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ABSTRAK 

PENGGUNAAN LAYANAN KONSELING KELOMPOK TEKNIK ROLE PLAY 

UNTUK MENINGKATKAN PERILAKU ASERTIF SISWA KELAS X MADRASAH 

DAARUL MA’ARIF NATAR LAMPUNG SELATAN  

TAHUN AJARAN 2016/2017 

Oleh 

RISKA APRIYANTI 

 

Masalah dalam penelitian ini adalah perilaku asertif siswa. Permasalahan penelitian ini 

“apakah terdapat peningkatan perilaku asertif siswa dengan menggunakan konseling 

kelompok teknik role play”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan perilaku 

asertif dengan menggunakan teknik konseling kelompok teknik role play pada siswa kelas X 

Madrasah Daarul Ma’arif Natar Lampung Selatan tahun ajaran 2016/2017.Metode dalam 

penelitian ini metode quasi ekeperimen dengan desain one group pretest-posttest. Subjek 

penelitian sebanyak tujuh siswa kelas X Madrasah Daarul Ma’arif Natar Lampung Selatan 

yang memiliki perilaku asertif rendah. Teknik pengumpulan data menggunakan skala 

perilaku asertif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan perilaku asertif 

siswa dengan menggunakan konseling kelompok teknik role play, terbukti dari hasil analisis 

data menggunakan uji beda Wilcoxon, dari hasil pretest dan posttest diperoleh Zhitung = -2, 366 

dan Ztabel 0,05 = 0,018. Zhitung < Ztabel maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya penggunaan 

layanan konseling kelompok teknik role play dapat meningkatkan perilaku asertif siswa kelas 

X Madrasah Daarul Ma’arif Natar Lampung Selatan Tahun Ajaran 2016/2017. 

 

Kata Kunci : bimbingan dan konseling, perilaku asertif, dan teknik role play 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang dan Masalah 

1. Latar Belakang 

Sekolah sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha mendewasakan anak 

dan menjadikannya sebagai anggota masyarakat yang berguna. Kenyataan 

sekarang menunjukkan bahwa dalam dunia pendidikan telah terjadi 

perubahan-perubahan, seperti perubahan sitem pendidikan, kurikulum, 

metode mengajar dan masih banyak lagi perubahan-perubahan yang 

muncul dalam dunia pendidikan. Perubahan-perubahan tersebut dapat 

menimbulkan berbagai masalah, khususnya bagi peserta didik serta pihak 

yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Manusia merupakan 

makhluk sosial yang mana dalam aktifitas sehari-hari tidak dapat 

dilakukan secara sendiri, dan saling bergantung dengan orang lain.  

 

Peristiwa atau kejadian yang dialami manusia, tidak akan terlepas dari 

hubungan antar pribadi dengan orang lain, baik dengan keluarga, teman, 

dan lingkungan masyarakat. Hampir sebagian besar waktu dalam 

kehidupan seseorang digunakan untuk berhubungan atau berinteraksi 
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dengan orang lain yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan pemenuhan 

kebutuhan. Saat berinteraksi dengan orang lain, seseorang mungkin akan 

merasa bahwa cara pandangnya tidak dipahami orang lain, mendapat 

reaksi yang kurang menyenangkan, merasa hak-haknya tidak terpenuhi, 

atau gagal untuk mengatakan dengan jelas apa yang sebenarnya 

diinginkan. Hal-hal tersebut tentunya akan menimbulkan tekanan pada diri 

seseorang, mengakibatkan individu tersebut menghindari relasi sosial 

tertentu sehingga timbul suatu konflik yang pada akhirnya menghasilkan 

masalah dalam perilaku sosialnya. Tanpa adanya kemampuan untuk 

berkomunikasi dengan baik dan efektif serta penyesuaian diri yang 

memadai akan menimbulkan kesulitan dalam membina hubungan dengan 

orang lain secara efektif dan efisien.  

 

Masa remaja merupakan periode penting dalam rentang kehidupan 

manusia, karena masa remaja adalah suatu periode peralihan dari masa 

kanak-kanak ke masa dewasa. Masa remaja ini merasakan adanya 

perubahan yang terjadi pada dirinya seperti perubahan fisik yang hampir 

menyerupai orang dewasa atau yang biasa disebut dengan masa puber, 

perubahan sikap, perasaan atau emosi yang sering tanpa disadari oleh 

remaja itu sendiri seperti rasa malu, gembira, iri hati, sedih, takut, cemas, 

cemburu, kasih sayang dan rasa ingin tahu. Remaja merupakan peserta 

didik dan juga bagian dari masyarakat dituntut dapat berkomunikasi 

dengan orang lain dilingkungan siswa berinteraksi. Lingkungan yang 

dimaksud diantaranya adalah sekolah.  
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Tugas siswa disekolah yaitu belajar, dengan belajar siswa akan 

memperoleh perubahan yang positif dan dapat berkembang secara optimal, 

baik ranah kognitif, afektif dan psikomotornya sehingga siap 

melaksanakan perannya dimasa yang akan datang, tentunya dalam 

interaksi sosial tersebut siswa diharapkan mampu berperilaku asertif, baik 

dalam menyampaikan pendapat maupun dalam berkomunikasi dengan 

lingkungannya sesuai dengan tugas perkembangan yang ada pada dirinya. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Lazarus (1971:138) yang mengemukakan 

bahwa perilaku asertif adalah perilaku dimana individu mengekspresikan 

perasaan (baik yang positif maupun negatif) dan pikirannya secara tegas 

dan bebas dengan tetap memperhatikan perasaan orang lain.  

 

Kenyataannya remaja belum dapat berperilaku secara asertif, contohnya 

remaja sulit menolak ajakan teman yang sebenarnya tidak mereka sukai, 

karena ia merasa jika ia menolak ajakan temannya akan membuat 

temannya merasa kecewa dengan dirinya untuk itu remaja merasa tertekan 

terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak mereka sukai.  Berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan oleh Mar’at dilapangan, peneliti menemukan 

fenomena yaitu perilaku asertif siswa masih tergolong memprihatinkan 

siswa masih belum dapat berperilaku asertif dengan baik.  

Mereka cenderung merasa tidak bebas untuk menyatakan pendapat tentang 

apa yang dipikirkan, tidak dapat menolak ajakan teman yang tidak disukai 

karena ia merasa tidak berani dan malu.  
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Beberapa siswa ada yang tidak mampu terbuka dan jujur untuk 

menyampaikan apa yang menjadi pikiran, perasaan dan harapannya. Agar 

tidak membuat individu merasa tertekan ia harus dapat menerapkan 

perilaku asertif dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Permasalahan-permasalahan diatas merupakan potret dari siswa yang 

mempunyai perilaku asertif rendah. Permasalahan tersebut dapat 

mengganggu perkembangan siswa pada masa remajanya sehingga harus 

mendapatkan penanganan yang menyeluruh. Penanganan dapat dilakukan 

oleh berbagai pihak yang berasal dari lingkungan anak, baik keluarga, 

sekolah, maupun masyarakat. Masa remaja, perilaku asertif masih dalam 

tahap perkembangan, dan ada kemungkinan berkembang kearah positif 

dan negatif (Hurlock, 2004:215). Kemampuan berperilaku asertif remaja 

akan lebih mudah mengkomunikasikan apa yang menjadi keinginannya 

dan perasaan mereka dan mampu menolak dengan tegas konformitas 

negatif.  Perilaku asertif memungkinkan remaja untuk mewujudkan diri 

dalam hal bersosialisasi dengan lebih baik, dalam hubungan dengan diri 

sendiri dan orang lain.  

 

Guru BK bertugas untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling 

dalam bidang pribadi, sosial, belajar dan karir. Layanan bimbingan dan 

konseling ini memiliki peranan yang penting dalam pengembangan diri 

siswa, khususnya perilaku asertif siswa yang termasuk dalam bidang 

sosial. Layanan BK berfungsi untuk memfasilitasi berkembangnya 



5 
 

karakteristik pribadi siswa secara optimal. Penelitian ini menggunakan 

layanan konseling kelompok dengan menggunakan teknik role playing 

yang dianggap tepat untuk menangani masalah yang disebabkan karena 

rendahnya perilaku asertif siswa. Layanan konseling kelompok adalah 

layanan konseling perorangan yang dilaksanakan di dalam suasana 

kelompok. Terdapat konselor (yang mungkin jumlahnya lebih dari satu), 

dan ada klien, yaitu para anggota kelompok (yang jumlahnya paling 

kurang dua orang). Layanan konseling kelompok terjadi hubungan 

konseling dalam suasana yang diusahakan sama seperti dalam konseling 

perorangan, yaitu hangat, terbuka, permisif, dan penuh keakraban. 

Pengungkapan dan pemahaman masalah klien, penelusuran sebab-sebab 

timbulnya masalah, upaya pemecahan masalah (jika perlu dengan 

menerapkan metode-metode khusus), kegiatan evaluasi dan tindak lanjut.  

 

Dasar dari pelaksanaan konseling di sekolah tidak dapat terlepas dari dasar 

pendidikan pada umumnya dan pendidikan di sekolah tidak dapat pada 

khususnya dan dasar dari pendidikan ini berbeda, dasar dari pendidikan 

dan pengajaran di Indonesia dapat dilihat sebagaimana dalam UU. No. 

12/1945 BAB III pasal 4 “pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas 

asas-asas yang termaktub dalam pasal UUD Negara Republik Indonesia 

dan atas kebudayaan Indonesia.  

Pelaksanaan konseling kelompok ini menggunakan teknik yang akan 

membantu dalam menyelesaikan masalah siswa, teknik yang diguanakan 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik role playing.  
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Role Playing atau bermain peran suatu dimana mendramatisasi tingkah 

laku seseorang untuk meningkatkan perilaku asertif dengan cara 

memainkan peran-peran tokoh khayalan sehingga berkesempatan 

melakukan, menafsirkan dan memerankan suatu peran, Blatner (2009). 

Tujuan penanganan melalui konseling behavioral dengan teknik role 

playing adalah untuk merubah tingkah laku sebagai upaya alternative 

memperbaiki dan merubah sikap siswa yang belum berani mengungkapkan 

pendapat menjadi berani mengungkapkan pendapat, berani menghadapi 

situasi ketidaknyamanan belajar dan berani bertindak. Penelitian ini 

mengkaji tatanan pendidikan formal tingkat SMA, dimana mereka 

mengalami perubahan pada masa pubertas dan akan berakibat pada sikap 

dan perilakunya, salah satunya yaitu seperti ingin menyendiri atau menarik 

diri. Gejala menarik diri ini mencakup ketidakinginan berkomunikasi 

dengan orang lain (Hurlock, 1994:192).  

Mengingat pentingnya perilaku asertif dalam proses interaksi dan 

komunikasi yang efektif, maka kemampuan ini perlu dikembangkan serta 

dibiasakan dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan situasi pergaulan 

dengan teman sebaya. Apabila mengalami konflik dengan orang lain, 

remaja yang asertif bersedia mencari penyelesaian yang memuaskan kedua 

belah pihak. 

Selain itu, remaja yang asertif selalu memerlukan dan menginginkan 

kerjasama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan 

paparan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi 
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yang berjudul : “Penggunaan Layanan Konseling Kelompok Teknik Role 

Playing untuk Meningkatkan Perilaku Asertif Siswa Kelas X Madrasah 

Aliyah Daarul Ma’arif Natar Lampung Selatan  Tahun Ajaran 2016/2017” 

 

2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Ada beberapa siswa yang tidak dapat menolak ajakan teman 

membolos sekolah 

b. Ada beberapa siswa yang tidak dapat menyampaikan pendapat secara 

terbuka 

c. Ada beberapa siswa yang tidak dapat menyampaikan pendapat secara 

jujur 

d. Terdapat beberapa siswa yang tidak dapat mengekspresikan dan 

mengungkapkan perasaan sesuai dengan apa yang ia rasakan. 

3. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah 

tersebut, maka batasan masalah dalam penelitian adalah “Penggunaan 

Layanan Konseling Kelompok Teknik Role Playing untuk Meningkatkan 

Perilaku Asertif siswa kelas X Madrasah Aliyah Daarul Ma’arif Natar 

Lampung Selatan  Tahun Ajaran 2016/2017” 

4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, serta 

pembatasan masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini adalah 
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rendahnya asertifitas pada remaja yang berdampak pada hubungan 

interpersonalnya, sehingga remaja masih merasa bahwa tidak ada yang 

memahami perasaanya, gagal mengungkapkan penolakannya, merasa 

hak-haknya tidak terpenuhi, sehingga remaja cenderung menarik diri dari 

lingkungannya. Maka rumusan masalahnya adalah : 

“Apakah layanan konseling kelompok teknik role playing dapat 

digunakan  untuk meningkatkan perilaku asertif siswa kelas X 

Madrasah Aliyah Daarul Ma’arif Natar Lampung Selatan  Tahun 

Ajaran 2016/2017?” 

B. Tujuan dan KegunaanPenelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui layanan konseling kelompok teknik role playing dapat 

digunakan dalam meningkatkan perilaku asertif siswa kelas X Madrasah 

Aliyah Daarul Ma’arif Natar Lampung Selatan  Tahun Ajaran 2016/2017 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat secara teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kajian secara teoritik 

bagi ilmu bimbingan dan konseling (di sekolah), khususnya pada 

psikoterapi pendekatan behavioral teknik konseling role playing dalam 

meningkatkan perilaku asertif siswa. 
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b. Manfaat secara praktis 

Memberikan data empiris mengenai peningkatan perilaku asertif dengan 

layanan konseling kelompok pada siswa kelas X Madrasah Aliyah Daarul 

Ma’arif Natar Lampung Selatan Tahun Ajaran 2016/2017 sebagai 

sumbangan pemikiran kepada guru BK dan tenaga kependidikan lainnya 

agar lebih menguasai dan menggunakan layanan konseling kelompok 

untuk meningkatkan perilaku asertif siswa. 

3. Ruang Lingkup Penelitian  

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah : 

a. Ruang lingkup objek penelitian 

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah penggunaan teknik konseling 

role playing untuk meningkatkan perilaku asertif pada siswa kelas X di 

Madrasah Aliyah Daarul Ma’arif Natar Lampung Selatan  Tahun Ajaran 

2016/2017”. 

b. Ruang lingkup subjek penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X di Madrasah Aliyah 

Daarul Ma’arif Natar Lampung Selatan  Tahun Ajaran 2016/2017”.. 

c. Ruang lingkup tempat dan waktu 

Tempat Penelitian adalah Madrasah Aliyah Daarul Ma’arif Natar 

Lampung Selatan  Tahun Ajaran 2016/2017”. 

C. Kerangka Pemikiran 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya kemampuan siswa 

dalam berperilaku asertif. Membantu siswa meningkatkan kemampuan 

berperilaku asertif, siswa diberi perlakuan konseling.  



10 
 

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan behavioral dengan salah 

satu tekniknya yaitu role playing. Teknik ini sangat cocok digunakan 

untuk nmeningkatkan kemampuan perilaku asertif siswa karena sesuai 

dengan masalah yang dialami siswa yaitu rendahnya perilaku asertif 

siswa. Hal tersebut dapat menimbulkan perilaku siswa menjadi pendiam, 

tidak dapat mengkomunikasikan apa yang ingin diutarakan baik itu 

dengan teman sebaya ataupun orang yang lebih dewasa dari mereka. 

 

Wujud dari individu yang asertif, dimana perilaku asertif adalah perilaku 

yang memungkinkan remaja untuk bertindak atas dasar keinginan sendiri 

tanpa ada rasa cemas yang berlebihan, dapat mengekspresikan 

perasaannya dengan wajar atau melaksanakan hak-haknya tanpa 

melanggar hak orang lain (Alberti, 2002). Perilaku asertif yang rendah 

tidak dapat dibiarkan begitu saja, sebab hal ini dapat berpengaruh bagi 

perkembangan siswa tersebut, maka diperlukan penanganan. Melalui 

penggunaan teknik konseling role playing diharapkan dapat membantu 

siswa dalam meningkatkan kemampuan mengungkapkan pendapat 

karena teknik ini dapat membantu klien yang mengalami kesulitan untuk 

menyatakan dan menegaskan diri di hadapan orang lain. 

 

Hal yang mendasari penulis menggunakan teknik role playing dalam 

meningkatkan perilaku asertif ialah adanya beberapa teori yang 

menyatakan bahwa perilaku asertif dapat ditingkatkan dengan 

menggunakan role playing.  
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Diantaranya adalah role playing suatu alat belajar yang mengembangkan 

keterampilan-keterampilan dan pengertian-pengertian mengenai 

hubungan antar manusia dengan jalan memerankan situasi-situasi yang 

paralel dengan yang terjadi dalam kehidupan yang sebenarnya, 

memperoleh pengertian yang lebih baik tentang dirinya, dapat 

menemukan konsep dirinya, menyatakan kebutuhan-kebutuhannya, dan 

menyatakan reaksi terhadap tekanan-tekanan yang ada di dalam dirinya 

dari masalah-masalah psikologis menurut (Blatner (2009:11)).  

 

“Role playing merupakan pengalaman kolektif dan pengalaman 

intersubjektif dan dapat membantu seseorang baik mengembangkan 

ke dalam sudut pandang orang lain dan untuk memperkuat atau 

mengembangkan wawasan persfektif mereka sendiri mengenai 

fenomena: kemampuan untuk membayangkan posisi menarik dari diri 

mereka sendiri yang berbeda dari apa yang mereka miliki” 

 

teknik konseling role playing terdapat teknik permainan peran, melalui 

teknik tersebut konselor akan memperlihatkan bagaiamana kelemahan 

klien dalam situasi nyata, kemudian klien akan diberi penguatan untuk 

berani menegaskan diri dihadapan orang lain (Lubis, 2011:173). 

Hal yang mendasari peneliti dalam upaya meningkatkan kemampuan 

mengungkapkan pendapat siswa dengan menggunakan teknik konseling 

role playing adalah bahwa sikap asertif sangat dibutuhkan dalam proses 

komunikasi. Hal ini dikarenakan dengan adanya sikap asertif maka 

individu akan mampu mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan 

dan dipikirkan kepada orang lain namun tetap menjaga dan menghargai 

hak-hak serta perasaan orang lain.  
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Role playing diharapkan dapat membantu siswa dalam upaya peningkatan 

perilaku asertif siswa. Kemampuan mengungkapkan perasaan, pikiran 

serta tujuan yang ingin diungkapkan akan mendukung kegiatan siswa di 

sekolah dalam proses pembeljaran maupun komunikasi dalam interaksi 

sosial. 

 

Berikut ini adalah bentuk kerangka pikir dari penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian 

Dari gambar 1.1 diketahui perilaku asertif remaja dan diberikan perlakuaan 

dengan teknik role playing sebagai upaya meningkatkan perilaku asertif. 

Pemberian teknik konseling role playing didalamnya terdapat teknik 

permainan peran, melalui teknik tersebut konselor akan memperlihatkan 

bagaiamana kelemahan klien dalam situasi nyata sehingga diharapkan 

perilaku asertif siswa dapat meningkat. 

D. Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan atau jawaban yang masih bersifat sementara 

dan bersifat teoritis yang dapat menghubungkan dari teori yang relevan 

dengan kenyataan yang ada atau fakta, atau dari kenyataan dengan teori 

Perilaku Asertif 

Meningkat 

Perilaku Asertif 

Rendah 

Teknik  Role 

Playing 
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yang relevan (Sukardi, 2005:41). Hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah perilaku asertif siswa yang rendah dapat ditingkatkan dengan 

menggunakan teknik role playing. Maka hipotesis statistiknya adalah: 

 

Ho  : Penggunaan teknik role playing tidak dapat meningkatan perilaku 

asertif pada siswa kelas X Madrasah Aliyah  Daarul Ma’arif Natar 

Lampung Selatan  Tahun Ajaran 2016/2017 

 

Ha : Penggunaan teknik role playing dapat meningkatan perilaku asertif 

pada siswa kelas X Madrasah Aliyah Daarul Ma’arif Natar 

Lampung Selatan  Tahun Ajaran 2016/2017 



 

 

 

 

II.    TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perilaku Asertif dalam Bidang Bimbingan Sosial 

1. Bidang Bimbingan Sosial 

Bidang pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan 

mencakup empat bidang yaitu bidang pengembangan pribadi, bidang 

pengembangan sosial, bidang pengembangan belajar, dan bidang 

pengembangan karir (Giyono, 2015:62).  

 

Bidang bimbingan sosial adalah bidang pelayanan yang membantu 

peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengungkapkan 

kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman 

sebaya, anggota keluarga dan warga lingkungan sosial yang lebih luas 

(PPPPTK Penjas dan BK, 2009:9). Bidang bimbingan sosial adalah 

bidang bimbingan yang diberikan kepada siswa untuk mengenal 

lingkungannya sehingga mampu bersosialisasi dengan baik, menjadi 

pribadi yang bertanggungjawab Rahman (2003:41). 
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Materi pokok dalam bidang bimbingan sosial antara lain : 

1) Pengembangan kemampuan komunikasi, baik lisan maupun tulisan 

2) Kemampuan menerima dan menyampaikan pendapat  

3) Pengembangan kemampuan bersosialisasi, baik dirumah, disekolah 

dan di masyarakat  

4) Pengembangan kemampuan menjalin hubungan secara harmonis 

dengan teman sebaya 

5) Pemahaman kondisi dan peraturan sekolah serta upaya 

pelaksanaannya secara konsisten dan tanggungjawab 

6) Pemahaman tentang hubungan antar lawan jenis, dan akibat yang 

ditimbulkannya 

7) Pemahaman tentang hidup berkeluarga. 

 

Beberapa tujuan bimbingan konseling menurut Yusuf (Nurihsan, 

2007:48) yang terkait dengan aspek sosial yakni sebagai berikut : 

1) Memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai 

keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam 

kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, 

sekolah, tempat kerja maupun masyarakat pada umumnya 

2) Memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lainnya, dengan 

saling menghormati dan memelihara hak dan kewajibannya masing-

masing. 

3) Memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat 

fluktuatif antara yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, serta 

mampu meresponnya secara positif sesuai ajaran agama yang 

dianutnya. 

4) Memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan 

konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan, 

baik fisik maupun psikis. 

5) Memiliki sifat positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain  

6) Memiliki kemampuan dan melakukan pilihan secara sehat 

7) Bersikap respek terhadap orang lain, menghormati atau menghargai 

orang lain, tidak melecehkan martabat atau harga dirinya. 

8) Memiliki rasa tanggungjawab yang diwujudkan dalam bentuk 

komitmen terhadap tugas dan kewajibannya 

9) Memiliki kemampuan berinteraksi sosial yang diwujudkan dalam 

bentuk persahabatan, persaudaraan atau silaturahmi dengan sesame 

manusia 

10) Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik internal maupun 

dengan orang lain. 

11) Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif. 
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Fungsi dalam bimbingan sosial menurut Nurihsan (2007:49) yaitu : 

1) Berubah menuju pertumbuhan 

Bimbingan sosial konselor secara berkesinambungan memfasilitasi 

individu agar mampu menjadi agen perubahan bagi diri dan 

lingkungannya. Konselor juga berusaha membantu individu 

sedemikian rupa, sehingga individu mampu menggunakan segala 

sumber daya yang dimilikinya untuk berubah.  

2) Pemahaman diri secara penuh dan utuh 

Individu memahami kelemahan dan kekuatan yang ada dalam dirinya 

serta kesempatan dan tantangan yang ada diluar dirinya. Pada 

dasarnya melalui bimbingan sosial diharapkan individu mampu 

mencapai tingkat kedewasaan dan kepribadian yang utuh dan penuh 

seperti yang diharapkan, sehingga individu tidak memiliki 

kepribadian yang terpecah lagi dan mampu mengintegrasi diri dalam 

segala aspek kehidupan secara utuh, selaras, serasi dan seimbang. 

3) Belajar berkomunikasi yang lebih sehat 

Bimbingan sosial dapat berfungsi sebagai media pelatihan bagi 

individu untuk berkomunikasi secara lebih sehat dengan 

lingkungannya. 

4) Berlatih tingkah laku baru yang lebih sehat 

Bimbingan sosial digunakan sebagai media untuk menciptakan dan 

berlatih perilaku baru yang lebih sehat. 
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5) Belajar untuk mengungkapkan diri secara penuh dan utuh 

Melalui bimbingan sosial diharapkan individu dapat dengan spontan, 

kreatif, dan efektif dalam mengungkapkan perasaan, keinginan dan 

inspirasinya  

6) Individu mampu bertahan 

Melalui bimbingan sosial diharapkan individu dapat bertahan dengan 

kehidupan masa kini, dapat menerima keadaan dengan lapang dada, 

dan mengatur kembali kehidupannya dengan kondisi yang baru. 

7) Menghilangkan gejala-gejala yang disfungsional 

Konselor membantu individu dalam menghilangkan atau 

menyembuhkan gejala yang mengganggu sebagai akibat dari krisis. 

2. Pengertian Perilaku Asertif 

Perilaku adalah sebuah gerakan yang diamati, dimana Mar’at 

mengemukakan bahwa perilaku terdiri dari aktivitas-aktivitas yang 

berlangsung baik didalam maupun diluar. Perilaku luar dapat diamati 

hampir bersamaan dengan dua macam perilaku internal yaitu perilaku faali 

dan perilaku mental (Mar’at, S & Lieke, I.K, 2006:2).  

 

Perilaku merupakan salah satu perantara untuk mencapai tujuan dalam 

memenuhi kebutuhan manusia. Perilaku dalam psikologi dipandang 

sebagai suatu yang dapat diubah dan dipelajari. Asertif berasal dari kata 

asing to assert yang berarti menyatakan dengan tegas. 
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Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perilaku asertif, 

berikut definisi Perilaku Asertif yang dikemukakan oleh para ahli : 

“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”. 

 

 

Orang yang memiliki perilaku asertif dapat mengungkapkan pendapat dan 

ekspresi yang sebenarnya tanpa rasa takut dan berkomunikasi dengan 

orang lain secara lancar. Sebaliknya orang yang kurang asertif (submisif) 

adalah mereka yang memiliki ciri terlalu mudah mengalah atau lemah, 

mudah tersinggung, cemas, kurang yakin pada diri sendiri, sukar 

mengadakan komunikasi dengan orang lain, dan tidak bebas 

mengemukakan masalah atau hal yang telah dikemukakan. 

“Perilaku asertif adalah perilaku individu yang penuh ketegasan 

yang timbul karena adanya kebebasan emosi dari setiap usahanya 

untuk memperjuangkan hak-haknya serta keadaan efektif yang 

meliputi, 1) mengetahui hak pribadi, 2) berbuat sesuatu untuk 

mendapatkan hak-hak tersebut dan melakukan hal itu sebagai 

usaha untuk mencapai kebebasan emosi (Lazarus (1961:19)”.  

 

Perilaku asertif merupakan hak setiap individu untuk menentukan sikap, 

pemikiran dan emosi yang dilandasi rasa tanggung jawab atas segala hasil 

serta akibat tersebut bagi induvidu itu sendiri. 
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Perilaku asertif adalah perilaku antar pribadi (interpersonal behavior) 

yang melibatkan aspek kejujuran, keterbukaan pikiran dan perasaan. 

Perilaku asertif ini ditandai dengan adanya kesesuaian sosial dan 

seseorang yang mampu berperilaku asertif akan mempertimbangkan 

perasaan dan kesejahteraan orang lain. Kemampuan dalam perilaku asertif 

menunjukkan adanya kemampuan untuk menyelesaikan diri dalam 

hubungan antar pribadi (Gunarsa, S.D (2007:24)).  

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 (Corey, (2009:115)).  

“Ciri-ciri interaksi individu yang asertif yaitu  : individu menjawab 

dengan spontan, berbicara dengan nada dan volume yang layak, 

melihat kearah lawan bicara, berbicara pada isu, mengekspresikan 

perasaan dan pendapat dengan terbuka, melihat dirinya sama dengan 

orang lain, tidak menyakiti diri sendiri maupun orang lain (Nursalim, 

M. (20013:24)”. 

   

 Perilaku asertif adalah kemampuan mengungkapkan perasaan, meminta 

apa yang seseorang inginkan dan mengatakan tidak untuk hal yang tidak 

mereka iginkan (John W. Santrock (2008:508)).  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku asertif adalah 

perilaku antar pribadi yang menyangkut ekspresi yang tepat, jujur, terbuka, 

mempunyai sikap yang tegas, positif dan mampu bersikap netral serta 

dapat mengutarakan akan sesuatu objektif tanpa menyinggung perasaan 

orang lain. Perilaku asertif sebagai unkapan emosi yang tepat terhadap 
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orang lain. Perilaku asertif juga merupakan kemampuan individu untuk 

mengungkapkan pikirannya dengan jujur dan sesuai dengan keinginannya, 

tanpa adanya rasa cemas yang berlebihan, serta mempertahankan hak-

haknya namun tetap mengahrgai dan tidak mengabaikan hak-hak orang 

lain. Seseorang yang asertif memiliki keterbukaan dalam mengungkapkan 

perasaan, pikiran sesuai dengan yang dirasakan. Perilaku asertif ini 

ditandai dengan adanya kesesuaian sosial dan seseorang yang mampu 

berperilaku asertif akan mempertimbangkan perasaan dan kesejahteraan 

orang lain. 

 

3. Ciri-ciri Perilaku Asertif 

       Ciri-ciri individu yang asertif (Palmer (2002:32))  adalah: 

a. Bicara jujur 

b. Memperlakukan orang lain dengan hormat, begitu pula sebaliknya 

c. Menampilkan diri sendiri dan menyayangi orang lain 

d. Memiliki hubungan yang baik dan efektif dengan orang lain 

e. Tenang dalam keseharian dan m emperlihatkan selera humor dalam 

menghadapi situasi – situasi yang sulit. 

Ciri-ciri perilaku asertif  yaitu : 

a. Menghormati hak-hak orang lain dan diri sendiri 

Menghormati orang lain berarti menghormati hak-hak yang mereka 

miliki, tetapi tidak berarti menyerah atau selalu menyetujui apa yang 

diinginkan orang lain. Artinya, individu tidak harus menurut dan takut 

mengungkapkan pendapatnya kepada seseorang karen orang tersebut 

lebih tua dari dirinya atau memiliki kedudukannya yang lebih tinggi. 



21 
 

b. Berani mengungkapkan pendapat secara langsung 

Perilaku asertif memungkinkan individu mengkomunikasikan 

perasaan, pikiran dan kebutuhan lainnya secara langsung dan jujur 

c. Kejujuran  

Bertindak jujur berarti mengekspresikan diri secara tepat agar dapat 

mengkomunikasikan perasaan, pendapat atau pilihan tanpa merugikan 

diri sendiri atau orang lain. 

d. Memperhatikan situasi dan kondisi 

Semua jenis komunikasi melibatkan setidaknya dua orang dan terjadi 

dalam konteks tertentu dengan bertindak asertif, seseorang harus dapat 

memperhatikan lokasi, waktu, frekuensi, intensitas komunikasi dan 

kualitas hubungan. 

e.  Bahasa tubuh 

Bertindak asertif yang terpenting bukanlah apa yang dikatakan tetapi 

bagaimana menyatakannya. Bahasa tubuh yang menghambat 

komunkasi, misalnya : jarang tersenyum, terlihat kaku, mengerutkan 

muka, berbicara kaku, bibir terkatup rapat, mendominasi pembicaraan, 

tidak berani melakukan kontak mata dan nada bicara tidak tepat. 

Sikap asertif apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Fensterheim dan 

Baer (1995:23))  : 

a)  Bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, baik melalui kata-kata 

maupun tindakan 

b) Dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka 

c) Mampu memulai, melanjutkan dan mengakhiri suatu pembicaraan 

dengan baik 
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d) Mampu menolak dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap 

pendapat orang lain, atau segala sesuatu yang tidak beralasan dan 

cenderung bersifat negatif 

e) Mampu mengajukan permintaan dan bantuan kepada orang lain ketika 

membutuhkan 

f) Mampu menyatakan perasaan, baik yang menyenangkan maupun yang 

tidak menyenangkan dengan cara yang tepat 

g) Memiliki sikap dan pandangan yang aktif terhadap kehidupan 

h) Menerima keterbatasan yang ada didalam dirinya dengan tetap 

berusaha untuk mencapai apa yang diinginkannya sebaik mungkin, 

sehingga baik berhasil maupun gagal ia akan tetap memiliki harga diri 

dan kepercayaan diri. 

Dari uraian diastas ciri-ciri perilaku asertif dapat disimpulkan bahwa ciri-

ciri asertif adalah dapat mengekspresikan pendapat dan perasaan positif 

dan negatif, tegas dalam memilih perilaku yang sesuai dengan keadaan, 

dapat berkomunikasi secara langsung  dan terbuka, jujur dalam 

mengekspresikan diri secara tepat, mampu menolak dan menyatakan 

ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain, mampu menyatakan 

perasaan, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan 

dengan cara yang tepat dan menyatakan secara jelas hal-hal yang 

dianggap tidak disetujui. 

4. Aspek-aspek Perilaku Asertif 

Asertif sendiri mempunyai aspek-aspek yang nantinya dapat menunjukan 

bahwa seseorang tersebut sudah asertif. 
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Sikap asertif meliputi empat aspek (Fanstehaeim dan Baer (1980:42)), 

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 kesinambungan 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 bergaun dengn 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.  

Aspek ini seseorang diarahkan mampu menerapkan asertif 

kepada semua orang baik orang lain yang dikenal maupun tidak 

dikenal. 

c) Mempunyai pandangan aktif dalam hidupnya, dengan kata lain 

orang yang asertif mempunyai usaha untuk mendapatkan apa 
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yang diinginkannua. Sebaliknya, orang yang pasif yang hanya 

menunggu terjadinya sesuatu, orang yag asertif justru berusaha 

agar sesuatu itu terjadi. Aspek yang ketiga ini menekankan 

bahwa seseorang yang asertif mempunyai kemampuan alam 

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 keterbatsan yang mereka miliki.  

 

  Komponen dari perilaku asertif (Marini & Andriani (2005:47)), antara lain 

adalah : 

a. Compliance 

Berkaitan dengan usaha seseorang untuk menolak atau tidak 

sependapat dengan orang lain.  

b. Duration of Reply 

Merupakan lamanya waktu bagi seseorng untuk mengatakan apa 

yang dikehendakinya, dengan menerangkannya pada orang lain.  

c. Loudness 

Berbicara dengan lebih keras biasanya lebih asertif dan jelas, 

selama seseorang itu tidak berteriak.  
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d. Request for New Behavior 

Meminta munculnya perilaku yang baru pada orang lain, 

mengungkapkan tentang fakta ataupun perasaan dalam 

memberikan saran pada orang lain, dengan tujuan agar situasi 

berubah sesuai dengan yang kita inginkan. 

e. Affect  

Artinya emosi, ketika seseorang berbicara dalam keadaan emosi 

maka intonasi suarnya akan meninggi.  

Sepuluh pokok kunci yang merupakan aspek-aspek yang harus ada pada 

setiap perilaku asertif yang dimunculkan oleh seseorang antara lain sebagai 

berikut (Alberti dan Emmons (2011:32)): 

1. Pengendalian diri yang baik kepada orang lain. Dalam hal ini 

yang dimaksud adalah mampu untuk mengkomunikasikan apa 

yang dirasakan, diinginkan dan dipikirkan kepada orang lain. 

2. Menghormati orang lain dan tidak mengganggu hak orang lain, 

hal ini yang dimaksud adalah dalam bersikap dengan orang 

lain. 

3. Mampu secara jujur dan terbuka menyatakan kebutuhan, 

perasaan dan pikiran dengan apa danya, hal ini yang dimaksud 

dalam berkomunikasi dengan orang lain. 

4. Verbal, termasuk isi pesan (perasaan, hak-hak, fakta, pendapat-

pendapat, permintaan-permintaan dan batasan-batasan). Hal ini 

yang dimaksud adalah dalam berkomunikasi. 

5. Nonverbal, termasuk gaya dan pesan (kontak mata, suara, 

postur, ekspresi muka, gesture, jarak, waktu, kelancaran dan 
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mendengarkan). Hal ini yang dimaksud adalah berupa tindakan 

atau sikap terhadap orang lain. 

6. Bertanggungjawab secara sosial terhadap pikiran, perasaan dan 

perilakunya 

7. Perilaku asertif merupakan suatu hal yang dipelajari bukan 

suatu hal yang dibawa sejak lahir. 

Dari aspek-aspek yang sudah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa 

aspek asertif adalah merasa bebas untuk menyatakan pendapat yang 

dipikirkan, mampu berkomunikasi dengan baik, mempunyai pandangan 

aktif dalam hidup, dan bertindak dengan cara yang dihormati. Perilaku 

asertif ini juga memiliki komponen yang beropengaruh didalamnya yaitu 

berkaitan dengan penolakan, memberikan umpan balik, berbicara dengan 

suara yang jelas, mengungkapkan sesuai dengan fakta, melihat kondisi dan 

situasi ketika seseorang sedang berbicara. 

 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Asertif 

Berkembangnya sikap asertif dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimana 

sikap asertif ini berkembang secara bertahap sebagai hasil interaksi dengan 

lingkungan sekitarnya. Faktor yang mempengaruhi sikap asertif antara lain 

(Marini & Andriani (2005:53)) : 

a. Lingkungan keluarga 

Suasana lingkungan keluarga mempengaruhi munculnya sikap 

asertif karena orang tua yang memberikan kebebasan pada 

anaknya untuk mengekspresikan dirinya serta tidak banyak 

menuntut  
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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. 

 

B. Teknik Konseling Role Playing 

1. Pengertian Teknik Konseling Role Playing 

Bidang Bimbingan dan Konseling, role playing merupakan teknik 

dimana individu memerankan situasi yang imajinatif dan paralel 

dengan kehidupan nyata dengan tujuan untuk membantu tercapainya 

pemahaman diri sendiri, meningkatkan keterampilan-keterampilan 

termasuk keterampilan problem solving, menganalisis perilaku, atau 
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menunjukkan pada orang lain bagaimana perilaku seseorang atau 

bagaimana seseorang harus berperilaku. Ada beberapa jenis layanan 

bimbingan dan konseling yang dapat di gunakan untuk memecahkan 

masalah siswa.  

 

“Jenis layanan BK meliputi: layanan orientasi, layanan informasi, 

layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, 

layanan konseling individual, layanan bimbingan kelompok, 

layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, layanan mediasi 

(Prayitno (2004:ii))”. 

 

Layanan konseling kelompok dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan behavioral dengan teknik konseling role playing. Definisi 

role playing sebagai berikut (Santrock (1995:272)): 

“Bermain peran (role playing) ialah suatu kegiatan yang 

menyenangkan, secara lebih lanjut bermain peran merupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperolh kesenangan. 

Role playing merupakan suatu metode bimbingan dan konseling 

kelompok yang dilakukan secara sadar dan diskusi tentang peran 

dalam kelompok. Santrock juga menyatakan bermain peran 

memungkinkan peserta didik mampu mengatasi frustasi dan 

merupakan suatu medium bagi ahli terapi untuk menganalisis 

konflik dan cara mereka mengatasinya”.  

 

Asumsi dasar yang melandasi adalah bahwa setiap orang memiliki hak 

untuk mengungkapkan perasaannya, pendapat, apa yang diyakini, 

serta sikap. Salah satu sasaran dati role playing adalah untuk 

meningkatkan keterampilan behavioralnya sehingga mereka bisa 

menentukan pilihan apakah pada situasi tertentu perlu berperilaku 

seperti apa yang diinginkan atau tidak. Sasaran yang lain adalah 

mengajar orang untuk mengungkapkan diri dengan cara sedemikian 

rupa sehingga terefleksi kepekaannya terhadap perasaan dan hak 
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orang lain. Teknik ini mengajarkan klien untuk membedakan tingkah 

laku agresif, pasif, dan asertif. Prosedur yang digunakan adalah 

bermain peran. Teknik ini dapat membantu klien yang mengalami 

kesulitan untuk menyatakan atau menegaskan diri di hadapan orang 

lain (Lubis (2011:173)).  

Role playing biasanya digunakan untuk kriteria klien sebagai berikut : 

a) Tidak mampu mengungkapkan kemarahan atau perasaan 

tersinggung 

b) Memiliki kesulitan untuk mengatakan “tidak”  

c) Mengalami kesulitan mengungkapkan afeksi dan respon positif 

lainnya 

d) Merasa tidak memiliki hak untuk memiliki perasaan 

“Teknik yang berasal dari Behavior, seperti metode tindakan, 

latihan pengalaman, atau bermain peran dapat diintegrasikan 

dengan pendektan-pendekatan lain. Salah satu teknik yang ada 

dalam behavior yaitu role playing atau bermain peran, dimana 

mendramatisasi tingkah laku seseorang untuk mengembangkan 

perilaku asertif siswa dengan cara memainkan peran-peran tokoh 

khayalan sehingga berkesempatan melakukan, menafsirkan dan 

memerankan suatu peran (Blatner (2009))”. 

 

Artinya adalah konselor mengajak klien untuk melakukan role playing 

dengan beberapa aspek dari masalah klien, dan kemudian konselor 

mengajak klien melakukan pembalikan peran untuk mengembangkan 

kemampuan memahami dan juga merupakan salah satu yang sangat 

penting untuk resolusi konflik (Blatner (2009)). Karena pembalikan 

peras adalah metode operasioanal untuk membangun kapasitas 

imajinasi dan empati jika metode yang digunakan dalam pengaturan 

kelompok, anggota kelompok lainnya mungkinakan diminta untuk 
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memainkan peran orang lain dalam situasi. Teknik role playing 

merupakan teknik psikoterapi dimana role playing berkembang menjadi 

bebrbagai bentuk vairasi pendidikan dalam sistem pembelajaran. 

Pelaksanaan role playing yang bisa membawa perubahan konsep diri 

membutuhkan pola pengaturan yang berbeda (Hamzah (2009:59)). 

 

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

teknik konseling role playing adalah teknik dalam konseling behavioral 

yang menitikberatkan pada kasus siswa yang mengalami kesulitan 

dalam perasaan yang tidak sesuai dalam menyatakannya, melatih dan 

membiasakan klien terus menerus untuk menyesuaikan diri dengan 

perilaku tertentu yang diinginkan melalui ekspresi diri dari perasaan, 

harapan, pendapat, dan haknya dan mengembangkan cara berhubungan 

yang lebih langsung dalam situasi-situasi interpersonal. 

 

Role playing membantu meningkatkan kemampuan 

mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan 

pada orang lain namun tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta 

perasaan orang lain. Role playing ini juga dapat membantu untuk 

pemecahan masalah karena klien secara spontan dapat menggali 

masalahnya (mengeksporasi potensi-potensi yang ada dalam dirinya), 

meluapkan emosi yang terpendam serta pemecahan masalah yang 

berasal dari konseli dan anggota kelompok lainnya. 
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2. Tujuan Layanan Konseling Kelompok Teknik Role Playing 

Teknik role playing dalam pelaksanaannya tentu memiliki beberapa tujuan 

yang ingin dicapai oleh konselor dan klien. Tujuan bermain peran (role 

playing) (Santoso (2010:18)) adalah : 

1. Memahami perasaan orang lain 

2. Menempatkan diri dari situasi orang lain  

3. Mengerti dan menghargai perbedaan pendapat.  

Peran mereka dapat menghayati peranan apa yang dimainkan, mampu 

menempatkan diri dalam situasi orang lain yang dikehendaki. Individu 

tersebut juga bisa belajar watak dari orang lain, cara bergaul dengan orang 

lain, cara mendekati dan berhubungan dengan orang lain, cara mendekati 

dan berhubungan dengan orang lain, dalam situasi itu mereka harus bisa 

memecahkan masalahnya sendiri. 

3. Tahapan Pelaksanaan Teknik Konseling Role Playing 

Prosedur adalah tata cara melakukan suatu intruksi. Pelaksanaan role 

playing memiliki beberapa tahapan atau prosedur yang akan dilalui ketika 

pelaksanaan latihan. Pada umumnya teknik untuk melakukan role playing, 

mendasarkan pada prosedur belajar dalam diri seseorang yang perlu 

diubah, diperbaiki dan diperbarui.  

Pelaksanaan role playing terdapat tahap-tahap sebagai berikut (Blatner 

(2009))  : 

1. Tahap persiapan. Tahap persiapan dilakukan untuk memotivasi 

anggota kelompok agar mereka siap berpartisipasi secara aktif dalam 

permainan, mengidentifikasi dan mengenalkan masalah, memperjelas 

masalah, menafsirkan masalah dan menjelaskan role playing, 
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menentukan tujuan permainan, serta menciptakan perasaan aman dan 

saling percaya pada kelompok. 

2. Tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan terdiri dari kegiatan dimana 

menegaskan kembali peran, lebih mendekat pada situasi yang 

bermasalah, pemain utama dan pemain pembantu memperagakan 

permainannya, memulai role playing dengan bantuan pemimpin 

kelompok dan anggota kelompok lain pemeran utama memperagakan 

masalahnya, mmengukuhkan role playing, mengakhiri role playing. 

3. Tahap diskusi atau tahap berbagai pendapat dan perasaan. Tahap ini, 

para anggota kelompok diminta untuk memberikan tanggapan dan 

sumbangan pikiran terhadap permainan yang dilakukan oleh pemeran 

utama.  

Tahap diskusi ini penting karena merupakan rangkaian proses 

perubahan perilaku pemeran utama kearah keseimbangan pribadi. 

4. Melakukan pembalikan peran, pemeran kembali memainkan peran 

yang telah di revisi. Kemudian melakukan tahap pada point ke tiga 

yaitu diskusi berbagai pendapat dan perasaan 

5. Berbagai pengalaman dan melakukan generalisasi, menghubungkan 

situasi yang bermasalah dengan kehidupan sehari-hari serta masalah-

masalah aktual. Menjelaskan prinsip-prinsip umum dalam tingkah 

laku. 

Teknik diatas adalah salah satu bentuk skenario teknik role playing dalam 

pendekatan behavior. Hal tersebut sesuai dengan peran bimbingan dan 

konseling yaitu membantu siswa mencapai perkembangan yang optimal. 

Untuk itu diperlukan upaya konselor atau pembimbing untuk mengatasi 



33 
 

maslah mengenai perilaku asertif sisiwa. Berdasarkan uraian diatas 

mengemukakan bahwa teknik role playing merupakan bagian dari 

bimbingan dan konseling yang dapat digunakan untuk membantu individu 

merubah perilaku yang tidak diinginkan menjadi perilaku yang 

diharapkan ada pada individu dengan cara memainkan peran. 

4. Tahapan Layanan Konseling Kelompok 

Konseling kelompok adalah suatu proses antarpribadi yang dinamis yang 

berpusat pada pemikiran dan perilaku yang sadar dan melibatkan fungsi-

fungsi terapi seperti sifat permisif, orientasi pada kenyataan, katarsis, 

saling mempercayai, saling memperlakukan dengan mesra, saling 

pengertian, saling menerima dan saling mendukung (Nurihsan, 2007). 

Adapun tujuan konseling kelompok menurut Lubis (2011) adalah : 

1. Membantu individu mencapai perkembangan yang optimal 

2. Berperan mendorong munculnya motivasi kepada klien untuk 

merubah perilakunya dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya  

3. Klien dapat mengatasi masalah lebih cepat dan tidak menimbulkan 

gangguan emosi 

4. Menciptakan dinamika sosial yang berkembang intensif 

5. Mengembangkan keterampilan komunikasi dan interaksi sosial yang 

baik dan sehat. 

 

Ada beberapa tahapan yang perlu dilaksanakan dalam penyelenggaraan 

konseling kelompok menurut Prayitno (2004)  yaitu : 

a. Tahap Pembentukan  

b. Tahap Peralihan 

c. Tahapan kegiatan  

d. Tahapan Pengakhiran 
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Berikut ini bagan dari tahap-tahap layanan konseling kelompok : 

a.  Tahap Pembentukan 

 

 

 

 

 

 

 Tujuan : 

1. Anggota memahami pengertian 

dan kegiatan kelompok dalam 

rangka konseling kelompok 

2. Tumbuhnya suasana kelompok 

3. Tumbuhnya minat anggota 

mengikuti kegiatan kelompok 

4. Tumbuhnya saling mengenal, 

percaya, menerima dan membantu 

diantara para anggota 

5. Tumbuhnya suasana bebas dan 

terbuka 

6. Dimulainya pembahasan tentang 

tingkah laku dan perasaan dalam 

kelompok 

Kegiatan : 

1. Mengungkapkan 

pengertian dan kegiatan 

kelompok dalam rangka 

pelayanan konseling 

kelompok 

2. Menjelaskan (a) cara-cara 

dan (b) asas-asas kegiatan 

kelompok 

3. Saling memperkenalkan 

dan mengungkapkan diri 

4. Teknik khusus 

5. Permainan 

penghargaan/pengakaraban  

 

Peranan Pemimpin Kelompok 

 

- Menampilkan diri secara utuh dan terbuka 

- Menampilkan penghormatan kepada orang lain, hangat, tulus, bersedia 

membantu dan penuh empati  

- Sebagai contoh 

 

Gambar 2.2 Tahap Pembentukan Konseling Kelompok 

 

Tahap ini umumnya para anggota saling memperkenalkan diri dan juga 

mengungkapkan tujuan ataupun harapan-harapan yang ingin dicapai baik 

oleh masing-masing, sebagian maupun keseluruhan anggota kelompok. 

 

 

TAHAP 1 

       PEMBENTUKAN 

Tema : -    Pengenalan 

            -    Pelibatan diri 

            -    Pemasukan diri 
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b. Tahap Peralihan 

 

 

 

 

 

 Tujuan : 

1. Terbebaskannya anggota dari 

perasaan atau sikap enggan, ragu 

atau saling tidak percaya untuk 

memasuki tahap berikutnya 

2. Makin mantapnya suasana 

kelompok dan kebersamaan 

3. Makin mantapnya minat untuk 

ikut serta dalam kegiatan 

kelompok 

Kegiatan : 

1. Menjelaskan kegiatan yang 

akan ditempuh pada tahap 

berikutnya 

2. Menawarkan atau 

mengamati apakah para 

anggota sudah siap 

menjalani kegiatan pada 

tahap selanjutnya (tahap 

ketiga) 

3. Membahas suasana yang 

terjadi  

4. Meningkatkan kemampuan 

keikutsertaan anggota 

5. Kalau perlu kembali 

kebebrapa aspek tahap 

pertama (tahap 

pembentukan) 

 

Peranan Pemimpin Kelompok 

 

- Menerima suasana yang ada secara sabar dan terbuka 

- Tidak mempergunakan cara-cara yang bersifat langsung atau mengambil 

alih kekuasaannya 

- Mendorong dibahasnya suasana perasaan  

- Membuka diri, sebagai contoh dan penuh empati 

 

Gambar 2.3 Tahap Peralihan Konseling Kelompok 

Tahap ini tugas konselor adalah membantu para anggota untuk mengenali dan 

mengatasi halangan, kegelisahan, keenganan, sikap mempertahankan diri dan 

sikap ketidaksabaran yang timbul pada saat ini. 

 

TAHAP II       

PERALIHAN 

Tema :  pembangunan jembatan antara tahap pertama dan tahap selanjutnya 
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c. Tahap Kegiatan 

 

 

 

 

 

 Tujuan : 

1. Terungkapnya secara bebas 

masalah yang dipikirkan dan 

dialami oleh anggota kelompok 

2. Terbahasnya masalah yang 

dikemukakan secara mendalam 

dan tuntas 

3. Ikut sertanya seluruh anggota 

secara aktif dalam pembahasan, 

baik yang menyangkut unsur-

unsur tingkah laku, pemikiran 

ataupun perasaan 

Kegiatan : 

1. Masing-masing anggota 

secara bebas 

mengemukakan masalah 

2.  Menetapkan maslaah yang 

akan dibahas terlebih 

dahulu 

3. Anggota membahas 

masing-masing maslaah 

secara mendalam dan 

tuntas 

4. Kegiatan selingan 

 

Peranan Pemimpin Kelompok 

 

- Sebagai pengatur lalu lintas dalam kelompok  

- Aktif tetapi tidak banyak bicara 

- Memberikan dorongan dan penguatan serta penuh empati 

 

Gambar 2.4 Tahap Kegiatan Konseling Kelompok 

 

Tahap ini adalah tahap inti dari kegiatan konseling kelompok dengan suasana 

yang ingin dicapai yaitu terbahasnya secara tuntas permasalahn yang dihadapi 

oleh anggota kelompok. tahap ini disimpulkan berhasil jika semua solusi yang 

mungkin telah dipertimbangkan dan diuji menurut konsekuensinya dapat 

diwujudkan. Solusi-solusi tersebut harus praktis, dapat direalisasikan dan pilihan 

akhir harus dibuat setelah melakukan pertimbangan dan diskusi yang tepat. 

 

 

TAHAP III 

       KEGIATAN 

Tema : Kegiatan Pencapaian Tujuan 
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d. Tahap Pengakhiran 

 

 

 

 

 Tujuan : 

1. Terungkapnya kesan-

kesananggota kelompok tentang 

pelaksanaan kegiatan 

2. Terungkapanya hasil kegiatan 

kelompok yang telah dicapai yang 

dikemukakan secara mendalam 

dan tuntas 

3. Terumuskannya rencana kegiatan 

lebih lanjut 

4. Tetap dirasakannya interaksi 

kelompok dan rasa kebersamaan 

meskipun kegiatan diakhiri 

Kegiatan : 

1. Pemimpin kelompok 

mengemukakan bahwa 

kegiatan akan segera 

diakhiri 

2. Pemimpin dan anggota 

kelompok mengemukakan 

kesan dan hasil-hasil 

kegiatan 

3. Membahas kegiatan 

lanjutan  

4. Mengemukakan pesan dan 

harapan  

 

Peranan Pemimpin Kelompok 

 

- Tetap mengusahakan suasana hangat, bebas dan terbuka 

- Meberikan pernyataan dan mengucapkan terimakasih atas keikutsertaan 

anggota 

- Memberikan semangat untuk kegiatan lebih lanjut 

- Penuh rasa persahabatan dan empati 

 

Gambar 2.5 Tahap Pengakhiran Konseling Kelompok 

Tahap pengakhiran terdapat dua kegiatan yaitu penilaian (evaluasi) dan tindak 

lanjut (follow up). Tahap ini merupakan tahap penutup dari serangkaian kegiatan 

konseling kelompok dengan tujuan telah tuntasnya maslah yang dibahas oleh 

kelompok tersebut. 

 

 

 

TAHAP IV 

       PENGAKHIRAN 

Tema : Penilaian dan Tindak lanjut 
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan 

kelompok berpusat pada pembahasan dan penjelasan tentang kemampuan 

anggota kelompok untuk menetapkan hal-hal yang telah diperoleh melalui 

layanan konseling kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu 

pemimpin kelompok berperan untuk memberikan penguatan 

(reinforcement)terhadap hasil-hasil yang telah dicapai oleh kelompok 

tersebut. 

Pelaksanaan layanan konseling kelompok haruslah dilaksanakan dengan 

sistematis sesuai dengan sistematika yang ada agar pencapaian tujuan 

dalam konseling kelompok tersebut dapat lebih efektif. 

 

C. Penggunaan Teknik  Konseling Role Playing Untuk Meningkatkan 

Perilaku Asertif 

Komunikasi sangat penting dalam kehidupan individu karena hal tersebut 

merupakan salah satu cara untuk dapat menghubungkan antara individu 

satu dengan individu lainnya. Komunikasi, mengungkapkan atau 

mengkomunikasikan apa yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan 

kepada orang lain merupakan hal yang perlu dilakukan, hal tersebutlah 

yang disebut perilaku asertif.  

 

Untuk melahirkan individu yang dapat mengungkapkan pendapat sesuai 

dengan apa yang individu ingin sampaikan, maka diperlukan adanya 

perilaku asertif. Seseorang dikatakan asertif jika dirinya mampu 

mengkomunikasikan apa yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan 

kepada orang lain dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta 
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perasaan pihak lain. Seseorang dikatakan asertif apabila dia dapat 

menyatakan isi hatinya, baik yang positif maupun yang negative, tanpa 

menyinggung perasaan orang lain. Selain itu orang yang asertif dapat 

mengungkapkan penolakan tanpa membuat orang tersebut marah atau 

kecewa (Lazarus, 1971:138). 

 

Memang tidak mudah untuk mengubah menjadi sikap asertif dalam jangka 

waktu yang singkat. Perlu dilakukan latihan agar seseorang bisa 

berperilaku asertif yaitu dengan menggunakan teknik konseling role 

playing atau disebut juga bermain peran. Teknik ini membantu individu 

agar dapat meningkatkan kemampuan untuk menyatakan dan 

mengekspresikan dirinya dengan enak dalam berbagai situasi sosial. 

Teknik role playing digunakan untuk meningkatkan percaya diri siswa. 

Hal ini juga erat kaitannya dengan perilaku asertif penelitian yang 

dilakukan oleh Irawati (2008). Dasarnya, untuk berperilaku asertif 

diperlukan adanya kepercayaan diri. 

 

Keefektifan teknik konseling role playing telah banyak dibuktikan dengan 

berbagai penelitian eksperimen, menemukan sebuah metode yang bisa 

menangani masalah siswa yang tidak dapat mengungkapkan pendapat 

secara jujur dan terbuka dan dapat mengekspresikan dan mengungkapkan 

perasaan dengan sesuai.  
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Metode tersebut dinamakan sebagai metode asertif karena menangani 

asertifitas anak dengan cara melatih anak untuk berinteraksi dengan orang 

lain dan mengusahakan agar anak pun bisa mengungkapkan sesuai dengan 

perasaannya pada temannya. 

 

Penelitian di atas dijelaskan bahwa siswa yang memiliki kemampuan 

berperilaku asertif yang rendah akan ditingkatkan dengan penggunaan 

teknik konseling role playing, sehingga jika kepercayaan diri meningkat 

maka kemampuan berperilaku asertif meningkat. Dari uraian diatas jelas 

bahwa penggunaan teknik konseling role playing dapat meningkatkan 

perilaku asertif siswa, sehingga akan membantu proses belajar mengajar 

dan mencapai perkembangan yang optimal.  



 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu  

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah Darul Ma’arif Natar 

Lampung Selatan dan penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 

2016/2017. 

B. Metode Penelitian  

Metode penelitian memegang peranan penting, karena salah satu ciri dari 

penelitian adalah terdapatnya suatu metode yang tepat dan sistematis 

sebagai penentu arah yang tepat dalam pemecahan masalah. Ketepatan 

pemilihan metode merupakan syarat yang penting agar mendapatkan hasil 

yang optimal. 

Metode ilmiah merupakan cara ilmiah yang di gunakan untuk 

mengumpulkan data dengan tujuan tertentu (Sugiyono, 2015:6). 

Penggunaan metode ini dimasukkan agar kebenaran yang diungkap benar-

benar dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki bukti ilmiah yang 

akurat dan dapat dipercaya. Metode yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah quasi eksperimen yaitu metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi 

yang terkendali (Sugiono, 2010:107).  
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Hal ini eksperimen merupakan kegiatan pencobaan untuk meneliti suatu 

peristiwa atau gejala yang muncul pada kondisi tertentu. Jenis yang 

diguanakan adalah Pre Eksperimental Design dengan One Group Pretest 

and Posttest Design, yaitu suatu teknik untuk mengetahui efek sebelum 

dan sesudah pemberian perlakuan (Sugiono, 2010). Dalam desain ini 

dilakukan dua kali pengukuran, pengukuran pertama dilakukan sebelum 

diberi teknik konseling role playing dan pengukuran kedua dilakukan 

setelah diberi teknik konseling role playing. Pendekatan ini diberikan pada 

satu kelompok saja tanpa kelompok pembanding. 

 

Desain ini melibatkan satu kelompok yang diberi pretest (Q1) lalu diberi 

suatu perlakuan (X) dan selanjutnya diberi posttest (Q2). Perlakuan yang 

dimaksud adalah konseling individual dengan menggunakan teknik 

konseling role playing. Desain ini dapat dilihat dalam gambar berikut : 

             Pretest                         Treatment            Postest 

 

Gambar 3.6 Desain eksperimen one group pretest posttest 

Keterangan : 

Q1           : Pengukuran awal berupa penyabaran skala perilaku asertif 

        yang diberikan kepada anggota kelompok sebelum di beri 

                  perlakuan. 

X            : Perlakuan treatment dengan teknik konseling role playing  

 terhadap siswa kelas X Madrasah Aliyah Daarul Ma’arif Natar  

Lampung Selatan  Tahun Ajaran 2016/2017  

Q2         : Pengukuran akhir berupa penyebaran skala perilaku asertif untuk 

       mengukur tingkat perilaku asertif pada siswa sesudah diberi 

                perlakuan, dalam pengukuran akhir akan didapatkan data hasil 

               dari pemberian perlakuan dimana perilaku asertif siswa, 

               menjadi meningkat atau tidak meningkat sama sekali.  

 

 

 Q1      X       Q2 
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Pelaksanaan dengan desain ini akan dilakukan dengan cara memberikan 

perlakuan atau treatment (X) terhadap suatu kelompok. Sebelum diberikan 

perlakuan atau treatment, kelompok tersebut diberikan pretest (Q1) dan 

kemudian setelah perlakuan atau treatment, kelompok tersebut diberikan 

postest (Q2). Hasil dari kedua test ini kemudian dibandingkan untuk 

mengetahui apakah perlakuan yang diberikan memberikan pengaruh atau 

perubahan terhadap kelompok tersebut (Sugiyono, 2012). Pretest dan 

posttest pada kelas eksperimen dilaksanakan bertujuan untuk melihat 

peningkatan (gain) siswa setelah mendapatkan perlakuan, yakni role 

playing. 

 

C. Subyek Penelitian  

Subjek penelitian merupakan sumber data untuk menjawab masalah. 

Arikunto (2006) mengemukakan bahwa subjek penelitian merupakan 

subjek yang dituju untuk diteliti oeh peneliti atau sasaran peneliti. 

Penelitian subjek ini disesuaikan dengan keberadaan masalah dalam 

penelitian. Adapun cara penetapan subjek peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Pemberian skala likert kepada seluruh siswa kelas X Madrasah Aliyah 

Daarul Ma’arif Natar Lampung Selatan 

2. Menghitung skor hasil pengisian skala yang telah di lakukan,  

3. Selanjutnya mengkonfirmasikan skor yang diperoleh siswa dengan tiga 

kritera yaitu tinggi, sedang dan rendah. Setelah dikonfirmasikan 

dengan tiga kriteria tersebut, diperoleh siswa dengan kriteria rendah. 

4. Siswa yang memiliki kriteria rendah tersebut yang menjadi subjek 

penelitian. 
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Alasan peneliti menggunakan subjek penelitian adalah karena peneliti ini 

merupakan aplikasi untuk meningkatkan perilaku asertif siswa dengan 

menggunakan teknik konseling role playing dan hasil dari proses role 

playing  ini tidak dapat digeneralisasikan antara subjek yang satu dan tidak 

dapat mewakili subjek yang lain karena setiap individu berbeda.  

 

Untuk menjaring subyek penelitian, diberikan skala perilaku asertif pada 

siswa kelas X.a, X.b, dan X.c dengan Jumlah 65 siswa, kemudian peneliti 

melakukan penjaringan subjek (pretest) menggunakan skala perilaku 

asertif yang telah diuji validitasnya oleh beberapa dosen ahli di program 

studi Bimbingan dan Konseling Unila, lalu diujicobakan di SMA N 15 

Bandarlampung, agar peneliti mendapatkan siswa yang berperilaku asertif 

rendah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya subjek 

yang telah dijaring akan diberikan treatment atau perlakuan berupa 

layanan konseling kelompok dengan menggunakan teknik role playing. 

Setelah melakukan pretest peneliti mendapatkan 7 siswa yang sesuai 

dengan kriteria perilaku asertif rendah dan akan dijadikan subjek 

penelitian untuk diberikan layanan konseling kelompok dengan teknik role 

playing agar perilaku asertif mereka dapat meningkat sesuai dengan target 

yang ingin dicapai. 
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D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

1. Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi obyek pengamatan 

penelitian. Sering pula dinyatakan variabel penelitian adalah sebagai 

faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti 

(Surabaya, 2012 : 25). 

Variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu : 

a. Variabel bebas (independen), merupakan variabel yang mempengaruhi 

atau dapat disebut dengan variabel X yaitu teknik konseling role 

playing 

b. Variabel terikat (dependen), merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

dapat disebut dengan variabel Y yaitu Perilaku Asertif. 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah perilaku asertif dan role 

playing. 

a. Perilaku Asertif 

Perilaku asertif adalah perilaku 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 menyinggung perasaan orang lain. 

Indikator dalam perilaku asertif ini mengacu pada teori Fanstehaeim 

dan Baer (1980) menyatakan bahwa sikap asertif meliputi : 

a) Merasa bebas untuk menyatakan pendapat  
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b) Mampu berkomunikasi dengan orang lain.  

c) Pengendalian diri yang baik 

d) Bertindak dengan cara yang dihormati   

e) Tegas  

b. Teknik role playing 

Teknik konseling role playing adalah teknik dalam konseling behavioral. 

Konseling behavioral memiliki teknik-teknik konseling yaitu salah 

satunya adalah role playing. Teknik konseling role playing digunakan 

untuk membantu konseli mencapai tujuan yang diharapkan dengan 

permainan peran. Konseli memerankan perilaku tertentu yang ingin 

dikuasainya sehingga mendapat tujuan yang diharapkan (Hamzah, 

2009:59). 

 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkana data. Untuk 

mengumpulkan data penelitian, peneliti harus menentukan teknik 

pengumpulan data apa yang akan digunakan sesuai dengan penelitian yang 

akan dilakukan. dengan penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data yaitu skala perilaku asertif. 

1.  Skala Perilaku Asertif 

Skala yang diguanakan untuk melihat perilaku asertif siswa adalah  

skala perilaku asrtif yang dikembangkan dari jenis skala likert. 
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Indikator tersebut dijadikan tolak ukur untuk menyesuaikan instrumen 

yang dapat berupa pertanyaan maupun pernyataan. Skala perilaku 

asertif digunakan untuk memperoleh data mengenai tingkat perilaku 

asertif siswa, melalui pre-test dan post-test.  

 

Menggunakan skala perilaku asertif dapat diketahui siswa yang 

memiliki perilaku asertif sangat rendah sampai pada tingkatan yang 

sangat tinggi.  

Model dan format skala yang dibuat menurut (Azwar, 2014:14) banyak 

ragamnya dan oleh karena itu dalam pelaksanaanya menuntut 

keluwesan dari pihak perancang penyusun skala. Seperti yang 

dikemukakan oleh Nazir (2005:39) bahwa prosedur dalam pembuatan 

skala model Likert adalah sebagai berikut. 

a. Peneliti mengumpulkan item-item yang cukup banyak dan relevan 

dengan masalah yang sedang diteliti. 

b. Item-item tersebut diujikan kepada sekelompok responden yang cukup 

representatif dari populasi yang ingin diteliti. 

c. Responden kemudian diminta untuk mengisi item peryataan sesuai 

dengan keadaan yang paling mewakili dirinya. 

Alternatif jawaban berupa sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai 

(TS), sangat tidak sesuai (STS). 

d. Total skor dari masing-masing responden adalah penjumlahan dari 

skor masing-masing item responden tersebut. 
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e. Respon dianalisa untuk mengetahui item-item mana yang sangat nyata 

batasan antara skor tinggi dan skor rendah dalam skala  total untuk 

melihat sampai berapa jauh tiap item ini berbeda. 

f. Item-item yang tidak menunjukkan korelasi dengan skor total di buang 

atau tidak dipakai. 

Skala liker memiliki lima kategori kesetujuan dalam memilih skor yaitu 1-

5, akan tetapi dalam penelitian ini menggunakan jawaban kesesuaian 

karena lebih tepat untuk digunakan dalam penelitian sekarang. skor skala 

liker dalam penelitian ini berkisar antara 1-4 dengan alasan untuk 

mempermudah subjek penelitian saat memilih jawaban. Tidak ada manfaat 

untuk memperbanyak pilihan jenjang karena akan mengaburkan perbedaan 

yang diinginkan diantara jenjang yang dimaksudkan, pada responden yang 

belum cukup dewasa diferensiasinya perlu untuk disederhanakan (Azwar, 

2005: 33). Oleh sebeb itu peneliti menggunakan skala liker dengan skor 

skala yang berkisar antara 1-4.  

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa skala model Likert dapat memiliki 

empat alternatif respon penyataan yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), 

tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS). Skala ini juga terdiri dari 

pernyataan yang mendukung (favorable) dan tidak mendukung 

(unfavorable).  
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Bobot nilai untuk kelima respon pernyataan memiliki nilai yang berbeda 

antara pernyataan favorable dengan unfavorable yaitu sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Kategori Jawaban Skala Perilaku Asertif 

No Pertanyaan Favorable Pertanyaan Unfavorable 

Jawaban Nilai Jawaban Nilai 

1 SS 4 SS 1 

2 S 3 S 2 

3 TS 2 TS 3 

4 STS 1 STS 4 

Untuk lebih jelasnya, akan disajikan pengembangan kisi-kisi instrumen 

penelitian skala perilaku asertif adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Pengembangan Instrumen Skala Perilaku Asertif 

Variabel Indikator Deskriptor Nomor Item Gugur 

Fafor

able 

Unfav

orable 

Fafo

rable 

Unfav

orable 

Perilaku 

Asertif 

1. Merasa 

bebas 

berpenda

pat 

1.1  Menyatakan 

pendapat 

tentang apa 

yang 

dipikirkan 

1, 3 2, 4 1  

1.2  menjawab 

pertanyaan 

yang 

diberikan 

5, 7 6, 8   

2. Mampu 

berkomun

ikasi 

dengan 

orang lain 

2.1  memulai, 

melanjutkan 

dan 

mengakhiri 

pembicaraan 

dengan baik 

9, 11 10, 12  12 

2.2  berbicara 

secara 

terbuka, 

langsung dan 

jujur 

13, 15 14   
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2.3 mampu 

menyatakan 

ketidaksetujua

n terhadap 

pendapat 

orang lain  

16,18 17, 19 18  

2.4 mampu 

menyatakan 

perasaan 

20, 22 21, 23   

3.       

Pengendali

n diri yang 

baik 

3.1 memberikan 

respon dengan 

baik tidak berupa 

respon yang 

emosional 

 

24, 26 25, 27  27 

 3.2 mampu 

mengkomunikasi

kan apa yang 

diinginkan  

28, 30 29, 31  31 

4. Bertindak 

dengan 

cara yang 

dihormati 

4.1 mampu 

mengekspresikan 

diri 

32, 34 33, 35 33  

 4.2 menerima 

keterbatasan 

36, 40, 

38, 42 

37, 41, 

39 

38, 

40, 

42 

 

5. Ketegasan 5.1 mampu menolak 

hal yang negative 

tanpa menyakiti 

43, 44, 

46 

45 46  

 5.2 mampu membuat 

permintaan atau 

bantuan kepada 

orang lain 

47, 49 48, 50 49  

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Indikator dalam kisi-kisi instrument didapat dari teori Fanstehaeim dan 

Baer (1980) dan Alberti dan Emmons (Siampa, 2011).   

Dapat disimpulkan dengan menggunakan skala likert, dalam penelitian  

ini variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator, lalu 

nantinya indikator akan dijabarkan menjadi deskriptor kemudian 

deskriptor dijabarkan kembali menjadi indikator-indikator yang 

nantinya dapat diukur. Akhirnya indikator- indikator yang terukur ini 

dapat dijadikan  tolak ukur untuk membuat item instrumen yang berupa 

pertanyaan atau pernyataan yang perlu dijawab oleh responden. Kisi-

kisi skala pada dasarnya hanya memuat aspek-aspek sikap. Kisi-kisi 

tidak dapat menerangkan tentang jumlah item yang dikehendaki, format 

dan tipe sosial, format respon dan informasi lainnya. Oleh karena itu, 

menurut Azwar (2014:37) kisi-kisi perlu dilengkapi dengan penjelasan 

paling  tidak mengenai format item, format respon, dan jumlah item 

yang direncanakan dalam skala, serta keterangan lain yang dapat 

menggambarkan dengan lengkap item dan bentuk final skala yang 

sedang dirancang. 

 

Tahap awal penyusunan skala, perlu ditulis item yang jumlahnya paling 

sedikit dua atau tiga kali lipat dari jumlah yang dispesifikasikan. 

Kriteria skala perilaku asertif siswa dikategorikan menjadi 3 yaitu 

tinggi, sedang dan rendah (Hadi, 1986:12)  . 
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Untuk mengkategorikanya, terlebih dahulu ditentukan besarnya interval 

dengan rumus sebagai berikut : 

  
     

 
 

Keterangan : 

   : interval 

NT : nilai tertinggi 

NR : nilai terendah 

         K : jumlah kategori  

 

i 
(     )  (    ) 

 
 
   

 
 = 39 

Tabel 3.4 Kriteria Perilaku Asertif 

Interval Kriteria 

119- 158 Tinggi 

79 - 118 Sedang 

39 – 78 Rendah 

 

Semakin besar skor yang diperoleh menunjukkan semakin tinggi pula 

tingkat perilaku asertif dan sebaliknya, semakin rendah skor yang 

diperoleh menunjukkan perilaku asertif yang rendah pada siswa. 

4. Pengujian Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas   

Menurut Arikunto (2002:144-145) validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrument. Suatu instrument yang valid atau sahih mempunyai validitas 

tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki 

validitas rendah. 
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Penelitian ini, uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

validitas isi (conteent validity). Azwar (2014:132) berpendapat bahwa 

untuk menguji validitas isi dapat digunakan pendapat para ahli 

(judgment experts). Suryabrata (2016:61) juga menambahkan bahwa 

validitas isi ditegakkan pada langkah telaah dan revisi butir pertanyaan 

atau butir pernyataan, berdasarkan pendapat profesional (profesional 

judgment). Penelitian ini menggunakan uji ahli instrument yang 

dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan 24 Maret 

2017, peneliti memberikan instrument kepada 3 dosen ahli yaitu bapak 

Redi Eka Andriyanto, bapak Moch Johan Pratama, dan ibu Yohana 

Okatariana. 

 

Setelah dilakukan judgement expert, peneliti menganalisis hasil 

judgement expert menggunakan koefisien validitas isi Aiken’s V. 

Menurut Azwar (2013:134) “ Aiken telah merumuskan formula Aiken’s 

V untuk menghitung Content Validity Coeffisien yang di dasarkan pada 

hasil penilaian panel ahli sebanyak n orang terhadap suatu aitem 

mengenai sejauh mana aitem tersebut mewakili konstruk yang diukur”. 

Penilaian dilakukan dengan cara memberikan angka antara 1 (yaitu 

sangat tidak mewakili atau sangat tidak relevan sampai dengan 4 (yaitu 

sangat mewakili atau sangat relevan) menurut Azwar (2013:134).  

 

Berdasarkan hasil uji ahli (judgement expert) yang dilakukan tiga dosen 

Bimbingan dan Konseling FKIP Unila dari perhitungan dengan rumus 
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Aiken’s V pernyataan dengan kriteria besarnya 0,66, maka pernyataan 

tersebut dikatakan valid dan dapat digunakan. Berdasarkan hasil uji ahli 

dari 50 pernyataan setelah dihitung koefisien validitas isi terdapat 39 

pernyataan yang dinayatakan valid dan 11 pernyataan tidak valid karena 

hasil perhitungan Aiken’s V < 0.66. Pernyataan yang tidak valid yaitu 

nomor 1, 12, 18, 27, 31, 33, 38, 40, 42, 46, 49. Pernyataan yang tidak 

valid akan dihilangkan karena sudah terdapat item yang mewakili untuk 

mengungkapkan aspek perilaku asertif (dilihat hal 113 lampiran 3). 

Berikut adalah formula Aiken’s V dalam Azwar (2013:134): 

 V = ∑ S/ [n(c-1)] 

  Keterangan :  

n : Jumlah panel penilaian (expert) 

Io : Angka penilaian validitas terendah (dalam hal ini = 1) 

c : Angka penilaian validitas tertinggi (dalam hal ini = 4) 

r : Angka yang diberikan seorang penilai 

s : r – Io 

 

Semakin mendekati angka 1,00 perhitungan dengan rumus Aiken’s V 

diinterpretasikan memiliki validitas tinggi. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukan pada dasarnya konsisten dan stabilitas nilai 

hasil skala pengukuran tertentu. Reliabilits berkonsentrasi pda masalah 

akurasi pengukuran dan hasilnya (Sarwono, 2006:10). Reliabilitas 

menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Dalam penelitian uji reliabiltas 

instrumen menggunakan Statistic Product and Service Solution (SPSS) 

dengan analisis reliabilitas analysis scale (alpha).  
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Tingkat Reliabilitas angket dapat dilihat dengan menggunakan teknik 

Crombach Alpha sebagai berikut : 

r11 = (
 

   
)  (  

∑  

  
) 

keterangan : 

r11    = reliabilitas instrumen 

∑s1   = jumlah varian  skor tiap-tiap item 

St       = varian total 

k      = jumlah item 

 

Untuk mengetahui tinggi rendahnya reliabilitas menggunakan kriteria 

reliabilitas (Sugiyono 2014 :184) sebagai berikut :  

 

Tabel 3.6 Kriteria Reliabilitas 

Koefisien r Kategori 

0,8 0– 1,00 Sangat tinggi 

0,60 – 0,799 Tinggi 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,20- 0,399 Rendah 

0,00-0,199 Sangat rendah 

 

Uji reliabilitas pada skala perilaku asertif dilakukan terhadap 39 item. 

Setelah dilakukan uji coba reliabilitas instrument diperoleh kefisien 

reliabilitas pada skala perilaku asertif adalah sebesar 0.985 (di lihat hal 

116 lampiran 4). Berdasarkan kriteria reliabilitas menurut Sugiyono 

2014 :184, maka koefisien reliabilitas pada skala perilaku asertif 

berkaidah keputusan sangat tinggi. Dengan demikian, skala perilaku 

asertif diri dapat digunakan dalam penelitian. 
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5. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data digunakan untuk membuktikan hipotesis dalam 

suatu penelitian. Penelitian eksperimen bertujuan untuk mengetahui 

dampak dari sebuah perlakuan, dengan melakukan sesuatu dan 

mengamati dampak dari sebuah perlakuan tersebut, Arikunto (2006). 

Maka dengan begitu pendekatan ini membandingkan nilai pretest dan 

posttest. 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan uji Wilcoxon. 

Alasan peneliti menggunakan uji Wilcoxon karena subjek penelitian 

< 25, dan berdistribusi tidak normal (Sudjana, 2005:450). Di dalam uji 

wilcoxon, bukan hanya tanda-tanda positif dan negative dari selisih skor 

pretest dan posttest yang diperhatikan, tetapi juga besarnya selisih atau 

beda antara skor pretest dengan posttest. Misalkan skor pretest adalah X 

dan skor posttest adalah Y, selanjutnya akan diselisihkan antara pretest 

dan posttest(X –Y1, X2-Y2, hingga X    ).  

Analisis ini digunakan untuk mengetahui keefektifan teknik Role 

Playing untuk meningkatkan perilaku asertif siswa. Dengan uji 

wilcoxon ini akan diketahui perbedaan antara pretest dan posttest. 

Penelitian ini akan menguji pretest dan posttest antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol, dengan demikian peneliti dapat 

melihat perbedaan pretest dan posttest melalui uji Wilcoxon ini. Dalam 

pelaksanaan uji Wilcoxon untuk menganalisis kedua data yang 

berpasangan tersebut, dilakukan dengan menggunakan analisis uji 

melalui program SPSS (Statistical Package for Social Science) 16. 
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Adapun rumus uji Wilcoxon ini adalah sebagai berikut (Sudjana, 

2002:96):  Z =   
     (   ) 

 

√   (   )(    )  
 

 

Keterangan : 

Z   : Uji Wilcoxon 

T   : Total Jenjang (selisih) terkecil antara nilai pretest dan posttest 

N   : Jumlah data sampel 

    

 Hasil :  

Z hitung         = -2, 366 

P    = 0, 018 < (p) =0,05 

Ha diterima  

Ho ditolak 

 

Kriteria pengujian : 

 

Ha diterima                  artinya Perilaku asertif siswa kelas X 

Madrasah Daarul Ma’arif Natar Lampung Selatan tahun ajaran 

2016/2017 dapat ditingkatkan dengan menggunakan konseling 

kelompok teknik role playing. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian di Madrasah Daarul Maarif Tahun Ajaran 

2016/2017, maka dapat diambil kesimpulan yaitu : 

1. Kesimpulan Statistik 

Berdasarkan uji hipotesis menggunakan uji wilcoxon, diperoleh hasil 

perhitungan, output nilai Zhitung adalah -2,366. p= 0,018,  p < 0,05  

Oleh karena Zhitung < Ztabel, maka Ha diterima dan H0 ditolak. Artinya 

ada terjadi peningkatan yang signifikan pada perilaku asertif siswa 

setelah diberikan perlakuan. 

2. Kesimpulan Penelitian 

Layanan konseling kelompok teknik role play dapat meningkatkan 

perilaku asertif pada siswa kelas X Madrasah Daarul Ma’arif Natar 

Lampung Selatan Tahun Ajaran 2016/2017. 

Hal ini dapat dilihat dari perubahan perilaku 7 subjek penelitian 

sebelum dan setelah diberikannya layanan konseling kelompok teknik  

role playing intensitas perilaku asertif rendah siswa berkurang.  
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B. Saran 

Saran yang dapat  dikemukakan dari penelitian yang telah dilakukan di 

Madrasah Daarul Ma’arif Natar Lampung Selatan Tahun Ajaran 

2016/2017 adalah : 

1. Siswa 

Siswa yang memiliki masalah, hendaknya mengikuti layanan 

konseling kelompok yang diberikan guru bimbingan dan konseling. 

2. Guru Bimbingan dan Konseling 

Bagi guru BK hendaknya melakukan teknik Role Playing dalam 

meningkatkan perilaku asertif dalam diri siswa. 

3. Para Peneliti 

Kepada para peneliti hendaknya melakukan penelitian dengan jeli dan 

mencatat secara detail mengenai perubahan perilaku siswa, gunakan 

alat bantu rekaman video setiap pelaksanaan layanan untuk menjaga 

akurasinya 
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