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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Pra Siklus 

Hasil penelitian pada subbab ini, pertama peneliti menyajikan data pra 

siklus yang diperoleh sebelum pemberian bimbingan kelompok teknik live model. 

Data tersebut diambil dari hasil skala penilaian kepercayaan diri dalam bergaul yang 

telah diisi oleh subjek penelitian. Hasil tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 4.1 Tabulasi Skala Penilaian Kepercayaan Diri dalam Bergaul Siswa 

Kelas VII D SMP 2 Dawe Kudus Periode Pra Siklus 

 

No Nama 
Aspek Observasi 

Jumlah Kategori 
1 2 3 4 5 6 

1 DNW 8 7 2 7 4 4 32 SK 

2 SRN 7 8 2 7 5 4 33 SK 

3 CYP 9 8 3 5 5 5 35 SK 

4 RFMI 10 8 3 6 6 5 38 SK 

5 DRL 8 8 3 7 4 5 35 SK 

6 MNJ 7 8 4 5 6 4 34 SK 

7 MZ 10 7 2 5 5 3 32 SK 

Jumlah Skor 239 

Rata-rata jumlah 34 

Kategori SK 

 

Keterangan Aspek Observasi: 

 

1. Mampu bersikap tenang dalam berinteraksi  

2. Bersedia membuka percakapan. 

3. Mampu berbaur dengan berbagai kelompok. 

4. Merasa dihargai. 

5. Mampu menginstropeksi diri. 

6. Mampu mengekspresikan diri.  

 

Dari hasil pengukuran skala yang dilakukan peneliti terhadap subjek 

penelitian diketahui secara keseluruhan subjek penelitian sangat kurang percaya diri 



72 

 

 

dalam bergaul. Jumlah skor keseluruhan yaitu 239 dan skor rata-rata yaitu 34 dengan 

kategori sangat kurang, ini menunjukan kepercayaan diri dalam bergaul siswa masih 

sangat rendah. Untuk itu diperlukan bantuan dengan memberikan bimbingan 

kelompok teknik live model agar subjek penelitian mampu percaya diri dalam 

bergaul.  

4.1.2 Siklus I 

4.1.2.1 Perencanaan Siklus I 

Peneliti menyiapkan rencana pelaksanaan layanan, topik layanan, dan 

mempersiapkan kehadiran live model. Selanjutnya peneliti mempersiapkan instrumen 

penelitian yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peneliti dalam pemberian 

bimbingan kelompok teknik live model, serta peningkatan kepercayaan diri dalam 

bergaul yang dimiliki oleh subjek penelitian. 

4.1.2.2 Pelaksanaan Siklus I 

4.1.2.2.1 Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama dilakukan pada tanggal 15 Februari 2020 dengan topik 

“bersikap tenang dalam berinteraksi”. 

1. Aktivitas Peneliti 

1) Tahap Pembentukan 

Peneliti mengucapkan salam kepada anggota kelompok yang telah datang ke 

tempat yang telah disepakati, yaitu di Perpustakaan sekolah. Sembari bersalaman, 

peneliti membuka percakapan dengan mengajak anggota kelompok saling berkenalan 

dan bertukar kabar mereka pada hari ini. Setelah dirasa cukup, peneliti melanjutkan 

dengan menjelaskan pengertian bimbingan kelompok kepada siswa. Berhenti sejenak 
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sebelum menjelaskan kembali mengenai tujuan, asas dan tata cara pelaksanaan, 

peneliti mempersilahkan anggota kelompok untuk mengajukan pertanyaan terhadap 

kegiatan yang nantinya diikuti selama beberapa pertemuan mendatang ini. 

2) Tahap Peralihan 

Peneliti memperhatikan kesiapan anggota kelompok sebelum melanjutkan 

bimbingan kelompok ke tahap kegiatan. Anggota kelompok dimintai untuk 

memberikan pernyataan kesiapan dalam mengikuti bimbingan kelompok.  

3) Tahap Kegiatan 

Mengawali tahap kegiatan peneliti berkata kepada anggota kelompok “Kini 

telah tiba kita di tahap inti dari kegiatan bimbingan kelompok. Pada tahap ini kita 

bersama-sama membahas topik bimbingan kelompok. Tetapi sebelumnya Bapak 

ingin memperkenalkan salah seorang teman kalian dari kelas IX, mungkin diantara 

kalian sudah mengenal siapa dia.”  

Peneliti beranjak dari tempat duduknya, dan menuju ke ruang bimbingan 

dan konseling yang tidak terlalu jauh jaraknya dari musholla sekolah sebagai tempat 

pelaksanaan bimbingan kelompok teknik live model. Datang bersama salah seorang 

siswa berinisial ZR, peneliti mempersilahkan ZR untuk bergabung dengan anggota 

kelompok yang telah menunggu kedatangan ZR dan peneliti.  

ZR diminta oleh peneliti memperkenalkan diri di hadapan anggota 

kelompok. ZR mengatakan “Selamat pagi teman-teman semua.” Semua anggota 

kelompok mengatakan “Selamat pagi”. “Sebelumnya saya meminta maaf kepada 

teman-teman semua, jika nantinya saya tidak banyak membantu dalam kegiatan ini. 

Karena saya sendiri merasa bahwa saya bukan orang yang tepat untuk topik kita ini. 
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Tetapi karena diminta oleh Pak Rudi, jadi saya berusaha memenuhi apa yang 

menjadi permintaan beliau.” kata ZR kepada anggota kelompok untuk mengawali 

kegiatan. 

“Tadi pak Rudi sudah menjelaskan kepada saya secara singkat bahwa topik 

kita adalah bersikap tenang saat berinteraksi. Sebenarnya saya dulu adalah orang 

yang sangat tidak percaya diri dalam berkomunikasi ataupun dalam berinteraksi 

dengan orang lain. Kalian bisa bayangkan bagaimana rikuhnya sikap saya harus 

berada di situasi dimana banyak orang. Saya sering salah tingkah ketika disituasi 

tersebut. Kalau pun saya berucap, pasti yang keluar dari mulut saya adalah hal-hal 

yang tidak penting. Saya tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Rasa-rasanya malu saya 

itu tidak mau hilang dari diri saya. Sehingga itu sangat mengganggu saya dalam 

berbagai kesempatan.”  

“Adakah yang merasakan apa yang saya alami?” ZR bertanya kepada 

anggota kelompok. Anggota kelompok diam dan beberapa saja yang mengangguk 

menandakan mengiyakan apa yang ditanyakan oleh ZR sebagai live model. ZR 

melanjutkan “Walau beberapa saja yang mengangguk, tetapi rasanya tidak masalah 

kalau saya mengatakan bahwa rekan-rekan di sini mengalami seperti apa yang 

pernah alami sebelunnya. Tetapi masalahnya adalah bagaimana kita bisa mengatasi 

hal tersebut, untuk mampu tenang dalam berinteraksi, tetap tampil percaya diri dalam 

setiap situasi di mana pun kita berada.”  

“Maaf saya ingin bertanya kepada kak ZR.” Kata DRL. “Silahkan DRL” 

jawab ZR. “Sejak kapan kakak ZR mulai mampu bersikap tenang saat bergaul, dan 
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bagaimana caranya?” Tanya DRL yang diikuti anggukan beberapa anggota 

kelompok.  

“Kalau tepatnya mungkin lupa. Tapi yang pasti adalah bagaimana kita 

mampu menerima keadaan diri kita sendiri. Saya ingin bercerita kepada kalian 

semua. Semoga cerita saya ini dapat kalian jadikan pelajaran yang baik di kemudian 

hari.” Kata ZR hendak mengawali cerita. 

Saya masih ingat dulu waktu masuk sekolah ini, tidak banyak orang yang 

saya kenal. Karena rumah saya relatif jauh dari sekolah ini. Di kelas saya dulu waktu 

kelas VII banyak siswa yang telah mengenal satu dengan yang lain, karena mereka 

umumnya berasal dari satu desa atau satu sekolah. Sehingga mudah bagi mereka 

untuk berbincang-bincang. Tetapi bagi saya, mereka adalah orang asing. Saya merasa 

tidak percaya diri, hati saya berkata bahwa jika saya berbincang dengan mereka 

hanya akan membuat malu diri saya sendiri. Sehingga saya  banyak diam di kelas 

dan mendengarkan apa saja yang teman-teman perbincangkan. 

Pernah suatu waktu saya diajak oleh teman sebangku saya untuk pergi ke 

kantin sekolah. Membeli makanan dan minuman, setelah pelajaran olahraga yang 

menguras tenaga. Sebenarnya saya merasa tidak enak untuk pergi ke kantin, karena 

di sana pasti banyak teman-teman yang membeli makanan atau minimal minuman 

untuk menghilangkan haus setelah olahraga. Dan bagi saya itu adalah bencana, 

karena saya harus bertemu dengan banyak orang.  

Benar saja, sampai di kantin puluhan siswa saling berebut makanan dan 

minuman, atau berebut membayar. Terlihat penjual sampai kewalahan melayani 

kami semua. Saya terpaksa tidak ikut berdesakan, terpaksa menunggu hingga antrian 
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siswa tidak lagi panjang. Setelah agak sepi saya membeli makanan dan minuman, 

masukan dalam kantung plastik untuk saya bawa ke kelas. Tetapi tiba-tiba teman 

saya memanggil saya. Sontak saya kaget dan plastik yang saya bawa jatuh ke lantai, 

beberapa isinya berhamburan keluar. Saya terpaksa mengambil makanan yang masih 

layak untuk dimakan dan berencana kembali ke kelas. Tetapi teman saya yang 

memanggil saya tersebut datang dan membantu saya, mengajak untuk bergabung 

bersama teman-teman yang lain yang berada di bawah pohon mangga yang rindang 

di halaman belakang sekolah. Menikmati jajanan yang dibeli di kantin sekolah. 

Terpaksa saya mengikuti teman saya tersebut. Duduk bersama teman-teman 

saya, dan mendengarkan rencana mereka untuk pergi berenang di hari Minggu. Tiba-

tiba teman saya bertanya kepada saya. “Bagaimana ZR, kamu mau ikut bersama 

kami tidak?” “Ah bagaimana ya... Anu... Anu.” Jawab saya dengan gugup. “Anu 

kenapa?” tanya teman saya kemudian. “Hmm bagaimana ya?”  

“Jawab saja, tidak usah gugup begitu. Seperti menjawab pertanyaan dari 

guru saja.” Andai teman saya tahu bahwa pertanyaan mereka yang tiba-tiba begitu 

lebih menakutkan dari pada pertanyaan guru. “Saya ikut saja.” Jawab saya kemudian. 

“Nah begitu dong.” 

Hari minggu yang ditentukan telah datang, kami semua berkumpul di 

halaman sekolah sebelum berangkat berenang. Setelah berenang kami semua pergi 

untuk makan sarapan, karena kita datang pagi, dan semuanya ternyata belum 

sarapan. Termasuk saya. Kami pergi ke warung dan makan banyak sekali, di sana 

saya mulai diajak berbicara oleh teman-teman saya. Teman saya banyak 
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mendengarkan apa yang saya sampaikan, sampai-sampai saya lupa bahwa saya ini 

orang tidak bisa santai dan tenang ketika bersama banyak orang.  

Obrolan kami lanjutkan di rumah saya, dan tanpa disadari saya mengundang 

teman-teman saya datang ke rumah saya. Hal yang jarang saya lakukan, di rumah 

teman saya banyak bertanya mengenai koleksi buku novel yang saya miliki. Saya 

merasa senang ada yang memperhatikan apa yang saya sukai. Itu menjadikan saya 

merasa percaya diri untuk berbincang-bincang. Setelah kejadian itu, saya menjadi 

lebih tenang dalam berbicara dengan orang banyak. Karena anggapan saya dulu 

bahwa semua orang tidak menganggap saya ternyata hanyalah pikiran buruk saya 

sendiri. 

Setelah mendengarkan kisah yang disampaikan oleh ZR sebagai live model, 

peneliti memberikan waktu kepada anggota kelompok dan ZR untuk tanya jawab dan 

diskusi. Peneliti memperhatikan jalannya diskusi dan mencatat beberapa hal yang 

disampaikan live model dan anggota kelompok. 

4) Tahap Pengakhiran  

Peneliti mengemukakan kesimpulan dari kegiatan bimbingan kelompok di 

pertemuan pertama. Anggota kelompok diminta oleh peneliti mengemukakan kesan-

kesan yang diperolehnya selama mengikuti bimbingan kelompok. Kegiatan diakhiri 

dengan doa yang dimpimpin langsung oleh peneliti. 

2. Aktivitas Anggota Kelompok 

1) Tahap Pembentukan 

Anggota kelompok duduk dengan cukup tenang. Sembari menunggu 

peneliti anggota kelompok berbincang dengan sangat seru. Sehingga terdengar 
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hingga jarak beberapa meter, dimana peneliti tengah menuju tempat pelaksanaan 

bimbingan kelompok di pertemuan pertama.  

Tiba di tempat pertemuan untuk melaksanakan bimbingan kelompok, 

anggota kelompok menjawab salam yang disampaikan peneliti. Anggota kelompok 

dengan segera mengakhiri perbincangan mereka, dan bersiap dengan apa yang 

selanjutnya diperintahkan oleh peneliti. Mendengarkan penjelasan bimbingan 

kelompok yang meliputi: pengertian, tujuan, asas, serta tahapan pelaksanaan 

bimbingan kelompok. 

2) Tahap Peralihan 

Anggota kelompok diam mendengarkan penjelasan peneliti dengan tenang, 

dan tidak mengajukan pertanyaan kepada peneliti. Meskipun diberikan kesempatan. 

Anggota kelompok kemudian menjawab pertanyaan peneliti yang menanyakan 

seputar kesiapan dalam mengikuti kegiatan di tahap berikutnya. 

3) Tahap Kegiatan 

Ketika peneliti menghadirkan live model, anggota kelompok berdiri dan 

bersalaman dengan live model sesuai dengan arahan peneliti. Anggota kelompok 

memberikan ruang kepada ZR sebagai live model untuk duduk dan bergabung 

bersama anggota kelompok.  

ZR mulai dengan arahan peneliti untuk menceritakan berbagai hal yang 

dialaminya terkait topik yang dibahas. Anggota kelompok dengan cukup antusias 

mendengarkan cerita yang disampaikan oleh ZR. Tetapi dalam pertemua pertama ini 

anggota kelompok terlihat kurang serius dalam memberikan tanggapan dan komentar 

terhadap apa yang disampaikan oleh live model. 
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4) Tahap Pengakhiran 

Anggota kelompok mendengarkan kesimpulan mengenai pelaksanaan 

bimbingan kelompok yang baru saja anggota kelompok laksanakan bersama ZR 

sebagai live model di pertemuan pertama.  

3. Aktivitas Kolaborator 

Kolaborator memerhatikan pelaksanaan bimbingan kelompok teknik live 

model yang dilaksanakan peneliti dari tahap pertama hingga ketiga. Kemudian 

memberikan penilaian terhadap kemampuan peneliti dalam memimpin anggota 

kelompok dalam mengikuti bimbingan kelompok pertemuan pertama. 

4.1.2.2.2 Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua dilakukan pada tanggal 17 Februari 2020 dengan topik 

“bersedia membuka percakapan”. 

1. Aktivitas Peneliti 

1) Tahap Pembentukan 

Berbeda dari tempat yang digunakan peneliti di pertemuan pertama, dimana 

pelaksanaan bimbingan kelompok teknik live model. Di pertemuan kedua ini 

dilaksanakan di Musholla SMP 2 Dawe Kudus. Cukup rindang pepohonan di sebelah 

kanan dan kiri musholla sehingga membawa hawa sejuk bagi siapapun yang berada 

di Musholla. Apalagi setelah mengambil air wudhu.  

Beberapa waktu telah peneliti lalui untuk menunggu anggota kelompok 

yang belum hadir juga di Musholla sekolah. Untuk membunuh sepi, peneliti 

membaca kembali rencana pelaksanaan layanan dan mengobrol dengan kolaborator 

seputar persiapan di pertemuan kedua. Belum sampai habis tema obrolan dengan 
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kolaborator, anggota kelompok datang. Mengucapkan salam dan ucapan maaf karena 

terlambat datang dari waktu yang telah ditentukan di pertemuan pertama. 

Peneliti memaafkan anggota kelompok, karena anggota kelompok telah 

menjelaskan kepada peneliti dan kolaborator bahwa keterlambatan mereka 

disebabkan mereka harus merapikan alat dan ruang laboratorium komputer, setelah 

sebelumnya mereka gunakan untuk kegiatan pembelajaran dan praktikum.  

Ketika peneliti hendak memulai membuka tahap pertama, live model dan 

mengucapkan salam kepada anggota kelompok, peneliti, serta kolaborator. Duduk 

bersama dan berdoa untuk mengawali tahap pembentukan, dan dilanjutkan dengan 

permainan. 

2) Tahap Peralihan 

Setelah doa dan permainan, peneliti memperhatikan kesiapan anggota 

kelompok dan live model untuk mengikuti tahapan berikutnya. Untuk 

memastikannya peneliti bertanya kepada anggota kelompok, adakah di antara mereka 

(anggota kelompok) yang belum siap untuk mendengarkan pemaparan live model 

dan melakukan diskusi di tahap kegiatan. Dari pertanyaan tersebut, didapatkan 

jawaban yang sama yaitu anggota kelompok siap untuk mengikuti atau melanjutkan 

kegiatan ke tahap kegiatan. 

3) Tahap Kegiatan 

Peneliti mengawali tahap kegiatan dengan memperkenalkan live model. 

“Baiklah teman-teman semua, di sini bapak mengajak salah satu dari teman kita di 

SMP 2 Dawe Kudus untuk bersama kita di pertemuan kedua ini. Ijinkan bapak 
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memperkenalkan HS, walaupun bapak yakin kalau teman-teman semua sudah 

mengenal siapa HS ini. Jadi biarlah HS yang selanjutnya akan melanjutkan.” 

Peneliti bergeser kembali ke tempat duduknya semula, mempersilahkan HS 

untuk sedikit maju ke depan, agar mendapatkan perhatian fokus yang anggota 

kelompok. kemudian HS sebagai live model mengatakan “Asalamu’allaikum teman-

teman semua. Selamat pagi.” Dengan kompak anggota kelompok menjawab 

“Wa’allaikumussalam. Pagi juga.” 

Dengan senyumnya yang senantiasa berkembang HS memulai perannya. 

“Saya sebenarnya sejak pertama diminta oleh Pak Rudi untuk hadir di pertemuan ini 

(bimbingan kelompok) saya sebenarnya ragu. Apakah saya bisa, tetapi pak Rudi 

selalu meyakinkan saya bahwa, saya adalah orang yang tepat untuk hadir bersama 

teman-teman semua disini.” 

HS melihat peneliti sekilas, dan peneliti membalas dengan menganggukan 

kepala. Menandakan bahwa peneliti memberikan sepenuhnya kepercayaan kepada 

HS untuk segera memulai. HS memulai ceritanya dengan berkata “mungkin beberapa 

teman-teman disini mengetahui bahwa saya adalah anak terakhir di keluarga saya. 

Dan saya memiliki kakak-kakak yang semuanya laki-laki. Jadi banyak sekali teman-

teman kakak saya yang sering datang ke rumah untuk main.” Belum selesai HS 

bercerita tiba-tiba CYP berkomentar “mungkin yang kamu maksud adalah kakak 

kamu yang saat iki kerja di pabrik itu kan?” “Benar” jawab HS.  

“Dan kalian tahu kan kalua resiko jadi bungsu?” DRL berkomentar “Sering 

disuruh maksudmu?” “Iya. Itu juga yang saya alami.” Jawab HS. Kemudian HS 

melanjutkan “Jadi awalnya saya itu sangat malu jika harus berpapasan dengan orang 
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baru. Apalagi banyak orang. Tetapi karena sering dimintai tolong oleh kakak saya 

untuk membeli jajanan, rokok, es batu kalau persediaan es di rumah habis, jadinya 

saya sudah mulai terbiasa untuk…” belum selesai kalimat HS kemudian dipotong 

oleh DRL “terbiasa untuk menjadi pembantu?” celoteh DRL dengan nada dan 

ekspresi bercanda. 

HS menimpali “enak aja. Bukan lah.” Sontak tawa riang anggota kelompok 

dan live model tergerai. HS melanjutkan “maksud saya terbiasa untuk berbicara 

terlebih dahulu kepada orang lain. Bukan jadi pembantu DRL.” 

“Iya-iya, tidak usah dibahas lagi kenapa?” Balas DRL masih dengan nada 

bercanda. “Kemudian bisa dilanjutkan kembali ceritamu HS?” Pinta CYP sekaligus 

mengakhiri senda gurau yang baru saja terjalin.  

“Saya sudah sering dimintai tolong oleh kakak saya, seperti yang sudah saya 

katakan sebelumnya. Dan hal yang paling menyebalkan adalah mengantarkan 

sesuatu ke kakak saya dan teman-temannya.” RFMI bertanya “Kenapa?” HS 

menjawab “Saya malu. Kalau cuma mengantar saya sih tidak masalah. Kan 

masalahnya saya harus berbasa-basi mempersilahkan mereka untuk mencicipi 

jajanan atau apalah itu namanya.”  

SRN menanggapi “Kemudian apa yang kamu lakukan jika hal semacam itu 

terjadi?” HS kembali menanggapi “Awalnya saya hanya menaruh makanan itu di 

meja ruang tamu atau teras rumah, tetapi lama kelamaan saya ditegur oleh ibu saya.” 

SRN kembali bertanya “Ditegur seperti apa?”  

HS menjawab “Ditegur, kalau menyediakan makanan dan minuman atau 

apapun kepada orang lain haruslah dipersilahkan orangnya untuk mengambilnya. 
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Sehingga mau tidak mau saya harus bersedia membuka percakapan dengan teman-

teman kakak saya.” MNJ bertanya “Apakah langsung berhasil begitu saja?” HS 

menjawab “Tentu saja tidak. Awalnya saya masih malu, kemudian ibu saya berkata, 

„kamu itu anak perempuan. Jadi wajar kalau malu, tetapi sebagai anak perempuan 

itu harus tahu sopan santun. Menyapa tamu adalah bentuk sopan santun, walaupun 

kamu tidak mengenal siapa tamu itu. Tetapi mereka itu adalah tamu anggota 

keluarga kita. Jadi kita harus menghormati dan menghargai mereka dengan 

menyapa mereka. Masa kamu mau dikira sebagai anak yang sombong dan tidak tahu 

sopan santun?’ Begitulah pesan yang disampaikan oleh ibu saya”. 

RFMI berkata “Kemudian setelah nasihat-nasihat dari ibumu kamu menjadi 

berani untuk aktif dalam perbincangan dengan teman-teman kakakmu?” HS 

menjawab “Awalnya iya, saya paksakan. Memberanikan diri untuk menyapa setiap 

tamu kakak saya yang datang, menemani mereka berbincang selagi kakak saya di 

dalam rumah mempersiapkan diri untuk bertemu teman-temannya. Dan 

Alhamdullilah sampai saat ini hal tersebut berguna bagi saya.” 

4) Tahap Pengakhiran 

Setelah HS sebagai live model menceritakan kisahnya dan tanggapan dari 

anggota kelompok juga semakin baik. Maka peneliti menyampaikan kesimpulan dari 

pelaksanaan bimbingan kelompok di pertemuan kedua. Kegiatan diakhiri dengan 

berdoa bersama. 
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2. Aktivitas Anggota Kelompok 

1) Tahap Pembentukan 

Anggota kelompok terpaksa datang terlambat karena harus merapikan alat 

dan ruang laboratorium komputer. Setibanya di Musholla sekolah yang jaraknya 

tidak jauh dari ruang BK SMP 2 Dawe, anggota kelompok menyapa peneliti dan 

kolaborator yang telah lebih dahulu menunggu. 

2) Tahap Peralihan 

Setelah permintaan maaf diterima oleh peneliti dan kolaborator, anggota 

kelompok segera mempersiapkan diri untuk mengikuti bimbingan kelompok di 

pertemuan kedua. Mengawali kegiatan dengan berdoa dan dilanjutkan pernyataan 

komitmen untuk mengikuti kegiatan dengan serius. 

3) Tahap Kegiatan 

Anggota kelompok duduk dengan tenang dan mulai mendengarkan 

pengalaman dari live model, sesekali anggota kelompok memberikan komentar dan 

tanggapan cerita dari HS sebagai live model di pertemuan kedua. Pertemuan kedua 

ini anggota kelompok lebih antusias dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok, 

karena live model mampu sangat cair dalam kegiatan diskusi. 

4) Tahap Pengakhiran 

Anggota kelompok mendengarkan dengan tenang setiap kalimat yang keluar 

dari mulut peneliti untuk memberikan kesimpulan dari pelaksanaan bimbingan 

kelompok di pertemuan kedua. Anggota kelompok tidak lupa memberikan kesan-

kesan dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok, terakhir kegiatan ditutup 

dengan berdoa bersama. 
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3. Aktivitas Kolaborator 

Kolaborator memeriksa kesiapan peneliti dengan mengecek rencana 

pelaksanaan layanan dan instrumen yang digunakan untuk memberikan penilaian 

terhadap peneliti dalam memimpin kegiatan bimbingan kelompok. Setelah kegiatan 

bimbingan kelompok selesai dilaksanakan, kolaborator memberikan masukan dan 

saran atas pelaksanaan bimbingan kelompok di pertemuan ketiga. 

4.1.2.2.3 Pertemuan Ketiga 

Pertemuan ketiga dilakukan pada tanggal 19 Februari 2020dengan topik 

“berbaur dengan berbagai kelompok”. 

1. Aktivitas Peneliti 

1) Tahap Pembentukan 

Peneliti mengucapkan salam kepada anggota kelompok dan kolaborator 

yang telah lebih dahulu berada di Perpustakaan SMP 2 Dawe Kudus, menunggu 

peneliti untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok di pertemuan ketiga. Peneliti 

menjelaskan kepada anggota kelompok bahwa peneliti harus menjemput FN yang 

dipilih peneliti dan kolaborator sebagai live model. 

Peneliti mempersilahkan FN sebagai live model untuk memperkenalkan diri 

di hadapan anggota kelompok. Setelah perkenalan singkat yang telah berlalu, peneliti 

kemudian menjelaskan kepada anggota kelompok terlebih kepada live model 

mengenai tujuan kegiatan dan tata cara pelaksanaan bimbingan kelompok yang 

dilaksanakan. 
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2) Tahap Peralihan 

Memperhatikan kesiapan anggota kelompok adalah langkah peneliti 

selanjutnya sebelum melanjutkan bimbingan kelompok ke tahap kegiatan. Ketika 

diperhatikan oleh peneliti, sepenuhnya anggota kelompok dan live model 

menunjukan kesiapan yang bagus dalam mengikuti bimbingan kelompok. 

3) Tahap Kegiatan 

Peneliti menjelaskan secara singkat kepada anggota kelompok bahwa topik 

pertemuan ketiga ini membahas topik berbaur dengan berbagai kelompok. Sehingga 

dengan membahas topik pada pertemuan ketiga ini diharapkan anggota kelompok 

dapat bergaul, terlebih percaya diri ketika berhadapan dan berbaur dengan berbagai 

kelompok di lingkungan sehari-hari. 

Setelah menjelaskan topik pertemuan ketiga, peneliti memberikan 

sepenuhnya waktu kepada live model untuk berpartisipasi dalam kegiatan diskusi 

dalam bimbingan kelompok. Live model menempatkan diri dengan sedikit maju agar 

semua anggota kelompok dapat memfokuskan pandangannya kepada live model. 

Kemudian live model mulai berbicara “selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana 

kabarnya hari ini?” Anggota kelompok sontak menjawab “Pagi FN, Alhamdullilah 

baik”. 

“Pertemuan ke berapa kegiatan ini dilaksanakan?” tanya FN. DNW 

menjawab “Ini yang ketiga kalinya.” “Oh begitu ya. Kemudian akan berlangsung 

berapa pertemuan lagi?” Tanya FN kemudian. Di jawab kembali oleh DNW “Belum 

tahu, semua tergantung pak Rudi.” “Karena saya kemarin tidak sengaja melihat 
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kalian berkumpul di tempat ini, dan saya kira sudah selesai.” Basa-basi FN sebelum 

menyampaikan pendapat atau ceritanya. 

“Langsung saja ya, jadi mungkin kalian tidak banyak yang tahu kalau saya 

dulu adalah orang yang sangat tidak percaya diri. Apalagi ketika berhadapan dengan 

orang banyak dan orang-orang yang tidak saya kenal sebelumnya. Misalnya ini, 

ketika dulu saya diminta untuk duduk disini, saya mungkin akan kabur duluan.” Kata 

FN sambil tersenyum. 

MZ bertanya “Kemudian apa yang kamu lakukan agar mampu mengatasi 

hal tersebut?” FN mengatakan “Bagaimana ya... Kalau menurut saya sih kita harus 

supel jadi orang.” DRL bertanya “Supel itu yang seperti apa?” FN menjawab “Supel 

itu mudah bergaul, mudah akrab dengan orang atau kelompok lain.”  

DRL kembali bertanya “Kalau menurut saya ini ya... Supel itukan sifat, jadi 

mungkin tidak bisa didapat dari orang yang tidak memiliki sifat ramah?” FN 

menjawab sembari tersenyum. “Bisa dong, kalian ini ramah lho.” Beberapa anggota 

kelompok terperanjat mendengarkan jawaban dari FN. “Kalian ingat tidak, tadi 

waktu saya sapa? Kalian semuanya menjawab salam dari saya, tidak ada yang diam. 

Itu artinya kalian itu ramah.” Kata FN. 

MNJ berkata “Sebentar, bukannya itu sudah menjadi hal yang wajar bagi 

semua orang untuk menjawab salam?” FN menanggapi “Iya benar, dan karena itulah 

kalian disebut sebagai orang yang ramah. Apakah kalian mau semua yang ada disini 

saya anggap sebagai orang yang tak acuh dengan orang lain, meskipun telah 

menjawab salam dari saya?” Semua anggota kelompok diam untuk sementara. 
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SRN bertanya “Kemudian agar bisa akrab dengan semua kelompok, sesuai 

dengan topik kita ini apa?” FN menjawab “Kalau menurut saya kita pertama harus 

ceria.” SRN bertanya heran “Ceria?” FN melanjutkan “Iya, ceria. Kita kan umumnya 

kalau bertemu dengan orang yang berbeda sepermainan dengan kita, kita umumnya 

tak acuh dengan mereka. Itu yang salah. Mau itu teman sepermainan kita atau tidak, 

kita tetap ceria saja di hadapan mereka. Jangan pasang muka jutek (bahasa gaul yang 

artinya cepat naik darah).  

CYP berkomentar “Kan itu memang sudah menjadi mungkin kebiasaan ya, 

jika kita tidak terlalu akrab dengan orang yang tidak sepermainan atau orang di luar 

kelompok kita.” FN menjawab “Iya memang wajar, tapi apakah selamanya 

kewajaran itu benar? Artinya kita nantinya akan bertemu dengan orang yang lebih 

banyak lagi selain disini (SMP 2 Dawe Kudus). Dan apakah kita akan tetap untuk 

menutup diri jika bertemu dengan orang lain selain yang kita kenal selama ini?”  

RFMI bertanya “Kalau saya boleh bertanya, bagaimana caranya kita 

berbicang, ketika mungkin tema yang kita bicarakan saling bertentangan?” FN 

menanggapi “Misalnya?” RFMI melanjutkan “Misalnya saya suka dengan bunga, 

kemudian beberapa orang tidak suka dengan hal tersebut, apa yang harus kita 

lakukan?”  

FN berkata “Menurut kalian apa yang harus kalian lakukan?” Anggota 

kelompok diam, belum memberikan tanggapan. FN melanjutkan “Kalau saya, saya 

akan mencoba mengimbangi. Artinya jika ada orang yang berbincang dengan saya 

mengenai sepak bola, sebisa mungkin saya akan berbicara atau menanggapi hal 
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seputar sepak bola, tentunya sesuai dengan kemampuan saya. Tidak mungkin saya 

paksakan.” 

4) Tahap Pengakhiran 

Peneliti menutup diskusi yang telah berlangsung antara live model dan 

anggota kelompok dengan menyampaikan kesimpulan. Kemudian ditutup dengan 

berdoa bersama. 

2. Aktivitas Anggota Kelompok 

1) Tahap Pembentukan 

Anggota kelompok menunggu peneliti yang belum datang karena harus 

menjemput FN sebagai live model. Ketika sudah berada di tempat pelaksanaan 

bimbingan kelompok, anggota kelompok segera berdoa sesuai dengan arahan 

peneliti. Mendengarkan penjelasan tujuan bimbingan kelompok di pertemuan ketiga, 

diakhiri dengan berkenalan dengan live model. 

2) Tahap Peralihan 

Anggota kelompok mempersiapkan diri sebelum melanjutkan ke tahap 

kegiatan. Anggota kelompok juga menyatakan dengan kompak dan serempak bahwa 

akan mengikuti tahap kegiatan dengan aktif. 

3) Tahap Kegiatan 

Ketika peneliti mempersilahkan FN sebagai live model untuk 

mempersiapkan diri, anggota kelompok sudah sepenuhnya siap. Duduk dengan 

tenang, diam, dan bersiap mendengarkan apa yang disampaikan oleh live model. 

Kegiatan diskusi dengan live model berjalan dengan sangat baik, dan interaktif, 

antara live model dengan anggota kelompok.  
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4) Tahap Pengakhiran 

Anggota kelompok mengakhiri diskusi setelah peneliti memberitahu bahwa 

kegiatan bimbingan kelompok telah tiba waktunya untuk diakhiri. Kemudian 

mendengarkan uraian kesimpulan dari peneliti, dan berdoa untuk menutup kegiatan. 

3. Aktivitas Kolaborator 

Kolaborator memeriksa kesiapan peneliti dengan mengecek rencana 

pelaksanaan layanan dan instrumen yang digunakan untuk memberikan penilaian 

terhadap peneliti dalam memimpin kegiatan bimbingan kelompok. Memperhatikan 

setiap langkah yang dilakukan peneliti dalam memimpin bimbingan kelompok, 

kemudian memberikan saran dan masukan untuk pengembangan kegiatan bimbingan 

kelompok di pertemuan berikutnya. 

4.1.2.3 Pengamatan Siklus I 

4.1.2.3.1 Pengamatan Kolaborator terhadap Peneliti pada Siklus I 

Di bawah ini peneliti paparkan hasil pengamatan kolaborator terhadap 

aktivitas peneliti dalam memimpin bimbingan kelompok teknik live model pada 

siklus I. 

Tabel 4.2 Hasil Observasi Kolaborator terhadap Peneliti dalam Pelaksanaan 

Bimbingan Kelompok Teknik Live Model untuk Meningkatkan 

Kepercayaan Diri dalam Bergaul pada Siswa Kelas VII D SMP 2 

Dawe Kudus pada Siklus I 

 

No Tahap Kegiatan Pert-1 Pert-2 Pert-3 

1 Tahap 

Pembentukan 

1) Menyampaikan salam dan ucapan 

terima kasih serta memimpin doa 

2 2 2 

2) Menjelaskan arti dan tujuan 

bimbingan kelompok 

2 3 3 

3) Menjelaskan cara pelaksaaan 

bimbigan kelompok 

2 2 3 

4) Menjelaskan asas-asas yang 

digunakan 

2 2 2 

5) Melaksanakan perkenalan, 2 2 2 
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No Tahap Kegiatan Pert-1 Pert-2 Pert-3 

permainan dan kesepakatan waktu 

2 Tahap 

Peralihan 

1) Menanyakan kesiapan anggota 

kelompok untuk masuk pada 

kegiatan selanjutnya, 

2 2 3 

2) Menawarkan kepada anggota 

kelompok tentang topik atau masalah 

yang akan di bahas 

2 2 3 

3) Memberi contoh topik bimbingan 

kelompok 

2 2 3 

3 Tahap 

Kegiatan 

1) Mengemukakan atau memberi 

kesempatan anggota kelompok 

mengemukakan topik atau masalah 

1 2 2 

2) Menyepakati topik bimbingan 

kelompok yang akan dibahas 

2 2 3 

3) Mempersiapkan model yang 

digunakan 

1 2 2 

4) Menjelaskan keterkaitan 

karakteristik tokoh/model dalam 

pembahasan topik 

2 2 2 

5) Memberikan kesempatan kepada 

anggota kelompok untuk melakukan 

diskusi terkait tokoh/model yang 

diberikan 

2 2 2 

6) Memberi kesempatan kepada 

anggota kelompok untuk menirukan 

tokoh/model yang diberikan 

2 2 3 

7) Menyampaikan kesimpulan 

pembahasan topik terkait 

tokoh/model yang telah diberikan 

2 2 2 

4 Tahap 

Pengakhiran 

1) Menginformasikan kepada anggota 

kelompok bahwa kegiatan akan 

diakhiri, 

2 2 2 

2) Meminta anggota kelompok untuk 

memberikan kesan setelah mengikuti 

kegiatan, 

1 2 2 

3) Meminta anggota kelompok untuk 

menyampaikan komitmenya 

terhadap topik atau masalah yang 

dibahas, 

2 3 3 

4) Membahas kegiatan bimbingan 

kelompok lanjutan, 

2 2 2 

5) Memimpin doa dan mengucapkan 

terima kasih dilanjut dengan 

perpisahan. 

2 2 2 

Jumlah 37 42 48 

Kategori K K K 
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Keterangan Kriteria Penilaian: 

 

Skor Interval Persentase Kategori 

4 65-80 Sangat Baik (SB) 

3 50-64 Baik (B) 

2 35-49 Kurang (K) 

1 20-34 Sangat Kurang (SK) 

 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan kolaborator di atas diketahui 

di pertemuan pertama dalam pelaksanaan bimbingan kelompok teknik live model 

peneliti memperoleh skor 37 dengan kategori (Kurang), pertemuan kedua meningkat 

menjadi 42 kategori (Kurang), dan pertemuan ketiga kembali meningkat, meski tetap 

dalam kategori (Kurang) sebesar 48. 

4.1.2.3.2 Pengamatan Peneliti terhadap Kepercayaan Diri dalam Bergaul Siswa 

Peneliti melakukan pengukuran menggunakan skala penilaian kepercayaan 

diri yang diberikan setelah pelaksanaan bimbingan kelompok selesai dilaksanakan. 

Hasil pengukuran tersebut kemudian peneliti tabulasi dan disajikan dalam tabel 4.3 

di bawah ini. 

Tabel 4.3 Skala Penilaian Kepercayaan Diri dalam Bergaul pada Siswa Kelas 

VII D SMP 2 Dawe Kudus pada Siklus I 

 

No Nama 
Pertemuan 1 Pertemuan II Pertemuan III 

Skor K Skor K Skor K 

1 DNW 39 K 48 K 56 K 

2 SRN 40 K 44 K 48 K 

3 CYP 41 K 44 K 48 K 

4 RFMI 43 K 48 K 53 K 

5 DRL 43 K 49 K 54 K 

6 MNJ 40 K 47 K 51 K 

7 MZ 39 K 45 K 50 K 

8 DNW 39 K 48 K 56 K 

Jumlah 285 / 41 325 / 46 360 /51 

Kategori K K K 
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Keterangan Kriteria Penskoran 

 

Skor Interval Kategori 

4 75 - 91 Sangat Baik (SB) 

3 58 – 74 Baik (B) 

2 41 – 57 Kurang (K) 

1 23 – 40 Sangat Kurang (SK) 

 

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan peneliti pada siklus I 

diperoleh keterangan kepercayaan diri dalam bergaul yang dimiliki siswa kelas VII D 

SMP 2 Dawe Kudus secara keseluruhan dalam kategori “Kurang”. Pertemuan 

pertama diketahui kepercayaan diri dalam bergaul pada siswa memperoleh rata-rata 

skor 41 dengan kategori (kurang). Pertemuan kedua diketahui rata-rata skor 46 

dengan kategori (kurang). Pertemuan ketiga memperoleh rata-rata skor 51 dengan 

kategori (kurang). 

4.1.2.4 Refleksi Siklus I 

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh kolaborator menunjukan bahwa 

peneliti dinilai masih kurang cekatan dalam memimpin kegiatan bimbingan 

kelompok teknik live model. Menurut kolaborator, peneliti masih bergantung banyak 

terhadap live model dalam mengaktifkan dinamika kelompok, tetapi satu sisi yang 

menarik adalah kemampuan para live model yang dihadirkan oleh peneliti di 

beberapa pertemuan membuat peneliti sangat terbantu dalam mengembangkan 

dinamika kelompok. 
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4.1.3 Siklus II 

4.1.3.1 Perencanaan Siklus II 

Peneliti menyiapkan rencana pelaksanaan layanan, topik layanan, dan 

mempersiapkan kehadiran live model. Selanjutnya peneliti mempersiapkan instrumen 

penelitian yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peneliti dalam pemberian 

bimbingan kelompok teknik live model, serta peningkatan kepercayaan diri dalam 

bergaul yang dimiliki oleh subjek penelitian. 

4.1.3.2 Pelaksanaan Siklus II 

4.1.3.2.1 Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama dilakukan pada tanggal 21 Februari 2020 dengan topik 

“menghargai diri sendiri dan orang lain”. 

1. Aktivitas Peneliti 

1) Tahap Pembentukan 

Peneliti menjawab salam yang disampaikan oleh anggota kelompok dengan 

kompak sembari berjalan menuju tempat pelaksanaan bimbingan kelompok yang 

berada di Musholla SMP 2 Dawe Kudus. Beberapa anggota kelompok membawa 

bungkus plastik berisi makanan ringan dan minuman yang mereka beli dari kantin 

dan beberapa penjual makanan ringan di depan sekolah sebagai penawar haus dan 

penganjal lapar setelah anggota kelompok selesai melakukan kegiatan olahraga. 

Peneliti memberikan waktu kepada anggota kelompok untuk menghabiskan 

bekalnya selama beberapa menit, dan menyimpannya jika memang tidak mampu 

dihabiskan seketika. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan menjelaskan tujuan 

pelaksanaan bimbingan kelompok teknik live model di siklus II pertemuan pertama. 
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2) Tahap Peralihan 

Memasuki tahap peralihan peneliti mempersilahkan live model yang ikut 

bergabung bersama peneliti, kolaborator, dan anggota kelompok. Peneliti kemudian 

mempersilahkan live model untuk memperkenalkan diri di hadapan peneliti, 

kolaborator, dan anggota kelompok. 

3) Tahap Kegiatan 

Peneliti menguraikan topik pertemuan pertama dengan singkat, agar anggota 

kelompok dan live model memahami poin diskusi atau pembahasan dalam tahap 

kegiatan. Selanjutnya peneliti mempersilahkan AR sebagai live model untuk 

memberikan pendapatnya dan diskusi segera dilaksanakan.  

AR sebagai live model mengawali kegiatan dengan mengucapkan salam 

“Assalamu’alaikum teman-teman.” Anggota kelompok menjawab dengan serempak 

“Wa’allaikumussalam”.  

AR berkata “Pagi yang cerah ini saya diminta oleh pak Rudi sejak beberapa 

hari yang lalu untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan yang sangat menyenangkan 

ini. Ini merupakan kebanggaan bagi saya untuk bisa berbagai beberapa pendapat dan 

kisah yang mungkin bisa kita semua diskusikan bersama.”  

Tidak lama berselang AR mengatakan “Sesuai topik kita hari ini, saya ingin 

bercerita sekaligus berpendapat.” AR mengakhiri kalimatnya, sebelum 

melanjutkannya lagi. “Seperti yang kalian tahu saya saat ini telah duduk di kelas IX, 

dan sebentar lagi Insya Allah lulus. Beberapa teman saya saat ini dan mungkin kalian 

juga ya (sembari tersenyum) sudah memiliki pacar. Dan oleh karenanya saya sering 
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ditertawakan, oh maaf. Mungkin lebih tepatnya dihimbau untuk segera memiliki 

pacar.”  

SRN bertanya “Kenapa seperti itu?” AR menjawab “Tidak tahu, mungkin 

teman-teman saya merasa bahwa saya ini orang yang aneh, karena belum juga 

memiliki pacar. Kalau menurut kalian bagaimana?” SRN mengatakan “Saya tidak 

bisa mengatakan apa-apa (sembari menunduk).”  

CYP mengatakan “Memang tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini banyak 

diantara kita yang mulai menaruh hati pada lawan jenis. Tapi untuk pacaran, 

mungkin belum saatnya.” AR mengatakan “Kenapa?” CYP menjawab “Iya... Karena 

kita masih kecil. Tidak boleh juga oleh orang tua kita kan?” 

AR menambahkan “Nah itulah pikiran saya hingga saat ini. Di saat teman-

teman saya ketika mengobrol kesana-kemari disela-sela waktu istirahat, pasti selalu 

saja ada bahan obrolan mengenai pacar. Minimal gebetan lah.” DRL bertanya “Dan 

kamu tidak masalah dengan hal tersebut, maksud saya merasa risih begitu?”  

AR menjelaskan “Tidak lah. Mengapa risih?” DRL melanjutkan “Kan tadi 

kamu mengatakan bahwa kamu sering diolok-olok oleh teman-temanmu karena 

kamu belum punya pacar. Apakah kamu tidak malu?” AR menanggapi “Kenapa 

malu? Kan itu sudah menjadi keputusan saya, lagi pula saya tidak pernah mengolok-

olok mereka, karena mereka lebih memikirkan pacar atau gebetan mereka ketimbang 

memikirkan pelajaran.”  

MZ bertanya “Dan kamu percaya diri dengan itu?” AR menjawab “Iya, saya 

sangat percaya diri. Meskipun diolok-olok, tetapi mereka tetap teman saya. Mungkin 
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mereka saja yang belum mengerti jalan pikiran saya (orang lain) untuk lebih fokus 

belajar ketimbang fokus dengan percintaan.”  

DNW bertanya “Apakah olok-olokan itu tidak menganggumu?” AR 

menjawab “Awalnya sih iya, tapi lama kelamaan saya terbiasa, jadi saya cuek saja.” 

RFMI bertanya “Apakah hingga saat ini teman-temanmu masih mengolok-olokmu?” 

AR mengatakan “Kadang, tapi tidak sesering dulu. Meskipun saya diolok-olok, saya 

tetap pada pendirian saya dan saya percaya diri karenanya. 

4) Tahap Pengakhiran 

Setelah diskusi yang telah dilakukan oleh live model dan anggota kelompok, 

peneliti memberikan kesimpulan dari pelaksanaan bimbingan kelompok. Kemudian 

memberikan waktu kepada anggota kelompok untuk menyampaikan kesan-kesan 

dalam mengikuti bimbingan kelompok di pertemuan pertama siklus II ini. 

2. Aktivitas Anggota Kelompok 

1) Tahap Pembentukan 

Anggota kelompok datang secara berkelompok ke Musholla SMP 2 Dawe 

Kudus setelah mengikuti kegiatan olahraga di lapangan desa Rejosari yang 

bersebelahan dengan sekolah mereka. Sembari membawa makanan ringan dan 

minuman, anggota kelompok mengucapkan salam kepada peneliti yang telah 

menunggu.  

Tahap kegiatan diawali dengan menjelaskan tujuan dari pelaksanaan 

bimbingan kelompok di pertemuan pertama siklus II, dan berkenalan dengan AR 

sebagai live model. 
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2) Tahap Peralihan 

Anggota kelompok berkenalan dengan live model dan berbincang sejenak 

untuk mendekatkan diri. Kemudian anggota kelompok dan live model 

mempersiapkan diri untuk mengikuti tahap kegiatan selanjutnya. 

3) Tahap Kegiatan 

Anggota kelompok mendengarkan uraian topik yang dibahas dari peneliti, 

kemudian bersama live model, anggota kelompok mulai mendiskusikan topik 

bimbingan kelompok. Tanya jawab terjadi disela-sela pembahasan topik layanan. 

4) Tahap Pengakhiran 

Anggota kelompok mendengarkan peneliti memberikan kesimpulan atas 

diskusi yang telah terjalin. Kemudian anggota kelompok memberikan kesan-kesan, 

dan menutup kegiatan dengan doa bersama. 

3. Aktivitas Kolaborator 

Setelah memeriksa kelengkapan adminstrasi penelitian yang terdiri dari 

rencana pelaksanaan layanan dan pedoman observasi, kolaborator memperhatikan 

setiap detail pelaksanaan bimbingan kelompok teknik live model yang dilakukan 

peneliti bersama anggota kelompok, dan live model. 

4.1.3.2.2 Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2020 dengan topik 

“menginstropeksi diri” 

1. Aktivitas Peneliti 
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1) Tahap Pembentukan 

Peneliti mempersilahkan anggota kelompok duduk dan mengajak anggota 

kelompok untuk melakukan permainan. Setelah permainan dilakukan, peneliti 

menjelaskan tujuan pelaksanaan dan topik bimbingan kelompok teknik live model. 

2) Tahap Peralihan 

Peneliti memperhatikan fokus setiap anggota kelompok setelah pemberian 

ice breaking, ketika diketahui bahwa semua anggota kelompok telah siap peneliti 

kemudian memberitahu kepada anggota kelompok untuk mempersiapkan diri ke 

tahap kegiatan. 

3) Tahap Kegiatan 

Peneliti memberikan waktu kepada live model untuk mempersiapkan diri 

dan memposisikan diri sedikit maju agar anggota kelompok dapat fokus kepada live 

model. WH sebagai Live model mengucapkan salam kepada anggota kelompok dan 

kemudian di jawab oleh anggota kelompok dengan baik.  

WH berkata “Teman-teman semua, disini saya ingin berbagi beberapa hal. 

Tadi kita semua sudah mendengarkan pak Rudi mengatakan bahwa seorang yang 

percaya diri haruslah memiliki kesadaran diri. Mungkin maksud pak Rudi adalah jika 

kita ingin percaya diri haruslah mampu menginstropeksi diri.”  

MNJ bertanya “Mungkin saya saja yang belum mengerti, apa pentinya 

menginstropeksi diri dengan percaya diri?” WH mengatakan “Penting sekali. Karena 

jujur saja saya pernah mengalami hal tersebut.” MNJ kembali bertanya “Maksudnya 

kakak WH pernah tidak percaya diri?”  
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WH menjawab “Iya, pernah. Memangnya siapa yang tidak pernah 

merasakan bagaimana rasanya tidak percaya diri?” CYP mengatakan “Kalau boleh 

tahu, dalam hal apa kakak tidak percaya diri?” WH menjawab “Banyak, tapi salah 

satunya yang sesuai dengan arah diskusi kita adalah percaya diri dalam bergaul. Saya 

masih ingat, bahwa saya dulu waktu kelas VII sering minder dengan kondisi teman-

teman saya yang banyak memiliki barang baru. Seperti tas, sepatu, kadang membawa 

handphone terbaru. Pemberian atau mungkin hadiah orang tua mereka, ketika 

mereka bersekolah di SMP. Tapi semua itu tidak saya miliki.” 

WH diam sejenak, begitu juga anggota kelompok lainnya. Kemudian WH 

melanjutkan “Dulu waktu saya kelas VII, kebetulan kakak saya masih sekolah di 

sini, dan kakak saya pada waktu itu duduk di kelas IX. Kakak saya diam-diam 

memperhatikan saya ketika saya di luar kelas, saat jam istirahat. Karena di satu 

sekolah sangat mudah bagi kakak untuk menemukan saya berada di mana. Saya 

masih ingat siang itu sebelum sholat dzuhur, kakak menghampiri saya...” karena 

tidak sabar dengan cerita WH, SRN menyela. “Kemudian apa yang terjadi?” MZ 

menegur “Sabar dulu napa.”  

Sembari tersenyum WH melanjutkan “Tidak apa-apa, baiklah saya akan 

lanjutkan, kakak menghampiri saya yang tengah duduk sendirian.” Kakak saya 

berkata “ngapain kamu duduk sendirian saja?” “Tidak ada apa-apa.”  

“Kamu tidak ikut bareng bersama teman-temanmu di sana?” sembari 

menunjuk teman-teman saya yang tengah istirahat di jam kedua. Mengobrol dan 

bercanda. “Tidak ah, malas.” Jawab saya singat. 
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“Kamu malu ya?” Saya menjadi kaget mengapa kakak berkata seperti itu. 

Lantas saja saya bertanya “Malu kenapa?” “Iya malu dengan keadaan ekonomi 

keluarga kita?” Jawab kakak singkat. Saya pun membalas “Tidak kak, hanya saja 

saya sempat berpikir kenapa kita tidak bisa seperti mereka ya?”  

“Seperti mereka bagaimana maksud kamu?” Kakak saya balik bertanya. 

Tetapi saya tidak mampu berkata banyak. Kemudian kakak saya berkata “Kamu 

mungkin berpikir dan ingin seperti teman-temanmu ya? Memiliki tas baru, memiliki 

kendaraan, dan handphone. Tapi ketahuilah, kakak juga pernah memikirkannya.” 

“Kemudian apa yang kakak lakukan?” “Lakukan? Tidak ada. Saya masih 

ingat pesan ibu waktu saya masuk sekolah dulu. Ibu berpesan bahwa kita harus 

mampu menjadi diri kita sendiri, tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, 

sehingga kita dapat bebas menjalani kehidupan. Tidak terperangkap dalam anggan 

yang mungkin saat ini tidak bisa kita wujudkan.” 

WH kemudian berkata “Itu adalah hal yang paling dalam yang kakak saya 

pernah katakan selama ini. Hal tersebut juga membuka mata saya, bahwa selama ini 

saya salah.” 

4) Tahap Pengakhiran 

Kesimpulan disampaikan peneliti setelah sebelumnya memberi tahu anggota 

kelompok bahwa waktu kegiatan bimbingan kelompok telah berakhir. Peneliti 

selanjutnya mempersilahkan anggota kelompok untuk memberikan kesan-kesan. 
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2. Aktivitas Anggota Kelompok 

1) Tahap Pembentukan 

Anggota kelompok berucap salam ketika bertemua peneliti dan kolaborator 

yang telah berada di Musholla SMP 2 Dawe Kudus. Kemudian dengan arahan dari 

peneliti, anggota kelompok bersama-sama melakukan ice breaking atau permainan. 

2) Tahap Peralihan 

Setelah permainan dilakukan, anggota kelompok berkenalan dengan live 

model. Dan mempersiapkan diri untuk mengikuti tahap kegiatan. 

3) Tahap Kegiatan 

Anggota kelompok dengan arahan dari peneliti mulai mencermati apa yang 

disampaikan oleh live model ketika WH sebagai live model memberikan cerita dan 

pendapatnya. Beberapa anggota diam menyimak dan mengajukan pertanyaan, 

sehingga diskusi berjalan dengan baik. 

4) Tahap Pengakhiran 

Anggota kelompok menyampaikan kesan-kesan yang diperoleh selama 

mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Kemudian mendengarkan kesimpulan dari 

peneliti. Kegiatan diakhiri dengan berdoa bersama. 

3. Aktivitas Kolaborator 

Kolaborator mengamati jalannya kegiatan dengan penuh perhatian, 

kemudian memberikan penilaian terhadap aktivitas peneliti dalam memimpin 

kegiatan bimbingan kelompok teknik live model. 
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4.1.3.2.3 Pertemuan Ketiga 

Pertemuan ketiga dilakukan pada tanggal 28 Februari 2020, dengan topik 

“mengekspresikan diri” 

1. Aktivitas Peneliti 

1) Tahap Pembentukan 

Peneliti memberikan salam kepada anggota kelompok yang telah datang ke 

ruang bimbingan dan konseling SMP 2 Dawe Kudus. Kemudian mempersilahkan 

anggota kelompok dipersilahkan duduk oleh peneliti. Peneliti mengajak anggota 

kelompok berbincang sebentar sebelum memasuki tahap kegiatan selanjutnya. 

2) Tahap Peralihan 

Peneliti menjelaskan topik yang harus dibahas oleh anggota kelompok dan 

live model di pertemuan ketiga.  

3) Tahap Kegiatan 

Setelah menjelaskan topik bimbingan kelompok di pertemuan ketiga, 

peneliti memberikan waktu kepada MB sebagai live model untuk memberikan 

pendapat atau menyampaikan ceritanya.  

MB mengawali dengan mengucapkan “Assalamu’alaikum”. Dijawab 

dengan kompak oleh anggota kelompok “Wa’allaikummussalam”. MB mengatakan 

“Senang rasanya bisa bersama kalian semua di kegiatan kali ini. Langsung saja ya, 

karena waktu kita tidak banyak, soalnya inikan hari Jum‟at. Saya ingin 

menyampaikan satu hal saja, bahwa untuk menjadi percaya diri kita harus 

membebaskan diri kita dari belenggu yang kita ciptakan sendiri.”  
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RFMI bertanya “Maksudnya belenggu yang kita ciptakan sendiri itu apa?” 

MB menanggapi “Mungkin bagi kalian untuk dapat diterima oleh orang lain itu 

adalah selalu mengikuti apa yang orang lain mau. Dan kalian berusaha untuk 

memaksanakanya bukan? Tapi bagi saya justru sebaliknya. Saya lah yang 

menentukan arah diri saya sendiri, termasuk saya harus berbuat dan berkata apa.” 

DNW bertanya “Kira-kira apa yang harus saya (kami) lakukan untuk lepas 

dari belenggu diri?” MB menjawab “Belenggu diri membuat kita menjadi tidak 

percaya diri. Benar kan? (anggota kelompok mengangguk menandakan setuju) untuk 

itu kita harus menghapus pikiran bahwa kita tidak pernah salah. Kita harus sadar 

bahwa kita adalah manusia biasa, yang bisa salah.” 

DRL berkata “Kan memang sudah kita tahu, bahwa manusia itu tidak 

terlepas dari yang namanya salah. Kemudian apa hubungannya dengan kepercayaan 

diri?” MB menjawab “Jelas ada. Karena kita tidak sadar bahwa dengan kita selalu 

mengikuti apa yang orang lain inginkan, atau kita yang ingin agar semua orang 

menerima kita, justru itulah yang membuat kita tidak percaya diri. Kita tidak mampu 

bebas dalam mengekspresikan diri.” 

4) Tahap Pengakhiran 

Peneliti mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok dengan menyampaikan 

kesimpulan dari diskusi yang telah dilakukan oleh anggota kelompok dengan live 

model. Kemudian giliran anggota kelompok diminta peneliti untuk menyampaikan 

kesan yang diperoleh di pertemuan ketiga siklus II.  

2. Aktivitas Anggota Kelompok 

1) Tahap Pembentukan 
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Anggota kelompok menuju ke ruang Bimbingan dan Konseling SMP 2 

Dawe Kudus, mengucapkan salam di depan pintu sebelum masuk. Setelah 

mendapatkan ijin dari peneliti untuk memasuki ruangan, anggota kelompok duduk 

dengan tertib dan rapi di tempat yang telah dipersilahkan. 

2) Tahap Peralihan 

Anggota kelompok menyimak topik yang harus dibahas bersama live model 

di pertemuan ketiga.  

3) Tahap Kegiatan 

Anggota kelompok berkenalan dengan MB yang menjadi live model di 

pertemuan ketiga. Anggota kelompok kemudian melakukan diskusi dengan live 

model yang memberikan pendapatnya berdasarkan topik di pertemuan ketiga.  

4) Tahap Pengakhiran 

Anggota kelompok menyimak setiap kesimpulan yang disampaikan peneliti 

dalam kegiatan bimbingan kelompok yang telah dilakukan bersama live model di 

tahap kegiatan. Kemudian anggota kelompok menutup kegiatan dengan berdoa 

bersama. 

3. Aktivitas Kolaborator 

Kolaborator memerhatikan dan melakukan penilaian terhadap aktivitas yang 

dilakukan peneliti dalam memimpin kegiatan bimbingan kelompok. Kemudian 

kolaborator memberikan evaluasi terhadap kegiatan bimbingan kelompok yang telah 

dilakukan peneliti. 
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4.1.3.3 Pengamatan Siklus II 

4.1.3.3.1 Pengamatan Kolaborator terhadap Peneliti pada Siklus II 

Di bawah ini peneliti paparkan hasil pengamatan kolaborator terhadap 

aktivitas peneliti dalam memimpin bimbingan kelompok teknik live model pada 

siklus II. 

Tabel 4.4 Hasil Observasi Kolaborator terhadap Peneliti dalam Pelaksanaan 

Bimbingan Kelompok Teknik Live Model untuk Meningkatkan 

Kepercayaan Diri dalam Bergaul pada Siswa Kelas VII D SMP 2 

Dawe Kudus pada Siklus II 

 

No Tahap Kegiatan Pert-1 Pert-2 Pert-3 

1 Tahap 

Pembentukan 

1) Menyampaikan salam dan ucapan 

terima kasih serta memimpin doa 

3 3 4 

2) Menjelaskan arti dan tujuan 

bimbingan kelompok 

3 3 3 

3) Menjelaskan cara pelaksaaan 

bimbigan kelompok 

3 3 4 

4) Menjelaskan asas-asas yang 

digunakan 

3 3 3 

5) Melaksanakan perkenalan, 

permainan dan kesepakatan waktu 

2 3 3 

2 Tahap 

Peralihan 

1) Menanyakan kesiapan anggota 

kelompok untuk masuk pada 

kegiatan selanjutnya, 

3 4 4 

2) Menawarkan kepada anggota 

kelompok tentang topik atau masalah 

yang akan di bahas 

3 3 3 

3) Memberi contoh topik bimbingan 

kelompok 

3 3 4 

3 Tahap 

Kegiatan 

1) Mengemukakan atau memberi 

kesempatan anggota kelompok 

mengemukakan topik atau masalah 

3 3 3 

2) Menyepakati topik bimbingan 

kelompok yang akan dibahas 

3 4 4 

3) Mempersiapkan model yang 

digunakan 

2 2 3 

4) Menjelaskan keterkaitan 

karakteristik tokoh/model dalam 

pembahasan topik 

2 3 4 

5) Memberikan kesempatan kepada 

anggota kelompok untuk melakukan 

diskusi terkait tokoh/model yang 

diberikan 

2 3 3 
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No Tahap Kegiatan Pert-1 Pert-2 Pert-3 

6) Memberi kesempatan kepada 

anggota kelompok untuk menirukan 

tokoh/model yang diberikan 

3 3 3 

7) Menyampaikan kesimpulan 

pembahasan topik terkait 

tokoh/model yang telah diberikan 

2 2 3 

4 Tahap 

Pengakhiran 

1) Menginformasikan kepada anggota 

kelompok bahwa kegiatan akan 

diakhiri, 

3 3 4 

2) Meminta anggota kelompok untuk 

memberikan kesan setelah mengikuti 

kegiatan, 

2 3 3 

3) Meminta anggota kelompok untuk 

menyampaikan komitmenya 

terhadap topik atau masalah yang 

dibahas, 

3 3 4 

4) Membahas kegiatan bimbingan 

kelompok lanjutan, 

2 3 3 

5) Memimpin doa dan mengucapkan 

terima kasih dilanjut dengan 

perpisahan. 

2 3 4 

Jumlah 52 60 69 

Kategori B B SB 

 

 

Keterangan Kriteria Penilaian 

 

Skor Interval Kategori 

4 65-80 Sangat Baik (SB) 

3 50-64 Baik (B) 

2 35-49 Kurang (K) 

1 20-34 Sangat Kurang (SK) 

 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan kolaborator terhadap aktivitas 

peneliti dalam memimpin kegiatan bimbingan kelompok teknik live model di siklus 

II diketahui pada pertemuan pertama peneliti memperoleh skor 52 dalam kategori 

(Baik), pada pertemuan kedua peneliti memperoleh skor 60 dalam kategori (Baik), 

pertemuan ketiga memperoleh skor 69 dalam kategori (Sangat Baik). 

 



108 

 

 

4.1.3.3.2 Pengamatan Peneliti Peneliti terhadap Kepercayaan Diri dalam 

Bergaul Siswa 

Peneliti melakukan pengukuran menggunakan skala penilaian kepercayaan 

diri yang diberikan setelah pelaksanaan bimbingan kelompok selesai dilaksanakan. 

Hasil pengukuran tersebut kemudian peneliti tabulasi dan disajikan dalam tabel 4.5 

di bawah ini. 

Tabel 4.5 Hasil Analisis Skala Penilaian Kepercayaan Diri dalam Bergaul pada 

Siswa Kelas VII D SMP 2 Dawe Kudus pada Siklus II 

 

No Nama 
Pertemuan 1 Pertemuan II Pertemuan III 

Skor K Skor K Skor K 

1 DNW 59 B 69 B 79 SB 

2 SRN 55 K 69 B 76 SB 

3 CYP 56 K 71 B 78 SB 

4 RFMI 61 B 69 B 78 SB 

5 DRL 60 B 77 SB 82 SB 

6 MNJ 56 K 68 B 75 SB 

7 MZ 57 K 66 B 74 B 

8 DNW 59 B 69 B 79 SB 

Jumlah 404 / 58 489 / 70 542 /77 

Kategori B B SB 

 

Keterangan Kriteria Penskoran 

 

Skor Interval Kategori 

4 75 - 91 Sangat Baik (SB) 

3 58 – 74 Baik (B) 

2 41 – 57 Kurang (K) 

1 23 – 40 Sangat Kurang (SK) 

 

 

Hasil analisis skala penilian yang dilakukan peneliti pada siklus II diperoleh 

keterangan bahwa kepercayaan diri pada siswa kelas VII D SMP 2 Dawe Kudus 

mengalami peningkatan. Pada pertemuan pertama di siklus II diketahui siswa 

mendapatkan skor rata-rata 58 dalam kategori (Baik), pertemuan kedua memperoleh 
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skor rata-rata 70 dalam kategori (Baik), pertemuan ketiga diketahui mendapatkan 

skor rata-rata 77 dalam kategori (Sangat Baik). 

4.1.3.4 Refleksi Siklus II 

Hasil pelaksanaan bimbingan kelompok teknik live model pada siklus II 

diketahui bahwa kepercayaan diri dalam bergaul yang dimiliki oleh siswa kelas VII 

D SMP 2 Dawe Kudus telah meningkat. Peningkatan kepercayaan diri dalam bergaul 

yang dimiliki oleh siswa kelas VII D SMP 2 Dawe Kudus dibuktikan dengan: 

mampu bersikap tenang dalam berinteraksi; bersedia membuka percakapan; mampu 

berbaur dengan berbagai kelompok; merasa dihargai; mampu menginstropeksi diri; 

mampu mengekspresikan diri.  

4.1.4 Simpulan Hasil Penelitian 

Di bawah ini peneliti menyajikan hasil pengukuran kepercayaan diri dalam 

bergaul pada siswa kelas VII D yang telah peneliti lakukan dari tahap pra siklus, 

hingga siklus II, sehingga dapat disaksikan peningkatan yang diperoleh siswa.  

Tabel 4.6 Hasil Pengukuran Kepercayaan Diri dalam Bergaul pada Siswa Kelas 

VII D SMP 2 Dawe Kudus pada Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II 

 

No Keterangan Pra Siklus 
Siklus I Siklus II 

Pert-1 Pert-2 Pert-3 Pert-1 Pert-2 Pert-3 

1 Jumlah Skor 239 285 325 360 404 489 542 

2 Rata-rata 34  41 46 51 58 70 77 
3 Kategori SK K K K B B SB 

 

Dari tabel di atas diketahui pada periode Pra siklus kepercayaan diri dalam 

bergaul yang dimiliki siswa kelas VII D SMP 2 Dawe Kudus memperoleh skor 

sebesar 239 dengan rata-rata 34 dalam kategori (Sangat Kurang). Pada siklus I di 

pertemuan pertama kepercayaan diri dalam bergaul pada siswa mengalami 

peningkatan, pada pertemuan pertama siklus I mendapatkan skor 285 dengan rata-
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rata 41 dalam kategori (Kurang), pertemuan kedua sebesar 325 dan rata-rata 46 

dalam kategori (Kurang), pertemuan ketiga memperoleh skor 360 dengan rata-rata 

skor 51 masuk kategori (Kurang). Siklus II diketahui kepercayaan diri dalam bergaul 

yang dimiliki oleh siswa kelas VII D SMP 2 Dawe Kudus telah meningkat. 

Pertemuan pertama hingga ketiga diuraikan secara berurutan sebagai berikut: 404 

rata-rata 58 kategori (Baik); 489 rata-rata 70 kategori (Baik); 542 dengan rata-rata 77 

kategori (Sangat Baik). 

4.1.5 Uji Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan peroleh hasil penelitian di atas, peneliti menyimpulkan hipotesis 

tindakan yang berbunyi: 

1. Layanan bimbingan kelompok teknik live model dapat meningkatkan kepercayaan 

diri dalam bergaul pada siswa kelas VII D SMP 2 Dawe Kudus, diterima karena 

telah mencapai indikator keberhasilan. 

2. Ada peningkatan kepercayaan diri dalam bergaul pada siswa kelas VII D SMP 2 

Dawe Kudus setelah diberikan layanan bimbingan kelompok teknik live model, 

diterima karena telah mencapai indikator keberhasilan. 

4.2 Pembahasan 

Memiliki kepercayaan diri sangatlah penting bagi setiap orang. Karena 

Kepercayaan diri adalah salah satu aspek kepribadian yang ada pada seseorang. 

Kepercayaan diri merupakan kunci utama pada diri seseorang dalam kehidupan 

bermasyarakat, tanpa adanya kepercayaan diri akan menimbulkan banyak masalah 

pada diri seseorang. 
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Kepercayaan diri seseorang banyak dipengaruhi oleh tingkat kemampuan 

dan keterampilan yang dimiliki. Orang yang percaya diri selalu yakin pada setiap 

tindakan yang di lakukannya, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai 

dengan keinginannya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. 

Tentu hal tersebut dapat menjadi pendorong dan mempermudah dalam 

pergaulan individu. Namun, tidak semua individu memilki kepercayaan diri yang 

cukup. Perasaan minder, malu, sungkan dan lainnya bisa menjadi kendala seorang 

dalam proses bersosialisasi di sekolah maupun di lingkungannya. Karena dengan 

minder individu sering merasa tidak yakin dengan kemampuan dan ketrampilan yang 

dimilikinya, sehingga jadi lebih menutup diri, dan kurang mendapatkan banyak 

informasi langsung yang dibutuhkan. 

Kepercayaan  diri  pada  remaja  tampak  pada  sikap  yang  menerima  diri  

sebagaimana  adanya  (Ifdil, Denich, dan Ilyas: 2017).  Penerimaan  diri  merupakan  

sikap  yang  mencerminkan rasa senang sehubungan dengan  kenyataan  diri  sendiri.  

Sikap tersebut merupakan perwujudan dari kepuasan terhadap kualitas kemampuan 

diri yang nyata. Remaja yang puas pada kualitas dirinya akan cenderung merasa 

aman, tidak kecewa dan tahu apa yang dibutuhkannya, sehingga dapat mandiri dan 

tidak bergantung pada orang lain dalam  memutuskan segala sesuatu secara objektif.  

Remaja yang percaya diri juga cenderung mempunyai gambaran dan konsep diri 

yang positif. Hurlock  (1991) menyatakan bahwa reaksi positif seseorang terhadap 

penampilan dirinya sendiri akan menimbulkan rasa puas yang akan mempengaruhi 

perkembangan mentalnya.   


