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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Hasil Penelitian   

Hasil penelitian  dengan judul pengaruh role playing dalam bimbingan kelompok 

dalam meningakatkan konsep diri peserta didik kelas XI SMA NEGERI 10 Bandar 

Lampung. Penelitian ini dilakukan pada bulan agustus – September  tahun 2017. 

Sebelum hasil penelitian diperoleh, peneliti menyebar angket atau instrumen konsep 

diri  kepada peserta didik yang akan menjadi sampel penelitian, dengana populasi 

keseluruhan berjumlah 40 (empat puluh ) peserta  didik dari keseluruhan kelas XI 

IPA 7 SMA NEGERI 10 Bandar Lampung. Penelitian dilakukan menggunakan 

metode Quasi experiment yang menggunakan 2 kelompok sebagai kelompok yang 

akan menjadi objek penelitian masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang  

kelompok experiment dan 5 kelompok kontrol.  Hasil penelitian ini terdiri dari frofl 

atau gambaran konsep diri pesert didik mengunakan bimbingan kelompok dengan 

teknik role playing.    

1. Gambaran Atau Frofil  Umum Konsep Diri  Peserta Didik  

Untuk memperoleh hasil data awal peneliti menyebarkan angket kepada 

peserta didik angket terdiri dari 30 item, masing indikator konsep diri memiliki item 

positif dan  negatif, item positif terdiri dari 15 item dan item negatif terdiri dari 15 
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item,  Berdasarkan hasil angket yang diberikan pada 40 peserta didik kelas XI ipa 7 

semester  ganjil  SMA Negeri 10 Bandar Lampung  Tahun Ajaran 2017-2018  

diperoleh persentase  tentang konsep diri peserta didik yang akan dikatagorikan  

menjadi 5 katagotri sebagai mana tergambar pada tabel 6 sebagai berikut: 

Tebel 6 

Gambaran Umum Konsep Diri 

Peserta Didik Xi Sma Negri 10 Bandar Lampung  

 

Kriteria  Interval  Frekuensi  Persentase  

Sangat Tinggi 129-150 5 12.5% 

Tinggi  105-128 6 15% 

Sedang 80-104 8 20% 

Rendah  55-79 15 37,5 

Sangat Rendah  30-54 6 15% 

Jumlah 40 100% 

 

Pada tabel 6 memperlihatkan  konsep diri peserta didik kelas XI ipa7 SMA 

Negeri 10 Bandar Lampung. terdapat 5 peserta didik dengan  persentase  12,5% yang 

memiliki konsep diri sangat  tinggi, 6 peserta didik dengan kriteria tinggi  memiliki 

prsentase 15% , 8 peserta didik memiliki kriteria konsep diri yang sedang  dengan 

persentase 20%, 15 peserta diidk  memiliki karakteristik rendah dengan persentasi 

37,5% dan 6 peserta didik  memiliki karakteristik sangat rendah dengan persentase 

15% . Berdasarkan hal tersebut telihat bahwa konsep diri peserta didik di SMA 

NEGERI 10  Bandar Lampung sebagian besar berada pada kategori rendah dalam 

kategori ini peserta didik menunjukkan konsep diri yang stabil  dan  belum secara 

terus-menerus dilakukan, selain itu juga masih terdapat peserta didik yang berada 

dalam kategori sangat rendah dalam kategori ini peserta didik belum menunjukkan 
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konsep diri yang baik. Tujuan diadakan bimbingan kelompok mengunakan teknik 

role playing agar peserta didik dapat meningkatkan konsep dirinya. 

a. Gambaran konsep diri pada peserta didik pada setiap indikator   

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 

didik terhadap kemampuan bergaul dan kerjasama dengan orang lain. penelitian pada 

setiap indikator konsep diri terdapat bebrapa persentase yang dibagi menjadi 5 

kriteria yakni, sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah.  

Selanjutnya gambaran konsep  diri pada  peserta didik dapat terlihat pada 

beberapa aspek yaitu (1) citra fisik; (2) psikologis ;dan (3) sosial . Sehingga dapat 

dideskripsikan sebagai berikut; 

1. Gambaran Indikator Fisik  

 

Hasil penelitian menunjukkan gambaran peserta didik yang memiliki konsep 

diri yang berkaitan dengan indikator fisik, terdapat 6 peserta didik (15%) yang sangat 

tinggi, 5 peserta didik (12,5 %) yang tinggi, 7 peserta didik (17,5%) yang memiliki 

katagori sedang, 10 peserta didik (25%) yang berada pada katagori rendah dan yang 

terakhir 12 orang peserta didikdengan persentase( 30%) sangat rendah. Dari 

pemaparan tersebut  akan Secara rinci disajikan pada Tabel 4.2 sebagai berikut: 
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Tabel 7 

Gambaran Aspek Fisik Dari Konsep Diri Peserta Didik . 
 

No Kriteria Rating skor ∑ Persentase 

1 Sangat Tinggi ≥24,6-28,8 6 15% 

2 Tinggi ≥ 19,4 – 24,6 5 12,5% 

3 Sedang  ≥13,8– 19,4 7 17,5% 

4 Rendah ≥ 8,4-13,8 10 25% 

5 Sangat Rendah ≥ 3,6 –  8,4 12 30% 

Jumlah 40 100% 

 

 Berdasarkan tabel 7 persentase aspek fisik pada konsep diri  peserta didik 

kelas XI IPA 7 SMA NEGERI 10 Bandar Lampung sebagian besar berada pada 

kriteria sangat rendah, sedangkan terbesar kedua berada pada kriteria rendah. Hal ini 

menunjukan bahwa peserta didik masih memiliki masalah terhadap  konsep diri 

dalam aspek fisik  

2. Gamabran Aspek Fsikologis Dalam Konsep Diri Peserta Didik  

 Hasil penelitian menunjukkan gambaran mengenai fsikologis dalam konsep 

diri  peserta didik, terdapat 7 peserta didik (17,5%) yang sangat tinggi,5 orang peserta 

didik dengan persentasi (12,5%) yang berada pada  katagori  tinggi, 4 peserta didik 

(10 %) yang sedang, 10 peserta didik (25 %) yang rendah, dan 14 peserta didik(35%) 

yang berada pada katagori sangat rendah.  pemaparan data tersebut Secara rinci 

disajikan pada tabel 8 sebagai berikut; 

Tabel .8 

Gambaran Aspek Fsikologis Dari Konsep Diri Peserta Didik . 
 

No Kriteria Rating skor ∑ Persentase 

1 Sangat Tinggi ≥24,6-28,6 7 17,5% 

2 Tinggi ≥ 20– 24,6 5 12,5% 

3 Sedang  ≥13,8– 20 4 10% 

4 Rendah ≥ 8 -13,8 10 25% 

5 Sangat Rendah ≥ 3,2 –  8 14 35% 

Jumlah 40 100% 
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Berdasarkan tabel 8 persentase aspek fsikologis pada konsep diri  peserta didik 

kelas XI IPA 7 SMA NEGERI 10 Bandar Lampung sebagian besar berada pada 

kriteria sangat rendah, sedangkan terbesar kedua berada pada kriteria rendah. Hal ini 

disebabkan kurang setabilnya emosi pada peserta didik  dan rendahnya rasa tanggung 

jawab peserta didik terhadap keadaan dirinya. Dalam hal ini jika aspek psikologi 

peserta didik tidak segera ditingkatkan maka peserta didik akan mengalami ketidak 

stabilan  emosi. Hal ini menunjukan bahwa peserta didik masih memiliki masalah 

terhadap  konsep diri dalam aspek psikologis . 

3. Gambaran Aspek Sosial Pada Konsep Diri Peserta Didik 

 Hasil penelitian menunjukkan gambaran mengenai fsikologis dalam konsep 

diri  peserta didik, terdapat 7 peserta didik (17,5%) yang sangat tinggi,6 orang peserta 

didik dengan persentasi (15%) yang berada pada  katagori  tinggi, 7 peserta didik 

(17,5 %) yang sedang, 9 peserta didik (22,5 %) yang rendah, dan 11 peserta didik 

(27,5%) yang berada pada katagori sangat rendah.  pemaparan data tersebut Secara 

rinci disajikan pada tabel 9sebagai berikut; 

Tabel .9 

Gambaran Aspek Sosial  Dari Konsep Diri Peserta Didik. 

 

No Kriteria Rating skor ∑ Persentase 

1 Sangat Tinggi ≥24,4-28,6 7 17,5% 

2 Tinggi ≥ 19,6– 24,4 6 15% 

3 Sedang  ≥14 – 19,4 7 17,5% 

4 Rendah ≥ 8,6 -14 9 22,5% 

5 Sangat Rendah ≥ 3,8 –  8,6 11 27,5% 

Jumlah 40 100% 
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Berdasarkan tabel 9 persentase aspek sosial pada konsep diri  peserta didik 

kelas XI IPA 7 SMA NEGERI 10 Bandar Lampung sebagian besar berada pada 

kriteria sangat rendah, sedangkan terbesar kedua berada pada kriteria rendah. Hal ini 

menunjukan bahwa peserta didik masih kurang dalam bersosialisasi salah satunya 

yaitu kerja sama dan bergaul,hal ini menggambarkan bahwa peserta didik  masih 

memiliki masalah terhadap  konsep diri dalam aspek social. 

Ringkasan hasil penelitian berdasarkan setiap aspek indikator pada konsep 

diri, maka diperoleh gambaran pengaruh role playing dalam bimbingan kelompok 

dalam meningkatkan konsep diri pada peserta didik kelas XI SMA Negeri 10 Bandar 

Lampung, pad tabel 10 sebagai berikut; 

Tabel 10 

Gambaran Umum Konsep Diri Peserta Didik Berdasarkan Indikator 

 

No Indikator Kriteria Rating skor   ∑ Persentase 
∑ 

Persentase 

1 Fisik 

Sangat tinggi ≥24,6-28,8 6 15% 55% 

Tinggi ≥ 19,4 – 24,6 5 12,5% 

Sedang ≥13,8– 19,4 7 17,5% 

Rendah ≥ 8,4-13,8 10 25% 

Sangat rendah ≥ 3,6 –  8,4 12 30% 

2 Psikologis 

Sangat tinggi ≥24,6-28,6 7 17,5% 60% 

Tinggi ≥ 19,6– 24,6 5 12,5% 

Sedang ≥14,2– 19,6 4 10% 

Rendah ≥ 8 -14,2 10 25% 

Sangat rendah ≥ 3,2 –  8 14 35% 

3 Sosial 

Sangat tinggi ≥24,4-28,6 8 17,5%  

50% Tinggi ≥ 19,6– 24,4 5 15% 

Sedang ≥14 – 19,4 10 17,5% 

Rendah ≥ 8,6 -14 11 22,5% 

Sangat rendah ≥ 3,8 –  8,6 6 27,5% 
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 Berdasarkan tabel 10 persentase menunjukan bahwa  tiap indicator memiliki 

perbedaan yang tidak begitu jauh.sesuai tabel 10 dapat dijelaskan bahwa, persentase 

tertinggi pada konsep diri peserta didik adalah sebagai berikut: (1) psikologi dengan 

persentase (60% ), (2) fisik dengan persentase  (55%); (3) sosial  dengan persentase  

(50%) dari keseluruhan  aspek indikator konsep diri persentase tertinggi yakni 

indikator psikologis. 

4. Pengaruh Role Playing  Dalam Bimbingan Kelompok Dalam 

Meningkatkan Konsep Diri Peserta Didik SMA NEGERI 10 Bandar 

Lampung  

a. Pelaksanaan Role Playing Dalam Meningkatkan Konsep Diri  

Pelaksanan Layanan bimbingan  kelompok  dengan  teknik role playing 

dilaksanakan pada kelompok eksperimen yang berjumlah 5 orang  peserta didik. 

Kegiatan dilakukan di Ruang BK. Gambaran  pelaksanaan kegiatan layanan 

bimbingan  kelompok dengan teknik role playing adalah sebagai berikut: 

1. Tahab Pertama  

Tahap pertama ini  dilakukan dengan memberikan  pos-test kepada peserta 

didik kelas XI IPA 7 Bandar Lampung yang berjumlah 40 peserta didik, Pada tahap 

ini merupakan tahap pengenalan konselor dan seluruh kelompok,  hal ini dilakukan 

untuk memberikan informasi apa itu konsep diri dan penerimaan peserta didik akan 

penelitian yang akan di lakukan, konselor memberitahukan tujuan diadakannya  

konseling pada peserta didik (konseli)  dan mengidentifikasi kondisi awal konseli 

sebelum menerima perlakuan berupa layanan bimbingan  kelompok  dengan teknik 

role playing dalam meningkatkan konsep  diri peserta didik.  
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Selanjutnya konselor  menjelaskan secara singkat  tujuan dalam kegiatan 

layanan bimbingan kelompok  dan petunjuk pengisian instrumen konsep diri, 

mayoritas peserta didik memahami apa yang dimaksud konselor  dan memberikan 

informasi yang berkaitan dengan kondisi yang sedang mereka alami. Hasil dari 

Pretest kemudian dianalisis dan dikategorikan berdasarkan tingkat konsep diri yang 

telah ditentukan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang  konsep diri 

pada peserta didik yang akan menjadi subjek penelitian berdasarkan tujuan penelitian 

yaitu peserta didik yang memiliki karateristik konsep diri  yang kurang stabil yakni 

antara rendah dan sangat  rendah. 

Berdasarkan hasil pengamatan dalam pelaksanaan pretest dapat dikatakan  

lancar, hal tersebut  ditunujukan dengan antusias peserta didik yang memberikan 

gambaran tentang konsep diri mereka dalam item instrumen yang telah disiapkan oleh 

peneliti serta pengisian sesuai dengan petunjuk pengisian yang telah dijelaskan. 

Kegiatan diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan. 

2. Tahab kedua 

Pada tahap ini peneliti telah menentukan kelompok eksperimen dan kontrol 

berdasarkan karakteristik psikologis peserta didik. Kemudian, peneliti menjelaskan 

kegiatan layanan yang akan dilakukan. Tujuan dari tahap ini untuk memfasilitasi 

peserta didik agar dapat mengidentifikasi konsep diri yang terjadi pada dirinya. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada tahap ini berjalan dengan baik, namun pada 

awalnya ada beberapa peserta didik merasa enggan karena merasa dirinya 

bermasalah. Namun setelah peneliti memberi penjelesan apa tujuan dari bimbingan 
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kelompok menggunakan role playing, peserta didik memahami menegnai tujuan 

dilaksanakan layanan bimbingan kelompok. Setelah melakukan kegiatan bimbingan 

kelompok , peserta didik menganggap kegiatan ini bermanfaat dan dapat membantu 

mereka mengerti seperti apa mereka.  

Setelah peneliti melakukan layanan bimbingan kelompok menggunakan role 

playing, peneliti kembali  menjelaskan kepada peserta didik tentang aturan selama 

mengikuti tahap konseling dan peneliti juga memberikan dorong pada peserta didik 

untuk mengikuti seluruh kegiatan konseling, peserta didik mulai terdorong dan 

antusias dalam melakukan konseling berikutnya. Hal ini diketahui dari peserta didik 

yang menjalani kegiatan dengan semangat dan dapat terbuka dengan permasalahan  

yang dialami, Selanjutnya tahap diakhiri dengan pemberian motivasi kepada  peserta  

didik, serta mengajak peserta didik berkomitmen terhadap bimbingan selanjutnya. 

Peserta didik tidak keberatan untuk menyepakati  hal tersebut. 

3. Tahap Ketiga Sampai kelima 

Tahap ini merupakan tahap inti kegiatan bimbingan  kelompok. Dalam tahap 

ini pemimpin kelompok dan para anggota kelompok membahas topik yang sudah 

ditentukan, yaitu yaitu pada pertemuan pertama membahas tentang pentingnya 

konsep diri, kemudia kemudian yang kedua membahas “who I am”, selanjutnya 

petemuan ketiga membahas tentang potensi diri, dan pertemuan empat membahas 

tentang kemampuan bekerja sama dan pertemuan terahir membahas bagaimana cara 

mengatasi suatu masalah. Sedangkan pada kelompok kontrol pertemuan pertama 

membahas tentang pentingnya konsep diri dan mengenal diri ya itu “who I am”. 
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Pimpinan kelompok dalam kegiatan ini hanya berperan sebagai kordinator atau yang 

mengatur jalannya bimbingan  kelompok yang bersahabat, terbuka, aktif namun 

pimpinan kelompok tidak terlalau berperan, karena anggota kelompok diharuskan 

aktif dalm mengikuti bimbingan kelompok. 

Adapaun deskripsi gambaran disetiap pertemuan dalam tahap layanan 

bimbingan kelompok, mengutamakan membahas aspek yang dapat meningkatkan 

konsep diri  peserta didik, diantaranya:  

a.  Who I am  

 Langkah ini bertujuan mengajak terhadap peserta didik memahami  keadaan 

dirinya, (Satlan terlampir). Beberapa peserta didik awalnya enggan dalam berinteraksi 

secara terbuka dengan teman-temannya, namun dengan adanya pengarahan yang 

diberikan pembimbing peserta didik menjadi lebih terbuka menyatakan perasaan 

tentang kadaan yang sedang dialami mengenai jati dirinya. Setelah suasana yang 

lebih kondusif berhasil diciptakan, masing-masing peserta didik diminta untuk 

mengungkapkan pendapatnya tentang permasalahan yang dialami oleh peserta didik 

mengenai pemahaman diri atau who I am . 

tujuan dari langkah ini adalah supaya peserta didik lebih memahami, percaya 

diri dan dapat menerima kondisi diri. Kemudian  peneliti meminta masing-masing 

anggota kelompok untuk mengidentifikasi masalah pentingnya memahami diri.  

Dengan identifikasi ini, peserta didik dengan sendirinya mengerti apa yang harus 

dilakukan. Selanjutnya dalam pelaksanaan teknik role playing  peserta didik 

diharapkan mampu memahami potensi diri mereka masing-masing. 
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b. Potensi diri   

  Tahap ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap masalah 

potensi atau kemampuan yang terjadi pada peserta didik. (Satlan terlampir). Sebelum 

membahas topik yang telah ditentukan peserta didik diberikan motivasi terlebih 

dahulu agar suasana lebih hidup dan terbuka, setelah itu barulah peserta didik diminta 

secara suka rela menceritakan pengalaman atau hal yang ingin diungkapkan 

mengenai topik yang diberikan. Berdasarkan hal tersebut diketahui peserta didik 

kurang mengetahui tentang potensi yang dimiliki. Banyak dari peserta didik masih 

bingung terhadap potensi yang mereka miliki. Biahkan ada sebagian daripeserta didik 

yang merasa bahwa mereka tidak memiliki potensi.   

Tujuan dari langkah dan teknik role playing ini diharapkan peserta didik 

mengetahui apa yang mereka inginkan yang berhubungan dengan potensi yang ada 

dalam dirinya. 

c. Kerjasama tim  

Tahap ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang nilai-nilai yang 

ada dalam masyarakat dan lingkungan khususnya di sekolah (Stlan terlampir), 

Sebelum membahas topik yang telah ditentukan peserta didik di berikan motivasi 

yang membangun agar suasana lebih hidup dan terbuka, setelah itu barulah peserta 

didik diminta secara suka rela menceritakan pengalaman atau hal yang ingin 

diungkapkan mengenai topik yang diberikan. Agar  tujuan dari langkah pemberian 

teknik role playing pada  peserta didik. Peserta didik juga dapat memahami diri 

sendiri dan juga orang lain. 
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d. Mengatasi masalah  

 Peserta didik sering merasa tidak mudah untuk mengatasi masalah dengan 

sendirinya, sehingga membuat peserta didik terkadang malas mencari solusi untuk 

memecahkan masalahnya tersebut. Hal ini disebabkan karena peserta didik tidak 

mengetahui dengan baik cara untuk mengatasi permasalahannya.  

Kemudian untuk mencapai tujuan dari langkah ini peneliti menggunakan 

teknik role playing  untuk mempermudah peserta didik dapat menemukan hambatan-

hambatan yang mungkin timbul, yang disebabkan oleh diri sendiri atau faktor 

lingkungannya.  

4. Tahap Kedelapan 

Setelah bimbingan kelompok diakhiri peserta didik diajak untuk mengisi 

instrument konsep diri  sebagai bentuk Post test. Pelaksanaan post test pada kelas XI 

SMA Negeri 10 Bandar Lampung dapat dikatakan lancar dengan rata-rata peserta 

didik yang mampu memahami apa yang diinstruksikan  tentang konsep diri atau 

gambaran diri mereka, setelah pemberian bimbingan kelomok dengan teknik role 

playing  peneliti memeberikan instrument,  setelah melakukan bimbingan kelompok 

dengan teknik role playing dapat terisi sesuai dengan petunjuk pengisian serta 

kegiatan ini selesai pada waktu yang telah ditentukan. 
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b. Hasil Uji Pengaruh Role Playing Dalam Bimbingan Kelompok Dalam 

Meningkatkan Konsep Diri Peserta Didik Kelas XI SMA NEGERI 10 

Bandar LAMPUNG 

Pengaruh Role Playing Dalam Bimbingan Kelompok Dalam Meningkatkan 

Konsep Diri peserta didik dapat dilihat dari perbandingan hasil gain score  pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebelum dan sesudah pelaksanaan 

bimbingan kelompok dengan teknik role playing. Sebelum dilakukan perbandingan 

gain score, terlebih dahulu dilakukan uji t untuk mengetahui pengaruh bimbingan 

kelompok dengan  teknik role playing. 

1. Uji Efektivitas pengaruh bimbingan kelompok dalam meningkatkan 

konsp diri peserta didik Secara Keseluruhan 

Dalam penelitian  ini Hipotesis yang diajukan adalah: 

 Ho = pengaruh role playing dalam  bimbingan kelompok tidak efektif  dalam 

meningkatkan konsep diri peserta didik kelas XI SMA NEGERI 10 Bandar Lampung. 

 Ha = penagruh role playing dalam  bimbingan kelompok  efektif  dalam 

meningkatkan konsep diri peserta didik kelas XI SMA NEGERI 10 Bandar Lampung. 

 Adapun hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut: 

H0 : µ1 = µ0  

Ha : µ1< µ0 

Berdasarkan hasil uji t independen sampel test pada kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol terhadap konsep diri pada peserta didik, didapat hasil sebagai 

berikut: 
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Tabel 11 

Hasil Uji T Independen Konsep Diri  Peserta Didik 

Kelompok Eksperimen Dan Kontrol Secara Keseluruhan 

 

Kelompok Rata-rata Sd Perbedaan 

Rerata 

Statistik  

uji t 

Sig Sig.2 

Tailed 

Keterangan 

Eksperim

en 
86.4000 2.70185 

5.40000 4.191 0.083 0.003 Signifikan 

Kontrol 81.0000 1.00000 

 

Berdasarkan Tabel Berdasarkan hasil perhitungan pengujian diperoleh thitung 

4.191pada derajat kebebasan (df) 8 kemudian dibandingkan dengan ttabel 0,05 = 2,596 

maka thitung ≥ ttabel (4.191 ≥ 2,569), nilai sign.(2-tailed) lebih kecil dari nilai kritik 

0.005 (003 ≤ 0,005), ini menunjukkan bahwa Ho ditolak dah Ha diterima, selain itu 

didapat nilai rata-rata kelompok eksperimen lebih besar dari pada kelompok kontrol 

(86,4000≥ 81.0000). Jika dilihat dari nilai rata-rata, maka peningkatan konsep diri 

peserta didik  pada kelompok eksperimen lebih tinggi dibanding dengan kelompok 

kontrol. Gambar 1 menunjukkan rata-rata peningkatan konsep diri kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

 Gambar 4 

Grafik Rata-Rata Peningkatan 

Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 
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77 
 

1. Perbandingan Nilai Pre-test, Post-test, dan Gain Score 

Setelah dilakukan layanan bimbingan kelompok  dengan  teknik role  playing 

didapat hasil pretest, posttest, dan gain score sebagai berikut; 

Tabel 15 

Deskripsi Data Pretest, Posttest, Gain Score 

Kelompok Eksperimen Gain 

score 

Kelompok Kontrol Gain 

score No Pretest Posttest No Pretest Posttest 

1 49 85 36 1 59 80 21 

2 56 90 34 2 57 82 25 

3 43 86 43 3 59 80 21 

4 50 83 33 4 60 81 21 

5 45 88 43 5 60 82 22 

∑ 243 432 38,2 ∑ 295 405 110 

Rata- 

Rata 48.6 86.4 37.8 

Rata- 

Rata 59 81 22 

 

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata pre-test dan post-test pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol sama-sama mengalami kenaikan, pada kelompok 

eksperimen (48,7≤86.4) dan pada kelompok kontrol (59≤81). Namun, meskipun 

kedua kelompok sama-sama mengalami peningkatan, tetapi nilai rata-rata kelompok 

eksperimen lebih tinggi dan kelompok eksperimen mengalami peningkatan lebih 

tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol, hal ini dapat dilihat dari hasil post-test 

kelompok ekperimen lebih besar dari pada kelompok kontrol (86,4≥81). Maka, dapat 

disimpulkan bahwa setelah pemberian bimbingan kelompok dengan teknik role 

playing peserta didik mengalami peningkatan minat belajar. Untuk lebih jelasnya, 

peningkatan minat belajar dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar .8 

Grafik peningkatan konsep diri 

kelompok experiment dan kelompok kontrol 

 

B. Pembahasan  

 Pembahasan hasil pada penelitian ini  diawali dengan profil konsep diri, 

dilanjutkan dengan menganalisis layanan yang tepat. Adapun pembahasan 

keefektifan bimbingan kelompok dengan teknik role playing untuk meningkatkan 

konsep diri belajar peserta didik adalah sebagai berikut: 

1) Pembahasan Profil/Gambaran Umum konsep diri Peserta Didik Kelas XI 

SMA Negeri 10 Bandar Lampung 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

konsep diri peserta didik kelas XI SMA NEGERI 10 Bandar Lampung tahun 

pelajaran 2017/2018  terdapat peserta didik yang berada pada kategori antara rendah 

dan sangat rendah. konsep diri berhubungan dengan kepribadian. Cara individu 

memandang dirinya mempunyai dampak yang penting pada aspek psikologisnya. 

Individu yang stabil, konsisten dan realistis terhadap gambaran dirinya akan 

memperlihatkan kemampuan yang mantap terhadap realisasi yang akan memacu 
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sukses dalam kehidupan
1
, Konsep diri yang dimiliki peserta didik akan 

mempengaruhi perilakunya dalam hubungan sosial dengan individu lain. Konsep diri 

tinggi atau setabil akan berpengaruh pada perilaku positif. Sebaliknya Konsep diri 

rendah atau negatif akan membawa pengaruh yang kurang baik bagi perilaku pesrta 

didik. Apabila konsep diri peserta didik rendah dan sangat rendah  dibiarkan maka 

peserta didik tidak dapat memahami dirinya sendiri maupun orang lain, tidak dapat 

menerima pendapat orang lain serta acuh-tak acuh terhadap lingkungannya . keadaan 

yang tersebut akan menimbulkan masalah bagi keperibadianyang merupakan 

gambaran tentang diri perserta didik itu sendiri, selain itu konsep diri yang tidak 

setabil akan menyebakan proses belajar mengajar bagi peserta didik terhambat, 

sehingga dapat mempengaruhi prestasi belajar peserta didik, karena salah satu  faktor 

menunjang keberhasilan belajar peserta didik adalah kemampuan peserta didik dalam 

memahami diri sendiri dan juga orang lain. 

Dilihat dari konsep diri peserta didik kelas XI SMA NEGERI 10 Bandar 

Lampung berdasarkan presentase tertinggi keseluruhan aspek konsep diri peserta 

didik  adalah sebagai berikut: (1) fisik  (55%); (2) psikologis (60%);dan  (3) sosial  

(50%). 

Berdasarkan  analisis data menunjukkan adanya perbedaan konsep diri  

peserta didik setelah dilaksanakan bimbingan kelompok dengan  teknik role 

playing.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata konsep diri peserta didik XI 

                                                           
1
 May, konsep diri, (online) terdapat di http://unidentifysyifa.blogspot.co.id/2015/05/konsep-

diri.html 
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SMA NEGERI 10 Bandar Lampung setelah melaksanakan bimbingan kelompok 

dengan teknik role playing menjadi lebih baik. Adapun peningkatan konsep diri 

peserta didik  dapat dilihat melalui  indikator konsep diri, menurut Hurlock, Shog 

dan Hattie yaitu: 

a. Aspek Fisik  

Pada aspek ini mengalami peningkatan hal ini terlihat pada pesentase aspek 

fisik pada kelompok eksperimen pretest lebih kecil dari pada posttest (47% ≤ 87,4%), 

dan pada kelompok kontrol persentase indikator fisik pada saat pretest lebih kecil dari 

pada posttest (56,4% ≤ 82,4%). 

Peningkatan konsep diri  pada aspek ini dapat dilihat dari perilaku peserta 

didik yang dapat mengatasi  keadaan fisiknya baik dari bentuk tubuh ,warna kulit, dan 

cara berpakaian, serta keberanian peserta yang merasa bahwa dirinya jelek 

berinteraksi dengan lawan jenisnya.  Hal ini menunjukan bahwa kemampuan peserta 

didik mengatasi kekurangan dirinya dari aspek fisik meningkat. Tidak adanya 

keterpaksaan yang terjadi pada pesrta didik dalam memahami sesuatu dan 

kemampuan peserta didik menerima keadaan yang terjadi pada dirinya membuktikan 

bahwa perta didi memiliki konsep diri yang setabil dan menetap. Hal tersebut senada 

dengan pendapat Hurlock. 

Hurlock mengemukakan bahwa Aspek fisik  ini meliputi sejumlah konsep 

yang dimiliki individu mengenai penampilan, kesesuaian dengan jenis kelamin, 

arti penting tubuh, dan perasaan gengsi di hadapan orang lain yang disebabkan oleh 

keadaan fisiknya. Hal penting yang berkaitan dengan keadaan  fisik adalah daya tarik 
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dan penampilan tubuh dihadapan orang lain. Individu dengan penampilan yang 

menarik cenderung mendapatkan sikap sosial yang menyenangkan dan penerimaan 

sosial dari lingkungan sekitar yang akan menimbulkan konsep yang positif bagi 

individu
2
 

b. Aspek Psikologis  

Pada aspek ini mengalami peningkatan hal ini terlihat pada pesentase aspek 

tahap minat pada kelompok eksperimen pretest lebih kecil dari pada posttest (49% ≤ 

88,2%), dan pada kelompok kontrol persentase indikator perhatian peserta didik 

dalam belajar pada saat pretest lebih kecil dari pada posttest (58.8% ≤ 85,2%). 

Peningkatan pada aspek ini dapat dilihat dari perilaku peserta didik yang 

meliliki keprcayaan diri,harga diri sertamulai menyadari kemampuan dan ketidak 

mampuan  yang  dimilikinya. Menurut Hurlock, aspek psikologi meliputi penilaian 

individu terhadap keadaan  psikis dirinya, seperti rasa percaya diri, harga diri, 

serta    kemampuan dan ketidakmampuannya. Penilaian individu terhadap  keadaan 

psikis dirinya, seperti perasaan mengenai kemampuan atau ketidakmampuannya akan 

berpengaruh terhadap rasa percaya diri dan harga dirinya. Individu yang merasa 

mampu akan mengalami  peningkatan rasa percaya diri dan harga diri, sedangkan 

individu dengan perasaan tidak mampu akan merasa rendah diri sehingga cenderung 

terjadi penurunan harga diri 
3
. Oleh sebab itu psikologis pada konsep diri peserta 

didik harus meningkat karna aspek psikologis merupakan aspek yang merupakan 

                                                           
2
 Drasmawati,”Psikologi News” (online) terdapat di 

http://psikologi45.blogspot.co.id/2011/02/aspek-aspek-konsep-diri.html 
3 Opcit, Drasmawati 

http://psikologi45.blogspot.co.id/2011/02/aspek-aspek-konsep-diri.html
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pusat dari kepercayaan sesorang terhadap konsep dirinya sendieri  sehingga perlu 

ditinggkatkan. 

c. Aspek Sosial  

Pada aspek ini mengalami peningkatan hal ini terlihat pada pesentase aspek 

social pasa tahap transisi peserta didik dalam belajar pada kelompok eksperimen 

pretest lebih kecil dari pada posttest (47,4% ≤ 87,8%), dan pada kelompok kontrol 

persentase indikator partisipasi peserta didik dalam belajar pada saat pretest lebih 

kecil dari pada posttest (55,6% ≤ 83,2%). 

Peningkatan konsep diri  pada aspek social ini dapat dilihat dari perilaku 

peserta didik yang dapat berinteraksi dan memahami orang lain, Menurut Berzonsky 

aspek sosial, merupakan bagaimana peranan sosial yang perankan individu mencakup 

hubungan antara individu dengan keluarga dan individu dengan lingkungan
4
. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah membantu peserta didik meningkatkan 

konsep diri. Bimbingan kelompok   yang dilakukan dalam suasana kelompok dapat 

dijadikan media bagi peserta didik untuk berbagi pengalaman, bertukar ide ataupun 

pemikiran, serta saling memahami satu sama lain, serta dapat membantu peserta didik 

membuat keputusan yang tepat sehingga diharapkan akan berdampak positif bagi 

peserta didik dalam meningkatkan konsep diri.  

Tercapainya suatu tujuan penelitian dengan melihat antusias perserta didik 

dalam melaksanakan proses bimbingan. Peserta didik antusias dalam mengungkapkan 

                                                           
4
 Dramawanti” Psikologi News “ (Online) tersedia di 

http://psikologi45.blogspot.co.id/2011/02/aspek-aspek-konsep-diri.html 

http://psikologi45.blogspot.co.id/2011/02/aspek-aspek-konsep-diri.html
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perasaan yang sedang ia rasakan dan saling saling memberikan simpati dan dukungan 

antar peserta didik yang menjalani bimbingan kelompok dengan teknik role playing,  

peserta didik juga saling meberikan pendapat dan saran ketika kegiatan berlangsung. 

ketika kegiatan akan berakhir peserta didik saling bergantian untuk memberikan  

pemahaman terhadapa permasalahan yang  dibahas. 

2.  Pengaruh Role Playing Dalam Bimbingan Kelompok Dalam Meningkatkan 

Konsep Diri  Peserta Didik Di SMA Negeri 10  Kelas XI SMA NEGERI 10 

Bandar Lampung 

 Uji konsep diri  diperoleh dengan membandingkan konsep diri peserta didik 

sebelum dilakukan bimbingan kelompok dengan teknik role playing dan setelah 

dilakukan bimbingan kelompok dengan teknik role playing, yang menunjukan adanya 

pengaruh bimbingan kelompok dengan teknik role playing dalam meningkatkan 

konsep diri peserta didik. Hal ini juga dibuktikan berdasarkan data hasil uji 

efektivitas menggunakan analisis statistik yakni uji t, diperoleh gambaran bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan hasil posttest kelompok 

eksperimen. Sebagi mana dijelaskan  pada tabel 16: 

Tabel 16 

Perkembangan Konsep Diri Peserta  Didik Sebelum Dan Sesudah  

Pelaksanaan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Role Playing  

 

Minat 

belajar 

Rata-rata Sd Perbedaan 

Rerata 

Statistik  

uji t 

Sig Sig.2 

Tailed 

Keteranga

n 

Pre-test 50.0000 5.00000 36.40000 14.321 0,141 0,000 Signifikan 

Pos-test 86.4000 2.70185 
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Dari data tersebut diketahui bahwa terjadi peningkatan terhadap konsep diri 

peserta didik, sebelum diberi perlakuan/pre-test nilai rata-rata 50.0000 setelah 

melaksanakan bimbingan kelompok dengan teknik role playing pos-tes, nilai rata-rata 

meningkat menjadi 86.4000, jadi dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok  

dengan teknik role playing efektif dalam meningkatkan konsep diri  peserta didik 

kelas XI SMA Negeri 10 Bandar Lampung. Senada dengan hasil uji normalitas yang 

digunakan dalam uji Statistic Kolmogrorov-Smirnov(K-S) dengan bantuann  program 

spss 20. Hasil uji normalitas pada kelompok eksperimen adalah sebagai berigut: 

Tabel 

Hasil uji  normalitas pada kelompok experimen 

One sample solmogorov-smirnov test 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

kelompok_exprimet .159 5 .200
*
 .990 5 .980 

kelompok_control .241 5 .200
*
 .821 5 .119 

a. Lilliefors Significance Correction     

*. This is a lower bound of the true significance.    

 

Berdasarkan hasil uji normalitas diproleh data bahwa nilai KSZ Pre-test 

sebesar 0.241 dan nilai KSZ Post-test 0.821. Sedangkan shapiro. Sig. pada Pre-test 

200 dan Post-test 0.119 yang berarti lebih besar dari taraf signifikasi (≤ 0,05), dengan 

hal ini data berdistribusi normal. Maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan karir 

dengan teknik mind mapping berpengaruh terhadap perkembangan karir peserta didik 

kelas XI IPS di SMA Negeri 10 Bandar Lampung. 
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C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini menunjukan bahwa bimbingan kelompok dengan  teknik role 

playing efektif dalam meningkatkan konsep diri peserta didik kelas XI SMA 10  

Bandar Lampung, baik secara keseluruhan maupun tiap aspeknya. Meskipun 

penelitian ini telah dilaksanakan sebaik mungkin, namun peneliti menyadari bahwa 

masih banyak kekurangannya peneliti sebagai pemimpin kelompok dalam kegiatan 

bimbingan kelompok mengalami beberapa hambatan. 

 Pada awal pertemuan, pemimpin kelompok mengalami kesulitan dalam 

membangun keaktifan dengan anggota kelompok. Karena sebelumnya mereka belum 

pernah melaksanakan ataupun mengikuti kegiatan bimbingan kelompok dengan 

teknik role plyaing. Kemudian setelah pemimpin kelompok memberi beberapa kali 

penjelasan tentang tujuan bimbingan  kelompok dengan teknik  role plying pada 

peserta didik, mereka pun mulai memahami apa yang dimaksud oleh pemimpin 

kelompok. Untuk meningkatkan kenyanan peserta didik dalam melaksanakan  

bimbingan kelompok peneliti sesekali mengajak para anggota kelompok  melakukan  

sering tentang konsep diri sosial yaitu bercerita tentang pengalaman yang dialami 

pemimpin maupun para aggota. Hambatan yang dialami oleh peneliti dan anggota 

kelompok  adalah keterbatasan waktu dan ruangan bimbingan kelompok yang terlalu 

sempit dan panas  sehingga perlakuan yang dilakukan kurang maksimal.  


