
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perilaku Asertif  

1. Perilaku Asertif dalam Bimbingan Sosial 

 

Bimbingan dan konseling memiliki tujuh jenis layanan yang semuanya 

merupakan layanan untuk membantu peserta didik yang memerlukan 

untuk mencapai perkembangan optimal. Jamal Ma’mur (dalam Ratnawati, 

2013) menjelaskan bahwa berbagai layanan yang ada, bimbingan dan 

konseling mendukung adanya kegiatan belajar mengajar yang menjangkau 

semua aspek baik individual maupun kelompok. 

 

Aspek individual dan kelompok yang disampaikan Jamal Ma’mur dalam 

bimbingan konseling termasuk dalam bidang bimbingan. Dalam hal ini 

perilaku asertif termasuk dalam bidang bimbingan sosial dikarenakan 

perilaku asertif merupakan permasalahan sosial yang melibatkan interaksi 

individu dengan orang disekitarnya. 

 

Pentingnya pengentasan perilaku asertif rendah pada siswa yang termasuk 

dalam bidang bimbingan sosial ialah guna mencapai hasil pembelajaran 

yang maksimal khususnya pada siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Ahmadi (2004) yang menyatakan bahwa bimbingan sosial dimaksudkan 

untuk membantu siswa dalam memecahkan dan mengatasi kesulitan-
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kesulitan yang berkaitan dengan masalah sosial sehingga terciptalah 

suasana belajar mengajar yang kondusif. 

 

Dengan demikian ketika perilaku asertif telah dimiliki siswa maupun 

permasalahan sosial lainnya telah teratasi maka suasana belajar mengajar 

menjadi kondusif sehingga hasil belajar siswa disekolahpun menjadi 

maksimal dan individu tersebut akan memiliki pandangan yang aktif 

mengenai hidupnya. 

 

2. Pengertian Perilaku asertif 

 

Menurut Lloyd (dalam Novalia dan Dayakisni, 2013) perilaku asertif 

adalah perilaku bersifat aktif, langsung, dan jujur. Perilaku ini mampu 

mengkomunikasikan kesan respek kepada diri sendiri dan orang lain 

sehingga dapat memandang keinginan, kebutuhan, dan hak kita sama 

dengan keinginan, dan kebutuhan orang lain atau bisa diartikan juga 

sebagai gaya wajar yang tidak lebih dari sikap langsung, jujur, dan penuh 

respek saat berinteraksi dengan orang lain. 

 

Menurut Lazarus (dalam Allyati, 2013) perilaku asertif adalah perilaku 

individu yang penuh ketegasan yang timbul karena adanya kebebasan 

emosi dari setiap usahanya untuk memperjuangkan hak-haknya serta 

adanya keadaan efektif yang mendukung, meliputi: 1) mengetahui hak 

pribadi, 2) berbuat sesuatu untuk mendapatkan hak-hak tersebut dan 

melakukan hal itu sebagai usaha untuk mencapai kebebasan emosi. 
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Sedangkan menurut Corey (2009) menyebutkan bahwa sikap asertif adalah 

ekspresi langsung, jujur, dan pada tempatnya dari pikiran, perasaan, 

kebutuhan, atau hak-hak seseorang tanpa kecemasan yang beralasan. Arti 

langsung dalam pengertian yang diungkapkan corey adalah disampaikan 

tanpa berbelit-belit sehingga dapat fokus pada apa yang diungkapkan. 

Jujur berarti pernyataannya dan gerak-geriknya sesuai dengan apa yang 

diinginkan. 

 

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa asertivitas adalah individu 

yang dapat mengungkapkan dan mengekspresikan melalui verbal serta 

nonverbal akan kebutuhan-kebutuhan dalam dirinya berupa pendapat, 

perasaan, keinginan, pikiran, harapan dan tujuan baik positif maupun 

negatif secara tegas dan terbuka tanpa ditutup-tutupi tetapi tidak 

menyinggung perasaan orang lain. 

 

3. Ciri-ciri Perilaku Asertif 

Menurut Fensterheim & Baer (1980), orang yang berperilaku Asertif 

memiliki 4 ciri yaitu: 

a. Merasa bebas untuk mengemukakan emosi yang dirasakan melalui 

kata dan tindakan. Misalnya: “inilah diri saya, inilah yang saya rasakan 

dan saya inginkan”. 

b. Dapat berkomunikasi dengan orang lain, baik dengan orang yang tidak 

dikenal, sahabat, dan keluarga. Dalam berkomunikasi relatif terbuka, 

jujur dan sebagaimana mestinya. 
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c. Mempunyai pandangan yang aktif tentang hidup, karena orang asertif 

cenderung mengejar apa yang diinginkan dan berusaha agar sesuatu itu 

terjadi serta sadar akan dirinya bahwa ia tidak dapat selalu menang, 

maka ia menerima keterbatasannya, akan tetapi ia selalu berusaha 

untuk mencapai sesuatu dengan usaha yang sebaik-baiknya dan 

sebaliknya orang yang tidak asertif selalu menunggu terjadinya 

sesuatu. 

d. Bertindak dengan cara yang dihormati sendiri. Maksudnya karena 

sadar bahwa ia tidak dapat selalu menang, ia menerima keterbatasan 

namun ia berusaha untuk menutupi dengan mencoba mengembangkan 

dan selalu belajar dari lingkungan. 

 

Alberti dan Emmons (dalam Allyati,2013) mengklasifikasikan perilaku 

asertif dan non asertif sebagai berikut: 

Tabel 2.1. Perilaku Asertif Menurut Albert dan Emmons 

No Perilaku Asertif Perilaku Non Asertif 

Perilaku Perilaku 

1 Perbaikan / Peningkatan diri Penyangkalan diri 

2 Ekspresif Kecenderungan menahan 

3 Bisa meraih tujuan yang 

diinginkan 

Tidak meraih tujuan yang diinginkan 

4 Pilihan untuk diri sendiri Pilihan dari orang lain 

5 Merasa nyaman dengan dirinya 

sendiri 

Tidak tegas, cemas, memandang 

rendah diri 

No Penerimaan Penerimaan 

1 Memahami / menyadari sesuatu / 

keadaan orang lain 

Tidak sabar, merasa bersalah, marah 

2 Menghargai pelaku Tidak ada penghargaan dari pelaku 

3 Bisa mencapai keinginannya Meraih tujuan-tujuan dari pelaku 
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Dari uraian di atas ciri-ciri perilaku sertif dapat disimpulkan bahwa individu yang 

asertif ialah ekspresif, merasa nyaman dengan dirinya, dan mampu menghargai 

orang lain. 

 

4. Aspek-Aspek Sikap Asertif 

Asertif sendiri mempunyai aspek-aspek yang nantinya dapat menunjukan 

bahwa seseorang tersebut sudah asertif. 

Fansterhaeim dan Baer (1980) menyatakan bahwa sikap asertif meliputi 

empat aspek, yaitu : 

a. Merasa bebas untuk menyatakan pendapat tentang apa yang dipikirkan 

dan apa yang diinginkan dengan kata-kata dan tindakan. Individu 

mengeluarkan pernyataan “inilah diriku, inilah yang aku rasakan, saya 

pikirkan, dan saya inginkan”. Aspek ini menekankan pada kemampuan 

seseorang dalam mengkomunikasikan tentang apa yang menjadi 

pikiran, perasaan dan keinginannya. Dalam hal ini individu selain 

menyatakan melalui perkataan disertai pula dengan tindakan nyata 

sehingga didapat kesonambungan antara perkataan dan perbuatan. 

b. Mampu berkomunikasi dengan orang lain. Orang yang asertif akan 

mampu berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah dikenal 

maupun belum dikenal sebelumnya. Komunikasi ini selalu terbuka, 

langsung, jujur dan sebagaimana mestinya. Aspek berkomunikasi 

dengan orang lain memberikan seseorang kenyamanan bergaul dengan 

orang lain karena seseorang yang asertif mampu mengkomunikasikan 

apa yang menjadi pikiran perasaan, dan harapannya tentunya dengan 

menyampaikan dengan cara yang baik tanpa menyinggung orang lain. 

Dalam aspek ini seseorang diarahkan mampu menerapkan asrtif 
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kepada semua orang baik orang lain yang dikenal maupun tidak di 

kenal. 

c. Mempunyai pandangan aktif dalam hidupnya, dengan kata lain orang 

yang asertif mempunyai usaha untuk mendapatkan apa yang 

diinginkannya. Sebaliknya, orang yang pasif yang hanya menunggu 

terjadinya sesuatu, orang yang asertif justru berusaha agar sesuatu itu 

terjadi. Aspek yang ketiga ini menekankan bahwa seseorang yang 

asertif mempunyai kemampuan dalam memperjuangkan apa yang 

diinginkan. Dijelaskan bahwa seseorang yang asertif mempunyai usaha 

untuk mendapatkan apa yang diinginkan. 

d. Bertindak dengan cara yang dihormati, artinya menerima 

keterbatasannya sehingga kegagalan tidak membuatnya kehilangan 

harga diri. Keterbatasan yang dimiliki bukan menjadi alasan mereka 

untuk tidak melakukan sesuatu, justru dalam keterbatasan seseorang 

yang asertif harus dapat menerimanya dan mampu memaksimalkan 

keterbatasan yang mereka miliki. Dalam hal ini keterbatasan bagi 

seseorang yang asertif bukan merupakan sesuatu hambatan yang 

berarti, mereka tahu harus berusaha seperti apa sehingga orang tetap 

dapat melihat mereka. 

 

Sedangkan menurut Burley-Allen (dalam Arrozy, 2012) menyebutkan 

bahwa sikap asertif terdiri dari empat komponen, yaitu: 

a. Komponen Verbal 

Kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang menunjukan perasaan 

individu yang sebenarnya tentang diri sendiri dan membuat orang lain 

nyaman. Dalam hal ini komponen verbal menekankan tentang kata-

kata yang nantinya akan diungkapkan. 
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b. Komponen Non Verbal 

Ini merupakan komponen yang penting, karena apa yang diungkapkan 

akan diekspresikan secara non verbal. Komponen non verbal ini 

menekankan pada ekspresi yang diungkapkan sebagai penguat 

komponen verbal. Dalam komponen non verbal akan selalu digunakan 

ketika komponen verbal juga digunakan. 

c. Komponen Kognitif 

Komponen kognitif adalah komponen yang berkaitan erat dengan apa 

yang dialami individu secara internal. Mencakup semua hal yang 

mengganggu sikap individu untuk menunjuk pada sikap yang 

diinginkan atau diharapkan. 

d. Komponen Emosional 

Komponen emosional ini mencakup semua tingkat emosional yang 

diekspresikan, hal ini juga termasuk suara dan intonasi. Komponen 

emosional ini sangat mempengaruhi dalam segala aspek termasuk 

aspek verbal dan non verbal. 

 

Dari aspek-aspek yang sudah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa 

aspek-aspek sikap asertif menurut Fansterhaeim dan Bear adalah merasa 

bebas untuk menyatakan pendapat yang dipikirkan, mampu berkomunikasi 

dengan baik, mempunyai pandangan aktif dalam hidup, dan bertindak 

dengan cara yang dihormati. 

 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Asertif 

Berkembangnya sikap asertif dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimana 

sikap asertif ini berkembang secara bertahap sebagai hasil interaksi dengan 

lingkungan sekitarnya. 

Menurut Marini dan Andriani (dalam Arrozy, 2012) faktor yang 

mempengaruhi sikap asertif antara lain : 

a. Lingkungan keluarga 

Sikap sikap orang tua dan lingkungan keluarga merupakan faktor yang 

mempengaruhi sikap asertif. Suasana lingkungan keluarga 

mempengaruhi munculnya sikap asertif karena orang tua yang 

memberikan kebebasan pada anaknya untuk mengekspresikan dirinya 

serta tidak banyak menuntut akan membuat anak mampu menampilkan 

sikap asertif dalam menghadapi lingkungannya. 
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b. Budaya 

Budaya mempunyai peran yang besar dalam mendidik sikap asertif. 

Biasanya ini berhubungan dengan norma-norma dan adat istiadat yang 

ada dalam  suatu daerah. Perbedaan adat istiadat mampu 

mempengaruhi kepekaan mereka dalam menerapkan sikap asertif. 

c. Usia 

Usia merupakan salah satu faktor yang turut menentukan munculnya 

sikap asertif. Pada anak kecil sikap asertif belum terbentuk, pada masa 

remaja dan dewasa sikap asertif berkembang, sedangkan pada usia tua 

tidak begitu jelas perkembangannya atau penurunannya. Sehingga usia 

produktif dalam mengembangkan sikap asertif adalah ketika usia 

remaja. 

d. Jenis Kelamin 

Jenis kelamin pria dan wanita berpengaruh terhadap sikap asertif 

seseorang. Umumnya kaum pria cenderung lebih asertif daripada 

wanita karena tuntutan masyarakat. 

 

Sedangkan pada Santosa dan Rathus (dalam Arrozy, 2012) juga 

menyebutkan beberapa faktor tertentu yang mempengaruhi terbentuknya 

sikap asertif  pada individu atau remaja, yaitu: 

a. Pola Asuh 

Dalam pola asuh, orang tua mempunya tiga pola yaitu otoriter, 

demokrasi, dan permisif. Dalam pola asuh otoriter orang tua 

mempunya hak penuh dalam mengendalikan anak. Anak tidak 

mempunyai hak dalam menyampaikan pendapat maupun keinginan 

mereka karena semua keputusan ditangan orang tua. Pada pola asuh 

demokrasi anak mempunyai hak bicara dan mengungkapkan pendapat, 

sehingga keputusan dalam keluarga merupakan hasil diskusi dan 

mendengarkan semua pendapat anggota keluarga. Pola asuh permisif 

adalah pola asuh yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya 

pada anggota keluarga, bahkan terkesan dibiarkan tanpa aturan yang 

mengikat. 

Pola asuh ini membuat peran orang tua dalam mengontrol anak 

menjadi tidak ada karena anak diberi kebebasan yang sangat luas. Dari 

ketiga pola asuh diatas dapat dilihat bahwa pola asuh yang mendukung 

sikap asertif adalah pola asuh demokratis, hal ini dikarenakan pada 

pola demokrasi anak beri hak suara untuk menyampaikan pendapat 

serta memperjuangkan hak mereka. Pada anak dengan pola asuh 

otoriter dan permisif hak mereka dihilangkan, pada pola otoriter anak 

tidak mampu mengungkapkan pendapatnya sehingga pendidikan untuk 

membuat mereka asertif tidak berjalan. Mereka dipaksa untuk 

menuruti apa keinginan orang tua yang akhirnya membuat mereka 

kehilangan hak mereka, sedangkan pola permisif anak diberi 

kebebasan yang luas sehingga anak tidak terkendalikan. 
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b. Kebudayaan 

Kebudayaan suatu daerah mempengaruhi sikap asertif seseorang. 

Mereka yang dari daerah yang menjunjung tinggi sopan santun maka 

sikap asertif mereka sedikit terbangun, beda dengan daerah yang 

memberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapat mereka. 

Kebudayaan suatu daerah yang nantinya sangat berpengaruh karena 

suatu daerah yang menekankan kebebasan berpendapat dan daerah 

yang menekankan basa-basi dalam pergaulannya. 

c. Usia 

Usia mempengaruhi sikap asertif karena dalam usia yang relatif muda 

seseorang akan sulit menerapkan sikap yang asertif, beda dengan 

seseorang yang mempunyai usia yang lebih matang yang tentunya 

dapat menerapkan sikap asertif dengan lebih baik. 

d. Jenis Kelamin 

Jenis kelamin yang berbeda mempengaruhi seseorang dalam 

menerapkan sikap asertif. Pada wanita dan laki-laki tentunya berbeda 

dalam menerapkan sikap asertif. Laki-laki cenderung lebih asertif dari 

perempuan karena tuntutan lingkungan maupun tuntutan keluarga. 

e. Strategi Coping 

Strategi coping adalah bentuk penyesuaian diri yang melibatkan unsur-

unsur kognisi dan afeksi dari seseorang guna mengatasi permasalahan 

yang datang pada dirinya. Strategi koping yang digunakan pada remaja 

juga mempengaruhi tingkat keasertifan mereka. 

 

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi sikap asertif 

adalah jenis kelamin, strategi koping, kebudayaan, usia, serta pola asuh 

yang ada dalam sebuah keluarga. Sikap asertif merupakan sikap seseorang 

yang mengungkapkan pikiran, perasaan, harapan dan keinginan secara 

lugas dan jujur tapi tanpa menyakiti perasaan orang lain. Sedangkan teater 

adalah suatu bentuk pendramatisasi sikap, tingkah laku, atau penghayatan 

seperti yang dilakukan dalam hubungan sosial di masyarakat. 
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B. Sosiodrama 

1. Teknik Sosiodrama dalam bimbingan kelompok 

 

Bimbingan kelompok diartikan sebagai upaya untuk membimbing 

kelompok kelompok siswa agar kelompok itu menjadi besar, kuat, dan 

mandiri, dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk mencapai 

tujuan-tujuan dalan bimbingan dan konseling (Prayitno, 1995). 

 

Maksud pernyataan di atas bahwa bimbingan kelompok dapat diartikan 

suatu upaya membina kelompok siswa untuk menjadi kelompok yang 

besar, kuat dan mandiri. Kegiatan yang dilakukan melalui kelompok 

dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan 

dalam bimbingan dan konseling. Semua peserta dalam kegiatan kelompok 

saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi 

saran, dan lain-lain sebagainya; apa yang dibicarakan itu semuanya 

bermanfaat untuk diri peserta yang bersangkutan sendiri dan untuk peserta 

lainnya. 

 

Prawitasari (1992) menjelaskan bahwa bimbingan kelompok adalah 

kegiatan bimbingan yang lebih menekankan mengenai diskusi dalam 

kelompok mengenai masalah pendidikan, pengarahan bakat, ataupun 

informasi sosial lainnya. Pada bimbingan kelompok diskusi merupakan 

sesuatu yang sangat penting karena dalam diskusi apa yang menjadi 

masalah atau topik masalah yang dibahas dapat dicari pemecahannya 

secara bersamaan. 

Pemaparan pendapat dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa 

bimbingan kelompok adalah bantuan yang diberikan kepada individu-

individu yang mengalamin kemiripan masalah, baik masalah sosial, 

pribadi, karir maupun belajar sehingga individu tersebut mampu 

menyelesaikan masalahnya sendiri. 
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Menurut Djumhur dan Surya (dalam Tidjan, 2000) dalam bimbingan 

kelompok terdapat beberapa bentuk, yaitu: 

a. Home room program 

Home room program adalah suatu kegiatan yang diadakan oleh BK 

bersama-sama siswa di sekolah tetapi diluar jam pelajaran. Suasana 

dibentuk mirip dengan suasana di rumah sehingga guru BK dapat 

berperan sebagai ayah, ibu, atau kakak dari siswa. Tujuannya adalah 

agar BK jauh lebih akrab dengan siswa karena situasi yang dibentuk 

tidak formal. 

b. Karyawisata 

Karyawisata dilaksanakan dengan cara mengunjungi objek-objek yang 

menarik serta berkaitan dengan mata pelajaran. Kunjungan tersebut 

akan memberikan informasi mengenai objek tersebut. Hal ini akan 

mendorong aktivitas penyesuaian diri, kerjasama, tanggungjawab, 

kepercayaan diri, serta mengembangkan bakat dan cita-cita.  

c. Diskusi kelompok 

Diskusi kelompok merupakan salah satu bentuk bimbingan kelompok 

dimana siswa mendapat kesempatan untuk memecahkan masalah 

bersama-sama, dengan saling memberikan saran dan pertimbangan 

untuk memecahkan masalah. Keuntungan dari diskusi kelompok ini 

selain mengembangkan sikap sosial juga menambah kepercayaan diri 

karena dapat memecahkan masalah secara mandiri. 
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d. Kegiatan kelompok 

Kegiatan kelompok memberikan kesempatan pada siswa untuk 

berpartisipasi dan mengembangkan diri serta membentuk rasa percaya 

diri. Bentuk kegiatan kelompok yang dapat dilaksanakan sebagai salah 

satu teknik bimbingan, misalnya kelompok belajar, kelompok 

bermain, dan sebagainya. 

e. Organisasi murid 

Aktivitas dalam organisasi murid dapat mengembangkan bakat 

kepemimpinan, tanggung jawab, dan harga diri berbagai aspek 

kehidupan sosial dapat dipelajari melalui organisasi murid ini. 

Bentuk-bentruk organisasi murid dapat bermacam-macam seperti 

OSIS, PMR, Pramuka, pencinta alam. 

f. Sosiodrama 

Sosiodrama termasuk salah satu kegiatan bermain peran (role playing) 

yang dipergunakan untuk memecahkan masalah sosial. Siswa atau 

kelompok individu yang diberi bimbingan, sebagaian diberi peran 

sesuai dengan jalan cerita yang disiapkan. Sedangkan yang lain 

bertindak sebagai pengamat. Usai permainan dilaksanakan, diadakan 

diskusi tentang pemeranan, jalan cerita, dan ketepatan dalam 

pemecahan masalah cerita tersebut. 

g. Psikodrama 

Sama halnya dengan sosiodrama, psikodrama juga menekankan dalam 

kemampuan bermain peran. Sesuai dengan namanya psikodrama lebih 

menekankan pada masalah psikologis seseorang. Dengan memainkan 
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peran-peran tertentu diharapkan masalah yang dialami oleh individu 

dapat teratasi. 

h. Remidial teaching. 

Pada bentuk remidial teaching diberikan kepada seseorang yang 

mengalami masalah belajar. Bentuk dari remidial teaching  ini adalah 

berupa pengulangan pelajaran, mengadakan tambahan jam pelajaran 

maupun pemberian soal-soal latihan kepada siswa. Hal tersebut 

bertujuan agar guru BK dapat mengetahui apa yang menjadi masalah 

siswa. Setelah hal tersebut diketahui maka guru BK akan bekerjasama 

dengan guru mata pelajaran untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

 

2. Pengertian Sosiodrama 

Sosiodrama berasal dari bahasa Yunani draomai yang berarti berbuat, 

berlaku, bertindak, beraksi dan sebagainya sedangkan kata sosio dapat 

diartikan sebagai sosial. Jadi sosiodrama secara bahasa sosiodrama dapat 

diartikan perbuatan yang berhubungan dengan sosial. 

 

Ahmadi dan Widodo (2004) sosiodrama adalah suatu cara dalam 

bimbingan yang memberikan kesempatan pada murid untuk 

mendramatisasikan sikap, tingkah laku, atau penghayatan seseorang 

seperti yang dilakukan dalam hubungan sosial setiap hari di masyarakat. 

 

Waluyo (2001) juga menjelaskan bahwa sosiodrama adalah 

pendramatisasian peristiwa-peristiwa kehidupan sehari-hari yang terjadi 

dalam masyarakat, dari bentuk pendramatisasi ini diharapkan siswa 

mampu merasa benar-benar melihat dan merasakan apa yang diperankan 
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oleh teman-temannya. Sosiodrama sendiri yang menekankan pada masalah 

sosial diharapkan lebih mampu membuat siswa mudah memahami 

masalah mereka. 

 

Dari hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahwa memberikan kesempatan 

pada murid untuk mendramatisasikan sikap, tingkah laku, atau 

penghayatan seseorang seperti yang dilakukan dalam hubungan sosial 

setiap hari di masyarakat hal tersebut sejalan dengan pengertian yang 

disampaikan oleh Ahmadi dan Widodo. 

 

3. Tujuan Sosiodrama 

Tujuan penggunaan sosiodrama dalam teknik bimbingan menurut Ahmadi 

dan Widodo (2004) adalah: 

a. Menggambarkan bagaimana seseorang atau beberapa orang dalam 

menghadapi situasi sosial. 

Sosiodrama mampu menggambarkan secara sederhana apa saja yang 

menjadi masalah dalam lingkungan sosial serta bagaimana seseorang 

menghadapi masalah mereka. 

b. Bagaimana menggambarkan cara memecahkan suatu masalah sosial. 

Pemecahan masalah sosial akan terlihat dan mampu tergambarkan 

dalam penerapan sosiodrama. 

c. Menumbuhkan dan mengembangkan sikap kritis terhadap tingkah laku 

yang harus atau jangan sampai diambil dalam situasi sosial tertentu 

saja. 

Penumbuhan sikap kritis dalam menghadapi masalah sosial mampu 

dikembangkan dengan menggunakan metode sosiodrama. Pemaparan 

masalah sosial dan bagaimana cara menyikapi mampu menumbuhkan 

sikap kritis pada siswa. 

d. Memberikan pengalaman atau penghayatan situasi tertentu. 

Pemeranan dalam sosiodrama mampu memberikan pengalaman dan 

penghayatan terhadap apa yang diperankan dan apa yang mungkin 

menjadi masalah mereka. 

e. Memberikan kesempatan untuk meninjau situasi sosial dari berbagai 

sudut pandang. 

Pemeranan sosiodrama yang mengangkat masalah yang ada di 

lingkungan sosial yang nantinya akan dibahas pemecahan masalahnya 

akan mampu memberikan kesempatan untuk memberikan pendapat 



30 

 

serta usulan sehingga terdapat banyak solusi dan dari berbagai 

pendapat para siswa. 

 

Tujuan sosiodrama menurut Sudjana (2005) adalah: 

a. Agar siswa dapat menghayati dan menghargai perasaan orang lain. 

Sosiodrama yang diperankan di depan kelas diharapkan mampu 

menumbuhkan sikap siswa untuk menghargai dan berempati terhadaap 

masalah yang dimiliki oleh orang lain. 

b. Dapat belajar bagaimana membagi tanggung jawab. 

Pementasan sosiodrama mampu membuat siswa untuk dapat belajar 

membagi tanggung jawab pada sesama teman. 

c. Dapat belajar bagaimana mengambil keputusan dalam situasi 

kelompok secara spontan. 

Pementasan sosiodrama yang diperankan oleh teman-teman sekelas 

dan memberikan cerita secara singkat akan memancing siswa untuk 

memberikan pendapat mereka secara cepat dan spontan. 

d. Merangsang kelas untuk berpikir dan memecahkan masalah. 

Sosiodrama yang memaparkan masalah sosial akan merangsang para 

siswa untuk berpikir dan mencoba memecahkan masalah mereka. 

 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan sosiodrama 

adalah agar siswa peka terhadap perasaan orang lain, dapat belajar 

bertanggung jawab, dapat mengambil keputusan secara cepat dan 

mampu merangsang pikiran untuk memecahkan masalah. 

 

4. Manfaat Sosiodrama 

Sosiodrama memiliki banyak sekali manfaat, Ments (dalam Novalia dan 

Dayakisni, 2013) memaparkan bahwa manfaat sosiodrama diantaranya : 

1. Memungkinkan siswa untuk mengungkapkan perasaan terpendam 

2. Memungkinkan siswa untuk membahas masalah pribadi. 

3. Memungkinkan siswa untuk berempati dengan sesama dan memahami 

motivasi mereka. 

4. Memberikan latihan dalam berbagai jenis sikap. 

5. Menggambarkan secara umum masalah sosial dan dinamika 

kelompok. 

6. Memberikan kesempatan untuk siswa yang kesulitan dalam berbicara 

dan menekankan pentingnya respon non verbal, respon emosional 

7.  Melibatkan aktivitas yang memberikan motivasi. 
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Selain yang telah diungkapkan diatas, Sternberg dan Garcia (dalam 

Prawitasari, 2011) juga memaparkan manfaat sosiodrama. Manfaat lain 

dari sosiodrama yaitu sosiodrama memiliki banyak aplikasi sebagai 

tambahan untuk psikoterapi. Permainan peran merupakan intervensi yang 

baik untuk membantu klien dalam mengekspresikan pikiran dan emosi. 

Melalui berbagi perasaan, individu merasakan sebagai bagian dari 

keseluruhan. Dengan cara ini, sosiodrama mengurangi isolasi antara 

anggotanya dan membantu dalam peningkatan harga diri. Selanjutnya, 

sosiodrama menawarkan praktek dalam mengembangkan dan mengasah 

keterampilan sosial, khususnya komunikasi yang menjadi lebih baik. 

Klien juga dapat berlatih sikap baru dan mencoba peran baru dalam 

lingkungan yang aman. Sutradara dapat memfasilitasi proses ini melalui 

penggunaan terapi tugas peran di mana klien diminta untuk bermain peran 

sehingga klien akan merasakan manfaatnya. Karena sosiodrama 

didasarkan pada spontanitas, klien berpartisipasi dengan spontanitas tanpa 

perlu untuk fokus padahal itu sebagai masalah. 

 

5. Kelebihan Sosiodrama. 

Pemilihan sosiodrama sebagai salah satu metode dalam penyampaian 

materi asertif dikarenakan sosiodrama memiliki beberapa kelebihan. 

Menurut Ments (dalam Novalia dan Dayakisni, 2013) kelebihan 

sosiodrama adalah: 

a. Menghindari menyinggung perasaan siswa. 
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b. Memungkinkan untuk mengulang drama, sehingga mampu 

memberikan kesempatan yang sama untuk semua siswa memerankan 

drama yang ditentukan. 

c. Memungkinkan guru atau fasilitator untuk menghentikan atau memulai 

lagi drama. 

d. Memungkinkan siswa yang benar memiliki masalah untuk 

memerankan drama tersebut. 

e. Fasilitator memiliki kendali penuh dalam pemeranan sosiodrama atau 

role play. 

f. Mampu memberikan umpan balik kepada para siswa. 

 

6. Langkah Sosiodrama 

 

Menurut Tarigan (dalam Waluyo, 2001) tiga langkah yang harus dilakukan 

dalam memetaskan sosiodrama: 

a. Mengemukakan suatu masalah 

b. Mendramatisasikan masalah 

c. Mendiskusikan hasil dramatisasi 

 

Selanjutnya ada 8 langkah mengefektifkan sosiodrama (dalam Waluyo, 

2001) yaitu: 

a. Menetapkan problem 

b. Mendeskripsikan situasi konflik 

c. Pemilihan pemain 

d. Pemberian penjelasan dan pemanasan bagi aktor dan pengamat 

e. Memerankan situasi tertentu 

f. Memotong adegan 

g. Mendiskusikan dan menganalisa situasi, kelakuan, dan gagasan yang 

diproduksi 

h. Menyusun rencana untuk testing lebih lanjut atau implementasi 

gagasan baru 

 

Sedangkan pendapat dari Sudjana (2005), yaitu : 

a. Menetapkan masalah yang menarik perhatian. 

Pada siklus ini peneliti menetapkan masalah yang akan diambil dalam 

pementasan sosiodrama, dalam penelitian ini peneliti mencoba 

menampilkan masalah yang menyangkut asertif sesuai dengan judul 

penelitian yang peneliti angkat. 

b. Menceritakan kembali pada siswa di kelas. 
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Dalam siklus ini peneliti mencoba menceritakan kembali permasalah 

yang diangkat sehingga siswa mengetahui jalan cerita yang nanti akan 

dimainkan. 

c. Menentukan siswa yang akan memainkan sosiodrama. 

Disini peneliti akan memilih beberapa siswa yang nantinya akan 

memainkan drama yang dimainkan, disini peneleliti memilih siswa 

yang sebenarnya memiliki masalah ynag sama seperti drama yang 

dimainkan. 

d. Menjelaskan pada siswa mengenai peran yang akan mereka mainkan. 

Peneliti akan menjelaskan kepada para pemain sosiodrama tentang 

peran apa yang akan mereka mainkan, hal tersebut berguna untuk 

mencegah kesalahapahaman pemeranan tokoh dari siswa. 

e. Memberi kesempatan pada siswa yang akan main untuk berunding 

Peneliti akan memberikan kesempatan para siswa unntuk berunding 

tentang drama yanga akan mereka mainkan. Perundingan tersebut akan 

berguna untuk mengompakkan para pemain pada saat memerankan  

peran mereka. 

f. Mengakhiri sosiodrama pada saat klimaks 

Pengakhiran drama pada saat klimak akan memicu para siswa lain 

untuk menebak dan menentukan sendiri akhir cerita seperti apa yang 

seharusnya dilakukan. 

g. Melanjutkan dengan diskusi kelompok. 

Setelah mengakhiri drama pada saat klimaks, peneliti melanjutkan 

dengan melakukan diskusi kelompok untuk menentukan akhir cerita 

seperti apa. Disini partisipasi siswa sangat dibutuhkan agar kelas 

menjadi semakin hidup. 

h. Menilai hasil sosiodrama sebagai bahan pertimbangan 

Akhir pementasan peneliti akan melakukan rangkuman berdasarkan 

jalannya sosiodrama dan hasil diskusi yang dilakukan para siswa. Hasil 

dari rangkuman yang dilakukan peneliti akan dijadikan pertimbangan 

selain berdasarkan angket untuk menentukan apakah akan melanjutkan 

ke siklus selanjutnya. 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan langkah yang dapat digunakan pada 

penelitian ini ialah penetapan masalah, menceritakan kepada siswa, menentukan 

pemeran, menjelaskan peran, memberikan waktu diskusi sebelum sosiodrama 

dimulai, mengakhiri sosiodrama yang dilanjutkan dengan diskusi serta evaluasi. 
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C. Penggunaan Sosiodrama untuk Peningkatan Perilaku Asertif 

 

Prayitno (1995) berpendapat bahwa pengalaman adalah salah satu sumber 

belajar yang merupakan proses perubahan tingkah laku individu, 

sedangkan belajar dapat dengan pembiasaan, modelling serta penghayatan 

dan kegiatan yang dikehendaki atau bermain. 

 

Hal tersebut tentu saja dapat menyatakan bahwa pengalaman seseorang 

akan mempengaruhi cara berinteraksi dengan orang lain. Sehingga untuk 

membentuk atau membiasakan pola interaksi individu perlu adanya 

pengalaman-pengalaman yang dapat dikondisikan sesuai dengan perilaku 

yang diinginkan. 

Dalam penelitian ini, proses belajar yang dipilih ialah kegiatan sosiodrama 

yang dalam bimbingan konseling termasuk role play. 

 

Menurut Maters, dkk (dalam Allyati, 2013) untuk meningkatkan perilaku 

asertif dengan behavioral rehearseal yaitu melakukan atau melatih sesuatu 

tindakan yang cocok dan efektif untuk menghadapi kehidupan nyata yang 

menimbulkan persoalan pada pasien atau klien. Tujuan dari latihan 

berperilaku asertif adalah seorang dapat belajar bagaimana mengganti 

sesuatu respon yang tidak sesuai dengan respon baru yang sesuai. 

 

Menurut Ahmadi dan Widodo (2004) sosiodrama adalah suatu cara dalam 

bimbingan yang memberikan kesempatan pada murid untuk 

mendramatisasikan sikap, tingkah laku, atau penghayatan seseorang 

seperti yang dilakukan dalam hubungan sosial setiap hari di masyarakat. 

 

Permainan peran atau sosiodrama dapat dijadikan salah satu bentuk 

pendekatan dalam meningkatkan sikap asertif. Mereka akan merasakan 

bagaimana perbedaan ketika bersikap asertif dan ketika tidak. Dalam 

bermain peran atau sosiodrama siswa akan diajak untuk memerankan 

tokoh yang mampu bersikap asertif dan tokoh yang tidak mampu bersikap 

asertif. Pelatihan yang terus menerus akan membuat meraka mampu 
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merasakan kenyamanan ketika mereka bersikap asertif dan kerugian ketika 

mereka tidak mampu bersikap asertif. 

 

Sosiodrama yang merupakan sebagai salah satu teknik dalam bimbingan 

kelompok melibatkan pembagian peran disertai adanya konflik-konflik 

individu dan sosial yang diceritakan, dalam sosiodrama yang dieksplorasi 

adalah watak manusia, problem manusia, dan cara mengatasi problem-

problem itu. Untuk menggali perwatakan manusia itu sangat diperlukan 

daya pemahaman. Sehingga dalam kegiatan latihannya dapat dikondisikan 

sebagai bentuk konflik individu yang berperilaku asertif rendah dalam 

kehidupan sosial serta pemecahan masalahnya. 

 

Latihan pembebasan emosi untuk berperilaku asertif sesuai dengan 

kebutuhan asertivitas yang diharapkan dengan memberikan impuls 

terkondisi dan mengkondisikan respon yang diharapkan menggunakan 

kegiatan sosiodrama ini diharapkan dapat memberikan pengaruh yang 

postif pada perilaku asertivitas siswa. 

 

Sejalan dengan beberapa uraian di atas membuktikan bahwa sosiodrama 

dapat membantu siswa dalam meningkatkan perilaku asertif. Hal ini 

berarti perilaku asertif dapat ditingkatkan dengan menggunakan 

sosiodrama. 

 

Penggunaan sosiodrama secara psikologis mampu melihat kesalahan-

kesalahan dalam berperilaku seseorang setelah pemberian stimulus atau 
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tugas serta sebagai pemantauan perilaku, selain itu pemeran mampu 

mengembangkan pola perilaku adaptif. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Meli Apriani tahun 2010 tentang 

Peningkatan Kemampuan Berbicara didepan Umum melalui Teknik 

Sosiodrama merupakan bukti bahwa sosiodrama mampu digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan seseorang termasuk disini kemampuan 

bersikap asertif. 

 

Dinamika dari penerapan sosiodrama untuk meningkatkan perilaku asertif 

(Allyati, 2013), dapat dilihat dari gambar di bawah ini : 

 
Sosiodrama  Individu  Hasil  Asertif 

Memilih peran 

 

Berani tampil 

 

 

Evaluasi  

Memerankan 

 

Percaya diri 

 

 

Perilaku 

dipertahankan/ 

diubah 

Belajar 

 

Hilang rasa 

cemas dan takut 

 

Perilaku lebih 

baik 

Penerapan 

 

Berani dan 

jujur 

 

Diterima baik 

oleh orang 

lain 

  

Gambar 2.1 Dinamika Kegiatan Sosiodrama terhadap Perilaku Asertif 

 

Dari gambar di atas, dijelaskan tahapan kegiatan sosiodrama dapat 

mempengaruhi individu berperilaku asertif, yaitu: 

1. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari kegiatan sosiodrama ialah siswa 

akan diberi kesempatan untuk memilih peran yang akan dimainkan. 

Selanjutnya, siswa diberi kesempatan untuk belajar yang akan 

menghasilkan pengalaman dari peran yang dimainkan olehnya 

sehingga dalam penerapan perilaku secara nyata akan lebih baik. 
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2. Perasaan mampu memerankan sebuah peran akan menghasilkan rasa 

percaya terhadap diri sendiri akan menetralisir hal-hal negatif seperti 

cemas dan takut yang menghambat siswa untuk berperilaku asertif. 

Sehingga dari pengalamannya akan muncul keberanian untuk jujur 

menyampaikan perasaan dan pendapatnya dalam kehidupan nyata. 

3. Akhir dari kegiatan sosiodrama yang dilakukan adalah evaluasi cerita 

atau peran yang dimainkan yang akan menimbulkan ide-ide baru dari 

orang lain mengenai bagaimana orang lain akan bereaksi terhadap 

perilaku yang sebaiknya dipertahankan atau diubah untuk menghindari 

reaksi negatif dari orang lain di luar pengkondisian. 

 

Dari pertimbangan di atas, maka peneliti melakukan penelitian 

Penggunaan Teknik Sosiodrama untuk Peningkatan Perilaku Asertif pada 

Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Baradatu Tahun pelajaran 2014/2015. 

Diharapkan dengan mempelajari perilaku asertif siswa dapat lebih nyaman 

untuk berinteraksi dengan lingkungan luar tanpa merasa tertekan untuk 

mengungkapkan perasaan, kebutuhan, serta pendapat-pendapatnya 

sehingga dapat memberikan efek positif dalam perkembangan sosialnya. 


