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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Remaja merupakan fase yang dilewati oleh semua individu. Pada fase ini 

individu banyak mengalami perubahan, mulai dari perkembangan fisik, kognitif, dan 

sosial. Santrock (2003: 220) mengemukakan bahwa:  

“Anak-anak dan remaja mulai belajar mengenai pola hubungan yang timbal 

balik dan setara dengan melalui interaksi dengan teman sebaya. Mereka juga 

belajar untuk mengamati dengan teliti minat dan pandangan teman sebaya 

dengan tujuan untuk memudahkan proses penyatuan dirinya ke dalam aktifitas 

teman sebaya yang sedang berlangsung.” 

 

Dari uraian yang dikemukan Santrock di atas diketahui bahwa remaja 

memiliki dunianya sendiri. Dunia yang dihiasi dengan pergaulan dengan teman 

sebaya (peers). Tidak jarang banyak remaja yang menghabiskan waktunya dalam 

satu hari lebih banyak digunakan untuk bercengkrama, bertukar pikiran, 

berpetualang. Bahkan dalam pengambilan keputusan hidup seperti pemilihan 

sekolah, ekstrakurikuler, hobi ditentukan oleh teman sepermainan. 

Seratus teman memang tidak cukup, tetapi satu musuh sangat menyusahkan. 

Begitulah kurang lebih peribahasa yang mengambarkan pentingnya seseorang untuk 

memiliki teman dalam pergaulannya. Tetapi tidak semua individu mampu 

bercengkrama dan berinteraksi dengan baik dengan teman sebayanya. Salah satu 

faktor penyebabnya adalah kepercayaan diri. 

Untuk bergaul dengan beberapa orang tidak hanya diperlukan kecocokan 

satu sama lain, tetapi juga kepercayaan diri untuk berbaur dengan berbagai aktivitas 

yang dilakukan individu bersama kelompok. Tanpa kepercayaan diri yang baik, 
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niscaya sesorang tidak akan mampu berinteraksi dan bergabung dalam suatu 

komunitas atau kelompok dalam usia remaja. 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan wali kelas VII 

D pada tanggal 19 Maret 2019 diketahui bahwa di kelas VII ada siswa yang nampak 

tidak mudah berbaur dengan teman-temannya di kelas. Hal tersebut dipicu karena 

perbedaan usia di antara mereka. Sebut saja siswa tersebut berinisial TS, saat 

wawancara wali kelas menuturkan bahwa usia TS saat ini 15 tahun. Jauh lebih tua 

dua tahun dari teman-teman sekelasnya yang saat ini rata-rata berusia 13 tahun.  

Menurut penuturan wali kelas, TS dulu saat masih duduk di bangku sekolah 

dasar pernah dua kali dicabut statusnya sebagai siswa sekolah dasar oleh orangtuanya 

karena TS saat itu masih enggan untuk sekolah dan lebih memilih bermain di rumah. 

Jadilah TS saat ini memiliki usia yang terpaut relatif cukup jauh dari teman-

temannya yang saat ini duduk di kelas VII. Padahal seusia TS seharusnya duduk di 

kelas IX.  

Setelah melakukan wawancara dengan wali kelas, peneliti kembali 

melanjutkan wawancara pada tanggal yang sama terhadap guru bimbingan dan 

konseling SMP 2 Dawe Kudus. Dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan 

bahwa dalam pergaulan sehari-hari siswa di kelas VII D umumnya baik-baik saja. 

Tetapi ada beberapa siswa yang menjauh dari pergaulan atau komunitas siswa di 

kelas tersebut.  

Guru BK tersebut juga menyingung masalah TS yang sangat menonjol 

sekali aktivitasnya dalam pergaulan sehari-hari. Menonjol dalam arti tidak pernah 

terlihat TS mengobrol secara langsung dan aktif dalam komunikasi dengan siswa lain 
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di kelas tersebut. Hampir sama dengan keterangan wali kelas, bahwa selain 

perbedaan usia antara TS dengan siswa lain yang menyebabkan TS tidak mudah 

bergaul dengan teman-temanya adalah karena ejekan yang diterima TS dari teman-

temannya yang menyebabkan TS semakin menarik diri dari pergaulan di kelas VII D. 

Selain TS masih ada beberapa siswa lain, yang dalam kesehariannya lebih 

banyak menghabiskan waktu untuk istirahat dengan menyendiri di kelas ataupun 

sekedar jalan-jalan di sekolah, setelah sebelumnya membeli makanan dan minuman 

dari beberapa tempat penjaja makanan. Beberapa siswa tersebut juga tidak memiliki 

inisiatif untuk bergabung bersama siswa lain atau dalam kelompok-kelompok 

antarsiswa di kelas VII D untuk bersama-sama menghabiskan waktu istirahat. 

Dalam kegiatan belajar mengajar pun juga diketahui bahwa beberapa siswa 

tersebut malu untuk bertanya kepada temannya jika mengalami hambatan dalam 

proses belajar, selebihnya adalah menunggu guru untuk menjelaskan kembali di 

depan kelas. Atau menunggu guru menegur dan terpaksa mengulangi materi 

pelajaran karena siswa tersebut belum memahami materi yang disampaikan. 

Begitulah kondisi awal yang terjadi di kelas VII D yang peneliti simpulkan 

memerlukan bantuan atau bimbingan agar kepercayaan diri dalam pergaulan 

beberapa siswa tersebut dapat meningkat. Sehingga dapat berbaur dan 

mengembangkan potensinya di SMP 2 Dawe Kudus secara umum. Untuk 

merealisasikan hal tersebut peneliti melakukan penelitian tindakan bimbingan dan 

konseling dengan menggunakan layanan bimbingan kelompok teknik live model. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang disusun oleh Fatimah (2005: 25) dalam 

jurnalnya disebutkan bahwa: 

“Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil yaitu secara keseluruhan 

kepercayaan diri siswa meningkat dari rata-rata 57,57% menjadi 78,43%, terjadi 

kenaikan 20,86%. Kemudian diujikan dengan rumus Wilcoxon dengan bantuan 

perangkat lunak SPSS 17. Hasil yang diperoleh adalah nilai Z= -2,805. Pada uji 

statistik Asymp. Sig. (2-tailed)/asymptotic significance untuk uji dua sisi tertera 

angka 0,005, oleh karena kasus dalam penelitian ini adalah uji satu sisi, maka 

probabilitas menjadi 0,0025. Sehingga dapat terlihat bahwa probabilitas di 

bawah 0,05 (0,0025<0,05) maka dapat dikatakan bimbingan kelompok dengan 

teknik role playing efektif untuk mengembangkan kepercayaan diri siswa.” 

 

Berdasarkan kajian penelitian yang telah disusun oleh Fatimah di atas dapat 

dikatakan bahwa usaha untuk meningkatkan kepercayaan diri pada siswa dapat 

dilakukan melalui berbagai cara atau teknik dalam bimbingan dan konseling. 

Diantaranya adalah role playing dan live model. Jika role playing dalam penelitian 

Fatimah para siswa diajarkan untuk memainkan peran atau menyiasati suatu kondisi 

untuk melatih kepercayaan dirinya, maka dalam penelitian ini siswa kelas VII D 

SMP Negeri 2 Dawe Kudus diajarkan untuk menirukan live model yang dihadirkan 

oleh peneliti dalam proses bimbingan kelompok. 

Selanjutnya jurnal penelitian yang disusun oleh Pranoto (2016: 101) 

disimpulkan bahwa, pemberian layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan 

percaya diri khususnya pada siswa SMA Negeri 1 Sungkai Utara dilihat dari rata-rata 

presentase pada siklus I yaitu sebesar 27,5% dan pada siklus II sebesar 76,25%, 

sehingga terjadi peningkatan sebesar 48,75% pada tiap aspek yang diteliti. 

Berbeda dengan apa yang dilakukan Fatimah dalam penelitiannya di atas, 

Pranoto tidak menggunakan teknik atau media khusus dalam pemberian layanan 

bimbingan kelompok. Tetapi ternyata hasilnya mampu meningkatkan kepercayaan 



5 

 

 

 

diri pada subjek penelitian. Peneliti disini menilai tidak ada salahnya jika ada peneliti 

yang memilih untuk menggunakan jenis teknik tertentu dalam pemberian layanan 

bimbingan kelompok dalam mengatasi masalah siswa, ataupun jika ada peneliti yang 

memilih tidak menggunakan teknik tertentu dalam bimbingan kelompok. Asalkan 

tujuan penelitian tercapai.  

Tetapi sebagai calon praktikan dalam bimbingan dan konseling, rasanya 

perlu menggunakan teknik yang dinilai cukup signifikan dalam dalam usahanya 

mengatasi dan membantu siswa dalam menyelesaikan hambatan-hambatannya. Salah 

satunya adalah penerapan teknik live model. 

Wibowo (2005: 68) menyatakan bahwa “bimbingan kelompok adalah suatu 

kegiatan kelompok di mana pimpinan kelompok menyediakan informasi-informasi 

dan mengarahkan diskusi agar anggota kelompok menjadi lebih sosial atau untuk 

membantu anggota-anggota kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.” 

Selanjutnya strategi live model dapat digunakan untuk membantu konseli 

memperoleh perilaku baru melalui model hidup. Menampilkan perilaku yang sudah 

diperoleh dengan cara yang tepat atau pada saat proses konseling berlangsung, 

mengurangi rasa takut dan cemas, memperoleh keterampilan sosial dan mengubah 

perilaku verbal, serta mengobati kecanduan narkoba (Nursalim, 2005: 63-64). 

Berpijak pada latar belakang masalah di atas, peneliti menyusun judul 

penelitian sebagai berikut “Meningkatkan Kepercayaan Diri dalam Bergaul melalui 

Bimbingan Kelompok Teknik Live Model pada Siswa Kelas VII D SMP 2 Dawe 

Kudus” yang mana pada pelaksanaanya dilakukan di tahun pelajaran 2019/2020. 

 



6 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Peneliti menyusun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana penerapan bimbingan kelompok teknik live model dalam 

meningkatkan kepercayaan diri dalam bergaul siswa kelas VII D SMP 2 Dawe 

Kudus? 

2. Apakah kepercayaan diri dalam bergaul pada siswa kelas VII D SMP 2 Dawe 

Kudus dapat ditingkatkan setelah penerapan bimbingan kelompok teknik live 

model? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini antara lain: 

1. Mendeksripsikan penerapan bimbingan kelompok teknik live model dalam 

meningkatkan kepercayaan diri dalam bergaul siswa kelas VII D SMP 2 Dawe 

Kudus. 

2. Meningkatkan peningkatan kepercayaan diri dalam bergaul pada siswa kelas VII 

D SMP 2 Dawe Kudus setelah penerapan bimbingan kelompok teknik live model. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan teori dalam kegiatan 

penelitian berikutnya. Selebihnya penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan 

ilmu bimbingan dan konseling di dunia pendidikan dan luar bidang pendidikan. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Siswa 

Siswa semakin percaya diri dalam bergaul dengan teman-teman seusianya 

setelah pemberian bimbingan kelompok teknik live model. 

2. Guru Bimbingan dan Konseling 

Guru bimbingan dan konseling dapat menjadikan sebagai panduan atau 

pedoman dalam pemberian layanan bimbingan kelompok teknik live model di 

sekolah, terkait dengan permasalahan-permasalahan siswa. 

3. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah dapat menjadikan hasil penelitian sebagai acuhan dalam 

menentukan kebijakan di sekolah yang mendorong pelaksanaan program bimbingan 

dan konseling di sekolah yang dikhususkan pada bidang pribadi dan sosial di SMP 2 

Dawe Kudus. 

4. Peneliti 

Peneliti dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dalam penerapan bimbingan 

kelompok teknik live model, dan memiliki pengalaman dalam mengaplikasikan 

layanan tersebut di lingkungan pendidikan formal. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi langkah peneliti dalam 

menerapkan layanan bimbingan kelompok teknik live model dalam membantu siswa 

kelas VII D SMP 2 Dawe Kudus tahun pelajaran 2019/2020 agar memiliki 

kepercayaan diri dalam bergaul. 
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1.6 Definisi Operasional 

1. Kepercayaan Diri dalam Bergaul 

Percaya diri dalam bergaul merupakan sikap yang harus dimiliki oleh siswa 

kelas VII D SMP 2 Dawe Kudus agar mampu mengembangkan diri dan potensinya 

dalam hubungan sosial. Percaya diri dalam bergaul didasarkan kepada perilaku yang 

mampu berbaur dengan teman dengan berbagai latar belakang, tidak memiliki 

keraguan untuk memulai percakapan atau berinteraksi dengan sekelilingnya, dan 

selalu merasa yakin dengan apa yang dimilikinya, tidak memandang dirinya lebih 

rendah dari orang lain. 

2. Bimbingan Kelompok Teknik Live Model 

Bimbingan kelompok merupakan salah satu jenis layanan yang ada dalam 

bimbingan dan konseling. Memiliki karakteristik yang berbeda dengan layanan yang 

lain, salah satunya adalah optimalisasi diskusi yang berlangsung antarangota 

kelompok, atau antara ketua kelompok dengan para anggotanya. Sehingga kedekatan 

personal semakin terbentuk melalui interaksi yang terjalin selama proses bimbingan 

kelompok berlangsung.  

Teknik live model merupakan salah satu jenis permodelan (modeling) dalam 

pendekatan Behavioristik, yang memiliki tujuan memberikan pelajaran atau 

percontohan perilaku yang dipandang sesuai dengan tujuan ingin dicapai baik oleh 

konselor dan atau konseli. Dalam penerapannya layanan bimbingan kelompok teknik 

live model diawali dari tahap pertama yaitu pembentukan. Pada tahap pembentukan 

peneliti dan anggota kelompok saling memperkenalkan diri. Dilanjutkan dengan 

penjelasan pengertian, asas, tujuan, dan tahapan-tahapan yang dilakukan selama 
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bimbingan kelompok berlangsung. Di tahap ini pula peneliti dan anggota kelompok 

menyepakati waktu pelaksanaan bimbingan kelompok dan melakukan permainan 

jika memungkinkan. 

Tahap berikutnya adalah peralihan, pada tahap ini kesiapan dan berbagai 

respon yang diberikan anggota kelompok diperhatikan oleh peneliti, sebagai indikasi 

kesiapan dan kesedian untuk mengikuti bimbingan kelompok, dan kegiatan dapat 

dilanjutkan ke tahap ketiga yaitu kegiatan. 

Tahap kegiatan terjadi di mana saat peneliti mengakhiri tahap kedua. 

Peneliti memulai dengan memberikan ulasan singkat topik pembahasan yang telah 

ditentukan sebelumnya (topik tugas). Kemudian peneliti memperkenalan live model 

di hadapan anggota kelompok seraya meminta live model berbagi pengalamannya di 

hadapan anggota kelompok. Dalam penentuan live model peneliti berkonsultasi dan 

meminta rekomendasi dari guru bimbingan dan konseling SMP 2 Dawe Kudus 

mengenai siapa-siapa saja selain anggota kelompok yang memiliki peran aktif dalam 

pergaulan yang positif di sekolah. Selain itu peneliti juga meminta sumber dari 

beberapa wali kelas di SMP 2 Dawe Kudus, manakala diketahui di antara siswa yang 

di bawah perwaliannya memiliki peran yang baik dalam hubungan sosial atau 

interpersonal, sehingga cocok dijadikan live model dalam kegiatan bimbingan 

kelompok. 

Setelah diskusi yang berlangsung antara live model dan anggota kelompok, 

peneliti memberitahukan bahwa kegiatan segera diakhiri. Peneliti meminta 

semuanya: anggota kelompok; live model untuk mengutarakan kesan-kesan yang 

didapatnya selama mengikuti bimbingan kelompok. Di tahap terakhir ini atau tahap 
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pengakhiran peneliti juga menyampaikan kesimpulan yang diperoleh dari 

pelaksanaan bimbingan kelompok teknik live model. Selanjutnya ditutup dengan doa 

bersama. 


