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ABSTRAK

PENGARUH KONSELING KELOMPOK DENGAN MENGGUNAKAN
TEKNIK ROLE PLAYING DALAM MENGELOLA EMOSI DIRI

DI SMPN 11 BANDAR LAMPUNG
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Oleh
NIA PRISNA ANGELA

Penelitian ini bermula pada remaja yang cendrung memiliki emosi yang
tidak stabil, dari emosi remaja yang cenderung tidak stabil dan mempengaruhi
terhadap aktivitas remaja, perubahan fisiologis dan kecenderungan bertindak
sehingga perkembangan emosi remaja perlu diarahkan untuk dapat mencapai
kemampuan mengelola emosi dengan baik. Oleh karena itu, untuk mengembangkan
kemampuan mengelola emosi diperlukan suatu layanan bimbingan dan konseling
yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan remaja. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui pengaruh konseling kelompok dengan menggunakan teknik role
playing dalam mengelola emosi diri peserta didik kelas VIII di SMPN 11 Bandar
Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Eksperimen dengan desain
Nonequivalent Control Group Design. Sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas
VIII SMPN 11 Bandar Lampung, yang berjumlah 32 orang, dan dibagi menjadi dua
kelompok yaitu kelompok eksperimen 16 dan kelompok kontrol 16. Teknik yang
digunakan dalam pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Teknik
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan angket.

Uji validitas instrumen menggunakan validity construct, sedangkan uji
reliabilitas instrument menggunakan teknik Cronbach Alpha dengan koefisien
reliabilitas sebesar 0,899. Analisis data menggunakan aplikasi SPSS dengan teknik
analisis uji t Independent. Berdasarkan hasil pengujian selisih skor pretest-posttest
antara kelompok eksperimen dan kontrol diketahui bahwa teknik role playing dapat
meningkatkan kemampuan mengelola emosi diri. Hal ini terbukti dari nilai thitung

sebesar 2.046 ≥ ttabel sebesar 2.042 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003 ≤ 0,05
sehingga H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa ada perbedaan yang
signifikan peningkatan kemampuan mengelola emosi antara kelompok eksperimen
yang diberi treatment dan kelompok kontrol yang tidak diberi treatment dengan
menggunakan teknik role playing. Simpulan penelitian ini adalah terdapat pengaruh
konseling kelompok menggunakan teknik role playing dalam mengelola emosi diri
peserta didik kelas VIII di SMPN 11 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.
.
Kata Kunci : Konseling Kelompok, Role Playing, Emosi Diri
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MOTTO

               

Artinya : (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram

dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati

menjadi tenteram.1 (Q.S Ar-Ra’d Ayat 28)

1 Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Syaamil Qur’an, Bandung,2009, h. 201
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan

kualitas sumber daya manusia dan upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia

dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam hal ini pendidikan bukan lagi diterjemahkan sebagai bentuk pelajaran formal

semata yang ditujukan untuk mengasah kemampuan berpikir saja. Pendidikan juga

lebih diarahkan untuk membantu peserta didik menjadi mandiri dan terus belajar

selama rentang kehidupan yang dijalaninya.

Pemerintah merumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 20

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa pendidikan

dilakukan agar mendapatkan tujuan yang diharapkan bersama yaitu:

‘’Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memilki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
diri,kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara’’(Pasal 1 ayat 2 UU RI No 20/2003)1

Sesuai Undang-Undang di atas, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

1 Anggota IKAPI Perpustakaan Nasional, Sistem Pendidikan Nasional(SISDIKNAS)UU RI
No 20 Tahun 2003, Nuansa Aulia, Bandung,2008, hlm.4
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pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pengembangan manusia

seutuhnya hendaknya mencapai pribadi-pribadi yang pendiriannya matang dengan

kemampuan sosial yang menyejukan, kesusilaan yang tinggi, dan keimanan serta

ketakwaan yang dalam.2

Bimbingan dan konseling merupakan bagian yang integral dalam pendidikan,

bagian yang tak terpisahkan dengan pendidikan. Artinya, bahwa program pendidikan

yang baik adalah memilki program bimbingan dan konseling secara berencana dan

realistik di sekolah. Untuk mengembangkan potensi peserta didik dan membantu

pemecahan masalah yang dihadapinya, perlu ada kegiatan layanan bimbingan dan

konseling yang teroganisir, terprogram, dan terarah. Di samping itu dituntut keahlian

dari guru pembimbing, dan tersedianya dana serta sarana yang memadai. Di dalam

bimbingan dan konseling terdapat beberapa layanan, diantaranya; (1) layanan

orientasi; (2) layanan informasi; (3) layanan penempatan; (4) layanan bimbingan

belajar; (5) layanan konseling perorangan; dan (6) layanan bimbingan dan konseling

kelompok.

Konseling merupakan suatu proses, yang berkesinambungan, bukan kegiatan

yang seketika atau kebetulan. Bimbingan merupakan serangkaian tahapan kegiatan

yang sistematis dan berencana yang terarah kepada pencapaian tujuan. Kemudian

konseling merupakan salah satu bentuk hubungan yang bersifat membantu, makna

2 Prayitno, Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling ( Jakarta:Rineka Cipta,
2004), h.33
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bantuan di sini yaitu sebagai upaya untuk membantu orang lain agar mampu tumbuh

kearah yang dipilihnya sendiri, mampu memecahkan masalah dan kasus-kasus yang

dihadapi dalam kehidupannya. Tugas konselor adalah menciptakan kondisi-kondisi

yang diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan klien.3

“ Menurut Laver ” bimbingan adalah bagian dari proses pendidikan yang teratur
dan sistematik guna membantu pertumbuhan anak muda atas kekuatannya
dalam menentukan dan mengarahkan hidupnya sendiri, yang pada akhirnya ia
dapat memperoleh pengalaman-pengalaman yang dapat memberikan
sumbangan yang berarti bagi masyarakat.’’4

Jadi dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling merupakan proses

pemberian bantuan yang diberikan oleh guru pembimbing kepada yang dibimbing

(peserta didik) yang dilakukan secara terus menerus, agar peserta didik mampu

memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar sehingga dapat

mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki. Selain itu pemberian bantuan melalui

layanan konseling kelompok diharapkan mampu mengarahkan peserta didik sagar

memiliki stabilitas emosi yaitu mampu untuk mengendalikan emosi, mengungkapkan

emosi dengan tepat, mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan konflik, dan

mampu menyesuaikan perilaku serta perasaan yang ditampilkan dengan lingkungan

disekitar.

Emosi atau perasaan merupakan salah satu potensi kejiwaan yang khas

dimiliki oleh manusia. Keinginan untuk segera memenuhi kebutuhan, terutama

kebutuhan primer, merupakan hal yang wajar bagi setiap individu. Jika kebutuhan itu

3 Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, Landasan Bimbingan dan Konseling, PT Remaja
Rosda Karya, Bandung, 2005, hlm.6-8

4 Prayitno,Op.Cit,h. 94
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tidak segera terpenuhi, ia akan merasa kecewa. Sebaliknya, jika kebutuhan-kebutuhan

itu dapat dipenuhi dengan baik, ia akan merasa senang dan puas.5 Pola emosi pada

remaja adalah sama dengan pola emosi masa kanak-kanak. Emosi pada dasarnya

dorongan untuk bertindak mendorong individu untuk memberikan respon atau

bertingkah laku terhadap stimulus yang ada.

Menurut Daniel Goleman bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan dan
serangkaian pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan
serangkaian kecendrungan untuk bertindak bahwa dalam emosi terdapat:

1. Amarah
2. Ketakutan
3. Kebahagiaan
4. Cinta
5. Malu
6. Jijik
7. kesedihan.6

Menghadapi emosi positif yang perlu dilakukan adalah menerima emosi

tersebut untuk kemudian disyukuri supaya emosi positif ini memberikan pengaruh

positif pada motivasi seseorang, memperkuat motivasi seseorang untuk kemudian

berperilaku positif demi tujuan yang positif pula. Emosi positif apabila dikelola

secara positif demi tujuan positif tentunya akan berpeluang memberikan dampak hasil

yang positif. Menghadapi emosi negatif, hal yang umum dilakukan seseorang adalah

sebagai berikut :

1. Mengalihkan perhatian atau distraksi

2. Memblock/menahan tekanan emosi

5 Enung Fatimah, Psikologi Perkembangan (peserta didik)Bandung; Cv Pustaka Setia,2010
hlm.25

6 Daniel Goleman, Emotional Intelligence, terj. T. Hermaya,Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama,2002, hlm. 8
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3. Mengeluarkan tekanan emosi dari system diri

Dalam ajaran Islam, masalah menahan nafsu amarah mengendalikan emosi

sangat penting untuk diperhatikan karena ia terkait dengan dirinya sendiri. Dalam

Surat Ali Imran ayat 134 dikatakan :

             
    

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang
maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan
memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat
kebajikan. (QS. Ali Imran 3:134)7

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa dalam ayat ini, Allah Swt menjelaskan

ciri-ciri dan karakteristik orang-orang yang bertakwa. Dengan gambaran itu akan

mudah bagi manusia untuk menjadi orang bertakwa yang disediakan surga baginya.

Maka seseorang yang mampu mengendalikan diri dari dorongan-dorongan hawa

nafsunya sehingga tidak terjerumus kedalam tindakan-tindakan bodoh atau

melakukan akhlak tercela yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain,

juga mampu memaafkan kesalahan orang lain, dan mampu memelihara kesucian

nafsnya atau mengembangakan potensi taqwanya sehingga menjadikannya lebih

dapat bersikap arif bijaksana, lebih sabar, tekun, kreatif, mengendalikan diri serta

peka terhadap nuraninya.

7Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, CV.Diponegoro,
Bandung,2006,hlm.53
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Menurut pandangan teori kognitif, emosi lebih banyak ditentukan oleh hasil

interpretasi kita terhadap sebuah peristiwa. Kita bisa memandang dan

menginterpretasikan sebuah peristiwa dalam persepsi atau penilai negatif, tidak

menyenangkan, menyengsarakan, menjengkelkan, mengecewakan, atau sebaliknya

dalam persepsi yang lebih positif seperti sebuah kewajaran, hal yang indah, sesuatu

yang mengharukan,atau membahagiakan. Interpretasi yang kita buat atas sebuah

peristiwa mengkondisikan dan membentuk perubahan fisiologis kita secara internal.

Ketika kita melihat peristiwa secara lebih positif maka perubahan fisiologis kita pun

menjadi lebih positif.8 Beberapa emosi hanya membutuhkan kognisi yang minimal

dan sederhana atau merupakan perasaan primitif yang muncul pada alam bawah

sadar.

Menurut Goleman ‘’orang-yang ber IQ (Intelegence Quetient) tinggi, tetapi

karena emosinya tidak stabil dan mudah marah seringkali keliru dalam menentukan

dan memecahkan masalah atau persoalan hidup, karena kurang berkonsentrasi’’.9

Emosi yang tidak berkembang, tidak terkuasai, sering membuatnya berubah-ubah

dalam menghadapi persoalan, begitu juga berubah-ubah sikap terhadap orang lain,

sehingga banyak menimbulkan konflik. Emosi yang kurang terolah juga dengan

mudah akan menyebabkan orang itu kadang-kadang sangat bersemangat untuk

menyetujui sesuatu, tetapi dalam waktu singkat bisa berubah menolaknya, sehingga

8 Triantoro Safaria, Nofrans Eka Saputra, Op.cit, hlm.15
9 Daniel Goleman, Ibid, h.60
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mengacaukan kerjasama yang telah disepakati bersama orang lain, dan pada akhirnya

orang itu mengalami kegagalan.

‘’Dalam bukunya, Goleman menyatakan tiga hal yang sangat penting
sehingga teorinya bisa dianggap sebagai terobosan. Yang pertama, emosi itu
bukan bakat, melainkan bisa dibuat, dilatih, dikembangkan, dipertahnkan dan
yang ekurang baik dikurangi atau dibuang sama sekali. Kedua, emosi itu bisa
diukur seperti intelegensi. Hasil pengukuran disebut EQ (Emotional Quotient)
meminjam dari istilah IQ ( Intelegence Quetient). Dengan demikian, kita tetap
dapat memonitor kondisi kecerdasan emosi kita. Ketiga, dan ini yang
terpenting, EQ memegang peran lebih penting ketimbang IQ.’’10

Seseorang kadang-kadang masih dapat mengontrol keadaan dirinya sehingga

emosi yang dialami tidak tercetus keluar dengan perubahan atau tanda-tanda

kejasmanian seperti wajah memerah ketika marah, air mata berlinang ketika sedih

atau terharu. Orang yang mampu memahami emosi apa yang sedang mereka alami

dan rasakan, akan lebih mampu mengelola emosinya secara positif. Sebaliknya, orang

yang berkesulitan memahami emosi apa yang sedang bergejolak dalam perasaannya,

menjadi rentan dan terpenjara oleh emosinya sendiri. Mereka bingung dan bimbang

akan makna dari suasana emosi yang sedang mereka rasakan.

Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan pada tanggal 01 Maret 2016

melalui observasi dan wawancara dengan salah satu guru Bimbingan dan Konseling

di SMP 11 Bandar Lampung, diperoleh data bahwa kelas VIII terdapat 11 kelas dari

kelas VIII A sampai kelas VIII K, namun berdasarkan saran dari guru BK bahwa

kelas VIII E memiliki banyak permasalahan tentang kemampuan mengelola emosi

10 Sarlito, Wirawan Sarwono, Pengantar Psikologi Umum (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada,2010),hlm.136
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diri yang rendah.11 Hasil pra penelitian melalui observasi dan wawancara, peneliti

meneliti mengambil beberapa peserta didik dari kelas VIII E, dan berdasarkan hasil

observasi dan wawancara yang peneliti berikan kepada peserta didik di dapat data

peserta didik yang benar-benar kurang baik kemampuan mengelola emosinya yang

akan menjadi subjek dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 1
Data peserta didik yang mengalami masalah Kemampuan Mengelola Emosi

Diri Peserta Didik Kelas VIII SMPN 11 Bandar Lampung

No
Karakteristik

Masalah
Nama JML

DA EAD FR A R AE RAP ES AR UD AS RS N NU F MES

1 Marah √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 81%

2 Takut √ √ √ √ √ √ √ √ √ 56%

3 Malu √ √ √ √ √ √ √ √ 50%

4 Jijik √ √ √ √ √ √ √ 43%

5 Sedih √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 75%

Sumber : hasil observasi dan wawancara pada tanggal 02-04 Maret 2016

Berdasarkan data tersebut dari 16 peserta didik di kelas VIII E, yang memiliki

kemampuan mengelola emosi marah rendah, diantara nya DA, EAD, FR, R, AE,

RAP, AS, RS, N, NU, F,  dan MES, yang memilki kemampuan mengelola emosi

takut rendah, diantaranya EAD, FR, AE, ES, AR, UD, AS, NU, dan F, yang

memiliki kemampuan mengelola emosi malu rendah, diantaranya DA, A, R, RAP,

AR, UD, F, dan MES, yang memiliki kemampuan mengelola emosi jijik rendah,

diantaranya DA, EAD, A,  AE,  ES,  RS, dan N, kemudian yang memilki kemampuan

11 Irianis S.Pd, Guru Bimbingan dan Konseling, Hasil wawancara, di SMP 11 Bandar
Lampung, 01 Maret 2016
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mengelola emosi sedih rendah, diantaranya FR, A, R, RAP, ES, AR, UD, AS, RS, N,

MES.

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh data hasil observasi dan wawancara pada

saat pra penelitian dalam menunjukan bahwa dari 16 subjek tersebut,  memiliki

kemampuan mengelola emosi diri rendah. Hal ini akan sangat berdampak buruk

apabila tidak ada perhatian atau penanganan terhadap peserta didik yang mengalami

hal tersebut dalam dirinya. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diadakan upaya

untuk meningkatkan kemampuan mengelola emosi diri peserta didik, dilakukan

melalui layanan konseling kelompok dengan teknik role playing, baik berupa layanan

konseling pribadi, konseling kelompok maupun layanan bimbingan kelompok.

Melalui teknik role playing peserta didik diajak untuk belajar memecahkan

masalah-masalah pribadi yang sedang dihadapinya dengan bantuan kelompok sosial,

yang beranggotakan teman-teman sekelas. Dari dimensi sosial, role playing

memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bekerja sama dalam menganalisis

situasi-situasi sosial, terutama masalah-masalah yang menyangkut diri sendiri dan

hubungan antar pribadi peserta didik. Dalam pelaksanaanya, peneliti meneliti

menggunakan konseling kelompok dengan teknik role playing untuk mengelola

emosi diri peserta didik.

Layanan konseling kelompok adalah proses kegiatan dalam kelompok melalui

interaksi sosial yang dinamis diantara anggota kelompok untuk membahas masalah

yang dialami setiap anggota kelompok sehingga ditemukan arah dan cara pemecahan
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yang paling tepat dan memuaskan.12 Layanan konseling kelompok memberikan

kesempatan kepada anggota kelompok berinteraksi antar pribadi yang khas, yang

tidak mungkin terjadi pada layanan konseling individual. Kesempatan memberi dan

menerima dalam kelompok akan menimbulkan rasa saling menolong, menerima, dan

berempati dengan tulus, keadaan ini membutuhkan suasana yang positif dari anggota,

sehingga mereka akan merasa diterima, dimengerti, dan menambah rasa positif dalam

diri mereka.

Role playing biasanya digunakan dalam konseling kelompok dimana

melibatkan orang lain. Anggota kelompok lain dapat berperan sebagai ego state yang

bermasalah dengan konseli. Dalam kegiatan ini konseli berlatih dengan anggota

kelompok untuk bertingkah laku sesuai dengan apa yang akan diuji coba dunia

nyata.13 Dengan dramatisasi, siswa berkesempatan melakukan, menafsirkan dan

memerankan suatu peranan tertentu.

Melalui role playing, siswa diharapkan memiliki kesempatan untuk

mengembangkan seluruh pikiran dan minatnya dan juga perilakunya yang negatif

menjadi positif, emosinya yang meledak-ledak menjadi halus dan tidak emosian,

siswa yang tidak dapat berempati menjadi dapat bersikap empati, yang kurang

bertanggung jawab menjadi bisa lebih bertanggung jawab, siswa yang kendali dirinya

12 Elida Prayitno, Konseling Kelompok, Ter, Program Pendidikan Profesi Konselor Jurusan
Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Negeri Padang, 2010, hlm.9

13 Gantina Komalasari dkk, Teori dan Teknik Konseling, PT Indeks, Jakarta, 2011, hlm.130.
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lemah dapat menjadi terkendali, siswa yang interpersonal skill nya rendah bisa

menjadi bagus.14

Menurut Yustinus Semi “melalui bermain peran pasien dibantu untuk
mengungkapkan perasaan-perasaan tentang konflik, kemarahan, agresi,
perasaan bersalah dan kesedihan”.15

Pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa Emosi yang ada dalam diri peserta

didik diungkapkan ketika peserta didik memainkan drama, dengan demikian peserta

didik dapat melihat dan mengetahui keadaan dirinya melalui permainan peran yang

diperankan sesuai dengan keadaan dirinya. Peserta didik leluasa mengungkapkan

segala yang ada dalam dirinya. Setelah peran diberikan refleksi dan masukan dari

peserta didik-peserta didik yang menyaksikan peran yang dimainkan, sehingga

menjadi gambaran tentang keadaan dirinya.

Melalui permainan peran (role playing), peserta didik dapat meningkatkan

kemampuan untuk mengenal perasaannya sendiri dan perasaan orang lain. Mereka

memperoleh cara berprilaku baru untuk mengatasi masalah seperti dalam permainan

perannya dan dapat meningkatkan keterampilan memecahkan masalah.16 Dengan

begitu peserta didik mampu untuk mengelola emosi dirinya dengan orang lain yang

berkenaan dengan hati dan kepedulian antar sesama manusia serat kemampuan untuk

14 Jurnal Betsaidah Riaty, “Penerapan Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Role Playing
Dalam Meningkatkan Kemampuan Mengelola Emosi  Siswa Kelas  XII IPS 3 DI SMA NEGERI 12
MEDAN” Universitas Negeri Medan, 2012, hlm.132

15 Jurnal Linda Dwi  Sholikah, “Psikodrama untuk Meningkatkan Kestabilan Emosi Pada
Siswa Kelas IX SMK  NEGERI 1 Trucuk Klaten Tahun Pelajaran 2013/2014, Universitas Sebelas
Maret Surakarta,2013. Hlm. 8

16 Prof.Dr.Hamzah B.Uno,M.Pd, Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar
yang Kreatif dan Efektif, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm.28.
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mengelola emosi diri sendiri maupun orang lain sehingga dapat berinteraksi dengan

baik, dengan teman-teman sebaya atau di lingkungan sekitarnya.

Role playing dalam penelitian ini pada dasarnya mendramatisasikan tingkah

laku untuk mengembangkan konsep diri siswa menjadi positif dan mengelola emosi

siswa. Dengan dramatisasi, siswa berkesempatan melakukan, menafsirkan dan

memerankan suatu peran tertentu. Melalui role playing, siswa diharapkan memilki

kesempatan untuk mengembangkan seluruh pikiran, dan emosinya yang meledak-

ledak menjadi halus dan tidak emosian lagi, yang kurang bertanggung jawab menjadi

bisa lebih bertanggung jawab. Dengan demikian konseling kelompok dengan teknik

role playing berpengaruh dalam mengelola emosi diri peserta didik.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diindentifikasikan

masalahnya yaitu:

1. Dari 16 peserta didik yang di wawancarai, 81% (12 dari 16) peserta didik yang

memiliki kemampuan mengelola emosi marah rendah, 56% (7 dari 16) peserta

didik yang memiliki kemampuan mengelola emosi takut rendah, 50% (5 dari 16)

peserta didik yang memiliki kemampuan mengelola emosi malu rendah, 43% (8

dari 16)peserta didik yang memiliki kemampuan mengelola emosi jijik rendah,

75% (7 dari 16) peserta didik yang memiliki kemampuan mengelola emosi sedih

rendah.

2. Guru BK belum menggunakan konseling kelompok dengan teknik role playing

dalam mengelola emosi diri peserta didik.
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3. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka pembatasan masalah dalam

penelitian ini, yaitu” Pengaruh konseling kelompok dengan menggunakan teknik Role

Playing dalam mengelola emosi diri pada peserta didik kelas VIII di SMP 11 Bandar

Lampung Tahun Ajaran 2015/2016’’.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang menjadi

fokus penelitian adalah ‘’Apakah pengaruh konseling kelompok dengan

menggunakan teknik role playing dapat meningkatkan kemampuan mengelola emosi

diri pada peserta didik kelas VIII di SMPN 11 Bandar Lampung Tahun Ajaran

2015/2016”

5. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang akan dicapai adalah untuk mengetahui

pengaruh konseling kelompok dengan menggunakan teknik role playing dalam

kemampuan mengelola emosi diri peserta didik kelas VIII di SMPN 11 Bandar

Lampung.

6. Kegunaan Penelitian

1. Kepala Sekolah, sebagai penanggung jawab dari seluruh program di sekolah,

hasil penelitian ini diharapakan dijadikan bahan pengawasan dan pembinaan

untuk warga sekolah terkait dengan pelaksanaan program bimbingan dan

konseling khususnya dalam hal mengelola emosi diri siswa.
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2. Bagi Guru Pembimbing, dapat menambah pengetahuan guru pembimbing

dalam melaksanaka konseling kelompok disekolah terkait pengelolaan emosi

diri siswa.

3. Bagi Siswa, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi diri dalam meraih

kesuksesan, dan dapat mengelola emosi dirinya secara baik. Karena sejatinya

percaya dengan kemampuan yang ada pada diri sendiri dapat lebih termotivasi

dalam mencapai hasil belajar yang baik.

4. Bagi peneliti lebih lanjut, membantu permasalahan yang di alami oleh siswa,

dan hasil penelitian ini menambah khazanah ilmu,wawasan, dan pengalaman

dalam mengabdikan diri pada dunia pendidikan Bimbingan Konseling dimasa

yang akan datang.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konseling Kelompok

1. Pengertian Konseling Kelompok

Konseling merupakan upaya membantu individu melalui proses

interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli mampu memahami

diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan

berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya sehingga konseli merasa bahagia dan

efektif.17 Konseling kelompok merupakan bantuan kepada individu dalam

situasi kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan, serta diarahkan

pada pemberian kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya.

Konseling kelompok bersifat memberiZ kemudahan bagi pertumbuhan dan

perkembangan individu, dalam arti member kesempatan, dorongan, juga

pengarahan kepada individu-individu yang bersangkutan untuk mengubah

sikap dan prilakunya selaras dengan lingkungannya.18

Menurut George M. Gazda dalam buku Winkel mengemukakan
konseling kelompok adalah suatu proses antar pribadi yang dinamis, yang
terpusat pada pemikiran dan perilaku yang disadari.19 Sedangkan menurut
Hamdani Bkran Adz-Dzaky konseling kelompok adalah suatu aktifitas
memberikan bimbingan, pelajaran, dan pedoman kepada individu (klien)
dalam hal bagaimana seharusnya seorang klien mengembangkan potensi akal

17 Achmad Juntika Nurihsan, Bimbingan dan Konseling dalam berbagai latar belakang,
Bandung, 2007, hlm. 10

18 Achmad Juntika Nurihsan, Ibid, hlm.24
19 Winkel dan Sri hastuti, Bimbingan dan Konseling di institute pendidikan, Media abadi,

Yogyakarta, 2004, hlm. 590

15
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pikirannya, kejiwaannya, keimanan dan keyakinan serta dapat
menangggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar
secara mandiri.20

Maka dapat disimpulkan bahwa konseling kelompok adalah untuk

memecahkan permasalahan anggota kelompok yang didalamnya terdapat

tingkah laku yang sadar, mengembangkan potensi akal pikirannya,

kejiwaannya, keimanan dan keyakinan serta saling tolong-menolong kepada

anggota kelompok lainnya.

2. Tujuan Konseling Kelompok

Tujuan Konseling Kelompok dalam buku Dewa Ketut Sukardi yaitu:
a. Melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan orang banyak
b. Melatih anggota kelompok dapat bertenggang rasa terhadap teman

sebayanya
c. Dapat mengembangkan bakat dan minat masing-masing anggota

kelompok
d. Mengentaskan permasalahan-permasalahan kelompok.21

Sedangkan menurut Prayitno dalam buku Tohirin menjelaskan,

secara umum tujuan layanan konseling kelompok adalah berkembangnya

kemampuan soaialisasi siwa, khususnya kemampuan berkomunikasinya.

Melalui layanan konseling kelompok, hal-hal dapat menghambat atau

menganggu sosialisasi dan komunikasi siswa diungkap dan didinamikakan

melalui berbagai teknik, sehingga kemampuan sosialisasi dan berkominikasi

siswa berkembang secara optimal. Melalui layanan konseling kelompok juga

20 Erhamwilda. Konseling Islami, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 99
21 Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di

Sekolah, Rineka Cipta, Jakarta 2008,hlm. 68
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dapat dientaskan masalah klien(siswa) dengan memanfaatkan dinamika

kelompok.22

Selanjutnya menurut Prayitno secara khusus yaitu fokus layanan

konseling kelompok adalah masalah pribadi individu peserta layanan, maka

laynan konseling kelompok yang intensif dalam upaya pemecahan masalah

tersebut, para peserta memperoleh dua tujuan sekaligus, yaitu:

1. Terkembangnya perasaan, pikiran, persepsi, wawancara dan bersosialisasi

dan komunikasi.

2. Terpecahnya masalah individu yang bersangkutan dan diperolehnya

imbahasan pemecahan masalah tersebut bagi individu lain yang menjadi

peserta layanan.23

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan konseling kelompok adalah

untuk pengembangan potensi, melatih sosialisasi, komunikasi dengan orang

lain, mengekspresikan diri dan mampu mengelola emosi peserta didik serta

bertujuan untuk pengentasan masalah yang dialami anggota kelompok dengan

memanfaatkan dinamika kelompok.

22 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah, Raja Grafindo Persada,
Jakarta,2007,hlm.180

23 Tohirin, Ibid, hlm. 81
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3. Asas-Asas Konseling Kelompok

a. Asas Kerahasiaan

Para anggota harus menyimpan dan merahasiakan informasi apa yang

dibahas dalam kelompok, terutama hal-hal yang tidak layak diketahui

orang lain.

b. Asas Keterbukaan

Para anggota bebas dan terbuka mengemukakan pendapat, ide, saran,

tentang apa saja yang dirasakan dan dipikirkannya tanpa adanya rasa malu

dan ragu-ragu.

c. Asas Kesukarelaan

Semua anggota dapat menampilkan diri secara spontan tanpa malu atau

dipaksa oleh teman lain atau pemimpin kelompok.

d. Asas Kenofmatifan

Semua yang dibicarakan dalam kelompok tidak boleh bertentangan

dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku.24

4. Tahapan dalam Konseling Kelompok

Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan konseling kelompok yaitu:
a. “Perencanaan, mencakup kegiatan; (1) membentuk kelompok. Ketentuan

membentuk kelompok dalam konseling kelompok antara 8-10 orang (
tidak boleh melebihi 10 orang), (2) mengidentifikasi dan meyakinkan
klien(siswa) tentang perlunya masalah dibawa kedalm layanan konseling
kelompok, (3) menempatkan klien dlm kelompok, (4) menyusun jadwal

24 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
hlm. 87-93
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kegiatan, (5) menetapkan prosedur layanan, (6) menetapkan fasilitas
layanan, (7) menyiapkan kelengkpan adminstrasi’’.

b. ‘’Pelaksanaan, mencakup kegiatan; (1) mengomunikasikan rencana
layanan konseling kelompok, (2) mengomunikasikan kegiatan layanan
konseling kelompok, (3) menyelenggarakan layanan konseling kelompok
melalui tahap-tahap (a) pembentukan, (b) peralihan, (c) kegiatan dan, (d)
pengakhiran’’.

c. Evaluasi, mencakup kegiatan; (1)  menetapkan materi evaluasi, (2)
menetapkan prosedur evaluasi, (3) menyusuninstrumen evaluasi, (4)
mengoptimalkan instrument evaluasi, (5) mengolah aplikasi instrumen’’.

d. ‘’Analisis hasil evaluasi, mecakup kegiatan; (1) menetapkan standar
norma atau analisis, (2) melakukan analisis, (3) menafsirkan analisis’’.

e. ‘’Tindak lanjut, mencakup kegiatan; (1) menetapkan jenis dan arah tindak
lanjut, (2) mengomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak-pihak
terikait, (3) melaksanakan rencana tindak lanjut’’.

f. ‘’Laporan, mencakup kegiatan; (1) menyusun laporan layanan konseling
kelompok, (2) menyampaikan laporan kepada kepala sekolah atau
madrasah dan kepada pihak-pihak lain yang terkait, (3)
mengomunikasikan laporan layanan’’.25

B. Bermain Peran (Role Playing)

1. Pengertian Role Playing

Role playing (bermain peran) merupakan sebuah model pengajaran yang

berasal dari dimensi pendidikan individu maupun sosial. Model ini membantu

masing-masing siswa untuk menemukan makna pribadi dalam dunia sosial

mereka dan membantu memecahkhkan dilemma pribadi dengan bantuan

kelompok.26 Dalam dimensi sosial, model ini memudahkan individu untuk

bekerja sama dengan menganalisis kondisi sosial, khususnya masalah

kemanusiaan. Model ini juga menyokong beberapa cara dalam proses

pengembangan sikap sopan dan demokratis dalam menghadapi masalah.

25 Tohirin. Op Cit.hlm. 185-186
26 Miftahul Huda, M.Pd, Model-model Pengajaran dan Pembelajaran, Pustaka Pelajar,

Yogyakarta, 2013, hlm. 115
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Bermain peran (role play) biasanya digunakan dalam konseling

kelompok dimana melibatkan orang lain. Anggota kelompok lain dapat

berperan sebagai ego state yang bermasalah dengan konseli. Dalam kegiatan

ini konseli berlatih dengan anggota kelompok untuk bertingkah laku sesuai

dengan apa yang akan diuji coba di dunia nyata. Variasi lain dapat dilakukan

dengan melebih-lebihkan karakteristik ego state tertentu untuk melihat reaksi

tingkah laku saat ini terhadap ego state tertentu.27

Menurut Hamdani metode role playing adalah cara penguasaan bahan-

bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa.

Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan

memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada

umumnya dilakukan lebih dari satu orang, bergantung pada apa yang

diperankan.28Menurut Hamalik bahwa model role playing (bermain peran)

adalah ‘’model pembelajaran dengan cara memberikan peran-peran tertentu

kepada peserta didik dengan mendramatisasikan peran tersebut kedalam

sebuah pentas’’. Selain itu juga bermain peran (role playing) adalah salah satu

model pembelajaran interaksi soial yang menyediakan kesempatan kepada

peserta didik untuk melakukan kegiatan-kegiatan belajar secara aktif dengan

personalisasi.29

27 Gantina Komalasari dkk, Teori dan Teknik Konseling, Pt Indeks, Jakarta, 2011,hlm. 130
28 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.hlm. 87
29 Hamalik, Proes belajar mengajar, Bumi aksara, Bandung, 2004, hlm. 214
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan

bahwa role playing sangat tepat untuk peragaan yang berhubungan dengan

tingkah laku dan perasaan sehingga peserta didik dapat berperan dalam

kelompok. Berimajinasi memecahkan masalah, dengan cara memberikan

peran-peran tertentu atau serangkaian situasi-situasi belajar kepada peserta

didik dalam bentuk keterlibatan pengalaman sesungguhnya yang dirancang

oleh konselor dan didramatisasikan peran tersebut kedalam sebuah pentas atau

pertunjukan.

2. Fungsi Metode Role Playing

Role playing berfungsi untuk (1) mengeksplorasi perasaan siswa, (2)

mentransfer dan mewujudkan pandangan mengenai perilaku, nilai, dan

persepsi siswa, (3) mengembangkan skill pemecahan masalah dan tingkah

laku, dan (4) mengeksplorasi materi pelajaran dengan cara yang berbeda.30

Sementara itu, pada metode role play proses pembelajaran ditekankan

pada keterlibatan emosional dan pengamatan indera kedalam situasi masalah

yang secara nyata dihadapi baik guru maupun peserta didik, role playing atau

bermain peran kadang-kadang juga disebut metode dramatisasi. Bagi peserta

didik dengan berperan sebagai orang lain, maka ia dapat merasakan perasaan

orang lain.

Dengan kata lain, metode bermain peran pada prinsipnya merupakan

metode untuk menghadirkan peranan-peranan yang ada dalam dunia nyata ke

30 Miftahul Huda, M.Pd, Op Cit, hlm. 116
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dalam suatu pertunjukan peran di dalam kelas atau pertunjukan, yang

kemudian dijadikan sebagai bahan refleksi agar peserta memberikan penilaian.

Jadi, fungsi bermain peran yaitu untuk melatih peserta didik melakukan

berbagai peran yang ada di dalam kehidupan nyata, mudah memahami

masalah-masalah sosial, dapat merasakan perasaan orang lain, sehingga

menumbuhkan sikap saling pengertian,tenggang rasa, toleransi terhadap

sesama, dan meningkatkan kemampuan bergaul dengan orang lain secara

wajar dan sehat.

3. Teknik Penerapan Metode Role Playing

Model pembelajaran role playing juga dikenal dengan nama model

pembelajaran bermain peran. Pengorganisasian kelas secara berkelompok,

masing-masing kelompok memperagakan/ menampilkan skenario yang telah

disiapkan guru. Dalam hal ini perlu digunakan teknik role playing ialah

peserta didik dapat mendramatisasikan tingkah laku, atau ungkapan gerak-

gerik wajah seseorang dalam hubungan sosial antar manusia. Dimana peserta

didik bisa berperan atau memainkan peranan dalam dramatisasikan masalah

sosial/ psikologis. Untuk itu, ada sembilan langkah-langkah melaksanakan

role playing :

a. Tahap 1: Pemanasan Suasana Kelompok

1) Guru mengidentifikasi dan memamrkan masalah

2) Guru menjelaskan masalah

3) Guru menafsirkan masalah



23

4) Guru menjelaskan role playing

b. Tahap 2: Seleksi Partisipan

1) Guru menganalisis peran

2) Guru memilih pemain yang akan melakukan peran

c. Tahap 3: Pengaturan Setting

1) Guru mengatur sesi-sesi peran

2) Guru menegaskan kembali tentang peran

3) Guru dan siswa mendekati situasi yang bermasalah

d. Tahap 4: Persiapan memilih siswa sebagai pengamat

1) Memutuskan apa yang akan dibahas

2) Memberikan tugas pengamatan

e. Tahap 5: Pemeranan

1) Memulai role play

2) Mengukuhkan role play

3) Menyudahi role play

f. Tahap 6: Diskusi dan Evaluasi

1) Mereview pemeranan(kejadian, posisi, kenyataan)

2) Mendiskusikan fokus-fokus utama

3) Mengembangkan pemeranan selanjutnya

g. Tahap 7: Pemeranan Kembali

1) Memainkan peran yang berbeda

2) Memberi masukan atau alternative perilaku dalam langkah selanjutnya
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h. Tahap 8: Diskusi dan Evaluasi

Dilakukan sebagaimana pada tahap 6

i. Tahap 9: Sharing dan Generalisasi Pengalaman

1) Menghubungkan situasi yang diperankan dengan kehidupan di dunia

nyata dan masalah-masalah lain yang mungkin muncul

2) Menjelaskan prinsip umum dalam tingkah laku.31

4. Kelebihan dan Kelemahan Role Playing

a. Kelebihan/ Keunggulan :

1. Dengan metode role playing peserta didik lebih tertarik perhatiannya

pada pelajaran, karena masalah-masalah soial sangat berguna bagi

mereka.

2. Peserta didik bermain peranan sendiri, maka mudah memahami

masalah-masalah mereka.

3. Bagi peserta didik dengan berperan seperti orang lain, maka ia dapat

merasakan perasaan orang lain, dapat mengakui pendapat orang lain,

sehingga menumbuhkan sikap saling pengertian, tenggang rasa,

toleransi dan cinta kasih terhadap sesama makhluk akhirnya peserta

didik dapat berperan dan menimbulkan diskusi yang hidup, karena

merasa menghayati sendiri permasalahannya.

4. Dengan bermain berkelompok peserta didik akan mempunyai

penilaian terhadap dirinya tentang kelebihan yang dimilkinya sehingga

31 Miftahul Huda, M.Pd, Ibid, hlm. 116-117
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dapat membantu pembentukan konsep diri yang positif, pengelolaan

emosi yang baik, memiliki rasa empati yang tinggi, memilki kendali

diri yang bagus, dan memiliki rasa tanggung jawab tang tinggi.

b. Kelemahan/ Kekurangan :

1. Kebanyakan peserta didik hanya bergembira ketika ada yang lucu,

kurang memperhatikan substansi materi yang sedang diperankan

2. Bermain peran memakan waktu yang banyak

3. Memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak

pendidik maupun peserta didik

4. Kebanyakan siswa yang ditunjuk sebagai pemeran merasa malu untuk

memerankan suatu adegan tertentu

5. Tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui metode ini

C. Mengelola Emosi

1. Pengertian Emosi

Emosi adalah suatu respons terhadap suatu perangsang yang

menyebabkan perubahan fisiologis disertai perasaan yang kuat dan biasanya

mengandung kemungkinan untuk meletus. Respons demikian terjadi baik

terhadap perangsang-perangsang eksternal maupun internal.32

Semua emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak, rencana

seketika untuk mengatasi masalah yang telah tertanam secara berangsur-

32Shitadewi, mengelola emosi diri, 2013, tersedia
https://shitadewi.com/2013/09/24/enlightenment-mengelola-emosi-diri/html [29 Mei 2015]
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angsur. Goleman menyatakan bahwa “ emosi merujuk pada suatu perasaan

dan pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan

serangkaian kecendrungan untuk bertindak”.33 Sementara itu menurut Chaplin

emosi sebagai suatu keadaan yang teransang dari organisme mencakup

perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya, dan perubahan

perilaku, emosi merupakan keadaan yang ditimbulkan oleh situasi tertentu.34

Emosi berkaitan dengan perubahan fisiologis dan berbagai pikiran. Jadi, emosi

merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, karena emosi

dapat menjadi motivator perilaku dalam arti meningkatkan tetapi juga dapat

mengganggu pikiran instensional manusia.

Beberapa tokoh seperti Descrate, JB Watson dan Daniel Goleman

mengemukakan tentang macam-macam emosi. Menurut Descate, emosi

terbagi atas: desire (hasrat), sorrow (sedih atau terluka), wonder (heran), love

(cinta), dan joy (kegembiraan)sedangkan JB Watson mengemukakan tiga

macam emosi yaitu: fear (ketakutan), rage(kemarahan), dan love(cinta).

Sedangkan Daniel Goleman mengemukakan beberapa emosi, yaitu:

a. Amarah: bringas, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, tersinggung,

bermusuhan, tindak kekerasan dan kebencian patologis

33 Daniel Goleman, Emotional Intelegence (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003),
hlm.411

34 Triantoro Safaria, Nofrans Eka Saputra, Manajemen Emosi, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2012,
hlm.12
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b. Kesedihan: pedih, sedih, muram, suram, melankonis, kesepian, putus asa,

depresi berat

c. Rasa takut: cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, tidak tenang, fobia,

ngeri, dan panic

d. Kenikmatan: bahagia, gembira, riang, senang, terhibur, bangga, takjub,

rasa puas, rasa terpesona, dan kegirangan luar biasa

e. Cinta: penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat,

bakti, hormat, dan kasmaran

f. Terkejut: terkesiap, takjub, terpana

g. Jengkel: hina, jijik, muak, mual, benci, tidak suka, mau muntah, dan

h. Malu: rasa salah, malu hati, kesal hati, aib, dan hancur hati.35

Sedangkan  menurut James emosi adalah keadaan jiwa yang

menampakan diri dengan sesuatu perubahan yang jelas pada tubuh.36 Emosi

setiap orang adalah mencerminkan keadaan jiwanya, yang akan tampak secara

nyata pada perubahan jasmaninya. Sebagai contoh ketika seseorang diliputi

emosi marah, wajahnya memerah, napasnya menjadi sesak, otot-otot

tangannya akan menegang, dan energy tubuhnya memuncak.

Orang yang ber-IQ tinggi tetapi karena tidak stabil dan mudah marah

seringkali keliru dalam menentukan dan memecahkan persoalan hidup karena

tidak dapat berkonsentrasi. Emosinya yang tidak berkembang, tidak terkuasai,

35 Daniel Goleman, Op.cit, hlm.411-412
36 Triantoro Safaria, Nofrans Eka Saputra, Op.Cit, hlm.11
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sering membuatnya berubah-ubah dalam menghadapi persoalan dan bersikap

terhadap orang lain sehingga banyak menimbulkan konflik. Emosi yang

kurang terolah juga dengan mudah menyebabkan orang lain itu kadang sangat

bersemangat menyetujui sesuatu, tetapi dalam waktu singkat berubah

menolaknya, sehingga mengacaukan kerja sama yang disepakati bersama

orang lain.

Menurut Gohm dan Clore, pada dasarnya emosi manusia bisa dibagi

menjadi dua kategori umum jika dilihat dari dampak yang ditimbulkannya

yaitu:

1. Emosi Positif atau biasa disebut dengan afek positif, emosi positif

memberikan dampak yang menyenangkan dan menenangkan, emosi

positif ini seperti tenang, santai, rileks, gembira, lucu, haru, dan senang.

Ketika kita merasakan emosi ini, kita pun akan merasakan keadaan

psikologis yang positif.

2. Emosi negatif atau afek negatif, ketika kita merasakan emosi negatif ini

maka dampak yang kita rasakan adalah negatif, tidak menyenangkan dan

menyusahkan seperti, sedih, kecewa, putus asa, depresi, tidak berdaya,

frustasi, marah, dendam, dan masih banyak lagi.37

Biasanya kita menghindari dan berusaha menghilangkan emosi negatif

ini. Adakalanya kita mampu mengendalikannnya, tetapi adakalanya kita gagal

37 Triantoro Safaria, Nofrans Eka Saputra, Ibid ,hlm.13
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melakukannya. Ketika kita gagal mengendalikannya atau menyeimbangkan

emosi negatif ini maka ketika itu keadaan suasana hati kita menjadi buruk.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa emosi adalah

suatu perasaan atau efek yang mendorong untuk merespon atau bertingkah

laku terhadap stimulus, baik yang berasal dari dalam diri maupun dari luar

dirinya. Emosi juga merupakan suatu hasil stimulant dari manusia yang

dikarenakan adanya rangsangan tertentu.

2. Pengertian Mengelola Emosi

Santoso menjelaskan bahwa melakukan pengendalian emosi berarti

juga melakukan suatu bentuk pengelolaan emosi. Terkait dengan kemampuan

penyesuaian diri secara psikologis, diamana individu mampu

mengidentifikasi, mengakui dan mampu untuk mengelolanya.38 Sedangkan

menurut Peter Solovey menyatakan bahwa pengelolaan emosi merupakan

kesadaran diri dalam membantu, dan mengungkapkan perasaan.

Goleman (1977) menegaskan pengelolaan emosi didefinisikan

kemampuan untuk mengatur perasaan, menenangkan diri, melepaskan diri

dari kecemasan, kemurungan, atau ketersinggungan, dengan tujuan untuk

keseimbangan emosi.

Selain itu, Sigmund Freud dalam Rossa menyatakan bahwa belajar

mengendalikan emosi merupakan tanda perkembangan kepribadian yang

38 Selamet Dwi Priatmoko, “Upaya Meningkatkan Pengendalian Emosi Melalui Layanan
Bimbingan Kelompok Pada Remaja Di Panti Asuhan Yayasan Al Hidayah Desel Sadeng Kecamatan
Gunung Pati Semarang”Skripsi. [tidak diterbitkan], ( Universitas Negeri Semarang, 2011), hlm.20
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menentukan apakah seseoang sudah beradap apa belum. Ferud percaya bahwa

kepribadian seorang remaja yang sedang tumbuh di bentuk oleh dua factor

kekuatan besar, pertama untuk mencari kesenangan, kedua untuk berusaha

menghindari rasa sedih dan rasa tidak nyaman, makin tinggi kesadaran

seorang remaja, maka makin mampu remaja untuk menimbang berbagai

pilihan, dan makin besar kemungkinan sukses yang akan diperolehnya dalam

mencapai sarana kompromi.

Pengelolaan emosi yang dikembangkan oleh Freud adalah

pengelolaan terhadap dorongan-dorongan id. Pengelolaan dorongan-dorongan

ini dilakukan melalui pengembangan ego sebagai penengah antara id dan

super ego. Ego akan berperan sebagai manajer emosi dengan cara

“membisikan” alasan-alasan dan suatu gaya adaptif yang memungkinkan

seseorang mendapatkan apa yang diinginkannya dengan cara yang bisa

diterima oleh orang lain, yang tidak akan merugikan, baik dunia luar maupun

aturan-aturan sanksi-sanksi yang ada dalam dunianya sendiri.39

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan maka hakikat

pengelolaan emosi adalah cara yang ditempuh oleh seseorang untuk

menunjukkan kemampuannya dalam mengendalikan, menyelenggarakan,

mengurus dan mengatur kehidupan perasaannya, menenangkan diri, dan

39 Robikanwardani, skala pengendalian emosi anger, 2011, tersedia
http://robikanwardani.blogspot.co.id/2011/11/skala-pengendalian-emosi-anger_02.html [30 Mei 2016]
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melepaskan diri dari kecemasan dengan tujuan memberikan keseimbangan

emosi.

Menurut Supeno, ada beberapa cara untuk mengendalikan emosi yang
diantaranya:
1) Merasakan apa yang orang lain rasakan
2) Menenangkan hati
3) Mencari kesibukan
4) Berbicara dengan orang lain
5) Menemukan penyebab permasalahan dan mencari solusinya
6) Adanya keinginan untuk menjadi orang yang baik
7) Tidak peduli dan melupakan masalah yang ada
8) Berfikir secara rasional sebelum bertindak
9) Diservikasi tujuan
10) Kendalikan emosi dan kemarahan
11) Mendengarkan dengan sabar.40

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perasaan

adalah sesuatu hal yang sangat dominan berpengaruh dalam mengendalikan

emosi, seseorang harus bisa merasakan, memahami, dan mengelola segala

jenis persaan yang ada pada dirinya kemudian dihubungkan dengan pola pikir

yang positif yang ada pada dirinya.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kematangan Emosional

a. Pola asuh orang tua, keluarga merupakan lembaga pertama dan utama

dalam kehidupan anak, tempat belajar dan menyatakan dirinya sebagai

makhluk sosial, karena keluarga merupakan kelompok sosial yang

pertama tempat anak dapat berinteraksi. Dari pengalaman berinteraksi

dalam keluarga ini menentukan pula perilaku anak.

40 Selamet Dwi Priatmoko, loc.cit. hlm.21
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b. Pengalaman traumatis, kejadian-kejadian traumatis masa lalu dapat

mempengaruhi perkembangan emosi seseorang. Kejadian-kejadian

traumatis dapat bersumber dari lingkungan keluarga ataupun lingkungan

di luar keluarga.

c. Temperamen, temperamen dapat didefinisikan sebagai suasana hati yang

mencirikan kehidupan emosional seseorang. Pada tahap tertentu masing-

masing individu memiliki kisaran emosi sendiri-sendiri, dimana

temperamen merupakan bawaan sejak lahir, dan merupakan bagian dari

genetic yang mempunyai kekuatan hebat dalam rentang kehidupan

manusia.

d. Jenis kelamin, perbedaan jenis kelamin memiliki pengaruh yang berkaitan

dengan adanya perbedaan hormonal antara laki-laki dan perempuan, peran

jenis maupun tuntutan sosial berpengaruh terhadap adanya perbedaan

karakteristik emosi diantara kedunya.

e. Usia, perkembangan kematangan emosi yang dimiliki seseorang sejalan

dengan pertambahan usia, hal ini dikarenakan kematangan emosi

dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan dan kematangan fisiologis

seseorang.

4. Aspek-aspek Mengelola Emosi

a. Mengenali Emosi Diri

Mengenali emosi diri sendiri merupakan suatu kemampuan untuk

mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Kemampuan ini
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merupakan dasar dari kecerdasan emosional, para ahli psikologi

menyebutkan kesadaran diri sebagai metamood, yakni kesadaran

seseorang akan emosinya sendiri. Menurut Mayer (Goleman, 2002 )

kesadaran diri adalah waspada terhadap suasana hati maupun pikiran

tentang suasana hati, bila kurang waspada maka individu menjadi mudah

larut dalam aliran emosi dan dikuasai oleh emosi. Kesadaran diri memang

belum menjamin penguasaan emosi, namun merupakan salah satu

prasyarat penting untuk mengendalikan emosi sehingga individu mudah

menguasai emosi.

b. Mengendalikan Emosi

Mengendalikan emosi merupakan kemampuan individu dalam

menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat atau selaras,

sehingga tercapai keseimbangan dalam diri individu. Menjaga agar emosi

yang merisaukan tetap terkendali merupakan kunci menuju kesejahteraan

emosi. Emosi berlebihan, yang meningkat dengan intensitas terlampau

lama akan mengoyak kestabilan kita (Goleman, 2002). Kemampuan ini

mencakup kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepaskan

kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan dan akibat-akibat yang

ditimbulkannya serta kemampuan untuk bangkit dari perasaan-perasaan

yang menekan.
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c. Memotivasi Diri Sendiri

Presatasi harus dilalui dengan dimilikinya motivasi dalam diri

individu, yang berarti memiliki ketekunan untuk menahan diri terhadap

kepuasan dan mengendalikan dorongan hati, serta mempunyai perasaan

motivasi yang positif, yaitu antusianisme, gairah, optimis dan keyakinan

diri.

d. Empati (empathy),

yaitu kemampuan individu untuk memahami perasaan, pikiran dan

tindakan orang lain berdasarkan sudut pandang orang tersebut. Empati

berkaitan dengan kemampuan individu untuk memahami perasaan

terdalam orang lain sehingga individu mampu bertanggung rasa dan

mampu membaca, memahami perasaan, pikiran orang lain hanya dari

bahasa non-verbal, ekspresi wajah atau intonasi orang tersebut.

e. Membina Hubungan Yang Baik Dengan Orang Lain

Kemampuan dalam membina hubungan merupakan suatu

keterampilan yang menunjang popularitas, kepemimpinan dan

keberhasilan antar pribadi (Goleman, 2002). Keterampilan dalam

berkomunikasi merupakan kemampuan dasar dalam keberhasilan

membina hubungan. Individu sulit untuk mendapatkan apa yang

diinginkannya dan sulit juga memahami keinginan serta kemauan orang

lain.
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Orang-orang yang hebat dalam keterampilan membina hubungan

ini akan sukses dalam bidang apapun. Orang berhasil dalam pergaulan

karena mampu berkomunikasi dengan lancar pada orang lain. Orang-

orang ini populer dalam lingkungannya dan menjadi teman yang

menyenangkan karena kemampuannya berkomunikasi. Ramah tamah,

baik hati, hormat dan disukai orang lain dapat dijadikan petunjuk positif

bagaimana siswa mampu membina hubungan dengan orang lain.

Sejauhmana kepribadian siswa berkembang dilihat dari banyaknya

hubungan interpersonal yang dilakukannya.41

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir merupakan akhir pemikiran penelitian, seab setiap penelitian

memilki tujuan yang ingin serta mengharapkan hasil dari penelitian terseut dapat

menjawab hipotesis atau dugaan sementara yang fenomena yang peneliti temukan

dilapangan. Untuk lebih jelasnya peneliti menggambarkan proses kerangka pikir

dalam bentuk gambar dibawah ini

41 Arnimabruria, aspek aspek kecerdasan emosi, 2012, tersedia
http://arnimabruria.blogspot.co.id/2012/08/aspek-aspek-kecerdasan-emosi.html [ 29 Mei 2016]
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Gambar 1 : Kerangka Pikir Penelitian

E. Kajian Relevan

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti yang bernama Betsaidah

Riaty dengan judul Penerapan  Layanan  Bimbingan Kelompok Teknik Role Playing

Dalam Meningkatkan Kemampuan Mengelola Emosi Siswa Kelas  XII IPS 3DI SMA

Negeri 12 Kota Medan.

Dengan hasil perhitungan diperoleh thitung sebesar 10,44, sedngkan dari daftar

distribusi t pada taraf nyata 1% t (0,995(58) = 2.704. oleh karena itu thitung berada diluar

penerimaan -2.704 sampai dengan 2.704 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga

dapat disimpulkan dalam hipotesis yang berbunyi teknik role playing berpengaruh

terhadap mengelola emosi diri diterima. Berdasarkan hasil penelitian maka teknik

role playing sangat tepat dilakukan untuk mengelola emosi diri.

Kemampuan mengelola emosi

peserta didik menjadi meningkat

Pemberian layanan konseling

kelompok dengan teknik role playing

Peserta didik yang

mempunyai kemampuan

mengelola emosi rendah
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F. Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan tentative yang merupakan dugaan atau

terkaan sementara tentang apa saja yang kita amati dalam usaha untuk memahaminya.

Untuk membedakan antara teori dan hipotesis maka perlu diadakannya penelitian

atau pembuktian teori untuk menjawab suatu hipotesis. Hal ini disebakan karena teori

memiliki tujuan untuk mengatur fakta-fakta dan memberinya makna. Teori juga

merupakan alat yang tersusun rapi untuk menjelaskan dan meramalkan peristiwa-

peristiwa.  Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Ha = layanan konseling kelompok dengan teknik role playing dapat

berpengaruh dalam kemampuan mengelola emosi diri pada peserta

didik kelas VIII di SMPN 11 Bandar Lampung tahun pelajaran

2015/2016.

Ho = layanan konseling kelompok dengan teknik role playing tidak

berpengaruh dalam kemampuan mengelola emosi diri pada peserta

didik kelas VIII di SMPN 11 Bandar Lampung tahun pelajaran

2015/2016.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian membicarakan bagaimana secara berurut suatu penelitian

dilakukan, yaitu dengan alat apa dan prosedur bagaimana suatu penelitian

dilakukan.42 Metode penelitian juga dapat di artikan sebagai cara ilmiah untuk

mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan

dibuktikan , suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan

untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang

pendidikan.43 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Quasi

Ekperimental Design. Alasan peneliti menggunakan metode ini karena dalam

rancangan metode Quasi Ekperimental Design ini lebih baik dari Pre-experimental

Design.

B. Desain Penelitian

Jenis desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Non-equivalent

Control Group Design yaitu desain ini hampir sama dengan pretest-posttest control

group design, hanya pada desain ini kelompok control tidak dipilih secara random.

Desain penelitian dapat dilihat sebagi berikut :

42 Moh Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, hlm. 44
43 Sugiono, Metode Pnelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta,

Bandung, 2013, hlm.6

38
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Pengukuran Perlakuan                Pengukuran

(Pretest) (Posttest)

Gambar 2 : Pola Non-equivalent Control Group Design

Keterangan :

E               : Kelompok Ekspremerimen

K               : Kelompok Kontrol

O1 dan O3: Pengukuran awal mengelola emosi diri pada peserta didik kelas VIII

SMPN 11 Bandar Lampung sebelum diberikan perlakuan akan diberikan

pretest. Pengukuran dilakukan dengan memberikan skala mengelola emosi.

Jadi pada pretest ini merupakan mengumpulkan data peserta didik yang

memiliki pengelolaan emosi diri dan belum mendapatkan perlakuan.

O2 : Pemberian posttest untuk mengukur mengelola emosi diri pada peserta didik

setelah diberikan perlakuan (X), dalam posttest akan didapatkan data hasil dari

pemberian perlakuan dimana mengelola emosi diri peserta didik menjadi baik

atau tidak baik sama sekali.

O4     : Pemberian post-test untuk mengukur untuk mengukur mengelola emosi diri

pada kelompok kontrol, tanpa diberikan perlakuan menggunakan konseling

kelompok dengan teknik role playing.

X :Pemberian perlakuan dengan menggunakan konseling kelompok dengan

teknik role playing kepada peserta didik.

E                O1 X                                             O2

K                O3 X                                             O4
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Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian

eksperimen merupakan penelitian yang mencari pengaruh sebelum diberikan

perlakuan dan sesudah perlakuan.

Desain penelitian eksperimen Rancangan penelitian dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Pretest

Tujuan dari pre-test dalam penelitian ini adalah Untuk Mengetahui

Peserta didik Kelas VIII SMPN 11 Bandar Lampung yang Mengelola Emosi Diri

rendah sebelum diberikan perlakuan (treatment).

2. Pemberian Treatment

Rencana pemberian treatment dalam penelitian diberikan kepada

beberapa konseli atau peserta didik yang telah dipilih. Selanjutnya dengan

menggunakan konseling kelompok dengan teknik role playing untuk mengelola

emosi diri kelas VIII SMPN 11 Bandar Lampung. Rencana pemberian treatment

akan dilakukan 4 (empat) kali pertemuan dengan waktu 45-60 menit dimana setiap

pertemuan dilaksanakan dua kali dalam satu minggu dan dua kali pertemuan

digunakan untuk melakukan pre-test dan pos-tes. Dengan rancangan peneliti

dalam memberikan perlakuan dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Rencana Pertemuan Konseling Kelompok

Dengan Teknik Role Playing

No. Kegiatan Waktu Pertemuan
1 Asessment 45-60 Menit

4-6
2 Menetapkan tujuan (Goal

Setting)
45-60 Menit

3 Implementasi Teknik 45-60 Menit
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(Technique Implementation)
4 Evaluasi dan Pengakhiran 45-60 Menit

3. Post-test

Dalam kegiatan ini peneliti memberikan angket kepada peserta didik

setelah pemberian treatment. Setelah itu membandingkan presentase hasil dari

angket dengan indikator untuk mengelola emosi sebelum dan sesudah pemberian

treatment.

C. Variabel Penelitian

1. Variabel Independen/ bebas (X)

Variabel independen/ bebas adalah variable yang mempengaruhi atau

menjadi sebab perubahan dan timbulnya variable dependen. Pada penelitian

sebagai variable bebas adalah Konseling Kelompok dengan Teknik Role

Playing.

2. Variabel Dependen/ terikat (Y)

Variabel dependen/ terikat adalah variabel yang keberadaanya bergantung

pada variable bebas. Pada penelitian ini sebagai variabel terikat adalah

Mengelola Emosi Diri.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel merupakan uraian yang berisikan sejumlah

indikator yang dapat diamati dan diukur untuk mengidentifikasi variabel atau konsep

yang digunakan. Definisi operasional dibuat untuk memudahkan pemahaman dan
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pengukuran setiap variabel yang ada dalam penelitian. Adapun definisi operasional

dari penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3
Definisi Operasional

Variabel Definisi Operasional Alat ukur Hasil
Ukur

Skala
ukur

Variabel
bebas (X)
adalah
Konseling
Kelompok
dengan
teknik role
playing

Bermain peran (role
playing) adalah sebuah
model pengajaran yang
berasal dari dimensi
pendidikan individu
maupun sosial. Tahapan
role playing : Tahap 1
Pemanasan,
mengidentifikasi,
menjelaskan masalah,
menafsirkan masalah,
menjelaskan role playing
Tahap 2, Seleksi
Partisipan, menganalisis
peran, memilih pemain
yang akan melakukan
peran
Tahap 3,  Pengaturan
Setting,  mengatur sesi-
sesi peranan ,
menegaskan kembali
tentang peran, Guru dan
siswa mendekati situasi
yang bermasalah
Tahap 4, Persiapan
memilih siswa sebagai
pengamat, memutuskan
apa yang akan dibahas,
memberikan tugas
pengamatan
Tahap 5, Pemeranan,
memulai role play,
mengukuhkan role play,

Penerapan teknik role
playing melalui
konseling kelompok
dengan peserta didik.

- -
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menyudahi role play
Tahap 6, Diskusi dan
Evaluasi, mereview
pemeranan(kejadian,
posisi, kenyataan),
mendiskusikan fokus-
fokus utama,
mengembangkan
pemeranan selanjutnya
Tahap 7, Pemeranan
Kembali, memainkan
peran yang berbeda,
memberi masukan atau
alternatife perilaku dalam
langkah selanjutnya
Tahap 8,  Diskusi dan
Evaluasi
Dilakukan sebagaimana
pada tahap 6
Tahap 9 Sharing dan
Generalisasi Pengalaman

Variabel
terikat (Y)
adalah
Emosi Diri

Emosi diri adalah sebagai
setiap kegiatan atau
pergolakan pikiran,
perasaan, nafsu dari
setiap keadaan mental
yang hebat atau meluap-
luap. Seperti : marah,
takut, malu, jijik, sedih.

Angket (kuesioner)
emosi diri sejumlah
20 item pernyataan,
dengan 5 skor
SS= Sangat setuju
S= Setuju
RG= Ragu-ragu
TS= Tidak Setuju
STS= Sangat Tidak
Setuju

Skala penilaian
emosi diri
yang
dikategorikan
rendah,
Sedang, tinggi
yaitu 20-100

interval

E. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi menurut Sugiyono adalah “ wilayah generalisasi yang tediri atas

objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya.”44 Populasi adalah

44 Sugiyono, Ibid. hlm. 80
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keseluruhan subjek penelitian. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat dipahami

bahwa yang dimaksud populasi adalah jumlah individu yang keseluruhan yang

memilki cirri-ciri tertentu yang menjadi subjek dari suatu penelitian baik manusia,

nilai tes, gejala atau sesuatu yang ada hubungannya dengan susunan penelitian.

Pengambilan sampel dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik

sampling purposive sampling. Purposive sampling ini adalah teknik penentuan

sampel dengan pertimbangan tertentu.45

Kriteria dalam menentukan sampel adalah :

1. Peserta didik kelas VIII SMPN 11 Bandar Lampung tahun pelajaran

2015/2016

2. Peserta didik terindikasi memiliki pengelolaan emosi diri yang kurang baik.

3. Peserta didik kelas VIII SMPN 11 Bandar Lampung tahun pelajaran

2015/2016  yang bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

untuk menggumpulkan data-data di lapangan yang diperlukan dalam

penelitian ini digunakan metode,  yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Sutrisno Hadi

mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu

45 Sugiyono, Ibid. hlm. 124
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proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.46 Observasi

sebagai alat evaluasi banyak digunakan untuk menilai tingkah laku indvidu atau

proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang

sebenarnya maupun dalam situasi yang diciptakan. Pada penelitian ini observasi

yang dilakukan adalah pada saat survey awal. Observasi digunakan untuk

mengukur perubahan perilaku individu sebelum diberikan perlakuan dan sesudah

diberikan perlakuan sehingga dapat diperoleh data yang relevan dari hasil

pemberian perlakuan.

2. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan

teknik wawancara tidak berstruktur atau bebas. Metode ini digunakan dalam

memperoleh informasi terkait mengelola emosi diri peserta didik di kelas VIII

SMPN 11 Bandar Lampung tahun ajaran 2015/2016, maka dilakukan wawancara

kepada guru bimbingan konseling dan peserta didik. Wawancara ini bertujuan

untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnya tentang objek yang akan

diteliti. Hasil wawancara berupa data tentang peserta didik yang digunakan

peneliti untuk memastikan subjek penelitian.

3. Angket (Kuisioner)

Menurut Sugiono kuesioner adalah suatu teknik pegumpulan data yang

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis

46 Sugiyono, Ibid, hlm. 203



46

kepada responden untuk dijawab. Pada penelitian ini, peneliti akan

menggunakan skala model Likert. Adapun bentuk pilihan dengan lima alternatif

jawaban, (SS) sangat setuju, (S) setuju, (RG) ragu-ragu, (TS) tidak setuju, (STS)

sangat tidaksetuju. Adapun model skala likert yang berisikan pernyataan

fovarable (pernyataan yang mendukung) dan unfovarable (yang tidak

mendukung).

Tabel 4
Skor Alternatif Jawaban

Pernyataan Alternatif Jawaban
Sangat
Setuju

(SS)

Setuju
(S)

Ragu-
ragu
(RG)

Tidak
Setuju
( TS)

Sangat
Tidak Setuju

(STS)
Favorable 5 4 3 2 1
Unfavorable 1 2 3 4 5

Rentang penilaian pada skala mengelola emosi diri dalam penelitian

ini menggunakan rentang skor 1-5 dengan item pertanyaan 20 item pernyataan,

sehingga interval kriteria tersebut dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut:

I=NT-NR/K

Skor maksimum          : 5 X 20   = 100

Skor minimum            : 1 X 20  =  20

Rentang                       : 100 - 20 = 80

Panjang kelas interval  : 80 : 3   =  26

Berdasarkan keterangan diatas maka diperoleh kriteria emosi diri peserta didik yang

tertera pada tabel berikut ini :
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Tabel 5
Kriteria Kemampuan Mengelola Emosi Diri

Interval Kriteria
74-100 Tinggi
47-73 Sedang
20-46 Rendah

G. Pengembangan Instrumen Penelitian

Data yang akan diungkap dalam penelitian ini yaitu tentang mengelola emosi

diri  rendah. Oleh karena itu, instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini

adalah instrumen non-tes dengan menggunakan kuesioner. Adapun kisi-kisi

mengelola emosi diri yang peneliti ambil dari Risa Yuliani mahasiswa Universitas

Negri Padang Fakultas Ilmu Pendidikan berjumlah 20 item. Soalpun sudah peneliti

uji validitas dan reliabilitas di sekolah SMPN 21 Bandar Lampung dengan jumlah 38

peserta didik. Adapun kisi-kisi pengembangan instrumen penelitian yang mencakup

mengelola emosi diri, sebagai berikut :

Tabel 6
Kisi-kisi Pengembangan Instrumen Penelitian

No Variabel Indikator
No Item

+ -

1 Emosi Diri

1. Marah 1 2,3,4
2. Ketakutan 6 5,7
3. Malu 8,9 10,13
4. Jijik 12,14 15,16
5. Kesedihan 17,19 18,20

Total 10 item 10 tem
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1. Uji Validitas Instrumen

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada

objek penelitian dengan daya yang dilaporkan peneliti.47 Untuk menguji

instrumen penelitian ini, peneliti menggunakan SPSS.16.0 untuk menguji

kevaliditasan data dan jenis validitas yang digunakan dalam penelitian ini

adalah validitas konstruk (validity construct), karena validitas konstruk adalah

proses yang terkait erat dengan perkembangan teori. Untuk mengetahui apakah

instrument dinyatakan valid atau tidak validnya peneliti menggunakan

distribusi nilai rtabel dengan taraf kesalaha 5% yaitu 0,361.

Dari 30 item yang telah diuji validitaskan terdapat 10 item yang tidak

valid diantaranya : soal no.21 dengan nilai jumlah 0,333, soal no.22 dengan

nilai jumlah 0,202, soal no.23 dengan nilai jumlah 0,108, soal no.24 dengan

nilai jumlah 0,094, soal no.25 dengan nilai jumlah 0,181, soal no.26 dengan

nilai jumlah 0,261, soal no.27 dengan nilai jumlah 0,108, soal no.28 dengan

nilai jumlah 0,094, soal no.29 dengan nilai jumlah 0,181, dan soal no.30 dengan

nilai jumlah 0,261. Sehingga soal yang telah peneliti validitaskan dari 30 item

terdapat 20 item yang valid dan 10 item yang tidak valid.

2. Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau

temuan suatu data dinyatakan reliabilitas apabila dua atau lebih peneliti dalam

objek yang sama, apabila sekelompok data jika dipecah menjadi dua

47 Sugiono, Op Cit, h. 267.
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menunjukkan data yang tidak berbeda.48 Pengujian reliabilitas dengan

mnggunakan program IBM SPSS 16. Sebelum angket diajukan kepada

responden, angket diajukan terlebih dahulu kepada populasi di luar sampel

untuk mengetahui tingkat reliabilitasnya. Pengujian reliabilitas instrumen

dilakukan dengan menggunakan pendekatan internal consistency yang hanya

memerlukan satu kali pengenaan tes tunggal pada sekelompok individu sebagai

subjek dengan tujuan untuk melihat konsistensi di dalam tes itu sendiri. Dari

hasil proses penganalisaan data yang berjumlah 30 item secara kseluruhan yang

telah peneliti uji reliabilitaskan terdapat hasil dari cronbach’s alpha sejumlah

0,899 dengan hasil presentase 100%.

H. Tahap Pengolahan Data

1. Editing

Skala yang telah diisi oleh responden akan dilakukan pengecekan isian skala

tentang kelengkapan isian, kejelasan, relevansi dan konsitensi jawaban yang

diberikan responden. Data yang tidak lengkao dikembalikan kepada

responden untuk dilengkapi pada saat itu juga dan apabila skala yang terbesar

kurang dari jumlah populasi yang ada, maka peneliti penyebar kembali skala

mengelola emosi kepada peserta didik yang belum mengisi skala mengelola

emosi.

48 Ibid, h. 268.
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2. Coding49

Dilakukan dengan memberi tanda pada masing-masing jawaban dengan kode

berupa angka, sehingga memudahkan proses pemasukan data dik computer.

3. Processing

Pada tahap ini data yang terisi secara lengkap dan telah melewati proses

pengkodean maka akan dilakukan pemprosesan data dengan memasukan data

dari seluruh skala yang terkumpul kedalam program komputer.

4. Cleaning

Cleaning merupakan pengecekan kembali data yang sudah dientri apakah ada

kesalahan atau tidak. Kesalahan tersebut kemungkinan terjadi pada saat

mengentri data ke komputer.

I. Analisis Data

Penelitian eksperimen bertujuan untuk mengetahui hasil dari suatu perlakuan

yaitu mencobakan sesuatu, lalu dicermati hasil dari perlakuan tersebut. Selanjutnya

untuk mengetahui keberhasilan eksperimen yang dilakukan oleh penulis terhadap diri

peserta didik dapat dihitung menggunakan rumus uji t atau t-test. analisis data ini

menggunakan bantuan program SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi

16. Adapun rumus uji t yang digunakan uji t sparated varians adalah sebagai berikut:
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= −+ − √ √
keterangan :̅ = Rata-rata sampel 1̅ = Rata-rata sampel 2

S1 = Simpangan baku sampel 1

S2 = Simpangan baku sampel 2

S1
2= Varian sampel 1

S2
2 = Varians sampel 2

r= Korelasi antara dua sampel

Uji Hipotesis

1. Uji Normalitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunak merupakn data

yang berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan yaitu uji

lillefors sebagai berikut. Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Membuat tabel kerja dengan 7 kolom (sebagaimana terlampir)

2) Memasukan nilai atau skor pada tabel kerja secara berurutan

3) Mencari nilai Z score, dengan rumus : Z = (Xi – Mean)/SD

4) Menentukan Nilai Z tabel {F(z)} dengan menggunakan tabel Normal Baku

dari O ke Z berdasarkan nilai Z score.
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5) Menentukan S(z) dengan rumus S(z) = f kum : N

6) Menghitung harga Lilliefors hitung dengan rumus : Lh = |F(z) – S(z)|

7) Mencari nilai Lilliefors terbesar sebagai Lhitung

8) Menentukan harga Lillefors tabel (Lt ) dengan rumus : (a, n)

9) Membuat kesimpulan :

a. Jika harga Lh <>t, maka data berdistribusi normal

b. Jika harga Lh > harga Lt, maka data tidak berdistribusi normal

2. Uji Homogenitas Data

Uji Homogenitas Data dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel

penelitian memiliki kondisi yang sama atau homogeni. Untuk menguji homogenitas

varians ini digunakan metode uji varians terkecil menggunakan tabel F. Uji

homogenitas yang digunakan uji Fisher. Langkah-langkah dari uji varians sebagai

berikut:

1) Menghitung varians terbesar dan varians terkecil

F= varians terbesar

Varians terkecil

2) Membandingkan F hitung dengan F tabel pada tabel distribusi F

Untuk varians dari kelompok dengan variance terbesar adalah dk pembilang n-1

Untuk varians dari kelompok dengan variance terkecil adalah dk penyebut n-1

3) Tarif signifikan α =0,05

4) Kriteria pengujian adalah sebagai berikut

Ho ditolak, jika thitung>ttabel

Ha diterima, jika thitung>ttabel dengan α = 0,05(5%)



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pelakasanaan penelitian menggunakan layanan konseling kelompok dengan

teknik role playing untuk mengelola emosi diri peserta didik di Sekolah Menengah

Pertama (SMPN) 11 Bandar Lampung. Sebelum pelaksanaan layanan konseling

kelompok dengan teknik role playing terlebih dahulu peneliti menentukan sampel

penelitian dengan observasi dan wawancara kepada peserta didik kelas VIII SMPN

11 Bandar Lampung untuk mengetahui peserta didik mana yang memiliki

kemampuan mengelola emosi rendah. Setelah itu, didapat 16 peserta didik yang

memiliki kemampuan mengelola emosi rendah.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan memberikan layanan konseling

kelompok dengan menggunakan teknik role playing kepada 16 peserta didik

kelompok eksperimen, sedangkan 16 peserta didiknya lagi kelompok kontrol tidak

diberikan layanan konseling kelompok dengan menggunakan teknik role playing.

Peneliti kemudian membuat kesepakatan untuk melakukan layanan konseling

kelompok dan menetapkan hari dan waktu pelaksanaannya secara bergantian sesuai

dengan kesepakatan pihak sekolah.
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B. Deskripsi Data

1. Profil Umum Kemampuan Mengelola Emosi Diri

Berdasarkan penyebaran instrument penelitian kemampuan mengelola emosi

diri terhadap peserta didik kelas VIII SMPN 11 Bandar Lampung Tahun

Ajaran 2015/2016 diperoleh persentase kemampuan mengelola emosi diri

peserta didik yang terdapat pada tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7

Gambaran umum Kemampuan Mengelola Emosi Diri Peserta Didik

Kelas VIII SMPN 11 Bandar Lampung

Kategori Rentang Skor Frekuensi Persentase
T 74-100 2 6,25%
S 47-73 14 43%
R 20-46 16 50%

Jumlah 32 100%
Tabel 3.5 menyatakan bahwa gambaran mengelola emosi diri peserta didik

kelas VIII SMPN 11 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016 terdapat 2

peserta didik( 6,25%) berada pada kategori tinggi, 14 peserta didik (43%)

berada pada kategori sedang, dan 16 peserta didik (50%) berada pada kategori

rendah.
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Tabel 8
Gambaran Kemampuan Mengelola Emosi Diri Pada Per-Indikator

No Indikator Kategori Interval Frekuensi Persentase ∑
Presentase

1 Marah Tinggi 4-9 5 15,62% 61,41%
Sedang 10-15 2 6,25
Rendah 16-20 25 78,13%

2 Takut Tinggi 4-9 4 12,5% 69,06%
Sedang 10-15 1 3,13%
Rendah 16-20 27 84,76%

3 Malu Tinggi 4-9 0 0% 55,47%
Sedang 10-15 30 93,75%
Rendah 16-20 2 6,25%

4 Jijik Tinggi 4-9 1 3,13% 55,56%
Sedang 10-15 29 90,62%
Rendah 16-20 2 6,25%

5 Sedih Tinggi 4-9 2 6,25% 56,72%
Sedang 10-15 1 3,13%
Rendah 16-20 29 90,62%

Berdasarkan tabel 8 presentase menunjukkan bahwa tiap indikator memiliki

perbedaan yang tidak jauh. Sesuai  presentasi tertinggi urutan pada indikator

kemampuan mengelola emosi diri adalah sebagai berikut: (1) indikator marah

(61,41%); (2) indikator takut (69,06%); (3) indikator malu (55,47%); (4) indikator

jijik (55,56%); (5) indikator sedih (56,72%). Dalam hal ini, peneliti membagi peserta

didik kedalam dua kelompok yaitu, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.

2. Hasil Angket Pretest Mengelola Emosi Diri Peserta Didik

Pretest dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran kondisi awal

kemampuan mengelola emosi diri peserta didik kelas VIII Sekolah Menengah

Pertama (SMPN) 11 Bandar Lampung. Berikut disajikan hasil pretest peserta

didik kelompok eksperimen :
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Tabel 9
Hasil Pre-test Kemampuan Mengelola Emosi Diri Peserta Didik Kelompok

Eksperimen s Kelas VIII SMPN 11 Bandar Lampung

No Nama
Jenis

Kelamin Hasil pretest Kriteria

1 D A P 37 Rendah
2 E A P 40 Rendah
3 FR L 36 Rendah
4 A L 38 Rendah
5 R L 39 Rendah
6 AE P 39 Rendah
7 R A P L 43 Rendah
8 E S L 45 Rendah

9 AR P 39 Rendah
10 U D P 43 Rendah
11 A S L 38 Rendah
12 R P 42 Rendah
13 N P 40 Rendah
14 NU L 41 Rendah
15 F P 40 Rendah
16 M L 42 Rendah

3. Hasil Angket Posttest Mengelola Emosi Diri Peserta Didik

Setelah memberikan perlakuan layanan konseling kelompok, maka

peneliti mengukur kembali kemampuan mengelola emosi diri yang dimiliki

peserta didik di SMPN 11 Bandar Lampung. Berikut disajikan hasil posttest

peserta didik kelompok eksperimen;
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Tabel 10
Hasil Posteest Kemampuan Mengelola Emosi Diri Peserta Didik Kelompok

Eksperimen Kelas VIII SMPN 11 Bandar Lampung

No Nama
Jenis

Kelamin
Hasil

Posttest
Kriteria

1 D A P 58 Sedang
2 E A P 54 Sedang
3 F L 61 Sedang
4 A L 48 Sedang
5 R L 60 Sedang
6 AE P 55 Sedang
7 RAP L 62 Sedang
8 E S L 56 Sedang
9 AR P 56 Sedang

10 U D P 60 Sedang
11 AS L 75 Tinggi
12 RS P 66 Sedang
13 N P 76 Tinggi
14 NU L 64 Sedang
15 F P 61 Sedang
16 M.ES L 62 Sedang

4. Hasil Angket Pretest Mengelola Emosi Diri Peserta Dididk

Pretest dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran kondisi awal

kemampuan mengelola emosi diri peserta didik kelas VIII Sekolah Menengah

Pertama (SMPN) 11 Bandar Lampung. Berikut disajikan hasil pretest peserta

didik kelompok kontrol :



58

Tabel 11
Hasil Pre-test Mengelola Emosi Diri Diri Peserta Didik Kelompok Kontrol Kelas

VIII SMPN 11 Bandar Lampung

No Nama
Jenis

Kelamin Hasil Pretest Kriteria

1 SP L 53 Sedang
2 I L 46 Sedang
3 RK L 58 Sedang
4 DO P 52 Sedang
5 M A P 41 Rendah
6 D N P 40 Rendah
7 V A P 51 Sedang
8 R L 53 Sedang
9 DA P 37 Rendah

10 C W P 48 Sedang
11 AB P 58 Sedang
12 W V P 49 Sedang
13 H N P 53 Sedang
14 F L 49 Sedang
15 L S P 46 Sedang
16 K I L 48 Sedang

5. Hasil Angket Posttest Mengelola Emosi Diri Peserta Didik

Setelah memberikan layanan konseling kelompok, maka peneliti

mengukur kembali kemampuan mengelola emosi diri yang dimiliki peserta didik

di SMPN 11 Bandar Lampung. Berikut disajikan hasil posttest peserta didik

kelompok kontrol;
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Tabel 12
Hasil Posttest Mengelola Emosi Diri Peserta Didik Kelompok Kontrol

Kelas VIII SMPN 11 Bandar Lampung

No Nama
Jenis

Kelamin Hasil posttest Kriteria

1 S P L 61 Sedang
2 I L 56 Sedang
3 R K L 66 Sedang
4 DO P 56 Sedang
5 M A P 62 Sedang
6 DN P 61 Sedang
7 VA P 57 Sedang
8 R L 56 Sedang
9 DA P 46 Sedang

10 C W P 50 Sedang
11 A B P 61 Sedang
12 WV P 56 Sedang
13 HN P 56 Sedang
14 F L 54 Sedang
15 LS P 50 Sedang
16 K I L 54 Sedang

6. Hasil, Pretest, Posttest, dan Skor Peningkatan Kemampuan Mengelola Emosi

Diri Peserta Didik
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Tabel 13
Deskripsi Data Pre-test, Post-test dan Gain Score Kemampuan Mengelola

Emosi Diri Peserta Didik Kelas VIII SMPN 11 Bandar Lampung

Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol
No. Pretest Posttest Gain

Score
No. Pretest Posttest Gain

Score
1 37 58 21 1 53 61 8
2 40 54 14 2 46 56 10
3 36 61 25 3 58 66 8
4 38 48 10 4 52 56 4
5 39 60 21 5 41 62 21
6 39 55 16 6 40 61 21
7 43 62 19 7 51 57 6
8 45 56 11 8 53 56 3
9 39 56 17 9 37 46 9

10 43 60 17 10 40 49 9
11 38 75 37 11 58 61 3
12 42 66 24 12 49 56 7
13 40 76 36 13 53 56 3
14 41 64 23 14 49 54 5
15 40 61 21 15 46 50 4
16 42 62 20 16 42 48 6
∑ 642 974 332 ∑ 782 902 127
R 40,12 60,87 20,75 R 48,87 56,37 7,93

Berdasarkan keterangan pada tabel  diatas dapat dilihat bahwa hasil pre-test

kelompok eksperimen peserta didik sebelum mengikuti layanan konseling kelompok

dengan teknik role playing dengan nilai rata-rata skor 40,12. Sedangkan setelah

mengikuti layanan konseling kelompok dengan teknik role playing hasil post-test

diperoleh rata-rata skor sebesar 60,87. Sedangkan hasil pre-test kelompok kontrol

pada 16 peserta didik sebelum mengikuti layanan konseling kelompok dengan nilai

rata-rata skor 48,87, dan setelah mengikuti layanan konseling kelompok hasil post-

test diperoleh rata-rata skor sebesar 56,37. Meskipun kedua kelompok sama-sama
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mengalami peningkatan, tetapi nilai rata-rata kelompok eksperimen lebih tinggi

dibandingkan kelompok kontrol, hal ini dapat dilihat dari hasil posttest kelompok

eksperimen lebih besar pada kelompak kontrol (60,87≥56,37). Maka, dapat

disimpulkan setelah pemberian layanan konseling kelompok dengan menggunakan

teknik role playing dalam meningkatkan kemampuan mengelola emosi diri peserta

didik mengalami peningkatan.

Sedangkan untuk mengetahui kelompok mana yang lebih efektif

menggunakan konseling kelompok dapat dilihat dengan membandingkn rata-rata skor

peningkatan. Pada tabel terlihat bahwa rata-rata skor peningkatan kelompok

eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata skor peningkatan kelompok kontrol

(20,75≥7,93). Maka dapat disimpulkan bahwa dikatakan Konseling Kelompok

dengan Teknik Role Playing dapat meningkatkan kemampuan mengelola emosi diri

peserta didik kelas VIII SMPN 11 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016.

Gambar 3
Grafik Peningkatan Skor Kemampuan Mengelola Emosi Diri Kelompok

Eksperimen dan Kelompok Kontrol
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Untuk mengetahui kedua kelompok yang lebih efektif dapat dilihat dengan

membandingkan rata-rata peningkatan skor. Pada tabel 13. Rata-rata peningkatan

skor kelompok eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata peningkatan skor kelompok

kontrol dengan perbandingan (20,75>7,93). Maka dapat dikatakan bahwa konseling

kelompok dengan menggunakan teknik role playing lebih efektif untuk meningkatkan

kemampuan mengelola emosi diri peserta didik dibandingkan dengan konseling

kelompok tanpa teknik role playing.

C. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis berdasarkan analisis data penelitian untuk menguji

kebenaran yang diajukan perhitungan uji-t menggunakan program SPSS Statistics 16.

Peneliti memilih uji-t paired samples t-test disajikan dalam program SPSS Statistics

16 untuk mengetahui hipotesis yang diajukan yaitu (Ha) “ada perbedaan signifikan

pengaruh konseling kelompok menggunakan teknik Role Playing dalam mengelola

emosi diri peserta didik kelas VIII SMPN 11 Bandar Lampung  tahun ajaran

2016/2017”.

Hipotesis tandingan lawan dari hipotesis kerja (Ho) Yaitu : “tidak ada

perbedaan signifikan pengaruh konseling kelompok menggunakan teknik Role

Playing dalam mengelola emosi diri peserta didik di SMPN 11 Bandar Lampung

tahun ajaran 2016/2017, untuk mengetahui perbedaan kemampuan mengelola emosi

diri peserta didik pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol  sebelum dan

sesudah pemberian teknik Role Playing dalam konseling kelompok dapat ditempuh
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data penelitian menggunakan rumus uji-t disajikan dalam program SPSS sebagai

berikut:

1. Pretest Kelompok Eksperimen dan Kontrol
Paired Samples Statistics

Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1 eksperimen 40.1250 16 2.41868 .60467

kontrol 48.8750 16 5.95399 1.48850

Nilai rata-rata untuk nilai pretest kelompok eksperimen= 40.1250 dan

kontrol = 48.8750, jumlah responden (N) yaitu 16 serta standar

deviasi eksperimen = 2.41868 dan standar deviasi kontrol = 5.95399.

Dengan standar error of mean eksperimen = .60467dan standar

error of mean kontrol adalah. 1.48850.

Tabel 14
Hasil Uji t Paired Samples T-Test

Paired Differences

t Df
Sig. (2-
tailed)Mean

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

95% Confidence Interval of
the Difference

Lower Upper

Pair 1 eksperimen -
kontrol

-8.75000 6.64831 1.66208 -12.29263 -5.20737 -5.264 15 .000

Dari tabel   dapat diketahui bahwa t adalah -5.264 mean -8.75000, 95%

confidence interval of the difference, lower = -12.29263 dan upper =-5.20737,

kemudian thitung dibandingkan dengan ttabel df = 15, dengan ketentuan thitung <

ttabel (-5.264 < 2,262 ) dikarenakan peneliti mengambil taraf signifikan α= 0.05

dengan nilai distribusi untuk kriteria pengujian hipotesis yang peneliti ajukan,

dengan demikian kemampuan mengelola emosi diri peserta didik kelas VIII di
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SMPN 11 Bandar Lampung mengalami perubahan setelah diberikan layanan

konseling kelompok. Jadi dapat disimpulkan bahwa Konseling Kelompok

dengan teknik Role Playing dapat berpengaruh dalam meningkatkan

kemampuan mengelola emosi peserta didik SMPN 11 Bandar Lampung.

2. Posttest Kelompok Eksperimen dan Kontrol

Paired Samples Statistics

Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1 eksperimen 60.8750 16 7.17287 1.79322

kontrol 56.3750 16 5.09738 1.27435

Nilai rata-rata untuk nilai posttest kelompok eksperimen= 60.8750 dan

kontrol =56.3750, jumlah responden (N) yaitu 16 serta standar deviasi eksperimen =

7.17287 dan standar deviasi kontrol =5.09738. Dengan standar error of mean

eksperimen = 1.79322 dan standar error of mean kontrol adalah 1.27435. Dilihat dari

hasil rata-rata posttest kelompok eksperimen dan kontrol menunjukkan lebih besar

posttest kelompok eksperimen dari posttest kelompok kontrol.  Hal ini menunjukkan

bahwa pengaruh  konseling kelompok menggunakan teknik role playing

meningkatkan kemampuan mengelola emosi diri  peserta didik.

Tabel 15
Paired Samples Test

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)Mean
Std.

Deviation
Std. Error

Mean

95% Confidence
Interval of the

Difference

Lower Upper

Pair 1 eksperimen -
kontrol

4.50000 8.26236 2.06559 .09730 8.90270 2.179 15 .000
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Dari tabel   dapat diketahui bahwa t adalah 2.179 mean -8.75000, 95%

confidence interval of the difference, lower = .09730 dan upper =8.90270, kemudian

thitung dibandingkan dengan ttabel df = 15,  dengan ketentuan thitung < ttabel (2.179 < 2,262

) dikarenakan peneliti mengambil taraf signifikan α= 0.05 dengan nilai distribusi

untuk kriteria pengujian hipotesis yang peneliti ajukan, dengan demikian kemampuan

mengelola emosi diri peserta didik kelas VIII di SMPN 11 Bandar Lampung

mengalami perubahan setelah diberikan layanan konseling kelompok. Jadi dapat

disimpulkan bahwa Konseling Kelompok dengan teknik Role Playing dapat

berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan mengelola emosi peserta didik SMPN

11 Bandar Lampung.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ho = layanan konseling kelompok dengan teknik role playing tidak

berpengaruh dalam mengelola emosi diri pada peserta didik kelas VIII di

SMPN 11 Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016.

2. Ha = layanan konseling kelompok dengan teknik role playing

berpengaruh dalam mengelola emosi diri pada peserta didik kelas VIII di

SMPN 11 Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016.

Adapun hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut :

H0 : µ1 ≠ µ2

Ha : µ1 = µ2
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Berdasarkan hasil uji t independen sampel test pada kelompok

eksperimen dan kelompok kontrol untuk meningkatkan kemampuan

mengelola emosi diri peserta didik dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 14
Hasil Uji T Independen Kemampuan Mengelola Emosi Diri Peserta Didik

Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol Secara Keseluruhan
Kelompok Rata-

Rata
Sd Perbedaan

Rata-rata
Statistik

Uji t
Sign Sig.2

tailed
Keterangan

Eksperimen 60.8750 7.17287
4.50000 2.046 .050 .003

Signifikan
Kontrol 56.3750 5.09738

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh nilai Sig (0,50) ≥ α (0,05), dan

berdasarkan hasil perhitungan pengujian diperoleh thitung 2.046 pada derajat

kebebasan (df) 30 kemudian dibandingkan dengan ttabel 0,05 = 2.042 maka

thitung ≥ ttabel (2.046 ≥ 2,042) atau nilai sign.(2-tailed) lebih besar dari nilai

kritik 0,005 (0,003 ≤ 0,005), ini menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha

diterima, selain itu didapatkan nilai rata-rata kelompok eksperimen lebih

meningkat dibandingkan pada kelompok kontrol (60.8750≥56.3750). Jadi

dapat disimpulkan bahwa layanan konseling kelompok dengan teknik role

playing berpengaruh dalam mengelola emosi diri pada peserta didik kelas

VIII di SMPN 11 Bandar Lampung. Gambar menunjukkan rata-rata

peningkatan kemampuan mengelola emosi diri peserta didik kelompok

eksperimen dan kelompok kontrol.
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Gambar 4

Grafik Peningkatan Kemampuan Mengelola Emosi Diri

Rata-Rata Kelompok Eksperimen Dan Kelompok Kontrol

1. Uji Normalitas
Pertama akan dilakukan uji normalias untuk melihat apakah data berdistribusi normal

atau tidak.

Uji Hipotesis nya :

H0 = Data berdistribusi normal

H1 = Data tidak berdistribusi normal

Dengan menggunakan software SPSS maka didapat hasil sebagai berikut :

Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig.

Eksperimen_STr .121 16 .200* .981 16 .971
Kelompok_Kontrol .133 16 .200* .943 16 .381
Kelompok_Eksperimen .162 16 .200* .913 16 .132
Kontrol_STr .192 16 .118 .947 16 .451
a. Lilliefors Significance Correction
*. This is a lower bound of the true significance.
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Dari hasil di atas dapat dilihat nilai sig. > 0,05. Artinya tidak tolak H0, atau dapat

dikatakan semua data berdistribusi normal. Asumsi data berdistribusi normal

terpenuhi, selanjutnya akan dilakukan uji homogenitas.

2. Uji Homogenitas
Uji Homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel penelitian

memiliki kondisi yang sama atau homogen. Caranya adalah dengan membandingkan

Fhitung dengan Ftabel.

Berikut akan dicari Fhitung dari kelompok eksperimen :

SX =
.∑ (∑ )( ) SY =

.∑ (∑ )( )
=

. ( )( ) =
. ( )( )

= 5,579 = 716,50

Sehingga Fhitung –nya adalah :

Fhitung =
, , = 0,0078

Dari grafik distribusi F dengan dk pembilang dan penyebutnya n-1=15, maka Ftabel-

nya 2,40. Karena Fhitung < Ftabel , maka dapat dikatakan bahwa data tersebut homogen

Selanjutnya akan dicari Fhitung dari kelompok kontrol :

SX =
.∑ (∑ )( ) SY =

.∑ (∑ )( )
=

. ( )( ) =
. ( )( )

= 5,567 = 773,09
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Sehingga Fhitung –nya adalah :

Fhitung =
, , = 0,0072

Dari grafik distribusi F dengan dk pembilang dan penyebutnya n-1=15, maka Ftabel-

nya 2,40. Karena Fhitung < Ftabel , maka dapat dikatakan bahwa data tersebut homogen.

1. Hasil Uji Pengaruh Konseling Kelompok menggunakan Teknik Role Playing

dalam Mengelola Emosi Diri Peserta Didik Pada Indikator Kemampuan

Mengelola Emosi Marah sebagai berikut:

Tabel 16
Uji T Independen Indikator Kemampuan Mengelola Emosi Marah

Kelompok Rata-Rata Sd Perbedaan
Rata-rata

Statistik
Uji t

Sign Sig.2
tailed

Keterangan

Eksperimen 13.7500 3.92428 2.93750 2.905 .000 .002 Signifikan

Kontrol 10.8125 .98107

Berdasarkan tabel tersebut pada indikator kemampuan mengelola emosi

marah, hasil uji t independen kelompok eksperimen dan kelompok kontrol

meningkat, dan signifikan karena memiliki nilai sig 2. Tailed ≤ 0,05 (0,002 ≤

0,05). Namun, jika dilihat dari rata-rata, maka tingkatan pada kelompok

eksperimen lebih meningkat dibandingkan kelompok kontrol. Hal ini

menunjukan bahwa layanan konseling kelompok dengan teknik role playing

berpengaruh dalam kemampuan mengelola emosi diri pada peserta didik

kelas VIII SMPN 11 Bandar Lampung terlihat pada gambar berikut ini:
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Gambar 5
Grafik Peningkatan Rata-Rata Kelompok Eksperimen dan Kontrol

Pada Indikator Kemampuan Mengelola Emosi Marah

2. Hasil Uji Pengaruh Konseling Kelompok menggunakan Teknik Role Playing

dalam Mengelola Emosi Diri Peserta Didik Pada Indikator Kemampuan

Mengelola Emosi Takut sebagai berikut:

Tabel 17
Uji T Independen Indikator Kemampuan Mengelola Emosi Takut

Kelompok Rata-Rata Sd Perbedaan
Rata-rata

Statistik
Uji t

Sign Sig.2
tailed

Keteranga
n

Eksperimen 12.5625 3.07612 1.50000 1.855 .016 .003 Signifikan

Kontrol 11.0625 .99791

Berdasarkan tabel tersebut pada indikator kemampuan mengelola emosi

takut, hasil uji t independen kelompok eksperimen dan kelompok kontrol

meningkat, dan signifikan karena memiliki nilai sig 2. Tailed < 0,05 (0,003 <

0,05). Namun, jika dilihat dari rata-rata, maka tingkatan pada  kelompok

eksperimen lebih meningkat dibandingkan kelompok kontrol. Hal ini

menunjukan bahwa layanan konseling kelompok dengan teknik role playing
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berpengaruh dalam kemampuan mengelola emosi diri pada peserta didik

kelas VIII SMPN 11 Bandar Lampung terlihat pada gambar berikut ini

Gambar 6
Grafik Peningkatan Rata-Rata Kelompok Eksperimen dan Kontrol

Pada Indikator Kemampuan Mengelola Emosi Takut

3. Hasil Uji Pengaruh Konseling Kelompok menggunakan Teknik Role Playing

dalam Mengelola Emosi Diri Peserta Didik Pada Indikator Kemampuan

Mengelola Emosi Malu sebagai berikut:

Tabel 18
Uji T Independen Kemampuan Mengelola Emosi Malu

Kelompok Rata-
Rata

Sd Perbedaan
Rata-rata

Statistik
Uji t

Sign Sig.2
tailed

Keterangan

Eksperimen 11.2500 1.94936 .31250 .548 .095 .587 Tidak
SignifikanKontrol 10.9375 1.18145

Berdasarkan tabel tersebut pada indikator kemampuan mengelola emosi

marah, hasil uji t independen kelompok eksperimen dan kelompok kontrol

meningkat, signifikan karena memiliki nilai sig 2. Tailed ≥ 0,05 (587 ≥ 0,05).
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Namun, jika dilihat dari rata-rata, maka tingkatan pada  kelompok

eksperimen lebih meningkat dibandingkan kelompok kontrol. Hal ini

menunjukan bahwa layanan konseling kelompok dengan teknik role playing

berpengaruh dalam kemampuan mengelola emosi diri pada peserta didik

kelas VIII SMPN 11 Bandar Lampung terlihat pada gambar berikut ini

Gambar 7
Grafik Peningkatan Rata-Rata Kelompok Eksperimen dan Kontrol

Pada Indikator Kemampuan Mengelola Emosi Malu

4. Hasil Uji Pengaruh Konseling Kelompok menggunakan Teknik Role Playing

dalam Mengelola Emosi Diri Peserta Didik Pada Indikator Kemampuan

Mengelola Emosi Jijik sebagai berikut:

Tabel 19
Uji T Independen Indikator Kemampuan Mengelola Emosi Jijik

Kelompok Rata-
Rata

Sd Perbedaan
Rata-rata

Statistik
Uji t

Sign Sig.2
tailed

Keterangan

Eksperimen 11.2500 1.94936 .31250 .548 .095 .587 Tidak
SignifikanKontrol 10.9375 1.18145
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Berdasarkan tabel tersebut pada indikator kemampuan mengelola emosi

marah, hasil uji t independen kelompok eksperimen dan kelompok kontrol

meningkat, signifikan karena memiliki nilai sig 2. Tailed > 0,05 (587 ≥ 0,05)

. Namun, jika dilihat dari rata-rata, maka tingkatan pada  kelompok

eksperimen lebih meningkat dibandingkan kelompok kontrol. Hal ini

menunjukan bahwa layanan konseling kelompok dengan teknik role playing

berpengaruh dalam kemampuan mengelola emosi diri pada peserta didik

kelas VIII SMPN 11 Bandar Lampung terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 8
Grafik Peningkatan Rata-Rata Kelompok Eksperimen dan Kontrol

Pada Indikator Kemampuan Mengelola Emosi Jijik

1. Hasil Uji Pengaruh Konseling Kelompok menggunakan Teknik Role Playing

dalam Mengelola Emosi Diri Peserta Didik Pada Indikator Kemampuan

Mengelola Emosi Sedih sebagai berikut:
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Tabel 20
Uji T Indikator Kemampuan Mengelola Emosi Sedih

Kelompok Rata-
Rata

Sd Perbedaan
Rata-rata

Statistik
Uji t

Sign Sig.2
tailed

Keterangan

Eksperimen 11.8750 2.68017 1.06250 1.477 .008 .002 Signifikan

Kontrol 10.8125 1.04682

Berdasarkan tabel tersebut pada indikator kemampuan mengelola emosi

marah, hasil uji t independen kelompok eksperimen dan kelompok kontrol

meningkat, signifikan karena memiliki nilai sig 2. Tailed≤ 0,05 (0,002 ≤

0,05).. Namun, jika dilihat dari rata-rata, maka tingkatan pada  kelompok

eksperimen lebih meningkat dibandingkan kelompok kontrol. Hal ini

menunjukan bahwa layanan konseling kelompok dengan teknik role playing

berpengaruh dalam kemampuan mengelola emosi diri pada peserta didik

kelas VIII SMPN 11 Bandar Lampung terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 9
Grafik Peningkatan Rata-Rata Kelompok Eksperimen dan Kontrol

Pada Indikator Kemampuan Mengelola Emosi Sedih

10,2

10,4

10,6

10,8

11

11,2

11,4

11,6

11,8

12

Indikator 2

Eksperimen

Kontrol



75

D. Pelaksanaan Konseling Kelompok dengan Teknik Role Playing

Tabel 21
Jadwal Pelaksanaan Layanan Konseling Kelompok

No. Tanggal Kegiatan Yang Dilaksanakan
1 05 Oktober 2016 Bertemu dengan guru dan kepala sekolah untuk

meminta izin dalam penelitian ini serta mendiskusikan
jadwal pelaksaan konseling.

2 13 Oktober 2016 Pre-test kelompok eksperimen
3 14 Oktober 2016 Pre-test kelompok kontrol
4 20 Oktober 2016 Pertemuan I (kelompok eksperimen)
5 21 Oktober 2016 Pertemuan 1 (kelompok kontrol)
6 24 Oktober 2016 Pertemua II (kelompok eksperimen)
7 27 Oktober 2016 Pertemuan III (kelompok eksperimen)
8 28 Oktober 2016 Pertemuan II (kelompok kontrol)
9 31 Oktober 2016 Pertemuan IV (kelompok eksperimen)

10 02 November2016 Post-test (kelompok eksperimen)
11 03 November 2016 Post-test (kelompok kontrol)

Berdasarkan tabel tersebut, pelaksanaan layanan konseling kelompok

dengan teknik role playing dilakukan sebanyak empat kali pertemuan untuk

kelompok eksperimen, dan dua kali pertemuan untuk kelompok kontrol. Hasil

layanan konseling kelompok dievaluasi dengan melakukan pre-test sebelum

diberikan treatmen/perlakuan dan post-test sesudah diberikan

teratment/perlakuan untuk mengetahui kemampuan mengelola emosi diri

peserta didik.

a. Kelompok Eksperimen

1. Pertemuan Pertama

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Oktober 2016

Waktu : 12:30 WIB

Tempat : Di Dalam Kelas
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Dilihat dari dari prosesnya, pelaksanaan bimbingan dan konseling

kelompok diawali dengan pembentukan. Tahap ini merupakan tahap pengenalan

dan pelibatan anggota kelompok. Dimana anggota kelompok saling

memperkenalkan diri masing-masing. Sebelum perkenalkan pada bagian awal

dijelaskan tujuan umum, prinsip, serta prosedur kegiatan. Serta memberikan

apresiasi selamat datang serta ucapan selamat datang atas partisipasinya dalam

mengikuti kegiatan konseling.

Pemimpin kelompok memberi kesempatan kepada para anggota kelompok

untuk bertanya serta memberi lembar laiseg secara tertulis kepada anggota

kelompok.  Selanjutnya. pemimpin kelompok menanyakan pesan dan kesan

anggota secara bergantian serta membahas untuk pertemuan konseling kelompok

berikutnya. Kegiatan konseling kelompok diakhiri dengan doa dan salam.

2. Pertemuan Kedua

Hari/Tanggal : Senin, 24 Oktober 2016

Waktu : 12:30 WIB

Tempat : Di Dalam Kelas

Kegiatan konseling kelompok pada tahap permulaan dibuka dengan

mengucapkan salam. Pemimpin kelompok mengucapkan terimakasih kepada

anggota kelompok atas kehadirannya dan dilanjutkan dengan memimpin doa.

Pemimpin kelompok membahas secara singkat mengenai kegiatan bimbingan

kelompok sebelumnya. Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan penstrukturan
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dengan menjelaskan kembali kepada anggota kelompok tentang pengertian,

tujuan, proses, azas serta cara pelaksanaan konseling kelompok.

Pada tahap ini konseling role playing mengajarkan pada konseli tentang

ego statenya dengan berdiskusi bersama konseli. Setelah tahap perkenalan selesei

dilakukan, langkah berikut yang harus dilakukan adalah tahap peralihan. Tahap

peralihan pada hakekatnya merupakan jembatan antara tahap pembentukan

dengan tahap selanjutnya, yaitu tahap kegiatan. Dimana seluruh anggota

kelompok memahami maksud dan tujuan penyelenggaraan konseling. Pada tahap

ini pimpinan kelompok menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh masing-

masing anggota kelompok pada tahap selanjutnya setiap anggota kelompok

berhak mengajukan masalah yang menurut pendapatnya penting untuk dibahas.

Peserta didik diminta memberikan tanggapan dan saran-sarannya terhadap

permasalahan yang diungkapkan tersebut.

Setelah tahap perkenalan dan tahap peralihan, dimana anggota kelompok

saling memperkenalkan diri dan pemimpin kelompok menjelaskan maksud dan

tujuan diselenggarakan konseling ini, maka anggota kelompok sudah siap untuk

melakukan pembahasan tentang materi dan topik yang akan digunakan pada tahap

kegiatan. Selanjutnya. pemimpin kelompok menanyakan pesan dan kesan anggota

secara bergantian serta membahas untuk pertemuan konseling  kelompok

berikutnya. Kegiatan konseling kelompok diakhiri dengan doa dan salam.
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3. Pertemuan Ketiga

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Oktober 2016

Waktu : 12:30 WIB

Tempat : Didalam Kelas

Pada tahap permulaan bimbingan kelompok dibuka dengan salam dan

berdoa. Pemimpin kelompok memberikan penjelasan singkat tentang kegiatan

bimbingan kelompok.

Pada tahap kegiatan ini merupakan tahap inti dari kegiatan bimbingan dan

konseling kelompok. Pada tahap ini peran pimpinan kelompok lebih kepada

mendorong, menghidupkan, dan mengarahkan dinamika kelompok. Pimpinan

kelompok menjadi reflector dan sirkulator dari proses diskusi kelompok. Untuk

proses kegiatan dimulai dengan memberikan kesempatan kepada masing-masing

anggota kelompok untuk mengemukakan permasalahan atau topik yang akan

dibahas. Anggota kelompok lebih memilih pada kegiatan bermain peran, yang

dimainkan dan diperankan oleh masing-masing anggota kelompok. Hal ini

bertujuan agar anggota kelompok saling berinteraksi, dan dapat megelola emosi

dirinya melalui bermain peran ini. Selanjutnya. pemimpin kelompok menanyakan

pesan dan kesan anggota secara bergantian serta membahas untuk pertemuan

konseling  kelompok berikutnya. Kegiatan konseling kelompok diakhiri dengan

doa dan salam.
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4. Pertemuan Keempat

Hari/Tanggal : Senin, 31 Oktober 2016

Waktu : 12:30 WIB

Tempat : Didalam Kelas

Pada tahap permulaan bimbingan  kelompok dibuka dengan salam dan

berdoa. Pemimpin kelompok memberikan penjelasan singkat tentang kegiatan

bimbingan kelompok.

Pada pertemuan ini merupakan tahap akhir dari suatu sesi kegiatan

bimbingan dan konseling kelompok. Pada pertemuan ini kesimpulan dari hasil

pertemuan-pertemuan sekaligus mengingatkan anggota tentang agenda pertemuan

selanjutnya. Setelah itu anggota, konselor, dan anggota kelompok membuat

kesimpulan dari hasil konseling, lalu merencanakan konseling dan bermain peran

pada tahap-tahap selanjutnya.

Pada tahap akhir pemimpin kelompok menyimpulkan kegiatan yang telah

ditempuh dalam konseling kelompok. Anggota kelompok diminta untuk

memberikan pesan dan kesan serta mengisi lembar laiseg terkait pelaksanaan

bimbingan kelompok yang telah berlangsung. Pada pertemuan terakhir ini

anggota dan pemimpin kelompok secara bersama-sama saling menuliskan

harapan kepada pemimpin kelompok dan diakhiri dengan salam dan doa.

b. Kelompok Kontrol.

1) Pertemuan Pertama

Hari/Tanggal : Jumat, 21 Oktober 2016

Waktu : 11:00 WIB

Tempat : Ruang BK
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Tahap permulaan ini diawali dengan salam dan doa. Pemimpin kelompok

menyampaikan sedikit tentang konseling kelompok. selanjutnya pemimpin

kelompok membahas materi tentang kemampuan mengelola emosi. Selanjutnya

pemimpin kelompok memberikan penjelasan tentang kegiatan yang akan

dilaksanakan pada pertemuan pertama ini. Pada pertemuan pertama ini anggota

kelompok sudah terlihat aktif untuk memberikan pendapatnya terkait

permasalahan yang sedang dibahas walaupun masih ada beberapa peserta didik

yang masih terlihat malu-malu.

Pada tahap akhir pemimpin kelompok menyimpulkan kegiatan yang telah

ditempuh dalam  kelompok. Anggota kelompok diminta untuk memberikan pesan

dan kesan serta mengisi lembar laiseg terkait pelaksanaan bimbingan kelompok

yang telah berlangsung. Pertemuan pertama ini diakhiri dengan salam dan doa.

2) Pertemuan Ke Dua.

Hari/Tanggal : Jumaat, 28 Oktober 2016

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Di Dalam Kelas

Tahap permulaan ini diawali dengan salam dan doa. Pemimpin kelompok

mengulas sedikit tentang pertemuan yang dilaksanakan sebelumnya. Selanjutnya

pemimpin kelompok memberikan penjelasan tentang kegiatan yang akan

dilaksanakan pada pertemuan kedua ini dan pertemuan kedua ini pertemuan yang
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terakhir untuk kelompok kontrol. Pada pertemuan terakhir ini anggota kelompok

menyepakati membahas kembali topik tentang kemampuan mengelola emosi diri.

Setiap anggota kelompok terlihat sangat senang. Hal ini terlihat dari hasil

pengisian laiseg anggota kelompok sebagian besar menjawab sangat senang dan

senang. Pada tahap akhir pemimpin kelompok menyimpulkan kegiatan yang telah

ditempuh dalam konseling kelompok. Anggota kelompok diminta untuk

memberikan pesan dan kesan serta mengisi lembar laiseg terkait pelaksanaan

konseling kelompok yang telah berlangsung. Pada pertemuan terakhir ini anggota

dan pemimpin kelompok secara bersama-sama saling menuliskan harapan kepada

pemimpin kelompok dan diakhiri dengan salam dan doa.

E. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data, terlihat terdapat adanya peningkatan pada

kemampuan mengelola emosi diri peserta didik kelas VIII SMPN 11 Bandar

Lampung. Dari hasil penelitian yang diperoleh dengan analisis data nilai Sig. > 0,05.

Artinya tidak tolak H0, atau dapat dikatakan semua data berdistribusi normal,  asumsi

data berdistribusi normal terpenuhi, peningkatan layanan konseling kelompok dengan

teknik role playing dalam meningkatkan kemampuan mengelola emosi diri peserta

didik terbukti dari hasil uji t. berdasarkan hasil perhitungan pengujian diperoleh nilai

sign.(2-tailed) (0,003 ≤ 0,005), maka dapat dikatakan bahwa data tersebut homogen,

dan berdasarkan hasil perhitungan pengujian diperoleh thitung 2.046 pada derajat

kebebasan (df) 30 kemudian dibandingkan dengan ttabel 0,05 = 2.042 maka thitung ≥
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ttabel (2.046≥  2.042) , selain itu didapatkan nilai rata-rata kelompok eksperimen lebih

meningkat dari pada kelompok kontrol (60.8750≥56.3750). Jika dilihat dari nilai rata-

rata, maka kemampuan mengelola emosi diri pada kelompok eksperimen lebih

meningkat dibandingkan dengan kelompok kontrol.

Dengan demikian kemampuan mengelola emosi diri peserta didik terdapat

perubahan setelah diberikan layanan konseling kelompok dengan teknik role playing.

Meningkatkan kemampuan mengelola emosi diri peserta didik melalui konseling

kelompok dengan menggunakan teknik role playing dilakukan dengan beberapa tahap

konseling dengan empat kali pertemuan kelompok eksperimen, dan dua kali

pertemuan kelompok kontrol.

Berdasarkan perhitungan yang diperoleh dapat dipahami bahwa sebelum

digunakannya konseling kelompok dengan teknik role playing pada kelompok

eksperimen, kemampuan mengelola emosi peserta didik rendah. Hal ini tentunya

membutuhkan suatu penanganan konseling kelompok. Kemampuan mengelola emosi

diri peserta didik kelompok eksperimen meningkat setelah dilakukannya konseling

kelompok dengan teknik role playing. Sedangkan pada kelompok kontrol sama-sama

mengalami peningkatan hal ini disebabkan kelompok kontrol hanya mendapatkan

perlakuan berupa diskusi kelompok. Upaya dalam mengelola emosi diri peserta didik

diperlukan konseling kelompok dengan teknik role playing dalam kemampuan

mengelola emosi diri peserta didik.

Bermainan peran adalah usaha mengubah perilaku siswa dan membantu

stabilitas emosi siswa. Imas Kurniasih mengemukakan bahwa dengan bermain dapat



83

menjadi pelepasan emosi negatif seperti marah, cemas, takut, dll dan memberikan

anak untuk menguasai pengalaman traumati. Selain itu bermain peran juga

memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk menyalurkan agresifitasnya secara

aman dan dengan demikin anak – anak dapat mengekspresikan emosinya tanpa

merugikan siapapun. Anna Freud mengungkapkan bahwa penelitian bermain peran

sebagai cara bagi konselor untuk membentuk sebuah alat perangkap emosional

dengan mereka, karena anak-anak tidak menjadi klien yang sukarela.1

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan bermain peran peserta

didik akan melakukan berbagai macam peran, mengungkapkan perasaan, menyatakan

diri dalam suasana yang tidak mengancam, memperhatikan orang lain contohnya

seperti terdapat dalam naskah drama “Aku kecewa padamu, engkau bersikap tidak

sesuai dengan harapanku, Aku marah padamu, engkau tidak menghargaiku sama

sekali Aku bahagia denganmu, engkau bersamaku dalam suka duka, lihatlah,

egoisnya Aku mengendalikan emosi dengarlah, dominasiku ketika menyatakan emosi

kecewa-marah-bahagia hanyalah bentuk-bentuk emosi yang dengan sengaja

kurekayasa, jika demikian aku mengendalikannya Seharusnya aku memahami

bagaimana caranya memperoleh rasa bahagia setiap saat.” Dari contoh naskah drama

tersebut melalui bermain peran, peserta didik dapat belajar menghargai hak orang lain

dan belajar mematuhi aturan yang ada. Dengan bermain peran peserta didik akan

1 Jurnal Sutarno dan Andreas Susilo Eko Prasetiyo , “Keefektifan  Layanan Bimbingan
Kelompok Dengan Teknik Permainan Untuk Meningkatkan Kestabilan  Emosi Siswa  Kelas VII SMP
NEGERI 1 Karangnongko Tahun Ajaran 2013/2014” Universitas Sebelas Maret  2013.
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mempunyai penilaian terhadap dirinya sendiri tentang kelebihan yang dimilkinya

sehingga dapat membantu pembentukan pengelolaan emosi yang baik.

Menurut Andi Mappiare konseling kelompok adalah suatu jenis aktivitas

kelompok, berciri proses antar pribadi yang dinamis, berfokus pada kesadaran pikiran

dan tingkah laku yang melibatkan fungsi-fungsi terapi, menyediakan bantuan

konseling secara serentak pada  konseli pada masalah-masalah penyesuaian dan

keprihatinan perkembangan, pemecahan bersama sebagai bidang masalah

sosiopsikologis individu sebagai kelompok.2

Dari definisi di atas, bahwa konseling kelompok adalah suatu kegiatan atau

aktifitas suatu kelompok secara serentak dalam menyelesaikan masalah baik dalam

penyesuaian maupun dalam perkembangan sosiopsikologisnya. Sebagai seorang

pendidik dan lembaga yang formal pasti mempunyai tujuan yang sama, yaitu

bagaimana supaya peserta didik memiliki motivasi dan keinginan untuk belajar yang

tinggi sehingga memiliki prestasi belajar yang maksimal. sebuah layanan konseling

kelompok merupakan salah satu cara untuk mengelola emosi diri peserta didik. Disini

peserta didik saling berinteraksi dalam menyampaikan masalah yang dihadapi dalam

mengelola emosi diri, saling bertukar pengalaman serta pengetahuan tanpa adanya

minder dari salah satu peserta didik yang mengikuti konseling kelompok tersebut.

Peneliti memilih layanan konseling kelompok sebagai upaya meningkatkan

kemampuam mengelola emosi diri peserta didik kelas VIII di SMPN Bandar

2Andi Mappiare AT, Pengantar Konseling dan Psikoterapi, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2011, hlm.165.
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Lampung. Peneliti akan menangani kemampuan mengelola emosi diri peserta didik

agar mampu mengelola emosinya, pikiran, dan perasaan dalam diri untuk mencapai

tujuan tertentu. Proses pelaksanaan konseling kelompok diberikan melalui berbagai

serangkaian tahap, diantaranya: (1) tahap pembentukan; (2) tahap peralihan; (3) tahap

kegiatan; (4) tahap pengakhiran. Untuk keseluruhan proses konseling kelompok

diberikan enam kali pertemuan pada peserta didik. Peserta didik akan merubah

kebiasaan-kebiasaan buruknya, perubahan ditandai dengan peserta didik akan

menjadi seorang yang lebih peka lebih memahami apa yang dirasakan oleh diri

sendiri dan orang lain.

Berdasarkan uraian tersebut, menunjukan bahwa konseling kelompok dengan

teknik role playing dapat mengelola emosi diri peserta didik. Meskipun begitu,

hendaknya perlu ditingkatkan lagi. Tindak lanjut yang perlu dilksanakan yaitu guru

pembimbing hendaknya terus mendampingi peserta didik. Kemudian diharapkan

peserta dididk juga harus mampu menerapkan tips-tips yang telah peserta didik

peroleh dari konseling kelompok.

F. Keterbatasan Peneliti

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pada pertemuan pertama peneliti

sebagai pemimpin kelompok mengalami kesulitan dalam membangun keaktifan

kelompok. Karena sebelumnya peserta didik belum pernah mengikuti kegiatan

konseling kelompok. Pemimpin kelompok memberikan penjelasan mengenai

konseling kelompok dan tujuan kegiatan ini agar peserta didik memahami dan
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mengetahui manfaat dari mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Keterbatasan

lainnya adalah dimungkinkan jawaban pada kuesioner yang diisi peserta didik tidak

sesuai dengan keadaannya yang sebenarnya karena alasan-alasan tertentu. Hal ini

karena dimungkinkan peserta didik mencari aman dalam menjawab kuesioner

mengelola emosi diri. Namun peneliti sudah berusaha menjelaskan kepada peserta

didik untuk jujur dalam menjawab butir-butir pernyataan kuesioner mengelola emosi

diri yang sesuai dengan keadaan peserta didik yang sebenarnya.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian “Pengaruh Konseling Kelompok menggunakan

Teknik Role Playing dalam Mengelola Emosi Diri Peserta Didik kelas VIII SMPN 11

Bandar Lampung”, maka diperoleh simpulan sebagi berikut:

1. Tingkat kemampuan mengelola emosi diri peserta didik pada kelompok

eksperimen dapat dilihat dari hasil pretest yang menunjukan persentase rata-

rata 40,12%. Setelah mendapatkan treatment menggunakan layanan konseling

kelompok dengan teknik role playing sebagai layanan bimbingan dan

konseling, tingkat kemampuan mengelola emosi peserta didik mengalami

peningkatan. Hasil posttest menunjukan persentase rata-rata peningkatan

sebesar 60,87 %.

2. Sedangkan pada kelompok kontrol sama-sama mengalami peningkatan. Hasil

pretest menunjukan persentase rata-rata sebesar 48,87%. Hal ini disebabkan

kelompok kontrol hanya mendapatkan perlakuan berupa diskusi kelompok..

Terlihat dari hasil posttest yang menunjukan persentase rata-rata sebesar

56,37%.

3. Kedua kelompok mengalami peningkatan dalam persentase, hal itu

menunjukan bahwa ada peningkatan kemampuan mengelola emosi diri

peserta didik. Namun kelompok eksperimen lebih meningkat di bandingkan

87
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kelompok kontrol. Hal tersebut terlihat dari hasil posttes kelompok

eksperimen lebih besar dibandingkan kelompok kontrol (60,87% >56,37% )

yang menunjukan bahwasanya layanan konseling kelompok dengan teknik

role playing sebagai layanan bimbingan dan konseling efektif digunakan

dalam meningkatkan kemampuan mengelola emosi peserta didik.

4. Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh dengan analisis data nilai

Sig. > 0,05. Artinya tidak tolak H0, atau dapat dikatakan semua data

berdistribusi normal. Asumsi data berdistribusi normal terpenuhi, peningkatan

layanan konseling kelompok dengan teknik role playing dalam meningkatkan

kemampuan mengelola emosi diri peserta didik terbukti dari hasil uji t.

berdasarkan hasil perhitungan pengujian diperoleh nilai berdasarkan hasil

perhitungan pengujian diperoleh thitung 2.046 pada derajat kebebasan (df) 30

kemudian dibandingkan dengan ttabel 0,05 = 2.042 maka thitung ≥ ttabel (2.046≥

2.042) atau nilai sign.(2-tailed) lebih kecil dari nilai kritik 0,005 (0,003 ≥

0,005), selain itu didapatkan nilai rata-rata kelompok eksperimen lebih

meningkat dari pada kelompok kontrol (60.8750≥56.3750). Jika dilihat dari

nilai rata-rata, maka kemampuan mengelola emosi diri pada kelompok

eksperimen lebih meningkat dibanding dengan kelompok kontrol. Dengan

demikian kemampuan  mengelola emosi diri peserta didik terdapat perubahan

setelah diberikan layanan konseling kelompok dengan teknik role playing.

Jadi ini menunjukan bahwa Ho ditolak Ha diterima, maka dapat disimpulkan

bahwa terdapat pengaruh konseling kelompok menggunakan teknik role
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playing dalam mengelola emosi diri peserta didik kelas VIII di SMPN 11

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran-saran kepada

beberapa pihak yaitu:

1. Bagi Peserta Didik

Peserta didik perlu menindaklanjuti dan meningkatkan kemampuan mengelola

emosi diri sehingga memiliki karakter yang unggul, kreatif dan bertanggung

jawab.

2. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling Sekolah

Guru bimbingan dan konseling hendaknya dapat memprogramkan dan

melaksanakan layanan konseling kelompok dengan teknik role playing

terutama menerapkan metode dan teknik-teknik dalam terapi agar dapat

memperoleh hasil yang lebih baik dan sempurna.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sumbang pikiran bagi

peningkattan kualitas atau kompetensi pribadi guru(staf ahli) bimbingan

konseling untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik.
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keseluruhan

Group Statistics

kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

nilai eksperimen 16 60.8750 7.17287 1.79322

kontrol 16 56.3750 5.09738 1.27435

Independent Samples Test

Levene's Test for Equality of

Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df

Sig. (2-

tailed) Mean Difference Std. Error Difference

95% Confidence Interval of the

Difference

Lower Upper

nilai Equal variances

assumed
.729 .400 2.046 30 .050 4.50000 2.19991 .00719 8.99281

Equal variances not

assumed
2.046 27.072 .051 4.50000 2.19991 -.01327 9.01327



Indikator 1

Group Statistics

kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

nilai eksperimen 16 13.7500 3.92428 .98107

kontrol 16 10.8125 .98107 .24527

Independent Samples Test

Levene's Test for Equality

of Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference

Std. Error

Difference

95% Confidence Interval of

the Difference

Lower Upper

nilai Equal variances

assumed
25.079 .000 2.905 30 .007 2.93750 1.01126 .87222 5.00278

Equal variances not

assumed
2.905 16.868 .010 2.93750 1.01126 .80264 5.07236



Indikator 2

Group Statistics

kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

nilai eksperimen 16 12.5625 3.07612 .76903

kontrol 16 11.0625 .99791 .24948

Independent Samples Test

Levene's Test for Equality

of Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference

Std. Error

Difference

95% Confidence Interval of the

Difference

Lower Upper

nilai Equal variances

assumed
29.880 .000 1.855 30 .073 1.50000 .80848 -.15114 3.15114

Equal variances not

assumed

1.855 18.123 .080 1.50000 .80848 -.19774 3.19774



Indikator 3

Group Statistics

kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

nilai eksperimen 16 11.2500 1.94936 .48734

kontrol 16 10.9375 1.18145 .29536

Independent Samples Test

Levene's Test for Equality of

Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed)

Mean

Difference

Std. Error

Difference

95% Confidence Interval of

the Difference

Lower Upper

nilai Equal variances

assumed
2.981 .095 .548 30 .587 .31250 .56986 -.85131 1.47631

Equal variances not

assumed
.548 24.710 .588 .31250 .56986 -.86185 1.48685



Indikator 4

Group Statistics

kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

nilai eksperimen 16 11.2500 1.94936 .48734

kontrol 16 10.9375 1.18145 .29536

Independent Samples Test

Levene's Test for Equality

of Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference

Std. Error

Difference

95% Confidence Interval of the

Difference

Lower Upper

nilai Equal variances assumed 2.981 .095 .548 30 .587 .31250 .56986 -.85131 1.47631

Equal variances not

assumed
.548 24.710 .588 .31250 .56986 -.86185 1.48685



Indikator 5

Group Statistics

kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

nilai eksperimen 16 11.8750 2.68017 .67004

kontrol 16 10.8125 1.04682 .26171

Independent Samples Test

Levene's Test for Equality of

Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed)

Mean

Difference

Std. Error

Difference

95% Confidence Interval of the

Difference

Lower Upper

nilai Equal variances

assumed
8.034 .008 1.477 30 .150 1.06250 .71934 -.40659 2.53159

Equal variances

not assumed
1.477 19.472 .156 1.06250 .71934 -.44062 2.56562



KISI-KISI OBSERVASI

1. Umum

a. Situasi dan kondisi SMPN 11 Bandar Lmpung

b. Situasi dan kondisi peserta didik SMPN 11 Bandar Lampung

2. kemampuan mengelola emosi

a. Bagaimana kemampuan mengelola emosi diri peserta didik di SMPN 11

Bandar Lampung

b. Bagaimana kondisi peserta didik saat jam istirahat

c. Adakah emosi negative yang mengahambat dalam proses pembelajaran

3. Peserta Didik

a. Bagaimana sikap peserta didik ketika berada di dalam kelas

b. Bagaimana hubungan sosial antar peserta didik dan peserta didik lainnya

c. Bagaimana tanggung jawab peserta didik dalam mengerjakan tugas dalam

proses pembelajaran

d. Bagaimana peserta didik dalam menilai dirinya



KISI-KISI WAWANCARA

(Wawancara tidak terstruktur)

Narasumber               : Irianis S.Pd

Guru BK SMPN 11 Bandar Lampung

Tanggal wawancara : 01 Maret 2016

Pedoman wawancara ini di gunakan untuk mendapatkan informasi seputar
masalah peserta didik SMPN 11 Bandar Lampung. Pertanyaan mengacu pada
bagaimana kemampuan mengelola emosi diri peserta didik. Kisi-kisi wawancara
diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana kemampuan mengelola emosi diri peserta didik di sekolah?
2. Bagaimana umumnya kedaan peserta didik yang kurang mampu untuk

mengendalikan emosinya ?
3. Factor apa saja yang membuat peserta didik memiliki kemmpuan mengelola

emosinya terganggu?
4. Permasalahan apa saja yang sering terjadi kepada peserta didik dengan

kemampuan mengelola emosinya?
5. Bagaimana cara guru BK menangani/menyelesaikan masalah kemampuan

mengelola emosi peserta didik?
6. Seberapa paham peserta didik mengenai kemampuan mengelola emosi?



PENILAIAN HASIL

LAYANAN BIMBINGN DAN KONSELING

Hari Tangal Layanan :

Jenis Layanan            :

Pemberi Layanan       :

Isilah titik-titik dibawah ini dengan singkat.

1. Topic-topik apakah yang telah dibahas melalui layanan tersebut?

…………………………………………………………………………………….

2. Bagaimanakah perasaan Anda setelah mengikuti layanan tersebut?

……………………………………………………………………………………..

3. Hal-hal atau pemahaman baru apakah yang Anda peroleh dari layanan tersebut?

..................................................................................................................................

4. Hal-hal apakah yang akan Anda lakukan setelah mengikuti layanan tersebut?

……………………………………………………………………………………….

5. Apakah layanan yang Anda ikuti berkaitan langsung dengan masalah yang Anda alami?

a. Apabila ya, keuntungan apa yang Anda peroleh?

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

6. Apabila tidak, keuntungan apa yang Anda peroleh?

…………………………………………………………………………………….

7. Tanggapan, saran, pesan atau harapan apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemberi
layanan?

………………………………………………………………………………………...

LAISEG





marah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 DA 1 2 2 2 7 7 2 2 2 2 8 8 1 2 2 2 7 7
2 EA 4 3 2 1 10 10 2 1 3 2 8 8 1 2 2 4 9 9
3 F 3 3 2 1 9 9 4 2 2 1 9 9 4 2 1 2 9 9
4 A 2 2 2 2 8 8 1 1 2 3 7 7 1 2 2 2 7 7
5 R 1 4 2 3 10 10 2 4 2 1 9 9 2 3 2 2 9 9
6 A 3 3 2 1 9 9 2 1 2 3 8 8 4 1 1 2 8 8
7 R 5 4 3 3 13 13 4 3 1 2 10 10 3 5 2 2 10 10
8 EA 3 2 3 1 9 9 1 3 2 4 10 10 2 1 2 4 9 9
9 A 1 3 2 4 10 10 2 2 2 2 8 8 2 2 2 2 8 8
10 U 2 2 3 4 11 11 3 2 3 2 10 10 1 4 3 3 10 10
11 A 2 2 2 2 8 8 1 2 2 2 7 7 2 2 2 1 7 7
12 R 2 3 3 2 10 10 2 3 1 2 8 8 2 2 2 2 8 8
13 N 3 2 2 3 10 10 1 2 4 2 9 9 3 3 1 2 9 9
14 N 2 3 2 3 10 10 1 2 4 2 9 9 2 2 1 5 9 9
15 F 2 3 2 3 10 10 2 2 2 2 8 8 2 2 4 2 9 9
16 MES 2 2 2 2 8 8 3 2 2 3 10 10 4 2 2 2 9 9

38 43 36 37 152 33 34 36 35 138 36 37 31 39 137

2
∑

3
∑

Pre-test klompok eksperimen

no nama TOT
takut

TOT
malu

TOT1 ∑

40,13
47,5 43,13 42,81

152 138 13747,5 43,13 42,81



13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 4 2 8 8 2 2 2 1 7 7 37 RENDAH
2 2 2 2 8 8 1 2 3 4 9 9 40 RENDAH
2 4 2 2 9 9 2 3 2 3 10 10 36 RENDAH
1 2 2 2 7 7 1 1 3 2 7 7 38 RENDAH
5 1 2 1 9 9 4 3 2 1 9 9 39 RENDAH
1 1 2 4 8 8 1 2 3 2 8 8 39 RENDAH
2 4 4 2 10 10 2 2 2 2 8 8 43 RENDAH
2 2 3 5 11 11 1 4 3 2 9 9 45 RENDAH
3 2 2 3 10 10 4 3 2 1 9 9 39 RENDAH
2 2 2 2 8 8 1 2 3 4 9 9 43 RENDAH
3 2 1 1 7 7 3 2 1 1 7 7 38 RENDAH
1 2 3 3 9 9 1 2 3 5 10 10 42 RENDAH
3 2 1 3 9 9 2 2 3 2 9 9 40 RENDAH
1 2 2 4 9 9 2 1 1 4 9 9 41 RENDAH
6 1 1 2 10 10 1 1 3 5 10 10 40 RENDAH
1 2 3 2 8 8 2 2 2 2 8 8 42 RENDAH
36 32 36 40 140 30 34 38 41 138

5
∑

TOT
sedih

4
∑

43,13

TOT JUMLAH KRITERIA

Pre-test klompok eksperimen
jijik

642

40,13
43,75 43,13

140 13843,75



marah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 DA 2 2 5 2 10 10 3 2 2 3 10 10 2 2 2 2 8 8 4 4 1 1 10 10 1 2 3 5 10 10 58 SEDANG
2 EA 2 3 3 3 11 11 2 2 2 5 10 10 2 3 2 3 10 10 2 2 2 2 8 8 5 3 1 2 10 10 54 SEDANG
3 F 5 1 2 6 13 13 5 7 2 2 14 14 3 4 3 1 10 10 3 2 5 2 12 12 1 2 3 5 11 11 61 SEDANG
4 A 2 2 2 2 8 8 1 3 3 3 10 10 1 3 2 5 10 10 1 1 3 5 10 10 3 3 3 1 10 10 48 SEDANG
5 R 5 5 2 3 15 15 5 4 5 3 17 17 6 2 2 1 10 10 7 5 2 3 15 15 1 3 6 6 16 16 60 SEDANG
6 A 2 3 2 3 10 10 3 3 2 2 10 10 1 3 7 5 15 15 3 3 2 2 10 10 4 2 1 3 10 10 55 SEDANG
7 R 4 4 4 4 12 12 2 3 5 5 15 15 3 3 3 2 11 11 2 7 5 2 14 14 2 2 3 4 11 11 62 SEDANG
8 EA 2 2 6 3 13 13 1 5 3 4 12 12 2 2 5 2 10 10 3 2 2 3 10 10 3 3 3 2 11 11 56 SEDANG
9 A 3 4 2 3 11 11 3 2 3 2 10 10 4 6 1 1 12 12 1 1 4 4 10 10 1 1 4 4 10 10 56 SEDANG
10 U 4 2 3 1 10 10 3 2 3 2 10 10 3 2 2 3 10 10 5 5 2 3 15 15 5 5 2 3 15 15 60 SEDANG
11 A 2 3 6 9 20 20 4 4 4 4 12 12 2 7 5 2 14 14 2 3 5 1 10 10 7 4 3 5 19 19 75 TINGGI
12 R 5 4 5 3 17 17 1 1 4 4 10 10 3 3 4 1 11 11 5 2 3 5 15 15 2 5 2 2 11 11 66 SEDANG
13 N 10 4 4 2 20 20 2 5 3 1 10 10 1 1 6 3 12 12 4 3 5 5 17 17 3 2 5 4 14 14 76 TINGGI
14 N 2 3 3 6 13 13 4 3 6 5 18 18 2 3 3 3 11 11 3 3 3 2 11 11 3 3 2 2 11 11 64 SEDANG
15 F 7 3 4 5 19 19 4 5 5 3 17 17 3 4 4 4 15 15 3 2 3 2 10 10 4 1 1 4 10 10 61 SEDANG
16 MES 2 3 5 8 18 18 1 2 7 6 16 16 4 4 3 1 11 11 3 3 2 2 10 10 2 2 3 3 11 11 62 SEDANG

59 48 58 63 44 53 59 54 42 52 54 39 51 48 49 44 47 43 45 55

Post-test klompok eksperimen

no nama TOT
takut

TOT
malu

TOT
jijik

TOT
sedih

TOT JUMLAH KRITERIA1

187

4 5
∑ 2 3

56,25

60,88

68,75
68,75

220 220
62,81

62,81
201

201
56,25

180 180 58,44 187
58,44

97459,38
59,38

190 190



marah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 SP 5 4 1 3 12 12 2 3 3 2 10 10 2 3 5 1 11
2 I 1 2 3 5 10 10 2 2 2 2 8 8 2 2 2 2 8
3 RK 6 2 3 2 13 13 3 4 2 4 12 12 5 1 3 2 11
4 DO 2 1 5 3 10 10 3 2 2 3 10 10 2 3 3 3 11
5 MA 3 2 2 2 9 9 5 3 2 1 11 11 3 3 3 4 13
6 DN 2 2 2 2 8 8 1 1 4 4 10 10 1 1 3 4 9
7 VA 5 2 3 1 11 11 4 4 1 1 10 10 2 3 3 2 10
8 R 1 4 3 5 12 12 1 2 5 2 10 10 2 2 3 3 10
9 DA 2 2 2 2 8 8 2 2 2 1 7 7 2 2 2 2 8
10 CW 5 3 2 1 12 12 1 1 3 5 10 10 1 1 5 5 12
11 AB 2 2 5 5 14 14 2 2 2 4 10 10 3 3 1 1 8
12 WV 3 5 1 2 10 10 2 1 3 3 9 9 3 2 1 3 9
13 HN 2 3 2 3 10 10 3 2 5 1 11 11 1 2 3 3 9
14 F 2 3 5 1 11 11 3 2 1 3 9 9 1 2 2 4 9
15 LS 1 2 2 4 9 9 2 2 2 2 8 8 2 2 2 2 8
16 KI 3 3 3 1 10 10 1 1 3 3 8 8 2 3 3 2 10

45 42 44 42 37 34 42 41 34 35 44 43

2 3

Pre-test kelompok kontrol

no nama TOT
takut

TOT
malu

1 ∑

48,88

52,81 47,81 48,75
52,81

169
47,81

153
153169

156
48,75



13 14 15 16 17 18 19 20
11 3 3 3 1 10 10 5 1 1 3 10 10 53 SEDANG
8 2 2 2 1 7 7 2 2 3 4 11 11 46 SEDANG
11 1 2 2 5 10 10 3 2 2 3 10 10 58 SEDANG
11 2 2 2 4 10 10 4 5 1 1 11 11 52 SEDANG
13 2 2 3 2 8 8 3 3 2 2 10 10 41 RENDAH
9 5 1 1 2 9 9 2 3 2 2 9 9 40 RENDAH
10 2 3 3 2 10 10 1 2 4 3 10 10 51 SEDANG
10 4 4 1 2 11 11 2 2 2 2 8 8 53 SEDANG
8 2 2 2 2 8 8 2 3 1 2 8 37 RENDAH
12 2 4 4 1 11 11 1 2 3 1 7 7 48 SEDANG
8 1 5 2 3 11 11 3 2 1 2 8 58 SEDANG
9 2 3 1 5 11 11 2 3 2 1 8 8 49 SEDANG
9 2 3 3 2 10 10 4 4 1 1 10 10 53 SEDANG
9 1 4 3 1 9 9 4 2 3 2 9 9 49 SEDANG
8 2 2 1 3 8 8 2 3 4 2 10 10 46 SEDANG
10 2 2 2 2 8 8 1 3 3 3 10 10 48 SEDANG

35 44 35 38 41 42 35 34 149

54

Pre-test kelompok kontrol

TOT
jijik

TOT
sedih

TOT JUMLAH KRITERIA

48,88

47,19 46,56156
47,19

151
151

46,56
149 782



marah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 SP 3 4 3 2 12 12 2 2 4 4 12 12 4 3 3 2
2 I 3 3 3 2 11 11 1 4 3 3 11 11 2 3 3 3
3 RK 4 3 3 2 12 12 4 5 1 3 13 13 5 1 5 2
4 DO 2 3 2 3 10 10 4 4 2 2 12 12 3 3 2 3
5 MA 1 3 3 3 10 10 1 3 4 3 11 11 2 3 5 2
6 DN 2 4 2 4 12 12 1 5 5 1 12 12 6 2 2 2
7 VA 2 3 2 4 11 11 6 2 3 1 11 11 1 4 5 1
8 R 3 2 2 3 10 10 3 2 4 2 11 11 2 3 2 3
9 DA 2 2 2 3 9 9 1 4 2 2 9 9 2 2 2 2
10 CW 2 2 3 3 10 10 3 2 3 2 10 10 1 2 1 5
11 AB 3 3 4 2 12 12 7 1 2 2 12 12 3 2 5 2
12 WV 3 3 3 2 11 11 3 4 2 2 11 11 1 3 4 3
13 HN 2 3 3 3 11 11 3 3 3 2 11 11 3 2 4 2
14 F 4 4 1 1 10 10 1 1 3 5 10 10 1 2 3 3
15 LS 1 3 4 2 10 10 2 3 2 3 10 10 2 5 2 1
16 KI 5 5 1 1 12 12 3 4 3 2 11 11 1 3 4 3

42 50 41 40 173 45 49 46 39 177 39 43 52 39

Possttest klompok kontrol

2 3
takut malu

TOTno nama TOT
∑1

56,38
54,06 173 55,31

177
54,69

54,06 55,31 54,69



13 14 15 16 17 18 19 20
12 12 3 3 3 3 12 12 3 2 4 2 12 12 61
11 11 1 2 3 4 11 11 2 4 4 1 11 11 56
13 13 2 3 4 4 13 13 5 3 2 3 13 13 66
11 11 4 2 4 1 11 11 1 2 2 5 10 10 56
12 12 2 4 4 1 11 11 2 3 3 3 11 11 62
12 12 3 3 3 3 12 12 3 4 3 2 12 12 61
11 11 2 3 3 2 10 10 2 2 4 3 11 11 57
10 10 4 3 2 3 11 11 3 2 2 3 10 10 56
8 8 2 4 1 1 9 9 3 2 2 3 9 9 46
10 10 2 3 3 2 10 10 1 1 4 4 10 10 50
12 12 2 4 4 2 12 12 2 4 2 3 12 12 61
11 11 4 3 2 3 11 11 2 3 2 4 11 11 56
11 11 3 2 4 2 11 11 3 2 2 4 11 11 56
10 10 2 3 2 4 11 11 3 4 2 1 10 10 54
10 10 3 2 3 2 10 10 3 3 2 2 10 10 50
11 11 3 3 2 2 10 10 5 2 2 1 10 10 54
175 42 47 47 39 175 43 43 42 44 173

Possttest klompok kontrol

TOT TOT JUMLAH4 5
malu jijik

54,06

sedih
TOT

56,38
54,69

175
54,69 175 54,06

173 90254,69



SEDANG
SEDANG
SEDANG
SEDANG
SEDANG
SEDANG
SEDANG
SEDANG
SEDANG
SEDANG
SEDANG
SEDANG
SEDANG
SEDANG
SEDANG
SEDANG

Possttest klompok kontrol

KRITERIA



marah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 DA 2 2 5 2 10 10 3 2 2 3 10 10 2 2 2
2 EA 2 3 3 3 11 11 2 2 2 5 10 10 2 3 2
3 F 5 1 2 6 13 13 5 7 2 2 14 14 3 4 3
4 A 2 2 2 2 8 8 1 3 3 3 10 10 1 3 2
5 R 5 5 2 3 15 15 5 4 5 3 17 17 6 2 2
6 A 2 3 2 3 10 10 3 3 2 2 10 10 1 3 7
7 R 4 4 4 4 12 12 2 3 5 5 15 15 3 3 3
8 EA 2 2 6 3 13 13 1 5 3 4 12 12 2 2 5
9 A 3 4 2 3 11 11 3 2 3 2 10 10 4 6 1
10 U 4 2 3 1 10 10 3 2 3 2 10 10 3 2 2
11 A 2 3 6 9 20 20 4 4 4 4 12 12 2 7 5
12 R 5 4 5 3 17 17 1 1 4 4 10 10 3 3 4
13 N 10 4 4 2 20 20 2 5 3 1 10 10 1 1 6
14 N 2 3 3 6 13 13 4 3 6 5 18 18 2 3 3
15 F 7 3 4 5 19 19 4 5 5 3 17 17 3 4 4
16 MES 2 3 5 8 18 18 1 2 7 6 16 16 4 4 3
17 SP 3 4 3 2 12 12 2 2 4 4 12 12 4 3 3
18 I 3 3 3 2 11 11 1 4 3 3 11 11 2 3 3
19 RK 4 3 3 2 12 12 4 5 1 3 13 13 5 1 5
20 DO 2 3 2 3 10 10 4 4 2 2 12 12 3 3 2
21 MA 1 3 3 3 10 10 1 3 4 3 11 11 2 3 5
22 DN 2 4 2 4 12 12 1 5 5 1 12 12 6 2 2
23 VA 2 3 2 4 11 11 6 2 3 1 11 11 1 4 5
24 R 3 2 2 3 10 10 3 2 4 2 11 11 2 3 2
25 DA 2 2 2 3 9 9 1 4 2 2 9 9 2 2 2
26 CW 2 2 3 3 10 10 3 2 3 2 10 10 1 2 1
27 AB 3 3 4 2 12 12 7 1 2 2 12 12 3 2 5
28 WV 3 3 3 2 11 11 3 4 2 2 11 11 1 3 4
29 HN 2 3 3 3 11 11 3 3 3 2 11 11 3 2 4
30 F 4 4 1 1 10 10 1 1 3 5 10 10 1 2 3
31 LS 1 3 4 2 10 10 2 3 2 3 10 10 2 5 2
32 KI 5 5 1 1 12 12 3 4 3 2 11 11 1 3 4

101 98 99 103 393 89 102 105 93 378 81 95 106

1 ∑ 2 3no nama TOT
takut

TOT
malu

58,63
61,41

393
59,06

378
55,47

61,41 59,06 55,47



12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 8 8 4 4 1 1 10 10 1 2 3 5 10 10
3 10 10 2 2 2 2 8 8 5 3 1 2 10 10
1 10 10 3 2 5 2 12 12 1 2 3 5 11 11
5 10 10 1 1 3 5 10 10 3 3 3 1 10 10
1 10 10 7 5 2 3 15 15 1 3 6 6 16 16
5 15 15 3 3 2 2 10 10 4 2 1 3 10 10
2 11 11 2 7 5 2 14 14 2 2 3 4 11 11
2 10 10 3 2 2 3 10 10 3 3 3 2 11 11
1 12 12 1 1 4 4 10 10 1 1 4 4 10 10
3 10 10 5 5 2 3 15 15 5 5 2 3 15 15
2 14 14 2 3 5 1 10 10 7 4 3 5 19 19
1 11 11 5 2 3 5 15 15 2 5 2 2 11 11
3 12 12 4 3 5 5 17 17 3 2 5 4 14 14
3 11 11 3 3 3 2 11 11 3 3 2 2 11 11
4 15 15 3 2 3 2 10 10 4 1 1 4 10 10
1 11 11 3 3 2 2 10 10 2 2 3 3 11 11
2 12 12 3 3 3 3 12 12 3 2 4 2 12 12
3 11 11 1 2 3 4 11 11 2 4 4 1 11 11
2 13 13 2 3 4 4 13 13 5 3 2 3 13 13
3 11 11 4 2 4 1 11 11 1 2 2 5 10 10
2 12 12 2 4 4 1 11 11 2 3 3 3 11 11
2 12 12 3 3 3 3 12 12 3 4 3 2 12 12
1 11 11 2 3 3 2 10 10 2 2 4 3 11 11
3 10 10 4 3 2 3 11 11 3 2 2 3 10 10
2 8 8 2 4 1 1 9 9 3 2 2 3 9 9
5 10 10 2 3 3 2 10 10 1 1 4 4 10 10
2 12 12 2 4 4 2 12 12 2 4 2 3 12 12
3 11 11 4 3 2 3 11 11 2 3 2 4 11 11
2 11 11 3 2 4 2 11 11 3 2 2 4 11 11
3 10 10 2 3 2 4 11 11 3 4 2 1 10 10
1 10 10 3 2 3 2 10 10 3 3 2 2 10 10
3 11 11 3 3 2 2 10 10 5 2 2 1 10 10
78 355 93 95 96 83 362 90 86 87 99

TOT5
sedih

3 4

362
56,72

malu
TOT

jijik
TOT

5283

58,63

363

55,47
55,47 56,56 56,72355

56,56



58 SEDANG
54 SEDANG
61 SEDANG
48 SEDANG
60 SEDANG
55 SEDANG
62 SEDANG
56 SEDANG
56 SEDANG
60 SEDANG
75 TINGGI
66 SEDANG
76 TINGGI
64 SEDANG
61 SEDANG
62 SEDANG
61 SEDANG
56 SEDANG
66 SEDANG
56 SEDANG
62 SEDANG
61 SEDANG
57 SEDANG
56 SEDANG
46 SEDANG
50 SEDANG
61 SEDANG
56 SEDANG
56 SEDANG
54 SEDANG
50 SEDANG
54 SEDANG

JUMLAH KRITERIA

1876

58,63
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Skenario Drama 1

1. Tema Drama (Sosial & Persahabatan)

2. Ritme cerita

I. Eksposisi

Arman

Jasmin

Irma

Lukman

Syahal

Dila

Ari

Alma

I. Permasalahan

Ketika rasa putus asa menghantui pikiran

II. Komplikasi

Terjadi perbedaan pendapat antara syalal dan arman

III. Kesimpulan

Akhirnya mereka semua termotivasi apa yang sudah dikatakan oleh dila

IV. Karakter

Arman: Mudah putus asa

Jasmin: Mudah putus asa



Irma: Bijak

Lukman: Berwawasan luas

Syahal: Berpikiran sempit

Dila: Bijak

Ari: Cerdik

Alma: Suka memberi masukan

V. Latar

Tempat: Gazebo halaman Sekolah

Waktu: Siang hari sewaktu jam istirahat

Naskah Drama

Arman: Aku merasa, mewujudkan cita-cita itu tidak semudah membayangkannya!

Jasmin: Iya, aku juga berpikir hal yang sama.

Irma: Mewujudkan cita-cita itu memang tidak semudah membalikkan telapak

tangan, tapi pasti akan ada pembeda jika kita mau bersungguh-sungguh dalam

memperjuangkannya.

Lukman: Benar apa yang dikatakan Irma itu. Yang perlu kita lakukan adalah

berusaha sekuat tenaga untuk mengerjanya.

Syahal: Kamu ngomong saja gampang, Man.

Lukman: Kenapa kamu ngomong begitu?

Syahal: Iya, buktinya kamu juga bukannya rajin tapi malah suka malas-malasan.

Dila mencoba memberi masukan kepada teman-temannya.



Dila: Sudahlah, jangan ribut satu sama lain. Menurutku apa yang dikatakan

Lukman itu memang ada benarnya. Yang paling penting bagi kita adalah berusaha

dengan gigih untuk mewujudkan apa yang kita impikan.

Ari juga ikut memberi motivasi kepada teman-temannya.

Ari: Begini, semudah apapun hal yang ingin kita dapat, hal tersebut tidak akan

pernah kita dapat jika usaha kita tidak maksimal, maka yang perlu kita lakukan

memang berjuang dengan bersungguh-sungguh dan tidak mudah merasa lelah.

Benar kan, Al?

Alma: Iya, menurutku apa yang kamu bilang itu benar.

Arman kembali mengungkapkan isi hatinya.

Arman: Iya, apa yang kalian bilang itu memang benar, tapi sering kali aku merasa

putus asa dengan keadaan.

Alma mencoba memberi support kepada Arman.

Alma: Sudahlah, dalam hidup ini tidak ada yang instant. Dan kuncinya adalah kita

sendiri. Jika kita mau berusaha secara maksimal, hasilnya pasti lebih baik.

Lukman sependapat dengan Alma:

Lukman: Benar sekali, yang penting kita harus tetap fokus.

Dila kembali memberi masukan untuk teman-temannya.

Dila: Kalian tahu tidak, dulu ekonomi keluargaku itu susah sekali, bahkan aku

sempat mau keluar sekolah karena masalah uang, dan karena kedua orangtuaku

tetap berusaha dengan gigih, maka kehidupan keluargaku pun akhirnya membaik.

Syahal menanyakan maksud Dila.



Syahal: Lalu apa hubungannya dengan keluarga kamu, Dil?

Dila:Tentu saja ada hubungannya. Kita bisa mengambil pelajaran dari kisah kedua

orangtuaku. Meraka berjuang dengan sekuat tenaga untuk membangun ekonomi

keluarga, dan meskipun mereka sempat mengalami berbagai kesulitan, a khirnya

keluargaku sekarang jauh lebih baik dari yang dulu.

Syahal menganggukkan kepalanya.

Syahal: Iya, benar juga apa yang kamu katakan.

Ari pun ikut menyambung.

Ari: Iya, kisah kedua orangtua Dila dapat kita jadikan sebagai teladan serta

motivasi.

Mendengar cerita Dila, Arman semakin termotivasi.

Arman: Benar juga apa yang dikatakan Dila, hidup ini memang menuntut kita

untuk berjuang secara maksimal. Tanpanya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa.

Jasmin juga merasa lebih termotivasi oleh Dila.

Jasmin: Cerita orantua kamu sangat memotivasi saya, Dila. Semoga saja aku bisa

tetap fokus seperti orangtua kamu



Skenario Drama II

1. Tema Drama: Nilai moral

2. Ritme cerita

I. Eksposisi

Pak Somat

Bu Inem

Aryani

Rangga

Cinta

Ahmad

Mustofa

Fara

I. Permasalahan

Keluarga yang broken home

II. Komplikasi

Orang tuanya Aryani bercerai. Dan Aryani tidak konsentrasi lagi belajar

di sekolah

III. Kesimpulan

Akhirnya, Aryani pun selamat dari pengaruh buruk kelakuan orang tuanya yang

tidak bisa di contoh. Ini Aryani semakin semangat belajar dan giat bekerja

IV. Karakter

Pak Somat (Kasar, pemarah, kurang perduli terhadap keluarga)

Bu Inem (Cerewet, tidak bersyukur, pemboros)



Aryani (Manja, pandai)

Rangga (Perhatian, suka menolong)

Cinta (Cerewet, baik hati)

Ahmad (Religius, sabar

Mustofa (Kyai, bijaksana, suka menolong, perhatian)

Fara:(Anggun,lemahlembut)

Naskah Drama

Pak Somat: (membuka pintu dengan kasar dan melemparkan sepatu) Nem…..

Inem…..!!! (memanggil istrinya sambil berteriak)

Bu Inem: Eh, ayah sudah pulang ya… sini tas-nya Yah… (sambil mengambil tas

yang dipegang suaminya)

Pak Somat: Iya, sudah tahu tanya! Makan mana makan, aku lapar!

Bu Inem: Iya ayah, kok bicaranya kasar seperti itu, sudah ibu siapkan di meja…

(ucap Inem berusaha menahan emosi)

Pak Somat: Makanan apa ini!! Apa kamu enggak bisa masak yang lain! (dengan

nada kesal)

Bu Inem: Ayah ini kenapa sih, dari kemarin ibu salah terus. Ibu salah apa yah, dari

kemarin dibentak-bentak terus (sambil muka cembetut)

Pak Somat: Kamu ini jadi istri enggak becus! (pergi meninggalkan meja makan)

Aryani: Ada apa sih bu, berisik benar! (berteriak dari ruang tengah)

Bu Inem: Ayah kamu itu sudah keterlaluan. Sudah, kamu buang saja makanan di

meja itu! (sambil menangis dan menuju ke kamar)

Aryani: Ah, aku kan lagi belajar bu…. Ibu saja!



Susana rumah semakin tak nyaman terutama untuk Aryani. Ia pusing

mendengarkan orang tua yang selalu ribut. Aryani pun menjadi sering melamun dan

menyendiri. Sampai beberapa hari kemudian…

Pak Somat: Yani… sini kamu, cari sepatu ayah, buruan! (membentak dan melotot)

Aryani: Lagi belajar yah….!

Pak Somat: Ambil sepatu ayah dulu, ayah sudah kesiangan. Kamu kan bisa belajar

nanti lagi di sekolah, lagian perempuan bangun siang, mau jadi apa kamu!

Aryani: Iya… (dengan nada kesal, setelah itu ia kembali ke kamar untuk siap-siap

sekolah)

Bu Inem: Yani….! Bantu ibu masak dulu….!

Aryani: Ah ibu, ini kan sudah siang, Yani mau berangkat sekolah….

Bu Inem: Kamu ini kalau disuruh orang tua bantah terus! Sudah sini….!

Aryani: Kenapa sih aku jadi seperti pembantu! (sambil pergi ke dapur)

Kini Aryani menjadi sasaran atas setiap kemarahan orang tuanya. Disuruh-suruh

dan selalu salah, hingga akhirnya ia pun tak bisa menahan emosi dan ikut marah-

marah. Suatu sore…

Bu Inem: Yah, uang belanja sudah habis, aku minta uang belanja…

Pak Somat: Apa…. Uang belanja lagi, kemarin kan kamu baru dikasih sekarang

sudah habis. Kamu ini boros benar jadi orang! Jadi istri itu yang benar! (marah-marah

kepada istrinya)

Bu Inem: Yang kemarin kan sudah buat belanja, kamu itu jadi suami pelit dan

perhitungan! (berteriak dengan nada kesal)



Aryani: Berisik……! Bisa tidak sih ayah dan ibu enggak berantem terus!

(berteriak dari dalam kamar)

Pak Somat: Enggak sopan kamu ya! Sama orang tua teriak-teriak. Kamu ngapa di

dalam kamar terus, bukannya bersih-bersih rumah, rumah sudah seperti kandang

ayam begini!

Bu Inem: Ayah kalau berbicara jangan sembarangan ya, aku sudah capek yah

setiap hari kerja di rumah tidak dihargai.

Pak Somat: Kerja apa…! Sudahlah, pusing aku di rumah (pergi meninggalkan

rumah)

Aryani semakin kalut, ia pun tak konsentrasi lagi dalam belajar di sekolah. Teman-

temannya pun menyadari hal itu dan menanyakan ada masalah apa.

Cinta: Hei, kamu lagi sakit gigi ya Yan, dari kemarin diam aja! (dengan suara

nyaring)

Rangga: Iya tuh, tumben, kenapa sih, ada masalah apa?

Rahmad: Iya Yan, kalau ada masalah cerita saja sama kita, mungkin kita bisa

bantu.

Aryani: Enggak ada apa – apa kok….

Cinta: Eh, sini dulu kamu…. Kamu anggap kita ini apa, sini cerita dulu! (sambil

menyeret lengan Aryani dan memaksanya duduk di bangku taman sekolah)

Rahmat: Yan, cerita saja, tidak baik memendam masalah sendiri. (dengan nada

lembut)

Fara: Iya Yan… cerita saja sama kita, kita kan sahabat.



Cinta: Sudah, sudah, kalian diam dulu, kapan Yani mau cerita kalau kalian ribut

terus.

Aryani: Iya nih… aku lagi ada masalah… (sambil menunduk)

Ahmad: Masalah apa, uang sekolah, atau pacar kamu ya?

Aryani: Bukan, masalah keluarga. Sekarang orang tuaku sudah bercerai. (sambil

mengusap air mata)

Rangga, Cinta, Ahmad dan Mustofa: Apa…..!!! (mereka pun akhirnya terdiam

sejenak)

Ahmad: Kami turut prihatin Yan atas kejadian itu…

Rangga: Iya Yan… sabar ya…

Cinta: Terus, orang tua kamu sekarang bagaimana?

Aryani: Ibu tetap di rumah dan ayah pergi entah kemana (sambil menahan isak

tangis)

Fara: sabar ya Yan, masih ada kita, kamu jangan sedih terus, kita kan juga

keluarga kamu…

Ahmad: Iya Yan, kami akan selalu ada buat kamu…

Rangga: Benar Yan…

Aryani: Terima kasih ya teman-teman….

Melihat sahabatnya yang tetap saja sedih, akhirnya satu bulan kemudian, teman-

teman Aryani pun mengajak Aryani datang ke guru ngaji. Mereka ingin Aryani

mendapatkan nasehat dan dukungan agar bisa tetap semangat hidup.



Fara: Yan, yuk ikut kita…

Aryani: Kemana, enggak lah…

Rangga: Udah, ikut saja… jalan-jalan kok tenang saja… dari pada di rumah.

Cinta: Iya yuk (sambil menggandeng tangan Aryani)

Sesampainya di tempat yang dituju…

Ahmad: Assalamu’alaikum….

Pak Mustofa: Waalaikum salam…. Oh, nak Ahmad, mari-mari silahkan…

Ahmad: Terima kasih pak, (sambil mengikuti pak Mustfa) kok ramai sekali pak

Pak Mustofa: Iya nih, anak-anak sedang latihan…

Ahmad: Oh iya pak, kenalkan ini teman-teman saya, Rani, Rangga dan Cinta…

Pak Mustofa: Oh iya, teman sekolah ya. Saya Mustofa, pengurus pondok ini…

Fara: Oh…..

Rangga: Eh… itu siapa pak, pandai benar menarinya?

Pak Mustofa: Iya Nak, itu murid baru disini. Meski dia tidak punya tangan tapi ia

berbakat, semangatnya tinggi benar!

Ahmad: Bangga ya pak melihat anak-anak seperti itu..

Pak Mustofa: Iya benar, sebagai seorang penerus bangsa, anak-anak memang

harus terus semangat dalam keadaan apapun. Tidak boleh kalah karena masalah,

musibah, atau cobaan… orang-orang yang kurang beruntung seperti mereka saja bisa

semangat, kenapa kita tidak…

Cinta: Iya, benar sekali pak…



Mereka pun duduk di serambi rumah sambil melihat anak-anak pondol latihan. Di

sela-sela perbincangan itu, Ahmad pun menceritakan keadaan yang sedang dialami

oleh temannya. Pak Mustofa pun memberikan nasehat berharga kepada mereka

terutama Aryani.

Pak Mustofa: Hidup itu terlalu berharga untuk dibawa sedih nak. Sama dengan

mereka, semua orang pasti memiliki kekurangan tetapi kita tidak boleh terpuruk dan

hanya meratapi kekurangan kita. Apalagi kalau kita sedang ada cobaan atau masalah,

itu tandanya Alloh sedang meningkatkan kemampuan kita…

Cinta: Tapi kan kami belum mampu seperti bapak… kami kan masih anak sekolah

pak…

Pak Mustofa: Maka dari itu, fokus saja pada cita-cita, belajar yang rajin, ibadah

jangan ditinggalkan. Insyaalloh, Alloh akan senantiasa menjaga dan membimbing

kita.

Aryani: Saya harus bagaimana pak… orang tua saya sudah bercerai dan sekarang

saya tidak tahu ayah saya dimana… (sambil menangis)

Pak Mustofa: Sabar nak Yani… berdoa agar ayah dan ibu tetap diberi kesehatan

dan diberi petunjuk. Mereka adalah orang tua kamu, jangan benci mereka tapi doakan

mereka.

Setelah lama berbincang-bincang akhirnya mereka pulang karena waktu sudah

sore. Meski sudah mendapat nasehat, Aryani tak bisa bertahan dari kesedihan, ia tidak

masuk sekolah beberapa hari. Ia hanya mengurung diri di kamar dan mulai keluar

dengan anak jalanan. Sampai suatu hari sahabatnya datang dan memarahi dia.

Cinta: Yan, kamu tidak sekolah kok disini! Dasar kamu ya…

Aryani: Sudahlah, kalian tidak perlu perdulikan aku!



Fara: Yan, kamu tidak boleh begitu…. Ingat Yan, kamu harus tetap sekolah

Aryani: Mau sekolah pakai apa, uang saja tidak ada!

Cinta: Heh…. Kamu jadi orang jangan pesimis ya! Kalau kamu seperti itu kamu

tidak akan lebih baik dari orang tua kamu, kamu sadar enggak sih!

Ahmad: Ingat Yan, masa depan kita masih panjang…

Aryani: Tapi kalian tidak akan bisa bantu aku! (Sambil menangis terisak-isak)

Cinta: Sudah, tidak usah banyak bicara kamu! Aku tidak mau tahu, besok kamu

harus sekolah, yang lain biar kami yang urus.

Ahmad: Iya Yan, hargai kami sebagai sahabat kamu!

Rangga: Benar Yan, kami sayang sama kamu, jangan biarkan kami kehilangan

sahabat terbaik kami. Kami janji tidak akan tinggal diam dengan masalah yang kamu

hadapi.

Akhirnya, Aryani sadar hidupnya harus dilanjutkan meski orang tuanya bercerai.

Kini Aryani memutuskan untuk tidak perduli dengan keluarganya dan lebih fokus

dengan belajar. Teman Aryani pun mendukung dengan mencarikan dia pekerjaan

untuk membayar uang sekolah agar tidak bergantung pada ibunya.

Aryani: Baiklah… aku bersedia menerima tawaran kalian, tapi bantu aku ya

Rangga: Ya Alloh Yan, sudah tenang saja, kita akan atasi ini semua bersama-

sama. Syaratnya kamu harus yakin dan semangat, tidak usah lagi berpikir masalah

lain.

Cinta: Iya Yan, nanti aku akan bilang sama ibu kamu agar mengizinkan kamu

membantu aku…



Fara: Benar, biar Cinta yang mengatur masalah ibu, sekarang kamu fokus masalah

belajar, dan yang terpenting jangan boros sama air mata.

Rangga: Iya ya…. Nanti banjir

Aryani: Ih…. Awas ya kamu menggoda aku lagi….

Akhirnya, Aryani pun selamat dari pengaruh buruk kelakuan orang tuanya yang

tidak bisa di contoh. Ini Aryani semakin semangat belajar dan giat bekerja.



Skenario Drama III

1. Tema Drama: Religi

2. Ritme cerita

I. Eksposisi

Abduh

Laila

Ibu Syaroffah

Rukmam

Fera

Riko

rudy

I. Permasalahan

Abduh dan Rudi bunkannya masuk sekolah tetapi bolos sekolah

II. Komplikasi

Banyak pertentangan diantara mereka

III. Kesimpulan

Akhirnya, mereka dapat hidup rukun. Walaupun sebelumnya ada pertentangan di
antara mereka

IV. Karakter

Abduh (kasar)

Laila (lemah lembut)

Ibu Syaroffah (penyabar)

Rukman (sombong)

Vera (sombong)

Rico (sombong)



Rudi (kasar)

V. Tempat : sekolah, jalan

Waktu: pagi hari, siang hari

Naskah Drama

Pagi pagi preman sekolah sudah membuat masalah . Mereka adalah Abduh dan

rudi. Didepan pintu kelas, setiap orang yang mau masuk kelas harus membayar uang

kepada Abduh dan rudi jika mereka tidak ingin mendapat sebuah pukulan dimuka

mereka. Dari kejauhan, tiga anak pejabat tinggi sedang berjalan menuju dalam kelas.

Mereka adalah Rukmam, Vera dan Rico Abduh dan rudi telah menunggu mereka dari

tadi.

Abduh              : “ Hey! Apa kabar para pejabat cilik?(menghadang jalan mereka

bertiga) buru buru y?    kenapa buru buru sih santai aja lah? (memeluk Rukmam) kita

main main aja dulu dulu, bener ga Rud?”

Rudi                   : “ Bener ntuh, lagian bel masuk kan masih lama.”

Rukmam          : “Kenapa nih? Kenapa loe berdua hadang jalan kita berdua?”

Rudi                   : “Pura pura ga tau atau loe emang ga tau ya? Nih kan daerah kita

berdua. Loe pada sebagai  pendatang harus bayar pajak dunk sama kita kita. “

Rico                    : “Aturan nenek loe ya kali? Ini kan sekolahan ga ada pajak pajak

an tau? Emang nih sekolahan punya nenek loe y? gue aja yang nyumbang banyak

begini ga pernah narik pajak kayak loe berdua? Eh, loe berdua bocah ingusan dari

kolong jembatan mau bertindak aneh aneh? Malas gue bayar?

Rudi                   : “ Apa loe barusan bilang? Bocah ingusan. Oke, jadi loe mau

bayar ga nih. Gue tanya sekali lagi?”



Rico                    : “ Bayar? Malas y mending uang gue buat beli bakso 10

mangkok dari pada buat loe pada.”

Rudi                   : “Jadi gimana bos? (menoleh ke arah Abduh)

Abduh              : “ (berjalan ke arah Rico dan memegang kerahnya) heh, gentong.

Loe jangan sok berani main main sama kita berdua y? ini tanah emang bukan tanah

nenek gue tapi ini daerah kekuasaan gue. Loe, sebagai pendatang mau ga mau harus

bayar. Ya! Ga apa apa sih kalo le bertiga ga mau bayar, lagian hari ini kita juga belum

punya kelinci percobaan.”

Rudi                   : “ loe berdua mau bayar kagak?” (kata rudi pada Vera dan

Rukmam)

Vera                  : “Okey, gue mau bayar. Asal loe berdua mau lepasin kita bertiga.”

Abduh              : “Loe berdua boleh masuk setelah bayar tapi untuk si gentong

nggak. Kita mau main main dulu ama dia. loe keberatan?”

Vera                  : (berbisik kepada Rukmam) “Gimana mam, kalo kita ga biarin

Rico bersama mereka bisa bisa kita bernasib sama kayak mereka ntuh.”

Rukmam          : “okey, loe bisa bawa Rico”

Abduh              : “Okey”

Vera                  : (mengeluarkan selembar uang 10 ribuan dari dompetnya) “Nih,

duitnya!” (menyerahkan uang itu pada rudi)

Rudi                   :  “Hah (mengatakan dengan nada tak percaya) “10 ribu ,ini ma

duit cuma buat beli penthol lah gimana dengan uang makannya? Loe kan anak

pejabat minim uang saku kan 100 ribu. Kurang?”



Rukmam          : “Gue aja deh yang bayar”(mengeluarkan uang 100ribu dari

dompetnya).

Rudi                   : (mengambil uang 100ribu tersebut dengan cepat dari tangan

Rukmam) “Ini baru duit. Nah sekarang kalian boleh masuk”.

Rukmam          : (berjalan masuk kalas sambil menengok Rico) “ sorry, co!! gue

kali ini ga bisa bantu.”

Vera                  : “Sorry, gue kali ini juga ga bisa bantu.”

Abduh              : “Rud, enaknya kita apain nih anak yang satu ini?

Rudi                   : (berpikir sejenak) “Di ceburin di kolam ikan sekolahan aja, habis

ntu di coreng coreng pake arang and disuruh nari ballet di depan anak anak. Pasti

nanti ntu heboh banget. Hahahahahahaah” (ketawa terbahak bahak)

Abduh              : “wkwkwkwk, oke laksanakan bro. tumben otaklo encer”

Rico : “Waduh, jangan deh rud. Nanti kalo gue pulang trus sakit

gimana? Gue bisa di marahin mami gue habis habisan? Ampuni gue duh?”

Abduh              :  “Tak ada ampun lagi buatmu, dasar gentong”

Akhirnya setelah mengerjai Rico habis habisan. Abduh dan rudi bukannya masuk

kelas tapi bolos sekolah. Mereka pergi ke tempat diskotik dan menggunakan uang

yang mereka dapatkan tadi  buat minum minuman keras. Hingga mereka berdua

mabuk di tengah jalan. Kesedokan harinya mereka baru pulang kerumah masing

masing. Abduh telah ditunggu dari tadi malam oleh ibunya.

Ibu Syaroffah   : “Dari mana aja kamu nak, kenapa baru pagi ini kamu barusan

pulang?”

Abduh                :” Sudahlah bu ga usah dipikirin. Males aku ngebahasnya.”



Ibu Syaroffah   :” Ya sudah sekarang masuk yuk, kamu pasti laper kan? Sudah ibu

siapin tuh sarapan ntuh. Makanan kesukaan kamu.”

Abduh                :” Ga ah, Abduh masih kenyang kok. Sekarang Abduh minta duit

aja? Cuma 500 ribu aja. Males aku di rumah ngeladeni ibu yang ngomel terus

mending Abduh pergi sama temen temen. Udah cepet?” (nada membujuk kasar)

Ibu Syaroffah   : “500 ribu katamu? Uang dari mana ibu dapat uang sebanyak itu.

ibu kan hanya seorang penjual jamu keliling.”

Abduh                : “ Pokoknya Abduh ga mau tau, sekarang Abduh mau uang itu.

cepetan?”

Ibu Syaroffah   : “ Ibu ga punya uang sebanyak itu nak?”

Abduh                : “Enggak, ibu pastii nyembunyiin sesuatu dari Abduh. (berjalan

menuju kamar ibunya)”

Abduh lalau membongkar seluruh isi kamar ibunya. Setelah beberapa  lama

ternyata dia menemukan sebuah cincin.

Ibu Syaroffah   : “Jangan, jangan kau ambil cincin itu nak, itu adalah cincin

peninggalan ayahmu ketika ibu menikah dulu.” (sambil merebut)

Abduh                :” Argh…. Dasar orang tua bawel. Sudah Abduh mau pergi dulu.”

(mendorang ibunya hingga jatuh ke lantai)

Ibu Syaroffah   : “ Jangan Abduh, jangan kau jual cincin peninggalan almarhum

bapakmu itu. Ibu mohon, ibu mohon nak”( mengejar sambil menangis)

Abduh meinggalkan ibunya begitu saja. Layaknya ia tidak mengenal ibuny lagi.

kemudian ia pergi ke pasar untuk menjual cincin itu. Lalu ia menelpon rudi.

Abduh                : “Halo, rud. Loe lagi ngapain?”



Rudi                     : “ Gue lagi tidur tiduran aja, bosen gue ga ada kerjaan.”

Abduh                : “Bagus kalo begitu, loe sekarang ikut gue ke diskotik kita

minum minum sepuasnnya disana nanti. Nyante aja gue yang mbayarin kok”

Rudi                     : “Hah… uang dari mana loe bisa traktir gue?”

Abduh                : “Udah, loe jangan banyak bacot. Loe cepet kesini. Gue udah di

depan rumah loe.”

Rudi                     : “Okey, bos”

Akhirnya mereka pun pergi bersama ke diskotik hingga larut malam. Setelah puas

seharian di diskotik akhirnya mereka berdua pulang ke rumah masing masing.

Mereka pulang dengan keadaan mabuk berat. Abduh sempat mutah beberapa kali.

Begitu pula dengan rudi. Ibu syaroffah yang stres melihat anaknya berubah menjadi

nakal seperti itu. Pada waktu itu beliau masih memakai mukena  dan masih berdoa di

kamarnya.

Abduh                : “Ibu!!!… ibu!!! Abduh, anak ibu pulang nih” ( masuk

nyelonong dan bicara dalam keadaan mabuk)

Ibu Syaroffah   : “ Kamu ini kenapa tho le? Kenapa kamu bisa mabuk mabuk an

seperti ini”

Abduh                :” Agh…. Pasti bawel, anak pulang bukannya di sambut dengan

ceria malah diomeli. Anak muda zaman sekarang ntu ga ada yang di nasehati. Eh..

ibu hobinya comel mlulu… bosen bu.” ( bicar sambil marah)

Ibu syaroffah   :” Astagfitullah…. Nyebut nak nyebut. Sekarang kamu mandi dulu

sana gih dan ganti pakaian ya? Habis ntu jangan lupa shalat isya’,  ibu sudah lama ga

pernah lihat kamu sholat lag ntuhi.”



Abduh                : “ Aduh!! Ibu ini, bawel lagi… bawel lagi. Tak bilangin ya bu,

sekarang ntu dunia udah berubah, ga butuh shalat. Shalat itu ga bisa datengain kita

uang. Cuma buang buang waktu aja. Kayak kita ini miskin trus. Udah ahg… dari

pada dengerin ibu yang bawelnya minta ampun Abduh mau tidur dulu aja.” ( berjalan

menuju kamar dengan menclang menclong)

Ibu Syaroffah   : “ Astagfirullah Abduh…. Kenapa kamu bisa berubah kayak

begini nak? Hati hati kalo jalan. Sini biar ibu bantu kamu masuk ke kamar.”

Abduh                : “ aghr….(mendorang hingga ibunya terjatuh) ga usah sok

meratiin. Abduh bisa jalan sendiri. Abduh ga perlu ibu miskin seperti ibu.”(

membentak)

Kelakukan Abduh semakin hari semakin menjadi jadi. Ia tidak hanya berani

pulang dengan mabuk tetapi sekarang dia sudah berani membawa cewek main keluar

masuk rumah. Ibunya pun sakitnya semakin parah. Hingga suatu hari, sepulang

sekolah Abduh pulang kerumah ingin meminta uang  kembali pada ibunya. Rudi

berada di balakannya. Betapa kagetnya dia ketika melihat banyak orang tengah

berkumpul di rumahnya.

Rudi                     : “Apaan ntuh, kenapa di rumah loe banyak sekali orang. Masak

orang orang lagi demo gara gara ibu loe ga bisa bayar cicilan utang?”

Abduh                : “ Ngawur aja loe ( mendorong kepala rudi) mungkin sedang ada

arisan ibu ibu kali.. wah ini kesempatan bagus ntuh, gue bisa minta uang lebih dari

ibu gue.kalo begitu ayo cepetan kita kesana”

Setelah masuk rumah, Betapa kagetnya dia melihat seorang wanita tua tergeletak

tak berdaya di depan dirinya. Ia semakin histeris ketika mengetahui kalau wanita itu

adalah ibunya. Abduh pun tak percaya dan berjalan mendekati ibunya. Ia pun berlutut

di depan mayat ibunya dan meminta maaf atas semua yang pernah ia perbuat. Ia

menangis sejadi jadinya.



Abduh                :” Hiks….. hiks….. bu… maafkan aku bu… kenapa ibu lebih dulu

meninggalkan Abduh?… Abduh tak sanggup untuk hidup sendirian. Bu…. Kenapa

ibu harus mati… maafkanlah kesalahanku selama ini… bu… selama ini Abduh telah

menjadi anak yang durhaka. Abduh jaji kali ini Abduh akan berubah menjadi anak

yang baik dan sholehah seperti yang ibu inginkan.” (menangis tersedu-sedu)

Rudi :” Sudahlah duh, biarkan yang tejadi berlalu….”(belum selesai

ngomong)

Abduh                : “ argh….. biarkan aku sendiri.”

Sejak saat itu, Abduh dan rudi berubah total, ia tidak pernah lagi membuat onar di

sekolahnya. Ia menjadi anak yang sangat pendiam dan rajin belajar. Seluruh

temannya begitu kaget. Mengapa Abduh dan rudi bisa berubah? Tetapi ternyata

banyak dari teman temannya yang memanfaatkan hal ini untuk membalas dendam

terutama Rico, Rukmam dan Vera.

Rico                      :”Cuih, preman sekolah ternyata bisa tobat ya, apalagi preman

kayak loe berdua. Angin dari mana yang bisa membuat loe berdua bisa tobat kayak

begini”

Vera                    : “Paling-paling juga besok sudah menjadi preman lagi yang

paling ganas, tapi yakin aku ga akan takut lagi ama loe berdua.”

Rukmam            : “Shit, loe berdua mau berubah. Jangna ngaco loe pada. Gue ga

akan percaya selamanya kalo loe berdua bisa berubah mendjai anak yang baik.”

Laila                     : “Kalian ini, gimana sih? Mereka ini mau berubah malah di

olok olok ini kayak begini. Orang yang niatnya baik itu hasunya di sukung sunk

jangna malah di olok olok ini kayak gene.syukur syukur kalo dia tidak kembali

seperti dulu.”



Vera                    : (mendorong pundak Laila) “ Eh… Loe ntu, jadi cewek jangan

munafik deh, loe ntu sebenarnya juga punya dendam pribadi kan ama mereka berdua?

Ga usah di tutup tutupi kayak gene. Munafik loe!”

Abduh                : “Sudahlah Lil, tak usah kau hiraukan mereka. Mereka memang

pantas kok melakukannya, aku memang yang salah kok. Untuk itu aku mau minta

maaf kepada kalian bertiga atas  semua yang telah aku perbuat kepada kalian?”

Laila                     :” Tapi duh….”

Rudi                     : “Abduh benar, aku juga mau minta maaf epada kalian semua.

Da kalian mau kan maafin kiita berdua? Kita tak ingin ada lagi permusuhan di antara

kita.”

Rico                      : “ Aku memaafkanmu? Jangan bermimpi deh loe aku aja yang

duluminta maaf sambil berlutut aja malah loe kerjain abis abisan. Sekarang loe

berdua malah minta maaf ama gue tanpa rasa salah apapun. Enak banget loe!”

Rukmam            :” Bener, co! gue juga males banget maafin mereka, balikin dulu

uang gue… baru loe minta maaf di depan gue sambil sujud, mungkin gue bisa maafin

loe berdua”

Vera                    : “Bener mam, gue juga ga rela maafin mereka sebelum kita bisa

membalas semua yang telah mereka lakukan kepada kita bertiga.”

Rico                      : “Sudah kita pergi aja yuk, ngapain kita harus ngurus masalah

mereka berdua kayak orang kurang kerjaan aja.”

Vera                    : “Kita ke kantin aja yuk, gue laper banget nih”

Rukman             : “Ayo” (beranjak pergi)

Abduh                :”Laila, kenapa loe malah mbelain gue waktu mereka bertiga

menghina gue. Bukannya kita berdua ini juga sering nyekitin hati loe?”



Rudi                     : “ Iya, kenapa loe ga ngolok kita berdua. Padahal loe kalo mau

kita ga akan balas kok. Silahkan aja!”

Laila : “Sudahlah, tak usah kalian ungkit lagi masalah yang lalu itu,

biarlah yang lalu itu berlalu dengan sendirinya. Lagi pula aku sudah tidak ada

dendam lagi kok ama kalian berdua. Malah an aku juga ikut seneng kalian bisa

berubah seperti ini.”

Rudi                     : “Loe emang cewek yang baaik Lil”

Laila                     : “Jangan begitu”( tersipu malu)

Suatu ketika, Abduh dan rudi ini bertekad menjadi siswa terbaik se-kabupaten

dengan memiliki nilai UNAS terbaik. Ketika teman teman-temannya tahu, mereka

tertawa terbahak bahak.

Rico :” Hahahaha… jadi loe berdua bertekad mau jadi yang tebaik se-

kabupaten. Jangan bermimpi deh loe. Gue aja nih y? anak terpandai satu sekolahan ga

pernah ngimpi kayak begitu, karena itu suatu yang tidak mungkin. Loe berdua kan

bodohnya minta ampun jangan berharap deh.”

Rukmam            : “Gue aja nih y? yang belajar tiap hari ga yakin bisa jadi yang

terbaik, ehh… elo yang masih cupu begitu mau jadi yang terbaik. Sadar donk?”

Vera : “Kita aja anak pejabat yang setiap hari les di beberapa LBB  aja

ga yakin masuk 5 besar se-kabupaten. Elo yang bodohnya berpangkat mau jadi yang

terbaik. Paling paling lulus aja masih kemungkinan.”

Rudi :”Memang kita dari golongan anak yang tidak mampu, tapi ingat

kesempatan itu datang kepada siapapun. Kalo emang loe bisa, kenapa kita tidak bisa?

Ya bisa dunk. Kita kan sama-sama makan nasinya masak ga bisa sih.”



Rukmam            : “Okey, kalo begitu kita bertarung siapa yang akan menjadi yang

terbaik.”

Abduh                : “Oke, gue trimu tantangan loe bertiga”

Rico                      : “Paling paling melawan mereka berdua kita tak perlu belajar

pun bisa menang, benar ga ?”

Vera                    : “Bener, ga usah belajar paling menang”

Untuk memenangkan pertarungan ini rudi dan Abduh harus belajar dengan giat.

Tetapi masalahnya mereka tidak punya uang  sama sekali. Akhirnya mereka

memutuskan untuk pergi ngamen pada siang hari  dan belajar extra pada malam

harinya.

Abduh :” Aku kecewa padamu, engkau bersikap tidak sesuai dengan

harapanku, Aku marah padamu, engkau tidak menghargaiku sama sekali Aku bahagia

denganmu, engkau bersamaku dalam suka duka, lihatlah, egoisnya Aku

mengendalikan emosi dengarlah, dominasiku ketika menyatakan emosi kecewa-

marah-bahagia hanyalah bentuk-bentuk emosi yang dengan sengaja kurekayasa, jika

demikian aku mengendalikannya Seharusnya aku memahami bagaimana caranya

memperoleh rasa bahagia setiap saat.

Rudi                       :” terdiam menyaksikan abduh berkata seperti itu ”

Abduh                  :” Tahan rud, demi mendapatkan kemenangan itu.”

Rudi                       : “ oke deh”

Ketika mereka sedang mengamen di sebuah mobil mewah hitam, mereka bertemu

dengan

Vera, Rukmam dan Rico yang ternyata pemilim dari mobil hitam ini.



Rico :” hah… ternyata memang benar tidak perlu repot repot belajar

melawan kalian berdua.”

Vera :” Iya benar, kita kita aja siang siang begini mau pergi les, eh loe

berdua malah ngamen di tengah jalan. Ga tau malu

Rico                      :” Ini gue punya uang 100ribu buat loe, gratis kok mumpung

kita lagi baik hati? nih ( menyodorkan uang 100ribuan ke arah rudi)

Rudi                     : (menjulurkan tangan untuk mengambil uang tersebut)

Rico : Cuih (meludah tepat diatas tangan rudi). Hahahahahahahaha

makan ntu ludah gue”

Vera&Rukmam: “hahahahahahahah, mampus loe, mau aja dikerjain)

Rudi yang dari tadi kelelahan lepas kendali, dia lalu menuju ke arah Rico dan

ketika akan memukulnya ternyata lampu merah telah berganti hijau. Rico dan teman

temannya berhasil mealarikan diri.

Abduh                : “Sudahlah rud, jangan kau ambil hati. Biarlah mereka

merasakan yang pernah kita rasakan sebelumnya. Sekarang gantian biarlah kita

merasakan apa yang telah mereka rasakan dulu. Jadi sabar aja, oke?”

Rudi                     :” baiklah”

Setelah mati-matian mereka berdua mencari uang untuk membeli buku, akhirnya

kesampaian juga. Mereka belajar dengan tekun tiap hari. Dan pada akhirnya mereka

menjadi siswa terbaik  se-kabupaten sedangkan Vera, Rukmam dan Rico tidak lulus

ujian nasional lantaran terlalu meremehkannya.

Laila                     : “Selamat y duh? (menyalami Abduh) selamat juga ya

rud?(menyalami rudi). Selamat kalian telah terpilih menjadi siswa terbaik se-

kabupaten.”



Abduh                :” Sama-sama y Lil! Aku juga mau ngucapin trima kasih buat elo

yang mau nemenin kita belajar selama ini”

Rudi                     :” Iya Lil kalo misalnya y? kita tidak punya temen seperti kamu

mungkin kita ga bisa jadi yang terbaik seperti ini?”

Laila                     :” Alah, jangan terlalu berlebiah namanya juag temen kita harus

saling tolong menolong.”

Abduh                :” eh.. Lil ngomong ngomong loe tau g dimana Rico, Vera ma

Rukmam

Laila                     : “ em…. kayaknya sih tadi ada di kelas, mereka kayaknya sedih

banget deh setelah tau mereka tidak lulus”

Rudi                     :” Syukurin… biar mereka tau rasa”

Abduh                : “Gimana kalo kita ke mereka aja, kita hibur mereka. Kasihan

mereka.”

(Sampai di kelas)

Abduh                : “hai mam.

Rukmam            : “Wat apa loe bertiga datang ke sini? Loe mau pamer y karena

uadah jadi pemenang petarungan kita atoo loe mau ngolok-nglok in kita karena kita

tidak lulus ujian nasional?”

Abduh                : “Ga kok, gue d ateng ke sini  Cuma mau ngajakinloe semua

makan di kantin. Habis dari tadi muka kalian murung terus sih”

Rico                      : “Emm… duh hati loe baik banget y? sory y buat kesalahan gue

ke elo ma rudi. Gue khilaf duh… loe mau maafin gue kan?”



Vera                    : “ Gue juga mau minta maaf ya duh? ma loe rud? Loe berdua

mau maafin gue kan?”

Rukmam            : “sorry ya duh! Gue udah nuduh loe dengan  yang tidak tidak.

Gue juga mau minta maaf atas semua salah gue ke elo?

Abduh                : “Kita berdua mau kok maafin loe bertiga,  kita juga mau minta

maaf y buat yang dulu dulu?”

Rico                      :”Iya kita udah maafin kok”

Rudi                     :” Kalo begitu untuk ngerayain hari ini, kita pergi ke kantin biar

gue yang traktir?”

Abduh                : “ayukkkk” ( berjalan bersam sama menuju kantin)

Akhirnya, mereka dapat hidup rukun. Walaupun sebelumnya ada pertentangan di

antara mereka.



Skenario Drama IV

1. Tema : Arti Kehidupan

2. Ritme:

Eksposisi

Brandon

Tommy

Elsa

Anna

Ivan

Helen

I. Permasalahan

Brandon, Tommy, Anna dan Ivan menyingkirkan Elsa begitu saja semenjak gadis

itu menjadi miskin.

II. Komplikasi

Elsa berencana untuk bunuh diri karena orang tuanya bangkrut dan teman-

temannya meninggalkan dirinya.

III. Kesimpulan

Brandon, Tommy, Anna dan Ivan sadar tentang arti kehidupan karena Helen dan

kematian Elsa.

IV. Karakter:

Brandon (Antagonis)



Ivan (Antagonis)

Helen (Prontagonis)

Tommy (Tritagonis)

Elsa (Tritagonis)

Anna (Tritagonis)

V. Latar

Tempat : Cafe dan Rumah Sakit

Waktu : Siang Hari

Naskah Drama

Brandon : Pesen yang banyak deh! Nanti aku yang bayar. Pokoknya kalian harus

makan sampe kenyang.

Tommy  : Baru gajian ya? Kok royal banget sih?

Brandon : Bawel ah! Mau ditraktir nggak nih?

Anna  : Ya jelas mau lah! Hari ini kan giliran kamu yang keluar duit.

Tidak lama kemudian Elsa datang menghampiri meja dimana mereka duduk. Ia

baru pamit dari toilet untuk menerima telepon.

Anna  : Elsa kenapa? Kok sedih? Pamali loh sabtu-sabtu murung gitu!

Ivan  : Iya kenapa sih, Sa? Dompetmu hilang?

Brandon dan Tommy tertawa menimpali lelucon Ivan tesebut.



Elsa  : Mamaku barusan telepon. Dia bilang papaku bangkrut. Semua rumah,

mobil dan tabungan di bank ludes. (Terisak pelan) kami harus pindah ke tempat

tinggal yang lebih kumuh. Parahnya lagi semua kebangkrutan ini karena papa terlibat

kasus korupsi dan sekarang dia menjadi buronan polisi (Menangis)

Brandon : HAH? Yang bener?!

Ivan  : Berarti kamu anak buronan?

Anna  : Kamu jatuh miskin sekarang, Sa?

Brandon, Ivan, Anna dan Tommy memasang raut muka tegang dan memandang

hina kepada Elsa yang sedang menangis.

Elsa  : Aku sudah nggak punya apa-apa sekarang, tapi kalian masih mau kan

temenan sama aku? Kita kan bersahabat sejak lima tahun lalu.

Anna menjauhkan kursinya yang tadinya berada di dekat kursi Elsa. Ia merapat

kearah Brandon yang berada disebelahnya.

Anna  : Ya, kamu tahu sendiri lah, Sa kita ini sekumpulan pemuda-pemuda kaya.

Jadi, mana mungkin kamu bisa menuruti gaya hidup kita?

Tommy  : Mending kamu pulang dan tengok keadaan orang tuamu, Sa.

Ivan dan Brandon hanya memandang dingin kearah Elsa. Elsa pun menatap

mereka dengan tatapan yang sangat sedih.

Elsa  : Kupikir persahabatan kita selama lima tahun ini berarti. Tetapi kita aku

jatuh miskin, kalian menempakku begitu saja!

Brandon : Sudahlah, Sa. Pulanglah. Betul tadi apa kata Tommy. Sudah bagus

makananmu kubayari!



Elsa bangkit berdiri dari kursinya kemudian menatap sedih keempat temannya.

Kemudian ia meninggalkan mereka dan keluar dari cafe.

Ivan  : Gila si Elsa, masa kita disuruh anggep dia teman sih. Sementara dia udah

melarat. Aku jadi nggak nafsu makan.

Brandon : Sama nih, ya udah minta bill aja deh!

Tiba-tiba Anna yang sudah hampir sampai ke mobilnya, berlari menghampiri

Brandon dan Ivan.

Anna  : Guys! Barusan aku dapat kabar kalo ada seorang gadis yang ciri-cirinya

mirip Elsa hendak lompat dari fly over!

Ivan  : Serius?!

Anna  : Masa kayak gini bohong? Coba cek handphone kalian!

Brandon dan Ivan mengecek handphone masing-masing dan menerima kabar yang

sama dari pesan broadcast.

Brandon : Yuk, kita langsung ke fly over itu! Kamu bareng kita aja, Anna!

Hubungi Tommy, suruh dia langsung kesana.

Anna, Ivan dan Brandon masuk kedalam mobil. Brandon mengemudikan mobil

kearah fly over tempat dimana Elsa hendak bunuh diri. Tiba-tiba di separuh

perjalanan, handphone Ivan berbunyi dan raut muka Ivan berubah menjadi sangat

tegang.

Ivan  : Guys…. Kita terlambat. Elsa melompat dari fly over tersebut dan ia tewas.

Brandon langsung menghentikan mobilnya. Anna menangis tersedu-sedu di jok

belakang mobil.



Ivan  : Kita langsung ke Rumah Sakit Permata Biru aja, jenazah Elsa dibawa

kesana.

Brandon menarik nafas panjang kemudia mengemudikan mobilnya kearah rumah

sakit itu.

Sesampainya disana, mereka bertiga berlari dan didepan ruang jenazah sudah ada

ibu dan Helen, kakak Elsa yang duduk membisu.

Anna berlari memeluk Helen.

Anna  : Kak, maafkan kami. Ini semua salah kami. Kalau kami kasih support ke

Elsa, pasti jadinya tidak akan begini. Tetapi kami malah meninggalkan Elsa begitu

saja saat ia membutuhkan kami.

Helen membalas pelukan Anna dan mengusap punggung Anna dengan lembut.

Helen tidak dapat menahan air matanya.

Helen  : Sudahlah, kami sudah memaafkan kalian. Ini semua sudah digariskan oleh

Yang Maha Kuasa. Aku Cuma memohon agar kalian terus mendoakan Elsa agar ia

tenang disana.

Brandon dan Ivan terkesiap menatap Helen yang tidak marah kepada mereka dan

malah memaafkannya.

Ivan  : Kami mohon maaf sebesar-besarnya, Kak. Kami pasti terus mendoakan

Elsa.

Helen  : Tidak perlu minta maaf terus menerus, Van. Elsa hanya tidak kuat

menerima kenyataan bahwa kami semua jatuh miskin. Aku sangat mengerti karena

sejak kecil ia hidup dengan bergelimang harta



Brandon, Ivan dan Anna takjub akan kebesaran hati Helen dan semenjak itu

mereka bertekad untuk lebih menghargai orang lain dan tidak menggunakan uang

sebagai tolak ukur.



ANGKET MENGELOLA EMOSI DIRI

Nama             :

Kelas              :

Jenis kelamin :

Petunjuk pengisian

1. Tulislah terlebih dahulu identitas diri anda.

2. Bacalah dan pahami setiap pernyataan dengan teliti.

3. Berilah tanda ceklist ( ) pada salah satu alternatif  jawaban yang menurut anda paling
sesuai dengan perasaan  diri anda.

4. Jawaban anda tidak akan mempengaruhi nilai akademis anda maupun hubungan anda
dengan orang lain.

5. Jawaban anda adalah rahasia dan tidak akan diinformasikan kepada pihak lain

6. Berusahalah untuk tidak melihat atau bertanya kepada teman anda, karena ndalah orang
yang palig tahu tentang diri anda sendiri.

Keterangan :

SS   : Sangat Setuju

S     : Setuju

RG : Ragu-ragu

TS   : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

NO Pernyataan-pernyataan SS S RG TS STS

1 Saya berusaha melupakan kejadian yang
membuat saya marah

2 Saya akan berteriak dan melempar sesuatu
yang ada didekat saya apabila sedang marah

3 Saya mudah marah bahkan pada hal-hal yang
sebenarnya tidak terlalu pribadi

4 Kadang saya bingung dengan perubahan
perasaan yang terjadi dalam diri

5 Saya selalu dihantui perasaan bersalah



6 Untuk membina hubungan dengan orang lain
perlu ditumbuhkan saling percaya

7 Sketakutan membuat saya ragu-ragu di dalam
mengambil keputusan

8 Menjaga perasaan orang lain dan jangan
sampai membuat orang lain malu

9 Dalam menjalankan tugas selalu memegang
teguh kejujuran

10 Sering merasa pesimis dalam menghadapi
kesulitan

11 Bersikap terbuka dan menerima umpan balik
atau saran yang sifatnya membangun (kritik)
dari orang

12 Saya tidak mampu menahan atau
menyembunyikan emosi yang sedang
dirasakan.

13 Tidak percaya dengan kemampuan diri sendiri

14 Beribadah adalah jalan terbaik dalam
menghadapi masalah

15 Saya tidak mampu menahan atau
menyembunyikan emosi yang sedang
dirasakan.

16 Saya tidak memikirkan perasaan orang lain

17 Dalam menghadapi kesulitan saya senantiasa
bersikap optimis

18 Menjaga perasaan orang lain jangan sampai
membuat orang lain sedih

19 Membangkitkan semangat orang lain untuk
meraih kesuksesan bersama

20 Ketika saya sedih saya tidak bisa berbuat apa-
apa
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