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Abstrak 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi dari  pengamatan dan pengalaman  peneliti dalam 
pelaksanaan kegiatan PPL 2 di SMKN 1 Ngasem, bahwasannya masih banyak ditemukan siswa-
siswi yang memiliki self confident rendah. Hal ini ditunjukkan dengan perasaan nervous ketika 
diminta guru maju di depan kelas, merasa tidak yakin akan kemampuan yang dimiliki, merasa 
minder. Self confident merupakan kemampuan individu dalam meyakini kemampuan yang 
dimilikinya merasa yakin akan tindakan yang dilakukan, sehingga merasa mampu mencapai 
tujuan hidupnya dan memiliki evaluasi diri secara objektif. Penelitian ini bertujuan mengetahui 
keefektifan teknik psikodrama untuk meningkatkan self confident siswa menggunakan pada siswa 
kelas X SMKN 1 Ngasem tahun pelajaran 2017/2018. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi kelas X TGB 3, 
penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan sampel  diambil 9 siswa yang 
memiliki self confident rendah. Instrumen pengumpul data yang digunakan yakni skala self 
confident, dengan menggunakan RPLBK self confident sebagai instrumen dalam melaksanakan 
penelitian. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa self confident siswa setelah mendapatkan 
treatment menggunakan teknik psikodrama menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teknik psikodrama efektif untuk 
meningkatkan self confident. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis menggunakan uji paired 
sample t-test dengan hasil thitung = 28.267 > ttabel = 1.860, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. 

Berdasarkan simpulan penelitian ini, disarankan: (1) Bagi guru BK dapat menggunakan 
teknik psikodrama apabila suatu saat menjumpai beberapa siswa yang memiliki self confident 
rendah dan saat pemberian layanan bimbingan. (2) Bagi siswa diharapkan dapat lebih 
meningkatkan self confident, menyakini akan kemampuan yang dimiliki, belajar untuk menerima 
keadaan diri. (3) Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terkait teknik psikodrama 
ini dengan variabel yang berbeda. 

 
Kata Kunci: Teknik Psikodrama, Self Confident 

 

I. Latar Belakang 

Pada era globalisasi saat ini 

perkembangan teknologi semakin 

pesat, ditunjukkan dengan munculnya 

berbagai macam perangkat canggih 

yang didesain untuk membantu 

mempermudah pekerjaan manusia. 

Perkembangan teknologi yang kian 

meningkat, membawa manfaat luar 

biasa bagi peradaban umat manusia. 
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Manfaat tersebut dapat dilihat dengan 

munculnya smartphone, LCD 

proyektor, laptop, dan tablet pc.  

Salah satu dampak dari 

perkembangan teknologi juga 

berimbas pada bidang pendidikan. 

contohnya dalam penggunaan sumber 

belajar peserta didik, zaman dulu buku 

merupakan sumber utama dalam 

belajar, peserta didik harus membeli 

buku dengan harga yang mahal, akan 

tetapi pada zaman sekarang peserta 

didik tidak hanya dapat membeli 

namun juga dapat mendownload ebook 

secara gratis melalui internet.  

Menurut Djafar (2001) kualitas 

SDM tinggi yaitu “menguasai ilmu 

dan teknologi, mempunyai rasa 

tanggung jawab terhadap kehidupan 

manusia dan makhluk hidup lainnya 

serta merasa bahwa manusia 

mempunyai hubungan fungsional 

dengan sistem sosial”. Dalam Kualitas 

sumber daya manusia yang tinggi 

perlu adanya sikap percaya diri (self 

confident) dalam meningkatkan 

potensi-potensi yang ada, untuk dapat 

bersaing dan berkompetisi. 

Self confident dapat 

ditumbuhkan melalui penanaman 

motivasi dari dalam diri untuk 

berfikiran selalu positif dan yakin akan 

kemampuan diri sendiri. Menurut 

Pongky (2014) bahwa “orang yang 

memiliki self confident rendah atau 

kehilangan self confident memiliki 

perasaan negatif terhadap dirinya”, 

memiliki keyakinan lemah terhadap 

kemampuan dirinya dan punya 

pengetahuan yang kurang akurat 

terhadap, kapasitas yang dimilikinya. 

self' confident yang rendah mereka 

akan merasa, dirinya lemah, merasa 

dirinya tidak memiliki kemampuan, 

sehingga individu tersebut selalu 

merasa pesimis dengan apa yang dia 

lakukan. 

Berdasarkan data yang peneliti 

peroleh dari Praktek Pengalaman 

Lapangan (PPL) di SMKN 1 Ngasem 

pada bulan Agustus sampai dengan 

Oktober tahun 2017 diketahui bahwa 

siswa SMKN 1 Ngasem mengalami 

masalah kurangnya sikap self 

confident. Hal ini ditunjukkan dengan 

perasaan nervous ketika diminta guru 

maju di depan kelas, merasa malu 

ketika berada pada lingkungan yang 

baru, merasa tidak yakin akan 

kemampuan yang dimiliki, merasa, 

minder, takut ketika berada di khalayak 

ramai, takut salah, takut jika apa yang 

dilakukan akan menjadi pusat guyonan 

orang lain. Individu yang mengalami 

kurangnya self confident pasti akan 

menarik diri dari kehidupan sosial, 
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merasa dirinya tidak berharga, selalu 

cemas, gemetar, gugup, berkeringat 

dingin. 

Permasalahan lain bahwa guru 

bimbingan dan konseling tidak 

mempunyai kesempatan untuk 

memberikan layanan di kelas karena, 

tidak adanya jam bimbingan dan 

konseling. Hal ini merupakan kendala 

bagi guru bimbingan dan konseling 

untuk memberikan layanan secara 

optimal. Fenomena ini merupakan 

suatu hal yang sering terjadi pada 

setiap individu. Tugas dari guru 

bimbingan dan konseling adalah 

mengoptimalkan dalam pemberian 

layanan baik secara individu maupun 

kelompok. Banyak siswa yang 

memiliki self confident rendah, setting 

kelompok dirasa cocok untuk 

membantu siswa dalam peningkatan 

self confident, kemudian peneliti 

memilih teknik psikodrama untuk 

meningkatkan self confident siswa. 

Teknik psikodrama merupakan 

permainan peranan yang dimana 

digunakan untuk membantu individu 

agar mampu mengungkapkan tekanan-

tekanan yang dialami melalui bermain 

peran sesuai dengan masalah yang 

dihadapinya Berdasarkan pemaparan 

masalah diatas peneliti melakukan 

penelitian yang berjudul Efektifitas 

Teknik Psikodrama Untuk 

Meningkatkan Self Confident Siswa 

Kelas X TGB 3 SMKN 1 Ngasem 

Tahun Pelajaran 2017/2018. Tujuan 

dalam penelitian ini untuk mengetahui 

keefektifan teknik psikodrama dalam 

meningkatkan self confident siswa.  

 

II. Metode Penelitian 

Menurut Arikunto (2014) 

“variabel merupakan objek penelitian 

atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian”. Sedangkan 

penjelasan dari Kerlinger (dalam 

Sugiyono, 2012) “variabel adalah 

konstruk (contruck) atau sifat yang 

akan dipelajari, dikatakan suatu sifat 

yakni sebagai suatu sifat yang diambil 

dari suatu nilai yang berbeda (different 

values)”. Dalam penelitian ini variabel 

independent atau bebas adalah teknik 

psikodrama, kemudian untuk variabel 

dependen atau terikat adalah self 

confident.  

A. Pendekatan dan Teknik 

Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan 

kuantitatif yaitu pendekatan 

penelitian berupa angka-angka 

dan analisis menggunakan 

statistik. Menurut Arikunto 
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(2014) bahwa “penelitian 

kuantitatif adalah pendekatan 

penelitian yang banyak dituntut 

menggunakan angka, mulai dari 

pengumpulan data penafsiran 

terhadap data tersebut serta 

penampilan hasilnya”.  

2. Teknik Penelitian 

Teknik penelitian 

merupakan proses yang 

diperlukan dalam perencanaan 

dan pelaksanaan penelitian. 

Pada penelitian ini 

menggunakan teknik penelitian 

Pre Eksperimental Design, 

karena dalam penelitian ini 

masih terdapat variabel luar 

yang ikut berpengaruh terhadap 

terbentuknya variabel 

dependen. Desain penelitian 

yang digunakan adalah one 

group pretest-posttest design, 

yang berarti pada desain ini 

dilakukannya pretest sebelum 

dilakukannya perlakuan atau 

treatment. Dengan adanya 

pretest ini hasil perlakuan atau 

treatment dapat diketahui lebih 

akurat, karena dapat 

membandingkan hasil dari 

keadaan sebelum diberi 

perlakuan atau treatment dan 

sesudah diberi perlakuan atau 

treatment. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di 

SMKN 1 Ngasem. Sedangkan 

waktu yang digunakan untuk 

penelitian mulai bulan  

Desember 2017 sampai dengan 

Juli 2018.  

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Menurut Sugiyono (2012) 

bahwa “populasi merupakan 

wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. Populasi 

dalam penelitian ini adalah 

kelas X TGB 3 SMKN 1 

Ngasem tahun pelajaran 

2017/2018 dengan jumlah 33 

siswa.  

2. Sampel  

Menurut Arikunto (2014) 

menjelaskan bahwa “sampel 

adalah sebagian atau wakil dari 

populasi yang diteliti Teknik 

sampling” yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling, yaitu 
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pengambilan sampel dengan 

menggunakan ciri-ciri khusus 

yang sesuai dengan tujuan 

penelitian yang diangkat.  

Dalam penelitian ini 

peneliti menentukan jumlah 

sampel sebanyak 8-10 orang 

untuk dijadikan sebagai sampel 

dalam penelitian ini, hal ini 

didasarkan karena teknik yang 

digunakan termasuk dalam 

bimbingan kelompok yang 

dimana peserta yang terlibat 

dalam kelompok berjumlah 8-

10 orang.  

Instrumen yang digunakan 

untuk mengumpulkan data 

adalah skala psikologi. Menurut 

Azwar (2010) skala psikologi 

merupakan “suatu alat ukur 

yang berisi seperangkat 

pertanyaan yang disusun untuk 

mengungkap atribut tertentu 

melalui respon terhadap 

pertanyaan tersebut”. Skala 

psikologi bertujuan untuk 

mendapatkan data tentang 

bagaimana self confident siswa 

sebelum diberikan perlakuan 

dan juga untuk mengetahui 

efektifitas teknik psikodrama 

terhadap peningkatan self 

confident siswa. 

D. Analis Data  

Dalam penelitian kuantitatif 

menurut Sugiyono (2012) “analisis 

data merupakan kegiatan setelah 

data dari seluruh responden atau 

sumber data lain terkumpul”. 

Analisis data pada penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis 

gambaran mengenai self confident 

siswa sesudah dan sebelum diberi 

perlakuan teknik psikodrama, dan 

juga untuk mengetahui kefektifan 

teknik psikodrama untuk 

meningkatkan self confident siswa.  

Pada penelitian ini 

menggunakan analisis statistik 

parametric, hal ini dilihat dari uji 

normalitas yang dilakukan. Uji 

normalitas digunakan untuk 

mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak serta 

serta menunjukkan taraf signifikasi 

>0,05. Uji normalitas ini dilakukan 

melalui program SPSS 21.0 yakni 

dengan uji Shapiro Wilk. 

 

III. Hasil dan Pembahasan  

Berdasarkan hasil analisis data 

melalui uji paired sample t test, hasil t 

hitung 28,267 dan ttabel 2,306 sehingga 

28,267 > 2,306 pada taraf signifikasi 

0,05, maka H0 ditolak dan Hi diterima. 

Maka dapat disimpulkan bahwa teknik 
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psikodrama efektif meningkatkan self 

confident siswa. Berikut tabel hasil uji 

paired sample t test: 

Tabel 3.1  
Hasil Uji Paired Sample t Test  

 T df 
Sig. 
(2-

tailed) 
Pair 1 Pretest - 

Postest 28,267 8 ,000 
 

Penelitian dengan menggunakan 

teknik psikodrama dilakukan kepada 9 

siswa yang memiliki self confident 

rendah dari 33 siwa kelas X TGB 3. 

Hasil pretest menunjukkan 9 siswa 

dengan kategori rendah, 20 siswa 

kategori sedang, dan 3 siswa dengan 

kategori tinggi. Setelah diberikan 

treatment atau perlakuan kepada siswa 

yang memiliki self confident rendah. 

Kemudian diperoleh hasil self 

confident siswa mengalami kenaikan 

dari kategori rendah ke kategori tinggi. 

Berikut tabel hasil perbandingan 

pretest dan posttest: 

Tabel 3.2 
Perbandingan Hasil Pretest dan Posttest 
Nama Pretest Kat. Postest Kat. 
RWP 85 Rendah 118 Tinggi 
MAM 90 Rendah 121 Tinggi 

RS 89 Rendah 126 Tinggi 
RN 88 Rendah 118 Tinggi 

MHP 91 Rendah 122 Tinggi 
RB 90 Rendah 123 Tinggi 

NYP 91 Rendah 119 Tinggi 
RT 89 Rendah 127 Tinggi 

URN 90 Rendah 119 Tinggi 
 

Grafik 3.1 
Grafik Perbandingan Hasil Pretest dan Posttest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel dan grafik 

diatas dapat dilihat bahwa 

meningkatnya nilai hasil dari pretest 

dan nilai posttest. Berarti dapat 

disimpulkan bahwa teknik psikodrama 

dapat meningkatkan self confident 

siswa kelas X TGB 3 SMKN 1 

Ngasem.  

Self confident merupakan 

kemampuan individu dalam meyakini 

kemampuan yang dimilikinya, merasa 

yakin akan tindakan yang dilakukan, 

sehingga merasa mampu mencapai 

tujuan hidupnya dan memiliki evaluasi 

diri secara objektif. Sedangkan teknik 

psikodrama merupakan salah satu 

teknik dalam bimbingan kelompok 

untuk membantu individu agar mampu 

mengungkapkan tekanan-tekanan yang 

dialami melalui bermain peran sesuai 

dengan masalah yang dihadapinya.  

Psikodrama menekankan pada 

penyelesaian masalah-masalah psikis 



Artikel Skripsi 
Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

 
Maulida Fatmawati | 14.1.01.01.0099 
FKIP – Bimbingan dan Konseling 

simki.unpkediri.ac.id 
|||| 8 

 

yang dialami individu, seperti halnya 

kepribadian, berkaitan dengan 

perasaan, tentang konflik, kemarahan, 

agresi, perasaan bersalah dan 

kesedihan. Menurut Krisphianti (2011) 

bahwa “psikodrama digunakan untuk 

mengeksploitasi diri melalui tindakan 

nyata dimana kita hidup, baik internal 

maupun eksternal”. Hal ini 

memungkinkan untuk 

mengekspresikan perasaan aman yang 

kuat, perspektif yang lebih luas pada 

masalah-masalah individu, sosial, dan 

juga kesempatan untuk mencoba 

perilaku yang diinginkan. 

Dalam teknik psikodrama siswa 

lebih percaya diri untuk 

mengungkapkan perilakunya karena 

siswa tidak sendiri, namun 

berkelompok. Berdasarkan hasil 

pembahasan diatas dapat disimpulkan 

bahwa artinya teknik psikodrama 

efektif meningkatkan self confident 

 

IV. Penutup 

A. Simpulan  

Berdasarkan proses dan 

keseluruhan hasil penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa teknik 

psikodrama efektif untuk 

meningkatkan self confident siswa 

kelas X TGB 3 SMKN 1 Ngasem. 

Hal ini dibuktikan dengan adanya 

perbedaan yang signifikan antara 

hasil pretest dan postest, 

berdasarkan uji paired sample t-test 

diperoleh nilai thitung = 28.267 dan 

ttabel = 2,306 berarti thitung > ttabel 

maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

B. Saran  

Bagi guru BK dapat 

menggunakan teknik psikodrama 

apabila suatu saat menjumpai 

beberapa siswa yang memiliki self 

confident rendah dan saat 

pemberian layanan bimbingan. 

Bagi siswa diharapkan dapat lebih 

meningkatkan self confident, 

menyakini akan kemampuan yang 

dimiliki, belajar untuk menerima 

keadaan diri. Bagi peneliti 

selanjutnya dapat melakukan 

penelitian terkait teknik psikodrama 

ini dengan variabel yang berbeda. 
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