulai sempurna. Keadaan ini terjadi dalam 

usia antara 12-16 tahun.
43
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Hal status remaja awal sangat sulit ditentukan. Status remaja awal tidak 

saja sangat sulit ditentukan, bahkan membingungkan. Perlakuan yang diberikan 

oleh orang dewasa terhadap remaja awal sering berganti-ganti. Ada keraguan 

orang dewasa untuk memberi tanggung jawab kepada remaja dengan dalih 

mereka masih kanak-kanak. 

Remaja awal banyak masalah yang dihadapi, antara lain tersebab ciri-ciri 

tersebut diatas, menjadikan remaja awal sebagai individu yang banyak masalah 

yang dihadapinya. Sebab-sebab lain adalah sifat emosional remaja awal. 

Kemampuan berpikir lebih dikuasai oleh emosionalitasnya sehingga kurang 

mampu mengadakan konsensus dengan pendapat orang lain yang bertentangan 

dengan pendapatnya. Akibatnya masalah yang menonjol adalah pertentangan 

sosial.
44

 

Masa remaja awal adalah masa yang sangat kritis. Dikatakan kritis sebab 

pada masa ini remaja dihadapkan pada pertanyaan apakah ia akan dapat 

menghadapi atau memecahkan masalahnya atau tidak. Kadang mereka bisa 

menghadapi masalahnya dengan baik, menjadi modal dasar dalam menghadapi 

masalah-masalah selanjutnya, sampai ia dewasa.
45

 Itulah ciri-ciri umum remaja 

awal yang harus dimengerti dan mendapat perhatian yang serius terus menerus 

dari setiap orang yang dianggap dewasa guna mampu memahami, memberikan 
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bimbingan dan mampu membantu memecahkan segala problem yang dihadapi 

remaja itu. 

Dari beberapa pengertian remaja tersebut, dapat diambil kesimpulan 

bahwa masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa 

dewasa tetapi belum sebagai orang dewasa dan menuju masa pembentukan 

tanggung jawab dan penulis meneliti remaja usia berkisar dari umur 13-14 tahun. 

5. Perkembangan Remaja 

Dalam perkembangan kepribadian seseorang, maka remaja mempunyai 

arti yang khusus. Namun begitu masa remajanya mempunyai tempat yang 

tidak jelas dalam rangkaian perkembangan seseorang. Secara tidak jelas masa 

remaja dapat dibedakan dari masa dewasa dan masa tua. Masa dewasa dapat 

dikatakan sudah berkembang penuh, ia dapat menguasai sepenuhnya fungsi-

fungsi fisik dan psikisnya. Pada masa tua merupakan masa 

kemunduran terutama dalam fungsi fisiknya.
46

 Dalam perkembangan 

remaja merupakan pilar utama dalam membentuk kepribadian yang akan 

menjadikan sifat dan tingkah laku seseorang, dimana dewasanya kelak. 

Remaja dalam pertumbuhannya akan mengalami berbagai konflik pribadi 

yang menyebabkan kenakalan yang mungkin muncul dalam pribadi itu 

sendiri. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pertumbuhan itu adalah suatu 
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proses perubahan yang berangsur-angsur. Adapun perkembangan remaja 

dapat dipaparkan sebagai berikut: 

a. Perkembangan Fisik Manifestasi  

Adanya segala perubahan dapat kita amati dalam berbagai cara, bentuk 

dan jenis yang kesemuanya menunjukkan adanya perbedaan antara individu 

yang satu dengan individu yang lain. Hal ini disebabkan karena perbedaan 

jenis kelompok atau lingkungan hidup tepat remaja itu tumbuh. Perubahan-

perubahan yang terjadi pada remaja bukan hal yang menyangkut pada bidang 

psikolog saja, namun perubahan itu terjadi pula pada fisik atau jasmani.
47

 

Pada masa ini juga terjadi perubahan pada tinggi dan berat badan. Oleh 

karena masa puber wanita lebih awal dari pada laki-laki, maka perubahan 

dalam lajunya pertumbuhan ini lebih cepat. Menurut penelitian Nicolsen dan 

Hanley pertumbuhan maksimum yang dicapai wanita adalah pada usia 11,5 

tahun dan untuk laki-laki 13,5 tahun. Artinya pertumbuhan pada usia tersebut 

merupakan penambahan ukuran tinggi dan berat badan yang paling cepat. Di 

samping itu, pertumbuhan badan yang lain juga terdapat pada lengan dan 

kaki lebih besar dan panjang untuk laki-laki. Bahu anak laki-laki lebih besar 

seperti halnya pertumbuhan pinggang pada anak wanita perbedaan dalam 

lajunya pertumbuhan serta usia kematangan mempengaruhi bentuk tubuhnya.  
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Hal ini berpengaruh pada kegiatan-kegiatan serta minat-minat dan ada 

hubungannya dengan perbedaan-perbedaan kepribadian.
48

 

Masa remaja awal ini juga ditandai oleh perkembangan tenaga fisik yang 

melimpah-limpah. Keadaan tersebut menyebabkan tingkahlaku anak-anak 

kelihatan kasar, canggung, berandalan, kurang sopan, liar, dan lain-lain. Pada 

masa ini pertumbuhan jasmani sangat pesat. Anak jadi cepat besar, bobot 

badannya naik dengan pesat, dan tubuhnya bertambah panjang dengan cepat. 

Makannya banyak sekali terutama anak laki-laki dan aktivitasnya makin 

meningkat. 

b.  Perkembangan Psikis  

Masa remaja berkaitan erat dengan perkembangan “sense of identity us 

role confusion”, yaitu perasaan atau kesadaran akan jati dirinya. Remaja 

dihadapkan pada berbagai pertanyaan yang menyangkut keberadaan dirinya 

dan masa depannya dan peran-peran sosialnya dalam keluarga dan 

masyarakat.
49

Pada usia remaja awal, perkembangan emosinya menunjukkan 

sifat yang sensitive dan reaktif yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa 

atau situasi sosial, emosinya bersifat negatif dan temperamental (mudah 

tersinggung atau marah, mudah sedih dan murung), tidak berusaha 

mengendalikan perasaannya.
50

 Perasaan atau emosi remaja awal telah ada, 
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dan berkembang semenjak ia bergaul dengan lingkungannya, terutama 

lingkungan keluarga dan kelompok teman sebaya. Apabila lingkungan 

tersebut kondisinya cukup diwarnai oleh hubungan yang harmonis, saling 

mempercayai, saling menghargai dan penuh tanggung jawab, maka sikap 

perasaan/emosi remaja itu berkembang. Sebaliknya apabila kurang 

dipersiapkan untuk memahami peran-perannya dan kurang mendapatkan 

perhatian dan kasing saying dari orang tua atau teman sebaya, mereka akan 

cenderung mengalami kecemasan, perasaan tertekan. Perasaan yang sangat 

ditakuti oleh remaja, bahwa mereka sangat takut terkucil atau terisolir dari 

kelompoknya. 

 Hal ini menyebabkan remaja sangat intim dan bersikap perasaan terikat 

dengan teman sepergaulannya, sehingga ia merasa dibutuhkan, merasa 

berharga dalam situasi pergaulan. Perasaan dibutuhkan dan berharga 

menimbulkan kesukarelaannya untuk menyumbangkan sesuatu kepada teman 

sepergaulannya. Kemudian teman sepergaulannya merasa pula dibutuhkan 

dan merasa berharga. Demikian seterusnya hingga terjadi jalinan 

keintiman.
51

 

Rasa sedih merupakan sebagian emosi yang sangat menonjol dalam 

masa remaja awal. Remaja sangat peka terhadap ejekan-ejekan yang 

dilontarkan kepada diri mereka. Sebaliknya perasaan gembira biasanya akan 

nampak manakala si remaja mendapat pujian, terutama pujian terhadap diri 
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atau hasil usahanya. Perasaan-perasaan gembira yang didapat si remaja 

akibat penghargaan terhadap diri dan hasil usahanya (prestasinya) memegang 

peranan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri mereka. 

c.  Perkembangan Sosial 

Perkembangan kea rah masa remaja diiringi dengan bertambahnya 

minatminat terhadap penampilan diri serta kegiatan kelompok sosial lainnya 

yang anggotanya terdiri dari jenis kelamin yang sama atau berlainan. Pada 

umumnya remaja mulai melepaskan diri dari rumah dan berhubungan dengan 

masyarakat. Dia mencari sosok yang dapat dijadikan contoh.
52

 Remaja 

sebagai penerus bangsa diharapkan mampu untuk mencapai perkembangan 

secara matang, dalam arti ia memiliki penyesuaian sosial (social adjustment) 

yang tepat. Artinya, remaja diharapkan mampu mereaksi secara tepat 

terhadap realitas sosial, dan relasi. Kemampuan untuk menyesuaikan ini 

meliputi tiga bidang yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Penyesuaian 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Di lingkungan Keluarga 

a. Menjalin hubungan yang baik dengan para anggota keluarga 

b. Menerima otoritas ortu (mau menaati peraturan orang tua) 

c. Menerima tanggungjawab dan batasan-batasan (norma keluarga) 
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2.  Di lingkungan Sekolah 

a. Bersikap respek dan mau menerima peraturan sekolah 

b. Berpartisipasi dalam kegiatan dakwah 

c. Menjalin persahabatan dengan teman-teman di sekolah 

d. Bersikap hormat terhadap guru atau pemimpin sekolah atau staf 

lainnya 

e. Membantu sekolah dalam merealisasikan tujuan-tujuannya 

3.  Di lingkungan Masyarakat 

a. Mengakui dan respek terhadap hak-hak orang lain 

b. Memelihara jalinan persahabatan dengan orang lain 

c. Bersikap simpati dan altruis terhadap kesejahteraan orang lain 

d. Bersikap respek terhadap nilai-nilai tradisi dan kebijakan-

kebijakan masyarakat.
53

 

Dalam perkembangan sosialnya komunikasi dengan orang lain adalah 

sangat penting. Perkembangan sosial remaja awal adalah sebagai berikut: 

1. Perhatian/minat bervariatif dan tidak tetap (berubah-ubah) 

2. Banyak bicara, ribut dan menunjukkan sikap berani dalam setiap 

tindakannya 

3. Mencari status di antara teman sebaya dengan rasa hormat yang tinggi 

pada “nilai” kelompok sebayanya 
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4. Adanya keinginan untuk mengidentifikasi diri dengan kelompoknya, 

sebagai kelompok anak laki-laki dan anak perempuan 

5. Membuat status keluarga dimana faktor hubungan kekeluargaan tidak 

menjadi penting, hal ini merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi 

pemilihan relasi dan kerjasama. 

6. Banyak melakukan kegiatan sosial yang informal seperti pesta 

7. Jarang mengadakan kencan 

8. Menitik beratkan pada membangun hubungan dengan anak laki-laki dan 

anak perempuan 

9. Membuat pertamanan sementara 

10. Mempunyai banyak teman 

11. Adanya kemampuan untuk menerima berbagai kegiatan dalam 

kesempatan untuk hubungan sosial 

12. Hanya sedikit penghayatan pada diri sendiri maupun orang lain 

13. Menerima peraturan-peraturan yang diberikan oleh orang dewasa sebagai 

sesuatu pengaruh yang penting dan seimbang 

14. Adanya “pertentangan” dalam menerima kekuasaan orang 

 

 



BAB III 

GAMBARAN UMUM PANTI ASUHAN ABDUL MALIK MUHAMMAD 

ALIYUN WAY KANDIS TANJUNG SENANG BANDAR LAMPUNG 

 

A. Profil Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way KandisTanjung 

Senang Bandar Lampung 

1. Sejarah Singkat Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Tanjung 

Senang Way Kandis Bandar Lampung 

Panti Asuhan terletak di Jalan Ratu Dibalau No.68 Way Kandis, 

Tanjung Senang Bandar Lampung.
1
Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad 

Aliyun Way Kandis Bandar Lampung didirikan pada tanggal 19 november 

2008, Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar 

Lampung dipimpin pertama kali oleh bapak Ir. Abdul Malik Muhammad 

Aliyun.  

Panti ini adalah panti yang bergerak di bidang sosial kemanusian dan 

keagamaan yang berpust mendidik anak-anak yatim-piatu du’afa atau anak-

anak yang kurang mampu dalam segi ekonomi.Dilihat dari letak posisi panti 

asuhan ini sangatlah strategis tidak terlalu ramai dan tidak terlalu pula 

sepi.Panti asuhan ini terhindar dari kebisingan pabrik dan pulusi yang 

ditimbulkannya. 

Panti asuhan didirikan dengan landasan Undang-undang Republik 

Indonesia No. 4 Tahun 1979, Tentang Kesahjetareaan Anak.Membantu 
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meringankan beban Negara. Undang-undang Dasar RI, Pasal 34 yang 

menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yatim piatu dipelihara oleh 

Negara. 

Melihat letak tersebut panti asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun ini 

berada berada posisi yang sangat baik, bagi sebuah panti asuhan pendidikan, 

pengasuhan anak, hal inilah menyebabkan timbulnya kepercayaan masyarakat 

untuk menitipkan putra-putri yang memang layak untuk dijadikan anak asuh 

untuk dididik, dibimbing, diarahkan, sehingga kelak menjadi anak yang 

berguna bagi nusa dan bangsa serta agama. 

2. Maksud dan Tujuannya 

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial kemanusian dan 

keagamaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, yayasan menjalankan 

kegiatan sebagai berikut : 

a. Dibidang sosial  

1. Lembaga formal dan nonformal 

2. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda 

3. Pembinaan olahraga 

4. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan 

5. Studi banding 

b. Dibidang kemanusian 

1. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan 

2. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka 

3. Melestarikan lingkungan hidup 

 

c. Dibidang keagamaan 

1. Mendirikan sarana ibadah 

2. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah 

3. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah 

4. Meningkatkan pemahaman keagamaan 

5. Melakukan syiar agama 
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6. Studi banding keagamaan 
2
 

 

Di bawah ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan pengurus dan 

pembimbing Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar 

Lampung yang berisikan tentang program dan kegiatan bimbingan keagamaan yang 

telah dilaksanakan. 

Jumlah anak asuh yang berperilaku buruk semakin berkurang jumlahnya, 

sebagaimana yang di ungkapkan oleh bapak Pamili Wanto dalam wawancaranya : 

“Memang pada awal berdirinya panti ini memiliki maksud dan tujuan, nah 

dalam mencapai tujuan tersebut nilai-nilai Islam harus berperan di panti ini 

karena mampu mengarahkan ke yang lebih baik, seperti anak asuh yang 

membutuhkan asupan-asupan yang bermanfaat dalam hidup, menjadikan anak 

mengetahui hal baik maupun buruk untuk dapat mengontrol diri anak 

tersebut”.
3
 

Menurut wawancara di atas, maksud dan tujuan di dirikan panti asuhan ini 

sangatlah penting, terutama di dalamnya adanya bimbingan kelompok. 

3. Visi dan Misi Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way KandisTanjung 

Senang Bandar Lampung 

Untuk mencapai tujuan didirikanya Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad 

Aliyun mempunyai visi dan misi yang harus dilaksanakan. Adapun visi  Panti 

Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Bandar Lampung adalah : 

a. Menyelenggarakan pendidikan non formal yang berkualitas menghasilkan 

para anak asuh yang mandiri, cerdas, berperilaku yang baik, terampil, 
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berbudi luhur, bertaqwa kepada Allah yang Maha Esa dan siap mengabdi 

kepada masyarakat, bangsa dan agama.  

b. Mesetarakan pendidikan anak asuh agar bisa menunjang pendidikan yang 

lebih tinggi. 

Sedangkan Misi Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Bandar 

Lampung adalah : 

a. Membantu fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk memperoleh kehidupan 

yang lebih layak. 

b. Menyelenggarakan pendidikan non formal ilmu-ilmu agama yang memiliki 

keunggulan dan daya saing masyarakat.
4
 

4. Struktur organisasi 

Struktur organisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan dalam 

suatu kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama pula. 

Adapun stuktur Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Bandar Lampung 

sebagaimana dibawah ini : 

a. Pemimpin : H. Magdalena  

b. Pengurus : Bpk Ust. Pamili Wanto  

c. Bendahara : Ibu Sutini 
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5. Keadaan Gedung Sarana Dan Prasarana Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad 

Aliyun Bandar Lampung 

Panti asuhan ini dilengkapi dengan fasilitas ruang kantor, ruang tamu, 

ruang pengurus, kamar mandi, kamar panti (kamar tidur), ruang belajar, masjid, 

dapur umum, lapangan, ruang tahfidz, dan gudang. Adapun rinciannya yang dapat 

dilihat pada tabel I di bawah ini : 

TABEL I 

Sarana Dan Prasarana Panti Asuhan  

NO. Jenis Ruangan Jumlah 

1 Ruang Kantor 1 

2 Ruang Tamu 1 

3 Ruang Pengurus 3 

4 Kamar Mandi 7 

5 Kamar Panti (Kamar Tidur) 5 

6 Ruang Belajar 1 

7 Masjid  1 

8 Dapur Umum 1 

9 Lapangan  2 

10 Ruang Tahfidz  1 

11 Gudang  1 

12 Sekolah Abdurahman  1 

13 Aula 1 

Sumber : Dokumentasi, Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis 

Tanjung SenangBandar Lampung, 2017. 

 

Dengan demikian apabila dilihat dari fasilitas yang tersedia di atas, 

PantiAsuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung 

sudah memiliki sarana yang cukup untuk digunakan dalam kegiatan proses belajar 

mengajar, meskipun perlu sarana lain yang mungkin perlu di tambahkan.  
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6. Keadaan pengurus dan pengajar Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun 

Way Kandis Bandar Lampung. 

Pengurus dan pengajar adalah merupakan sosok penting dalam pelaksanaan 

belajar mengajar, mendidik denganbaik di panti asuhan, artinya keaktifan belajar 

mengajar terletak pada kesungguhan dan keahlian dari pengurus dan pengajar itu 

sendiri. 

Maka dari itu untuk mengetahui keadaan pengurus dan tenaga pengajar serta 

jabatanya yang ada di Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis 

Bandar Lampung maka dapat dilihat pada tabel II dibawah ini : 

TABEL II 

Pengurus Dan Pengajar di PantiAsuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way 

Kandis Bandar Lampung 

No. Nama Jabatan 

1 Ustd. Pamili 

Wanto 

Pengurus/ Pembimbing remaja 

2 Bunda Sutini Pengurus/ Pembimbing remaja 

3 Ustd. Abdul 

Gofur, S.Ag 

Pembimbing remaja 

4 Ustd. Topan 

Santoso, S.Pd 

 Pembimbing remaja 

5 Umi Fikri Pembimbing remaja 

Sumber : Dokumentasi, Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way 

KandisTanjung Senang Bandar Lampung, 2017. 

 

Dari tabel diatas selain Pembimbing remajayang disebutkan diatas adapun 

pembimbing kelompokyang sukarelawan membantu anak asuh dalam mengarahkan, 

membimbing, mendidik, serta berbagi ilmu nya untuk anak asuh yang ada di 

PantiAsuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way KandisTanjung SenangBandar 

Lampung. 
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7. Aktivitas Anak Asuh Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis 

Bandar Lampung. 

Selanjutnya dalam aktivitas belajar mengajar di Panti Asuhan Abdul Malik 

Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung, penulis melakukan observasi 

secara langsung terhadap proses belajar mengajar di yayasan tersebut, yang mana 

proses belajar mengajar dilaksanakan pada dua tempat yaitu di sekolahan 

(pendidikan formal) dan didalam yayasan panti asuhan itu sendiri (non formal) 

pendidikan formal dimulai pada pagi hari sampai sore hari yang disesuaikan 

dengan masing-masing jenjang dari kelas yaitu MI, SMP, dan SMK sementara 

untuk yayasan panti asuhan itu sendiri dimulai dari ba’da magrib hingga malam 

hari, kemudian ba’da subuh dan juga disesuaikan dengan masing-masing kelas dan 

masing-masing tingkatan sesuai waktu. 
5
 

Dalam hal ini Bimbingan kelompok sangat penting bagi anak asuh karena 

selain mendapatkan ilmu di sekolah di panti pun mendapak kan ilmu yang berguna 

untuk kehidupan kelak. Selain itu aktivitas anak asuh setelah pulang sekolah 

adalah olahraga yang di ajarkan oleh pembimbing olahraganya masing-masing ada 

latihan karate, bermain futsal, bermain bulu tangkis, dan masih banyak lagi. 
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Adapun daftar nama anak asuh yang tinggal menetap serta mengikuti 

kegiatan yang ada di Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis 

Bandar Lampung, dapat di lihat pada tabel III di bawah ini : 

TABEL III 

Daftar Nama Anak Asuh 

No. Nama Kelas Keterangan 

1 Anto Prima VII SMP Piatu 

2 Ilham VII SMP Yatim 

3 Azid Hakim VII SMP Yatim 

4 Rizki Setiawan VIII SMP Yatim-Piatu 

5 M. Safruddin VIII SMP Yatim 

6 Gunawan VIII SMP Yatim 

7 Miswadi VIII SMP Yatim 

8 Yulianto VIII SMP Yatim-Piatu 

9 Rohaimi IX SMP Yatim 

10 Arjunsyah IX SMP Yatim-Piatu 

11 Yudi Purwanto X SMK Piatu 

12 M. Sobri XI SMK Yatim 

13 Galang Syahputra XI SMK Du’afa 

14 Gilang Syahputra XI SMK Du’afa 

15 M. Rafi XI SMK Yatim 

16 Pramesa XI SMK Piatu 

17 Rio Ginando XI SMK Du’afa 

18 Cecep Suganda XII SMK Yatim 

19 Tapsir Aziz XII SMK Du’afa 

20 Aap Apriansyah XII SMK Piatu 

21 Gunawan XII SMK Du’afa 

22 Oktariansyah Lulus Piatu 

23 Abdul Rohim Lulus Yatim 

24 Abdul Rohman Lulus Yatim 

25 Aan Wahyudi Lulus Du’afa 

26 Suci Revi Rina V MI Piatu 

27 Dera Yolanda VIII SMP Yatim 

28 Novia VIII SMP Piatu 

29 Mufida Putri VIII SMP Piatu 

30 Rosminah IX SMP Yatim 

31 Yuliana IX SMP Yatim-Piatu 

32 Okta Indah Astari X SMK Du’afa 
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33 Fitri Sulistiawati X SMK Du’afa 

34 Yayan Asih X SMK Du’afa 

35 Meliana Safitri X SMK Piatu 

36 Wiwit Windia Yanti X SMK Du’afa 

37 Desi Safitri X SMK Yatim 

38 Yeni Yulita XI SMK Yatim 

39 Krisdiana XI SMK Du’afa 

40 Eka Widiawati XI SMK Du’afa 

41 Nadia Ivani XI SMK Du’afa 

42 Nur Baiti XII SMK Du’afa 

43 Oktavia XII SMK Yatim 

44 Siti Emah Lulus Yatim 

45 Linda Sari Lulus Yatim 
Sumber : Dokumentasi, Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way KandisTanjung Senang 

Bandar Lampung, 2017. 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa anak asuh yang berada di 

PantiAsuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung 

berjumlah 45 orang dengan umur yang bebeda-beda dan latar belakang yang berbeda 

pula. Tetapi mereka memiliki rasa kedekatan yang familiar serta kasih sayang antara 

satu sama lain di PantiAsuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar 

Lampung. 

Aktivitas setelah belajar formal atau di sekolah para anak asuh mempunyai 

kegiatan masing-masing ada yang gemar berolahraga, hafalan, bersih-bersih dan lain-

lain.Salah satu olahraga yang sangat diminati adalah latihan karate dan futsal. 

Seperti yang di ungkapkan kepada semua anak asuh dalam wawancaranya 

sebagai berikut ; 

“Kegiatan setelah pulang sekolah banyak tapi berbeda-beda kegiatanya, ada 

yang berolahraga, yang perempuan memasak, ada yang piket.Olahraga disini 

banyak yang laki sepulang sekolah bermain futsal, karate untuk anak SMP, 

bermain bulu tangkis, dll”. 
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8. Perilaku Anak Asuh  

Perilaku anak asuh sebelum mengikuti bimbingan kelompok yaitunegatif 

Blum mengenal identitas diri, ragu, sukar mengambil keputusan, masalah 

dalam hubungan interpersonal, bahkan kemampuan berkomunikasi dan 

bersosialisasi tidak berjalan dengan baik. 

Adapun perilaku yang buruk anak asuh dapat dilihat pada tabel IV dibawah 

ini : 

TABEL IV 

Perilaku sebelum Bimbingan Kelompok 

 

No  Nama  Kelas  Tahun 

Masuk  

Perilaku Sebelum Mengikuti 

Bimbingan kelompok 

Keterangan  

1. Arjunsyah IX 

SMP 

2015 Blum mengenal identitas diri, 

ragu, sukar mengambil 

keputusan, masalah dalam 

hubungan interpersonal, 

bahkan kemampuan 

berkomunikasi dan 

bersosialisasi tidak berjalan 

dengan baik. 

Yatim-

piatu 

2. Rohaimi IX 

SMP 

2015 Blum mengenal identitas diri, 

ragu, sukar mengambil 

keputusan, masalah dalam 

hubungan interpersonal, 

bahkan kemampuan 

berkomunikasi dan 

bersosialisasi tidak berjalan 

dengan baik. 

Yatim  

3. Yuliana IX 

SMP 

2014 Blum mengenal identitas diri, 

ragu, sukar mengambil 

keputusan, masalah dalam 

hubungan interpersonal, 

bahkan kemampuan 

berkomunikasi dan 

bersosialisasi tidak berjalan 

Yatim 

Piatu  
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dengan baik. 

4. Dera 

Yolanda 

VIII 

SMP 

2016 Blum mengenal identitas diri, 

ragu, sukar mengambil 

keputusan, masalah dalam 

hubungan interpersonal, 

bahkan kemampuan 

berkomunikasi dan 

bersosialisasi tidak berjalan 

dengan baik. 

Yatim  

5. Mufida Putri VIII 

SMP 

2015 Blum mengenal identitas diri, 

ragu, sukar mengambil 

keputusan, masalah dalam 

hubungan interpersonal, 

bahkan kemampuan 

berkomunikasi dan 

bersosialisasi tidak berjalan 

dengan baik. 

Piatu  

6 Novia VIII 

SMP 

2015 Blum mengenal identitas diri, 

ragu, sukar mengambil 

keputusan, masalah dalam 

hubungan interpersonal, 

bahkan kemampuan 

berkomunikasi dan 

bersosialisasi tidak berjalan 

dengan baik. 

Yatim  

7 Gunawan VIII 

SMP 

2015 Blum mengenal identitas diri, 

ragu, sukar mengambil 

keputusan, masalah dalam 

hubungan interpersonal, 

bahkan kemampuan 

berkomunikasi dan 

bersosialisasi tidak berjalan 

dengan baik. 

Piatu  

8 Yulianto  VIII 

SMP 

2015 Blum mengenal identitas diri, 

ragu, sukar mengambil 

keputusan, masalah dalam 

hubungan interpersonal, 

bahkan kemampuan 

berkomunikasi dan 

bersosialisasi tidak berjalan 

dengan baik. 

Yatim-

piatu 

Sumber : Dokumentasi, Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way KandisTanjung Senang 

Bandar Lampung, 2017. 
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  Pada tabel di atas dapat dilhat bahwasanya bahaya apabila anak terus-

menerus di biarkan dengan perilaku buruk tersebut, maka disini peran 

bimbingan kelompok sangat diperlukan untuk dapat merubah sedikit demi 

sedikit perilaku anak asuh menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

Seperti yang di ungkapkan pengurus panti asuhan dalam wawancaranya 

sebagai berikut : 

“Anak-anak sebelum memasuki panti ini dulunya dirumah, pendiam,tidak 

mau bicara sehingga sedikit sulit berkomunikasi,  itu juga saya lihat, dan dari 

pengakuan yang ngurus anak-anak itu, ada yang dititipkan neneknya, paman 

nya dan adapula yang di asuh orang tua nya tapi orangtua tidak mampu 

membiayai anaknya maka dititipkan di panti asuhan ini. Dalam latar belakang 

yang berbeda-beda ini maka pengurus mengusahakan apa yang seharusnya 

menjadi tujuan bahwa merubah perilaku anak dari kebiasaan buruk adalah 

tugas utama, serta melatih agar konsep diri mereka berkembang”.
6
 

 

9.Perubahan Perilaku Anak Asuh 

Perubahan perilaku adalah dengan adanya peran bimbingan kelompok, 

anak asuh dapat merubah perilakunya dari yang tadinyaBlum mengenal 

identitas diri, ragu, sukar mengambil keputusan, masalah dalam hubungan 

interpersonal, bahkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi tidak 

berjalan dengan baik di Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way 

Kandis Bandar Lampung, Adapun perubahan perilaku anak asuh Panti Asuhan 

Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung saat 

mengikuti proses bimbingan keagamaan dapat dilihat pada tabel V di bawah 

ini : 

                                                             
6

Pamili Wanto, Pengasuh Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis 

Tanjung Senang Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal  10 Juni 2017 
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TABEL V 

Perkembangan konsep diri remaja 

 

No  Nama  Kelas  Tahun 

Masuk  

Perilaku Sesudah Mengikuti 

Bimbingan Kelompok 

Keterangan  

1 Arjunsyah IXSMP 2015 Mampumenyesuaikan 

lingkungan baru, 

menunjukkan perubahan 

dengan perlahan, dapat 

mengenal identitas dirinya, 

percaya diri, dapat mengambil 

keputusan, yakin terhadap 

dirinya, sudah berani 

bersosialisai dan komunikasi 

dengan baik, dan memiliki 

prestasi yang meningkat. 

Yatim-

piatu 

2 Rohaimi IX 

SMP 

2015 mampu menyesuaikan 

lingkungan baru, 

menunjukkan perubahan 

dengan perlahan, dapat 

mengenal identitas dirinya, 

percaya diri, dapat mengambil 

keputusan, yakin terhadap 

dirinya, sudah berani 

bersosialisai dan komunikasi 

dengan baik, dan memiliki 

prestasi yang meningkat. 

Yatim  

3 Yuliana IX 

SMP 

2014 mampu menyesuaikan 

lingkungan baru, 

menunjukkan perubahan 

dengan perlahan, dapat 

mengenal identitas dirinya, 

percaya diri, dapat mengambil 

keputusan, yakin terhadap 

dirinya, sudah berani 

bersosialisai dan komunikasi 

dengan baik, dan memiliki 

prestasi yang meningkat. 

Yatim 

Piatu  

4 

 

Dera 

Yolanda 

VIII 

SMP 

2016 mampu menyesuaikan 

lingkungan baru, 

menunjukkan perubahan 

dengan perlahan, dapat 

Yatim 
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mengenal identitas dirinya, 

percaya diri, dapat mengambil 

keputusan, yakin terhadap 

dirinya, sudah berani 

bersosialisai dan komunikasi 

dengan baik, dan memiliki 

prestasi yang meningkat. 

5 Mufida putri VIII 

SMP 

2015 mampu menyesuaikan 

lingkungan baru, 

menunjukkan perubahan 

dengan perlahan, dapat 

mengenal identitas dirinya, 

percaya diri, dapat mengambil 

keputusan, yakin terhadap 

dirinya, sudah berani 

bersosialisai dan komunikasi 

dengan baik, dan memiliki 

prestasi yang meningkat. 

Piatu 

6 Novia VIII 

SMP 

2015 mampu menyesuaikan 

lingkungan baru, 

menunjukkan perubahan 

dengan perlahan, dapat 

mengenal identitas dirinya, 

percaya diri, dapat mengambil 

keputusan, yakin terhadap 

dirinya, sudah berani 

bersosialisai dan komunikasi 

dengan baik, dan memiliki 

prestasi yang meningkat. 

Yatim 

7 Gunawan 

 

VIII 

SMP 

2015 mampu menyesuaikan 

lingkungan baru, 

menunjukkan perubahan 

dengan perlahan, dapat 

mengenal identitas dirinya, 

percaya diri, dapat mengambil 

keputusan, yakin terhadap 

dirinya, sudah berani 

bersosialisai dan komunikasi 

dengan baik, dan memiliki 

prestasi yang meningkat. 

Piatu 

8 Yulianto 

 

VIII 

SMP 

2015 mampu menyesuaikan 

lingkungan baru, 

Yatim-

piatu 
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menunjukkan perubahan 

dengan perlahan, dapat 

mengenal identitas dirinya, 

percaya diri, dapat mengambil 

keputusan, yakin terhadap 

dirinya, sudah berani 

bersosialisai dan komunikasi 

dengan baik, dan memiliki 

prestasi yang meningkat. 

Sumber : Dokumentasi, Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way 

KandisTanjung Senang Bandar Lampung, 2017. 

 

Berdasarkan hasil dari bimbingan kelompok yang diikuti oleh anak asuh maka 

terjadinya perubahan dalam kehidupan sehari-hari anak asuh, maka bimbingan 

kelompok disini sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup bersosisalisasi pada 

anak asuh. Anak asuh menjadi insan-insan yang bermanfaat karena dirinya  dapat 

berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik, sehingga dapat menghasilkan prestasi-

prestasi baik di jenjang pendidikan maupun non pendidikan . 

Selanjutnya untuk memperoleh data yang lebih akurat, penulis melakukan 

wawancara terhadap proses bimbingan kelompok yang dilaksanakan oleh 

pembimbing ataudi PantiAsuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis 

Bandar Lampung. Bimbingan kelompok harus dilakukan oleh pembimbing yang 

mengetahui dan menguasai pengetahuan psikologi,kemampuan interpersonalnya 

dengan baik, baik secara individual maupun secara kelompok. 

Seperti yang telah di ungkapkan pembimbing Remaja Umi Fikri dalam 

wawancara berikut ini : 

“Anak-anak menunjukkan perubahannya sedikit demi sedikit mulai dari 

perilaku saat belajar bimbingan kelompok, kesopan santunan terhadap guru 
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pembimbing dan dalam hal bebicara di depan umum, sedikit demi sedikit 

sudah mulai berani dan tidak takut lagi berbicara di depan teman-temannya 

dan mulai aktif mengemukakan pendapat, anak menunjukan perubahan dari 

yang  tadinyamalu berbicara, sekarang berani mengungkappkan pendapat di 

depan teman-temannya dengan baik”.
7
 

 

Sedangkan menurut yuliana salah satu anak asuh, perilaku anak asuh 

semenjak ada di Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis 

Bandar Lampung mengaku banyak perubahan yang di alaminya seperti yang 

ada dalam wawancaranya mengatakan : 

“Alhamdulillah dengan adanya bimbingan kelompok perilaku saya sedikit 

demi sedikit berubah menjadi lebih baik lagi, dari yang tadinya saya malu 

untuk berpendapat di depan teman-teman sekarang bisa dengan percaya diri 

berbicara di depan teman dan bersosialisasi dengan baik, saya mulai 

mengenali apa potensi saya sehingga alhamdulillah saya mendapat prestasi 

di jenjang pendidikan, sekarang saya sudah mengetahui sebab akibat apa 

yang saya perbuat semenjak mengenal bimbingan kelompok dan nasihat-

nasihat guru pembimbing di Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun 

Way Kandis Bandar Lampung”.
8
 

 

Untuk memperoleh data yang akurat penulis mewawancarai anak asuh 

Mufida Putri di Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis 

Bandar Lampung. 

 “Bimbingan kelompok yang ada di panti asuhan dapat merubah perilaku saya 

dari yang dulunya tidak bisa dan malu berbicara di depan teman-teman 

sekarang saya menjadi percaya diri berbicara di depan teman-teman dan 

dapat bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman 

juga saya dapat menyesuaikan diri di lingkungan dan mengetahui mana yang 

baik dan mana yang buruk dalam hal bergaul sama teman disekolah, dan 

                                                             
7
Umi Fikri, Pembimbing Remaja Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis 

Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal 19 juni  2017 
8
Yuliana, Anak Asuh  di Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Tanjung 

SenangBandar Lampung, Wawancara, Tanggal 19 juni  2017 
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alhamdulillah dengan bimbingan kelompok saya tau apa potensi saya dan 

dapat berprestasi di jenjang pendidikan”.  

 

Menurut Ustad bimbingan kelompok “Bapak Pamili Wanto atau yang dikenal 

ustad Wanto beliau mengatakan” : 

“Bimbingan Kelompok ini dapat menjadikan anak asuh di panti asuhan 

sedikit demi sedikit mengurangi perilaku buruk mereka sewaktu di 

lingkungan rumahnya, sebelum mengikuti bimbingan kelompok anak asuh 

belum bisa mengaji, belum mengetahui isi-isi kandungan agama Islam, nah 

disinilah kita bimbing kita arahkan dengan sebaik-baiknya agar anak asuh 

dapat menyesuaikan diri dilingkungan dengan perilaku, dapat mengnal 

identitas diri dan potensi dirinya juga  sopan santun sesuai dengan norma-

norma dan ajaran Islam”. 

 

Menurut bunda Sutini tentang bimbingan kelompok “bunda Sutini beliau 

mengatakan” : 

“ Teknik Bimbingan Kelompok yang di gunakan dalam membimbing remaja 

panti asuhan tersebut ada 3 yaitu: 1. teknik pemberian informasi (expository), 

2. diskusi kelompok, 3. teknik pemecahan masalah (problem solving) dan 

teknik yang sering di gunakan adalah teknik pemberian informasi (expository) 

” 

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwasanya perilaku 

anak berubah karena adanya bimbingan kelompok yang ada Panti Asuhan 

Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Tanjung Senang Bandar 

Lampung. 
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B. Bimbingan Kelompok Dalam Mengembangkan Konsep Diri Remaja Di Panti 

Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Tanjung Senang 

Bandar Lampung 

 

1. Pelaksanaan Bimbingan Kelompok 

Bimbingan Kelompok di terapkan sejak berdirinya Panti Asuhan 

Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung.Menurut 

Bapak Pamili Wanto selaku pengurus dan pembimbing, bimbingan kelompok 

dilatar belakangi karena untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, potensi 

diri, mengenal ide agar anak asuh mengetahui identitas diri, dapat 

menyesuaikan lingkungan di panti asuhan tersebut, bersosialisasi dengan baik 

sehingga  terjalinnya hubungan interpersonal dengan baik dan percaya diri 

yang positif sehingga mereka mampu mengaktualisasikan apa yang di dapat 

dalam bimbingan kelompok sehingga mencapai prestasi-prestasi di potensi 

mereka masing-masing dan memiliki keimanan serta ketaqwaan terhadap sang 

pencipta Allah SWT serta mengikuti apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah 

SWT dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
9
 

Adapun pelaksanaan bimbingan kelompok antara lain yaitu : 

a. Pada hari senin sampai dengan sabtu pada pukul 13.30 s/d Selesai di aula 

Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Tanjung 

Senang Bandar Lampung. 

                                                             
9

Pamili Wanto, Pengasuh Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis 

Tanjung Senang Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal 19 juni 2017 
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b. Pelaksanaan bimbingan kelompok tidak hanya dilaksanakan dengan 

pembimbing yang tetap namun adanya sukarelawan yang membantu dalam 

memberikan ilmu-ilmu dan motivasi. 

c. Bimbingan kelompok di lakukan dengan setiap kelompok terdiri dari 1 

orang pembimbing remaja dan 8 orang remaja yang terdiri dari 4 remaja 

laki-laki dan 4 remaja putri. Dimana pembimbing remaja duduk berada di 

tengah-tengah satu kelompok, sedangkan remajanya duduk melingkari 

pembimbing. Setelah itu pembimbing remaja mulai mengarahkan remaja-

remaja yang ada di kelompok tersebut dengan menjelaskan konsekwensi, 

asas-asas dan prosedur mengenai bimbingan kelompok, pada tahap I 

pembentukan, tahap II Peralihan ini menjelaskan kegiatan apa yang di 

tempuh lalu pembing remaja menanyakan kepada anggota kelompok sudah 

siap menjalani kegiatan selanjutnya, pada tahap III kegiatan di tahap ini 

pembimbing remaja mulai memberikan tahap kegiatan dimana remaja-

remaja tersebut mengungkapkan semua masalahnya dan menetapkan 

masalah apa yang dibahas. Setelah itu pembimbing remaja mengambil 

tindakan dengan menggunakan teknik pemberian informasi (expository) 

dengan materi bimbingan kelompok yang tercantum di bawah dan sesuai 

dengan topik masalah-masalah pada remaja tersebut, secara tuntas serta 

ikut serta anggota secara aktif dan dinamis dalam pembahasan baik 

menyangkut unsur tingkah laku, pemikiran ataupun perasaan. Lalu  ke 

tahap IV pengakhiran, pada tahap ini pokok utamanya bukannlah pada 
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beberapa kali bertemu, akan tetapi pada hasil yang telah di capai oleh 

kelompok remaja tersebut. Selanjutnya pembimbing remaja menjelaskan 

bahhwa kegiatan akan di akhiri, serta anggota kelompok mengemukakan 

kesan dan hasil-hasil kegiatan, membahas kegiatan lanjutan, dan 

mengemukakan pesan dan harapannnya. 

2. Materi Bimbingan Kelompok 

Materi adalah suatu komponen yang sangat penting dalam rangka 

membina keagamaan anak asuh.Dalam hal ini diharapkan bimbingan kelompok 

dapat menjadi landasan dalam perubahan perilaku anak asuh untuk mendalami 

konsep diri remaja dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh 

penulis dengan pembimbing kelompok yang bertugas di PantiAsuhan Abdul 

Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Tanjung SenangBandar Lampung yaitu 

membahas tentang materi bagaimana mengembangkan konsep diri remaja. 

 a. Membuka Diri 

pengetahuan akan diri kita akan meningkatkan komunikasi, dan pada 

saat yang sama, berkomunikasi dengan orang lain meningkatkan 

pengetahuan tentang diri kita. Dengan membuka diri, konsep diri menjadi 

lebih dekat dengan kenyataan. 

Model ini menerangkan bahwa jendela yang satu tidak terpisah dengan 

jendela yang lain. Pembesaran pada satu jenis jendela yang lain akan 

mengecil. 
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Open self, menyajikan informasi, perilaku, sifat, perasaan, keinginan 

motif, dan ide-ide yang di ketahui/sadari oleh diri kita dan orang lain. 

Blind self, bagian ini menyajikan hal-hal tentang diri kita yang di 

ketahui/disadari dari dalam diri kita sendiri 

Hidden self, bagian ini berisikan tentang data-data yang kita 

ketahui/sadari dari dalam diri kita sendiri dan tidak di ketahui oleh orang 

lain. Yang kita simpan untuk diri kita sendiri. 

Unknown self, bagian ini merupakan aspek dari diri yang tidak kita 

ketahui taupun orang lain mengetahuinya. 

Makin luasnya open self seseorang, makin terbuka pula ia pada orang 

lain. Hal tersebut menjadikan hubungan di antara keduanya semakin erat. 

b. Percaya diri 

Keinginan untuk menutup diri, selain karna konsep diri yang 

negatif timbul dari kurangnya kepercayaan akan kemampuan dirinya 

sendiri. Orang yang tidak menyenangi dirinya merasa bahwa dirinya 

tidak mampu mengatasi persoalan. Ketakutan untuk melakukan 

komunikasi di kenal sebagai communication apprehension. Orang yang 

aprehensif dalam komunikasi, akan menarik diri dalam pergaulan, 

berusaha sekecil mungkin berkomunikasi, dan akan berbicara apabila 

terdesak saja. Tentu saja dalam aprehensi komunikasi di sebabkan 

kurangnya percaya diri, tetapi sebagai faktor dominan. Seperti 

pernyataan maxwell maltz “belive in yourself and you’ll succed’’ 



 

 
78 

c. Selektivitas 

Konsep diri mempengaruhi kepada pesan apa kita bedrsedia 

membuka diri, bagaimana kita mempersepsikan pesan itu dan apa yang 

kita ingat. Jadi secara singkat bahwa konsep diri menyebabkan terpaan 

selektif, persepsi selektif, ingatan selektif. 

d. Mencintai dan menyayangi diri sendiri 

Diri kita adalah unik, yang telah di ciptakan tuhan dengan 

berbagai macam kelebihan dan kekurangan. Mencintai dan menyayangi 

diri sendiri berarti kita mencintai apa yang telah tuhan berikan kepada 

kita. Wujud dari kecintaan kita terhadap diri sendiri adalah dengan 

memperlakukan dan menjaga diri ini dengan baik dari hal-hal yang bisa 

merusak diri. Dengan begitu kita akan senantiasa terdorong untuk 

melakukan sesuatu hal yang positif dalam hidup. 

e. Mengembangkan pikiran positif 

Cara berfikir kita mengendalikan sikap, tindakan dan hidup 

kita. Pikiran positif akan mendorong kita untuk tetap optimis, pantang 

menyerah, dan berani menghadapi resiko dan tantangan. Selain itu 

pikiran positif juga akan menjadikan hidup kita lebih tenang. 

f. Memperbaiki kualitas hubungan dengan orang lain 

Dalam menjalin hubungan dengan orang lain, kita harus 

senantiasa meningkatkan kualitas hubungan tersebut. peningkatan 

kualitas hubungan yang kita ciptakan menandakan bahwa kita telah 
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mampu berfikir dewasa. Perlu di ingat juga kualitas pergaulan juga 

sangat di tentukan dengan siapa kita bergaul. Untuk itu pintar-pintarlah 

kita memilih pergaulan, karena salah bergaul akan memberikan 

pengaruh negatif buat diri kita. Dari itu bergaul dengan orang yang 

memiliki kecerdasan dan perilaku yang baik. Selain itu perbaiki juga 

hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita dan hindarilah 

pertentangan. 

g. Besikap proaktif 

Proaktif di katakan sebagai kemampuan mengambil sebuah 

inisiatif tindakan. Namun perlu di ketahui sebenarnya proaktif tidak 

hanya sekedar inisiatif tapi lebih dari itu. Proaktif juga memahami 

dengan jeli permasalahan yang di hadapinya dengan kacamata nilai yang 

akurat dan tidak semata mengikuti perasaan. Proaktif ini meliputi 

banyak hal seperti proaktif dalam melawan hawa nafsu, proaktif dalam 

memberantas kebodohan diri, proaktif dalam memupuk motivasi, 

proaktif dalam belajar, proaktif dalam menolong orang yang 

membutuhkan dan lain sebagainya.  

h. Menjaga keseimbangan hidup 

Hidup itu harus penuh dengan keseimbangan, tidak bisa rasanya 

kita hanya mementingkan salah satu faktor tertentu dalam hidup. Kita 

harus tau betul bagaimana menjalani setiap aktivitas dalam kehidupan. 

Jangan sampai kita memporsikan satu kegiatan dalam berlebih. Untuk 
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mencapai keseimbangan ini, sebaiknya kita menyusun sebuah agenda 

kegiatan dan skala proritas sehingga kita benar-benar bisa melakukan 

suatu hal sesuai dengan kebutuhan yang ada, tidak berlebihan dan 

seimbang. 

Dalam hal ini sangat pentinglah materi-materi yang di berikan 

untuk anak asuh sehingga dapat di aplikasikan dalam kehidupan sehari-

hari oleh anak asuh di PantiAsuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun 

Way Kandis Bandar Lampung agar anak asuh dapat mengambil manfaat 

dari pelajaran yang di berikan. 

3. Teknik Bimbingan Kelompok 

Pembimbing dalam melakukan komunikasi langsung dengan anak asuh, 

teknik bimbingan kelompok sebagai berikut : hoome room, teknik pemberian 

informasi, karya wisata, diskusi kelompok, kegiatan kelompok, sosiodrama, 

psikodrama, remedial, Psikoterapi kelompok, kelompok latihan dan 

pengembangan, FGD, self help. Dan metode yang penulis pilih adalah: 

   Teknik Pemberian Informasi (expository) 

Teknik pemberian informasi disebut juga dengan metode ceramah, 

yaitu pemberian penjelasan oleh seorang pembicara kepada sekelompok 

pendengar. Pelaksanaan teknik pemberian informasi mencakup tiga hal, yaitu: 

perencanaan, pelaksanaan, penilaian. Keuntungan teknik pemberian informasi 

antara lain adalah : (a) dapat melayani banyak orang, (b) tidak membutuhkan 

banyak waktu sehingga efisien, (c) tidak terlalu banyak memerlukan fasilitas, 
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(d) mudah dilaksanakan disebanding dengan teknik lain. Sedangkan 

kelemahannya adalah antara lain : (1) sering dilaksanakan secara menolog, (2) 

individu yang mendengarkan kurang aktif, (3) memerlukan ketrampilan 

berbicara, supaya penejelasan menjadi menarik. 

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan  tersebut, pada waktu 

memberikan informasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu: 

a. Sebelum memilih teknik pemberian informasi, perlu dipertimbangkan 

apakah cara tersebut merupakan cara yang paling tepat untuk memenuhi 

kebutuhan individu yang dibimbing. 

b. Mempersiapkan bahan informasi dengan sebaik-baiknya. 

c. Usahakan untuk menyiapkan bahan yang dapat dipelajari sendiri oleh 

pendengar atau siswa. 

d. Usahakan berbagai variasi penyampaian agar pendengar menjadi lebih 

aktif  

e. Gunakan alat bantu yang dapat memperjelas pengertian pendengar 

terhadap layanan yang disampaikan. 

4. Tahap Pelaksanaan Bimbingan Kelompok 

       a. Tahap Pembentukan 

 yaitu tahap pelibatan diri atau tahap memasukkan diri ke dalam 

kehidupan suatu kelompok. Tahap ini pada umumnya para anggota saling 

memperkenalkan diri dan juga mengungkapkan tujuan ataupun harapan-

harapan yang ingin di capai baik oleh masing-masing, sebagian, maupun 

seluruh anggota. 
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Memberikan penjelasan tentang bimbingan kelompok sehingga 

masing-masing anggota akan tahu apa arti dari bimbingan kelompok dan 

mengapa bimbingan kelompok harus di laksanakan serta menjelaskan 

aturan main yang akan di terapkan dalam bimbingan kelompok ini. 

Jika ada masalah dalam proses pelaksanaannya, mereka akan 

mengerti bagaimana cara menyelesaikannya. Asas kerahasiaan juga di 

sampaikan kepada seluruh anggota. 

        a. Tahap Peralihan 

Menjelaskan kegiatan yang akan di tempuh pada tahap berikutnya, 

menawarkan atau mengamati apakah anggota sudah siap menjalani 

kegiatan pada tahap selanjutnya, membahas suasana yang terjadi, 

meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota, bila perlu kembali 

kepada beberapa aspek tahap pertama. 

        b. Tahap Kegiatan 

Masing-masing anggota secara bebas mengemukakan masalah atau 

topik bahasan, menetapkan masalah atau topik yang akan di bahas terlebih 

dahulu, anggota membahas masing-masing topik secara mendalam dan 

tuntas, kegiatan selingan. 

  c. Tahap Pengakhiran 

   Pemimpin kelompok mengemukakan bahwa kegiatan akan segera di 

akhiri, pemimpin dan anggota kelompok mengemukakan kesan dan hasil-
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hasil kegiatan, membahas kegiatan lanjutan, mengemukakan pesan dan 

harapan. 

5. Hasil Bimbingan Kelompok dalam Mengembangkan Konsep Diri Remaja 

Asuh. 

 Menurut hasil wawancara penulis dari pengasuh PantiAsuhan Abdul Malik 

Muhammad Aliyun Way Kandis Tanjung Senang Bandar Lampung yakni 

bapak pamili wanto selaku pengurus panti asuhan menyatakan bahwa perilaku 

anak asuh di panti ini menjadi lebih baik dengan adanya bimbingan kelompok 

yang dilakukan oleh pembimbing atau sukarelawan. 

Perilaku anak yang negatif dapat teratasi dengan adanya bimbingan 

kelompok. Adapun perilaku anak yang penulis maksud adalah Perilaku 

yangdimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku negatif (buruk) anak asuh 

blum mengenal identitas diri, ragu, sukar mengambil keputusan, masalah dalam 

hubungan interpersonal, bahkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi 

tidak berjalan dengan baik. 

Tingkah lakunya mulai diatur oleh norma-norma sosial, misalnya 

peraturan sekolah mengharuskan ia memakai seragam sekolahnya, ia harus 

berlaku formal dalam kelas dan sebagainya. Begitupun peraturan di Panti 

Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung  

mengharuskan bangun pagi, mengerjakan piket, belajar mengaji, sholat, dan 

lainya ia harus berlaku sebagaimana yang telah ditetapkan pihak panti asuhan 

demi keselarasan bersama sehingga mampu menyesuaikan lingkungan baru, 
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menunjukkan perubahan dengan perlahan, dapat mengenal identitas dirinya, 

percaya diri, dapat mengambil keputusan, yakin terhadap dirinya, sudah berani 

bersosialisai dan komunikasi dengan baik, dan memiliki prestasi yang 

meningkat dan pelaksanaan bimbingan kelompok dalam mengembangkan 

konsep diri di panti asuhan dilakukan dengan baik. 

 

 

 

 



BAB IV 

BIMBINGAN KELOMPOK DALAM MENGEMBANGKAN KONSEP DIRI 

REMAJA PANTI ASUHAN ABDUL MALIK MUHAMMAD ALIUN WAY 

KANDIS TANJUNG SENANG BANDAR LAMPUNG 

 
 

A. Teknik Bimbingan Kelompok 

Dari teori BAB II halaman 31 menjelaskan ada beberapa macam teknik 

bimbingan kelompok yaitu: 

1. Teknik pemberian informasi 

2. Dikusi kelompok 

3. Teknik pemecahan masalah 

4. Permainan peran 

5. Permainan simulasi 

6. Teknik penciptaan suasana kekeluargaan 

7. Karyawisata 

Setelah penulis melihat teori yang ada di BAB II halaman 31 dan data 

lapangan yang sudah di dapat mengenai teknik bimbingan kelompok yang di 

gunakan dengan pembimbing remaja di Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad 

Aliun Way Kandis Tanjung Senang Bandar Lampung  belum lengkap dan belum 

terpenuhi menggunakan teknik bimbingan kelompok sesuai teori bimbingan 

kelompok yang ada. 

Pembimbing remaja di Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliun Way 

Kandis Tanjung Senang Bandar Lampung, menggunakan teknik bimbingan 
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kelompok dalam kegiatan bimbingan kelompok remaja panti yaitu:  Teknik 

Pemberian Informasi (expository). 

B. Penerapan Bimbingan Kelompok 

 Secara umum penerapan bimbingan kelompok yaitu: 

a. Tahap 1 Pembentukan  

Tahap ini merupakan tahap pengenalan, tahap pelibatan diri atau tahap 

memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. 

Pada tahap ini pada umumnya para anggota saling memperkenalkan 

diri dan juga mengungkapkan tujuan ataupun harapan-harapan yang ingin 

dicapai baik oleh masing-masing sebagian, maupun seluruh anggota.  

Memberikan penjelasan tentang bimbingan kelompok sehingga 

masing-masing anggota akan tahu apa arti dari bimbingan kelompok dan 

mengapa bimbingan kelompok harus dilaksanakan serta menjelaskan aturan 

main yang akan di terapkan dalam bimbingan kelompok ini. 

Jika ada masalah dalam proses pelaksanaannya, mereka akan mengerti 

bagaimana cara menyelesaikannya. Asas kerahasiaan juga disampaikan 

kepada seluruh anggota agar orang lain tidak mengetahui permasalahan yang 

terjadi pada mereka. 

b. Tahap II Peralihan  

tahap kedua merupakan “jembatan” antara tahap pertama dan ketiga. Ada 

kalanya jembatan di tempuh dengan amat mudah dan lancar, artinya para anggota 
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kelompok dapat segera memasuki kegiatan tahap ketiga dengan penuh kemauan 

dan kesukarelaan. 

Ada kalanya juga jembatan itu di tempuh dengan susah payah, artinya para 

anggota kelompok tidak mau memasuki tahap kegiatan kelompok yang 

sebenarnya, yaitu tahap ketiga. 

Dalam keadaan seperti ini pemimpin kelompok, dengan gaya 

kepemimpinannya yang khas, membawa para anggota meniti jembatan itu dengan 

selamat. 

Adapun yang di laksanakan dalam tahap ini yaitu: 

1. menjelaskan kegiatan yang akan di tempuh pada tahap berikutnya. 

2. menawarkan atau mengamati apakah para anggota sudah siap menjalani 

kegiatan pada tahap selanjutnya. 

3. membahas suasana yang terjadi. 

4. meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota. 

5. bila perlu kembali kepada beberapa aspek tahap pertama. 

c. Tahap III Kegiatan 

tahap ini merupakan inti dari kegiatan kelompok, maka aspek-aspek yang 

menjadi isi dan pengiringnya cukup banyak, dan masing-masing aspek tersebut 

perlu mendapat perhatian yang seksama dari pemimpin kelompok. 

Ada beberapa yang harus dilakukan oleh pemimpin dalam tahap ini, yaitu 

sebagai pengatur proses kegiatan yang sabar dan terbuka, aktif akan tetapi tidak 

banyak bicara, dan memberikan dorongan dan penguatan serta penuh empati. 
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Tahap ini ada berbagai kegiatan yang dilaksanakan, yaitu: 

1. masing-masing anggota secara bebas mengemukakan masalah atau topik 

bahasan. 

2. Menetapkan masalah atau topik yang akan di bahas terlebih dahulu. 

3. Anggota membahas masing-masing topik secara mendalam dan tuntas. 

4. Kegiatan selingan. Kegiatan tersebut di lakukan dengan tujuan agar dapat 

terungkapnya masalah atau topik yang dirasakan, dipikirkan dan dialami oleh 

anggota kelompok. 

Selain itu dapat terbahasnya masalah yang dikemukakan secara mendalam 

dan tuntas serta ikut sertanya seluruh anggota secara aktif dan dinamis dalam 

pembahasan baik yang menyangkut unsur tingkah laku, pemikiran ataupun 

perasaan. 

d. Tahap IV Pengakhiran 

  pada tahap pengakhiran bimbingan kelompok, pokok perhatian utama 

bukanlah pada beberapa kali kelompok itu harus bertemu, tetapi pada hasil yang 

telah dicapai oleh kelompok itu.  

Kegiatan kelompok sebelumnya dan hasil-hasil yang di capai setidaknya 

harus mendorong kelompok itu harus melakuakan kegiatan sehingga tujuan 

bersama tercapai secara penuh. 

Dalam hal ini ada kelompok yang menetapkan sendiri kapan kelompok itu 

akan berhenti melakukan kegiatan dan kemudian bertemu kembali umtuk 

melakukan kegiatan.  
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 Ada beberapa hal yang di lakukan pada tahap ini, yaitu: 

1. Pemimpin kelompok mengemukakan bahwa kegiatan akan segera diakhiri. 

2. Pemimpin dan anggota kelompok mengemukakan kesan dan hasil-hasil 

kegiatan. 

3. Membahas kegiatan lanjutan. 

4. Mengemukakan pesan dan harapan 

Dari hasil penelitian lapangan yang di temukan dengan penulis, kemudian 

penulis menganalisa dari teori-teori yang penulis dapat menyatakan bahwa 

pembimbing remaja di Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliun Way Kandis 

Tanjung Senang Bandar Lampung menggunakan teknik pemberian informasi 

(expository), diskusi kelompok, teknik pemecahan masalah (problem solving). 

Namun, pada saat kegiatan bimbingan kelompok remaja dilakukan dengan 

pembimbing remaja ini lebih sering menggunakan teknik pemberian informasi. 

Dengan adanya teknik pemberian informasi (expository), banyak perubahan 

yang positif yang terjadi pada remaja-remaja panti yang sedang menghadapi masalah 

pribadi, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat agar mampu mengatasi 

masalah hidup yang dialami mampu menyesuaikan lingkungan baru, menunjukkan 

perubahan dengan perlahan, dapat mengenal identitas dirinya, percaya diri, dapat 

mengambil keputusan, yakin terhadap dirinya, sudah berani bersosialisai dan 

komunikasi dengan baik, dan memiliki prestasi yang meningkat. Dengan demikian 

pelaksanaan bimbingan kelompok dalam mengembangkan konsep diri dipanti asuhan 

berjalan dengan baik. 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data observasi, interview dan dokumentasi dalam penelitian ini, 

maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :  ”Bimbingan 

kelompok yang dilakukan di Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way 

Kandis Tanjung Senang Bandar Lampung mampu menunjukkan perubahan dari 

sebelumnya. Banyak dari anak asuh yang dulu merasasangat awam,  sangat 

pemalu, pendiam, bahkan tidak tahu apa-apa tentang cara komunikasi dan 

bersosialisasi dengan benar, juga interaksi pada teman sebaya dan menyesuaikan 

dilingkungan sekitar, perubahan itu berupa perubahan perilaku anak berkat adanya 

bimbingan kelompok. Hal itu pun diakui oleh keluarga mereka yang menitipkan 

anak ke Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Tanjung 

Senang Bandar Lampung.” 

Dalam hal ini menurut penulis pembimbing remaja di Panti Asuhan Abdul 

Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Tanjung Senang Bandar Lampung, 

menyimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan kelompok yang dilakukan 

pembimbing remaja berjalan dengan baik. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan penarikan kesimpulan diatas, maka penulis  

ingin memberikan saran-saran yang akan penulis sampaikan adalah sebagai 

berikut : 

1. Dalam bimbingan kelompok seharusnya ada refrensi dari buku lain aga 

rmenambah wawasan keilmuan tentang berperilaku yang positif dan 

himbauan kepada anak asuh agar dapat mengaplikasikan apa yang telah 

disampaikan kepada pembimbing yang telah diterima pada saat bimbingan 

kelompok berlangsung agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak 

diinginkan. 

2. Dalam hal struktur organisasi tidak lengkapnya data-data kepengurusan 

sehingga tidak berjalannya keorganisasian secara maksimal dalam 

kepengurusan di Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis 

Tanjung Senang Bandar Lampung. 
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Lampiran 1 

Pedoman Observasi 

No    Perihal Keterangan 

1 Pelaksanaan Bimbingan Kelompok Observasi 

2 Teknik Bimbingan Kelompok Observasi 

3 Perubahan Remaja Asuh Setelah 

Mengikuti Kegiatan Bimbingan 

Kelompok 

Observasi 

 



Lampiran II 

PEDOMAN WAWANCARA (INTERVIEW) 

Untuk Informan 

1. Ada berapa teknik Bimbingan Kelompok yang di gunakan Pembimbing 

Remaja di Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliun Way Kandis 

Tanjung Senang Bandar Lampung? 

2. Teknik apakah yang ibu/bapak gunakan pada saat Bimbingan Kelompok 

dilaksanakan? 

3. Bagaimana keadaan remaja asuh sebelum memasuki panti asuhan dan belum 

mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? 

4. Bagaimana keadaan remaja asuh setelah mengikuti kegiatan bimbingan 

kelompok? 

5. Apa manfaat yang di dapat oleh remaja asuh setelah mengikuti bimbingan 

kelompok? 

6. Bagaimana tahapan sebelum melakukan bimbingan kelompok? 

 

Untuk Remaja Asuh 

Bagaimana tanggapan anda setelah melakukan bimbingan kelompok? 

 



Lampiran III 

Dokumentasi 

Pelaksanaan Bimbingan Kelompok 

1. Wawancara dengan pak Milwanto selaku Pembimbing Remaja  

 

2. Kegiatan bimbingan kelompok di Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad 

Aliun Way Kandis Bandar Lampung. 

 



3. Kegiatan bimbingan kelompok dengan remaja putrid di Panti Asuhan Abdul 

Malik Muhammad Aliun Way Kandis Bandar Lampung 

 

4. Dokumentasi kegatan bimbingan kelompok dengan remaja laki-laki di Panti 

Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliun Way Kandis Bandar Lampung. 
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