
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Deskripsi Subyek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah 10 siswa yang hasil pre-testnya menunjukkan 

konsep diri siswa yang negatif. Dari 10 siswa dibagi mejadi 2 kelompok, yaitu 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dalam hal ini kesamaan antara 

kedua kelompok dapat dilihat dari umur dan kategori skor skala konsep diri yang 

diuji homogenitas harus menghasilkan Asymp. Sig. (2-tailed)>0,50. Tabel 4.1 

dibawah ini adalah diskripsi mengenai kondisi kelompok eksperimen dan kontrol 

sebelum perlakuan. 

Tabel 4.1 Diskripsi kelompok eksperimen dan kontrol. 

No. Nama  Kelompok  Usia  Jenis kelamin 

1 AH Eksperimen  17 Perempuan  

2 AB Eksperimen 17 Laki-laki  

3 KV Eksperimen 17 Laki-laki 

4 DW Eksperimen 17 Perempuan  

5 SH Eksperimen 17 Perempuan 

6 GW Kontrol 17 Laki-laki 

7 LD Kontrol 17 Laki-laki 

8 MR Kontrol  17 Perempuan  

9 NN Kontrol 17 Laki-laki 

10 SRS Kontrol 17 Perempuan  



 

Berdasarkan tabel 4.1. dapat dijelaskan bahwa umur tidak ada perbedaan 

antara kelompok eksperimen dan kontrol.Tabel 4.2 dibawah ini akan dijelaskan 

mengenai skor pre test Konsep Diri kelompok eksperimen dan kelompok kontrol : 

Tabel 4.2 Hasil pretest kelompok eksperimen dan kontrol 

 

Dari table 4.2 diatas dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian ini terdapat 

10 siswa yang terbagi menjadi dua kelompok yaitu 5 siswa sebagai kelompok 

kontrol dan 5 siswa sebagai kelompok eksperimen. Jumlah skor keseluruhan 

kelompok eksperimen yaitu 475, sedangkan jumlah skor yang diperoleh kelompok 

kontrol adalah 472 

Setelah dilakukan uji homogenitas pada hasil skala konsep diri pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara kedua kelompok dengan di tunjukkan sig. 0,595 > 0,5 , 

sedangkan mean rank kelompok eksperimen 6,00 dan mean rank kelompok 

kontrol adalah 5,00 

Berdasarkan rancangan penelitian dan hasil analisis diatas, selanjutnya 

kelompok eksperimen akan diberikan treatment yaitu diberikan layanan 

Bimbingan kelompok teknik diskusi sebanyak 9 kali pertemuan, sedangkan 

Nama Percaya 
diri 

Merasa 
setara 
dengan 
orang lain 

Menerima 
apa 
adanya 

Dapat 
menyikapi 
kegagalan 

Tidak 
bersikap 
hiperkritis 

Optimis  Jumlah 

KE KK KE KK KE KK KE KK KE KK KE KK KE KK KE KK 
AH GG 18 20 13 13 18 18 11 8 10 14 20 25 90 98 
AB LD 18 20 13 13 20 17 11 8 10 10 23 22 95 90 
DW NN 17 18 13 13 21 22 12 11 13 14 24 20 100 98 
KV MR 20 21 11 13 15 18 11 9 12 10 21 18 90 89 
SH SRS 18 19 14 12 18 18 11 8 11 14 28 26 100 97 
  91 98 64 64 92 93 56 44 56 62 116 111 475 472 



kelompok kontrol tidak diberikan treatment. Penyusunan topik dalam kegiatan 

bimbingan kelompok teknik diskusi berdasarkan pada ciri-ciri individu yang 

memiliki konsep diri positif menurut William Brooks 

Tabel 4.3 berikut ini merupakan susunan program layanan yang akan 

diberikan kepada kelompok eksperimen : 

Tabel 4.3 Program layanan bimbingan kelompok teknik diskusi 

No Topik Indikator Tujuan Rencana 

pelaksana-

an 

Alokasi 

waktu dan 

pertemuan 

Bentuk 

kegiatan 

1 Konsep diri  Siswa mampu 

mengutarakan 

gambaran diri 

siswa menurut 

pandangan 

siswa itu 

sendiri. 

Oktober  

2013 

1x 45 

menit 

Sharring, 

permainan

, dan 

diskusi 

kelompok. 

2 Memahami 

kelebihan 

dan 

kekurangan 

diri sendiri. 

Individu 

yakin akan 

kemampua

nnya dalam 

mengatasi 

masalah. 

Siswa mampu 

mengutarakan 

kelebihan dan 

kekurangan 

dirinya 

sehingga siswa 

yakin dapat 

mengatasi 

November 

2013 

2x45 

menit 

 

 

 

 

 

 

diskusi 

kelompok. 



masalah yang 

dihadapi 

siswa. 

 

 

 

3 Percaya diri Merasa 

setara 

dengan 

orang lain 

Siswa mampu 

menunjukkan 

rasa percaya 

diri siswa 

sehingga siswa 

merasa setara 

dengan orang 

lain. 

November 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

1x45 

menit 

diskusi 

kelompok. 

4 Menerima 

pujian 

dengan baik. 

Menerima 

pujian 

tanpa rasa 

malu 

Siswa mampu 

menunjukkan 

sikap wajar 

ketika 

diberikan 

pujian serta 

siswa mampu 

mengungkapk

an manfaat 

pujian bagi 

dirinya sendiri. 

November 

2013 

1x45 

menit 

diskusi 

kelompok. 

5 Manusia 

adalah 

Menyadari 

bahwa 

Siswa mampu 

mengutarakan 

November 

2013 

2x 45 

menit 

diskusi 

kelompok. 



makhluk 

yang unik 

setiap 

orang 

mempunyai 

berbagai 

perasaan, 

keinginan, 

dan 

perilaku 

yang tidak 

seluruhnya 

disetujui 

oleh 

masyarakat. 

pendapat 

mengenai 

keunikan 

manusia serta 

menunjukkan 

sikap sadar 

bahwa 

manusia 

adalah 

makhluk yang 

unik 

 

 

 

 

 

 

6 Aku paham 

dan aku mau 

memperbaiki 

diri 

Mampu 

memperbai

ki dirinya 

karena 

sanggup 

mengungka

pkan aspek-

aspek 

kepribadian 

yang tidak 

disenangi 

dan 

Siswa mampu 

mengungkapk

an aspek-aspek 

kepribadian 

yang dimiliki 

dan siswa 

menunjukkan 

sikap mau 

memperbaiki 

diri. 

November 

2013 

 

 

 

  

2x 45 

menit 

diskusi 

kelompok. 



berusaha 

mengubahn

ya 

 

4.2.  Pelaksanaan Penelitian  

4.2.1.  Perijinan Penelitian  

Penulis memberikan surat ijin penelitian kepada Kepala Sekolah SMA 

Kristen 2 Salatiga yang prosedur awalnya surat ijin diberikan kepada bagian Tata 

usaha dan nantinya pihak Tata usaha akan memberikan surat ijin yang disetujui 

oleh dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) untuk kemudian 

diserahkan kepada pihak sekolah SMA Kristen 2 Salatiga. 

Atas ijin tersebut, penulis membicarakan prosedur penelitian yang berupa 

uji instrumen, pretest, postest dan treatment kepada Guru. Uji Instrumen dan pre 

test dilaksanakan pada bulan Juli 2013. Sedangkan untuk pelaksanaan Layanan 

(Treatment) dan post test dilakukan mulai akhir Oktober sampai dengan selesai 

dan dilakukan saat jam BK dan diluar jam sekolah dengan catatan sesuai hasil 

persetujuan siswa yang menjadi subjek penelitian.  

4.2.2.  Tes Awal (pretest)  

Pre test dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2013 dengan menyebarkan 

skala konsep diri  yang berjumlah 40 item pernyataan pada 15 siswa kelas XII 

IPA SMA Kristen  2 Salatiga. Setelah di analisis terdapat 10 siswa yang memiliki 

tingkat konsep diri dengan kategori negatif, selanjutnya siswa tersebut dibagi 

secara random menjadi 2 kelompok yaitu kelompok eksperimen dengan 5 siswa 

dan kelompok kontrol dengan 5 siswa. Berdasarkan uji homogenitas yang dibantu 



dengan SPSS 16.0 for windows, dari kedua kelompok dapat disimpulkan tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dan eksperimen, 

dengan demikian penelitian dapat dilanjutkan. 

4.2.3.  Perlakuan (treatment)  

Treatment diberikan dengan memberi layanan bimbingan kelompok teknik 

diskusi kelompok sesuai rancangan yang sudah dibuat oleh penulis sebanyak 9 

sesi dan dilaksanakan hari selasa pada jam pelajaran BK atau pada jam–jam 

tertentu sesuai dengan kesepakatan dengan kelompok. Layanan ini dikatakan 

berhasil apabila kelompok eksperimen setelah postest menunjukkan peningkatan 

Konsep diri dan hasilnya lebih tinggi dari kelompok kontrol. Adapun sesi 

eksperimen dengan layanan bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok 

sebagai berikut: 

1. Pertemuan pertama hari Selasa, 29 Oktober 2013 

a. Tahap pembentukan kelompok (Perencanaan) 

Sesi 1 dilakukan pada saat jam BK yaitu pukul 07.00 pada hari Selasa. Sesi 

pertama merupakan awal dari pertemuan bimbingan kelompok teknik diskusi 

kelompok yang merupakan tahap pembentukan kelompok dimana pemberi 

layanan menjelaskan pengertian, tujuan, asas dan prosedur dari kegiatan 

bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok, menyepakati kontrak waktu serta 

memberi motivasi anggota kelompok yang diharapkan nantinya anggota 

kelompok lebih terbuka menyampaikan harapan dan tujuan-tujuan yang ingin 

dicapai serta antusias dari masing-masing anggota dalam mengikuti layanan. 



Topik yang dipilih untuk pertemuan pertama yaitu “Konsep Diri Siswa”. 

Tujuan yang ingin dicapai yaitu siswa mampu mengutarakan gambaran diri siswa 

menurut pandangan siswa itu sendiri. Selanjutnya penulis mengajak kelompok untuk 

melakukan permainan “Tukang Bakso”. Permainan ini dimaksudkan untuk 

menyegarkan anggota kelompok kembali setelah melakukan rutinitas belajar, 

sehingga kelompok semakin bersemangat untuk mengikuti layanan. 

b. Tahap Peralihan 

Penulis menegaskan kembali prosedur bimbingan kelompok teknik diskusi 

kelompok  dan menanyakan kesiapan siswa untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. 

c. Tahap Kegiatan (Pelaksanaan) 

Tahap kegiatan diawali penulis dengan menjelaskan tentang topik yang akan 

didiskusikan, yaitu konsep diri. Selain itu, penulis juga menujuk salah satu 

anggota kelompok untuk menjadi pengamat diskusi serta menjelaskan bagaimana 

cara melaporkan hasil pengamatan tersebut. Pemilihan pengamat diskusi 

dilakukan secara bergantian antar anggota kelompok.  Pengamat diskusi yang 

terpilih adalah KV. 

Diskusi mengenai konsep diri diawali dengan pendapat-pendapat antar 

anggota kelompok mengenai pengertian konsep diri. Setelah itu, diskusi 

berkembang dan mengarah pada pengutaraan konsep diri masing-masing anggota 

kelompok. Gambar 4.1 menunjukkan bimbingan kelompok teknik diskusi yang 

dilakukan di teras sekolah. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

d. Tahap penutup (Penilaian) 

Dalam kegiatan penutup penulis menjelaskan bahwa sesi pertama akan 

segera berakhir. Penulis mengajak kelompok untuk mengevaluasi kegiatan yang 

berlangsung. Selan itu, penulis juga mempersilahkan hasil pengamatan yang 

sudah dilakukan oleh KV, untuk kemudian dikomentari oleh anggota kelompok. 

Penulis juga menjelaskan rencana layanan sesi selanjutnya dan kegiatan diakhiri 

dengan do’a. 

Berdasarkan hasil penilaian proses berupa observasi penulis terhadap respon 

anggota kelompok, diketahui bahwa antusias anggota sangat tinggi, dibuktikan 

dengan terbukanya anggota dalam menyampaikan pendapat.  

Berdasarkan evaluasi yang diberikan siswa penulis menyimpulkan bahwa 

melalui kegiatan bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok dengan topik 

konsep diri, anggota kelompok bisa mengutarakan konsep diri masing-masing diri 

anggota kelompok.  



2. Pertemuan kedua, Jumat, 8 November 2013 

a. Tahap pembentukan kelompok (Perencanaan) 

Sesi2 dilaksanakan pada hari Jumat seusai anggota kelompok mengikuti jam 

pelajaran, yaitu pukul 11.15 WIB. Pada sesi kedua, pemberi layanan menjelaskan 

kembali pengertian, tujuan, asas dan prosedur dari kegiatan bimbingan kelompok 

teknik diskusi kelompok, menyepakati kontrak waktu serta memberi motivasi agar 

anggota antusias dalam menerima layanan yang diberikan. 

Topik yang dipilih untuk pertemuan kedua yaitu “memahami kekurangan 

dan kelebihan diri sendri”. Tujuan yang ingin dicapai yaitu siswa mampu 

mengutarakan kelebihan dan kekurangan dirinya masing-masing dan menyebutkan 

manfaat dari memahami kelebhan dan kekuranagn diri.  Selanjutnya penulis mengajak 

kelompok untuk melakukan permainan. Permainan ini dimaksudkan untuk 

menyegarkan anggota kelompok kembali setelah melakukan rutinitas belajar, 

sehingga kelompok semakin bersemangat untuk mengikuti layanan. 

b. Tahap Peralihan 

Penulis menegaskan kembali prosedur bimbingan kelompok teknik diskusi 

kelompok  dan menanyakan kesiapan siswa untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. 

c. Tahap Kegiatan (Pelaksanaan) 

Tahap kegiatan diawali penulis dengan menjelaskan tentang topik yang akan 

didiskusikan, yaitu memahami kelebihan dan kekurangan diri sendiri . Selain itu, 

penulis juga menujuk salah satu anggota kelompok untuk menjadi pengamat 

diskusi serta menjelaskan bagaimana cara melaporkan hasil pengamatan tersebut. 



Pemilihan pengamat diskusi dilakukan secara bergantian antar anggota kelompok.  

Pengamat diskusi yang terpilih pada sesi kedua adalah AN 

Diskusi diawali dengan pendapat-pendapat antar anggota kelompok 

mengenai kelebihan dan kekurangan diri anggota masing-masing. Setelah itu, 

diskusi berkembang dan mengarah pada menfaat memahami kelebihan dan 

kekurangan bagi kehidupan sehari-hari anggota kelompok. Gambar 4.2 

menunjukkan bimbingan kelompok teknik diskusi yang dilakukan di ruang komite 

sekolah. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

d. Tahap penutup (Penilaian) 

Dalam kegiatan penutup penulis menjelaskan bahwa sesi kedua akan segera 

berakhir. Penulis mengajak kelompok untuk mengevaluasi kegiatan yang 

berlangsung. Selan itu, penulis juga mempersilahkan hasil pengamatan yang 

sudah dilakukan oleh AN, untuk kemudian dikomentari oleh anggota kelompok. 

Penulis juga menjelaskan rencana layanan sesi selanjutnya dan kegiatan diakhiri 

dengan do’a. 



Berdasarkan hasil penilaian proses berupa observasi penulis terhadap respon 

anggota kelompok, diketahui bahwa antusias anggota cukup tinggi. Selain itu, 

menurut hasil pengamatan yang dilakukan AN, anggota kelompok mampu 

mengungkapkan kelebihan dan kekurangan masing-masing dengan baik. 

Selanjutnya ditanggapi oleh anggota kelompok bahwa menurut anggota 

memahami kelebihan dan kekurangan diri sendiri sangat bermanfaat. 

Berdasarkan evaluasi yang diberikan siswa penulis menyimpulkan bahwa 

melalui kegiatan bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok dengan topik 

memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri, anggota kelompok dapat lebih 

memahami dirinya sendiri sehingga dengan memahami hal tersebut khususnya 

kelebihan diri sendiri membuat anggota merasa mampu dalam menghadapi dan 

menyelesaikan masalah. 

3. Pertemuan ketiga, Sabtu 9 November 2013 

a. Tahap pembentukan kelompok (Perencanaan) 

Sesi 3 dilaksanakan pada hari Sabtu diluar jam pelajaran siswa karena pada 

hari sabtu siswa libur sekolah. Layanan dilaksanakan 45 menit dimulai pada pukul 

09.00 WIB di teras sekolah dengan ijin sekolah. Topik yang dipilih untuk 

pertemuan ketiga masih sama dengan topik pertemuan kedua  yaitu “memahami 

kekurangan dan kelebihan diri sendri”. Tujuan yang ingin dicapai yaitu siswa 

mampu mengutarakan kelebihan dan kekurangan dirinya masing-masing dan 

menyebutkan manfaat dari memahami kelebhan dan kekuranagn diri. Topik pertemuan 

kedua dan ketiga sama dikarenakan topik ini membutuhkan waktu yang lebih 

lama untuk pencapaian tujuannya.  



b. Tahap Peralihan 

Penulis menegaskan kembali prosedur bimbingan kelompok teknik diskusi 

kelompok  dan menanyakan kesiapan siswa untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. 

c. Tahap Kegiatan (Pelaksanaan) 

Tahap kegiatan diawali penulis dengan menjelaskan tentang topik yang akan 

didiskusikan. Selain itu, penulis juga menujuk salah satu anggota kelompok untuk 

menjadi pengamat diskusi serta menjelaskan bagaimana cara melaporkan hasil 

pengamatan tersebut. Pemilihan pengamat diskusi dilakukan secara bergantian 

antar anggota kelompok.  Pengamat diskusi yang terpilih pada sesi ketiga adalah 

AB.  

Diskusi diawali dengan pendapat-pendapat antar anggota kelompok 

mengenai kelebihan yang dimiliki anggota kelompok. Setelah itu, diskusi 

berlanjut pada pengakuan anggota kelompok lain mengenai kelebihan yang 

dimiliki anggota kelompok lain.  Gambar 4.3 menunjukkan bimbingan kelompok 

teknik diskusi yang dilakukan di teras sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 



d. Tahap penutup (Penilaian) 

Dalam kegiatan penutup penulis menjelaskan bahwa sesi ketiga  akan segera 

berakhir. Penulis mengajak kelompok untuk mengevaluasi kegiatan yang 

berlangsung. Selan itu, penulis juga mempersilahkan AB untuk membacakan hasil 

pengamatan yang sudah dilakukan, untuk kemudian dikomentari oleh anggota 

kelompok. Penulis juga menjelaskan rencana layanan sesi selanjutnya dan 

kegiatan diakhiri dengan do’a. 

Berdasarkan hasil penilaian proses berupa observasi penulis terhadap respon 

anggota kelompok, diketahui bahwa antusias anggota cukup tinggi. Selain itu, 

menurut hasil pengamatan yang dilakukan AB, anggota kelompok terlihat senang 

dengan pembahasan kelebihan diri masing-masing yang kemudian diyakinkan 

oleh anggota kelompok lain. 

Berdasarkan evaluasi yang diberikan siswa penulis menyimpulkan melalui 

kegiatan bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok dengan topik memahami 

kekurangan dan kelebihan diri sendiri sesi kedua, anggota kelompok dapat lebih 

memahami kelebihan dirinya sendiri sehingga membuat anggota merasa mampu 

menghadapi masalah.  

4. Pertemuan keempat, Selasa 12 November 2013 

a. Tahap pembentukan kelompok (Perencanaan) 

Sesi 4 dilaksanakan pada hari Selasa pada saat jam BK berlangsung yaitu 

pukul 07.00 WIB. Layanan dilaksanakan 45 menit dimulai pada pukul 07.00 WIB 

sampai dengan 07.45 di teras sekolah.  



 Topik yang dipilih untuk pertemuan ke empat  adalah  “Percaya diri” 

.Tujuan yang ingin dicapai yaitu Siswa mampu mengutarakan pentingnya sikap 

percaya diri dalam keseharian siswa dan Siswa mampu menunjukkan sikap 

percaya diri dalam mengutarakan pendapatnya selama layanan berlangsung 

b. Tahap Peralihan 

Penulis menegaskan kembali prosedur bimbingan kelompok teknik diskusi 

kelompok  dan menanyakan kesiapan siswa untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. 

c. Tahap Kegiatan (Pelaksanaan) 

Tahap kegiatan diawali penulis dengan menjelaskan tentang topik yang akan 

didiskusikan. Selain itu, penulis juga menujuk salah satu anggota kelompok untuk 

menjadi pengamat diskusi serta menjelaskan bagaimana cara melaporkan hasil 

pengamatan tersebut. Pemilihan pengamat diskusi dilakukan secara bergantian 

antar anggota kelompok.  Pengamat diskusi yang terpilih pada sesi keempat 

adalah DW. 

Diskusi diawali dengan pengungkapan pendapat anggota mengenai 

petingnya percaya diri, kemudian berlanjut pada saran-saran agar percaya diri 

dapat meningkat.  Gambar 4.4 menunjukkan bimbingan kelompok teknik diskusi 

yang dilakukan di teras sekolah 

 



 

Gambar 4.4 

d. Tahap penutup (Penilaian) 

Dalam kegiatan penutup penulis menjelaskan bahwa sesi keempat akan 

segera berakhir. Penulis mengajak kelompok untuk mengevaluasi kegiatan yang 

berlangsung. Selan itu, penulis juga mempersilahkan DW untuk membacakan 

hasil pengamatan yang sudah dilakukan, untuk kemudian dikomentari oleh 

anggota kelompok. Penulis juga menjelaskan rencana layanan sesi selanjutnya dan 

kegiatan diakhiri dengan do’a. 

Berdasarkan hasil penilaian proses berupa observasi penulis terhadap respon 

anggota kelompok, diketahui bahwa antusias dan partisipasi  anggota cukup 

tinggi. Selain itu, menurut hasil pengamatan yang dilakukan DW, anggota 

kelompok cukup berpartisipasi dalam diskusi selan itu saran-saran yang 

didiskusikan dirasa bermanfaaat bagi anggota kelompok. 

Berdasarkan evaluasi yang diberikan siswa penulis menyimpulkan bahwa 

melalui kegiatan bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok dengan topik 



percaya diri, anggota kelompok dapat meningkatkan perasaan setara dengan orang 

lain. 

5. Pertemuan kelima, Jumat 15 November 2013 

a. Tahap pembentukan kelompok (Perencanaan) 

Sesi 5 dilaksanakan pada hari Jumat pada saat pulang sekolah dengan ijin 

dari sekolah yaitu pukul 11.15 WIB. Layanan dilaksanakan 45 menit  di teras 

sekolah.  

 Topik yang dipilih untuk pertemuan ke lima  adalah  “menerima pujian 

dengan baik” .Tujuan yang ingin dicapai yaitu Siswa mampu menunjukan sikap 

wajar ketika diberikan pujian serta siswa mampu mengungkapkan manfaat pujian 

bagi dirinya sendiri. 

b. Tahap Peralihan 

Penulis menegaskan kembali prosedur bimbingan kelompok teknik diskusi 

kelompok  dan menanyakan kesiapan siswa untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. 

c. Tahap Kegiatan (Pelaksanaan) 

Tahap kegiatan diawali penulis dengan menjelaskan tentang topik yang akan 

didiskusikan. Selain itu, penulis juga menujuk salah satu anggota kelompok untuk 

menjadi pengamat diskusi serta menjelaskan bagaimana cara melaporkan hasil 

pengamatan tersebut. Pemilihan pengamat diskusi dilakukan secara bergantian 

antar anggota kelompok.  Pengamat diskusi yang terpilih pada sesi kelima adalah 

SH. 

Diskusi dimulai dengan pengungkapan bagaimana anggota menanggapi 

pujian, bagaimana sikap yang seharusnya ditunjukkan. Kemudian diskusi 



mengarah pada manfaat pujian yang diberikan oleh orang lain bagi diri anggota 

masing-masing  Gambar 4.5 menunjukkan bimbingan kelompok teknik diskusi 

yang dilakukan di teras sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

d. Tahap penutup (Penilaian) 

Dalam kegiatan penutup penulis menjelaskan bahwa sesi kelima akan segera 

berakhir. Penulis mengajak kelompok untuk mengevaluasi kegiatan yang 

berlangsung. Selan itu, penulis juga mempersilahkan  SH untuk membacakan 

hasil pengamatan yang sudah dilakukan, untuk kemudian dikomentari oleh 

anggota kelompok. Penulis juga menjelaskan rencana layanan sesi selanjutnya dan 

kegiatan diakhiri dengan do’a. 

Berdasarkan hasil penilaian proses berupa observasi penulis terhadap respon 

anggota kelompok, diketahui bahwa antusias dan partisipasi  anggota cukup 

tinggi. Selain itu, menurut hasil pengamatan yang dilakukan SH, anggota 

kelompok cukup berpartisipasi dalam diskusi. 



Berdasarkan evaluasi yang diberikan siswa penulis menyimpulkan bahwa 

melalui kegiatan bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok dengan topik 

menerima pujian dengan baik dapat meningkatkan sikap wajar bagi siswa ketika 

menerima pujian. Penulis juga menjelaskan rencana layanan sesi selanjutnya dan 

kegiatan diakhiri dengan do’a. 

6. Pertemuan ke enam, Senin 18 November 2013 

a. Tahap pembentukan kelompok (Perencanaan) 

Sesi 6 dilaksanakan pada hari Senin pada saat pulang sekolah dengan ijin 

dari sekolah yaitu pukul 14.30 WIB. Layanan dilaksanakan 45 menit  di teras 

sekolah. Topik yang dipilih untuk pertemuan ke enam  adalah  “menusia adalah 

makhluk yang unik” .Tujuan yang ingin dicapai yaitu Siswa mampu 

mengutarakan pendapat mengenai keunikan manusia serta menunjukkan sikap 

sadar bahwa manusia adalah makhluk yang unik. 

b. Tahap Peralihan 

Penulis menegaskan kembali prosedur bimbingan kelompok teknik diskusi 

kelompok  dan menanyakan kesiapan siswa untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. 

c. Tahap Kegiatan (Pelaksanaan) 

Tahap kegiatan diawali penulis dengan menjelaskan tentang topik yang akan 

didiskusikan. Selain itu, penulis juga menujuk salah satu anggota kelompok untuk 

menjadi pengamat diskusi serta menjelaskan bagaimana cara melaporkan hasil 

pengamatan tersebut. Pemilihan pengamat diskusi dilakukan secara bergantian 

antar anggota kelompok.  Pengamat diskusi yang terpilih pada sesi ke enam 

adalah AH. 



Diskusi dimulai dengan pengungkapanpendapat menganai makna kata unik . 

Kemudian diskusi mengarah padakeunikan yang dimiliki masing-masing individu.  

Gambar 4.6 menunjukkan bimbingan kelompok teknik diskusi yang dilakukan di 

teras sekolah 

 

 

Gambar 4.6 

d. Tahap penutup (Penilaian) 

Dalam kegiatan penutup penulis menjelaskan bahwa sesi enam akan segera 

berakhir. Penulis mengajak kelompok untuk mengevaluasi kegiatan yang 

berlangsung. Selan itu, penulis juga mempersilahkan  AH untuk membacakan 

hasil pengamatan yang sudah dilakukan, untuk kemudian dikomentari oleh 

anggota kelompok. Penulis juga menjelaskan rencana layanan sesi selanjutnya dan 

kegiatan diakhiri dengan do’a. 

Berdasarkan hasil penilaian proses berupa observasi penulis terhadap respon 

anggota kelompok, diketahui bahwa antusias dan partisipasi  anggota cukup 



tinggi. Selain itu, menurut hasil pengamatan yang dilakukan AH, anggota 

kelompok cukup berpartisipasi dalam diskusi. 

Berdasarkan evaluasi yang diberikan siswa penulis menyimpulkan bahwa 

melalui kegiatan bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok dengan topik 

manusia adalah makluk yang unik, anggota kelompok dapat mengungkapkan 

pendapatnya masing-masing mengenai keunikan manusia. 

7. Pertemuan ke tujuh, Selasa 19 November 2013 

a. Tahap pembentukan kelompok (Perencanaan) 

Sesi ke tujuh dilaksanakan pada saat jam pelajaran BK, yaitu pada hari 

Selasa pukul 07.00 WIB. Layanan dilaksanakan 45 menit  di teras sekolah. Topik 

yang dipilih untuk pertemuan ke tujuh masinh sama dengan topik layanan pada 

pertemuan sebelumnya yaitu “manusia adalah makhluk yang unik” .Tujuan yang 

ingin dicapai yaitu Siswa mampu mengutarakan pendapat mengenai keunikan 

manusia serta menunjukkan sikap sadar bahwa manusia adalah makhluk yang 

unik. 

b. Tahap Peralihan 

Penulis menegaskan kembali prosedur bimbingan kelompok teknik diskusi 

kelompok  dan menanyakan kesiapan siswa untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. 

c. Tahap Kegiatan (Pelaksanaan) 

Tahap kegiatan diawali penulis dengan menjelaskan tentang topik yang akan 

didiskusikan. Selain itu, penulis juga menujuk salah satu anggota kelompok untuk 

menjadi pengamat diskusi serta menjelaskan bagaimana cara melaporkan hasil 

pengamatan tersebut. Pemilihan pengamat diskusi dilakukan secara bergantian 



antar anggota kelompok.  Pengamat diskusi yang terpilih pada sesi ke tujuh adalah 

DW. 

Diskusi dimulai dengan pengungkapan kembali mengenai keunikan 

manusia. Kemudian diskusi mengarah pada bagaimana seharusnya menyikapi 

manusia yang berbeda-beda dan cenderung memiliki keunikan masing-masing.  

Gambar 4.7 menunjukkan bimbingan kelompok teknik diskusi yang dilakukan di 

teras sekolah 

 

Gambar 4.7 

d. Tahap penutup (Penilaian) 

Dalam kegiatan penutup penulis menjelaskan bahwa sesi tujuh akan segera 

berakhir. Penulis mengajak kelompok untuk mengevaluasi kegiatan yang 

berlangsung. Selan itu, penulis juga mempersilahkan  DW untuk membacakan 

hasil pengamatan yang sudah dilakukan, untuk kemudian dikomentari oleh 

anggota kelompok. Penulis juga menjelaskan rencana layanan sesi selanjutnya dan 

kegiatan diakhiri dengan do’a. 



Berdasarkan hasil penilaian proses berupa observasi penulis terhadap respon 

anggota kelompok, diketahui bahwa antusias dan partisipasi  anggota cukup 

tinggi. Selain itu, menurut hasil pengamatan yang dilakukan DW, anggota 

kelompok cukup berpartisipasi dalam diskusi. 

Berdasarkan evaluasi yang diberikan siswa penulis menyimpulkan bahwa 

melalui kegiatan bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok dengan topik 

manusia adalah makluk yang unik, anggota kelompok dapat menunjukkan sikap 

sadar bahwa manusia adalah makhluk yang unik. 

8. Pertemuan ke delapan, Jumat 22 November 2013 

a. Tahap pembentukan kelompok (Perencanaan) 

Sesi ke delapan dilaksanakan pada hari Jumat di luar jam pelajaran dengan 

ijin dari sekolah yaitu pada pukul 11.15 WIB. Layanan dilaksanakan 45 menit  di 

teras sekolah. Topik yang dipilih untuk pertemuan ke delapan adalah “ aku paham 

dan aku mau memperbaiki diri”. Topik ini direncanakan dilaksanakan selama dua 

sesi, yaitu pada sesi delapan dan sesi ke sembilan. Tujuan yang ingin dicapai yaitu 

Siswa mampu mengungkapkan sifat-sifat yang dimiliki anggota kelompok 

masing-masing dan menunjukkan sikap mau memperbaiki diri. 

b. Tahap Peralihan 

Penulis menegaskan kembali prosedur bimbingan kelompok teknik diskusi 

kelompok  dan menanyakan kesiapan siswa untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. 

c. Tahap Kegiatan (Pelaksanaan) 

Tahap kegiatan diawali penulis dengan menjelaskan tentang topik yang akan 

didiskusikan. Selain itu, penulis juga menujuk salah satu anggota kelompok untuk 



menjadi pengamat diskusi serta menjelaskan bagaimana cara melaporkan hasil 

pengamatan tersebut. Pemilihan pengamat diskusi dilakukan secara bergantian 

antar anggota kelompok.  Pengamat diskusi yang terpilih pada sesi ke delapan  

adalah KV. 

Diskusi dimulai denganpendapat-pendapat mengenai sifat yang dimiliki 

masing-masing individu.  Gambar 4.8  menunjukkan bimbingan kelompok teknik 

diskusi yang dilakukan di teras sekolah 

 

 

Gambar 4.8 

d. Tahap penutup (Penilaian) 

Dalam kegiatan penutup penulis menjelaskan bahwa sesi delapan akan 

segera berakhir. Penulis mengajak kelompok untuk mengevaluasi kegiatan yang 

berlangsung. Selan itu, penulis juga mempersilahkan  KV  untuk membacakan 

hasil pengamatan yang sudah dilakukan, untuk kemudian dikomentari oleh 



anggota kelompok. Penulis juga menjelaskan rencana layanan sesi selanjutnya dan 

kegiatan diakhiri dengan do’a. 

Berdasarkan hasil penilaian proses berupa observasi penulis terhadap respon 

anggota kelompok, diketahui bahwa antusias dan partisipasi  anggota cukup 

tinggi. Selain itu, menurut hasil pengamatan yang dilakukan KV, anggota 

kelompok cukup berpartisipasi dalam diskusi. 

Berdasarkan evaluasi yang diberikan siswa penulis menyimpulkan bahwa 

melalui kegiatan bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok dengan topik 

“aku paham dan aku mau memperbaiki diri”, anggota kelompok dapat 

menyebutkan sifat-sifat dirinya masing-masing yang disukai dan tidak disukai 

oleh orang lain. 

9. Pertemuan ke sembilan, Senin, 25 November 2013 

a. Tahap pembentukan kelompok (Perencanaan) 

Sesi ke sembilan dilaksanakan pada hari Senin setelah siswa pulang sekolah. 

Layanan dilaksanakan 45 menit  di teras sekolah. Topik yang dipilih untuk 

pertemuan ke sembilan masih sama dengna topik pada pertemuan sebelumnnya 

yaitu  “ aku paham dan aku mau memperbaiki diri”. Tujuan yang ingin dicapai 

yaitu Siswa mampu mengungkapkan sifat-sifat yang dimiliki anggota kelompok 

masing-masing dan menunjukkan sikap mau memperbaiki diri. 

b. Tahap Peralihan 

Penulis menegaskan kembali prosedur bimbingan kelompok teknik diskusi 

kelompok  dan menanyakan kesiapan siswa untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. 

c. Tahap Kegiatan (Pelaksanaan) 



Tahap kegiatan diawali penulis dengan menjelaskan tentang topik yang akan 

didiskusikan. Selain itu, penulis juga menujuk salah satu anggota kelompok untuk 

menjadi pengamat diskusi serta menjelaskan bagaimana cara melaporkan hasil 

pengamatan tersebut. Pemilihan pengamat diskusi dilakukan secara bergantian 

antar anggota kelompok.  Pengamat diskusi yang terpilih pada sesi ke sembilan 

adalah SH. 

Diskusi dimulai denganpendapat-pendapat mengenai sifat yang dimiliki 

masing-masing individu dan sifat-sifat yang tidak disukai antar individu. Kemudia 

diskusi berkembang pada masalah yaitu adanya sifat yang anggota miliki tidak 

disukai oleh orang lain sehingga masing-masing anggota menyadari bahwa sifat 

tersebut harys diubah.  Gambar 4.9  menunjukkan bimbingan kelompok teknik 

diskusi yang dilakukan di teras sekolah 

 

 

Gambar 4.9 

d. Tahap penutup (Penilaian) 



Dalam kegiatan penutup penulis menjelaskan bahwa sesi sembilan akan 

segera berakhir. Penulis mengajak kelompok untuk mengevaluasi kegiatan yang 

berlangsung. Selan itu, penulis juga mempersilahkan  SH  untuk membacakan 

hasil pengamatan yang sudah dilakukan, untuk kemudian dikomentari oleh 

anggota kelompok. Penulis juga menjelaskan rencana layanan sesi selanjutnya dan 

kegiatan diakhiri dengan do’a. 

Berdasarkan hasil penilaian proses berupa observasi penulis terhadap respon 

anggota kelompok, diketahui bahwa antusias dan partisipasi  anggota cukup 

tinggi. Selain itu, menurut hasil pengamatan yang dilakukan SH, anggota 

kelompok cukup berpartisipasi dalam diskusi. 

Berdasarkan evaluasi yang diberikan siswa penulis menyimpulkan bahwa 

melalui kegiatan bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok dengan topik 

“aku paham dan aku mau memperbaiki diri”, anggota kelompok dapat 

menyebutkan sifat-sifat dirinya masing-masing yang disukai dan tidak disukai 

oleh orang lain dan menunjukkan sikap sadar bahwa sifat-sifat tercela harus 

diubah. 

4.2.4 Test Akhir (Post test) 

Post test dilaksanakan pada hari Jumat , 13 Desember 2013 dengan menyebarkan 

skala konsep diri yag berjumlah 40 item pernyataan pada subjek penelitian, yaitu 

10 siswa kelas XII IPA SMA Kristen 2 Salatiga. Lima siswa pada kelompok 

eksperimen dan lima siswa pada kelompok kontrol. 

Tabel 4.3 dibawah ini akan dijelaskan mengenai skor pre test  dan post test 

Konsep Diri kelompok eksperimen. 



Tabel 4.3  Hasil pretest dan post test skala konsep diri kelompok eksperimen  

 

Dari tabel 4.3 diketahui bahwa terdapat peningkatan skor skala konsep 

diri masing-masing subjek penelitian pada kelompok eksperimen.   Skor skala 

konsep diri pre test kelompok eksperimen menyatakan bahwa lima subjek 

penelitian merupakan siswa yang memiliki konsep diri pada kategori negatif, 

yaitu skor antara 40-100. Sedangkan pada hasil post test skala konsep diri yang 

telah disebarkan, diketahui bahwa skor skala konsep diri masing-masing siswa 

meningkat dan berkategori positif, yaitu skor antara 101-160. Hasil pre test dan 

post test  kelompok eksperimen akan dianalisis dengan menggunakan teknik 

analisis Mann Whitney. Analisis data menggunakan Statistical Product and 

Service Solution for Windows (SPSS) versi 16. 

4.3 Analisis Data 
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test 
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test 

Pre 
test 

Post 
test 

Pre 
test 

Post 
test 

Pre 
test 

Post 
test 

Pre 
test 

Post 
test 

AH 18 28 13 20 18 28 11 17 10 15 20 36 90 140 

AB 18 28 13 18 20 28 11 18 10 20 23 36 95 141 

D
W 

17 25 13 18 21 28 12 18 13 20 24 33 100 141 

KV 20 29 11 19 15 27 11 15 12 16 21 35 90 140 

SH 18 26 14 18 18 28 11 18 11 19 28 38 100 142 

 91 136 64 93 92 139 56 86 56 90 116 178 475 704 



 Analisis data menggunakan teknik analisis Mann Whitney. Data yang 

dianalisis adalah data skor post test skala konsep diri kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Tabel 4.4. merupakan perbandingan hasil post test skala 

konsep diri pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Tabel 4.4. Tabel perbandingan hasil Post test skala konsep diri pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

 

 

 Berikut merupakan hasil analisis data perbandingan hasil post test skala 

konsep diri pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang diuji 

menggunakan Analisis data Mann Whitney, 

 

 

 

 

 

 

Nama Percaya 
diri 

Merasa 
setara 
dengan 
orang 
lain 

Menerima 
apa 
adanya 

Dapat 
menyikapi 
kegagalan 

Tidak 
bersikap 
hiperkritis 

Optimis  Jumlah 

KE KK KE KK KE KK KE KK KE KK KE KK KE KK KE KK 

AH GG 28 19 20 14 28 20 17 11 15 11 36 27 140 94 

AB LD 28 15 18 12 28 20 18 13 20 13 36 22 141 99 

DW NN 25 17 18 9 28 22 18 10 20 17 33 26 141 99 

KV MR 29 17 19 12 27 18 15 10 16 14 35 28 140 106 

SH SRS 26 19 18 14 28 20 18 12 19 16 38 26 142 97 

  136 87 93 61 139 100 86 56 90 71 178 129   



Tabel 4.5 Hasil analisis data perbandingan hasil post test skala konsep 

diri pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

 

 

Test Statistics
b
 

 

 VAR00003 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 15.000 

Z -2.627 

Asymp. Sig. (2-tailed) .009 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .008
a
 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: VAR00002 

 

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SPSS 16.0, diketahui bahwa 

terdapat perbedaan antara mean rank kelompok ekperimen dengan kelompok 

kontrol. Setelah diberikan treatment berupa layanan bimbingan kelompok teknik 

diskusi kelompok pada kelompok eksperimen, mean rank hasil skala konsep diri 

pada kelompok eksperimen sebesar 8.00. Sedangkan pada kelompok kontrol yang 

tidak mendapatkan treatment  berupa layanan bimbingan kelompok teknik diskusi 

kelompok, mean rank hasil skala konsep diri pada kelompok ini sebesar 3.00. 

Sehingga, mean rank hasil skala konsep diri kelompok eksperimen lebih besar 

dibandingkan mean rank hasil skala konsep diri kelompok kontrol. 

 

Ranks 

 VAR00002 N Mean Rank Sum of Ranks 

VAR00003 kelompok eksperimen 5 8.00 40.00 

kelompok kontrol 5 3.00 15.00 

Total 10   



Berdasarkan hasil analisis diatas, diketahui bahwa ada perbedaan yang 

signifikan antara hasil skala konsep diri kelompok eksperimen dengan hasil skala 

konsep diri kelompok kontrol. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil Asymp. Sig 

(2-tailed) hasil analisis berjumlah 0.009 < 0.01.  

Berikut merupakan hasil analisis data perbandingan hasil pre test dan post 

test skala konsep diri pada kelompok eksperimen yang diuji menggunakan 

Analisis data Mann Whitney, 

Tabel 4.6  Hasil analisis data perbandingan hasil perbandingan hasil 

pre test dan post test skala konsep diri pada kelompok eksperimen 

Ranks 

 VAR00002 N Mean Rank Sum of Ranks 

VAR00003 pre test 5 3.00 15.00 

post test 5 8.00 40.00 

Total 10   

Test Statistics
b
 

 VAR00003 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 15.000 

Z -2.635 

Asymp. Sig. (2-tailed) .008 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .008
a
 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: VAR00002 

 

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SPSS 16.0, diketahui bahwa 

terdapat perbedaan antara mean rank hasil pre test dan post test skala konsep diri 

pada kelompok eksperimen. Mean rank pre test skala konsep diri adalah 3,00, 



sedangkan mean rank post test  skala konsep diri adalah 8,00. Mean rank hasil 

post test skala konsep diri lebih besar dibanding hasil pre test skala konsep diri 

pada kelompok eksperimen. 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa ada 

perbedaan yang signifikan antara hasil pre test dan post test skala konsep diri pada 

kelompok eksperimen. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil Asymp. Sig (2-tailed) 

hasil analisis berjumlah 0,008 < 0,01. 

4.4 Uji Hipotesis 

 Hipotesis yang diajukan penulis adalah Layanan bimbingan kelompok 

teknik diskusi dapat meningkatkan konsep diripositif pada siswa kelas XII IPA 

SMA Kristen 2 Salatiga Tahun Pelajaran 2013/2014. Berdasarkan hasil analisis 

data yang membandingkan hasil post test  kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol yang menghasilkan Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0.009 < 0.01 sehingga 

dinyatakan ada perbedaan yang signifikan antara hasil post test kelompok kontrol 

dengan kelompok eksperimen. Selain itu, ada peningkatan konsep diri yang 

signifikan, dibuktikan dengan hasil analisis data hasil pre test  dan post test  

kelompok eksperimen dengan hasil Asymp Sig (2-tailed) 0.008 < 0.01 sehingga 

dinyatakan signifikan. Berdasarkan hasil analisis data tersebut maka hipotesis 

yang diajukan penulis dapat diterima. 

4.5 Pembahasan 

 
 Berdasarkan hasil analisis data yang membandingkan hasil post test  

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang menghasilkan Asymp. Sig (2-

tailed) sebesar 0.009 < 0.01 sehingga dinyatakan ada perbedaan yang signifikan 



antara hasil post test kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Selain itu, 

ada peningkatan konsep diri yang signifikan, dibuktikan dengan hasil analisis data 

hasil pre test  dan post test  kelompok eksperimen dengan hasil Asymp Sig (2-

tailed) 0.008 < 0.01 sehingga dinyatakan signifikan.  

 Menurut Brooks (dalam Rakhmat, 2005), konsep diri adalah pandangan 

dan perasaan individu mengenai diri individu itu sendiri. Sedangkan menurut 

Hurlock (1990), konsep diri merupakan inti dari pola perkembangan kepribadian 

seseorang yang akan mempengaruhi berbagai bentuk sifat. Jika konsep diri positif, 

individu akan mengembangkan sifat-sifat seperti kepercayaan diri, harga diri, dan 

kemampuan untuk melihat dirinya secara relialitas. Begitu pula sebaliknya, 

apabila konsep diri negatif, individu akan mengambangkan perasaan tidak mampu 

dan rendah diri. Sehingga konsep diri positif seseorang perlu ditingkatkan. 

 Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan konsep diri 

positif adalah melalui bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok, sebab 

menurut Dink Meyer dan Muro (dalam Romlah, 2001), bimbingan kelompok 

teknik diskusi kelompok memiliki 3 tujuan yaitu: (a) untuk mengembangkan 

pengertian terhadap diri sendiri. (b) untuk mengembangkan kesadaran tentang diri 

dan orang lain. (c) untuk mengembangkan pandangan baru mengenai hubungan 

antar manusia. 

 Dalam penelitian ini, terdapat 2 kelompok yang menjadi subjek penelitian. 

Kelompok eksperimen merupakan kelompok yang diberikan treatment berupa 

bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok, sedangkan kelompok kontrol tidak 



mendapatkan treatment. Dalam setiap sesinya, anggota kelompok eksperimen 

mendiskusikan topik yang dapat meningkatkan konsep diri positif siswa.  

Layanan bimbingan kelompok teknik diskusi diberikan kepada kelompok 

eksperimen dalam 9 sesi pertemuan. Penyusunan topik layanan berdasarkan pada 

aspek-aspek konsep diri positif  menurut William D. Brooks. Menurut William D. 

Brooks (dalam Rahkmat, 2005), aspek-aspek konsep diri positif yaitu: (a) Individu 

tersebut yakin akan kemampuannya mengatasi masalah. (b) merasa setara dengan 

orang lain. (c) menerima pujian tanpa rasa malu. (d) menyadari bahawa setiap 

orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan, dan perilaku yang tidak 

seluruhnya disetujui oleh masyarakat. (e) mampu memperbaiki dirinya karena 

sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disenangi dan 

berusaha mengubahnya. 

 Dalam setiap sesi layanan bimbingan kelompok teknik diskusi dilakukan 

evaluasi dengan melibatkan pengamat diskusi yang juga merupakan anggota 

kelompok. Dengan menggunakan hasil pengamatan pengamat diskusi diketahui 

bahwa di setiap sesi layanan anggota kelompok sangat antusias dan menunjukkan 

sikap yang diharapkan sesuai dengan tujuan layanan pada setiap sesinya. Layanan 

diberikan di tempat yang nyaman sehingga anggota kelompok dapat mengikuti 

layanan dengan baik. Pada setiap sesinya, anggota diperbolehkan untuk 

mengutarakan berbagai pendapat yang berkaitan dengan topik serta 

mendiskusikanya dengan anggota kelompok yang lain. 

 Setelah kesembilan sesi dilaksanakan, penulis menyebarkan skala konsep 

diri kepada kedua kelompok, baik kelompok eksperimen maupun kelompok 



kontrol sebagai post test. Hasil post test akan menjadi pembanding antara kedua 

kelompok tersebut. 

 Berdasarkan hasil post test , diketahui bahwa terjadi peningkatan konsep 

diri pada kelompok eksperimen. Hal tersebut dikehatui dari hasil analisis data skor 

pre test dan post test pada kelompok eksperimen. Sedangkan pada kelompok 

kontrol tidak terjad peningkatan yang signifikan. Namun, Kelompok kontrol pada 

penelitian ini juga mengalami peningkatan konsep diri. Hal tersebut dapat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri di luar pengaruh 

dari treatment penelitian ini. 

 Dengan demikian, layanan bimbingan kelompok teknik diskusi dapat 

meningkatkan konsep diri positif siswa kelas XII IPA SMA Kristen 2 Salatiga 

tahun pelajaran 2013/2014.  

 




