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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan dan Desain Penelitian 

 Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang 

menekankan pada data berupa angka-angka (numerical) yang pengolahan datanya 

dilakukan dengan metode statistik. Pada konteks penelitian ini, pendekatan 

kuantitatif ditujukan untuk mengetahui perbedaan perubahan antara sebelum dan 

sesudah dilakukan tindakan (treatment). Tujuan akhir dari penelitian ini adalah 

melihat keefektifan bimbingan kelompok melalui teknik role playing untuk 

peningkatan self awareness peserta didik. Kerangka isi dan komponen program 

disusun berdasarkan kajian teoritis tentang konsep self awareness, layanan 

bimbingan kelompok, kajian penelitian terdahulu yang relevan, analisis 

permasalahan self awareness dan kajian empiris tentang kondisi aktual bimbingan 

kelompok yang berkaitan dengan perilaku self awareness peserta didik di  tempat 

penelitian. Guna menguji efektivitas bimbingan kelompok melalui teknik role 

playing untuk peningkatan self awareness peserta didik kelas XII SMA 

Laboratorium Percontohan UPI Bandung Tahun ajaran 2014-2015, maka peneliti 

menggunakan metode penelitian quasi eksperimen. Penelitian eksperimen kuasi 

merupakan penelitian percobaan yang membandingkan dua kelompok sasaran 

penelitian, satu kelompok diberi perlakuan tertentu (eksperimen) dan satu 

kelompok dikendalikan pada suatu keadaan (kontrol) sebagai pembanding. Subjek 

penelitian (peserta didik) secara alami telah terbentuk dalam satu kelompok (satu 

kelas), sehingga tidak memungkinkan diadakan pengambilan subjek penelitian 

secara acak dari populasi yang.   

  Melalui pretest yang dilakukan dan juga instrument yang telah diadaptasi 

maka peneliti mendapatkan profil self awareness peserta didik. Kemudian 

dilakukan intervensi terhadap peserta didik yang memiliki self awareness yang 

rendah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas program bimbingan 

kelompok   melalui   teknik    role   playing   yang   dilakukan   untuk peningkatan  
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self awareness peserta didik  kelas XII SMA Laboratorium Percontohan UPI 

Bandung Tahun ajaran 2014-2015. 

 Desain yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pre and posttest design 

non equivalent yang memiliki ciri-ciri: 1) ada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol, 2) subjek penelitian diambil tidak secara acak dari populasi, 

tetapi diambil dari seluruh subjek yang telah dibentuk secara alami dalam suatu 

kelompok. Sampel penelitian menggunakan seluruh subjek dalam suatu kelompok 

(intac group) untuk diberi perlakuan (treatment). Dua kelompok yang ada diberi 

pretest, kemudian pada kelompok eksperimen diberikan perlakuan (treatment) 

berupa teknik role playing dan terakhir diberikan posttest kepada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

Desain Penelitian Kuasi Eksperimen 

    Pretest    Treatment    Posttest 

 Kelompok AO       _____AO1_________X__________AO2_________ 

                   ___________________________________________ 

 Kelompok  BO   _______BO1________O__________ BO2_________              

 

Gambar 3.1 

(Creswell, 2008 page 314) 

Keterangan : 

AO : Kelompok Eksperimen 

BO : Kelompok Kontrol 

AO1, BO1 : pretest (sebelum perlakuan) pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol 

AO2, BO2 : posttest (setelah perlakuan) pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol 

X : Teknik role playing 

O : No treatment 

 

 

3.2. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di SMA Laboratorium Percontohan UPI yang 

berlokasi di Jl. Dr. Setiabudi no. 229 Kampus Universitas Pendidikan Indonesia 

Bandung. Pada tahun pelajaran 2014-2015 di sekolah ini terdapat 6 kelas untuk 
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kelas XII IPA dan IPS. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas XII 

IPS-2 yang berjumlah 30 orang peserta didik. Asumsi pemilihan peserta didik 

kelas XII adalah: 1) Peserta didik kelas XII berada dalam rentang usia remaja, 

yaitu berkisar antara 17-18 tahun yang merupakan periode transisi perkembangan 

antara masa kanak-kanak menuju masa dewasa, yang melibatkan perubahan-

perubahan baik secara biologis, kognitif, maupun sosio emosional, 2) Peserta 

didik kelas XII berada pada kategori “remaja” berada pada proses pencarian jati 

diri, terkadang remaja tidak mengenal dirinya sendiri dan apa yang diinginkanya, 

sehingga mereka berada pada kategori self awareness yang rendah.   

 Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik non-probability 

sampling dimana setiap sampel tidak memiliki kesempatan yang sama untuk 

dipilih. Secara spesifik teknik yang dilakukan dalam pengambilan sampel ini 

adalah purposive sampling, dimana pengambilan sampel dilakukan atas 

pertimbangan tertentu. 

  Setelah diperoleh sampel yang memenuhi kriteria, maka sampel tersebut 

dibagi kedalam dua kelompok penelitian yakni kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Dalam penelitian ini yang menjadi pertimbangan dalam 

pemilihan sampel adalah peserta didik yang teridentifikasi memiliki kesadaran diri 

yang rendah. Dari data pretest yang dilakukan pada populasi teridentifikasi 73 

peserta didik termasuk dalam kategori sedang dan 19 peserta didik termasuk 

dalam kategori rendah. Dalam menentukan jumlah sampel penelitian yang 

mengacu pada Cresweel (2008), estimasi jumlah penelitian dapat dilakukan 

dengan menggunakan seluruh subjek dalam suatu kelompok (intac grup) untuk 

diberi perlakuan (treatment). Pada situasi ini peneliti mengambil sampel kelas XII 

IPS 2 yang berjumlah 30 orang, sehingga jumlah sampel kelompok eksperimen 16 

orang dan kelompok kontrol 14 orang. 

 

3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.3.1. Variabel Penelitian 
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 Penelitian ini memuat dua variabel, yaitu variabel terikat dan variabel 

bebas. Variabel terikat adalah self awareness, sedangkan variabel bebas adalah 

bimbingan kelompok melalui teknik role playing. 

 

 

 

3.3.2 Definisi Operasional 

a. Self Awareness 

 Pengembangan penelitian mengenai self awareness dimulai diakhir tahun 

1960 dan awal tahun 1970, psikologi sosial mempelajari mengenai self 

focused yang menggambarkan sifat diri dan harga diri. Duval and Wicklund 

(1972), dalam A theory of objective self awareness (OSA), mengatakan bahwa 

pemahaman diri bisa dilakukan melalui evaluasi diri. Memahami diri dalam 

hal ini adalah melalui, pikiran, perasaan dan tingkah laku melalui suatu proses 

yang melihat kedalam diri dan standard kebenaran yang ada (Duval & Silvia, 

2001, hlm. 4). Selain itu kesadaran diri (self awareness) didefinisikan sebagai 

suatu kecerdasan emosional didalam diri seorang individu (Goleman, 1995 

dan 1998; Boyatzis, 1999). Self Awareness merupakan kemampuan untuk 

menyadari dan memahami emosi, perasaan, pikiran tentang  suasana hati dan  

dorongan hati yang ada dalam diri seseorang  untuk  melakukan  sesuatu serta 

menyadari pengaruh perasaannya dalam berinteraksi dengan orang lain. 

Kesadaran diri dapat mengetahui apa yang dirasakan seseorang pada suatu 

saat, dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri 

sendiri dan memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri, dan 

kepercayaan diri yang kuat. 

 Menurut Brigham (dalam Sosiawan, 2009) self awareness merupakan 

keadaan pada manusia ketika mengarahkan perhatiannya ke dalam untuk 

memfokuskan pada diri sendiri atau derajat perhatian yang diarahkan ke dalam 

untuk memusatkan perhatian pada aspek diri. Self awareness dapat berfokus 

pada dua situasi, yaitu :  
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1. Secara pribadi dimana individu fokus pada aspek yang relatif terjadi pada   

diri sendiri seperti mood, persepsi dan perasaan. Individu yang memiliki 

self awareness jenis ini dominan akan lebih cepat memproses informasi 

yang mengacu pada dirinya dan memiliki gambaran tentang diri sendiri 

yang lebih konsisten dikenal dengan private self awareness. 

 

 

 

2. Secara umum dimana individu fokus pada aspek tentang diri yang tampak   

 atau terlihat pada orang lain seperti penampilan dan tindakan sosial. 

 Individu yang memiliki self awareness seperti ini akan cenderung 

 menaruh perhatian pada identitas sosialnya dan reaksi orang lain pada 

 dirinya, sehingga disebut dengan public self awareness. 

 

  Secara operasional definisi self awareness dalam penelitian ini adalah 

komponen kecerdasan emosional yang pertama dan mempunyai satu 

pemahaman emosi kekuatan, kelemahan, kebutuhan dan pendorong diri 

sendiri yang dilakukan dengan kesadaran diri. Self awareness individu yang 

tinggi bukan berarti mencerminkan individu tersebut sangat kritis atau tidak 

realistis, namun mereka cenderung lebih jujur dengan diri mereka sendiri. 

Individu dengan kesadaran diri yang tinggi akan mengetahui bagaimana 

perasaan mereka mempengaruhi diri sendiri, orang lain dan kinerja mereka. 

Dengan demikian bila orang sadar diri, maka individu tersebut mengetahui 

bahwa dirinya bisa mengatasi perasaannya sendiri dan akan mengalihkan rasa 

frustasi dan emosi pada hal yang lebih membangun. 

  

b.  Bimbingan Kelompok melalui Teknik Role Playing 

Bimbingan kelompok merupakan teknik bimbingan yang menggunakan 

kelompok dalam upaya memberikan bantuan kepada individu (Surya dan 

Natawidjaja, 1986, hlm. 103). Teknik kelompok yang dimaksud disini adalah 

penggunaan situasi interaksi sosial-psikologis yang terjadi dalam kelompok untuk 
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keperluan pencapaian tujuan bimbingan. Sejalan dengan pendapat sebelumya, 

Rusmana (2009, hlm. 13) mendefinisikan bimbingan kelompok sebagai berikut. 

 

Bimbingan kelompok sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada 

individu melalui suasana kelompok yang memungkinkan setiap anggota 

untuk belajar berpartisipasi aktif dan berbagi pengalaman dalam upaya 

pengembangan wawasan, sikap dan atau keterampilan yang diperlukan dalam 

upaya mencegah timbulnya masalah atau dalam upaya pengembangan diri.  

 

Sementara itu teknik role playing adalah suatu alat belajar untuk 

meningkatkan keterampilan dan  pengertian mengenai hubungan antar manusia 

dengan jalan memerankan situasi-situasi yang paralel dengan apa yang terjadi 

dalam kehidupan sebenarnya (Romlah, 2001, hlm. 34). Role playing digunakan 

untuk membantu individu dalam meningkatkan pemahaman yang lebih baik 

terhadap diri mereka sendiri, orang lain, atau untuk latihan perilaku (Brown, 1994, 

hlm. 58). 

     Teknik role playing yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebuah 

kegiatan yang memainkan suatu peran yang dipimpin oleh pemandu  (fasilitator) 

yang bertujuan untuk menciptakan spontanitas dan kreativitas untuk 

menghilangkan tekanan-tekanan yang menghambat peserta didik kelas XII SMA 

Laboratorium Percontohan UPI Bandung Tahun ajaran 2014-2015. Hal ini 

dilakukan agar peserta didik mengekspresikan dirinya dengan melakukan 

eksplorasi atas wawasan mengenai dirinya sendiri serta mengembangkan 

kemampuan mengenal diri sendiri melalui tahapan bermain peran seperti yang 

sudah dijelaskan dalam Bab 2.  

 

3. 4. Pengembangan Instrumen Penelitian 

3.4.1. Penyusunan Instrumen Self Awareness 

 Pengembangan instrumen pada penelitian ini mengadaptasi instrument 

penelitian tentang indikator self awareness dengan melakukan translation. 

Didalam pengembangan angket ini disampaikan  bahwa self awareness, adalah  

kemampuan seseorang yang ada didalam hati untuk dapat menguasai dirinya. 

Angket tersebut dikembangkan atas dasar perspektif kajian Important Areas of 
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Self Awareness dari Allan & Waclawski (1999); Atwater & Yammarino (1992); 

Goleman (1998b); Judge et al, (2003); Parker & Kram (1993); Sosik & Megerian 

(1999); Cools & Van den Broeck (2007). Ada 5 area penting didalam  self 

awareness yang dapat membangun kesuksesan seorang individu didalam 

meningkatkan potensi dirinya: 

1. Kecerdasan Emosi (Emotional Intelligence): Mengidentifikasi 

kesadaran emosi dan cara mengontrolnya;  kemampuan  untuk  dapat  

mengatur diri sendiri dan hubungan dengan orang lain.  

 

2. Nilai-nilai Pribadi (Personal Values): Mengidentifikasi standar        

pribadi dan penilaian moral; dinamika terhadap perilaku seseorang 

yang merupakan kesatuan dari sikap, orientasi dan tingkah laku 

dalam pribadi orang tersebut misalnya: baik-buruk, berguna-tidak 

berguna, diinginkan-tidak diinginkan, benar-salah, bermoral-tidak 

bermoral. 

 

3. Gaya Kognitif (Cognitive Style): Mengidentifikasi perolehan 

informasi dan melakukan evaluasi; mengacu pada perilaku individu 

dalam mengumpulkan dan memproses informasi. Bentuk proses yang 

terjadi biasanya melalui interpretasi, menghakimi atau melakukan 

respon terhadap informasi tersebut. 

 

4. Orientasi terhadap perubahan (Orientation Toward Change): 

Mengidentifikasi penyesuaian dan tanggung jawab; fokus pada 

metode yang digunakan individu untuk mengatasi perubahan dalam 

lingkungan mereka.  

 

5. Evaluasi Diri (Core Self Evaluation): Mengidentifikasi atribut 

kepribadian yang mendasar seperti: self esteem, self efficacy, self 

control dan kestabilan emosi yang berpengaruh terhadap kebahagiaan 
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individu tersebut; membangun aspek penting dari kepribadian untuk 

dapat dikembangkan.  

 

3.4.2. Kisi-kisi Instrumen Self Awareness 

 Kuesioner ini terdiri dari 5 dimensi self awareness. Setiap bagian ada 

pernyataan dan pertanyaan untuk mengukur tingkatan self awareness dari peserta 

didik SMA yang masing-masing terdiri dari: kecerdasan emosi 12 item, nilai 

pribadi 36 item, gaya kognitif 18 item, orientasi terhadap perubahan 29+16 item, 

evaluasi diri 12 item, seperti yang terlihat dalam tabel dibawah: 

 

 

 

Tabel 3.1 

Kisi-kisi Instrumen Self Awareness Sebelum Validitas 

No Dimensi Aspek Item Model 

Jawaban 

∑ 

1 Kecerdasan 

Emosi 

1. Kesadaran emosi 

2. Pengontrolan 

terhadap Emosi 

(Keseimbangan) 

3. Diagnosa terhadap 

Emosi (Empati) 

4. Tanggapan 

terhadap Emosi 

1, 5, 9 

2, 6, 10 

 

 

3, 7, 11 

 

4, 8, 12 

Pilihan 

Ganda 

3 

3 

 

 

3 

 

3 

2 Nilai-Nilai 

Pribadi 

1. Mengidentifikasi 

standar pribadi  

2. Pertimbangan 

moral 

4, 5, 7, 9,  11, 

12 

1, 2, 3, 6,  8, 

10 

Indeks 6 

 

6 

  1. Mengidentifikasi 

standard pribadi  

2. Pertimbangan 

moral 

1, 6, 11, 9, 10 

 

2, 3, 4, 5, 7, 8, 

12 

 5 

 

7 

  1. Mengidentifikasi 

standard pribadi  

2. Pertimbangan 

moral 

1, 2, 3, 5, 11 

 

4, 6, 7, 8, 9, 

10, 12 

 5 

 

7 

 

3 Gaya 

Kognitif 

1. Pengetahuan 

2. Perencanaan 

 

3. Kreatifitas 

5, 8 11, 14 

1, 3, 6, 9, 12, 

15, 17 

2, 4, 7, 10, 13, 

16, 18 

Skala 

Likert 

4 

7 

 

7 
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4 Orientasi 

terhadap 

Perubahan 

1. Mengidentifikasi 

kemampuan 

beradaptasi 

 

2. Bertanggung jawab 

4, 8, 9, 11, 12, 

13, 14, 18, 20, 

22, 24, 25, 27, 

29 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 

10, 15, 16, 17, 

19, 21, 23, 26, 

28 

Dikotomi 14 

 

 

 

15 

  1. Mengidentifikasi 

kemampuan 

beradaptasi 

2. Bertanggung jawab 

2, 4, 7, 8, 9, 

11, 13,  

 

1, 3, 5, 6, 10, 

12, 14, 15, 16 

Skala 

Likert 

7 

 

 

9 

5 Evaluasi 

Diri 

1. Self Esteem 

2. Self Efficacy 

3. Kestabilan Emosi 

4. Locus of control 

2, 4 

1, 3, 6, 8 

10, 12 

5, 7, 9, 11 

Skala 

Likert 

2 

4 

2 

4 

  Kisi-kisi instrumen merupakan important areas of self awareness dan menjadi 

bagian yang sangat penting dari peningkatan self awareness individu  yang 

diadaptasi oleh penulis seperti disebutkan dalam tabel dibawah ini : 

 

Tabel 3.2 

Dimensi Self Awareness 

No Dimensi Aspek Penjabaran 

1 Kecerdasan 

Emosi 

1. Kesadaran emosi 

 

2. Pengontrolan 

terhadap Emosi 

(Keseimbangan) 

3. Diagnosa terhadap 

Emosi (Empati) 

 

4. Tanggapan 

terhadap Emosi 

1. Kemampuan untuk 

mendiagnosa dan mengenali 

emosi diri. 

2. Kemampuan untuk mengontrol 

emosi diri. 

3. Kemampuan untuk mengenali 

emosi sendiri pada saat 

berinteraksi dengan orang lain. 

4. Kemampuan untuk dapat 

merespon tanda emosi diri 

dengan tepat. 

2 Nilai-Nilai 

Pribadi 

1. Mengidentifikasi 

standar pribadi  

2. Pertimbangan 

moral 

Standar  pribadi dan penilaian 

moral yang dilakukan 

merupakan dinamika terhadap 

perilaku seseorang yang 

merupakan kesatuan dari sikap, 

orientasi dan tingkah laku 

dalam pribadi orang tersebut 

misalnya: baik-buruk, berguna-

tidak berguna, diinginkan-tidak 

1. Mengidentifikasi 

standard pribadi  

2. Pertimbangan 

moral 
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1. Mengidentifikasi 

standard pribadi  

2. Pertimbangan 

moral 

diinginkan, benar-salah, 

bermoral-tidak bermoral. 

3 Gaya 

Kognitif 

1. Pengetahuan 

2. Perencanaan 

3. Kreatifitas 

Gaya kognitif didasari oleh 

peningkatan individu dalam 

melihat, menafsirkan dan merespon 

informasi dengan cara tertentu. 

Gaya kognitif didasari oleh 2 

dimensi :  

1.Cara kita memperoleh informasi 

1. 2.Cara kita mengevaluasi dan 

bertindak atas informasi tersebut 

4 Orientasi 

terhadap 

Perubahan 

1. Mengidentifikasi 

kemampuan 

beradaptasi 

2. Bertanggung jawab 

 

 

Ada 2 Dimensi didalam Orientasi 

terhadap perubahan : 

1. Tolerance of Ambiguity, 

akan melihat kemampuan 

individu untuk dapat 

mengatasi situasi yang tidak 

pasti dan terkadang sulit 

untuk mengambil suatu 

keputusan. 

2. Locus of Control, sikap 

individu untuk dapat 

mengembangkan dirinya 

sehingga dapat mencapai 

tujuan yang diinginkan. 

1. Mengidentifikasi 

kemampuan 

beradaptasi 

2. Bertanggung jawab 

5 Evaluasi 

Diri 

1. Self Esteem 

2. Self Efficacy 

3. Kestabilan Emosi 

4. Locus of control 

(internal) 

Peningkatan terhadap individu yang 

melakukan evaluasi diri  akan 

terlihat dengan adanya: 

1. 1. Perbedaan kepribadian. 

2. 2. Kepuasan terhadap peningkatan    

3.     hasil kerja. 

4. 3. Kepuasan terhadap peningkatan  

5.     prestasi. 

4.Kebahagiaan hidup, bermanfaat, 

mampu,  

    stabil dan bisa mengontrol 

dirinya  

    dalam bersosialisasi. 

 

3.4.3.Pedoman Skoring 

 Skala yang dipergunakan dalam kuesioner self awareness ini mengacu 

pada skala likert, pilihan ganda, skor dikotomi dan stage development. Kuesioner 
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ini merupakan alat untuk memperoleh kategori rendah, sedang dan tingginya self 

awareness peserta didik. Pengelompokkan data untuk profil self awareness 

peserta didik SMA kelas XII berdasarkan tiga kategori yaitu tinggi, sedang, 

rendah.  Berdasarkan hasil adaptasi yang dilakukan oleh peneliti, tabel dibawah 

ini adalah kategori yang ada untuk self awareness assessment: 

 

 

 

 

 

Tabel 3.3 

   Kategori Skor Self Awareness Assessment 

Rentang Skor Kategori Kualifikasi 

> 60 Top quartile Peserta didik menyadari dan 

memahami emosi yang 

terjadi pada dirinya. Mereka 

mengetahui batas-batas 

norma yang perlu dijaga 

dan berpikir untuk 

mengelola emosi yang 

dirasakan agar perilakunya 

masih berada dalam 

ambang batas tersebut.  

56-59 Second quartile Peserta didik tersebut 

menyadari emosi apa yang 

mereka rasakan namun 

cenderung menerima begitu 

saja emosi yang sedang 

terjadi dan tidak memahami 

emosi tersebut lebih jauh. 

Pada akhirnya mereka tidak 

berusaha untuk beradaptasi 

dengan emosi yang muncul.  

51-55 Third quartile Peserta didik pada kategori 

rendah memiliki 

karakteristik self awareness 

yang selalu tenggelam 
< 50 Bottom quartile 
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dalam emosinya dan tidak 

mampu keluar dari situasi 

ini, mereka tidak 

memahami emosinya 

sendiri sehingga bisa mudah 

larut terbawa emosi. 

 

3. 5. Uji Coba Instrumen dan Pengumpulan Data 

3.5.1. Uji Kelayakan Instrumen Self Awareness 

 Untuk melihat validitas isi instrument penelitian ini, maka dilakukan 

judgment oleh bapak Dr. Nur Hudayah, M.Pd. ahli yang diminta untuk 

memvalidasi materi (content), konstruk (construct) dan redaksi instrument 

penelitian yang diadaptasi oleh peneliti untuk mengukur tingkat self awareness 

peserta didik kelas XII SMA.  

 Hasil uji validasi ini berupa penilaian pada setiap item instrument yang 

dikelompokkan dalam kualifikasi memadai atau tidak memadai. Sebelum 

melakukan uji validitas terlebih dahulu dilakukan uji keterbacaan pada peserta 

didik kelas XII yang tidak menjadi sampel penelitian.  

 Uji keterbacaan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keterbacaan dari 

tiap item pernyataan. Berdasarkan hasil diskusi, peneliti melakukan beberapa 

perubahan dalam penyusunan kalimat agar mudah dimengerti dan dipahami, 

cukup akurat dan memiliki tata bahasa yang baik dan terbebas dari kesalahan-

kesalahan teknis lainnya (Crocker & Algina, 1986). 

 

3.5.2.Uji Validitas Instrumen Self Awareness 

 Hal pertama yang dilakukan sebelum melakukan penelitian yaitu menguji 

validitas kuesioner yang digunakan. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil 

kuesioner yang diberikan kepada responden, yang masuk ke dalam sampel, 

kemudian dilakukan pengujian terhadap kuesioner untuk mengukur tingkat 

kebaikan kuesioner. 

 Validitas menunjukkan sejauh mana relevansi pertanyaan terhadap apa 

yang ditanyakan atau apa yang ingin diukur dalam penelitian dan merupakan 
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tingkat penafsiran kesesuaian hasil antara instrumen dengan tujuan yang 

diinginkan oleh suatu instrumen (Creswell, 2012, hlm. 159). Tingkat validitas 

kuesioner diukur berdasarkan koefisien validitas yang dalam hal ini menggunakan 

koefisien korelasi item-total yang terkoreksi. Uji Validitas dalam penelitian 

dijelaskan sebagai suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang isi atau arti 

sebenarnya yang diukur. Paling tidak yang dapat kita lakukan dalam menetapkan 

validitas suatu instrument pengukuran adalah menghasilkan derajat yang tinggi 

dari kedekatan data yang diperoleh dengan apa yang kita yakini dalam 

pengukuran.  

 Pengujian validitas item pada instrumen self awareness ini menggunakan 

uji validitas nominal dan ordinal, karena indikator yang terdapat dalam 5 dimensi 

menggunakan rumus yang berbeda untuk menguji pertanyaan yang diajukan 

kepada responden melalui software program SPSS versi 20. Oleh karena itu 

korelasi yang digunakan seperti tersaji dalam tabel dibawah ini: 

 

 

Tabel 3.4 

Hasil Pengujian Validitas 

 

Variabel Item 

Valid 

Uji 

Validitas 

Jumla

h 

Item  

Non 

Valid 

Jumla

h 

Kesadaran Diri 1,2,3,4,5,6,7,8,10,1

1 

Pearson 10 9 1 

Emotional Inteligence 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

,11,12 

Pearson 12 - - 

Personal Values  

(DIT) 

Penjara, Dokter 

dan Surat Kabar 

Pearson 36 - - 

Cognitive Style Indicator 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

,11, 

12,13,14,15,16,17,

18 

Pearson 18 - - 

Locus Of Control 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

,12,13,14,15,16,17,

18, 20, 21, 22, 23 

Point 

Biserial 

20 6, 19, 

21 

3 

Tolerance of Ambiguity 

Scale 

1,3,4,6,7,8,9,10,11, 

12,13,14,15 

Pearson 14 2,5 2 

Core Self-Evaluation 

Scale 

2,4,6,7,8,9,10,12 Pearson 8 1,3,5,

11 

4 
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 Uji validitas yang dilakukan untuk mengukur item pertanyaaan dalam 

bentuk ordinal dan skor dilakukan melalui teknik korelasi pearson yang 

menyatakan bahwa pertanyaan penelitian dapat dikatakan valid jika nilai koefisien  

validitasnya ≥ 0,3. Berdasarkan tabel 3.4 diatas, ada 1 item untuk kesadaran diri 

yang tidak valid karena validitasnya 0,28 sehingga kurang dari 0,3 sementara 

untuk cognitive style indicator semua item valid karena ≥ 0,3.Untuk Emotional 

Inteligence semua item valid, 2 item untuk tolerance of ambiguity dan 4 item 

untuk core self evaluation tidak valid karena karena ≤0,3.  

Uji validitas untuk dimensi Locus of Control yang merupakan skor 

dikotomi dilakukan melalui program excel dengan menggunakan korelasi point 

biserial (rpbis). Ditemukan 3 item yang masing-masing nilai korelasi point 

biserial < 0,19, hal ini menunjukkan bahwa item tersebut harus dibuang. Kriteria 

baik tidaknya butir soal menurut Ebel dan Frisbie (dalam Salirawati 1991, hlm. 

232) dalam Essentials of Educational Measurement adalah bila korelasi point 

biserial: >0.40=butir soal sangat baik; 0.30 - 0.39=soal baik, tetapi perlu 

perbaikan; 0.20 - 0.29=soal dengan beberapa catatan, biasanya diperlukan 

perbaikan; < 0. 19=soal jelek, dibuang, atau diperbaiki melalui revisi. Adapun 

tingkat kesukaran butir soal memiliki skala 0 - 1. Semakin mendekati 1 soal 

tergolong mudah dan mendekati 0 soal tergolong sukar. 

Untuk mengungkap data personal values perkembangan moral yang 

merupakan salah satu dimensi self awareness digunakan kuesioner dalam bentuk 

tes situasi yang diadaptasi dari DIT model Rest (1974). Bentuk DIT yang 

digunakan dalam studi ini  ialah  versi pendek yang terdiri atas tiga ceritera. 

Ketiga ceritera yang dipilih sesuai dengan  rekomendasi Rest (1974) yaitu  

ceritera narapidana, dokter dan buletin. Teknik Penyekoran DIT ini mengikuti 

langkah-langkah sebagai berikut (Kartadinata, 1988, hlm. 145-148). 

 Pertama,  penelaahan konsistensi jawaban dengan cara membandingkan 

timbangan subjek terhadap keduabelas isu yang ditimbang dengan peringkat 

empat isu terpenting yang dipilihnya. Jawaban subjek dikatakan konsisten jika 

peringkat pertama isu terpenting menduduki rating tertinggi dalam pertimbangan 
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yang diberikan. Demikian pula untuk peringkat isu terpenting ke 2, 3 dan 4 dilihat 

konsistensinya dengan rating pertimbangan terhadap isu tersebut. Menurut Rest 

(1974) penelaahan konsistensi bisa diprioritaskan kepada peringkat isu terpenting 

pertama dan kedua. Jika subjek menunjukkan ketidakkonsistenan jawaban sama 

dengan atau lebih dari delapan (dari seluruh ceritera), maka seluruh protokol 

jawaban subjek tidak diolah. Berdasarkan penemuan empirik pada saat uji coba, 

toleransi ketidakkonsistenan jawaban subjek ditetapkan  sama dengan atau lebih 

dari enam.  

Kedua, penyekoran DIT untuk setiap subjek dengan menggunakan format 

sebagai berikut: 

Ceritera Tahap 

 2 3 4 5 6 P 

Narapidana       

Dokter       

Buletin       

Jumlah       

 

Untuk keperluan penyekoran hanya diperhatikan empat isu terpenting yang 

dipertimbangkan subjek. Selanjutnya mengidentifikasikan kedalam tingkat 

perkembangan mana keempat isu terpenting itu bisa dikategorikan. Mengacu pada 

panduan itu, kemudian memberi skor terhadap empat isu terpenting yang dipilih 

dengan bobot 4 untuk terpenting pertama, 3 untuk terpenting kedua, 2 untuk 

terpenting ketiga, dan 1 untuk terpenting keempat. Skor tersebut ditulis pada 

lembar penyekoran sesuai dengan tahap perkembangan yang ditunjukkan oleh isu 

terpilih. Kemudian menjumlahkan skor pada setiap kolom untuk memperoleh skor 

tahap perkembangan. Skor P diperoleh dengan menjumlahkan skor tahap 5 dan  6 

baik untuk setiap ceritera maupun keseluruhan. Skor P ini bisa ditafsirkan sebagai 

skor pertimbangan moral subjek dalam mengambil keputusan. Setelah diperoleh 

jumlah pada setiap tingkatan, selanjutnya adalah menghitung skor indeks yang 

diperoleh dari rasio skor nyata dengan skor ideal. Skor ideal diperoleh dari k x 4, 

dimana k adalah banyak isu yang termasuk ke dalam tingkat tertentu sebagaimana 

disajikan dalam panduan penyekoran, sedangkan angka 4 adalah skor maksimal 

ideal untuk setiap isu. 

 



 

 
Susilowati, 2015 
EFEKTIVITAS BIMBINGAN KELOMPOK MELALUI TEKNIK ROLE PLAYING UNTUK PENINGKATAN 
SELF AWARENESS PESERTA DIDIK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

56 

3.5.3. Uji Reliabilitas Instrumen Self Awareness 

Selain harus valid, instrumen juga harus memenuhi standar reliabilitas. 

Nilai reliabilitas menunjukkan tingkat konsistensi instrumen penelitian pada 

waktu dan tempat yang berbeda, artinya ketika instrumen tersebut diujikan pada 

waktu yang berbeda atau responden yang berbeda akan mendapatkan hasil yang 

sama. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana tingkat konsistensi pengukuran dari 

suatu responden ke responden yang lain atau dengan kata lain sejauh mana 

pertanyaan dapat dipahami sehingga tidak menyebabkan beda interpretasi dalam 

pemahaman pertanyaan tersebut.  

Pengujian reliabilitas bertujuan untuk melihat kestabilan suatu instrumen 

atau mengukur suatu instrumen yang mampu menghasilkan skor-skor secara 

konsisten. Reliabilitas instrumen dihitung dengan cara mengkorelasikan antara 

data instrumen yang satu dengan data instrumen yang dijadikan equivalent. Bila 

korelasi positif dan signifikan, maka instrumen dapat dinyatakan reliabel. 

(Sugiono, 2011). 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas  pada item soal instrumen self awareness 

maka diperoleh hasil skala statistik pada tabel seperti dibawah ini: 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Reliabilitas  

Variabel Koefisien 

Reliabilitas 

Teknik Perhitungan N of Items 

Kesadaran Diri .815 Cronbach's Alpha 10 

Emotional Inteligence .291 Cronbach's Alpha 12 

Personal Values (DIT) .181 Cronbach's Alpha 36 

Locus of Control .575 KR-20 20 

Cognitive Style Indicator .802 Cronbach's Alpha 18 

Tolerance of Ambiguity Scale .755 Cronbach's Alpha 14 

Core Self-Evaluation Scale .824 Cronbach's Alpha 8 

 

        Ada 2 teknik perhitungan koefisien reliabilitas yang digunakan disini, 

yaitu:  

1.Teknik perhitungan koefisien reliabilitas dengan menggunakan Koefisien 

Reliabilitas Alpha. Rumusan Koefesien Reliabilitas untuk instrumen 

penelitian yang berupa skor berskala ukur ordinal, digunakan persamaan 
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koefesien-α (Cronbach, 1951).  

 

2.Teknik perhitungan koefisien reliabilitas untuk data nominal digunakan 

koefisien reliabilitas Kuder-Richardson (KR-20). Selanjutnya untuk 

memperoleh indeks reliabilitas item dengan menggunakan rumus KR-20 

melalui program excel.  Item-item yang memiliki nilai di atas 0,2 memiliki 

kriteria baik dan valid, kemudian dihitung koefisien reliabilitas dengan point 

biserial. 

 

Statistik pada tabel 3.5. di atas menunjukkan hasil uji koefisien reliabilitas 

α self awareness pada masing-masing dimensi berbeda satu sama lain.  Pada 

kesadaran diri bernilai 0,815, cognitive style bernilai 0,802, tolerance of ambiguity  

bernilai 0,755 dan  core self evaluation 0,824 yang bermakna instrumen tersebut 

reliabel atau dapat diandalkan. Sementara itu koefisien reliabilitas instrumen self 

awareness dalam dimensi locus of control  bernilai 0,575, sehingga bermakna ada 

hubungan yang cukup erat (Guilford, 1956). Untuk personal value (DIT) 

koefisien reliabilitas bernilai 0.181, hal ini menjelaskan bahwa kemampuan 

peserta didik untuk hidup bersama atas dasar prinsip keadilan dan kebenaran yang 

universal serta kemampuan menyelesaikan konflik antara kepentingan pribadi dan 

lingkungan dan antara hak dengan kewajiban masih harus ditingkatkan. Demikian 

pula dengan emotional intelligence bernilai  0,291 yang bermakna harus lebih 

ditingkatkan lagi bila peserta didik ingin meningkatkan self awarenes dengan cara 

berpikir dan memberi tanggapan terhadap setiap situasi yang ada.  

 

3.5.4. Kategori Tingkat Self Awareness 

Penentuan kategorisasi tingkat self awareness assessment sesuai dengan 

skoring yang sudah diadaptasi disajikan dibawah ini. Berdasarkan pembagian 

kategori tersebut maka dilakukan pemilihan untuk perlakuan intervensi melalui 

bimbingan kelompok dengan teknik role playing terhadap siswa yang berada 

dalam kategori rendah. 

Tabel 3.6 
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Kategori Tingkat Self Awareness 

 

 

 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah mengenai self awareness 

peserta didik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan: 1) angket kuisioner self awareness, yaitu untuk memperoleh 

informasi yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian, dan untuk 

memperoleh informasi dengan reliabel dan validitas yang tinggi mengenai self 

awareness peserta didik,  2)  observasi, sebagai teknik pengumpulan data yang 

spesifik karena tidak terbatas pada orang saja, melainkan juga obyek alam yang 

lain. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini telah dirancang secara 

sistematis untuk mengamati perilaku peserta didik dengan menggunakan 

instrumen yang sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. 3) wawancara, untuk 

memperoleh informasi data yang lebih mendalam mengenai self awareness 

peserta didik. Wawancara yang dilakukan tidak terstruktur, sehingga peneliti lebih 

banyak mendengarkan untuk mengajukan pertanyaan berikut yang lebih terarah.  

Langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara:  1) observasi atau pengamatan yang dilakukan pada saat peneliti melakukan 

PPL di SMA Laboratorium Percontohan UPI, 2) wawancara atau interview 

kepada peserta didik untuk mendapatkan informasi atas kesadaran diri mereka 

didalam melakukan kegiatan sehari-hari,  3) menyebarkan kuesioner instrumen 

self awareness yang sudah divalidasi oleh ahli, untuk mengetahui tingkatan self 

awraeness dari peserta didik selama ini  dan perubahan seperti apakah yang 

terjadi setelah intervensi dilakukan, 4) mengisi jurnal dan format-format yang 

sudah disediakan peneliti untuk menjaring informasi lebih detail mengenai kesan 

dan pesan serta hasil sebelum dan sesudah intervensi melalui program bimbingan 

kelompok  dengan teknik  role playing. 

 Interval Skor Kategori Frekuensi Persentase 

1 >60 Tinggi 19 11% 

2 56-59 Sedang 69 38% 

3 <47-55 Rendah 92 51% 
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3.7. Rancangan Intervensi Bimbingan Kelompok melalui Teknik Role 

Playing untuk Peningkatan Self Awareness Peserta didik SMA Laboratorium 

Percontohan Universitas Pendidikan  Indonesia  Bandung Tahun Ajaran 

2014-2015. 

A. Rasional  

 Kehidupan peserta didik dalam usia remaja cenderung memilih segala 

sesuatu yang diinginkan secara instan, sehingga mereka terlihat tidak  suka 

berjuang dan berusaha. Namun hal ini tidak menandakan bahwa semua remaja 

tidak produktif dan aktif. Dalam perkembangannya sebagai seorang remaja,  

banyak hal yang terlibat untuk menjadikan mereka sebagai individu yang 

potensial dimana salah satunya adalah self awareness atau kesadaran diri 

untuk meningkatkan setiap kompetensi yang dimiliki. 

 Masa remaja merupakan masa yang dianggap sebagai masa topan badai 

dan stress (storm and stress). Remaja memiliki keinginan bebas untuk 

menentukan  nasib  sendiri.  Apabila  keinginan mereka terarah dengan baik, 

maka diharapkan peserta didik dapat termotivasi belajar secara mandiri untuk 

mewujudkan potensi diri menjadi menakjubkan. 

 Self awareness atau kesadaran diri para remaja pada masa tersebut akan 

mengalami  perubahan yang dramatis, dimana mereka sangat  rentan  terhadap  

pendapat orang lain. Mereka menganggap bahwa orang lain sangat  

mengagumi  atau  selalu  mengkritik mereka seperti mereka  mengagumi atau 

mengkritik diri mereka sendiri. Anggapan itu membuat remaja sangat  

memperhatikan  diri  mereka (egocentris) dengan citra yang direfleksikan  

(self-image).  

      Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada saat melaksanakan 

PPL di SMA Laboratorium Percontohan UPI Bandung, peneliti melakukan 

observasi melalui wawancara dan need assessment. Kesimpulan sementara 

yang didapat oleh peneliti terhadap peserta didik kelas XII adalah kurangnya 

kemampuan peserta didik untuk  dapat mengenal dirinya sendiri. Sehingga 

apapun yang dilakukan saat ini lebih mengarah kepada situasi diluar kendali 
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mereka. Hal ini juga terlihat pada saat dilakukan bimbingan klasikal dan 

kelompok, dimana peserta didik belum menyadari  potensi diri sendiri untuk 

memutuskan Perguruan Tinggi mana yang akan dituju. Mengingat self 

awareness itu sangat penting, maka jika individu tidak memiliki kesadaran diri 

untuk mengenal dirinya, individu tersebut tidak memiliki tanggung jawab 

untuk melaksanakan keputusannya sendiri. 

  Pemberian layanan bimbingan konseling melalui bimbingan kelompok 

dengan teknik role playing dapat dilakukan untuk melatih peserta didik dalam 

mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Bimbingan kelompok merupakan 

bantuan kepada individu yang dilaksanakan secara kelompok dengan 

membahas masalah-masalah pribadi, sosial, pendidikan dan pekerjaan 

(Nurihsan, 2010, hlm. 23). Pelaksanaan bimbingan kelompok dilakukan secara 

bersamaan dalam satu kelompok dengan membahas topik permasalahan yang 

sedang terjadi di lingkungan peserta didik, baik permasalahan yang 

berhubungan dengan diri peserta didik, lingkungan sosial, belajar dan karir. 

Hesley (Syamsu Yusuf LN, 2006, hlm. 84-85) mengemukakan tugas-

tugas perkembangan remaja salah satunya adalah aspek perencanaan dan 

pengambilan keputusan. Gambaran perilaku yang terlihat antara lain mampu 

mempertimbangkan berapa lama menyelesaikan sekolah, dapat merencanakan 

apa yang akan dilakukan setelah tamat sekolah, dapat memilih program studi 

yang sesuai dengan minat kemampuannya, dapat mengambil keputusan 

ditempat mana akan bekerja. 

Namun pada kenyataannya kebanyakan peserta didik masih belum 

mengetahui program studi yang akan dipilihnya maupun jenis pekerjaan yang 

sesuai dengan minat bakat dan kemampuannya. Beberapa peserta didik 

mengaku bingung untuk menentukan pilihan dalam memilih jurusan, 

menentukan perguruan tinggi mana yang kelak akan dimasuki. Kebingungan 

peserta didik itu disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya belum tahu minat, 

bakat dan kemampuannya, kebimbangan  antara yang dipilihnya dan prospek 

kedepannya, maupun masih adanya ketergantungan orang tua yang 

mengangap bahwa pilihan orang tua adalah yang terbaik. 
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Dari fenomena yang dipaparkan diatas, diperlukan upaya serius untuk 

dapat membuka kesadaran diri dari setiap peserta didik dalam menentukan 

apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bimbingan 

dan konseling merupakan salah satu komponen yang berperan untuk dapat 

meningkatkan potensi peserta didik termasuk didalam meningkatkan 

kemampuan untuk dapat menyadari dan bertanggung jawab atas apa yang di 

inginkan. 

Berdasarkan hasil pretest yang dilakukan pada peserta didik kelas XII 

SMA Laboratorium Percontohan UPI Bandung tahun ajaran 2014-2015 

diperoleh hasil 19 orang peserta didik memiliki self awareness yang rendah, 

73 peserta didik memiliki self awareness sedang, 69 orang peserta didik 

memiliki self awareness tinggi dan 19 orang peserta didik memiliki  self 

awareness sangat tinggi.  Peserta didik dengan kategori self awareness rendah 

dan sedang, harus mendapatkan bimbingan dari guru BK untuk mereka 

belajar mengatasi berbagai permasalahan yang ada dengan self awareness. 

Layanan melalui bimbingan kelompok kepada peserta didik tersebut dapat 

dilakukan untuk peningkatan self awareness. Keberhasilan yang diperoleh 

dilakukan dengan cara menjaga setiap perkataan yang disampaikan kepada 

para peserta didik, agar mereka tidak merasa bahwa mereka berada dalam 

kemampuan yang tidak baik, guru harus  membimbing mereka agar dapat 

bersikap terbuka mengenai permasalahan yang dihadapinya.  

Upaya tersebut belum cukup untuk menangani peserta didik dengan self 

awareness rendah dan sedang, karena banyak hal-hal pendukung  yang harus 

diperhatikan dan dilakukan untuk peningkatan self awareness peserta didik 

melalui teknik role playing.  

Teknik role playing dipilih dengan memperhatikan dimensi  kesadaran 

diri yang melibatkan aspek cognitive style (cara berpikir dan mengambil 

keputusan), tolerance of ambiguity dan core self evaluation. Bermain 

merupakan salah satu bentuk interaksi utama antara teman sebaya dikalangan 

remaja. Bermain sebagai salah satu aktifitas yang membantu perkembangan 

remaja secara utuh baik fisik, intelektual, moral, sosial dan emosional. 
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Melalui teknik role playing, peserta didik diharapkan memiliki kesempatan 

untuk mengembangkan seluruh pikiran dan minatnya untuk selalu positif. 

Individu juga suka pada tantangan dan tidak suka melakukan tugas yang 

mudah atau sedang. Selain itu, individu sangat menghargai waktu, memiliki 

daya kreativitas dan inovatif yang tinggi dalam mencari cara mengatasi 

masalah, menyukai segala sesuatu yang mengandung resiko karena individu 

percaya diri dan yakin bahwa dirinya mampu melakukan sesuatu meskipun 

sulit. 

Atas dasar pemikiran tersebut, maka perlu dikembangkan serangkaian 

kegiatan yang terangkum secara sistematis dalam kerangka intervensi layanan 

bimbingan melalui teknik role playing untuk peningkatan self awareness 

peserta didik. 

 

B. Tujuan Intervensi 

Tujuan umum dari intervensi bimbingan kelompok melalui teknik role 

playing untuk peningkatan self awareness peserta didik, adalah : 

1. Melakukan refleksi pribadi terhadap pandangan dan penilaian orang lain 

mengenai dirinya yang akan menunjang individu (konsep diri positif).  

2. Meningkatkan rasa empati untuk dapat bisa berinteraksi dengan 

lingkungan. 

3. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri atas keputusan yang telah 

diambil. 

4. Secara spesifik, tujuan dari intervensi yang diberikan, ialah untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik dalam perencanaan dan 

pengambilan keputusan baik dalam studi lanjut maupun pekerjaannya di 

masa depan.   

5. Meningkatkan kesadaran diri peserta didik yang tergolong rendah melalui 

bimbingan kelompok dengan teknik role playing. 

 

C. Asumsi Intervensi  
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1. Role playing merupakan suatu teknik simulasi yang digunakan untuk 

pendidikan sosial. Penggunaan role playing dapat membantu siswa 

dalam mencapai tujuan afektif dan hubungan antar insani (Shaftel & 

Shaftel, 1967). Teknik role playing ini melibatkan individu yang 

melakukan interaksi dengan orang lain untuk mendapatkan konsep 

yang lebih jelas tentang tanggung jawabnya terhadap diri sendiri, 

lingkungan dan menjadikan iklim belajar yang lebih baik. 

2. Role playing dalam konteks bimbingan dan konseling merupakan 

usaha untuk memecahkan masalah melalui peragaan serta langkah-

langkah identifikasi masalah, analisa, pemeranan dan diskusi. Dalam 

tatanan sekolah, role playing dapat digambarkan sebagai suatu rentang 

rangkaian kesatuan yang berujung pada permainan bebas melalui 

proses bimbingan. Melalui role playing, peserta didik dapat 

memerankan peranannya, dengan mengeksplorasi perasaan, sikap dan 

nilai diri. 

 

D. Sasaran Intervensi  

      Intervensi melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik role 

playing diberikan kepada peserta didik kelas XII SMA Laboratorium  

Percontohan UPI Bandung Tahun Ajaran 2014-2015 yang memiliki 

kesadaran diri yang rendah, sehingga diharapkan peserta didik dapat 

meningkatkan self awareness secara optimal untuk mencapai tujuan dari 

masing-masing peserta didik. 

 

E. Prosedur Pelaksanaan Intervensi  

Tahapan intervensi teknik role playing untuk peningkatan kesadaran diri 

peserta didik adalah sebagai berikut :  

a. Peneliti memberikan pretest untuk mengetahui tingkat self awareness 

peserta didik. 

b. Peneliti mengolah data untuk mengelompokan peserta didik menjadi 

peserta didik yang mempunyai self awareness tinggi, sedang, dan rendah. 
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c. Peneliti mengumpulkan peserta didik yang memiliki self awareness yang 

rendah. 

d. Melaksanakan intervensi bimbingan kelompok melalui teknik role playing 

kepada peserta didik yang mempunyai self awareness rendah untuk 

peningkatan self awareness selama enam sesi pertemuan. 

e. Memberikan posttest diakhir intervensi untuk melihat apakah ada 

peningkatan self awareness peserta didik yang mengikuti layanan 

bimbingan kelompok melalui teknik role playing. 

 

F. Proses Intervensi Bimbingan Kelompok Melalui Teknik Role Playing 

Intervensi teknik role playing untuk peningkatan self awareness peserta 

didik dilakukan selama enam sesi. Sesi intervensi dirancang berdasarkan hasil 

pengolahan data pretest dengan kategori peserta didik yang memilki self 

awareness rendah. Penentuan jadwal intervensi dilakukan atas kesepakatan 

antara peneliti dengan anggota kelompok. Adapun gambaran sesi intervensi 

sebagai berikut:  

      Sesi ke-1 Right Mind Set. Sesi ini bertujuan membantu peserta didik  

mengarahkan fikirannya untuk selalu berfikir “saya bisa dan positif”. Hal ini 

dilakukan agar peserta didik dapat merefleksikan kesuksesanya mencapai 

tujuan dan memiliki keyakinan untuk mencapai cita-citanya.  Strategi pada 

sesi ini melalui bimbingan kelompok dengan melihat video hidden message 

of water. Peserta didik menyaksikan video, berdiskusi, melatih diri untuk 

berpikir positif dan mengisi jurnal kegiatan di akhir pertemuan. Indikator 

keberhasilan pada sesi ini yaitu berpikiran positif pada dirinya, mempunyai 

kekuatan untuk menggapai cita-citanya, mengetahui strategi pencapaian 

tujuan di masa depan. 

      Sesi ke-2 Who Am I. Pada sesi ini bertujuan membantu peserta didik 

untuk mengenali diri akan minat dan bakat sehingga memiliki kemampuan 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi yang dilakukan yaitu 

melalui bimbingan kelompok dengan memberikan tayangan slide power 

point, mengisi lembar kenali diri, dan jurnal kegiatan. Indikator keberhasilan 
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dalam sesi ini, yaitu peserta didik dapat mengetahui kekurangan dan 

kelebihan dirinya melalui kesadaran diri, serta mampu mengembangkan 

kelebihannya dengan keyakinan diri yang kuat dalam mengambil keputusan 

untuk dirinya termasuk kompetensi intrapersonalnya. 

       Sesi ke-3 berjudul Where Am I Now. Sesi ini bertujuan untuk melihat 

kedalam diri ada dimana mereka sekarang. Strategi pada sesi ini melalui 

bimbingan kelompok dengan menggunakan tayangan video today is the best 

day of my life dan jurnal kegiatan di akhir pertemuan. Indikator keberhasilan 

pada sesi ini yaitu peserta didik memiliki kemampuan untuk mengetahui 

posisi mereka secara spiritual, intelektual, emosional dan physical ada 

dimana, sehingga peserta didik mampu bersyukur dan melakukan perubahan 

untuk meningkatkan potensi diri. 

Sesi ke-4 berjudul Where Am I Going. Sesi ini bertujuan memberikan 

contoh  kepada peserta didik agar memiliki ketahanan dalam segala hambatan 

yang dihadapi dan termotivasi dalam mencapai tujuan hidup dimasa depan.  

Strategi pada sesi ini melalui bimbingan kelompok dengan menonton 

potongan tayangan video vision board  kemudian membuatnya sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai. Indikator keberhasilan pada sesi ini yaitu peserta 

didik mampu merencanakan tujuan hidupnya  sesuai dengan potensi diri 

melalui kesadaran diri. 

     Sesi ke-5 berjudul How Can I Get There. Sesi ini bertujuan membantu 

peserta didik agar memiliki kemampuan merencanakan untuk membuat target 

atas langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan yang sesuai 

dengan keyakinan diri. Strategi pada sesi ini melalui bimbingan kelompok 

dengan menggunakan tayangan slide power point kemudian mengangkat 

cerita dari salah satu anggota kelompok untuk dipecahkan bersama-sama dan 

selanjutnya mengisi jurnal kegiatan di akhir pertemuan. Indikator keberhasilan 

pada sesi ini yaitu peserta didik mampu secara aktif untuk mengarahkan 

dirinya pada suatu tujuan dan termotivasi untuk melakukan visualisasi 

terhadap apa yang telah mereka rencanakan. 
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       Sesi ke-6 berjudul Story of Great Love. Sesi ini bertujuan memberikan 

kisah inspiratif agar termotivasi dan membantu peserta didik agar 

berkomitmen atas apa yang telah dipikirkan, dirasakan melalui tindakan yang 

selaras. Hal ini dilakukan untuk  memotivasi peserta didik agar tidak mudah 

putus asa untuk mencapai tujuan yang diinginkannya.  Strategi pada sesi ini 

melalui bimbingan kelompok dengan menayangkan video Rick and Dick,  

kemudian  mengisi jurnal kegiatan di akhir pertemuan. Indikator keberhasilan 

pada sesi ini yaitu peserta didik mampu melihat apa yang telah dilakukan 

untuk mendapatkan kesuksesan dengan kemampuan diri sendiri dan yakin 

terhadap tujuan yang diinginkan. 

 

F. Evaluasi dan Indikator 

Evaluasi intervensi bimbingan kelompok melalui teknik role playing 

adalah suatu upaya untuk mengetahui keberhasilan layanan intervensi dan 

sebagai proses penilaian yang bertujuan untuk mengetahui hambatan-

hambatan yang melekat pada proses intervensi.  

Evaluasi keberhasilan intervensi self awareness peserta didik dilakukan 

setelah kegiaan intervensi dilaksanakan dengan pemberian posttest kepada 

peserta didik dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Intervensi 

dapat dikatakan berhasil apabila hasil posttest self awareness menunjukan 

peningkatan dibandingkan hasil pretest.   

Indikator keberhasilan penggunaan teknik role playing dalam 

meningkatkan self awareness yaitu:  

1. Peserta didik mampu memiliki pikiran positif untuk bisa mencapai apa 

yang dicita-citakan melalui pengelolaan emosi yang baik. 

2. Peserta didik mampu untuk memimpin pikiran, perasaan dan tindakan 

apa yang akan dilakukan untuk masa depannya. 

3. Peserta didik mampu mengenali dirinya sendiri dan apa yang 

diinginkan sesuai dengan  kelebihan dan kekurangan yang ada pada 

dirinya, dan berupaya upaya untuk memanfaatkan kelebihannya dan 

mengatasi segala kekurangannya.  
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4. Peserta didik optimis untuk melakukan perencanaan masa depannya 

yang sesuai dengan minat dan bakatnya.  

5. Peserta didik mampu memiliki keyakinan diri yang kuat sehingga 

menimbulkan motivasi untuk mencapai cita-citanya.  

6. Peserta didik bertanggung jawab atas pilihan hidup yang dibuatnya.  

 

  G.Teknik Analisis Data 

     Analisis data dilakukan setelah data dari seluruh responden atau sumber 

data lain terkumpul. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif mengenai self awareness peserta didik Kelas XII SMA 

Laboratorium Percontohan UPI. Data tersebut dibutuhkan untuk menguji 

efektivitas bimbingan kelompok melalui teknik role playing untuk 

peningkatan self awareness peserta didik.  Sebelum menguji efektivitas suatu 

intervensi,  terlebih dahulu dilakukan pengelompokkan kategori kemampuan 

self awareness peserta didik kedalam kategori tinggi, sedang, atau rendah. 

Hal ini dilakukan untuk  mengetahui gambaran umum self awareness peserta 

didik Kelas XII SMA Laboratorium Percontohan UPI. Berdasarkan 

pengelompokan tersebut, diambil beberapa peserta didik untuk dijadikan 

sampel penelitian dan diberikan  intervensi. 

     Selanjutnya, untuk menjawab rumusan masalah berkenaan pengukuran 

efektivitas bimbingan kelompok melalui teknik role playing untuk 

peningkatan self awareness peserta didik Kelas XII SMA Laboratorium 

Percontohan UPI, teknik analisis data yang digunakan adalah uji 

perbandingan 2 rata-rata wilcoxon dan man whitney test dengan sampel 

penelitian 30 orang peserta didik Kelas XII IPS 2 SMA Laboratorium 

Percontohan UPI untuk membandingkan efektivitas bimbingan kelompok 

melalui teknik role playing untuk peningkatan self awarreness. 

Uji Wilcoxon termasuk statistik nonparametrik. Statistik nonparametrik 

digunakan untuk menguji hipotesis yang tidak didasarkan pada distribusi 

tertentu, dan jenis data yang digunakan skala nominal atau ordinal (Furqon, 
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2009:5). Menurut Furqon (2009:243), mengenai uji Wilcoxon sebagai 

berikut. 

 

Uji ini sangat berguna untuk menguji tingkah laku, karena diantaranya 

 dapat  menunjukkan: a) anggota manakah dalam satu pasangan yang 

 “lebih besar dari”, yaitu yang menyatakan tanda perbedaan amatan  dalam  

setiap  pasangan, dan b) membuat rang perbedaan di dalam urutan  dengan  

memberikan harga absolutnya. 

 

 

     Teknik pengujian tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan   Software    

      Statistical Product  and Service Solutions (SPSS) versi 20. Prosedur pengujian   

      peningkatan tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, menghitung data dari 5     

      dimensi  self  awareness. Kedua, menghitung  data  skor rata-rata hasil pretest,    

      Ketiga,  menghitung data  skor  rata-rata hasil posttest, Keempat, menentukan      

      nilai uji   probabilitas syg, (α<0,05)  dengan   bantuan  SPSS  20  for windows,    

      Kelima,  efektivitas  bimbingan  kelompok  melalui teknik role playing untuk         

      peningkatan self awareness  peserta  didik dilakukan dengan menggunakan uji  

      perbandingan  2  rata-rata  wilcoxon  dan  man whitney  test   yang   dilakukan     

       dengan tahapan sebagai berikut: 

 

a) Hipotesis 

   Ho : bimbingan kelompok melalui teknik role playing tidak efektif untuk 

peningkatan self awareness peserta didik Kelas XII SMA Laboratorium 

Percontohan UPI Bandung tahun ajaran 2014-2015. 

   H1 : bimbingan kelompok melalui teknik role playing efektif untuk 

peningkatan self awareness peserta didik Kelas XII SMA Laboratorium 

Percontohan UPI Bandung tahun ajaran 2014-2015 . 

 

b) Dasar pengambilan keputusan 

Pengujian dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan skor 

pretest dan posttest pada kelompok eksperimen dan kontrol, yaitu dengan 

cara menghitung nilai selisih antara posttest dan pretest serta mengukur 

perbandingan probabilitas yang diperoleh (Sig.) dimana alpha = 0,05, yaitu 
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jika p < alpha maka Ho ditolak dan apabila p > alpha, maka Ho tidak 

ditolak.  

Maka hipotesis statistiknya adalah; 

Jika nilai p < 0,05, maka H0 ditolak  

Jika nilai p > 0,05, maka H0 tidak ditolak 

 

H. Tahap Penelitian 

        Tahap yang dilakukan dalam penelitian meliputi langkah sebagai   berikut : 

a. Survey literatur dan study pustaka untuk melakukan pengumpulan bahan 

literatur dan informasi yang berkaitan dengan judul penelitian. 

b. Melakukan identifikasi masalah tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

self awareness. 

c. Melakukan hipotesis dan menentukan variabel beserta sumber datanya. 

Kemudian menentukan data-data yang dibutuhkan seperti populasi, 

sampel dan cara pengambilan sampel, sehingga dapat menentukan subjek 

penelitian dan respondennya. 

d. Melakukan adaptasi instrument penelitian dengan menggunakan 

kuesioner. 

e. Melakukan observasi lapangan perijinan dan menyebarkan kuesioner 

yang dalam hal ini sudah merupakan pretest untuk mengetahui tingkat 

self awareness peserta didik. 

f.   Mengolah data untuk mengelompokan peserta didik menjadi peserta 

didik yang mempunyai self awareness tinggi, sedang, dan rendah 

g. Mengumpulkan peserta didik yang self awareness rendah. 

h.  Melaksanakan intervensi bimbingan kelompok melalui teknik role 

playing kepada peserta didik yang mempunyai self awareness rendah 

selama enam sesi pertemuan. 

i.   Melaksanakan posttest setelah sesi intervensi dilaksanakan.  

 

 

j.  Melakukan pengolahan data dengan program SPSS 20 untuk kemudian 
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melakukan analisa hasil pengolahan data berdasarkan hasil penelitian dan 

teori yang ada. 

k. Melakukan uji persyaratan statistik (keefektifan) tes awal ( pretest) dan 

tes akhir ( posttest) pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, 

melakukan analisis data dengan menggunakan uji menggunakan uji       

perbandingan 2 rata-rata wilcoxon  dan  man whitney test untuk 

mengetahui tingkat efektivitas sesudah perlakuan/treatment.  

l.  Menarik kesimpulan berdasarkan analisa data dan dilihat apakah sesuai 

dengan maksud dan tujuan penelitian. 


