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ABSTRAK 

Rizqi Mardhatillah, (2020) : Efektivitas Bimbingan Kelompok dengan  

Teknik Modelling untuk Meningkatkan  

Self Esteem Siswa di  Sekolah Menengah 

Atas Negeri 6 Pekanbaru. 

Penelitian ini merupakan penelitian Pre-eksperimen dengan the one groub 

pre-test post test design. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas 

bimbingan Kelompok dengan teknik modelling untuk meningkatkan self esteem 

siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan 

terhadap siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Pekanbaru pada tahun 2020. 

Jumlah subjek dalam penelitian ini adalah 15 siswa yaitu satu kelas eksperimen. 

Instrument penelitian ini dibuat dengan skala likert dan dilakukan uji validitas dan 

reliabilitas dengan menggunakan SPSS For Windows. Pengujian hipotesis 

dilakukan dengan uji Wilcoxon. Hasil penelitian menunjukan bahwa self esteem 

siswa sebelum diberikan perlakuan dengan bimbingan kelompok dengan teknik 

modelling mengalami peningkatan dari kategori rendah dengan rata-rata 82 dan 

setelah diberikan perlakuan dengan bimbingan kelompok dengan teknik modelling 

mengalami peningkatan menjadi kategori tinggi dengan rata-rata 165. Maka, 

dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pre-test dan post-test, artinya 

bimbingan kelompok dengan teknik modelling efektif untuk meningkatkan self 

esteem siswa dilihat dari hasil analisis data bahwa Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 

0.001 jika dibandingkan dengan signifikasi 5% maka 0.001 < 0.05 sehingga 

hipotesis alternatif diterima, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Kata Kunci: Efektivitas, Bimbingan Kelompok, Teknik Modelling, Self   

                         Esteem 
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ABSTRACT 

Rizqi Mardhatillah, (2020): The Effectiveness of Group Guidance with 

Modelling Technique in Increasing Student Self-

Esteem at State Senior High School 6 Pekanbaru 

It was a pre-experimental research with the one group pretest posttest design.  

This research aimed at knowing the effectiveness of group guidance with 

Modelling technique in increasing student self-esteem at State Senior High School 

6 Pekanbaru.  This research was conducted to the students at State Senior High 

School 6 Pekanbaru in the Academic Year of 2020.  The subjects of this research 

were 15 students that were in an experimental group.  The instruments of this 

research were made by using Likert scale, and tests of validity and reliability were 

done by using SPSS for Windows.  Wilcoxon test was used to test the hypothesis.  

The research findings showed that student self-esteem before being given group 

guidance with Modelling technique was on low category and the mean was 82.  

Student self-esteem after being given group guidance with Modelling technique 

increased to high category and the mean was 165.  So, it could be concluded that 

there was a difference between pretest and posttest, it meant that group guidance 

with Modelling technique was effective in increasing student self-esteem.  It could 

be seen from the data analysis result that Asymp. Sig (2-tailed) was 0.001, and it 

was compared to 5% significance, 0.001 was lower than 0.05, so Alternative 

hypothesis was accepted and Null hypothesis was rejected. 

Keywords: Effectiveness, Group Guidance, Modelling Technique, Self Esteem 
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 ملّخص

 لترقية تقنية النموذجالجماعية ب االستشارة(: فعالية ٠٢٠٢) رزقي مرضاة اهلل،
المدرسة الثانوية في  احترام التالميذ لذاتهم

 بكنبارو ٦الحكومية 

ىذا البحث ىو حبث جترييب بتصميم جمموعة االختبار القبلي والبعدي. ويهدف 
لرتقية احرتام التالميذ لذاهتم يف  تقنية النموذجاجلماعية ب االستشارةإىل معرفة فعالية 

بكنبارو  ٦. وقيم لتالميذ املدرسة الثانوية احلكومية بكنبارو ٦املدرسة الثانوية احلكومية 
تلميذا ىم يكونون يف الفصل التجرييب. وأدواتو مت صنعها من  ٥١. وأفراده ٠٢٠٢عام 

باختبار الصحة واملوثوقية من خالل برنامج احلزمة خالل مقياس ليكريت وقامت الباحثة 
اإلحصائية للعلوم االجتماعية لوندوس. واختبار الفرضية مت من خالل اختبار 

احرتام التالميذ لذاهتم قبل تنفيذ االستشارة  ويلكوكسون. ونتيجة البحث تدل على أن
د تنفيذىا ترقى إىل ، وبع٢٠اجلماعية بتقنية النموذج ترقى من املستوى املنخفض مبعدل 

. فمن ذلك استنتج أن ىناك فرقا بني نتيجة االختبار القبلي ٥٦١املستوى العايل مبعدل 
والبعدي، فاالستشارة اجلماعية فعالة لرتقية احرتام التالميذ لذاهتم، وذلك بعد النظر إىل 

٪ ١وإذا قورن بينو وبني مستوى الداللة لــ ٢،٢٢٥ذيل( -٠. سج )Asympأن 
 فالفرضية البديلة مقبولة والفرضية املبدئية مردودة. ٢،٢١>٢،٢٢٥فـــ

 تقنية النموذج، احترام الذات. ،جماعية استشارة ،فعالية الكلمات األساسية:
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Siswa merupakan remaja yang berkembang. Masa remaja 

merupakan masa transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa, yang 

mencakup perubahan fisik, psikis, dan  sosial emosional. Hal yang paling 

menonjol pada tahap ini adalah pemahaman mengenai diri (self). Pada 

tahap ini remaja memiliki pemikiran tentang siapakah dirinya. Pemahaman 

yang mendalam mengenai diri membuat remaja dapat menilai dirinya 

sendiri. Pada tahap ini pula remaja mulai mencari jati dirinya dengan 

melakukan hal-hal baru yang belum ia ketahui sebelumnya.  

  Dalam masa pencarian jati diri, remaja akan dipengaruhi oleh  

teman sebaya dan lingkungan sekitar, Maka dari itu penting bagi remaja 

untuk mengembangkan self esteem. Tidak jarang kita temui bahwa masih 

banyak remaja yang memiliki rasa harga diri yang rendah. Seperti tidak 

yakin dengan kemampuan atau potensi yang dimilikinya, tidak percaya 

diri dengan pendapat yang ia kemukakan, dan mudah pesimis dengan 

kegagalan yang dialaminya.  

  Harga diri biasa disebut dengan Self esteem. Menurut Branden 

dalam Rahmawati dkk, Self esteem ialah penilaian diri yang dilakukan 

seseorang  terhadap dirinya berdasarkan pengalaman sebelumnya. Apabila 

penilaian tersebut rendah seperti rasa kompetensi yang rendah dan merasa 
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tidak diterima orang lain, maka individu tersebut tergolong low self 

esteem.
1
 

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan di SMA 

Negeri 6 Pekanbaru dengan observasi dan wawancara guru bimbingan 

konseling, diantara siswa ada yang memiliki self esteem rendah dapat 

dilihat dari pretasi akademik yang buruk, memiliki hubungan yang tidak 

baik dengan orang lain, tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran. 

Usaha yang telah dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling 

untuk membantu siswa yang memiliki self esteem rendah dengan 

melakukan konseling individual. Namun, dari 18 siswa yang mengikuti 

layanan hanya 3 siswa yang mengalami perubahan self esteem. 

 Modelling merupakan teknik yang dikembangkan oleh Albert 

bandura yang berakar dari teori belajar sosial. Modelling merupakan 

proses pembentukan perilaku baru, yang mana anak mengamati sebuah 

model dan meniru perilaku model.
2
 

Perry dan Furukawa dalam Ita Roshita mendefinisikan modelling 

sebagai proses belajar melalui observasi dimana tingkah laku dari 

seseorang individu atau kelompok, sebagai model, berperan sebagai 

rangsangan bagi pikiran-pikiran, sikap-sikap, atau tingkah laku sebagai 

                                                             
1
Rahmawati Khusnul Khotimah dkk, Hubungan antara Konsep Diri Akademik, Efikasi 

Diri Akademik, Harga Diri dan Prokrastinasi Akademik pada Siswa SMP Negeri Malang, Jurnal 

Kajian Bimbingan Konseling, Vol.1 No.2 2016, ISSN: 2503-3417,  h. 65 
2
 Tombokan Runtukahu, Analisis Perilaku Terapan Guru, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2013), h. 87 
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bagian dari individu yang lain yang mengobservasi  model yang 

ditampilkan.
3
  

  Usman dalam Muliyati menyatakan bahwa modelling sebagai 

pendekatan behavioristik bertujuan untuk  memodelkan individu untuk 

merubah perilakunya. Seseorang dapat merubah, menambah maupun 

mengurangi tingkah lakunya dengan belajar melalui observasi langsung 

(observational Learning) untuk meniru perilaku orang maupun tingkah 

laku yang ditiru (model), sehingga individu memperoleh tingkah laku baru 

yang diinginkan.
4
 Sejalan dengan Christina Dyah dalam penelitiannya,  

bahwa teknik modelling simbolik   efektif  untuk meningkat self esteem 

siswa korban  domestic violence.
5
 

 Penyelenggaraan bimbingan konseling di sekolah merupakan 

bagian integral dan upaya pendidikan berperan aktif dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa melalui berbagai pelayanan bagi peserta didik bagi 

pengembangan potensi mereka seoptimal mungkin.
6
  Salah satu pelayanan 

yang dapat diberikan kepada peserta didik adalah melalui layanan 

bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan bantuan terhadap 

individu yang dilaksanakan dalam situasi kelompok. Bimbingan kelompok 

                                                             
3 Ita Roshita, Meningkatkan Kedisplinan Siswa melalui Layanan Bimbingan Kelompok 

dengan Teknik Modelling, jurnal Penelitian Tindakan Kelas, Vol.12 No.2 Oktober 2014, ISSN: 

2085-3557, h.46   
4 Muliyati, Penerapan Konseling dengan Teknik Modelling Simbolis untuk Menurunkan 

tingkat Kebiasaan Merokok  pada Siswa di SMP, Jurnal Konseling Andi Matappa, Vol.2, No.1 

Februari 2018, ISSN: 2549-1857,  h.44  
5 Christina Dyah dkk, Meningkatkan Self Esteem Siswa Korban Domestic Violence 

melalui Konseling Kelompok dengan Teknik Modelling,  IJGC 7(3) 30 September 2018, ISSN: 

2252-6374,  h. 42 
6
 Suhertina, Dasar-dasar Bimbingan Konseling, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir 

Sumatra, 2014), h. 51 
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dapat berupa penyampaian infromasi ataupun aktivitas kelompok 

membahas masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi dan sosial. 
7
 

 Berdasarkan  latar belakang dan gejala-gejala di atas,  peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: Efektivitas Bimbingan 

Kelompok dengan Teknik Modelling untuk Meningkatkan Self esteem 

Siswa  Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Pekanbaru. 

B. Alasan Memilih Judul 

Alasan peneliti memilih judul Efektivitas Bimbingan Kelompok 

dengan Teknik Modelling untuk meningkatkan Self Esteem  Siswa Sekolah 

Menengah Atas Negeri 6 Pekanbaru sebagai berikut: 

1. Persoalan-persoalan yang dikaji dalam  judul di atas sesuai dengan 

bidang ilmu yang penulis pelajari, yaitu bimbingan dan konseling. 

2. Masalah-masalah yang dikaji dalam judul di atas, penulis mampu 

untuk menelitinya. 

3. Persoalan ini menarik diteliti, karena keberadaan guru bimbingan 

konseling di sekolah hendaknya mampu mengatasi masalah tersebut 

dan bagaimana penanganannya. 

C. Penegasan Istilah 

   Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam memahami 

judul penelitian ini, maka perlu adanya penegasan terhadap istilah yang 

terdapat dalam judul sebagai berikut: 

                                                             
7
 Achmad Juntika Nurihsan, Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan, 

(Bandung: PT. Refika Aditama, 2008),  h. 23 
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1. Layanan Bimbingan Kelompok 

             Bimbingan kelompok merupakan bantuan terhadap individu 

yang dilaksanakan dalam situasi kelompok. Bimbingan kelompok 

dapat berupa penyampaian infromasi ataupun aktivitas kelompok 

membahas masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi dan sosial.
8
 

2. Teknik Modelling 

            Modelling merupakan belajar melalui observasi dengan 

menambahkan atau mengurangi tingkah laku yang teramati, 

menggeneralisasi berbagai pengamatan sekaligus, melibatkan proses 

kognitif.
9
 

3. Self Esteem 

          Self esteem ialah penilaian diri yang dilakukan seseorang  

terhadap dirinya berdasarkan pengalaman sebelumnya. Apabila 

penilaian tersebut rendah seperti rasa kompetensi yang rendah dan 

merasa tidak diterima orang lain, maka individu tersebut tergolong 

low self esteem.
10

 

D. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka 

identifikasi masalah penelitian ini adalah: 

                                                             
8 Achmad Juntika Nurihsan, Loc. Cit 
9 Siti Fitriana dkk, Desain Model Penguasaan Konten dengan Teknik Modelling Simbolik 

untuk Meningkatkan Karakter Siswa, Jurnal Pendidikan Psikologi dan Konseling vol.2 no.2 

Desember 2016, ISSN: 2443-2202, h.108  
10 Rahmawati khusnul Khotimah dkk,  Loc. Cit 
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a. Kurang berperan aktif dalam kegiatan kelompok karena merasa 

tidak mampu untuk melakukan tanggung jawabnya dalam 

kelompok. 

b. Terdapat siswa yang tidak percaya diri dengan kemampuannya 

sehingga sering menghindar dari guru. 

c. Terdapat siswa yang tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran. 

d. Terdapat siswa yang takut akan kegagalan ssat menghadapi hal 

baru. 

e. Terdapat siswa yang memiliki hubungan yang tidak baik dengan 

orang lain. 

f. Belum efektifnya layanan bimbingan kelompok yang dilakukan 

oleh guru bimbangan dan konseling untuk meningkatkan self 

esteem siswa. 

E. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah maka peneliti menfokuskan 

penelitian ini pada  Efektivitas Bimbingan Kelompok dengan Teknik 

Modelling  untuk Meningkatkan Self Esteem Siswa Di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 6 Pekanbaru.  

F. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimana self esteem siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 

Pekanbaru sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik modelling? 

2. Bagaimana self esteem siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 

Pekanbaru sesudah diberikan layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik modelling? 

3. Apakah teknik modelling dalam layanan bimbingan kelompok efektif 

untuk meningkatkan self esteem siswa di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 6 Pekanbaru? 

G. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

yang ingin dicapai yaitu: 

1. Untuk mengetahui self esteem siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 

6 Pekanbaru sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik modelling 

2. Untuk mengetahui self esteem siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 

6 Pekanbaru sesudah diberikan layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik modelling 

3. Untuk mengetahui efektivitas bimbingan kelompok dengan teknik 

modelling untuk meningkatkan self esteem siswa di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 6 Pekanbaru? 
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H. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap melalui penelitian ini dapat bermanfaat untuk 

berbagai pihak diantaranya: 

1. Bagi peneliti, sebagai bahan memenuhi persyaratan kelulusan Strata 

satu (S1) untuk mendapatkan gelar SP.d. 

2. Bagi siswa, guru bimbingan dan konseling, kepala sekolah, dan pihak-

pihak yang terkait sebagai sumbangan pemikiran dan masukan 

memecahkan masalah yang terkait dengan judul penelitian tersebut. 

3. Bagi peneliti lain, sebagai acuan dan masukan untuk penelitian 

selanjutnya tentang efektivitas bimbingan kelompok dengan teknik 

modelling untuk meningkatkan Self esteem siswa. 

4. Bagi sekolah, sebagai bahan masukan dan untuk informasi bagi guru 

bimbingan dan konseling terkait dengan judul tersebut. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Kerangka Teoritis 

1. Layanan Bimbingan Kelompok 

a. Pengertian Layanan Bimbingan dan Kelompok 

Bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang 

diberikan dalam suasana kelompok. Gazda dalam Prayitno 

mengemukakan bahwa bimbingan kelompok di sekolah merupakan 

kegiatan informasi kepada sekelompok siswa untuk membantu 

mereka menyusun rencana dan keputusan yang tepat. Gazda juga 

menyebutkan bahwa bimbingan dan kelompok diselenggarakan 

untuk memberikan informasi yang bersifat personal, vokasional, 

dan sosial.
1
  

Tohirin menyatakan bahwa bimbingan kelompok 

merupakan suatu cara memberikan bantuan (bimbingan) 

kepada individu (siswa) melalui kegiatan kelompok. Dalam 

layanan bimbingan kelompok, aktifitas dan dinamika 

kelompok harus diwujudkan untuk membahas berbagai hal 

yang berguna bagi pengembangan atau pemecahan masalah 

individu (siswa) yang menjadi peserta layanan. Dalam 

layanan bimbingan kelompok dibahas topik-topik umum 

yang menjadi kepedulian bersama anggota kelompok.
2
 

Sejalan dengan yang  kemukakan  Sisca Folastri dan Itsar 

Bolo  Rangka bimbingan kelompok merupakan salah satu jenis 

layanan dalam bimbingan dan konseling yang memanfaatkan 

                                                             
1
Prayitno dan Erman Amti, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2015), h.309-310 
2
 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2015), h.164 
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dinamika kelompok untuk membahas berbagai hal yang berguna 

bagi pengembangan pribadi atau pemecahan masalah individu yang 

menjadi peserta kegiatan kelompok.
3
 

b. Asas-asas Layanan Bimbingan Kelompok 

1) Asas Kerahasiaan 

   Segala sesuatu yang dibahas dan muncul dalam kegiatan 

kelompok hendaknya menjadi rahasia kelompok yang hanya 

boleh diketahui oleh anggota kelompok dan tidak 

disebarluarkan ke luar kelompok.  

2) Asas Kesukarelaan 

   Kesukarelaan anggota kelompok dimulai sejak awal 

rencana pembentukan kelompok oleh konselor atau pemimpin 

kelompok. Dengan kesukarelaan anggota kelompok akan dapat 

mewujudkan peran aktif diri mereka masing-masing untuk 

mencapai tujuan layanan. 

3) Asas Keterbukaan 

   Peserta secara aktif dan terbuka menampilkan diri tanpa 

rasa takut, malu ataupun ragu. Dinamika kelompok semakin 

tinggi, berisi, dan bervariasi. Masukan dan sentuhan semakin 

kaya dan terasa. Para peserta layanan bimbingan kelompok 

semakin dimungkinkan memperoleh hal-hal yang berharga dari 

layanan ini. 

                                                             
3
 Sisca Folastri dan Itsar Bolo Rangka, Prosedur Layanan Bimbingan dan Konseling 

Kelompok, (Bandung: Mujahid Press, 2016), h.16 
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4) Asas Kekinian 

  Memberikan isi aktual dalam pembahasan yang dilakukan, 

anggota kelompok diminta mengemukakan hal-hal yang terjadi 

dan berlaku sekarang ini. 

5) Asas kenormatifan 

   Dipratikkan berkenaan dengan cara-cara berkomunikasi 

dan bertata karma dalam kegiatan kelompok, serta dalam 

mengemasi isi bahasan.
4
 

c. Tujuan Bimbingan Kelompok 

       Tujuan layanan bimbingan kelompok seperti yang 

dikemukakan oleh Prayitno dalam Dewa Ketut Sukardi adalah: 

1) Mampu berbicara di depan orang banyak. 

2) Mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan. 

3) Perasaan dan lain sebagainya kepada orang banyak. 

4) Belajar menghargai pendapat orang lain. 

5) Bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakannya. 

6) Mampu mengendalikan diri dan menahan emosi (gejolak 

kejiwaan yang bersifat negatif) 

7) Dapat bertenggang rasa. 

8) Menjadi akrab satu sama lainnya. 

9) Membahas masalah-masalah atau topik-topik umum yang 

dirasakan atau menjadi kepentingan bersama. 

                                                             
4
 Ibid, h. 30-31 

 



12 
 

 
 

d. Manfaat Bimbingan Kelompok 

Adapun manfaat bimbingan kelompok menurut Dewa Ketut 

Sukardi adalah sebagai berikut: 

1) Diberikan kesempatan yang luas untuk berpendapat dan 

membicarakan berbagai hal yang terjadi di sekitar. 

2) Memiliki pemahaman yang obyektif, tepat, dan cukup luas 

tentang hal yang mereka bicarakan dalam kelompok. 

3) Menimbulkan sikap yang positif terhadap keadaan diri dan 

lingkungan mereka yang berhubungan dengan hal-hal mereka 

bicarakan dalam kelompok. 

4) Menyusun program-program kegiatan untuk mewujudkan 

penolakan terhadap yang buruk dan dukungan terhadap yang 

baik. 

5) Melaksanakan kegiatan-kegiatan nyata dan langsung untuk 

membuahkan hasil sebagaimana yang mereka programkan 

semula.
5
 

e. Peran Anggota Kelompok 

             Dinamika kelompok yang benar-benar hidup mengarahkan 

kepada tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan membuahka manfaat 

bagi tiap-tiap anggota kelompok. Oleh karena itu, peran anggota 

kelompok sangat menentukan. Peranan tersebut hendaknya 

                                                             
5
 Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling, 

(Jakarta: Rhineka Cipta, 2002), h. 67 
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dimainkan oleh anggota kelompok agar dinamika kelompok benar-

benar seperti yang diharapkan, diantaranya: 

1) Membina keakraban dalam kelompok. 

2) Melibatkan diri secara penuh dalam suasana kelompok 

3) Bersama-sama mencapai tujuan kelompok. 

4) Membina dan mematuhi aturan kegiatan kelompok. 

5) Ikut serta dalam seluruh kegiatan kelompok. 

6) Berkomunikasi secara bebas dan terbuka. 

7) Membantu anggota lain dalam kelompok. 

8) Memberi kesempatan kepada anggota lain dalam kelompok. 

9) Menyadari pentingnya kegiatan kelompok.
6
 

f. Tahap-tahap Kegiatan Bimbingan Kelompok 

            Layanan bimbingan kelompok dilaksanakan melalui emapt 

tahap kegiatan, yaitu: 

1) Tahap pembentukan 

Tahapan untuk membentuk kerumunan sejumlah individu 

menjadi satu kelompok yang siap mengembangkan dinamika 

kelompok dalam mencapai tujuan bersama. 

2) Tahap Peralihan 

Tahapan untuk mengalihkan kegiatan awal kelompok ke 

kegiatan berikutnya yang lebih terarah pada pencapaian tujuan 

kelompok. 

                                                             
6
 Ibid, h. 57 
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3) Tahap Kegiatan 

Tahapan kegiatan ini untuk membahas topik-topik tertentu  

pada bimbingan kelompok. 

4) Tahap Pengakhiran 

Tahapan akhir untuk melihat kembali apa yang sudah 

dilakukan dan dicapai oleh kelompok, serta merencanakan 

kegiatan selanjutnya.
7
 

2. Teori Teknik Modelling 

a. Pengertian Teknik Modelling 

           Modelling merupakan proses pembentukan perilaku baru, 

yang mana anak mengamati sebuah model dan meniru model 

perilaku orang lain.
8
 Sejalan dengan Bandura dalam feist 

mengatakan bahwa pembelajaran melalui modelling meliputi 

menambahi atau mengurangi suatu perilaku yang diobservasi dan 

menggenarilisasi dari satu observasi ke observasi lainnya. Dengan 

kata lain modelling meliputi proses kognitif dan bukan sekedar 

melakukan imitasi. Modelling leboh sekedar mencocokkan perilaku 

dari orang lain, melainkan mempresentasikan secara simbolis suatu 

informasi dan menyimpannya untuk digunakan dimasa depan.
9
 

 

          Penelitian awal tentang modelling dilaksanakan oleh Miller 

dan Dollard yang menemukan bahwa melalui reinforcement  

                                                             
7
 Prayitno, Layanan L1-L9, (Padang: UNP, 2004),  h.18-19 

8
 Tombokan Runtukahu, Loc.Cit 

9
 Jess Feist dan Gregory, Teori Kepribadian Theories of Personality, (Jakarta: Salemba 

Humanika, 2011), h. 2014 
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(penguatan), partisipan dapat belajar untuk meniru sebuah model, 

belajar untuk tidak meniru model yang lain, belajar untuk 

membedakan antara kedua model, dan menggeneralisasikan 

diskriminasi meniru atau tidak meniru perilaku pada orang-orang 

lain yang serupa.
10

 

           Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dipahami 

bahwa modelling merupakan salah satu teknik konseling dimana 

seseorang belajar membuat dan menerapkan perilaku baru melalui 

proses pengamatan, mengobservasi, menggeneralisir perilaku orang 

lain (model), dalam modelling juga melibatkan proses kognitif. 

b. Tujuan teknik modelling  

   Tujuan teknik modelling untuk merubah konseli ke arah yang 

lebih baik, dengan mengamati dan mencontoh model atau seorang 

figur yang dianggapnya baik, konseli dapat memperkuat perilaku 

yang sudah terbentuk. 

c. Tipe-tipe Modelling 

  Tipe-tipe modelling dalam konseling dibagi menjadi 3 yaitu : 

1) Model yang nyata (live model) contohnya konselor sebagai 

model oleh konselinya, atau anggota keluarga atau tokoh 

yang dikagumi. 

2) Model simbolik (symbolic model) adalah tokoh yang dilihat 

melalui film, vidio atau media lain. 

3) Model ganda (multiple model) biasanya terjadi dalam 

konseling kelompok. Seseorang anggota dari suatu 

kelompok mengubah sikap dan mempelajari suatu sikap 

                                                             
10

 Bradley T. Erford. 40 Teknik yang harus Diketahui Setiap Konselor, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2016), h. 340 
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baru setelah mengganti berbagai anggota lain dalam 

bersikap.
11

 

 

d. Prinsip-prinsip Teknik Modelling 

     Menurut Gantika Komalasari prinsip-prinsip modelling  

adalah sebagai berikut: 

1) Belajar bisa memperoleh melalui pengalaman langsung 

maupun tidak langsung dengan mengamati tingkah laku 

orang lain berikut konsekuensinya. 

2) Kecakapan sosial tertentu bisa diperoleh dengan 

mengamati dan mencontoh tingkah laku model yang ada. 

3) Reaksi-reaksi emosional yang tergantung bisa dihapus 

dengan mengamati orang lain yang mendekati objek atau 

situasi yang ditakuti tanpa mengalami akibat menakutkan 

dengan tindakan yang dilakukannya. 

4) Mengendalikan diri dipelajari melalui pengamatan atas 

model yang dikenai hukuman. 

5) Status kehormatan sangat berarti. 

6) Imdividu mengamati seorang model dan dikuatkan untuk 

mencontoh tingkah laku model. 

7) Modelling dapat dilakukan dengan model simbol melalui 

film dan alat visual lainnya. 

8) Prosedur modelling dapat menggunakan beberapa teknik 

modifikasi prilaku.
12

 

 

e. Model – Model Meniru 

Menurut Gantika Komalasari model-model meniru adalah 

sebagai berikut: 

1) Sebuah model dapat merupakan perilaku individu atau 

demonstrasi perilaku. 

2) Model dapat merupakan demonstrasi nyata atau 

demonstrasi simbol. 

3) Model harus direncanakan. 

4) Model dapat menjadi simbol untuk perilaku yang telah 

ada atau perilaku baru. 

                                                             
11

 Singgih dan Gunarsah, konseling dan Psikotrapi,(Jakarta: Gunung Mulia, 2007) h. 220 
12

 Gantika Komalasari, Teori dan Teknik Konseling, (Jakarta: PT. INDEKS, 2011) h. 178 
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5) Perilaku berhasil ditiru adalah perilaku yang terjadi 

segera setelah sebuah model perilaku didemonstrasikan 

dan dikontrak oleh model perilaku tersebut.
13

 

 

f. Tahapan-tahapan Proses Terjadinya Modelling 

Tahapan-tahapan proses terjadinya modelling menurut 

Bandura dalam Syamsu Yusuf menyatakan bahwa teknik modelling 

melibatkan empat proses, yaitu: 

1) Attentional, yaitu proses dimana observer/individu menaruh 

perhatian terhadap perilaku atau penampilan model. Seseorang 

cenderung memperhatikan model yang menarik, berhasil, 

atraktif, dan populer. 

2) Retention, yaitu proses yang merujuk pada upaya individu untuk 

memasukkan informasi tentang model. Baik verbal maupun 

gambar dan imajinasi. 

3) production, yaitu proses mengontrol tentang bagaimana anak 

dapat mereproduksi respon atau tingkah laku model. 

Kemampuan mereproduksi dapat berbentuk keterampilan fisik 

atau kemampuan mengidentifikasi perilaku model. 

4) Motivational, yaitu proses pemilihan tingkah laku model. Dalam 

proses ini terdapat faktor penting yang mempengaruhinya, yaitu 

reinforcement dan punishment 

5) Vicarious learning, yaitu proses belajar dengan cara 

mengobservasi konsekuensi tingkah laku orang lain. Seseorang 

                                                             
13

Ibid, hlm. 89 
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akan mengamati hal-hal yang menjadi akibat/konsekuensi yang 

didapat orang lain untuk digunakannya sebagai patokan dalam 

berperilaku.
14

 

g. Pengaruh Teknik Modelling 

Pengaruh dari penokohan atau modelling menurut Bandura 

ada 3 hal, yaitu: 

1) Mengambil respon alami prilakunya setelah memadukan apa 

yang diperoleh dari pengamatannya dengan pola perilaku yang 

baru. Contohnya adalah keterampilan baru dalam olahraga, 

dalam hubungan sosial, bahasa atau pada anak dengan 

penyimpangan perilaku. Perilaku yang terjadi tidak mau 

berbicara kemudian mau lebih banyak berbicara. 

2) Hilangnya respon takut setelah melihat tokoh (sebagai model) 

melakukan yang diperoleh pengamat. Hal ini dapat 

menimbulkan perasaan takut namun pada tokoh yang dilihat 

tidak berakibat apa-apa atau akibatnya bahkan positif. 

Contohnya adalah tokoh yang bermain-main dengan ular dan 

ternyata digigit. 

3) Mengambil suatu respon dari respon-respon yang diperoleh 

oleh tokoh yang memberikan jalan untuk ditiru. Melalui 

pengamatan terhadap tokoh seseorang terdorong untuk 

melakukan sesuatu yang mungkin sudah diketahui atau 

                                                             
14

 Syamsu Yusuf,  Psikologi  Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2009), h. 9 
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dipelajari dan ternyata tidak ada hambatan. Contohnya adalah 

remaja yang berbicara mengenai model pakaian di televisi.
15

 

3.  Self Esteem 

a.   Pengertian Self Esteem 

   Secara umum self esteem dapat diartikan sebagai menghargai 

diri atau hargai diri. Coopersmith dalam Rahmawati mengemukakan 

bahwa self esteem tidak dilihat faktor demi faktor atau aspek demi 

aspek, tetapi self esteem dilihat secara menyeluruh, global dan sebagai 

kesatuan yang bulat. Menurut Branden dalam Rahmawati self esteem 

adalah penilaian diri yang dilakukan seseorang terhadap dirinya 

berdasarkan pengalaman seebelumnya. Bila penilaian tersebut rendah, 

seperti rasa kompetensi yang rendah dan merasa tidak terima orang 

lain, maka orang tersebut tergolong low self esteem. Apabila 

penilaiannya tinggi seperti rasa kompetensi yang tinggi dan merasa 

diterima oleh orang lain, maka orang tersebut memiliki high self 

esteem.
16

  

     Deaux dalam Sarlito self esteem merupakan penilaian atau 

evaluasi secara positif atau negatif terhadap diri sendiri.
17

 Self esteem 

yang tinggi sangat penting bagi setiap individu, untuk membuat diri 

semakin tertantang dan terus berperilaku produktif dalam membuat 

perubahan yang lebih baik. Karena itu setiap orang perlu memahami 

                                                             
15

 Singgih dan Gunarsah, Op. Cit, hlm 221 
16

 Rahmawati Husnul Khotimah dkk, Loc. Cit 
17

 Sarlito Wirawan Sarwono dan Eko A. Meinarno, Psikologi Sosial, (Jakarta: Salemba 

Humanika, 2011), h. 57 
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dirinya sebagai seseorang yang berharga, mampu untuk menguasai 

tugas dan mampu menghadapi tantangan dalam kehidupan.
18

 

    Dari beberapa pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

self esteem merupakan suatu penilaian terrhadap diri sendiri baik 

secara positif atau negatif yang dipengaruhi oleh pengalaman-

pengalaman di lingkungan sekitar. 

a. Pembentukan Self esteem 

             Harga diri mulai terbentuk setelah anak lahir, ketika anak 

berhadapan dengan dunia luar dan berinteraksi dengan orang-orang di 

lingkungan sekitarnya. Interaksi secara minimal memerlukan 

pengakuan, penerimaan peran yang saling tergantung pada orang yang 

berbicara dan orang yang diajak berbicara. Interaksi menimbulkan 

pengertian tentang kesadaran diri, identitas, dan pengalaman tentang 

diri. Hal ini akan membentuk penilaian individu terhadap dirinya 

sebagai orang yang berarti, berharga, dan menerima keadaan diri apa 

adanya sehingga individu mempunyai perasaan harga diri.
19

 

b. Komponen-komponen Self esteem 

         Battle dalam Refnadi mengemukakan komponen self esteem 

ada tiga, yaitu: 
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 Rahmawati Husnul Khotimah dkk,  Loc. Cit. 
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 Refnadi, Konsep Self Esteem Serta Implikasinya pada Siswa, Jurnal Pendidikan 
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1) General Self esteem 

General self esteem mengacu pada perasaan keseluruhan 

seseorang terhadap self worth yang bertentangan dengan self 

esteem dalam kaitannya dengan aktivitas tertentu atau keterampilan 

dan perasan harga diri dan kepercayaan diri. Serta persepsi 

keseluruhan individu dari nilai mereka yang merupakan hasil dari 

pengalaman masa lalu dan sejarah individu. 

2) Sosial Self esteem 

Sosial self esteem adalah aspek harga diri yang mengacu 

pada persepsi individdu terhadap kualitas hubungan mereka dengan 

teman sebaya serta kemampuan untuk terlibat dalam interaksi 

interpersonal individu hidup dalam dunia sosial. Kenyamanan 

merupakan hal yang penting untuk interaksi sosial. 

3) Personal Self esteem 

Personal self esteem adalah cara melihat diri sendiri dan 

berkaitan erat dengan self image. Hal ini sangat penting karena 

akan mempengaruhi cara seseorang merasa tentang dirinya dan 

bagaimana seseorang berperilaku dalam situasi yang menantang.
20

 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Self esteem 

Beberapa faktor yang mempengaruhi self esteem adalah sebagai 

berikut: 
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1) Jenis kelamin, wanita cenderung merasa self esteemnya rendah dari 

pada pria. Seperti, kepercayaan diri yang kurang atau merasa harus 

dilindungi. Perbedaan jenis kelamin juga mengakibatkan terjadinya 

perbedaan pola pokir, dan bertindak antara laki-laki dan perempuan. 

2) Intelegensi, intelegensi sebagai gambaran lengkap kapasitas 

individu, sangat erat kaitannya dengan prestasi karena pengukuran 

intelegensi selalu berdasarkan kemampuan akademis. 

3) Kondisi fisik, adanya hubungan yang signifikan antara daya tarik 

fisik dan tinggi badan dengan self esteem. 

4) Lingkungan keluarga, peran keluarga sangat menentukan bagi 

perkembangan self esteem anak. Perlakuan adil, pemberian 

kesempatan untuk aktif, dan mendidik yang demokratis akan 

membuat anak mendapat self esteem yang tinggi. 

5) Lingkungan sosial, pembentukan self esteem dimulai dari seseorang 

yang menyadari dirinya berharga atau tidak. Hal ini merupakan hasil 

poses lingkungan, penghargaan, penerimaan dan perlakuan orang 

lain kepadanya, serta kehilangan kasih sayang, penolakaan, 

penghinaan, dan dijauhi teman sebaya akan menurunkan tingkat 

harga diri. Sebaliknya pengalaman, keberhasilan, dan kemasyhuran 

akan meningkatkan harga diri seseorang.
21
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d. Karakteristik Self esteem 

1) Karakteristik Self esteem  yang tinggi 

a) Yakin akan kemampuan diri sendiri 

b) Merasa berguna atas kehadirannya 

c) Memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai sesuatu 

d) Bekerja secara kooperatif dalam kelompok 

e) Memulai percakapan yang ramah dengan orang lain 

 

2) Karakteristik Self esteem yang rendah 

a) Cenderung merasa dirinya tidak berharga 

b) Tidak berani mencari tantangan-tangan baru dalam hidupnya 

c) Lebih senang menghadapi hal-hal yang sudah dikenalnya 

dengan baik dan menyenangkan tanpa perlu ada tuntutan 

d) Cenderung tidak yakin pada pemikiran-pemikiran yang 

dimilikinya 

e) Takut menghadapi respon orang lain 

f)     Takut membina komunikasi dengan orang baru.
22

 

 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan digunakan sebagai perbandingan untuk 

menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan 

bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum diteliti oleh 

orang lain sebagai berikut: 

1.  Ayu Zumaroh Khasanah (2013), mahasiswa jurusan Bimbingan dan 

Konseling Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Negeri 

Semarang, meneliti dengan judul  Meningkatkan Motivasi Belajar 

Siswa Underachiever melalui Layanan Bimbingan Kelompok pada 

Siswa SD Negeri Pakunden Semarang. Temuan Ayu Zumaroh adalah 

motivasi belajar siswa underachiever dapat ditingkatkan melalui 
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 Refnadi, Loc. Cit 
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layanan bimbingan kelompok yang tepat. Perbedaan  penelitian Ayu 

Zumaroh dengan penelitian saya terletak pada variabel Y penelitian,  

variabel Y pada penelitian Ayu Zumaroh adalah motivasi belajar 

sedangkan penelitian sendiri adalah self esteem. Serta pada penelitian 

Ayu Zumaroh tidak menggunakan teknik dalam layanan bimbingan 

kelompok sedangkan penelitian saya menggunakan teknik modelling. 

2.  Inayatul Khafidhoh (2015), mahasiswa Pascasarjana Jurusan 

Bimbingan Konseling Universitas Negeri Semarang, dengan judul 

Pengembangan Model Bimbingan Kelompok dengan teknik Modelling 

untuk meningkatkan Self Regulated Learning di SMP N 13 Semarang 

temuan penelitian Inayatul Khafidhoh adalah self regulated learning 

dapat ditingkatkan melalui pengembangan bimbingan kelompok 

dengan teknik modelling . Perbedaan penelitian Inayatul Khafidhoh 

dengan penelitian saya pada variabel Y. Varibel Y penelitian Inayatul 

adalah self regulated Learning. Sedangkan penelitian saya 

menggunakan variabel Y self esteem. 

3. Asytharika (2016), mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling 

Universitas Lampung, dengan judul Peningkatan harga diri (self 

esteem) dengan layanan konseling kelompok pada siswa kelas VIII 

SMP Negeri Bandar. Temuan penelitian Asytharika adalah pemberian 

layanan konseling kelompok dapat digunakan untuk meningkatkan self 

esteem siswa. Perbedaan penelitian Asytharika terletak pada teknik 

yang digunakan. Pada penelitian Asytharika tidak menggunakan teknik 
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dalam layanan konseling sedangkan yang penelitian saya 

menggunakan teknik modelling. 

4. Indri Reskiana (2018), mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau, dengan judul Efektivitas Rational Emotive 

Behavior Therapy dalam Layanan Konseling  Kelompok Untuk 

Meningkatkan Self Esteem Siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Telekomunikasi Pekanbaru. Temuan penelitian Indri Reskiana adalah 

Rational Emotive Behavior Therapy dalam Layanan Konseling 

Kelompok Efektif Meningkatkan Self Esteem. Perbedaan penelitian 

Indri Reskiana dengan penelitian saya adalah teknik yang digunakan. 

Penelitian Indri Reskiana menggunakan teknik Rational Emotive 

Behavior Therapy sedangkan yang peneliti saya menggunakan teknik 

Modelling. 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan operasional dari semua variabel 

yang dapat diolah dari  defenisi konseptual. Variabel yang akan diteliti 

didefenisikan secara operasional yang menggambarkan cara mengukur 

variabel tersebut, dengan demikian mudah diidentifikasikan dan 

dikumpulkan datanya, karena sudah operasional dan dapat diukur atau 

diobservasi.
23
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Konsep ini membahas efektivitas bimbingan kelompok dengan 

teknik Modelling (variable X) untuk meningkatkan self esteem siswa 

(variable Y). 

1. Indikator bimbingan kelompok dengan teknik modelling (variabel X) 

a. Tahap Pembentukan 

1) Guru pembimbing memberikan salam pembuka dan menerima 

anggota kelompok secara terbuka serta mengucapkan terima 

kasih. 

2) Guru pembimbing memulai kegiatan dengan berdoa. 

3) Guru pembimbing menjelaskan layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik modelling. 

4) Guru pembimbing menjelaskan tujuan layanan bimbingan 

kelompok. 

5) Guru pembimbing menjelaskan cara pelaksanaan layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik modelling. 

6) Guru pembimbing menjelaskan asas-asas layanan  bimbingan 

kelompok. 

7) Perkenalan masing-masing anggota kelompok dilanjutkan 

prosedur teknik modelling. 

b. Tahap Peralihan 

1) Guru pembimbing menjelaskan kembali tentang layanan  

bimbingan kelompok dengan teknik modelling kepada para 
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anggota kelompok dan memberi contoh topik tugas yang akan 

dibahas anggota kelompok dalam membentuk penerimaan diri. 

2) Guru pembimbing menanyakan kesiapan anggota kelompok 

untuk kegiatan lebih lanjut. 

c. Tahap Kegiatan 

1) Pemimpin kelompok menayangkan video yang berkaitan 

dengan topik 

2) Anggota kelompok memperhatikan secara penuh ppada model 

atau tingkah laku yang akan dicontoh 

3) Mengingat, menyimpan dan menggeneralisir informasi serta 

karakteristik model yang akan ditiru 

4) Anggota kelompok menunjukkan perilaku model yang ditiru 

5) Memberikan penguatan pada anggota kelompok yang telah 

menunjukkan perilaku model 

6) Mengevaluasi apakah perilaku model cocok atau tidak dengan 

dirinya 

7) Mengembangkan perilaku yang dikehendaki dengan 

memperhatikan hasil yang diperoleh model setelah melakukan 

perilaku yang dikehendaki. 

8) Mengevaluasi konsekuensi atau hasil untuk memunculkan dan 

mengembangkan perilaku yang dikehendaki. 
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d. Tahap Pengakhiran 

1) Guru pembimbing menjelaskan bahwa kegiatan bimbingan 

kelompok akan diakhiri. 

2) Guru pembimbing meminta anggota kelompok mengemukakan 

kesan dan menilai kemajuan yang dicapai anggota kelompok. 

3) Guru pembimbing memberikan lembar kepuasaan konseli 

terhadap bimbingan kelompok dan jurnal harian siswa untuk 

mengukur tingkat pemahaman anggota kelompok. 

2. Indikator self esteem tinggi 

a. Rasa yakin akan kemampuan diri 

b. Rasa berguna serta rasa bahwa kehadirannya diperlukan 

c. Memiliki prestasi akademik yang baik 

d. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya 

e. Memiliki sikap toleransi yang tinggi 

f. Mampu menjadi pendengar yang baik ketika orang lain yang 

berbicara 

g. Memiliki tingkat kepedulian yang tinggi 

h. Mudah menyesuaikan dengan lingkungan baru 
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D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi  

Adapun yang menjadi asumsi dalam penelitian ini yaitu: 

a. Tingkat self esteem siswa yang berbeda-beda. 

b. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat self esteem  

siswa. 

2.  Hipotesis 

              Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. 

Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan 

pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis dapat dinyatakan 

sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum 

jawaban yang empiric dengan data.
24

 

 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ha:  Layanan bimbingan kelompok dengan teknik modelling efektif 

digunakan untuk meningkatkan self esteem siswa di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 6 Pekanbaru. 

Ho:      Layanan bimbingan kelompok dengan teknik modelling tidak 

efektif  digunakan untuk meningkatkan self steem siswa di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Pekanbaru. 

                                                             
24

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, 

(Bandung:  Alfabeta, 2014), h. 96 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian 

yang digunakan adalah pre-eksperimen dengan The One Group Pre-test 

Post-test Design. Penelitian ini tidak menggunakan kelompok kontrol 

karena hanya memberi perlakuan pada kelompok yang mengalami 

masalah. Desain ini digunakan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai 

yaitu untuk mengetahui peningkatan self esteem siswa setelah diberikan 

layanan bimbingan kelompok dengan teknik modelling. Penelitian ini 

dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut: 

1. Pre-test, dilakukan untuk mengetahui kondisi variabel terikat sebelum 

perlakuan. Hal ini berguna untuk mempelajari pada bagian dan tahap 

mana perlakuan akan diberikan. 

2. Treatment, memberikan perlakuan yaitu dengan melaksanakan layanan 

konseling kelompok 

3. Post-test, dilakukan untuk mengetahui keadaan variabel terikat sesudah 

diberikan perlakukan. Post-test bertujuan untuk melihat bertambah atau 

tidaknya keterampilan berkomunikasi siswa. 

Dalam penelitian ini, akan dicari perbedaan antara kondisi pre-test dan 

post-test keterampilan berkomunikasi siswa. Hasil perbedaan antara kondisi 

pre-test dan post-test merupakan hasil tindakan,  layanan bimbingan kelompok. 
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Rancangan Penelitian The One Group  

Pre-test Post-test Design 

 

Keterangan: 

O1 : Nilai Pre-test 

X : Perlakuan layanan konseling kelompok. 

O2 : Nilai Post-test
1
 

Dalam penelitian ini akan dicari perbedaan antara kondisi pre-test 

dan post-test tentang self esteem siswa. Hasil perbedaannya antara kondisi 

pre-test dan post-test merupakan hasil perlakuan, yaitu bimbingan 

kelompok dengan teknik modelling. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

    Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 

Pekanbaru. Pemilihan lokasi didasari atas persoalan-persoalan yang ingin 

diteliti oleh peneliti ada dilokasi ini, dan permasalahan yang ditemukan 

sesuai dengan bidang ilmu yang peniliti pelajari di Universitas Islam 

Negeri Sultas Syarif Kasim Riau Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan 

Manajemen Pendidikan Islam konsentrasi Bimbingan Konseling. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah siswa yang memiliki self esteem 

rendah. Sedangkan objek penelitian ini adalah efektivitas bimbingan 

kelompok dengan teknik modelling untuk meningkatkan self esteem siswa 

di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Pekanbaru. 

                                                             
1
Jakni, “Metodologi Penelitian Eksperimen Bidang Pendidikan”, (Bandung : Alfabeta, 

2016, ) h. 70 

X O2 O1 
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D.  Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemungkinan ditarik kesimpulannya.
2
 

Populasi dalam penelitian ini adalah 15 siswa  yang memiliki indikasi 

self esteem rendah di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Pekanbaru. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber 

data mewakili seluruh populasi. Besar jumlah sampel yang diinginkan 

menurut Sugiyono tergantung tingkat ketelitian atau kesalahan yang 

diinginkan.
3
 Mengingat jumlah sampel yang tidak banyak, maka 

seluruh populasi ditetapkan sebagai sampel. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai   

berikut: 

1. Observasi  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, di mana 

penelitian melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian 

untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.
4
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2. Memberikan Pre Test 

        Tujuan dari pemberian pre test adalah untuk mengetahui 

bagaimana self esteem siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 6 

Pekanbaru  sebelum diberikan  layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik modelling. Pemberian pre test dalam bentuk daftar pernyataan  

yang berisi indikator self esteem. 

3. Perlakuan (Treatment) 

      Peneliti memberikan perlakuan (treatment) berupa layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik modelling yang dilakukan peneliti 

terhadap sampel yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan 

rancangan yang sudah dibuat oleh peneliti. Pelaksanaan layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik modelling dilaksanakan minimal 8 

kali pertemuan dengan durasi bimbingan kurang lebih 45 menit setiap 

pertemuan. Adapun sesi rancangan kegiatan penelitian treatment tenik 

modelling dalam layanan bimbingan kelompok adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 
 

Table. III. 1 

Rencana Kegiatan Penelitian 

 

No Kegiatan  Keterangan  

1 Uji coba soal-soal pre test dan 

post test self  esteem 

Melakukan uji coba untuk menguji 

kelayakan soal-soal pre test dan post 

test self esteem siswa yang akan 

digunakan. 

2 Wawancara awal dengan guru 

BK 

Wawancara awal untuk 

mengidentifikasi siswa yang akan 

dijadikan subjek dalam penelitian ini, 

yaitu siswa yang self esteemnya 

rendah. 

3 Wawancara awal dengan siswa 

yang akan dijadikan sampel 

penelitian 

Wawancara dilakukan untuk 

mengetahui informasi diri siswa yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini 

dan meminta kesediaannya untuk 

mengikuti layanan bimbingan 

kelompok. 

4 Pre test Memberikan pre test berupa 

angket self esteem siswa untuk 

mengetahui tingkat self esteem 

siswa sebelum diberi perlakuan 

dengan teknik modelling dalam 

layanan bimbingan kelompok. 

5 Treatment  

(pelaksanaan layanan bimbingan 

kelompok)  

Pelaksaan layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik modelling. 

6 

 

 

Post test Memberikan angket skala self esteem 

siswa untuk mengetahui tingkat self 

esteem setelah diberikan perlakuan 

yaitu teknik modelling dalam layanan 

bimbingan kelompok. 

7 Analisis dan membuat laporan Peneliti melakukan analisis data, 

kemudian menyusun dan menyajikan 

data hasil penelitian. 
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Tabel. III. 2 

Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok  

dengan  Teknik Modelling 

 

No. Pertemuan Deskriptif Kegiatan 

 

(1) (2) (3) 

1 Pertama  a. Pemimpin kelompok membuka layanan bimbingan 

kelompok dengan salam dan memberikan layanan 

klasikal untuk membangun hubungan yang baik 
antara pemimpin kelompok dengan anggota 

kelompok. 

b. Pemimpin kelompok menjelaskan maksud dan 

tujuan dilaksanakannya kegiatan bimbingan kepada 

semua anggota kelompok. 

c. Memimpin menanyakan kesiapan anggota untuk 

mengikuti bimbingan kelompok. 

d. Ice Breaking  

 

e. Pemimpin kelompok menjelaskan pengertian self 

esteem 

f. Memberikan kesempatan bagi anggita kelompok 

untuk bertanya terkait materi yang disampaikan. 

g. Pemimpin kelompok mengajak anggota kelompok 

untuk menyimpulkan dari kegiatan pertama ini. 

h. Pemimpin meminta anggota kelompok untuk 

mengungkapkan kesan pada pertemuan ini. 

i. Pemimpin bersama anggota kelompok membuat 

rencana dan kesepakatan untuk pertemuan 

selanjutnya. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pemimpin kelompok mengajak anggota kelompok 

untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok 

dengan teknik modelling. 

b. Pemimpin kelompok menjelaskan pengertian, 

tujuan dan prosedur teknik modelling dalam 

layanan bimbingan kelompok dan menyepakati 

kontrak waktu serta memberikan semangat untuk 

anggota kelompok. 

c. Memimpin kelompok kembali menanyakan 

kesiapan anggota kelompok untuk mengikuti 

layanan bimbingan kelompok. 

d. Pemimpin kelompok meminta anggota kelompok 

untuk  memperhatikan secara penuh pada 

model/tingkah laku yang akan dicontoh. 
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(1) (2) (3) 

 

  Contoh permasalahan: siswa takut dan malu 

mengungkapkan pendapatnya dikelas. Pemimpin 

kelompok meminta anggota kelompok untuk 

mengamati teman sekelasnya yang aktif 

mrngungkapkan pendapat dikelas, mengamati 

bagaimana temannya bertanya, dan apa yang 

dilakukan sebelum dan sesudah bertanya. 

e. Peneliti menjelaskan bahwa sesi kedua dalam 

kegiatan ini akan segera berakhir, peneliti mengajak 

siswa untuk mengevaluasi kegiatan, 

 

3 Ketiga  a. Pada sesi bimbingan ini, pemimpin kelompok 

meminta anggota kelompok untuk mengungkapkan 

informasi atau hal apa yang didapatkan dari 

pengamatannya tersebut. 

b. Pemimpin dan anggota kelompok bersama-sama 

menggeneralisir perilaku dari model. 

c. Pemimpin kelompok meminta anggota kelompok 

untuk mulai melakukan dan mencoba melakukan 

perilaku seperti model. 

4 Keempat  a. Masing-masing anggota kelompok mencoba 

menunjukkan perilaku seperti model, dan mencoba 

bertanya/mengungkapkan pendapat dikelas. 

b. Pemimpin kelompok meminta anggota kelompok 

untuk memberikan tanggapannya mengenai 

perilaku yang ditunjukkan oleh teman-teman 

kelompoknya. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pada sesi bimbingan ini, pemimpin kelompok 

bertanya tentang apa yang telah dilakuan oleh 

masing-masing anggota kelompok. Apakah anggota 

kelompok sudah berani mengungkapkan pendapat 

di kelas atau belum. Jika belum maka pemimpin 

kelompok kembali pada tahap retention dan 

mengupayakan terjadinya perubahan perilaku 

anggota kelompok. 

b. Pemimpin dan anggota kelompok bersama 

mengevaluasi tentang perilaku yang telah dilakukan 

oleh konseli.  

c. Pemimpin kelompok memberikan reinforcement 

kepada anggota kelompok yang telah menunjukkan 

perilaku yang dikehendaki. 

d. Memberikan motivasi untuk meningkatkan perilaku 

tersebut. 
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(1) (2) 

 
(3) 

6 Keenam  a. Peneliti menyampaikan kembali prosedur kegiatan 

teknik modelling dalam layanan bimbingan 

kelompok dan menyampaikan motivasi agar 

layanan berjalan dengan baik dan lancar. 

b. Pemimpin kelompok meminta anggota kelompok 

untuk dapat mengembangkan perilaku yang 

dikehendaki tersebut dengan cara mengamati dan 

memperhatikan konsekuensi/hasil yang diperoleh 

orang lain/model setelah melakukan perilaku yang 

dikehendaki. 

7 ketujuh a. Peneliti menyampaikan kembali prosedur kegiatan 

teknik modelling dalam layanan bimbingan 

kelompok dan menyampaikan motivasi agar 

layanan berjalan dengan baik dan lancar. 

b. Mengevaluasi dan menggenarilisir konsekuensi 

untuk memunculkan dan mengembangkan perilaku 

yang dikehendaki. 

8 kedelapan c. Pemimpin kelompok mengajak siswa melakukan 

kegiatan layanan klasikal membahas dampak dari 

self esteem yang rendah. 

d. Pemimpin kelompok menayangkan video yang 

berkaitan dengan perilaku seseorang yang memiliki 

self esteem yang tinggi. 

e. Pemimpin kelompok mengajak anggota kelompok 

untuk menyimpulkan kegiatan pada pertemuan ini. 

f. Pemimpin kelompok meminta anggota kelompok 

untuk mengungkapkan kesan serta hal apa-apa saja 

yang didapatkan dari sesi pertama sampai sesi 

terakhir. 

g. Peneliti menyampaikan ungkapan terima kasih 

kepada anggota kelompok yang telah berpartisipasi 

selama kegiatan dari sesi pertama sampai sesi ke 

delapan. 

 

 

4. Memberikan Post Test 

         Pemberian post test diberikan setelah treatment yaitu 

bimbingan kelompok dengan teknik modelling. Post test bertujuan 

untuk mengetahui keberhasilan dalam pelaksanaan treatment dan untuk 

mengetahui adanya peningkatan self esteem siswa. Penghitungan skor 
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perubahan setelah dilakukan treatment yaitu dengan membandingkan 

hasil sebelum dan sesudah pemberian treatment. 

 Instrument yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan 

daftar pernyataan perilaku yang mencerminkan self esteem yang 

rendah. Peneliti membuat pernyataan secara tertulis yang akan disebar 

kepada siswa. Pada penelitian ini pengambilan data dilakukan dengan 

skala. Skala tersebut kemudian diberi skor, berdasarkan model skala 

likert. Adapun kategori jawaban untuk skala efektivitas bimbingan 

kelompok dengan  teknik modelling untuk meningkatkan self esteem 

siswa pada tabel III.3 halaman berik 

Table III. 3 

Skor pada Pilihan Jawaban Efektivitas  Bimbingan Kelompok  

dengan Teknik Modelling untuk Meningkatkan  

Self esteem Siswa 

Pernyataan Favourable 

(positif) 

Unfavourable 

(negatif) 

Sangat sesuai (SS) 5 1 

Sesuai (S) 4 2 

Kurang Sesuai (KS) 3 3 

Tidak Sesuai (TS) 2 4 

Sangat Tidak Sesuai (STS) 1 5 

 

Untuk mendapatkan instrument yang baik hendaknya dilakukan uji 

instrument yang terdiri dari uji validitas dan reabilitas dengan bantuan 

program SPSS 21.0 for windows. 
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F. Teknik Analisis Data 

1. Uji Validitas  

Menurut Hartono, validitas adalah ukuran yang menunjukkan 

tingkat kesahilan suatu instrument. Suatu Instrumen dikatakan valid 

apabila mampu digunakan sebagai alat ukur yang mampu mengukur 

dengan tepat sesuai kondisi responden yang sesungguhnya.
5
. Hal ini 

bisa dilakukan dengan korelasi Product Momen. Rumus yang 

digunakan dengan menggunakan nilai hasil adalah sebagai berikut: 

    
             

√           ]            ]
 

Keterangan : 

Rxy : Koefesiensi korelasi antara skor item dan skor total 

∑X : Jumlah skor butir 

∑Y : Jumlah skor total 

∑x
2 

: Jumlah kuadrat butir 

∑Y
2 

: Jumlah kuadrat total  

∑XY : Jumlah perkalian skor item dan skor total 

N   : Jumlah responden 

2. Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas mengacu pada instrument yang dianggap dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik.
6
 Instrumen dikatakan reliabel jika alat 

ukur tersebut menunjukkan hasil yang konsisten, sehingga instrumen 

tersebut dapat digunakan secara aman karena dapat bekerja dengan baik 

pada waktu dan kondisi yang berbeda. Uji reliabilitas instrumen dalam 

                                                             
5
Hartono, Analisis Item Instrumen, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015), h. 105 

6
Ibid, h. 126 
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penelitian ini dengan bantuan program SPSS 21.00 for windows. Adapun 

rumus yang digunakan adalah rumus Cronbach alpha. 

     [
 

     
] [  

   

  
] 

Keterangan : 

    : Nilai reliabilitas 

    : Jumlah varians skor tiap-tiap item 

   : Varians total 

  : Jumlah item 

3. Uji Hipotesis Penelitian 

Untuk menguji keefektifan bimbingan kelompok dengan teknik 

modelling untuk meningkatkan self esteem siswa, maka teknik analisis 

data dalam penelitian ini adalah statistik non parametrik dengan 

menggunakan uji Wilcoxon Signed Rank. Wilcoxon Signed Rank 

digunakan apabila data tidak berdistribusi normal. Dengan demikian 

peneliti dapat melihat perbedaan nilai antara pre test dan post test melalui 

uji wilcoxon dengan rumus:   

                                    

Keterangan: 

n= Jumlah Sampel 

T=Jumlah jenjang kecil 
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Sampel yang digunakan dalam penelitian ini kurang dari 25 maka 

cara perhitungan yang digunakan adalah membandingkan jenjang kecil 

dari pre test dan post test. Dasar pengambilan keputusan untuk menerima 

atau menolak Ho pada uji wilcoxon signed rank adalah sebagai berikut: 

a. Jika probabilitas (Asymp.sig) < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima 

b. Jika probabilitas (asymp.sig) > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak 

4. Deskripsi Data 

Kondisi Self esteem siswa akan dideskripsikan memelalui kategori 

yang diklasifikasikan dengan kriteria sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah 

dan sangat rendah. Kategori dilakukan untuk menempatkan individu dalam 

kelompok-kelompok terpisah secara berjenjang menurut suatu kontinum  

berdasarkan  atribut yang diukur. Untuk menghitung rentangan data atau 

interval, menurut Irianto rumus yang dapat digunakan sebagai berikut: 

   
     

 
 

Keterangan: 

I   = Interval  

 DT  = Data tertinggi  

DR  = Data terendah
7
 

Penghitungan dalam menentukan rentangan skor atau interval skor 

dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut: 

 

                                                             
7
Agus Irianto, Statistik Konsep Dasar Aplikasi dan Perkembangannya, (Jakarta: Kencana, 

2004), h.22 
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Berdasarkan hasil penghitungan yang telah dilakukan. Maka interval 

skor yang didapat sebesar 32. Selanjutnya, peneliti menentukan 

kategorisasi untuk self esteem siswa dapat dilihat pada tabel III.4 halaman 

berikut: 

Tabel. III. 4 

Kategori self esteem Siswa 

 

Skor Kategori 

169-200 Sangat Tinggi 

137-168 Tinggi 

 

 
105-136 Sedang 

73-104 Rendah 

40-72 Sangat Rendah 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

    Berdasarkan analisis data yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya mengenai efektivitas bimbingan kelompok dengan teknik 

modelling untuk meningkatkan self esteem siswa di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 6 Pekanbaru, disimpulkan bahwa: 

1. Tingkat self esteem siswa sebelum diberikan perlakuan (treatment) 

bimbingan kelompok dengan teknik modelling berada pada kategori 

rendah dengan nilai rata-rata 82.  

2. Tingkat self esteem siswa setelah diberikan perlakuan (treatment) 

bimbingan kelompok dengan teknik modelling berada pada kategori 

tinggi dengan nilai rata-rata 165. 

3. Uji Hipotesis bimbingan kelompok dengan teknik modelling untuk 

meningkatkan self esteem siswa dapat dilihat dari Asymp. Sig (2-

tailed) sebesar 0.001 jika dibandingkan dengan signifikasi 5% maka 

0.001 < 0.05 sehingga hipotesis alternatif diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa bimbingan kelompok dengan teknik modelling 

efektif meningkatkan self esteem siswa. 

B. Saran  

    Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian yang telah 

diuraikan, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut: 
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1. Siswa yang telah diberikan bimbingan kelompok dengan teknik 

modelling untuk meningkatkan self esteem siswa agar dapat merubah 

dan menghindari kebiasaan dan perilaku yangdapat menjadikan self 

esteem rendah, dan mempertahankan perilaku yang telah diubah. 

2. Guru bimbingan konseling hendaknya dapat mencoba dan menerapkan 

bimbingan kelompok dengan teknik modelling sebagai salah satu 

teknik yang ada dalam layanan bimbingan dan konseling yang dapat 

menjadikan konseli lebih aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan 

dalam proses pemberian bantuan. 

3. Pihak sekolah hendaknya tetap dapat mendukung setiap pelaksanaan 

layanan bimbingan dan kelompok yang dilaksanakan oleh guru 

bimbingan dan konseling baik dari segi sarana, prasarana dan 

penyediaan waktu yang cukup agar pelaksanaan layanan bimbingan 

dan konseling dapat terlaksana lebih baik lagi. 

4. Bagi peneliti lain diharapkan dapat lebih kreatif dalam memberikan 

layanan bimbingan dan konseling dan dapat mengembangkan 

pengunaan teknik-teknik yang lain dalam memberikan layanan 

bimbingan konseling. 
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KISI-KISI SOAL PRE TEST DAN POST TEST PENELITIAN TENTANG 

LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK DENGAN TEKNIK  

MODELLING UNTUK MENINGKATKAN  

SELF ESTEEM SISWA DI SEKOLAH  

MENENGAH ATAS NEGERI 6  

PEKANBARU 

No Variabel Indikator Sub Indikator Nomor Item Jumlah 

(+) 

Favorable 

(-) 

Unfavorable 

1. Bimbingan 

kelompok 

dengan 

teknik 

modelling 

(V.X) 

1. Tahap 

Pembentukan 

a. Sukarela 

mengikuti 

kegiatan 

b. Tujuan layanan 

c. Asaz layanan 

 

 

1,3 

 

 

- 

 

 

2 

2. Tahap 

Peralihan 

a. Persiapan 

prosedur 

b. Perasaan saat 

mengikuti 

layanan 

 

 

6,8 

 

 

- 

 

 

2 

3. Tahap 

Kegiatan 

a. Penggunaan 

teknik 

modelling 

dalam layanan 

b. Keikutsertaan 

dalam layanan 

dengan teknik 

modelling 

 

 

 

11,12 

 

 

 

13 

 

 

 

3 

4. Tahap 

Pengakhiran 

a. Tindakan 

setelah 

mengikuti 

layanan 

b. Senang 

mengikuti 

layanan 

 

 

38 

 

 

40 

 

 

2 

2. Self Esteem 

(Variabel Y)  

1. Menerima 

diri sendiri 

a. Mensyukuri 

kelebihan yang 

dimiliki 

b. Menyadari 

kekurangan 

pada diri 

c. Menerima 

kekurangan 

yang dimiliki 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

7,10,22 

 

 

 

 

4 

2. Berfikir a. Tidak    



positif membanding-

bandingkan diri 

dengan orang 

lain 

b. Tidak iri dengan 

kehidupan 

orang lain 

c. Memiliki 

keyakinan jika 

dia dapat 

berhasil sesuai 

dengan usaha 

 

 

 

 

18,30,33, 

35, 

 

 

 

 

 

5,27 

 

 

 

 

6 

3. Memiliki 

aktifitas yang 

cenderung 

untuk 

memperbaiki 

diri 

a. Memiliki jadwal 

kegiatan sehari-

hari 

b. Yakin dapat 

melakukan hal-

hal baik 

c. Bertanggung 

jawab dengan 

diri sendiri 

d. Mandiri dalam 

mengerjakan 

tugas sekolah 

e. Membagi waktu 

belajar dengan 

aktifitas lain 

 

 

 

 

 

15,19,24 

 

 

 

 

 

20,34 

 

 

 

 

 

6 

4. Evaluasi diri a. Intropeksi diri 

ketika gagal 

b. Tidak mudah 

putus asa 

c. Menerima 

masukan dari 

orang lain 

 

 

 

2,4,23 

 

 

 

- 

 

 

 

3 

5. Aktif 

disekitar 

lingkungan 

a. Bersosialisasi 

dengan baik 

b. Aktif dalam 

organissi 

sekolah dan luar 

sekolah 

c. Tidak 

membedakan 

dalam memilih 

teman seperti 

keadaan 

ekonomi, 

 

 

 

 

 

 

14,32 

 

 

 

 

 

 

17,28 

 

 

 

 

 

 

4 



agama, ras dan 

lain-lain 

6. Percaya 

dengan 

kemampuan 

yang dimiliki 

a. Yakin akan 

kemampuan diri 

b. Berusaha 

melakukan yang 

terbaik 

 

 

21,37 

 

 

9,31 

 

 

4 

 

7. Penyesuaian 

diri dengan 

lingkungan 

a. Mudah 

menyesuaikan 

diri 

b. Memiliki rasa 

toleransi 

 

 

16,26 

 

 

 

 

 

2 

8. Berani 

mengambil 

resiko 

a. Berani 

mengemukakan 

pendapat 

b. Dapat 

mengambil 

keputusan 

dengan bijak 

c. Berani 

mengambil 

risiko 

 

 

 

 

29,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

total 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMEN PENELITIAN 

LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK DENGAN TEKNIK MODELLING 

UNTUK MENINGKATKAN SELF ESTEEM SISWA DI SEKOLAH 

MENENGAH ATAS NEGERI 6 PEKANBARU 

A. Pengantar 

Pernyataan yang ada di dalam angket ini disusun untuk mengetahui 

gambaran self esteem yang terdapat dalam diri Anda saat ini. Jawaban ini 

tidak berpengaruh terhadap prestasi Anda. Oleh karena itu diharapkan 

Anda dapat memberikan jawaban yang menggambarkan bagaimana 

keadaan Anda yang sebenarnya dengan jujur karena identitas atau nama 

dirahasiakan dan kerahasiaan jawaban Anda terjamin oleh peneliti. Atas 

perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih 

B. Petunjuk Pengisian 

di bawah ini ada pernyataan-pernyataan. Cara mmenjawab angket ini 

dengan memberikan tanda ceklis (√) pada kolom yang sesuai dengan 

keadaan Anda. Alternatif jawabannya ialah: 

SS :Sangat Sesuai 

S : Sesuai 

KS :Kurang Sesuai 

TS :Tidak Sesuai 

STS :Sangat Tidak Sesuai 

Contoh: 

Jika menurut Anda pernyataan di bawah ini sangat sesuai dengan Anda, 

maka berikan tanda ceklis (√) pada kolom SS 

 

No. Pernyataan SS S KS TS STS 

1. Menerima kritikan dari 

orang lain 

   √     



Dari contoh pernyataan di atas menunjukkan bahwa tanda yang 

Anda pilih pada pilihan respon yaitu sangat sesuai dengan diri Anda. 

 

C. Identitas Responden 

Nama   : 

Jenis Kelamin  : 

Kelas   : 

Tanggal Pengisian : 

D. Pernyataan  

Isilah kolom respon di bawah ini dengan jujur dan teliti sesuai 

dengan persepsi atau pendapat Anda, diharapkan tidak ada kolom yang 

kosong saat mengisi atau menjawab pernyataan ini. 

No. Pernyataan Pilihan Jawaban 

SS S KS TS STS 

1. Layanan bimbingan kelompok 

dilaksanakan dengan sukarela 

     

2. Introspeksi diri saat mengalami 

kegagalan 

     

3. Tujuan dilaksanakannya 

layanan bimbingan kelompok 

dapat difahami 

     

4. Membanding-bandingkan diri 

sendiri dengan orang lain 

     

5. Lebih suka menyendiri daripada 

bermain dengan teman-teman 

dikelas 

     

6. tidak nyaman mengikuti 

layanan bimbingan kelompok 
dengan teknik modelling untuk 

meningkatkan self esteem 

     

7. Membutuhkan waktu lama 

untuk menyesuaikan diri 

     



8.  lebih mengerti dengan 

diulangnya kembali tujuan dan 

asaz layanan bimbingan 

kelompok pada tahap peralihan 

     

9. Takut salah saat mengemukakan 

pendapat 

     

10. tidak yakin akan keberhasilan 

terhadap sesuatu yang dilakukan 

     

11. Layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik modelling 

menarik untuk dilaksanakan 

     

12. Pertama kali mengikuti layanan 

bimbingan kelompok dengan 

teknik modelling 

     

13. Tidak memahami prosedur 

pelaksanaan teknik modelling 

dalam layanan bimbingan 

kelompok 

     

14. Tidak memilih-milih dalam 

berteman 

     

15. Kegiatan belajar terjadwal 

dengan baik 

     

16. Bersikap toleran dan 

menghargai perbedaan 

     

17. Iri dengan kelebihan orang lain      

18. Berusaha saat mengalami 

kegagalan 

     

19. Telat dalam mengumpulkan 

tugas/PR 

     

20. Memiliki semangat yang tinggi 

dalam mengikuti belajar dikelas 

     

21. Merasa bodoh dibanding teman-

teman kelas yang lain 

     

22. Merasa tidak memiliki bakat 

apapun 

     

23. Kegagalan yang dialami 

memotivasi untuk belajar lebih 

baik 

     

24. Bersyukur dengan keadaan 

hidup  

     

25. Mudah menyesuaikan diri di 

lingkungan baru 

     

26. Tidak pernah terlambat masuk 

sekolah 

     



27. Iri dengan teman yang nilainya 

lebih baik 

     

28. Dapat menyampaikan pendapat 

dikelas dengan suara yang jelas 

     

29. Mengeluh saat merasa kesulitan      

30. Menerima apapun hasil yang 

didapatkan 

     

31. Bergaul dengan siapa saja tanpa 

membeda-bedakan status, ras, 

agama dll 

     

32. Teman-teman harus patuh 

dengan apa yang saya inginkan 

     

33. Bergantung dengan orang lain 

dalam berbagai hal 

     

34. Sulit membagi waktu antara 

belajar dengan kegiatan lain 

     

35. Dapat mengambil keputusan 

sendiri 

     

36. Melalukan yang terbaik dalam 

melakukan sesuatu 

     

37. Mudah tersinggung dengan 

perkataan orang lain 

     

38. Melakukan apa yang didapatkan 

dalam layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik 

modelling untuk meningkatkan 

self esteem di luar sesi 

bimbingan 

     

39. Menerima seluruh kelemahan 

atau kekurangan yang ada 

dalam diri  

     

40. layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik modelling tidak 

perlu dilaksanakan karena 

membosankan 

     

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL) 

BIMBINGAN KELOMPOK 

 

A Komponen  Layanan Dasar 

B Bidang Layanan Pribadi 

C Topik / Tema Layanan Meningkatkan self esteem  

D Fungsi Layanan Pemahaman dan pengembangan 

E Tujuan Umum Peserta didik/konseli  mampu memahami 

pentingnya memiliki self esteem yang baik 

F Tujuan Khusus 1. Peserta didik/konseli dapat memahami apa itu 

self esteem 

2. Peserta didik/konseli dapat memahami penting 

memiliki self esteem yang tinggi 

3. Peserta didik/konseli dapat langkah-langkah 

dalam merubah perilaku yang dapat merugikan 

diri sendiri 

 

G Sasaran Layanan  (kelompok Bimbingan) 

H Materi Layanan 1. Pengertian self esteem 

2. Langkah-langkah dalam membangun self esteem 

3. Karakteristik self esteem rendah dan tinggi 

I Waktu  1 x  60 Menit 

J Sumber Materi 1. Bradley T. Erford. 2016. 40 Teknik yang harus 

Diketahui Setiap Konselor. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 

2. Refnadi. 2018. Konsep Self Esteem Serta 

Implikasinya pada Siswa. Jurnal Pendidikan 

Indonesia, Vol. 4 No. 1,  April, ISSN: 2476-

9886. 

 

K Metode/Teknik modelling 

L Media / Alat  Laptop 

M Pelaksanaan 

1. Tahap Awal /Pedahuluan 

a.   Pernyataan Tujuan 

 

 

1. Praktikan membuka dengan salam dan berdoa 

2. Membina hubungan baik dengan peserta didik 

(menanyakan kabar, pelajaran sebelumnya, ice 

breaking) 

3. Menyampaikan tujuan-tujuan khusus yang akan 

dicapai  

b.  Penjelasan tentang 1.Memberikan langkah-langkah kegiatan, tugas dan 



langkah-langkah 

kegiatan 

tanggung jawab peserta didik 

2. Kontrak layanan (kesepakatan layanan), hari ini 

kita akan melakukan kegiatan selama 1 jam 

pelayanan, kita sepakat akan melakukan dengan 

baik. 

 

c. Mengarahkan 

kegiatan 

(konsolidasi) 

Guru BK/Konselor memberikan penejelasan 

tentang topik yang akan dibicarakan 

 

d. Tahap peralihan  

     ( Transisi) 

1. Praktikan menanyakan kesiapan peserta 

didik melaksanakan kegiatan, dan memulai 

ke tahap inti 

2. Praktikan memberi kesempatan bertanya 

kepada setiap kelompok tentang tugas-tugas 

yang belum mereka pahami 

3. Praktikan menjelaskan kembali secara 

singkat tentang tugas dan tanggung jawab 

peserta dalam melakukan kegiatan. 

4. Praktikan kembali menanyakan kesiapan 

para peserta untuk melaksanakan tugas 

5. Setelah semua peserta menyatakan siap, 

kemudian masuk ke tahap inti 

2. Tahap Inti 

  

 Pengungkapkan 

perasaan pemikiran dan 

pengalaman tentang apa 

yang terjadi dalam 

kegiatan bimbingan 

(refleksi) 

1. refleksi identifikasi, praktikan 

mengidentifikasi respon anggota kelompok 

melalui pertanyaan yang mengungkapkan 

pengalaman peserta tentang apa yang 

terjadi saat mengikuti kegiatan. Pertanyaan-

pertanyaan refleksi mengacu pada 

pengukuran pencapaian apa yang diketahui 

(pengenalan) 

2. refleksi analisis, praktikan mengajak 

konseli untuk menganalisis dan memikirkan 

sebab-sebab mengapa mereka menunjukkan 



perilaku tertentu dan apa yang dilanjutkan 

selanjutnya. 

3. Praktikan mengajak peserta membuat 

rencana tindakan untuk memperbaiki 

perilaku yang dianggap  sebagai kelemahan 

diri. Kemudian praktikan mengajukan 

pertanyaan tentang rencana tindakan untuk 

memperbaiki perilaku sebagai tanda peserta 

didik memiliki kesadaran untuk berubah 

 

 3. Tahap Pengakhiran  

 Menutup kegiatan dan 

tindak lanjut 

1. praktikan memberikan penguatan terhadap 

aspek-aspek yang ditemukan oleh peserta 

dalam suatu kerja kelompok 

2. merencanakan tindak lanjut, yaitu 

mengembangkan aspek kerjasama 

3. menutup kegiatan layanan 

 

N Evaluasi 

 1.  Evaluasi Proses Guru BK atau konselor melakukan evaluasi dengan 

memperhatikan proses yang terjadi : 

1. praktikan terlibat dalam menumbuhkan 

antusias peserta dalam mengikuti kegiatan. 

2. Praktikan membangun dinamika kelompok 

3. praktikan memberikan penguatan peserta 

dalam membuat langka yang akan 

dilakukannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL) 

BIMBINGAN KELOMPOK 

 

A Komponen  Layanan Dasar 

B Bidang Layanan Pribadi 

C Topik / Tema Layanan Meningkatkan self esteem  

D Fungsi Layanan Pemahaman dan pengembangan 

E Tujuan Umum Peserta didik/konseli  mampu memahami 

pentingnya memiliki self esteem yang baik 

F Tujuan Khusus 1. Peserta didik/konseli dapat memahami apa itu 

self esteem 

2. Peserta didik/konseli dapat memahami penting 

memiliki self esteem yang tinggi 

3. Peserta didik/konseli dapat langkah-langkah 

dalam merubah perilaku yang dapat merugikan 

diri sendiri 

 

G Sasaran Layanan (kelompok bimbingan) 

H Materi Layanan 1. Pengertian self esteem 

2. Langkah-langkah dalam membangun self esteem 

3. Karakteristik self esteem rendah dan tinggi 

I Waktu  1 x  60 Menit 

J Sumber Materi 1. Bradley T. Erford. 2016. 40 Teknik yang harus 

Diketahui Setiap Konselor. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 

2. Refnadi. 2018. Konsep Self Esteem Serta 

Implikasinya pada Siswa. Jurnal Pendidikan 

Indonesia, Vol. 4 No. 1,  April, ISSN: 2476-

9886. 

 

K Metode/Teknik modelling 

L Media / Alat  Laptop 

M Pelaksanaan 

1. Tahap Awal /Pedahuluan 

a.   Pernyataan Tujuan 

 

 

1. Praktikan membuka dengan salam dan berdoa 

2. Membina hubungan baik dengan peserta didik 

(menanyakan kabar, pelajaran sebelumnya, ice 

breaking) 

3. Menyampaikan tujuan-tujuan khusus yang akan 

dicapai  

b.  Penjelasan tentang 1.Memberikan langkah-langkah kegiatan, tugas dan 



langkah-langkah 

kegiatan 

tanggung jawab peserta didik 

2. Kontrak layanan (kesepakatan layanan), hari ini 

kita akan melakukan kegiatan selama 1 jam 

pelayanan, kita sepakat akan melakukan dengan 

baik. 

 

c. Mengarahkan 

kegiatan 

(konsolidasi) 

Guru BK/Konselor memberikan penejelasan 

tentang topik yang akan dibicarakan 

 

d. Tahap peralihan  

     ( Transisi) 

1. Praktikan menanyakan kesiapan peserta didik 

melaksanakan kegiatan, dan memulai ke tahap 

inti 

2. Praktikan memberi kesempatan bertanya kepada 

setiap kelompok tentang tugas-tugas yang belum 

mereka pahami 

3. Praktikan menjelaskan kembali secara singkat 

tentang tugas dan tanggung jawab peserta dalam 

melakukan kegiatan. 

4. Praktikan kembali menanyakan kesiapan para 

peserta untuk melaksanakan tugas 

5. Setelah semua peserta menyatakan siap, 

kemudian masuk ke tahap inti 

2. Tahap Inti 

  

 Pengungkapkan 

perasaan, pemikiran 

dan pengalaman tentang 

apa yang terjadi dalam 

kegiatan bimbingan 

(refleksi) 

1. refleksi identifikasi, praktikan mengidentifikasi 

respon anggota kelompok melalui pertanyaan 

yang mengungkapkan pengalaman peserta 

tentang apa yang terjadi saat mengikuti kegiatan. 

Pertanyaan-pertanyaan refleksi mengacu pada 

pengukuran pencapaian apa yang diketahui 

(pengenalan) 

2. refleksi analisis, praktikan mengajak konseli 

untuk menganalisis dan memikirkan sebab-

sebab mengapa mereka menunjukkan perilaku 

tertentu dan apa yang dilanjutkan selanjutnya. 



3. Praktikan mengajak peserta membuat rencana 

tindakan untuk memperbaiki perilaku yang 

dianggap  sebagai kelemahan diri. Kemudian 

praktikan mengajukan pertanyaan tentang 

rencana tindakan untuk memperbaiki perilaku 

sebagai tanda peserta didik memiliki kesadaran 

untuk berubah 

 

 3. Tahap Pengakhiran  

 Menutup kegiatan dan 

tindak lanjut 

1. praktikan memberikan penguatan terhadap 

aspek-aspek yang ditemukan oleh peserta dalam 

suatu kerja kelompok 

2. merencanakan tindak lanjut, yaitu 

mengembangkan aspek kerjasama 

3. menutup kegiatan layanan 

 

N Evaluasi 

 1.  Evaluasi Proses Guru BK atau konselor melakukan evaluasi 

dengan memperhatikan proses yang terjadi : 

1. praktikan terlibat dalam menumbuhkan 

antusias peserta dalam mengikuti 

kegiatan. 

2. Praktikan membangun dinamika 

kelompok 

3. praktikan memberikan penguatan 

peserta dalam membuat langka yang 

akan dilakukannya 

 

2.  Evaluasi Hasil Evaluasi dengan instrumen yang sudah 

disiapkan, antara lain : 

1. mengajukan pertanyaan untuk 

mengungkap pengalaman konseli dalam 

bimbingan kelompok 

2.  mengamati perubahan perilaku peserta 

setelah bimbingan kelompok 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL) 

BIMBINGAN KELOMPOK 

 

A Komponen  Layanan Dasar 

B Bidang Layanan Pribadi 

C Topik / Tema Layanan Meningkatkan self esteem  

D Fungsi Layanan Pemahaman dan pengembangan 

E Tujuan Umum Peserta didik/konseli  mampu memahami 

pentingnya memiliki self esteem yang baik 

F Tujuan Khusus 1. Peserta didik/konseli dapat memahami apa itu 

self esteem 

2. Peserta didik/konseli dapat memahami penting 

memiliki self esteem yang tinggi 

3. Peserta didik/konseli dapat langkah-langkah 

dalam merubah perilaku yang dapat merugikan 

diri sendiri 

 

G Sasaran Layanan  (kelompok bimbingan) 

H Materi Layanan 1. Pengertian self esteem 

2. Langkah-langkah dalam membangun self esteem 

3. Karakteristik self esteem rendah dan tinggi 

I Waktu  1 x  60 Menit 

J Sumber Materi 1. Bradley T. Erford. 2016. 40 Teknik yang harus 

Diketahui Setiap Konselor. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 

2. Refnadi. 2018. Konsep Self Esteem Serta 

Implikasinya pada Siswa. Jurnal Pendidikan 

Indonesia, Vol. 4 No. 1,  April, ISSN: 2476-

9886. 

 

K Metode/Teknik modelling 

L Media / Alat  Laptop 

M Pelaksanaan 

1. Tahap Awal /Pedahuluan 

a.   Pernyataan Tujuan 

 

 

1. Praktikan membuka dengan salam dan 

berdoa 

2. Membina hubungan baik dengan 

peserta didik (menanyakan kabar, 

pelajaran sebelumnya, ice breaking) 

3.  Menyampaikan tujuan-tujuan khusus 

yang akan dicapai  



b.  Penjelasan tentang 

langkah-langkah kegiatan 

1.Memberikan langkah-langkah kegiatan, tugas 

dan tanggung jawab peserta didik 

2. Kontrak layanan (kesepakatan layanan), hari 

ini kita akan melakukan kegiatan selama 1 

jam pelayanan, kita sepakat akan melakukan 

dengan baik. 

 

c. Mengarahkan kegiatan 

(konsolidasi) 

Guru BK/Konselor memberikan penejelasan 

tentang topik yang akan dibicarakan 

 

d. Tahap peralihan  

     ( Transisi) 

1. Praktikan menanyakan kesiapan peserta 

didik melaksanakan kegiatan, dan 

memulai ke tahap inti 

2. Praktikan memberi kesempatan 

bertanya kepada setiap kelompok 

tentang tugas-tugas yang belum mereka 

pahami 

3. Praktikan menjelaskan kembali secara 

singkat tentang tugas dan tanggung 

jawab peserta dalam melakukan 

kegiatan. 

4. Praktikan kembali menanyakan 

kesiapan para peserta untuk 

melaksanakan tugas 

5. Setelah semua peserta menyatakan siap, 

kemudian masuk ke tahap inti 

2. Tahap Inti 

  

 Pengungkapkan perasaan, 

pemikiran dan pengalaman 

tentang apa yang terjadi 

dalam kegiatan bimbingan 

(refleksi) 

1. refleksi identifikasi, praktikan 

mengidentifikasi respon anggota 

kelompok melalui pertanyaan yang 

mengungkapkan pengalaman peserta 

tentang apa yang terjadi saat mengikuti 

kegiatan. Pertanyaan-pertanyaan 

refleksi mengacu pada pengukuran 



pencapaian apa yang diketahui 

(pengenalan) 

2. refleksi analisis, praktikan mengajak 

konseli untuk menganalisis dan 

memikirkan sebab-sebab mengapa 

mereka menunjukkan perilaku tertentu 

dan apa yang dilanjutkan selanjutnya. 

3. Praktikan mengajak peserta membuat 

rencana tindakan untuk memperbaiki 

perilaku yang dianggap  sebagai 

kelemahan diri. Kemudian praktikan 

mengajukan pertanyaan tentang rencana 

tindakan untuk memperbaiki perilaku 

sebagai tanda peserta didik memiliki 

kesadaran untuk berubah 

 3. Tahap Pengakhiran  

 Menutup kegiatan dan 

tindak lanjut 

1. praktikan memberikan penguatan 

terhadap aspek-aspek yang ditemukan 

oleh peserta dalam suatu kerja 

kelompok 

2. merencanakan tindak lanjut, yaitu 

mengembangkan aspek kerjasama 

3. menutup kegiatan layanan 

N Evaluasi 

 1.  Evaluasi Proses Guru BK atau konselor melakukan evaluasi 

dengan memperhatikan proses yang terjadi : 

1. praktikan terlibat dalam menumbuhkan 

antusias peserta dalam mengikuti 

kegiatan. 

2. Praktikan membangun dinamika 

kelompok 

3. praktikan memberikan penguatan 

peserta dalam membuat langka yang 

akan dilakukannya 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL) 

BIMBINGAN KELOMPOK 

 

A Komponen  Layanan Dasar 

B Bidang Layanan Pribadi 

C Topik / Tema Layanan Meningkatkan self esteem  

D Fungsi Layanan Pemahaman dan pengembangan 

E Tujuan Umum Peserta didik/konseli  mampu memahami 

pentingnya memiliki self esteem yang baik 

F Tujuan Khusus 1. Peserta didik/konseli dapat memahami apa itu 

self esteem 

2. Peserta didik/konseli dapat memahami penting 

memiliki self esteem yang tinggi 

3. Peserta didik/konseli dapat langkah-langkah 

dalam merubah perilaku yang dapat merugikan 

diri sendiri 

 

G Sasaran Layanan (kelompok bimbingan) 

H Materi Layanan 1. Pengertian self esteem 

2. Langkah-langkah dalam membangun self esteem 

3. Karakteristik self esteem rendah dan tinggi 

I Waktu  1 x  60 Menit 

J Sumber Materi 1. Bradley T. Erford. 2016. 40 Teknik yang harus 

Diketahui Setiap Konselor. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 

2. Refnadi. 2018. Konsep Self Esteem Serta 

Implikasinya pada Siswa. Jurnal Pendidikan 

Indonesia, Vol. 4 No. 1,  April, ISSN: 2476-

9886. 

 

K Metode/Teknik modelling 

L Media / Alat  Laptop 

M Pelaksanaan 

1. Tahap Awal /Pedahuluan 

a.   Pernyataan Tujuan 

 

 

1. Praktikan membuka dengan salam dan 

berdoa 

2. Membina hubungan baik dengan peserta 

didik (menanyakan kabar, pelajaran 

sebelumnya, ice breaking) 

3. Menyampaikan tujuan-tujuan khusus yang 

akan dicapai  



b.  Penjelasan tentang 

langkah-langkah kegiatan 

1.Memberikan langkah-langkah kegiatan, tugas 

dan tanggung jawab peserta didik 

2. Kontrak layanan (kesepakatan layanan), hari 

ini kita akan melakukan kegiatan selama 1 

jam pelayanan, kita sepakat akan melakukan 

dengan baik. 

 

c. Mengarahkan kegiatan 

(konsolidasi) 

Guru BK/Konselor memberikan penejelasan 

tentang topik yang akan dibicarakan 

 

d. Tahap peralihan  

     ( Transisi) 

1. Praktikan menanyakan kesiapan peserta 

didik melaksanakan kegiatan, dan memulai 

ke tahap inti 

2. Praktikan memberi kesempatan bertanya 

kepada setiap kelompok tentang tugas-tugas 

yang belum mereka pahami 

3. Praktikan menjelaskan kembali secara 

singkat tentang tugas dan tanggung jawab 

peserta dalam melakukan kegiatan. 

4. Praktikan kembali menanyakan kesiapan 

para peserta untuk melaksanakan tugas 

5. Setelah semua peserta menyatakan siap, 

kemudian masuk ke tahap inti 

2. Tahap Inti 

  

 Pengungkapkan perasaan, 

pemikiran dan pengalaman 

tentang apa yang terjadi 

dalam kegiatan bimbingan 

(refleksi) 

1. refleksi identifikasi, praktikan 

mengidentifikasi respon anggota 

kelompok melalui pertanyaan yang 

mengungkapkan pengalaman peserta 

tentang apa yang terjadi saat mengikuti 

kegiatan. Pertanyaan-pertanyaan 

refleksi mengacu pada pengukuran 

pencapaian apa yang diketahui 

(pengenalan) 

2. refleksi analisis, praktikan mengajak 



konseli untuk menganalisis dan 

memikirkan sebab-sebab mengapa 

mereka menunjukkan perilaku tertentu 

dan apa yang dilanjutkan selanjutnya. 

3. Praktikan mengajak peserta membuat 

rencana tindakan untuk memperbaiki 

perilaku yang dianggap  sebagai 

kelemahan diri. Kemudian praktikan 

mengajukan pertanyaan tentang rencana 

tindakan untuk memperbaiki perilaku 

sebagai tanda peserta didik memiliki 

kesadaran untuk berubah 

 

 3. Tahap Pengakhiran  

 Menutup kegiatan dan 

tindak lanjut 

1. praktikan memberikan penguatan 

terhadap aspek-aspek yang ditemukan 

oleh peserta dalam suatu kerja 

kelompok 

2. merencanakan tindak lanjut, yaitu 

mengembangkan aspek kerjasama 

3. menutup kegiatan layanan 

 

N Evaluasi 

 1.  Evaluasi Proses Guru BK atau konselor melakukan evaluasi 

dengan memperhatikan proses yang terjadi : 

1. praktikan terlibat dalam menumbuhkan 

antusias peserta dalam mengikuti 

kegiatan. 

2. Praktikan membangun dinamika 

kelompok 

3. praktikan memberikan penguatan 

peserta dalam membuat langka yang 

akan dilakukannya 
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3. Peserta didik/konseli dapat langkah-langkah 
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K Metode/Teknik modelling 

L Media / Alat  Laptop 

M Pelaksanaan 

1. Tahap Awal /Pedahuluan 

a.   Pernyataan Tujuan 

 

 

1. Praktikan membuka dengan salam dan 

berdoa 

2. Membina hubungan baik dengan peserta 

didik (menanyakan kabar, pelajaran 

sebelumnya, ice breaking) 

3. Menyampaikan tujuan-tujuan khusus yang 

akan dicapai  



b.  Penjelasan tentang 

langkah-langkah kegiatan 

1.Memberikan langkah-langkah kegiatan, tugas 

dan tanggung jawab peserta didik 

2. Kontrak layanan (kesepakatan layanan), hari 

ini kita akan melakukan kegiatan selama 1 

jam pelayanan, kita sepakat akan melakukan 

dengan baik. 

 

c. Mengarahkan kegiatan 

(konsolidasi) 

Guru BK/Konselor memberikan penejelasan 

tentang topik yang akan dibicarakan 

 

d. Tahap peralihan  

     ( Transisi) 

1. Praktikan menanyakan kesiapan peserta 

didik melaksanakan kegiatan, dan 

memulai ke tahap inti 

2. Praktikan memberi kesempatan 

bertanya kepada setiap kelompok 

tentang tugas-tugas yang belum mereka 

pahami 

3. Praktikan menjelaskan kembali secara 

singkat tentang tugas dan tanggung 

jawab peserta dalam melakukan 

kegiatan. 

4. Praktikan kembali menanyakan 

kesiapan para peserta untuk 

melaksanakan tugas 

5. Setelah semua peserta menyatakan siap, 

kemudian masuk ke tahap inti 

2. Tahap Inti 

  

 Pengungkapkan perasaan, 

pemikiran dan pengalaman 

tentang apa yang terjadi 

dalam kegiatan bimbingan 

(refleksi) 

1. refleksi identifikasi, praktikan 

mengidentifikasi respon anggota 

kelompok melalui pertanyaan yang 

mengungkapkan pengalaman peserta 

tentang apa yang terjadi saat mengikuti 

kegiatan. Pertanyaan-pertanyaan 

refleksi mengacu pada pengukuran 



pencapaian apa yang diketahui 

(pengenalan) 

2. refleksi analisis, praktikan mengajak 

konseli untuk menganalisis dan 

memikirkan sebab-sebab mengapa 

mereka menunjukkan perilaku tertentu 

dan apa yang dilanjutkan selanjutnya. 

3. Praktikan mengajak peserta membuat 

rencana tindakan untuk memperbaiki 

perilaku yang dianggap  sebagai 

kelemahan diri. Kemudian praktikan 

mengajukan pertanyaan tentang rencana 

tindakan untuk memperbaiki perilaku 

sebagai tanda peserta didik memiliki 

kesadaran untuk berubah 

 

 3. Tahap Pengakhiran  

 Menutup kegiatan dan 

tindak lanjut 

1. praktikan memberikan penguatan 

terhadap aspek-aspek yang ditemukan 

oleh peserta dalam suatu kerja 

kelompok 

2. merencanakan tindak lanjut, yaitu 

mengembangkan aspek kerjasama 

3. menutup kegiatan layanan 

 

N Evaluasi 

 1.  Evaluasi Proses Guru BK atau konselor melakukan evaluasi 

dengan memperhatikan proses yang terjadi : 

1. praktikan terlibat dalam menumbuhkan 

antusias peserta dalam mengikuti 

kegiatan. 

2. Praktikan membangun dinamika 

kelompok 

3. praktikan memberikan penguatan 

peserta dalam membuat langka yang  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL) 

BIMBINGAN KELOMPOK 

 

A Komponen  Layanan Dasar 

B Bidang Layanan Pribadi 

C Topik / Tema Layanan Meningkatkan self esteem  

D Fungsi Layanan Pemahaman dan pengembangan 

E Tujuan Umum Peserta didik/konseli  mampu memahami 

pentingnya memiliki self esteem yang baik 

F Tujuan Khusus 1. Peserta didik/konseli dapat memahami apa itu 

self esteem 

2. Peserta didik/konseli dapat memahami penting 

memiliki self esteem yang tinggi 

3. Peserta didik/konseli dapat langkah-langkah 

dalam merubah perilaku yang dapat merugikan 

diri sendiri 

 

G Sasaran Layanan  (kelompok bimbingan) 

H Materi Layanan 1. Pengertian self esteem 

2. Langkah-langkah dalam membangun self esteem 

3. Karakteristik self esteem rendah dan tinggi 

I Waktu  1 x  60 Menit 

J Sumber Materi 1. Bradley T. Erford. 2016. 40 Teknik yang harus 

Diketahui Setiap Konselor. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 

2. Refnadi. 2018. Konsep Self Esteem Serta 

Implikasinya pada Siswa. Jurnal Pendidikan 

Indonesia, Vol. 4 No. 1,  April, ISSN: 2476-

9886. 

 

K Metode/Teknik modelling 

L Media / Alat  Laptop 

M Pelaksanaan 

1. Tahap Awal /Pedahuluan 

a.   Pernyataan Tujuan 

 

 

1. Praktikan membuka dengan salam dan 

berdoa 

2. Membina hubungan baik dengan 

peserta didik (menanyakan kabar, 

pelajaran sebelumnya, ice breaking) 

3. Menyampaikan tujuan-tujuan khusus 

yang akan dicapai  



b.  Penjelasan tentang 

langkah-langkah kegiatan 

1.Memberikan langkah-langkah kegiatan, tugas 

dan tanggung jawab peserta didik 

2. Kontrak layanan (kesepakatan layanan), hari 

ini kita akan melakukan kegiatan selama 1 

jam pelayanan, kita sepakat akan melakukan 

dengan baik. 

 

c. Mengarahkan kegiatan 

(konsolidasi) 

Guru BK/Konselor memberikan penejelasan 

tentang topik yang akan dibicarakan 

 

d. Tahap peralihan  

     ( Transisi) 

1. Praktikan menanyakan kesiapan peserta 

didik melaksanakan kegiatan, dan 

memulai ke tahap inti 

2. Praktikan memberi kesempatan 

bertanya kepada setiap kelompok 

tentang tugas-tugas yang belum mereka 

pahami 

3. Praktikan menjelaskan kembali secara 

singkat tentang tugas dan tanggung 

jawab peserta dalam melakukan 

kegiatan. 

4. Praktikan kembali menanyakan 

kesiapan para peserta untuk 

melaksanakan tugas 

5. Setelah semua peserta menyatakan siap, 

kemudian masuk ke tahap inti 

2. Tahap Inti 

  

 Pengungkapkan perasaan, 

pemikiran dan pengalaman 

tentang apa yang terjadi 

dalam kegiatan bimbingan 

(refleksi) 

1. refleksi identifikasi, praktikan 

mengidentifikasi respon anggota 

kelompok melalui pertanyaan yang 

mengungkapkan pengalaman peserta 

tentang apa yang terjadi saat mengikuti 

kegiatan. Pertanyaan-pertanyaan 

refleksi mengacu pada pengukuran 



pencapaian apa yang diketahui 

(pengenalan) 

2. refleksi analisis, praktikan mengajak 

konseli untuk menganalisis dan 

memikirkan sebab-sebab mengapa 

mereka menunjukkan perilaku tertentu 

dan apa yang dilanjutkan selanjutnya. 

3. Praktikan mengajak peserta membuat 

rencana tindakan untuk memperbaiki 

perilaku yang dianggap  sebagai 

kelemahan diri. Kemudian praktikan 

mengajukan pertanyaan tentang rencana 

tindakan untuk memperbaiki perilaku 

sebagai tanda peserta didik memiliki 

kesadaran untuk berubah 

 

 3. Tahap Pengakhiran  

 Menutup kegiatan dan 

tindak lanjut 

1. praktikan memberikan penguatan 

terhadap aspek-aspek yang ditemukan 

oleh peserta dalam suatu kerja 

kelompok 

2. merencanakan tindak lanjut, yaitu 

mengembangkan aspek kerjasama 

3. menutup kegiatan layanan 

 

N Evaluasi 

 1.  Evaluasi Proses Guru BK atau konselor melakukan evaluasi 

dengan memperhatikan proses yang terjadi : 

1. praktikan terlibat dalam menumbuhkan 

antusias peserta dalam mengikuti 

kegiatan. 

2. Praktikan membangun dinamika 

kelompok 

3. praktikan memberikan penguatan 

peserta dalam membuat langka yang  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL) 

BIMBINGAN KELOMPOK 

 

A Komponen  Layanan Dasar 

B Bidang Layanan Pribadi 

C Topik / Tema Layanan Meningkatkan self esteem  

D Fungsi Layanan Pemahaman dan pengembangan 

E Tujuan Umum Peserta didik/konseli  mampu memahami 

pentingnya memiliki self esteem yang baik 

F Tujuan Khusus 4. Peserta didik/konseli dapat memahami apa itu 

self esteem 

5. Peserta didik/konseli dapat memahami penting 

memiliki self esteem yang tinggi 

6. Peserta didik/konseli dapat langkah-langkah 

dalam merubah perilaku yang dapat merugikan 

diri sendiri 

 

G Sasaran Layanan (kelompok bimbingan) 

H Materi Layanan 4. Pengertian self esteem 

5. Langkah-langkah dalam membangun self esteem 

6. Karakteristik self esteem rendah dan tinggi 

I Waktu  1 x  60 Menit 

J Sumber Materi 1. Bradley T. Erford. 2016. 40 Teknik yang harus 

Diketahui Setiap Konselor. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 

2. Refnadi. 2018. Konsep Self Esteem Serta 

Implikasinya pada Siswa. Jurnal Pendidikan 

Indonesia, Vol. 4 No. 1,  April, ISSN: 2476-

9886. 

 

K Metode/Teknik modelling 

L Media / Alat  Laptop 

M Pelaksanaan 

1. Tahap Awal /Pedahuluan 

a.   Pernyataan Tujuan 

 

 

1.  Praktikan membuka dengan salam dan 

berdoa 

2.  Membina hubungan baik dengan peserta 

didik (menanyakan kabar, pelajaran 

sebelumnya, ice breaking) 

3.   Menyampaikan tujuan-tujuan khusus yang 

akan dicapai  



b.  Penjelasan tentang 

langkah-langkah kegiatan 

1.Memberikan langkah-langkah kegiatan, tugas 

dan tanggung jawab peserta didik 

2. Kontrak layanan (kesepakatan layanan), hari 

ini kita akan melakukan kegiatan selama 1 

jam pelayanan, kita sepakat akan melakukan 

dengan baik. 

 

c. Mengarahkan kegiatan 

(konsolidasi) 

Guru BK/Konselor memberikan penejelasan 

tentang topik yang akan dibicarakan 

 

d. Tahap peralihan  

     ( Transisi) 

6. Praktikan menanyakan kesiapan peserta 

didik melaksanakan kegiatan, dan 

memulai ke tahap inti 

7. Praktikan memberi kesempatan 

bertanya kepada setiap kelompok 

tentang tugas-tugas yang belum mereka 

pahami 

8. Praktikan menjelaskan kembali secara 

singkat tentang tugas dan tanggung 

jawab peserta dalam melakukan 

kegiatan. 

9. Praktikan kembali menanyakan 

kesiapan para peserta untuk 

melaksanakan tugas 

10. Setelah semua peserta menyatakan siap, 

kemudian masuk ke tahap inti 

2. Tahap Inti 

  

 Pengungkapkan perasaan, 

pemikiran dan pengalaman 

tentang apa yang terjadi 

dalam kegiatan bimbingan 

(refleksi) 

4. refleksi identifikasi, praktikan 

mengidentifikasi respon anggota 

kelompok melalui pertanyaan yang 

mengungkapkan pengalaman peserta 

tentang apa yang terjadi saat mengikuti 

kegiatan. Pertanyaan-pertanyaan 

refleksi mengacu pada pengukuran 



pencapaian apa yang diketahui 

(pengenalan) 

5. refleksi analisis, praktikan mengajak 

konseli untuk menganalisis dan 

memikirkan sebab-sebab mengapa 

mereka menunjukkan perilaku tertentu 

dan apa yang dilanjutkan selanjutnya. 

6. Praktikan mengajak peserta membuat 

rencana tindakan untuk memperbaiki 

perilaku yang dianggap  sebagai 

kelemahan diri. Kemudian praktikan 

mengajukan pertanyaan tentang 

rencana tindakan untuk memperbaiki 

perilaku sebagai tanda peserta didik 

memiliki kesadaran untuk berubah 

 

 3. Tahap Pengakhiran  

 Menutup kegiatan dan 

tindak lanjut 

4. praktikan memberikan penguatan 

terhadap aspek-aspek yang ditemukan 

oleh peserta dalam suatu kerja 

kelompok 

5. merencanakan tindak lanjut, yaitu 

mengembangkan aspek kerjasama 

6. menutup kegiatan layanan 

 

N Evaluasi 

 1.  Evaluasi Proses Guru BK atau konselor melakukan evaluasi 

dengan memperhatikan proses yang terjadi : 

4. praktikan terlibat dalam menumbuhkan 

antusias peserta dalam mengikuti 

kegiatan. 

5. Praktikan membangun dinamika 

kelompok 

6. praktikan memberikan penguatan 

peserta dalam membuat langka yang  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



  



  



  



  



  



  



 



 

No 

Soal 

Nilai rhitung Nilai rtabel Keterangan 

1 0,397 0,367 VALID 

2 0,522 0,367 VALID 

3 0,437 0,367 VALID 

4 0,551 0,367 VALID 

5 0,504 0,367 VALID 

6 0,515 0,367 VALID 

7 0,587 0,367 VALID 

8 0,471 0,367 VALID 

9 0,739 0,367 VALID 

10 0,652 0,367 VALID 

11 0,549 0,367 VALID 

12 0,695 0,367 VALID 

13 0,535 0,367 VALID 

14 0,389 0,367 VALID 

15 0,464 0,367 VALID 

16 0,504 0,367 VALID 

17 0,423 0,367 VALID 

18 0,517 0,367 VALID 

19 0,367 0,367 VALID 

20 0,507 0,367 VALID 

21 0,528 0,367 VALID 

22 0,634 0,367 VALID 

23 0,610 0,367 VALID 

24 0,495 0,367 VALID 

25 0,423 0,367 VALID 

26 0,397 0,367 VALID 

27 0,522 0,367 VALID 

28 0,437 0,367 VALID 

29 0,551 0,367 VALID 

30 0,504 0,367 VALID 

31 0,515 0,367 VALID 

 

 

  



Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

.866 .868 31 

 

 



 

 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

 
 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

postets - pretest Negative Ranks 0
a
 .00 .00 

Positive Ranks 15
b
 8.00 120.00 

Ties 0
c
   

Total 15   

a. postets < pretest 

b. postets > pretest 

c. postets = pretest 

 
 

Test Statistics
a
 

 postets - pretest 

Z -3.409
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .001 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
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