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              BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang   

Manusia merupakan individu yang tumbuh dan berkembang. Proses tumbuh 

dan berkembang ini saling berkaitan satu sama lain. Sebagai individu yang 

berkembang mengalami perubahan baik fisik maupun psikis sesuai dengan usia dan 

pertumbuhannya, khususnya pada masa pubertas yang sering kita kenal dengan 

remaja. Remaja berasal dari kata  adolescence yang berarti tumbuh, dikatakan remaja 

jika individu berusia 13 sampai 18 tahun. Piaget  mengungkapkan masa remaja 

merupakan masa dimana individu berinteraksi dan beradaptasi dengan masyarakat, 

merasa bahwa dirinya berada pada tingkatan yang sama, terutama dalam hak.
1
 

Perubahan yang terjadi dalam diri remaja selama masa puber dapat 

menimbulkan rasa tidak percaya diri, takut gagal sehingga tidak berani mencoba hal 

yang baru dan menantang, merasa diri bodoh, rendah diri, merasa diri tidak berguna 

dan pesimis. Perasaan individu yang merasa tidak percaya diri, takut gagal 

menunjukkan bahwa individu tersebut mempunyai pandangan yang rendah terhadap 

                                                           
1
 Erlian Widya Nursanthi,’’ Meningkatkan Konsep Diri Melalui Layanan Informasi Dengan 

Media Visual Pada Siswa Kelas Xi Di SMA Negeri1 Bergas Tahun Ajaran 2010/2011”.  (skripsi  yang 

di terbitkan oleh universitas negeri semarang ,  semarang , 2010).  h. 22 
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dirinya sendiri. Pandangan individu terhadap diri lebih dikenal dengan konsep diri. 

Dalam surat  Ali Imran ayat 139 menjelaskan  bahwa; 

 َتِهُنىا َوَلا َتْحَزُنىا َوَأْنُتُم اْلَأْعَلْىَن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَنَلا َو

 

Artinya;  

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, 

padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang 

yang beriman. (Ali Imran: 139)”.
2
 

Dari surat tersebut dapat disimpulkan bahwa cara pandang, dan rasa empati 

terhadap diri sendiri merupakan hal yang penting dalam meningkatkan konsep diri 

baik itu positif maupun negatif, pandangan individu terhadap diri lebih dikenal 

dengan konsep diri.  

  Konsep diri adalah pandangan menyeluruh tentang totalitas diri baik positif 

maupun negatif mengenai dimensi fisik, psikis, sosial, pengharapan dan penilaian 

terhadap diri sendiri. Konsep diri dibentuk oleh persepsi-persepsi diri dan persepsi 

lingkungan terhadap individu. Konsep diri sangat erat kaitannya dengan diri individu. 

Kehidupan yang sehat baik fisik maupun psikologis, salah satunya didukung oleh 

konsep diri yang baik dan stabil. Konsep diri berkaitan dengan ide, pikiran, 
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 Depag RI, AL-Qur-an dan terjemahannya mushaf  Al- imron edisi  wanita (Bandung: fitrah 

Rabbani,2011), h, 67 
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kepercayaan serta keyakinan yang diketahui dan dipahami oleh individu tentang 

dirinya
3
.  

Kelly mengungkapkan bahwa konsep diri adalah suatu teori yang dibangun 

individu yang mencakup fungsi dan penguasaan sifat dari lingkungan psikologinya.
4
 

Menurut Hurlock konsep diri adalah konsep seseorang dari siapa dan apa dia itu. 

Konsep diri merupakan bayangan cermin, yang ditentukan sebagian besar oleh peran 

dan hubungan dengan orang lain, apa dan bagaimana  kiranya reaksi orang lain 

terhadapnya. Konsep diri mencakup citra diri fisik dan psikologis. Citra diri fisik 

biasanya berkaitan dengan penampilan, sedangkan citra diri psikologis berdasarkan 

atas pikiran, perasaan, dan emosi. Song dan Hattie mengemukakan bahwa konsep diri 

terdiri atas konsep diri akademis dan non akademis,  konsep diri non akademis dapat 

dibedakan menjadi konsep diri sosial dan penampilan diri. Jadi menurut Song dan 

Hattie, konsep diri secara umum dapat dibedakan menjadi konsep diri akademis, 

konsep diri sosial, dan penampilan diri. 
5
  

 Hurlock, Shog dan Hattie juga mengatakan bahwa indikator konsep diri terbagi 

menjadi tiga bagian yaitu indikator citra diri fisik biasanya berkaitan dengan 

penampilan, indikator citra diri psikologis berdasarkan atas pikiran, perasaan, dan 

emosi. Sedangkan indikator konsep diri sosial adalah pandangan, penilaian peserta 

                                                           
3
 Kusroja Sucining Tyas.” Efektivitas Layanan Bimbingan Kelompok Melalui Teknik Role 

Playing Dalam Meningkatkan Konsep Diri Siswa Kelas Vii B Di Smp Negeri 4 Pacitan Tahun 

Pelajaran 2014 / 2015”. Artikel Skripsi  (Universitas Nusantara Pgri Kediri). h. 6. 
4
 Rezky Rosalinda,Salmah dan Wagimin”. The Effectiveness Of Role Playing Techniques To 

Improve Self-Concept Of Accounting Class X Students Of Smk Negeri 4 Klaten In The Academic  Year 

Of 2013/2014”. Jurnal bimbingan dan  konseling, Vol. 1 No. 1 (maret 2013 ). h. 3 . 
5
 Kadek Suranata,”Pengertian Konsep Diri Serta Ciri-Cirinya” (On-line), tersedia di: 

http://konsep-diri.blogspot.co.id/2012/03/800x600-normal-0-false-false-false-in-x.html 

http://konsep-diri.blogspot.co.id/2012/03/800x600-normal-0-false-false-false-in-x.html


4 
 

 
 

didik terhadap kemampuan bergaul dan kerjasama dengan orang lain.
6
 Berdasarkan 

pemaparan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan  bahwa indikator konsep 

diri adalah citra fisik, citra pisikologis  dan  kosep diri sosial,  dimana ketiga indikator 

konsep diri pada individu sangatlah penting dalam kehidupan individu dan 

lingkungan, konsep diri adalah gambaran atau cerminan  yang  ada dalam diri 

individu itu sendiri.  

Berdasarkan  hasil pra-penelitian selama melakukan peraktek pengamalan 

lapangan (PPL), terdapat beberapa  peserta didik di SMA Negeri10 Bandar Lampung, 

terdapat bebrapa peserta didik  yang tidak percaya diri,  pesimis, kurang sopan, 

merasa diri tidak sempurna, acuh tak acuh,  perilaku ini mencerminkan  konsep diri 

yang rendah. Dengan melihat indikator konsep diri yang dikemukakan oleh Hurlock, 

Shog dan Hattie  yaitu: (a) citra fisik; (b) citra psikologis; dan  (c) konsep diri sosial. 

 Berdasarkan  hasil observasi, buku  kasus, buku tata tertip peserta didik dan 

wawancara dengan guru BK,  dan peserta didik bahwa   konsep diri yang rendah 

terdapat pada kelas XI IPA SMA Negeri10 Bandar lampung.  Hal tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut:  
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Tabel 1 

Konsep diri  peseta didik kelas XI IPA SMA Negeri10  Bandar Lampung 

Sumber: Hasil dokumentasi  guru BK SMA Negeri10 Bandar Lampung
7
 

 

Berdasarkan tabel.1 tersebut diketahui bahwa terdapat 108 peserta didik dari 

221 peserta didik yang memiliki konsep diri yang rendah. Berdasarkan indikator yang 

telah dipaprkan oleh Hurlock, Shog dan Hattie diperoleh hasil sebagai berikut, 20 

peserta didik yang memiliki percaya diri rendah memiliki persentase sebesar 18,51%,  

pikiran terdapat 15 orang peserta didik dengan persentase 26,7%, perasaan terdapat 

21 peserta didik dengan persentase 19,44%, emosi terdapat 18 peserta didik dengan 

persentase 17,14%, kemampuan bergaul terdapat 20 pesrta didik dengan persentase 

18,51%, dan kerja sama antar teman terdapat 14 peserta didik dengan persentase 

12,96%,  hasil persentase peroleh dari jumlah peserta didik yang mengalami masalah 

dibagi dengan jumlah peserta didik keseluruhan dikali dengan 100%. Hasil yang di 

peroleh dapat dikatakan rendah  jika  hasil  ≤50%  sedangkan  jika hasil yang di 

                                                           
7
 Hasil observasi dan wawancara awal dengan guru BK dan waka kesiswaan SMAN 10 Bandar 

Lampung   

No indikator Jumlah peserta 

didik 

persentase 

1 Percaya diri 20 18.51% 

2 Pikiran 15 13.88% 

3 Perasaan 21 19,44% 

4 Emosi 18 17,14% 

5 Kemampuan bergaul 20 18,51% 

6 Kerja sama antar teman 14 12,96% 

jumlah 108 100% 
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peroleh  ≥50%  maka dapat di katakan tinggi.  Berdasarkan  hasil tebel 1 tersebut 

dapat disimpulkan bahwa konsep diri peserta didik kelas Xl IPA   rendah.  

Berdasarkan hasil pengamatan  yang dilakukan oleh peneliti terhadap peserta 

didik kelas XI IPA  yang memiliki konsep diri yang rendah, hal ini ditunjukan ketika 

peneliti berada dikelas dan melakukan diskusi kelompok,  peserta didik diminta untuk  

mendeskripsikan suatu masalahan yang ada kelas secara berkelompok,  banyak 

peserta didik yang tidak percya diri dan saling tunjuk untuk mendeskripsikan hasil 

dari kelompoknya, ketika peserta didik meminta komentar dari kelompok lain 

sebagian besar peserta didik hanya diam dan bahkan ada yang tidak memperhatikan 

temannya. Meskipun peneliti sudah memberikan stimulus berupa reward untuk 

membangkitkan suasana namun respon yang yang di berikan tidak sesuai dengan apa 

yang diinginkan oleh peneliti. Ketika ditanyakan kepada guru BK, guru bidang study   

dan bebrapa peserta didik mengatakan bahwa memang bebrapa dari XI IPA kurang 

tanggap dalam belajar.  

Pemaparan tersebut juga diperkuat dengan  hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti dengan guru BK kelas  XI IPA SMA NEGERI10 Bandar Lampung. 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh  dari Ibu Ratna Muiz.B.A selaku guru 

BK kelas XI IPA SMA Negeri10 Bandar Lampung, yang menyatakan bahwa; 

 “perilaku peserta didik kelas XI IPA yang mencerminkan konsep diri yang baik 

memang masih banyak misalnya percaya diri, menolong teman, menerima pendapat 

orang lain dan dapat bekerja sama dengan baik, namun  peserta didik yang memiliki 

konsep diri yang rendah seperti  acuh tak acuh, kurang sopan dan melanggar tata 

tertip sekolah, jika sikap dan prilaku seperti ini terus dilakukan maka akan berdampak 
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pada diri peserta didik dan sekolah, oleh karna itu konsep diri peserta didik perlu 

untuk ditingkatkan”
8
 

  

  Berdasarkan wawancara tersebut, maka  konsep diri sangatlah penting bagi 

peserta didik. Peryataan yang disampaikan oleh ibu Ratna Muis, dibenarkan oleh. 

Bapak Sularno.M.Pd.  selaku wakil kurikulum  kesiswaaan dan guru bidang study 

yang menyatakan bahwa 

 “ saya  memperhatikan  beberpa pesrta didik yang berada dikelas XI IPA menglami 

masalah konsep diri yang rendah baik itu dari potensi akademis maupun non 

akademis seperti didalam kelas ada bebrapa sisiwa yang tidak memperhatikan guru 

yang sedang mengajar, keluar di saat jam pelajaran, dan ada sebagian peserta didik 

yang tidak percaya diri dengan potensi yang dimilikinya banyak peserta didik yang 

menilai bahwa mereka tidak mampu berkompetisi melawan teman-temanya ”
9
.  

  

Konsep  diri yang rendah juga di alami oleh bebrapa peserta didik peneliti melakukan 

wawancara tidak langsung dengan peserta didik yang  menyatakan bahwa; 

“saya merasa dikelas sebelumnya saya adalah seorang peserta didik yang kurang 

dalam pelajaran sehingga saya memutuskan untuk pindah kelas yang baru, setelah 

saya  pindah kekelas saya bisa mendapatkan nilai yang baik tapi justru sebaliknya 

saya kurang nyaman dengan keadaan kelas yang ribut, guru juga jarang masuk karna 

kelas kami susah diatur, dan kami juga tidak bisa berkerja sama dengan baik, bahkan 

dikelas kami memiliki kelompok masing-masing”
10

 

 

 Jika konsep diri rendah  terus terjadi, maka peserta didik akan kesulitan dalam 

menilai dirinya sendiri dan lingkungannya,  hal ini tentu akan berpengaruh terhadap 

tingkah laku yang ditimbulkan oleh peserta didik, tingkah laku yang ditimbulkan 

akan mengarah menjadi  tingkah laku yang negatif sesuai dengan konsep diri yang 

ada pada peserta didik. 

                                                           
8
 Hasil wawancara dengan guru BK SMA 10 Bandar Lampung tanggal 15 february 2017 

9
 Hasi  wawancara awal yang dilakukan  dengan waki kurikulum   kesiswaaan SMAN 10 

Bandar Lampung hari  kamis  tanggal  15 februari 2017 . 
10

 Hasil wawancara dengan peserta didik  saat melakukan pra penelitian  
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 Untuk mengatasi hal tersebut peneliti memberikan solusi dengan melakukan 

layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan proses pemberian 

bantuan oleh guru pembimbing  kepada sekelompok individu dengan memanfaatkan 

dinamika yang terjadi di dalam kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
11

 

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam layanan bimbingan kelompok 

adalah teknik role playing.
12

 

Romlah mengemukakan bahwa role playing merupakan kegiatan dimana 

individu memerankan suatu tokoh yang bertujuan untuk memahami diri sendiri, 

menganalisis perilaku dan bagaimana menunjukkan perilaku yang baik.
13

 Zaini 

mengemukakan bahwa role playing merupakan suatu kegiatan belajar yang dirancang 

untuk mencapai tujuan pendidikan yang spesifik.
14

  

Blatner mengatakan bahwa, role playing merupakan  suatu alat belajar yang 

mengembangkan keterampilan-keterampilan dan pengertian-pengertian mengenai 

hubungan antar manusia dengan jalan memerankan situasi-situasi yang paralel 

                                                           
11

 Rezky Rosalinda,  Salmah dan Wagimin”. The Effectiveness Of Role Playing Techniques To 

Improve Self-Concept Of Accounting Class X Students Of Smk Negeri 4 Klaten In The Academic  

Year Of 2013/2014”. Jurnal bimbingan dan  konseling , Vol. 1 No. 1 (maret 2013 ). h . 3 . 
12

 Ibid 
13

 Romlah, Tatiek.”.Teori dan Praktek Bimbingan Kelompok” (Malang: Universitas Negeri 

Malang,2001), dikutip oleh Rezky Rosalinda,  Salmah dan Wagimin”. The Effectiveness Of Role 

Playing Techniques To Improve Self-Concept Of Accounting Class X Students Of SMK Negeri 4 

Klaten In The Academic  Year Of 2013/2014”. Jurnal bimbingan dan  konseling , Vol. 1 No. 1 (maret 

2013 ). h . 4 . 
14

 Zaini, Hisyam. 2008. “ Strategi Pembelajaran Aktif” (Yogyakarta: Pustaka Insan 

Madani,2008) dikutip oleh Rezky Rosalinda,  Salmah dan Wagimin”. The Effectiveness Of Role 

Playing Techniques To Improve Self-Concept Of Accounting Class X Students Of Smk Negeri 4 

Klaten In The Academic  Year Of 2013/2014”. Jurnal bimbingan dan  konseling , Vol. 1 No. 1 (maret 

2013 ). h . 4 . 
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dengan yang terjadi dalam kehidupan yang sebenarnya
15

. Metode role playing ini 

memang sangat membantu untuk pemecahan masalah karena klien secara spontan 

dapat menggali sendiri masalahnya (mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam 

dirinya), meluapkan emosi yang terpendam serta mendapatkan pemecahan masalah 

yang berasal dari konselor dan anggota kelompok lainnya
16

. Moreno juga  

menjelaskan dimana konselor mengajak klien untuk melakukan role playing dengan 

beberapa aspek dari masalah klien, dan kemudian konselor mengajak klien 

melakukan pembalikan peran untuk mengembangkan kemampuan memahami dan 

juga merupakan salah satu yang sangat penting untuk resolusi konflik.
17

 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Teknik role playing merupakan layanan 

yang dianggap tepat untuk meningkatkan konsep diri pada peserta didik khususnya 

pada remaja, role playing merupakan alat belajar yang meyenangkan untuk 

membantu peserta didik mengembangkan kreativitas dan kemampuan diri peserta 

didik serta dapat membantu remaja untuk melihat keperibadianya dengan permainan 

peran yang dilakukannya  sehingga dapat membantu peserta didik  menjadi lebih 

baik.   

                                                           
15

 Blatner, Adam. 1991. Imaginative Interviews: A Psychodramatic Warm-up for Developing 

Role-Playing Skills. Journal of Group Psychotherapy, Psychodrama & Sociometry,  44 (3), h. 115-120 

dikutip oleh  Asti Haryati , Yusmansyah , Diah Utaminingsih,  Increasing Positive Self-Concept In 

Learning By Using Role Playing Technique To The Students Of Class Xi At Sma N 1 Natar South 

Lampung Regency In The Academic Year 2012/2013,  tersedia di http: // jurnal.fkip. unila.ac.id /index 

php/ALIB/article/download/1422/844   (20 maret 2016) 
16

 Asti Haryati , Yusmansyah , Diah Utaminingsih,  Increasing Positive Self-Concept In 

Learning By Using Role Playing Technique To The Students Of Class Xi At SMA N 1 Natar South 

Lampung Regency In The Academic Year 2012/2013,  tersedia di http: // jurnal.fkip. unila.ac.id /index 

php/ALIB/article/download/1422/844   (20 maret 2016) 
17

 Asti Haryati , Yusmansyah , Diah Utaminingsih, Ibid. h.  

 

 

http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/ALIB/article/download/1422/844
http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/ALIB/article/download/1422/844
http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/ALIB/article/download/1422/844
http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/ALIB/article/download/1422/844
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Hal ini juga diperkuat dengan penelitian yang telah  dilakukan oleh Rezky 

Rosalinda, Salmah dan Wagimin dengan judul penelitian “ The Effectiveness Of Role 

Playing Techniques To Improve Self-Concept Of Accounting Class X Students Of 

SMK Negeri 4 Klaten In The Academic Year Of 2013/2014. Dengan hasil penelitian 

yang di lakukan  menyatakan bahwa. Ada perbedaan konsep diri peserta didik  antara 

kelompok eksperimen yang diberi perlakuan dengan kelompok kontrol yang tidak 

diberikan perlakuan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut, terbukti bahwa 

teknik role playing efektif untuk meningkatkan konsep diri peserta didik  kelas X 

Akuntansi SMK Negeri 4 Klaten Tahun Ajaran 2013/2014 
18

. 

Berdasarkan pemaparan tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

konsep diri memiliki tiga aspek penting yaitu kognisi, afektif, dan psikomotorik  

dimana ketiga aspek ini sangat berkaitan dalam pembentukan  kosep diri,  jika salah  

satu dari ketiga aspek tersebut ada yang mengalami masalah maka konsep diri akan 

mengalami permasalah sehingga konsep diri yang ada dalam diri akan mengarah 

kehal yang kurang baik. Konsep diri  memiliki 2 jenis yaitu konsep diri positif dan 

konsep diri negatif. Konsep diri positif adalah pandangan individu memandang 

dirinya secara lebih positif. Sedangkan konsep diri negatif adalah cara pandang 

individu terhadap dirinya secara negatif artinya individu tersebut tidak dapat 

menerima dirinya dengan baik, jika hal tersebut terus berlangsung maka akan 

berdampak pada masa depan peserta didik itu sendiri. Hal ini tentu perlu menjadi 

                                                           
18

 Rezky Rosalinda, Salma dan Wagimin,  Loc.Cit. h.  9 
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perhatian bagi guru BK maupun orang tua, oleh karna itu peneliti merasa konsep diri  

perlu untuk ditingkatkan kearah yang lebih positif. 

Bedasaekan pemaparan tersebut, maka untuk  meningkatkan konsep diri pada 

peserta didik dapat dilakukan dengan melakukan layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik role playing. Menurut peneli teknik  ini efektif untuk meningkatkan 

konsep diri peserta didik karna metode role playing dapat membantu peserta 

mengexsperikan permasalahan yang ada pada individu itu sendiri melalui permainan 

peran tampa merasa malu terhadap temen-temannya, metode role playing juga 

merupakan permainan yang tidak membosankan dan juga menyenangkan  untuk 

dilakukan pada peserta didik.  

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti merasa perlu untuk melakukan 

penelitian dengan judul “pengaruh role playing dalam bimbingan kelompok dalam 

menigkatkan konsep diri pada pesert didik  kelas XI SMA NEGERI10 Bandar 

Lampung” 

B.Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah-masalah yang ada 

dalam penelitian ini dapat diidetifikasikan sebagai berikut;  

1. Terdapat 20 peserta didik  kelas XI IPA   yang memiliki  percaya diri  

dengan persentase sebesar 18,51%    

2. Terdapat 15 Peserta didik memiliki pemikiran-pemikiran  yang responsif 

terhadap pujian  dengan persentase 13,88% 
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3. Terdapat 21 peserta didik dengan persentase 19,44%  Perasaan perserta 

didik yang salah satunya adalah peka terhadap keritik  

4. Emosi negatif peserta didik terdapat 18 dengan persentase 17,14% 

5. Terdapat 20 peserta didik yang memiliki Kemampuan peserta didik dalam 

bergaul dengan persentase 18,51% 

6. Terdapat 14 peserta didik yang memiliki Kemampuan peserta didik dalam 

bekerja sama dengan teman dengan persentase 12,96%  

7. Penggunan layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing 

belum terlaksana dengan maksimal  

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah bertujuan untuk mengetahui masalah yang akan diteliti 

dalam penelitian ini agar tidak terlalu luas mencangkupnya, maka berdasarkan latar 

belakang masalah yang telah diuraikan peneliti membatasi permasalahannya adalah 

“Pengaruh  role playing dalam bimbingan kelompok dalam meningkatkan konsep diri  

pada peserta didik kelas XI © 10 Bandar Lampung” . 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka 

permasalahan yang dapat dikaji yaitu  “Apakah  teknik role playing efektif dalam 

meningkatkan konsep diri peserta didik kelas XI SMA Negeri10 Bandar Lampung 

Tahun Ajaran 2017/2018 ?” 
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E. Tujuan  Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh teknik role playing dalam bimbingan 

kelompok dalam  meningkatkan konsep diri positif peserta didik kelas XI SMA 

Negeri10 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2017/2018. 

F. Manfaat  penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil penelitian dapat menambah wawasan tentang model bimbingan yang 

efektif dalam meningkatkan  konsep diri positif pasa peserta didik .  

b.  Meningkatkan konsep diri kearah positif sesuai dengan gambaran dan 

kenyataan diri.  

c. Memberikan bukti nyata bahwa pemberian layanan bimbingan  

menggunakan teknik role playing dapat meningkatkan konsep diri peserta 

didik  kearah positif.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi peserta didik, memberikan masukan atau saran dengan cara yang 

menyenangkan dalam upaya meningkatkan konsep diri peserta didik  kelas XI 

SMA Negeri10 Bandar Lampung sehingga meningkatkan motivasi  

pendidikan untuk menghasilkan output yang berkualitas.  
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b. Bagi guru, memberikan solusi terhadap kendala pelaksanaan layanan 

bimbingan kelompok terutama yang berkenaan dengan perkembangan konsep 

diri peserta didik. 

c. Bagi sekolah, membantu sekolah dalam menyelenggarakan kegiatan layanan 

bimbingan dan konseling yang efektif.  

d. Bagi mahasiswa,  hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk 

penelitian yang sejenis di masa yang akan datang . 


