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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Percaya diri adalah keyakinan positif yang ada dalam diri siswa terhadap 

dirinya sendiri atas segala kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya, dan sangat 

berpengaruh terhadap aktivitas kehidupan siswa. Apabila siswa tidak memiliki 

rasa percaya diri akan membuat diri siswa tidak menguasai materi yang 

disampaikan, mudah cemas, gugup, dan terkadang bicara gugup,  tidak tahu 

kekurangan dan kelebihan diri sendiri, sering menyendiri, mudah putus asa, 

bergantung pada orang lain, bereaksi negatif dalam menghadapi masalah, 

cenderung menghindari situasi komunikasi, takut orang lain 

mengejek/menyalahkannya, dan dalam diskusi siswa lebih banyak diam.  

Tidak adanya rasa percaya diri membuat diri siswa cenderung pesimis 

dan merasa rendah diri bila ada diantara teman-temannya, siswa menganggap 

dirinya tidak berguna, tidak bisa melakukan hal yang baik karena selalu ragu 

apabila ingin melakukan sesuatu, siswa selalu merasa gelisah terhadap respon 

yang diterima atas tindakan yang telah dilakukan. Tumbuh kembang siswa 

menjadi terhambat dan kurang optimal, dengan kata lain siswa tersebut menjadi 

pribadi yang lemah.  

Permasalahan mengenai percaya diri ini sering terjadi di lingkungan 

sekolah khususnya pada saat siswa diperintahkan untuk maju dan berbicara di 

depan kelas. Tidak sedikit dari mereka yang merasa takut, gugup, dan bingung 

saat berada di depan kelas, atau bahkan mereka merasa sangat malu apabila dilihat 
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oleh teman-teman sekelasnya. Tidak hanya itu permasalahan kepercayaan diri 

siswa yang rendah juga menghambat perkembangan potensi yang dimiliki, 

mematikan kreativitas yang ada dalam diri siswa, atau bahkan dapat 

menumpulkan bakat yang dimilikinya. Sebaliknya bila siswa memiliki 

kepercayaan diri yang tinggi tentu hal ini sangat membantu dirinya untuk lebih 

berprestasi dalam segala hal dan memudahkan siswa untuk mencapai kesuksesan 

di masa depan.  

Siswa yang percaya diri menguasai materi yang akan disampaikan, 

tenang, tidak gugup, dan lancar berbicara, mengetahui kekurangan dan kelebihan 

diri sendiri, selalu bergabung dengan kelompok yang dianggap lebih darinya, 

tidak mudah putus asa, mandiri/tidak bergantung pada orang lain, bereaksi positif 

dalam menghadapi masalah, tidak menghindari situasi komunikasi, tidak takut 

orang lain mengejek/menyalahkannya, dan dalam kegiatan diskusi siswa lebih 

banyak berbicara/berargumen. Dengan adanya rasa percaya diri tersebut dapat 

membuat perkembangan siswa menjadi lebih optimal. 

Davies (2004, dalam Marjanti, 2015: 2) menyatakan bahwa percaya diri 

adalah keyakinan pada kemampuan-kemampuan sendiri, keyakinan pada adanya 

suatu maksud di dalam kehidupan, dan kepercayaan bahwa dengan akal budi 

mereka mampu melaksanakan apa yang mereka inginkan, rencanakan, dan 

harapkan. 

Sedangkan Willis (2010, dalam Komara, 2016: 36) menyatakan bahwa 

kepercayaan diri adalah karakteristik pribadi seseorang yang di dalamnya terdapat 

keyakinan akan kemampuan diri dan mampu mengembangkan serta mengolah 
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dirinya sebagai pribadi yang mampu menanggulangi suatu masalah dengan situasi 

terbaik. 

Dari pendapat kedua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa percaya diri 

adalah keyakinan positif yang ada dalam diri seseorang terhadap dirinya sendiri 

atas segala kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya dan sangat berpengaruh 

terhadap aktivitas kehidupan seseorang tersebut. Dengan keyakinan positif, maka 

seseorang mampu mencapai berbagai macam tujuan hidup yang diharapkan. 

Berdasarkan hasil observasi penelitian yang dilaksanakan pada hari 

Senin, 21 Januari 2019 terhadap siswa  kelas X IPS 4 SMAN 1 Nalumsari Tahun 

Pelajaran 2018/2019, hasilnya peneliti menemukan berbagai masalah yang 

dihadapi oleh siswa, mulai dari masalah yang kecil hingga masalah yang terbilang 

cukup rumit, mulai dari masalah dalam bidang pribadi, sosial, belajar, maupun 

karir. Dari berbagai permasalahan yang ada tersebut, yang paling sering dijumpai 

oleh peneliti yaitu kurangnya rasa percaya diri siswa kelas X IPS 4SMAN 1 

Nalumsari, ketika peneliti menyuruh siswa untuk maju dan berbicara di depan 

kelas atau menjawab soal yang diajukan, mereka sangat sulit untuk 

melaksanakannya butuh beberapa waktu untuk mejalankan tugas yang 

disampaikan.  

Kepercayaan diri yang masih kurang pada siswa kelas X IPS 4SMAN 1 

Nalumsari disebabkan karena siswa masih dalam tahap penyesuaian diri terhadap 

sekolah baru mereka yang saat ini memasuki tingkat Sekolah Menengah Atas 

(SMA). Siswa butuh penyesuaian diri terhadap lingkungan barunya, mengenal 

situasi sekolah, memahami karakter teman-teman barunya, menyesuaikan 
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peraturan yang ada di sekolah baru, dan sebagainya. Jadi tingkat kepercayaan diri 

siswa masih rendah bila dibandingkan dengan kelas XI SMAN 1 Nalumsariyang 

lebih memiliki rasa percaya diri karena sudah lebih dahulu mengenal lingkungan 

sekolahnya.  

Tetapi tidak semua siswa kelas X IPS 4 SMAN 1 Nalumsari memiliki 

kepercayaan diri yang kurang, ada beberapa siswa yang sudah memiliki 

kepercayaan diri yang tinggi, karena siswa tersebut lebih mudah dalam 

menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan baru bila dibandingkan teman 

sekelasnya yang lain. Tidak bisa dipastikan bahwa kepercayaan diri siswa yang 

rendah ini hanya pada saat siswa masih dalam tahap penyesuaian diri terhadap 

lingkungan sekolahnya yang baru, bisa jadi kepercayaan diri yang rendah ini 

terbawa sampai siswa memasuki tingkatan kelas selanjutnya. Untuk mencegah 

suatu hal yang tidak diinginkan atau untuk meminimalisir masalah yang nantinya 

dijumpai siswa terkait dengan kepercayaan diri mereka, maka perlu adanya 

penanganan khusus terutama dari guru bimbingan dan konseling di sekolah agar 

perkembangan  siswa berjalan dengan baik dan menjadi optimal.  

Selain hasil observasi peneliti, penelitian ini juga didukung dengan hasil 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Kamis tanggal 8 November 

2018 terhadap guru bimbingan dan konseling kelas X yaitu Bapak Prasetyo Adi 

Nugroho dan wali kelas X IPS 4 yaitu Bapak Rizal yang bertempat di ruang 

Bimbingan dan KonselingSMAN 1 Nalumsari. Berdasarkan wawancara 

tersebuthasilnya menunjukan bahwa layanan bimbingan kelompok dengan 

menggunakan teknik sosiodrama merupakan metode bimbingan kelompok yang 
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belum pernah diberikan kepada siswa kelas X khususnya kelas X IPS 4 SMAN 1 

Nalumsari. Teknik sosiodrama ini merupakan salah satu teknik dari sekian banyak 

teknik bimbingan kelompok yang digunakan peneliti dalam pemberian layanan 

bimbingan dan konseling kepada siswa. Sangat baik apabila teknik ini diterapkan 

dalam pemberian layanan bimbingan kelompok untuk membantu siswa dalam 

mengatasi kurangnya rasa percaya diri mereka. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru BK kelas X 

serta wali kelas X IPS 4 tersebut, peneliti berkeinginan untuk membantu siswa 

kelas X IPS 4 SMAN 1 Nalumsaridalam meningkatkan rasa percaya diri yang 

dimiliki agar siswa menjadi lebih baik di masa depannya dengan melakukan 

Penelitian Tindakan Bimbingan dan Konseling (PTBK). Diantara beberapa 

layanan yang ada dalam Bimbingan dan Konseling, salah satu layanan yang bisa 

membantu dalam meningkatkan rasa percaya diri siswa yaitu dengan 

menggunakan layanan bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama.  

Maliki (2016: 177) menjelaskan bahwa “tujuan bimbingan kelompok 

adalah untuk membantu siswa agar lebih kompeten bukan untuk menghasilkan 

suatu kelompok yang lebih baik”. Berdasarkan pendapat tersebut penerapan 

layanan bimbingan kelompok merupakan usaha yang diberikan oleh peneliti 

untuk membantu siswa kelas X IPS 4 SMAN 1 Nalumsari agar lebih percaya diri 

khususnya percaya diri saat berbicara di depan kelas. Dalam kegiatan bimbingan 

kelompok tersebut siswa dibangun keberaniannya dalam menguatarakan sebuah 

argumen, dilatih menjadi pribadi yang open mind, dibiasakan untuk menghormati 

dan menghargai sesama, dan ditingkatkan rasa percaya dirinya agar tidak 
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cemas/takut saat menghadapi kritikan dari anggota kelompok yang lain. Hasil 

pembahasan kegiatan kelompok tersebut membuat anggota kelompok belajar 

untuk menginternalisasikan pemahaman dan pengalaman baru yang bernilai 

positif dari lingkungan sosialnya.  

Sedangkan teknik yang digunakan dalam layanan bimbingan kelompok 

adalah teknik sosiodrama. Teknik sosiodrama ini merupakan teknik yang 

digunakan peneliti dalam memberikan bekal pengalaman belajar yang menarik 

kepada siswa kelas X IPS 4 SMAN 1 Nalumsari untuk mengenali permasalahan 

siswa sendiri terkait dengan rasa percaya diri yang mereka miliki, serta 

menemukan jalan keluar dari permasalahan percaya diri tersebut.  

Peneliti memberikan layanan tersebut karena berdasarkan hasil  

penelitian peningkatan kepercayaan diri dengan layanan bimbingan kelompok 

teknik sosiodrama pernah dilakukan oleh Hadi (2016). Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan mengenai efektivitas bimbinngan kelompok 

teknik sosiodrama tersebut, disimpulkan secara garis besar bahwa siswa kelas X 

SMAN 1 Loceret sebelum diberikan sosiodrama percaya diri berada pada kategori 

cukup percaya diri, dan setelah diberikannya sosiodrama mayoritas percaya diri 

siswa berada pada kategori sangat percaya diri. Dengan demikian percaya diri 

siswa meningkat setelah diberikannya sosiodrama. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa  metode sosiodrama efektif untuk meningkatkan  percaya diri 

pada siswa kelas X SMAN 1 Loceret. 

Melihat hasil penelitian Hadi tersebut bimbingan kelompok dengan 

teknik sosiodrama merupakan suatu usaha peneliti untuk merubah kepercayaan 
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diri siswa kelas X IPS 4 SMAN 1 Nalumsari  yang memiliki rasa percaya diri 

rendah agar berkembang menjadi pribadi yang lebih percaya diri.  Guru SMAN 1 

Nalumsari khususnya guru bimbingan dan konseling menyadari betapa 

pentingnya penanganan terhadap siswa yang mengalami masalah kepercayaan 

diri. Dengan begitu kegiatan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama ini 

sangat diperlukan untuk membantu meningkatkan rasa percaya diri siswa kelas X 

IPS 4 SMAN 1 Nalumsari Tahun Pelajaran 2018/2019.  

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti 

tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “Meningkatkan Percaya Diri Siswa 

Saat Berbicara di Depan Kelas Melalui Bimbingan Kelompok Teknik 

Sosiodrama”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana tindakan peneliti dalam layanan bimbingan kelompok teknik 

sosiodrama untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa kelas X IPS 4 SMAN 

1 Nalumsari saat berbicara di depan kelas tahun pelajaran 2018/2019? 

2. Bagaimana peningkatan rasa percaya diri siswa saat berbicara di depan kelas 

X IPS 4 SMAN 1 Nalumsari tahun pelajaran 2018/2019 dengan layanan 

bimbingan kelompok teknik sosiodrama ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Mendeskripsikan tindakan peneliti dalam layanan bimbingan kelompok 

teknik sosiodrama dalam meningkatkan rasa percaya diri siswa kelas X IPS 4 

SMAN 1 Nalumsari saat berbicara di depan kelas tahun pelajaran 2018/2019. 

2. Peneliti memperoleh data peningkatan rasa percaya diri saat berbicara di 

depan kelas melalui layanan bimbingan kelompok teknik sosiodrama pada 

siswa kelas X IPS 4 SMAN 1 Nalumsari tahun pelajaran 2018/2019. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi dalam 

pengembangan teknik dan pelayanan bimbingan dan konseling, khususnya 

bimbingan kelompok untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Adapun kegunaan praktis yang diharapkan setelah penelitian ini 

dilaksanakan, yaitu: 

1.4.2.1 Siswa  

Siswa dapat menyelesaikan permasalahannya terutama yang berkaitan 

dengan rasa percaya diri saat berbicara di depan kelas serta dapat 

mengembangkan rasa percaya diri yang dimiliki agar menjadi lebih baik. 
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1.4.2.2 Guru Bimbingan dan Konseling 

Guru bimbingan dan konseling SMAN 1 Nalumsari dapat menggunakan 

hasil penelitian ini untuk mengembangkan berbagai strategi layanan bimbingan 

kelompok dalam rangka meningkatkan rasa percaya diri siswa.  

1.4.2.3 Peneliti 

Peneliti dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitas yang dimiliki 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah,  dan 

penelitian ini juga sebagai salah satu persyaratan untuk menuntaskan studi Strata 

1 (S1) bimbingan dan konseling,  

1.4.2.4 Kepala Sekolah 

Kepala sekolah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar 

penentuan kebijakan pemberian fasilitasi layanan bimbingan dan konseling  di 

sekolah terutama layanan bimbingan kelompok. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian  

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “Meningkatkan Rasa Percaya Diri 

Siswa Saat Berbicara di Depan Kelas Melalui Layanan Bimbingan Kelompok 

Teknik Sosiodrama”, maka variabel dalam penelitian ini yaitu bimbingan 

kelompok teknik sosiodrama sebagai variabel bebas (X) dan meningkatkan 

percaya diri siswa saat berbicara di depan kelas sebagai variabel terikat (Y). 

Subjek yang digunakan adalah siswa kelas X IPS 4 SMAN 1 Nalumsari tahun 

pelajaran 2018/2019 yang berjumlah 8 siswa yang memiliki masalah kurang 

percaya diri saat berbicara di depan kelas.  
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1.6 Definisi Oprasional 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami/menafsirkan definisi 

operasional variabel yang ada dalam judul penelitian ini yaitu “meningkatkan rasa 

percaya diri siswa saat berbicara di depan kelas melalui bimbingan kelompok 

teknik sosiodrama”, maka definisi operasional penelitian ini akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

1.6.1 Percaya Diri Saat Berbicara di Depan Kelas 

Percaya diri saat berbicara di depan kelas merupakan percaya diri siswa 

kelas X IPS 4 SMAN 1 Nalumsari yang memiliki keyakinan positif terhadap 

dirinya sendiri atas segala kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Dengan 

sikap dan keyakinan positif, maka siswa mampu mencapai berbagai macam tujuan 

hidup yang diharapkan.  

Siswa yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi dapat dilihat dari 

perilakunya sehari-hari baik dilingkungan rumah, lingkungan sekolah, maupun 

lingkungan masyarakat, seperti menguasai materi yag akan disampaikan, tenang, 

tidak gugup dan lancar berbicara, siswa mengetahui kekurangan dan kelebihan 

diri sendiri, selalu bergabung dengan kelompok yang dianggap lebih darinya, 

tidak mudah putus asa, mandiri/tidak bergantung pada orang lain dalam mengatasi 

masalah, bereaksi positif dalam menghadapi masalah, tidak menghindari situasi 

komunikasi, tidak takut orang lain akan mengejek/menyalahkannya, dan dalam 

diskusi siswa akan lebih banyak berbicara/berargumen. 

Saat siswa berada di lingkungan sekolah, siswa diharapkan mampu 

memiliki rasa percaya diri yang cukup untuk membantu dirinya mencapai prestasi 
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belajar, khususnya percaya diri saat berbicara di depan kelas. Adanya rasa percaya 

diri siswa saat berbicara di depan kelas membuat dirinya mampu memahami 

situasi kelas tersebut, mampu menentukan topik pembicaraan yang tepat, 

menguasai materi, memahami pendengar, menguasai pendengar, berpenampilan 

meyakinkan,  membuat diri siswa terlihat menarik saat di depan pendengar 

sehingga menjadi pusat perhatian dan materi yang disampaikan diterima dengan 

baik oleh pendengar. 

1.6.2 Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Sosiodrama 

Layanan bimbingan kelompok dengan menggunakan teknik sosiodrama 

merupakan upaya pemberian bantuan kepada siswa dengan memanfaatkan 

dinamika kelompok. Dalam kegiatan bimbingan kelompok dinamika kelompok 

harus diwujudkan melalui pembahasan masalah (diskusi kelompok) dalam 

berbagai hal yang tentunya dapat bermanfaat bagi anggota kelompok terutama 

dalam pengentasan permasalahan yang sedang dialami serta membantu 

perkembangan pribadi anggota kelompok agar lebih optimal. Dalam kegiatan 

bimbingan kelompok, ada seorang pemimpin kelompok yang akan membangun 

kedinamisan anggota kelompok melalui interaksi sosial anggota kelompok 

tersebut untuk menerapkan teknik sosiodrama. Sosiodrama adalah teknik bermain 

peran dalam rangka untuk memecahkan masalah sosial yang timbul dalam 

hubungan interpersonal yang dilakukan dalam kelompok dengan memanfaatkan 

dinamika kelompok.  

Dalam penelitian ini kurangnya rasa percaya diri siswa diatasi melalui 

layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama, agar kepercayaan diri 
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siswa menjadi lebih meningkat, sehingga diharapkan mampu mengentaskan 

permasalahan siswa yang memiliki kepercayaan diri yang rendah. Penelitian ini 

dilakukan melalui dua siklus, pada tiap siklusnya terdiri dari empat tahap, yaitu 

perencanaan tindakan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.  

Pada siklus I tahap perencanaan peneliti menentukan waktu dan materi 

layanan, membuat RPL, membuat pedoman kolaborator terhadap peneliti, serta 

membuat skala penilaian siswa. Selanjutnya tahap pelaksanaan peneliti 

melaksanakan layanan bimbingan kelompok sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan. Kemudian pada tahap pengamatan peneliti mengamati pemahaman 

siswa terhadap materi yang diberikan, mengamati aktivitas siswa saat mengikuti 

layanan, dan mengukur hasil tindakan sesuai lembar pedoman observasi. 

Selanjutnya tahap akhir yaitu refleksi pada tahap ini peneliti mengkaji, melihat, 

mempertimbangkan hasil atau dampak dari tindakan yang telah diberikan. Dengan 

hasil siklus I maka dapat dibuat rencana dan tindakan yang harus diambil untuk 

melaksanakan pada siklus berikutnya yaitu siklus II. 

Pada siklus II, tahapannya hampir sama seperti siklus I meliputi 

perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Tahap perencanaan peneliti 

membuat rencana tindakan layanan bimbingan kelompok yang sudah diperbaharui 

kelemahannya dari pelaksanaan siklus I meliputi menentukan waktu dan materi 

yang akan diberikan pada siklus II, membuat RPL, membuat pedoman kolaborator 

terhadap peneliti, dan membuat skala penilaian siswa. Pada tahap pelaksanaan 

tindakan peneliti melaksanakan kembali layanan bimbingan kelompok teknik 

sosiodrama yang telah dilaksanakan pada siklus I, sehingga peneliti mengetahui 
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perubahan dari siklus sebelumnya. Kemudian pada tahap pengamatan peneliti 

mengamati perubahan/perkembangan pemahaman siswa serta aktivitas siswa 

dalam mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok. Selanjutnya tahap 

refleksi pada siklus II peneliti merefleksi terhadap pelaksanaan siklus II dan 

menganalisis serta menarik kesimpulan terhadap layanan bimbingan kelompok 

yang telah diberikan. 

Penelitian dikatakan berhasil manakala rasa percaya diri yang dimiliki 

siswa meningkat menjadi lebih baik seperti siswa menguasai materi yang akan 

disampaikan, siswa tenang, tidak gugup dan lancar berbicara, siswa mengetahui 

kekurangan dan kelebihan diri sendiri, selalu bergabung dengan kelompok yang 

dianggap lebih darinya, tidak mudah putus asa, mandiri/tidak bergantung pada 

orang lain dalam menghadapi masalah, sering beraksi positif dalam menghadapi 

masalah, tidak menghindari situasi komunikasi, tidak takut orang lain akan 

mengejek/menyalahkannya, dan dalam diskusi siswa akan lebih banyak 

berbicara/berargumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


