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Tahun Pelajaran 2011/2012
Wardatul Djannah dan Ayom Yulita W.A.N

ABSTRACT
Ayom Yulita Wahyu Arum Ningsih. SOCIODRAMA TECHNIC TO IMPROVE
SMP KRISTEN 1 SURAKARTA EIGHT B STUDENTS’ SELF-CONFIDENCE
of 2011/2012 ACADEMIC YEAR. Thesis, Faculty of Teaching and Education
Science, Sebelas Maret Unoversity Surakarta. July 2012.
The objective of the research was to find out the effectiveness of
sociodrama technic in improving SMP Kristen 1 Surakarta eight B class students’
self-confidence in 2011/2012 academic year.
This thesis was categorized into a classroom action research. The
research was done in two cycles. Each cycle included the planning, the
implementation, the action, the observation and the reflection. The subject of the
research were three students from eight B class of SMP Kristen 1 Surakarta, Aldo,
Andre, and Arlingga. The sources of the reserach were collected from counseling
teachers, main teachers, questionnaire observation and documentation. The
validity of the data was gained through data, method, and theory triangulation
technic. To analize the data, the researcher used behavior change analysis found
by D. L. Godwin and T. J. Coates. The clinical analysis was divided into subject
and social analysis.
The percentage analysis showed the result of the research that
sociodrama technic can improve students’ self-confidence from the prestest to the
cycle I and from the pretest to the cycle II. This success could be seen from the
percentage of the change from the pretest to the end of cycle I. The percentage of
the change from the prestest until cycle II happened in Aldo changed into 32.02
%. Andre changed into 21.05 %, and Arlingga changed into 28.91 %. The
percentage of the change from the pretest until cycle II that happened to Aldo was
62.88 %, Andre was 74.67 %, and Arlingga was 74.31 %.
The clinical analysis was showed through subject and social analysis.
Subject analysis that was done by interviewing the main teacher at the end of the
cycle II, showed the result that there were behavior changes that happened to the
subject based on the success indicator.
The success indicators of Aldo were: (1) courageous, (2) the confidence
to go in front of the class. (3) no anxiety, (4) calm, (5) able to improve the selfactualization. The indicators of of Andre were (1) brave, (2) able to say opinion,
(3) calm, (4) able to actualize himself. The indicators of Arlingga are: (10) can
communicate well, (2) brave to say opinion, (3) able to have a social life with
male and female students. (4) acceptable in their group.
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The Social analysis at the end of cyclus II, the subject of the research,
was able to achieve development task in social aspect that is to gain actualization
with friends of the same age.
The conclusion of the research was that sociodrama could improve VIII
B students of SMP Kristen 1’s self-confidence.
Keywords: Sociodrama technic, self-confidence.

dimiliknya dan keyakinan tersebut

A. Latar Belakang Masalah
Manusia sebagai makhluk

membuatnya merasa mampu untuk

sosial memerlukan orang lain dalam

bisa mencapai berbagai tujuan dalam

kehidupannya.

manusia

hidupnya. Keyakinan tersebut yang

berada di lingkungan yang menjadi

akan memantapkan individu untuk

tempat

memasuki lingkungannya dan dapat

untuk

Hidup

bergaul,

baik

di

lingkungan rumah, di sekolah, dan

mencapai

masyarakat oleh karena itu manusia

diharapkannya.

perlu

memiliki

sikap,

perasaan,

tujuan

Kepercayaan

yang

diri

pada

keterampilan-keterampilan perilaku

seseorang tidak muncul begitu saja

dan

melainkan ada pihak-pihak

kepercayaan

diri

yang

yang

menunjang penerimaan lingkungan

memberi dukungan sehingga pada

terhadapnya.

diri

Kepercayaan

diri

individu

tersebut

tumbuh

membuat manusia merasa nyaman

kepercayan diri. Menurut John W.

berada di lingkungan tempat individu

Santrock (2003: 338) menyebutkan

tersebut berada sehingga individu

bahwa ada dua sumber dukungan

merasa yakin terhadap suatu langkah

sosial yang berpengaruh terhadap

dan keputusan yang diambilnya guna

rasa percaya diri yaitu hubungan

mencapai

yang

dengan orang tua dan teman sebaya.

diharapkannya. Pendapat ini sejalan

Hubungan kasih sayang, perhatian,

dengan Thursan Hakim (2002: 6)

suasana

Pengertian rasa percaya diri secara

pemberian kebebasan pada anak

sederhana bisa dikatakan sebagai

untuk berekpresi dalam batas-batas

suatu keyakinan seseorang terhadap

yang

segala

membangun kepercayaan diri pada

tujuan

aspek

kelebihan

yang

yang

telah

harmonis,

ditentukan

dan

akan
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individu. Hubungan dengan teman

dirinya, (8) Memiliki harapan yang

sebaya dapat berwujud dukungan

realistik terhadap diri sendiri.

terhadap suatu hal yang dilakukan

Seseorang dalam kondisi

individu tersebut. Individu yang

tertentu dapat merasa percaya diri

mempunyai aktivitas sosial akan

karena didukung oleh situasi dan

membuat

kondisi lingkungan tertentu, tetapi

wawasan

semakin

baik.

sosialnya

Muhammad

Al-

terkadang

seseorang

juga

dapat

Mighwar (2006: 127) mengatakan

merasa tidak percaya diri karena

bahwa

terlibat

kondisi dan lingkungan yang tidak

berbagai aktivitas sosial, kompetensi

mendukung dirinya untuk percaya

sosial dan kepercayaan diri remaja

diri.

juga semakin meningkat.

dilakukan

semakin

sering

Karakteristik atau ciri-ciri
individu

yang

hal

remaja

yang

perlu

untuk

dapat

memupuk rasa percaya diri yaitu

rasa

dengan evalusi diri secara objektif,

percaya diri Jacinta F. Rini (2002)

beri penghargaan yang jujur terhadap

antara

diri, berpikiran positif, gunakan self

lain:

mempunyai

Beberapa

(1)

Percaya

akan

kompetensi atau kemampuan diri. (2)

affirmation,

Tidak terdorong untuk menunjukkan

resiko,

sikap konformis demi diterima oleh

menikmati

orang lain atau kelompok.(3) Berani

menetapkan tujuan yang realistik

menerima

(J.F. Rini, 2002).

dan

menghadapi

penolakan orang lain dengan kata

berani

belajar

mengambil

mensyukuri

rahmat

Tuhan

dan
dan

Siswa kelas VIII Sekolah

lain berani menjadi diri sendiri.(4)

Menengah

Punya pengendalian diri yang baik

pertumbuhan dan perkembangannya

(tidak moody dan emosinya stabil).

telah

(5) Memiliki internal locus of control

Menurut M. Ali dan M. Asrori

(memandang

(2004:

keberhasilan

atau

(SMP)

memasuki

dalam

usia

masa

remaja.

21) memaparkan tentang

kegagalan, tergantung dari usaha diri

karakteristik

sendiri),

fisik remaja putri antara lain buah

(7)

Mempunyai

cara

umum

pandang yang positif terhadap diri

dada

membesar,

sendiri, orang lain dan situasi di luar

berproduksinya

pertumbuhan

meanstruasi,

kelenjar

hormon
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yang dapat menimbulkan jerawat,

percaya diri untuk bergaul dengan

sedangkan

putra

lingkungannya, karena pada usia

pertumbuhan fisiknya antara lain

remaja awal terjadi beberapa hal,

tumbuh lekum, mengalami mimpi

antara lain perkembangan emosi

basah. Pertumbuhan hormon yang

belum stabil dan masih mencari jati

belum maksimal menurut M. Al-

diri. Selama masa pertumbuhan ini

Mighwar (2006: 25) adalah hormon

remaja juga mengalami perubahan

pertumbuhan

emosi.

pada

remaja

dan

hormon

Perubahan emosi

pada

gonadotrofik yang dihasilkan dari

remaja, didukung oleh pendapat N.

kelenjar

Hormon

S. Sukmadinata (2007: 77) bahwa

dalam

emosi remaja sangat labil dan mudah

individu,

sekali berubah. Bagi remaja yang

gonadotrofik

kurang dapat menerima perubahan

Pituitary.

pertumbuhan

berpengaruh

menentukan

besarnya

sedangkan
akan

hormon

merangsang

gonad

meningkatkan

untuk

aktivitasnya.

yang

ada

dalam

cenderung

menarik

dirinya

akan

diri

atau

Pertumbuhan gonad yang semakin

menyendiri. M. Ali dan M. Asrori

besar membuat organ-organ seks

(2004:

semakin besar yaitu ciri-ciri seks

control

primer dan ciri-ciri seks sekunder

bertambah sulit dan mereka cepat

yang fungsinya semakin matang.

marah dengan cara-cara yang kurang

Karakteristik umum perkembangan

wajar

remaja juga di jelaskan oleh M. Ali

sekitarnya. Cara-cara kurang wajar

dan M. Asrori (2004: 16) sebagai

itu muncul karena ada kecemasan

berikut:

pada dirinya. Kecemasan dan sikap

(1)

kegelisahan,

(2)

68)

menegaskan

terhadap

untuk

diri

meyakinkan

remaja

dunia

pertentangan, (3) mengkhayal, (4)

yang

aktivitas berkelompok, (5) keinginan

membuat kepercayaan diri remaja

mencoba segala sesuatu.

rendah. Kurangnya kepercayaan diri

Pertumbuhan

cenderung

bahwa

menyendiri

dan

pada usia remaja dapat dikarenakan

kurangnya

beberapa hal antara lain kurangnya

dukungan dari pihak keluarga sering

dukungan dari orang tua dan teman

perkembangan

serta

membuat remaja tersebut kurang
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sebaya,

pertumbuhan

dan

perkembangan diri remaja tersebut.
Berdasarkan

diri

yang

hasil

Konseling

B

SMP

Kristen

1

agar

siswa

memiliki

prestasi yang maksimal.

observasi awal yang dilakukan di
VIII

diperlukan

pemberian layanan Bimbingan dan

wawancara dengan guru BK dan

kelas

tinggi

Menurut
82)

Prayitno

(2001:

bahwa

layanan

menyatakan

Surakarta pada bulan Januari Tahun

dalam Bimbingan dan Konseling di

Pelajaran

sekolah

2011/2012,

ternyata

antara

lain:

layanan

ditemukan ada beberapa siswa yang

orientasi, layanan informasi, layanan

mengalami kurang kepercayaan diri.

penempatan dan penyaluran, layanan

Kurangnya kepercayaan diri siswa

pembelajaran,

dapat terlihat pada perilakunya yang

perorangan,

kurang

kelompok, dan layanan konseling

berani

mengemukakan

layanan

konseling

layanan

bimbingan

pendapat, kurang mampu berpikir

kelompok.

Layanan

secara mandiri, pemalu, cenderung

digunakan

oleh

menutup diri. Hasil wawancara juga

bimbingan

kelompok.

menyatakan

yang

bimbingan kelompok yang lebih

kurang percaya diri ini berasal dari

sederhana menunjuk kepada kegiatan

keluarga yang kurang mampu.

bimbingan yang diberikan kepada

bahwa

Kepercayaan

siswa

diri

yang

peneliti

akan
adalah

Pengertian

sangat

kelompok individu yang mengalami

diperlukan siswa untuk menciptakan

masalah yang sama (S. Hartinah

sikap belajar yang baik sehingga

2009:

dapat mencapai prestasi belajar yang

kelompok tersebut mempergunakan

optimal.

kelompok

Hubungan

antara

6).

Layanan

sebagai

kepercayaan diri dengan pencapaian

menyampaikan

prestasi belajar yang optimal ini

yang

sesuai

supaya

dengan

penelitian

yang

wadah

materi

diperlukan
individu

bimbingan

untuk

bimbingan

oleh

individu,

tersebut

dilakukan oleh Y. E. Prastiyo (2008)

menyelesaikan

bahwa ada hubungan positif antara

dialaminya. Menurut Sitti Hartinah

kepercayaan diri dengan prestasi

(2009:

belajar. Guna mencapai kepercayaan

kelompok yang baik yaitu ”Bila di

61)

masalah

dapat

Kriteria

yang

bimbingan

171
dalam kelompok diwarnai semangat

Witama (2007) yang menjelaskan

tinggi,

yang

tentang pengertian teknik sosiodrama

harmonis, kerjasama yang baik dan

atau bermain peran adalah suatu cara

saling mempercayai antar anggota

mengajar

kelompok”. Adanya kedinamisan di

kesempatan kepada siswa agar bisa

dalam kelompok maka terbentuklah

dan biasa melakukan kegiatan dalam

dinamika kelompok. Menurut S.

kehidupan sosial manusia dalam

Hartinah (2009: 63) menuliskan

memecahkan

bahwa

kelompok

Berdasarkan penjelasan di atas dapat

sebagai kekuatan operasional suatu

disimpulkan bimbingan kelompok

kelompok

dengan

suatu

dinamis,

”

hubungan

Dinamika

akan memicu adanya

proses

kelompok

dalam

dengan

pemberian

masalah-masalahnya.

teknik

sosiodrama

yaitu

bimbingan yang diberikan kepada

melakukan pertukaran semangat dan

kelompok

interaksi di antara anggota dan

bermain

pemimpin kelompok”.

masalah-masalah sosial yang dialami

Nana
(1983:

29)

SY.

Sukmadinata

menyatakan

individu
peran

dengan

guna

cara

mengatasi

individu tersebut.

bahwa

Penggunakan

bentuk-bentuk bimbingan kelompok

sosiodrama

antara

kepercayaan diri pada siswa dengan

lain

homeroom,

belajar

untuk

teknik

kelompok, sosiodrama, psikodrama,

alasan

karyawisata, dan diskusi kelompok.

membuat siswa lebih aktif, karena

Dari beberapa bentuk bimbingan

terdapat

kelompok tersebut, peneliti tertarik

Dinamika yang tercipta di dalam

untuk

sosiodrama.

kelompok tersebut membuat siswa

Menurut Syamsudin (1980: 112)

yang diberi tugas untuk memainkan

”Sosiodrama yaitu salah satu bentuk

peran dapat berusaha mengekplorasi

bimbingan

yang

perilaku sesuai dengan perannya,

dipergunakan memecahkan masalah

sehingga siswa yang semula pemalu

sosial

kegiatan

dapat belajar berbicara di depan

bermain peran”. Pengertian yang

kelas dan di hadapan temannya.

senada juga dicetuskan oleh D.

Siswa yang semula kurang berani

menggunakan

dengan

kelompok

melalui

bahwa

meningkatkan

sosiodrama

dinamika

dapat

kelompok.
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mengemukakan

pendapat

dapat

B. PERMASALAHAN

belajar berpendapat dan memberi

1. Identifikasi Masalah

masukan kepada teman yang kurang

Berdasarkan latar belakang di

sempurna dalam memainkan peran

atas,

yang diperoleh. Siswa yang semula

permasalahannya sebagai berikut:

kurang aktif dalam belajar lebih aktif
dalam

memerankan

dapat

diidentifikasi

a. Masih ada beberapa siswa

perannya

kelas VIII B SMP Kristen 1

bersama lawan mainnya. Setelah

Surakarta yang menunjukkan

memainkan sosiodrama diharapkan

kurang percayaan diri.

terdapat perubahan perilaku pada
siswa

yaitu

dapat

b. Kurangnya pemahaman pada

mengatasi

diri siswa tentang pentingnya

hambatan-hambatan yang membuat

kepercayaan diri pada proses

siswa kurang percaya diri.

pembelajaran.

Penelitian
kepercayaan

diri

peningkatan
dengan

teknik

sosiodrama pernah dilakukan oleh
Umroh

Fifin

Fadhilatul

(2009).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut
teknik

sosiodrama

meningkatkan

efektif

kepercayaan

untuk
diri

subyek penelitian pada kelompok
eksperimen. Berkenaan dengan hal

c. Kurangnya kesadaran untuk
meningkatkan

kepercayaan

diri pada siswa tersebut.
2. Perumusan Masalah
Berdasarkan pada identifikasi
masalah di atas, maka rumusan
masalah

dalam

penelitian

ini

adalah:
Apakah Teknik Sosiodrama

tersebut, dalam upaya meningkatkan

Efektif

kepercayaan diri bagi siswa kelas

Kepercayaan Diri Siswa Kelas VIII

VIII B SMP Kristen 1 Surakarta.

B SMP Kristen 1 Surakarta Tahun

Peneliti

tertarik

Pelajaran 2011/2012?

penelitian

dengan

Sosiodrama

untuk

mengadakan
judul

Meningkatkan

Teknik

Meningkatkan

Kepercayaan Diri Siswa Kelas VIII
B SMP Kristen 1 Surakarta.

untuk

C. Tujuan Penelitian
Agar

penelitian

ini

bermanfaat maka harus memiliki
tujuan yang jelas. Tujuan penelitian
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ini

adalah

untuk

mengetahui

a. Memberi masukan kepada

keefektifan teknik sosiodrama untuk

guru pembimbing dalam

meningkatkan kepercayaan diri pada

pemberian

siswa kelas VIII B SMP Kristen 1

sosiodrama di sekolah.

Surakarta Sragen Tahun Pelajaran

b. Memberikan

2011/2012

alternatif

pemecahan masalah bagi
para

Sesudah
dan

perumusan
tujuan

manfaat

diri

siswa

dengan teknik sosiodrama.

dapat

c. Memberi

penelitian

interaksi

sebagai berikut:

peningkatan
siswa

kegiatan

melalui

sosiodrama

supaya siswa termotivasi

1. Manfaat Teoritis
Menambah

pembimbing
meningkatkan

kepercayaan

maka

berdasarkan hal-hal tersebut
dikemukakan

guru

dalam

D. Manfaat Penelitian

masalah

teknik

wacana

untuk lebih percaya diri.

dan pengembangan teori dalam

Memberikan

ilmu bimbingan dan konseling

kepada

bahwa teknik sosiodrama dapat

skenario sosiodrama yang dapat

membantu

digunakan

meningkatkan

kepercayaan diri siswa.

konselor

referensi

untuk

tentang

contoh

meningkatkan

kepercayaan diri.

2. Manfaat Praktis

E. Prosedur Penelitian
Berikut ini adalah gambaran secara singkat mengenai tahap-tahap
penelitian yang akan dilaksanakan.
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Siklus I

Pelaksanaan
tindakan I

Perencanaan
tindakan I

Permasalaha
n

Refleksi I

Permasalahan
baru hasil
refleksi

Pengamatan dan
pengumpula data

Perencanaan
tindakan II

Refleksi II

Pelaksanaan
tindakan II

Pengamatan dan
pengumpula data

Dilanjutkan ke
siklus
berikutnya

Permasalahan
belum
terselesaikan

siklus II
Gambar 1. Tahap tahap penelitian

Sosiodrama telah dilaksanakan dan
peneliti

mengobservasi

memberikan

F. HASIL PENELITIAN

angket

serta
untuk

mengetahui perubahan yang terjadi.
Berdasarkan

hasil

pelaksanaan tindakan pada siklus I
dan II dapat dinyatakan terjadi
peningkatan kepercayaan diri dengan
menggunakan

teknik

sosiodrama.

Pada pretest sampai siklus I terjadi
perubahan

pada

masing-masing

subjek yaitu pada Aldo mengalami
kenaikan sebesar 32.02 %, Andre
mengalami

perubahan

sebesar
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21,05%

dan

pada

Arlingga

kelas. Peneliti menanyakan kepada

mengalami perubahan 28,91%. Pada

wali kelas tentang perubahan yang

saat penelitian peneliti bekerjasama

terjadi pada subjek disebut analisis

dengan wali kelas.

subjek.

Pengamatan

perubahan pada subjek penelitian

Perubahan

yang

terjadi

menurut wali kelas sebagai berikut:

dilakukan oleh peneliti dan wali
Tabel 4.14. Analisis subjek yang dilakukan oleh wali kelas siklus I
No

Nama

Perubahan

1

Aldo

 Suara Aldo sudah lebih keras
 Keringat dinginnya sudah berkurang
 Berani maju di depan kelas
 kemampuan

mengaktualisasikan

diri

mulai

terlihat meningkat
2

 Keringat dingin masih keluar

Andre

 Lebih tenang dibandingkan kondisi sebelumnya
 Komunikasi saat disuruh diskusi meningkat
 Berani tampil di depan kelas
3

 berani mengeluarkan pendapat

Arlingga

 berani

berkomunikasi

dengan

teman

sekelompoknya
 berani bertanya dengan teman sekelompoknya
 berani bertanya kepada guru tentang hal yang
kurang dipahami
Pelaksanaan
pada

siklus

I

sosiodrama

masih

terdapat

kekurangan atau kelemahan. Secara
singkat kelemahan dan kekurangan
pada siklus I dapat dilihat di bawah
ini:

1. Siswa masih terlihat malu-malu
dalam

memerankan

peran

sosiodrama
2. Siswa belum memikirkan tentang
seting tempat setiap adegan
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3. Siswa

belum

perlunya

properti

memikirkan

penelitian. Pada Aldo mengalami

pendukung

perubahan sebesar 62.88%, Andre

peran

mengalami perubahan 74.67 % dan

4. Siswa belum bersedia latihan

Arlingga

mengalami

perubahan

tanpa didampingi oleh peneliti

sebesar 74.31 %. Perubahan masing-

dan tutor

masing subjek tidak hanya dapat

Hasil persentase perubahan
pada siklus I belum menunjukkan
adanya

perubahan

50%

sesuai

capaian

yang

telah

indikator

ditetapkan. Selain itu masih terdapat
kekurangan atau kelemahan pada
pelaksanaan sosiodrama. Mengacu
pada hal itu penelitian ini dilanjutkan
pada siklus II.
Pelaksanaan siklus II tidak
jauh

berbeda

dengan

siklus

I.

Kekurangan yang ada pada siklus I
diperbaiki pada siklus II. Hasil
pelaksanaan sosiodrama pada siklus
II terjadi peningkatan kepercayaan
diri

pada

penelitian.

masing-masing

subjek

Berdasarkan

analisis

prosentase maka dapat diketahui
perubahan

masing-masing

subjek

dihitung

melalui

persentase

perubaha, tetapi juga menggunakan
analisis klinis yang dibagi menjadi
dua yaitu analisi sosial dan analisis
subjek.
Analisis

sosial

yaitu

membandingkan

keadaan

subjek

dengan tugas-tugas perkembangan
pada usia SMP. Pada subjek sudah
mampu

melaksanakan

perkembangan

dalam

hal

baik

dalam

berpendapat

serta

kepercayaan
bersosial,

diri

mengaktualisasikan

dirinya.

1

Nama
Aldo

menanyakan

perubahan

subjek

kepada wali kelas siswa. Hasil
analisis subjek wali kelas siswa
diperoleh

informasi

sebagai berikut:

Perubahan
 Tampil berani maju ke depan kelas
 Tidak berkeringat

Pada

analisis subjek, peneliti kembali

Tabel 4.15. Analisis subjek yang dilakukan oleh wali kelas siklus II
No

tugas

perubahan
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No

Nama

Perubahan
 Terlihat tenang
 Mampu mengaktualisasikan diri
 Berani mengeluarkan pendapat dan berdiskusi dengan
teman-temannya

2

 Tampil berani saat diminta maju ke depan

Andre

 Mampu berpendapat
 Terlihat tenang
 Tubuh tidak digoyang-goyang
 Mampu mengaktualisasikan dirinya terlihat kompak
dengan kelompok
3

 Mampu berkomunikasi luwes dengan teman lebih

Arlingga

 Berani berpendapat
 Mampu bersosialisasi baik dengan teman laki-laki
maupun perempuan
 Diterima dalam kelompok
 Terlihat berkelompok dengan teman-teman laki-laki
yang lain saat istirahat.

Perubahan

masing-masing

kepercayaan diri siswa kelas VIII B

subjek pada siklus II lebih dari 50%.

SMP Kristen I Surakarta tahun

Hal ini berarti sudah mencapai

pelajaran 2011/2012.

indikator keberhasilan yang telah

Peningkatan

ditetapkan.

hasil

diri pada subjek penelitian dapat

perubahan yang terjadi pada setiap

dilihat pada perilaku siswa sebagai

siswa

berikut :

bahwa

Berdasarkan

kepercayaan

maka
pada

menggunakan
efektif

telah

membuktikan

penelitian
teknik

untuk

dengan

sosiodrama
meningkatkan

1. Aldo
Perubahan

perilaku

pada diri Aldo adalah mampu
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memainkan sosiodrama dengan

maupun

yang

baik

temannya.

Pada

di

depan

memainkan

kelas,

saat

sosiodrama

pada

diperankan
saat

maju

sosiodrama siklus II Andre tidak

siklus II terlihat tenang dan

lagi

menghayati setiap adegan yang

tubuhnya, hal ini menandakan

diperolehnya. Pada saat latihan

bahwa

Aldo juga berani bertanya baik

dalam hal mengaktualisasikan

kepada teman satu kelompok

dirinya meningkat.

maupun dengan tutor mengenai

menggoyang-goyangkan

kepercayaan

3. Arlingga

hal-hal yang belum jelas serta
mengeluarkan
masukkan

pendapat
kepada

atau
teman

dirinya

Perubahan yang terjadi
pada diri Arlingga adalah berani
bertanya

saat

mengalami

sekelompoknya. Pada siklus II

kebingungan tentang peran yang

Aldo sudah jarang mengusap

dimainkan. Pada siklus II mulai

keringat dan suaranya terdengar

menikmati peran yang didapat

sampai tempat duduk barisan

dan memainkannya dengan baik

paling

dihadapan teman satu kelasnya.

belakang.

Hal

ini

menandakan bahwa kepercayaan

Arlingga

diri Aldo dalam hal sudah

kelompoknya, hal ini terlihat

meningkat.

pada

2. Andre

pada

dengan

diterima

komunikasi

dalam

Arlingga

teman-teman

satu

Perubahan yang terjadi

kelompok baik laki-laki maupun

Andre

perempuan meningkat, Arlingga

berani

maju

memainkan peran dengan baik

juga

dalam sosiodrama ini. Andre

yang dimainkan pada adegan

terlihat kompak dengan teman

dalam

satu

ini

Perubahan tingkah laku tersebut

ikut

menandakan bahwa kepercayaan

untuk

diri dalam hal berpendapat dan

terlihat

kelompoknya,
saat

memberikan

hal

Andre
masukan

menyamakan pemikiran tentang
adegan

yang

dimainkannya

mendiskusikan

sosiodrama

gerakan

tersebut.

bersosialisasi meningkat.
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Berdasarkan perubahan di
atas

sesuai

dengan

indikator

kepercayan diri yang dikemukakan

meningkatkan kepercayaan diri siswa
kelas

VIII

B

SMP

Kristen

I

Surakarta tahun pelajaran 2011/2012.

oleh Thursan Hakim (2002:6) dalam
hal

mengaktulisaikan

berpendapat

dan

diri,

G. SIMPULAN

bersosialisasi.

Berdasarkan hasil penelitian

Kondisi tersebut terlihat dari sikap

tindakan

tenang dalam mengerjakan segala

konseling yang dilaksanakan dalam

sesuatu,

dua siklus, ternyata hipotesis yang

bereaksi

positif

dalam

kelas

bimbingan

dan

menghadapi berbagai masalah dan

dirumuskan

memiliki kemampuan bersosialisasi

kebenarannya yaitu bahwa teknik

dengan teman sebaya. John W.

sosiodrama

Santrock dengan alih bahasa Shinto

kepercayaan diri siswa kelas VIIIB

B

SMP KRISTEN 1 SURAKARTA

Adelar

dkk

(2003:339)

mengatakan bahwa “dukungan dari

telah

efektif

Keberhasilan

kuat terhadap rasa percaya diri

sosiodrama

untuk

remaja

kepercayaan

diri

dengan

meningkatkan

Tahun pelajaran 2011/2012.

teman satu kelas berpengaruh lebih

dibandingkan

terbukti

pelaksanaan
meningkatkan
dapat

dilihat

dukungan teman akrab”. Dalam hal

melalui

ini Aldo dan Andre mendapatkan

tingkah laku dari pre test sampai

dukungan untuk mengaktualisasikan

siklus II yang dihitung menggunakan

dirinya serta Arlingga mendapatkan

rumus D.L Godwin dan T. J Coates.

dukungan untuk bersosialisasi dan

Dalam hal ini pretest adalah base rate

berpendapat

teman-

dan akhir siklus II adalah post rate.

kepercayaan

Perubahan pada Aldo sebesar 62,88

temannya

di

hadapan

sehingga

dirinya meningkat.

prosentase

perubahan

%, Andre 74,67 % dan Arlingga

Berdasarkan analisis data

74,31 %. Perubahan tingkah laku

dan dengan penguatan dari pendapat

pada

ahli maka terjawablah hipotesis pada

dibandingkan dengan analisis klinis

penelitian

teknik

yaitu dengan analisis subjek dan

untuk

analisis

sosiodrama

ini

yaitu
efektif

subjek

sosial.

penelitian

Analisis

dapat

subjek
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dengan mewawancarai wali kelas

tugas perkembangan dalam aspek

siswa dan analisis sosial dengan

sosial yang harus dicapai pada usia

membandingkan perubahan tingkah

SMP

laku pada subjek dengan tugas-tugas

mengaktualisasikan dirinya, mampu

perkembangan dalam aspek sosial

bersosialisasi, mampu membentuk

yang harus dicapai pada usia SMP.

kelompok dan diterima di dalam

Hasil analisis subjek untuk

yaitu

siswa

mampu

kelompok tersebut.

Aldo yaitu tampil berani maju ke

Berdasrkan hasil analisis di

depan kelas berubah menjadi tidak

atas dapat disimpulkan bahwa teknik

berkeringat, terlihat tenang, mampu

sosiodrama

mengaktualisasikan

meningkatkan kepercayaan diri siswa

mengeluarkan

diri,

pendapat

berani
dan

berdiskusi dengan teman-temannya.

kelas

efektif

VIII

B

SMP

untuk

Kristen

I

Surakarta tahun pelajaran 2011/2012.

Pada Andre mengalami perubahan
yaitu tampil berani saat diminta maju
kedepan,
terlihat

mampu
tenang,

H. IMPLIKASI

berpendapat,
tubuh

digoyang-goyang,

tidak
mampu

Berdasarkan hasil penelitian
di

atas

terbukti

sosiodrama

bahwa

teknik

efektif

untuk

mengaktualisasikan dirinya terlihat

meningkatkan

kompak dengan kelompok. Pada

Sehubung

Arlingga

dapat dikemukakan implikasi hasil

mengalami

perubahan

sebagai berikut, mampu menjalin
komunikasi

dengan baik,

berani

kepercayaan

dengan

diri.

penelitian

ini

penelitian adalah sebagai berikut:
1.

Teknik sosiodrama dapat

berpendapat, mampu bersosialisasi

memberikan

baik dengan teman laki-laki maupun

pemecahan masalah dalam

perempuan,

dalam

meningkatkan kepercayaan

berkelompok

diri siswa sehingga bagi

dengan teman-teman laki-laki yang

guru BK dapat memberikan

lain saat istirahat.

variasi layanan.

kelompok,

diterima
terlihat

Hasil analisis sosial yaitu
subjek penelitian mampu mencapai

2.

alternatif

Melalui sosiodrama terjadi
peningkatan interaksi siswa

181
dengan

teman

Interaksi
mendorong

sebaya.

mengatasi kasus dan juga dapat

tersebut

mengetahui

siswa

serta

untuk

minat pada diri anak yang belum

lebih percaya diri dalam

terungkap, misalnya dalam bakat

bersosialisasi

dalam

dan

mengaktualisasikanm

bidang

bermain

peran

peran.

dirinya.
3.

bakat-bakat

2. Bagi

Adanya

keberhasilan

penggunaan

teknik

Guru

BimbingandanKonseling
a. Perlu

variasi

dalam

sosiodrama maka skenario

pemberian

drama yang digunakan pada

bimbingan kelompok dengan

penelitian

teknik sosiodrama. Teknik

ini

dapat

layanan

digunakan konselor sekolah

sosiodrama

sebagai

kelebihan

contoh

sosiodrama

skenario
untuk

siswa

mempunyai
yaitu

lebih

membuat

percaya

diri,

bersosialisasi

dan

meningkatkan kepercayaan

mampu

diri.

mengaktualisasikan

dirinya,

meskipun memiliki kendala
yaitu membutuhkan waktu

I. SARAN
Sesuai dengan simpulan dan

yang

implikasi hasil penelitian, maka ada

guru

pembimbing

beberapa

mempunyai

keterampilan

saran

yang

dapat

panjang.

Hendaknya

dipergunakan sebagai pertimbangan.

membagi waktu yang tepat

1. Kepala Sekolah

jika

Kepala

sekolah

akan

melaksanakan

sosiodrama, agar layanan BK

hendaknya memberikan masukan

dapat

kepada guru pem-bimbing untuk

maksimal oleh siswa

menerapkan secara rutin teknik

diterima

b. Pelaksanan

lebih

sosiodrama

sosiodma sehingga lebih variatif

menuntut

dalam

terkadang siswa cepat merasa

memberikan

layanan

bimbingan dan konseling untuk

lelah,

keaktifan

untuk

itu

siswa,

guru
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pembimbing

mencari

cara

sosiodrama

sebagai

alternatif

yang kreatif dan inovatif

penanganan dapat meningkatkan

supaya siswa tidak cepat

kesadaran

merasa

siswa

siswa

untuk

dalam

lelah

dan

termotivasi

menjalankan sosiodrama

ceritanya

disesuaikan

dengan keadaan yang sedang
menjadi fenomena baru, agar
siswa

dapat

mempelajari

fenomena dari segi positif
dan negatifnya serta jalan
ceritanya tidak ketinggalan
jaman.
3. Bagi Siswa
Siswa diharapkan lebih
mempelajari

fenomena

untuk

meningkatkan kesadaran untuk
mengembangkan

kemampuan

yang ada di dalam dirinya, supaya
menjadi pribadi yang unggul,
bukan hanya pada pembelajaran
tetapi mempunyai softskill yang
dapat menjadi bekal untuk menuju
kesuksesan.
4. Bagi Peneliti lain
Peneliti

yang

permasalahan

ingin
yang

kemampuan

belum

penelitian

tercakup
ini

agar

diperoleh hasil yang lebih baik.

c. Sosiodrama akan lebih efektif
jika

yang

dan

mengkaji
sama

hendaknya lebih cermat. Teknik
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