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ABSTRAK 

Erna Retnaningsih (1420410117). Pengembagan Konsep Diri Posistif 

Siswa Broken Home Melalui Konseling Kelompok Islami (Studi Eksperimen 

Pada Siswa SMP 2 Bantul Tahun Pelajaran 2015/2016). Tesis, Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. 

Penelitian ini berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan yang 

menunjukkan bahwa sebagian besar permasalahan yang terjadi di SMP 2 Bantul 

dialami oleh anak-anak yang berasal dari keluarga broken home, mereka 

menunjukkan perilaku yang negatif dengan mudah tersinggung ketika dikritik, cepat 

marah bahkan hampir berkelahi, bangga sekali ketika ada guru yang memuji, sering 

meremehkan teman atau guru, sering melanggar tata tertib sekolah, merasa dikucilkan 

teman-temannya, sulit mendapatkan teman akrab, dan tidak ada keinginan untuk 

berkompetisi. Hal ini menunjukkan bahwa siswa-siswa tersebut mempunyai konsep 

diri yang negatif, sehingga perlu penanganan yang efektif berupa pemberian 

konseling kelompok islami. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konseling kelompok 

Islami  dalam mengembangkan konsep diri positif siswa broken home di SMP 2 

Bantul tahun pelajaran 2015/2016.  

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan pendekatan konseling 

Realitas berbasis Islam yang dirancang menggunakan one group pre-test and post-

test design (desain perlakuan ulang) dengan mengukur sebelum diberikan perlakuan 

dan setelah diberikan perlakuan. Teknik purposive sampling digunakan untuk 

memperoleh subjek penelitian yang berasal dari keluarga broken home dan konsep 

dirinya negatif berjumlah 6 siswa. Pemberian  layanan konseling dilakukan secara 

kelompok berlangsung dalam 4 pertemuan, selama 80 menit setiap pertemuan. 

Metode pengumpulan data dengan skala konsep diri, angket, observasi, dan 

wawancara. Skala dimodifikasi dalam model skala Likert yang dikalibrasikan dengan 

uji validitas dan koefisien reliabilitas. Uji Validitas butir dihitung dengan memakai 

koefisien Alpha Cronbach. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis 

Uji Wilcoxon (Wilcoxon Signed Rangk Test). Uji analisis dihitung dengan bantuan 

program SPSS for windows seri 17.0. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa Konseling Islami  terbukti efektif 

mengembangkan konsep diri siswa broken home SMP 2 Bantul. Hal tersebut dapat 

dilihat pada out put perhitungan statistik nonparametris uji wilcoxon dengan hasil 

0,027 < 0,05 dan Z = -2,214
a
 artinya bahwa skor konsep diri mengalami peningkatan

yang signifikan antara sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan serta mengalami 

peningkatan rata-rata skor antara pre-test dan post-test. Hasil penelitian juga 

didukung angket, observasi, dan wawancara dengan hasil bahwa siswa mampu 

mengembangkan konsep diri positifnya setelah pemberian konseling kelompok 

Islami. 

Kata kunci: Konseling Kelompok Islami, Konsep Diri 
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MOTTO 

 

Sesungguhnya Allah SWT tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 

(QS. Ar-Ra’du : 11) 

 

 

 

Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari 

rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. 

(QS. Yusuf : 87)   
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan  RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 

Januari 1988. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba’ B be ب

 ta’ T t ت

 ṡa’ ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra’ r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش
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 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa’ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa’ ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 gain g ge غ

 fa’ f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n n ن

 wawu w we و

 ha’ h ha ه

 hamzah ' apostrof ء

 ya’ y ye ي
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B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 

 متعقدين

 عدة
ditulis 

ditulis 

muta‘aqqidīn 

‘iddah 

 

 

C. Ta’ Marbutah 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 هبة

 جزية

ditulis 

ditulis 

hibbah 

jizyah 

 (ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 

dengan h. 

 ’ditulis karāmah al-auliyā كرامه األولياء

   

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah 

ditulis t. 

 ditulis zakātul fiṭri زكاة الفطر

 

D. Vokal Pendek 

 

 

kasrah 

fathah 

dammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

i 

a 

u 
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E. Vokal Panjang 

fathah + alif 

 جاهلية

fathah + ya’ mati 

 يسعى

kasrah + ya’ mati 

 كريم

dammah + wawu mati 

 فروض

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a 

jāhiliyyah 

a 

yas'ā 

i 

karīm 

u 

furūd 

 

F. Vokal Rangkap 

fathah + ya' mati 

 بينكم

fathah + wawu mati 

 قول

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 أأنتم

 أعدت

 لئن شكرتم

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a'antum 

u'idat 

la'in syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyah 

 القرأن

ياسالق  

ditulis 

ditulis 

al-Qur'ān 

al-Qiyās 
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b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah 

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el)-nya. 

 السماء

 الشمس

ditulis 

ditulis 

as-samā' 

asy-syams 

  

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

 ذوي الفروض

 أهل السنة

ditulis 

ditulis 

zawi al-furūḍ 

ahl as-sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan pondasi 

primer bagi perkembangan anak. Keluarga mempunyai fungsi pendidikan, 

fungsi sosial, fungsi perlindungan dan lain-lain. Fungsi-fungsi keluarga 

tersebut akan terlaksana dengan baik ketika keluarga dalam keadaan harmonis. 

Dalam keluarga harmonis, anggota keluarga akan merasa bahagia karena 

hidup dalam kehangatan cinta dan kasih sayang.  

Orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pembinaan 

dan pendidikan anak, seperti yang tercantum dam Al Quran Surat At-Tahrim 

ayat 6, yaitu: 

                     

                        

 

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah 

terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan (At-Tahrim: 6). 

 

Berdasarkan ayat di atas berarti orang tua hendaknya betul-betul 

mendidik anak-anaknya sehingga menjadi anak saleh yang akhirnya terhindar 

dari api neraka. 

Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah. Artinya secara fisik 

maupun mental anak tersebut hanif, lurus, bersih, dan suci serta mengakui 

1 
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eksistensi Allah. Namun kemudian anak tersebut dapat berubah tergantung 

kemana orientasi yang diupayakan kedua orang tuanya. Anak bisa berwatak 

keras, menjadi penjahat, pemabuk, pecandu, pencuri, perusak, penguasa 

korup, dan lain sebagainya jika orang tua tidak pernah menggiringnya menjadi 

orang baik.
1
 

Keluarga memiliki dampak yang besar dalam pembentukan perilaku 

individu serta pembangunan vitalitas dan ketenangan dalam benak anak-anak. 

Melalui keluarga, anak-anak mendapatkan bahasa, nilai-nilai, serta 

kecenderungan mereka. Keluarga menyumbang secara langsung pada 

pembangunan peradaban umat manusia dan hubungan asosiatif diantara 

orang-orang. Ia membawa seseorang untuk belajar prinsip-prinsip sosiologi 

serta kaidah etika dan moralitas. Ia juga merupakan sebab tetap eksisnya 

banyak profesi dan karier yang orang tua transfer pada anak-anak mereka.
2
 

Dalam rumah tangga atau keluarga yang harmonis, kita dapat 

menyaksikan corak kehidupan surgawi. Suami dan istri tak ubahnya bidadara 

dan bidadari langit yang dengan penuh semangat merawat dan mendidik anak-

anak mereka. Dalam rumah tangga semacam inilah tercurah karunia Ilahi dan 

rumah mereka merupakan pusat pertumbuhan dan perkembangan nilai-nilai 

kemanusiaan. Anak-anak yang terbina dari rumah tangga semacam ini, akan 

menebarkan rasa kasih dan sayang.
3
 

                                                           
1 Rehani. Berawal dari Keluarga. Revolusi Belajar Cara Al-Quran. (Jakarta: Hikmah.  2003), hlm: 

xii 
2 Baqir Syarif al Qarashi, Seni Mendidik Islami: Kiat-Kiat Menciptakan Generasi Unggul (Jakarta: 

Pustaka Zahra, 2003), hlm. 46. 
3Muhammad Sholikhin, Ritual dan Tradisi Islam Jawa (Yogyakarta:  Narasi, 2010), hlm. 274-275 
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Pada kenyataannya tidak semua anak hidup dalam lingkungan keluarga 

yang harmonis. Banyak anak yang hidup dalam keluarga yang broken home 

dengan penyebab yang bermacam-macam, misalnya karena orang tua bercerai, 

ketidakdewasaan orang tua, orang tua yang sibuk dengan kegiatannya sendiri 

dan lain-lain. Anak yang tinggal dalam keluarga broken home ini banyak yang  

mengalami  hambatan dalam mencapai perkembangannya yang optimal. Anak 

yang broken home banyak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua 

dan hal ini berakibat buruk terhadap mental anak, perilaku anak dan prestasi 

belajar anak. Tidak sedikit anak-anak yang broken home mengkonsumsi 

narkoba, lebih parah lagi melakukan seks bebas dan perilaku-perilaku lainnya 

yang membuat kepribadian mereka menjadi negatif. 

Meskipun demikian menurut hasil penelitian yang dilakukan Priscillia 

V. Mokalu dan kawan-kawan, terdapat dua jenis konsep diri pada anak dari 

keluarga bercerai yaitu konsep diri negatif dan konsep diri positif. Konsep diri 

negatifnya yaitu perilaku tertutup, sensitif, emosional, kurang percaya diri, dan 

pemberontak. Sedangkan konsep diri positifnya adalah anak menjadi 

berperilaku mandiri, pekerja keras, dan masih menghargai orang tua walaupun 

tidak tinggal bersama karena kewajiban orang tua tetap dipenuhi. 
4
 

Yang terjadi di SMP 2 Bantul, siswa-siswa broken home banyak yang 

menunjukkan konsep diri negatif, yaitu mudah tersinggung ketika dikritik 

apalagi diejek temannya, cepat marah bahkan hampir berkelahi, bangga sekali 

ketika ada guru atau temannya yang memuji, sering meremehkan teman atau 

                                                           
4
 Priscillia V. Mokalu,  Konstruksi Diri Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di 

Lingkungan Masyarakat Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado, E-

journal “Acta Diurna” Volume IV. No. 5 Tahun 2015. 
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guru, meremehkan tugas dari guru, tidak disiplin dalam mengumpulkan tugas 

dari guru, tidak mengindahkan teguran dari guru, sering melanggar tata tertib 

sekolah, merasa dikucilkan teman-temannya, sulit mendapatkan teman akrab, 

dan tidak ada keinginan untuk bersaing sehingga meskipun prestasinya rendah 

tetap tidak termotivasi untuk giat belajar agar bisa bersaing dengan temannya. 

Perilaku siswa-siswa tersebut menunjukkan ciri-ciri individu yang 

konsep dirinya negatif  sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa ciri-ciri 

konsep diri negatif adalah (1) peka terhadap kritikan, orang ini sangat tidak 

tahan terhadap kritik dan mudah marah, (2) responsif sekali terhadap pujian, 

orang ini merespon segala macam perkataan yang menunjang harga dirinya 

menjadi pusat perhatian, (3) sikap hiperkritis, orang ini selalu mengeluh, 

mencela, dan meremehkan apapun dan siapapun, individu ini tidak pandai dan 

tidak sanggup mengungkapkan penghargaan atau pengakuan pada kelebihan 

orang lain,(4) cenderung merasa tidak disukai orang lain, (5) bersikap pesimis 

terhadap kompetisi, orang ini tidak ingin bersaing dengan orang lain dalam 

berprestasi karena ia menganggap tidak akan berdaya melawan persaingan 

yang merugikan dirinya.
5
 

Siswa-siswa dengan konsep diri negatif tersebut perlu penanganan 

segera agar dapat merubah perilakunya sehingga menuju pada perkembangan 

diri yang optimal.  

Di sekolah terdapat layanan bimbingan dan konseling sebagai bagian 

integral dari pendidikan yang berupaya memfasilitasi dan memandirikan 

                                                           
5
 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 105. 
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peserta didik dalam rangka tercapainya perkembangan yang utuh dan optimal. 

6
 Bimbingan dan konseling di sekolah memiliki peranan penting berkaitan 

dengan pemenuhan fungsi dan tujuan pendidikan serta peningkatan mutu 

pendidikan di sekolah. Bimbingan dan konseling sebagai rangkaian upaya 

pemberian bantuan pada peserta didik untuk mencapai perkembangan optimal. 

Tujuan umum layanan bimbingan dan konseling adalah membantu peserta 

didik/konseli agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam 

kehidupannya serta menjalankan tugas-tugas perkembangannya yang 

mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, karir secara utuh dan optimal.
7
 

Berdasarkan peran dan tujuan bimbingan dan konseling tersebut, maka 

peran guru bimbingan dan konseling di SMP 2 Bantul sangatlah dibutuhkan 

bagi siswa, khususnya siswa yang berasal dari keluarga broken home yang  

mempunyai konsep diri yang negatif .  

Beberapa penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan konsep diri 

antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Sri Narti, yaitu 

menggunakan bimbingan kelompok berbasis ajaran Islam. Penelitian yang lain 

dilakukan oleh  Maria Deselviana Agung menggunakan konseling kelompok 

melalui ice breaking, sedangkan St. Marjan  menggunakan konseling peer 

group untuk meningkatkan konsep diri posistif siswa. Dari beberapa penelitian 

tersebut belum terdapat pendekatan konseling apa yang bisa dipadu untuk 

memberikan konseling kepada siswa sehingga hasilnya lebih efektif. Oleh 

karena itu dalam penelitian ini untuk meningkatkan konsep diri positif siswa 

                                                           
6 Lampiran Permendikbud, 2014. No. 111, hlm. 3 
7 Ibid., hlm. 5 
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broken home menggunakan layanan konseling kelompok dengan materi islami 

yang dipadu dengan pendekatan konseling realitas. Konseling realitas dipilih 

dalam penelitian ini karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Melda Fauziah antara lain menyebutkan bahwa konsep diri remaja yang 

berasal dari keluarga broken home dilihat dari aspek pengetahuan adalah 

remaja pada umumnya tidak bisa menerima keadaan keluarga dan merasa 

putus asa dengan keadaan dirinya. Oleh karena itu siswa broken home perlu 

dibantu dengan pendekatan konseling realitas untuk memenuhi kebutuhannya 

dengan right, responsiblity, dan reality.
8
 Konsep ini digambarkan Glasser dan 

Bassin yaitu (1) Responsibility (tanggung jawab), kemampuan individu untuk 

memenuhi kebutuhannya tanpa harus merugikan orang lain, (2) Reality 

(kenyataan), sesuatu yang tersusun dari kenyataan yang ada dan apa adanya. 

Kenyataan yang akan menjadi tantangan bagi individu untuk memenuhi 

kebutuhannya, (3) Right (kebenaran), ukuran atau norma yang diterima secara 

umum, sehingga tingkah laku dapat diperbandingkan.
9
 

Dalam penelitian ini, disamping menggunakan pendekatan konseling 

realitas untuk menangani siswa broken home dengan konsep diri yang negatif 

akan diberikan perlakuan dengan pemberian konseling kelompok berbasis 

Islam. 

Konseling islami dipilih dalam mengembangkan konsep diri siswa 

karena konseling islami memandang bahwa setiap anak manusia sejak dalam 

kandungan sebenarnya telah dilengkapi dengan fitrah oleh Dzat Yang Maha 

                                                           
8
 Latipun, Psikologi Konseling. Cet. VI. (Malang : Penerbit UMM, 2006), hlm. 156. 

9
 Gantina Komalasari, Teori dan Teknik Konseling.cet II. (Jakarta: Penerbit Indeks, 2011) 

hlm. 241.  
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Menciptakan. Salah satu fitrah yang ada pada manusia disamping fitrah 

jasmani, rohani dan nafs adalah fitrah beriman kepada Allah dan tunduk 

kepadaNya. Bersumber dari fitrah itulah manusia cenderung berbuat baik, 

menolong sesama, dan mendatangkan manfaat bagi orang banyak.
10

 

Jika seseorang telah mampu untuk berbuat baik, menolong sesama dan 

mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain maka orang 

tersebut telah mempunyai konsep diri yang positif. 

Pemberian konseling dilaksanakan secara kelompok dengan harapan 

siswa bisa saling membantu, memberikan umpan balik dalam menyelesaikan 

permasalahan yang dialami masing-masing siswa.  

Konseling kelompok bermanfaat sekali bagi siswa karena melalui 

interaksi dengan anggota kelompok mereka memenuhi beberapa kebutuhan 

psikologis, seperti kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan teman-teman 

sebaya dan diterima oleh mereka, kebutuhan untuk bertukar pikiran dan 

berbagi perasaan, kebutuhan menemukan nilai-nilai kehidupan, kebutuhan 

untuk menjadi lebih mandiri. Dalam suasana konseling kelompok mereka 

merasa lebih mudah membicarakan persoalan mendesak yang mereka hadapi 

daripada dalam konseling individual, lebih rela menerima sumbangan pikiran 

dari teman sesama konseli atau dari konselor daripada bila mereka berbicara 

dengan konselor dalam konseling individual, lebih terbuka bila menyaksikan 

banyak rekannya tidak malu untuk berbicara secara jujur dan terbuka, lebih 

                                                           
10 Anwar Sutoyo, Bimbingan & Konseling Islami ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm.197. 
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bergembira dalam hidup karena menghayati suasana kebersamaan dan 

persatuan.
11

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah konseling islami efektif untuk mengembangkan konsep diri 

positif siswa broken home ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui efektifitas konseling islami dalam 

mengembangkan konsep diri positif bagi siswa broken home di SMP 2 

Bantul. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan teoritis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap kajian ilmu bimbingan dan konseling khususnya berkaitan 

dengan konseling kelompok islami untuk mengembangkan konsep diri 

positif siswa broken home. 

b. Kegunaan praktis 

Dapat memberikan wawasan bagi guru tentang alternatif  

penyelesaian permasalahan siswa, khususnya penggunaan konseling 

kelompok islami untuk siswa broken home. 

 

 

                                                           
11

 Winkel dan Sri Hastuti, Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan, (Yogyakarta: 
Media Abadi, 2004), hlm. 593-594 
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D. Kajian Pustaka 

Beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rizka Amalia Nurhadi dengan judul 

Hubungan Antara Konsep Diri dan Penyesuaian Diri Pada Remaja di 

Boarding School. 

Temuan dalam penelitian ini adalah (1) masih banyak remaja yang 

mempunyai konsep diri negatif dan sangat negatif (55%), (2) Masih 

banyak remaja yang memiliki penyesuaian diri buruk dan sangat buruk 

(51%), (3) Ada hubungan positif signifikan antara konsep diri dan 

penyesuaian diri remaja. Artinya jika konsep diri remaja positif maka 

penyesuaian dirinya baik. Jika konsep dirinya negatif maka penyesuaian 

dirinya buruk.  

2. Penelitian oleh Anwar Sutoyo dan Maman Rahman dengan judul 

Pengembangan Model BK Kelompok Berbasis Islami untuk Peningkatan 

Konsep Diri. 

Subjek dalam penelitian adalah siswa kelas X SMA 

Muhammadiyah Kudus yang memiliki skor skala konsep  diri negatif. 

Hasil penelitian ini adalah bahwa dengan bimbingan dan konseling 

islami terdapat perubahan masing-masing komponen dari self concept 

siswa yang menjadi responden dalam penelitian.  
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Secara umum hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model 

bimbingan kelompok berbasis islami dapat meningkatkan konsep diri 

siswa. 

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizka Amalia 

Nurhadi objek kajiannya adalah hubungan antara konsep diri dengan 

penyesuaian diri, dan dilaksanakan pada remaja di boarding school, 

sedangkan dalam penelitian ini sama-sama mengkaji tentang konsep diri 

namun penelitian ini merupakan eksperimen konseling islami untuk 

mengembangkan konsep diri positif siswa.  

Subjek penelitian yang dilakukan oleh Rizky Amalia Nurhadi pada 

boarding school, sedangkan dalam penelitian ini subjek adalah siswa  

SMP 2 Bantul,  sekolah biasa yang siswanya tidak tinggal di asrama dan 

berlatar belakang dari keluarga retak atau broken home. 

Untuk penelitian yang dilakukan oleh Anwar Sutoyo dan Maman 

Rahman, pengkajiannya adalah upaya peningkatan konsep diri dengan 

pengembangan model bimbingan kelompok berbasis islami. Persamaan 

dengan penelitian ini adalah sama-sama berupaya meningkatkan konsep 

diri siswa hanya saja dalam penelitian ini strategi atau jenis layanan yang 

digunakan adalah konseling kelompok, bukan bimbingan kelompok. 

Subjek dalam penelitian Anwar Sutoyo dan Maman Rahman adalah 

siswa kelas X SMA yang memiliki skor skala konsep diri negatif,  

sedangkan subjek penelitian ini  adalah siswa SMP 2 Bantul dengan latar 

belakang keluarga yang broken home atau siswa korban broken home. 
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E. Sistematika Pembahasan 

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka 

teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua berisi tentang kerangka teori yang mendasari penelitian ini 

berupa definisi, dimensi, faktor-faktor dan teori-teori tentang variabel-variabel 

dalam penelitian ini serta pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen dan kerangka berpikir serta pengajuan hipotesis. 

Bab ketiga tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi  desain, variabel, definisi operasional, subjek, alat pengumpul data, 

pengukuran, treatmen, prosedur, validitas reliabilitas, dan analisis data. 

Bab keempat berisi hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian 

merupakan perubahan konsep diri siswa setelah diberikan perlakuan. 

Bab kelima penutup berisi kesimpulan, saran, dan penutup. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji efektifitas konseling 

kelompok islami untuk mengembangkan konsep diri positif siswa broken 

home di SMP 2 bantul.  

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 6 siswa dengan pelaksanaan 

konseling sebanyak 4 kali pertemuan di ruang BK SMP 2 Bantul. Penelitian 

ini diawali dengan penelitian eksplorasi tentang pengembangan konsep diri 

islami yang bersumber pada Al-Quran, Hadist, dan kajian-kajian ilmiah 

islami. Hasil dari penelitian eksplorasi ini digunakan sebagai materi dalam 

penyusunan modul untuk pemberian manipulasi pada penelitian eksperimen. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis melalui olah data statistik 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konseling kelompok islami efektif 

untuk mengembangkan konsep diri siswa broken home di SMP 2 Bantul. Hasil 

penelitian eksperimen menggunakan uji Wilcoxon dengan bantuan SPSS versi 

17,0  menunjukkan bahwa  data Asymp Sig (2-tailed) = 0,027 < 0,05 dan  Z = 

-2, 214
a
 . Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat 

peningkatan konsep diri siswa setelah manipulasi berupa pemberian layanan 

konseling kelompok islami.  

Peningkatan skor konsep diri siswa  juga dapat dilihat pada tabel 

statistik deskriptif  yang menunjukkan bahwa  terdapat peningkatan pada nilai 

115 
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rata-rata (mean) skor pre test dan post test, yaitu dari 149,00 menjadi 158,50. 

Peningkatan ini semakin menunjukkan bahwa konseling kelompok islami 

dapat mengembangkan konsep diri positif siswa broken home. 

Berdasarkan hasil analisis angket, observasi dan wawancara selama 

mengikuti konseling kelompok islami dapat disimpulkan bahwa semua konseli 

telah mampu mengikuti semua tahap-tahap konseling kelompok dengan baik 

tanpa hambatan. Konseli juga mampu mengikuti prosedur pendekatan 

konseling realitas dan memahami materi  pengembangan konsep diri islami 

degan baik. Hasil dari pelaksanaan konseling kelompok Islami ini konseli 

mampu mengetahui dan memahami dirinya sendiri dengan baik, mampu 

menilai dirinya sendiri, dan mempunyai harapan-harapan positif untuk 

mencapai perkembangannya yang optimal. Dengan kata lain yaitu bahwa 

kemampuan siswa dalam mengembangkan konsep dirinya yang positif adalah 

hasil dari pemberian perlakuan berupa konseling kelompok islami. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pelaksanaan penelitian dan hasil yang ditemukan dalam 

penelitian ini, perlu adanya saran pada berbagai pihak yaitu: 

1. Penelitian ini diawali dengan penelitian eksplorasi untuk mendapatkan 

materi islami tentang pengembangan konsep diri, oleh karena itu kepada 

konselor khususnya Guru BK di sekolah umum dalam memberikan materi 

layanan konseling pada siswa akan lebih bermakna jika menggunakan 
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acuan yang bersumber dari Al-Quran maupun kajian-kajian islami yang 

disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

2. Bagi peneliti selanjutnya akan lebih baik jika dalam penelitian 

menggunakan kelompok kontrol sebagai pembanding dari kelompok 

eksperimen sehingga lebih memastikan bahwa perubahan yang terjadi 

pada konseli benar-benar hasil dari manipulasi yang telah diberikan. 

3. Konseling kelompok yang telah dilaksanakan agar dipantau oleh guru BK 

dan ditindaklanjuti dengan konseling individu agar konsep diri positif 

siswa terus dapat dipertahankan atau justru dikembangkan lagi mengingat 

siswa SMP masih mudah berubah-ubah pemikiran dan perilakunya. 
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A. Deskripsi 

Siswa SMP 2 Bantul  sebagai seorang individu yang sedang berada 

dalam proses berkembang atau menjadi (on becoming), yaitu berkembang ke 

arah kematangan atau kemandirian. Untuk mencapai kematangan tersebut, 

konseli memerlukan bimbingan karena mereka masih kurang memiliki 

pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya., juga 

pengalaman dalam menentukan arah kehidupnya. Disamping itu terdapat suatu 

keniscayaan bahwa proses perkembangan konseli tidak selalu berlangsung 

secara mulus, atau bebas dari masalah.
62

 

Permasalahan yang dialami konseli antara lain dilatarbelakangi oleh 

kondisi rumah yang tidak harmonis atau bisa dikatakan broken home. Siswa 

yang berasal dari kelurga broken home sering menunjukkan perilaku yang 

negatif yang mencerminkan bahwa siswa tersebut konsep dirinya negatif. 

Salah satu hal mempengaruhi perkembangan konsep diri adalah 

kelompok rujukan, yaitu kelompok yang dianggap penting oleh siswa, dalam 

arti anggota kelompok dapat menilai dan bereaksi pada siswa, hal ini akan 

menjadi kekuatan untuk menentukan konsep diri siswa.  

Faktor lain yang juga mempengaruhi konsep diri siswa adalah kawan 

sebaya dan dalam konseling kelompok anggotanya adalah kawan sebaya yang  

berkomitmen saling membantu, menjaga rahasia dan saling menghargai satu 

sama lain agar mampu mengambil keputusan untuk memecahkan masalah 

yang sedang dialaminya. 

Dalam modul ini konseling kelompok islami dipilih sebagai treatmen 

untuk mengembangkan konsep diri siswa yang berasal dari keluarga broken 

home. Konseling kelompok islami yang dimaksudkan dalam modul ini adalah 

konseling yang dilaksanakan secara berkelompok dengan tahap-tahap seperti 

konseling pada umumnya dengan materi berlandaskan pada ajaran Islam yang 

merupakan hasil penelitian eksplorasi sebelumnya. 
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B. Waktu 

Pelaksanaan konseling kelompok direncanakan 4 kali pertemuan 

bertempat di SMP 2 Bantul. 

Pada setiap kali konseling dilaksanakan selama 80 menit. 

 

C. Prasyarat 

1. Sasaran 

Sasaran pengembangan konsep ini diberikan kepada siswa broken 

home dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Siswa yang orang tuanya bercerai/ salah satu orang tuanya 

meninggal dunia 

b. Kondisi ekonominya kurang mampu 

c. Prestasi belajarnya rendah 

d. Mengalami masalah dalam pergaulan 

2. Jumlah Konseli 

Jumlah konseli pada penelitian ini 4 siswa. 

 

D. Tujuan Akhir 

Modul ini dibuat dengan tujuan: 

Sebagai panduan dalam pelaksanaan penelitian pengembangan 

konsep diri siswa broken home melalui konseling kelompok islami. 

 

E. Rencana  Pelaksanaan Konseling      

Pertemuan Tujuan Topik/Materi Waktu  

Pertemuan 

ke-1 

Menerapkan prosedur konseling realitas 

yang pertama  yaitu “Wants”  agar 

konseli memahami diri berkaitan 

keinginan dankebutuhannya. 

 

Mengenal diri 

dan mengenal 

Allah SWT 

80 menit 
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Pertemuan 

ke-2 

 

Menerapkan prosedur konseling realitas 

yang kedua yaitu “Doing” agar konseli 

memahami perilaku yang telah 

dilakukannya selama ini dan mampu 

menerima keadaan dirinya apa adanya. 

Menerima diri 80 menit 

Pertemuan 

ke-3 

 

Menerapkan prosedur konseling realitas 

yang ketiga yaitu “Evaluation” agar 

konseli mampu mengevaluasi apakah 

yang telah dilakukannya selama ini 

mendukung pencapaian keinginannya 

atau justru sebaliknya 

-- 80 menit 

Pertemuan 

ke-4 

Menerapkan prosedur konseling realitas 

yang keempat yaitu “Planning” agar 

konseli mampu membuat rencana yang 

efektif agar keinginan dan kebutuhannya 

terpenuhi sehingga dapat 

mengembangkan dirinya secara optimal. 

Mengembangkan 

Diri Secara 

Optimal 

80 menit 

    

 

F. KONSELING KELOMPOK PERTEMUAN KE-1 

1. Tema : Mengenal Diri dan Mengenal Allah 

2. Waktu : 80 menit 

3. Tujuan : 

Konseli mampu memahami diri berkaitan dengan 

keinginan-keinginan dan kebutuhannya. 

4. Langkah-langkah 

a. Tahap Pembentukan ( 10 menit) 

1) Guru BK membuka pelaksanaan konseling kelompok dengan 

ucapan salam  

2) Membaca doa menuntut ilmu secara bersama-sama dipimpin 

oleh guru BK 
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3) Membaca al-Fatihah dan terjemahannya bersama dipimpin oleh 

guru BK atau salah satu anggota kelompok 

4) Guru BK memandu pelaksanaan perkenalan, saling 

mengungkapkan dirinya dan bersepakat menerapkan asas 

konseling terutama kerahasiaan sehingga informasi hanya 

diketahui oleh anggota kelompok saja. 

b. Tahap Peralihan ( 10 menit ) 

Guru bimbingan dan konseling bertugas: 

1) Menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap 

selanjutnya. 

2) Memberikan informasi pada peserta tentang tema yang akan 

dibahas. 

3) Mengamati dan menanyakan kepada peserta apakah sudah siap 

memasuki pada tahap selanjutnya 

c. Tahap Kegiatan  ( 40 menit )  

1) Guru BK menjelaskan materi tentang “Mengenal Diri dan 

Mengenal Allah SWT” ( 10 menit) 

2) Guru BK menerapkan prosedur konseling realitas yang pertama 

yaitu “Wants” dengan membagikan angket pemahaman diri 

untuk mengungkap keinginan dan kebutuhan konseli, peserta 

mengisi kemudian menceritakan isi angket ( 10 menit) 

3) Guru BK mempersilakan anggota kelompok untuk 

menceritakan isi angketnya masing-masing . (15 menit) 

4) Guru BK memberikan pemahaman bahwa apa yang menjadi 

keinginan dan kebutuhan yang belum terpenuhi itu merupakan 

permasalan konseli. ( 5 menit) 

 

d. Tahap Penutup. ( 20 menit ) 

1) Guru BK mengakhiri kegiatan konseling kelompok setelah 

masing –masing siswa dapat menceritakan apa yang menjadi 

keinginan dan kebutuhannya. 
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2) Konseli  membuat kesimpulan tentang apa yang menjadi 

permasalahannya. 

3) Guru BK merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan 

kesepakatan. 

4) Guru BK meminta peserta mengemukakan kesan dan harapan 

ataupun kesimpulan yang diperoleh selama konseling. 

5) Guru BK menutup kegiatan dengan berdoa penutup majlis dan 

mengucapkan salam. 

5. Evaluasi 

Evaluasi proses untuk mengetahui keaktifan anggota kelompok 

selama mengikuti kegiatan dan evaluasi hasil untuk mengetahui 

tingkat pemahaman anggota kelompok yang bisa dilihat pada saat 

penyampaian kesimpulan. 

 

G. KONSELING KELOMPOK PERTEMUAN KE-2 

1. Tema : Mengenal Diri dan Mengenal Allah 

2. Waktu : 80 menit 

3. Tujuan :  

Konseli mampu menerima diri apa adanya  dengan 

memahami perilaku yang telah dilakukannya selama ini. 

4. Langkah-langkah 

a. Tahap Pembentukan (10 menit) 

1) Guru BK membuka pelaksanaan konseling kelompok dengan 

ucapan salam  

2) Membaca doa menuntut ilmu secara bersama-sama dipimpin 

oleh guru BK 

3) Membaca al-Fatihah dan terjemahannya bersama dipimpin 

oleh guru BK atau salah satu anggota kelompok 

4) Guru BK menanyakan tentang kabar dan keadaannya. 
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b. Tahap Peralihan ( 10 menit ) 

Guru BK bertugas: 

1) Menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap 

selanjutnya. 

2) Memberikan informasi pada peserta tentang tema yang akan 

dibahas. 

3) Mengamati dan menanyakan kepada peserta apakah sudah siap 

memasuki pada tahap selanjutnya 

c. Tahap Kegiatan  ( 40 menit ) 

1) Guru BK menjelaskan materi tentang “Menerima Diri” (5 

menit) 

2) Guru BK mengajak peserta untuk bermain peran dengan tema 

anak yang tidak paham tentang dirinya dan kurang mengenal 

Allah, kemudian meminta peserta untuk menanggapi 

permainan peran tersebut. (10 menit) 

3) Guru BK menerapkan prosedur konseling realitas yang kedua 

yaitu “Doing” dengan memberikan kesempatan kepada konseli 

untuk mengungkapkan apa saya yang telah dilakukannya 

selama ini dalam kegiatan belajar, beribadah, bagaimana dalam 

berteman, kebiasaan-kebiasaannya, kegiatan dirumah dan lain-

lain (10 menit) 

4) Guru BK mempersilakan peserta menceritakan apa yang telah 

dilakukannya selama ini. (10 menit) 

5) Guru BK memberikan pemahaman bahwa apa yang ada pada 

dirinya dan yang telah dilakukannya selama ini agar betul-betul 

dipahami dan diterima dengan baik. ( 5 menit). 

 

d. Tahap Penutup. ( 20 menit ) 

1) Guru BK mengakhiri kegiatan konseling kelompok setelah 

masing –masing siswa mengungkapkan apa yang 

dilakukannya. 
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2) Anggota kelompok membuat kesimpulan untuk pemahaman 

dan penerimaan dirinya. 

3) Guru BK merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan 

kesepakatan. 

4) Guru BK meminta peserta mengemukakan kesan dan harapan 

ataupun kesimpulan yang diperoleh selama konseling. 

5) Guru BK menutup kegiatan dengan berdoa penutup majlis dan 

mengucapkan salam. 

5. Evaluasi 

Evaluasi proses untuk mengetahui keaktifan anggota kelompok 

selama mengikuti kegiatan dan evaluasi hasil untuk mengetahui 

tingkat pemahaman anggota kelompok yang bisa dilihat pada saat 

penyampaian kesimpulan. 

 

 

H. KONSELING KELOMPOK PERTEMUAN KE-3 

1. Tema : Evaluasi Diri 

2. Waktu : 80 menit 

3. Tujuan :  

Konseli mampu mengevaluasi apa yang telah dilakukannya 

selama ini, apakah mendukung pencapaian keinginan dan 

kebutuhannya atau justru sebaliknya. 

4. Langkah-langkah 

a. Tahap Pembentukan (10 menit) 

1) Guru BK membuka pelaksanaan konseling kelompok dengan 

ucapan salam  

2) Membaca doa menuntut ilmu secara bersama-sama dipimpin 

oleh guru BK 

3) Membaca al-Fatihah dan terjemahannya bersama dipimpin 

oleh guru BK atau salah satu anggota kelompok 

4) Guru BK menanyakan tentang kabar dan keadaannya. 
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b. Tahap Peralihan ( 10 menit ) 

Guru BK bertugas: 

1) Menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap 

selanjutnya. 

2) Memberikan informasi pada peserta tentang tema yang akan 

dibahas. 

3) Mengamati dan menanyakan kepada peserta apakah sudah siap 

memasuki pada tahap selanjutnya 

 

 

c. Tahap Kegiatan  ( 40 menit ) 

1) Guru BK menerapkan prosedur konseling realitas yang ketiga 

yaitu “Evaluation” dengan mengajak konseli menilai dirinya 

sendiri apakan yang telah dilakukannya selama ini mendukung 

pencapaian keinginan dan kebutuhannya ataukah justru 

sebaliknya. (20 menit) 

2) Guru BK mempersilakan konseli menceritakan hasil 

evaluasinya, dan memberikan kesempatan peserta lain untuk 

mengevaluasi melalui diskusi tentang  apa yang sudah 

dilakukannya temannya.(20 menit) 

 

d. Tahap Penutup. ( 20 menit ) 

1) Guru BK mengakhiri kegiatan konseling kelompok setelah 

masing –masing siswa mengemukakan hasil evaluasi dirinya 

dan mendapatkan penialain dari peserta lain. 

2) Guru BK merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan 

kesepakatan. 

3) Guru BK meminta peserta mengemukakan kesan dan harapan 

ataupun kesimpulan yang diperoleh selama konseling. 

4) Guru BK menutup kegiatan dengan berdoa penutup majlis dan 

mengucapkan salam. 
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e. Evaluasi 

Evaluasi proses untuk mengetahui keaktifan anggota kelompok 

selama mengikuti kegiatan dan evaluasi hasil untuk mengetahui 

tingkat pemahaman anggota kelompok yang bisa dilihat pada saat 

penyampaian kesimpulan. 

 

I. KONSELING KELOMPOK PERTEMUAN KE-4 

1. Tema : Mengembangkan Diri Secara Optimal 

2. Waktu : 80 menit 

3. Tujuan :  

Konseli mampu membuat rencana yang efektif agar keinginan 

dan kebutuhannya terpenuhi sehingga dapat mengembangkan 

dirinya secara optimal. 

 

4. Langkah-langkah 

a. Tahap Pembentukan (10 menit) 

1) Guru BK membuka pelaksanaan konseling kelompok dengan 

ucapan salam  

2) Membaca doa menuntut ilmu secara bersama-sama dipimpin 

oleh guru BK 

3) Membaca al-Fatihah dan terjemahannya bersama dipimpin 

oleh guru BK atau salah satu anggota kelompok 

4) Guru BK menanyakan tentang kabar dan keadaannya. 

 

b. Tahap Peralihan ( 10 menit ) 

Guru BK bertugas: 

1) Menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap 

selanjutnya. 

2) Memberikan informasi pada peserta tentang tema yang akan 

dibahas. 
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3) Mengamati dan menanyakan kepada peserta apakah sudah siap 

memasuki pada tahap selanjutnya 

c. Tahap Kegiatan  ( 40 menit ) 

1) Guru BK menjelaskan materi tentang “Mengembangkan Diri 

Secara Optimal”. (10 menit) 

2) Guru BK menerapkan prosedur konseling realitas yang 

keempat yaitu “Planning” dengan mengajak konseli membuat 

rencana yang efektif untuk mencapai keinginan dan 

kebutuhannya berdasarkan hasil evaluasi pada pertemuan 

sebelumnya.  (10 menit) 

3) Guru BK meminta peserta lain untuk menanggapi perencanaan 

temannya apakah sudah efektif atau belum, sesuai dengan 

prinsip sederhana dan mudah, dapat dicapai, terukur, segera 

dilaksanakan, melibatkan tindakan, dapat dikontrol, konsisten, 

dan menekankan komitmen. (20 menit) 

d. Tahap Penutup. ( 20 menit ) 

1) Guru BK mengakhiri kegiatan konseling kelompok setelah 

masing –masing siswa mampu membuat perencanaan yang 

efektif. 

2) Guru BK menyampaikan bahwa apa yang menjadi rencana itu 

adalah cara menyelesaiakan permasalahan yang dihadapi siswa. 

3) Guru BK menyampaikan bahwa konseling kelompok telah 

berakhir. 

4) Guru BK meminta peserta mengemukakan kesan dan harapan 

ataupun kesimpulan yang diperoleh selama konseling. 

5) Guru BK menutup kegiatan dengan berdoa penutup majlis dan 

mengucapkan salam. 
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5. Evaluasi 

Evaluasi proses untuk mengetahui keaktifan anggota kelompok 

selama mengikuti kegiatan dan evaluasi hasil untuk mengetahui 

tingkat pemahaman anggota kelompok yang bisa dilihat pada saat 

penyampaian kesimpulan. 

 

J. MATERI KONSELING KELOMPOK 

1. PERTEMUAN KE-1 

a. Mengenal Diri dan Mengenal Allah SWT 

Hal pertama yang harus dikenal seorang muslim adalah Allah 

SWT,  seorang muslim yang mengenal Allah SWT dengan baik  akan 

mempunyai kepribadian yang baik, karena dengan mengenal Allah 

seorang muslim mengetahui perintah maupun  larangan Allah.  

Ayat al- Qur’an yang menerangkan tentang mengenal Allah 

SWT antara lain terdapat pada Surat al-Hasyr ayat 22 – 24, sedangkan 

sabda Rasulullah Muhammad SAW yaitu “ Barang siapa yang 

mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya, barang siapa 

mengenal Tuhannya maka binasalah (fana) dirinya”. 

Mengenal Allah berarti meyakini bahwa ada Dzat Yang Maha 

Menciptakan dunia dengan segala isinya. Ia adalah Allah Yang Maha 

Esa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Bijaksana, Yang Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang, Yang Maha Besar lagi Maha Tinggi serta Maha 

Kaya. Karena sifatnya yang amat sempurna itu maka wajarlah bila 

setiap insan bergantung kepada-Nya, menyembah-Nya, mohon 

perlindungan-Nya, dan mengadukan segala suka dan duka kepada-

Nya. Pembawaan fitrah inilah yang menyebabkan manusia sejak lahir 

cenderung ke hal-hal yang positif dan merasa resah dan gelisah ketika 

melakukan hal-hal yang negatif.
63

 

Allah menciptakan segalanya termasuk juga menciptakan 

manusia, adapun tujuan Allah menciptakan manusia adalah bahwa 
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manusia keluar dari rahim ibunya hingga masuk kubur bukan hanya 

untuk bersenang-senang, tetapi disana ada perintah yang harus 

dilaksanakan , ada larangan yang harus dijauhi, dan ada peraturan yang 

harus ditaati. Di belakangnya ada tujuan, dan dibalik tujuan ada 

hikmah atau manfaat dari suatu perbuatan dan rahasia di balik sesuatu 

yang ditetapkan Allah, yang tidak selalu secara cepat bisa diketahui 

manusia. Kehidupan individu dan manusia secara keseluruhan akan 

berakhir dalam waktu yang tidak diketahui, sesudah itu ada 

perhitungan dan pembalasan. Tidak seperti binatang, setelah mati tak 

ada lagi pertanggungjawaban dari yang ia lakukan selama hidupnya. 

Manusia hidup ini tidak dibiarkan begitu saja bermain dan 

bersendau gurau, pada saatnya mereka akan ditanya tentang;(1) 

umurnya untuk apa dihabiskan, (2) waktu muda yang dijalaninya (apa 

yang dilakukan), (3) tentang hartanya dari mana diperoleh dan untuk 

apa digunakan, dan (4) tentang ilmunya apa yang telah diamalkan. 

Sesudah itu mereka mendapat balasan dari Dzat Yang Maha Agung 

dari apa yang telah dilakukan di dunia. Tidak ada peuang untuk 

berbohong, karena pada saat itu mulutnya ditutup, kemudian tangan, 

kaki, mata, telinga, hati, bahkan kulit akan menjadi saksi dari apa yang 

mereka kerjakan selama hidup di dunia (Q.S.36: 65). 

Ada tugas yang harus dilaksanakan manusia, yaitu sebagai 

khalifah Allah di bumi, yaitu khalifah yang diangkat dan diberhentikan 

oleh Allah untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai kehendak dan 

aturan-Nya, dalam bidang keahlian dan atau kewenangan sesuai yang 

dikaruniakan Allah kepadanya. Esensi tugas manusia sebagai khalifah 

Allah di bumi adalah melaksanakan amanah sesuai tuntunan Allah dan 

rasul-Nya. 

Tujuan diciptakannya manusia sebagai khalifah Allah diatas 

bumi dan sekaligus beribadah kepada-Nya bukan untuk Allah tetapi 

untuk manusia sendiri. Artinya jika amanah yang dibebankan kepada 

manusia dan atau ibadah yang harus dilaksanakan manusia itu 
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dilaksanakan sesuai tuntunan Allah, niscaya manfaat atau hikmah dari 

melaksanakan ibadah itu untuk manusia sendiri, bukan untuk Allah.
64

 

 

b. Karakteristik Manusia: 

1. Diciptakan Allah dari dua unsur yang tidak bisa dipisahkan antara 

satu dengan yang lain, yaitu unsur jasmani dan ruh Illahi (akal dan 

rohani). 

2. Sejak awal kejadiannya sudah dilengkapi dengan fitrah beragama 

yaitu mengakui keesaan Allah dan tunduk keapda-Nya. 

3. Diciptakan Allah dilengkapi dengan akal dan pikiran,yang 

memungkinkan ia mampu membedakan antara yang benar dengan 

salah, yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. 

4. Diciptakan Allah dilengkapi dengan perasaan yang memungkinkan 

manusia mengetahui hal-hal yang tersembunyi dan halus. 

5. Diciptakan Allah dengan hati nurani (fu’ad) dan qalb, tidak seperti 

hewan yang hanya dilengkapi dengan pendengaran dan 

penglihatan. 

6. Kemampuan manusia untuk mengetahui beberapa hal sangat 

terbatas , kecuali sekedar tanda-tandanya.
65

 

 

2. PERTEMUAN KE-2 

a. Menerima Diri 

Sikap rela menerima ketentuan Allah dengan ikhlas akan 

melahirkan pribai yang rela menerima pemberian Allah, ridha atas 

ketentuan  (qadha’) dan ketetapan (qadar)-Nya, sabar terhadap cobaan 

yang menimpanya, dan syukur ketika memperoleh kebahagiaan. Orang 

yang ikhlas menerima ketentuan Allah akan menerima diri dan 

menerima kenyataan dengan baik, baik itu menyenangkan atau tidak, 

menerima dan melaksanakan aturan Allah (perintah atau larangan) 
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dengan senang hati. Sedang orang yang menolak ketentuan Allah akan 

melahirkan sikap meremehkan perintah (aturan) Allah, tidak rela 

terhadap pemberian Allah, dan membenci Tuhannya ketika 

permintaannya tidak diperkenankan. Padahal tiga sikap yang terakhir 

itu akan mendapatkan kemurkaan Allah.
66

 

 

b. Semua Orang Mempunyai Kelebihan dan Kekurangan 

 Tak bisa dipungkiri setiap orang pasti mempunyai kelebihan 

dan kekurangan. Seperti uang logam yang mempunyai  dua permukaan 

yang berbeda. Orang yang memiliki kekurangan selalu merasa 

bersedih dan perbuatan yang dia lakukan serba salah. Melakukan ini 

salah, melakukan itu salah. Dia selalu mengeluh dan mengeluh tetapi 

dia tidak pernah mau belajar untuk memperbaiki diri. Keluhannya 

menutupi semangatnya dalam mencari ilmu. Akhirnya dia jatuh pada 

penderitaan yang berkepanjangan. 

Orang yang mempunyai akal yang disandarkan pada Al-Qur’an 

pasti sadar bahwa dirinya hadir di dunia telah melalui suatu 

perlombaan yang sangat sengit. Sekitar tiga ratus juta sel sperma saling 

berebut untuk dapat membuahi sel ovum, namun hanya satu yang 

berhasil dibuahi, yaitu dirinya. Ya, kita yang hadir di dunia ini adalah 

para juara sejati yang telah melewati seleksi alamiah. Namun, sedikit 

dari kita yang menyadari akan hal itu. 

Penjelasan di atas termaktub dalam firman Allah Swt. yang 

artinya : 

“Bukankah Dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke 

dalam rahim), kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah 

menciptakannya, dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan 

daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan”. (Q.S Al-Qiyaamah 

: 37-39) 
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Kita harus yakin bahwa kita bisa melakukan apa yang bisa 

dilakukan oleh orang lain. Hanya saja, antara 1 individu dengan 

lainnya berbeda dalam menerima dan menafsirkan ilmu yang didapat. 

Ada yang  pandai di bidang matematika, sedangkan yang lain pandai di 

bidang sastra. Inilah kelebihan dan kekurangan yang diberikan Allah 

Swt. kepada setiap insan manusia. Sebagaimana termaktub dalam 

firman-Nya yang artinya : 

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk 

yang sebaik-baiknya”.(Q.S At-Tiin : 4) 

 

Para ilmuwan kenamaan, seperti Howard Gardner dan Thomas 

Amstrong telah mulai merumuskan kecerdasan manusia. Karena pada 

hakekatnya setiap manusia memiliki kecerdasan yang mungkin 

berbeda antara satu dengan yang lain. Les Giblin menulis dalam 

sebuah buku berjudul “Skill with People” tentang urutan daya rekam 

seseorang. Les berkata, “Seseorang mampu merekam 90% dari data 

yang dikatakan dan dialaminya, 70% dari apa yang dikatakannya, 

50% dari apa yang didengar dan dilihat, 30% dari apa yang dilihat, 

20% dari apa yang didengar saja. Sedangkan dengan hanya membaca, 

seseorang hanya mampu merekam 10%”. Oleh karena itu, dalam 

berdiskusi itulah sesungguhnya pikiran kita terus diasah, untuk 

digerakkan dalam berpikir lebih dalam. Dari sinilah ilmu pengetahuan 

akan berkembang. 

Islam telah mengajarkan hendaknya kaum Muslimin itu 

berpikir kritis, Al-Qur’an sendiri menolak kebiasaan “membeo” tanpa 

sungguh-sungguh merenungkan dan menggali lebih dalam atas apa 

yang ia ikuti. Menurut Sayydina Ali, menerima kebenaran dan 

menemukan kebenaran adalah sesuatu yang berbeda. Menerima 

kebenaran cukuplah dengan bertaqlid, sedang menemukan kebenaran 

hanya akan diperoleh dari pemikiran yang mendalam. Sayyidina Ali 

pernah berkata, “Jangan kamu mengenal dan mengikuti kebenaran 
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karena tokohnya, tetapi kenali kebenaran itu sendiri niscaya kamu 

akan menemukan tokohnya”. 

Allah Swt. berfirman yang artinya : 

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak 

mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, 

penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan 

jawabnya”. (Q.S Al-Isra : 36) 

 

Kita akhirnya menyadari dengan potensi yang telah Allah Swt. 

berikan kepada kita. Bakat dan ketrampilan yang kita miliki, 

menjadikan kita menjadi diri kita sendiri. Yakin dengan diri kita 

sendiri. Percaya diri bahwa di dunia ini, semua manusia di pandang 

sama dan sederajat. Siapa yang menyangka seorang bekas budak 

berkulit hitam legam, yaitu Bilal menjadi muadzin pertama yang 

mengumandangkan adzan dan menjadi salah seorang sahabat 

kesayangan Rasulullah Saw. Bahkan Rasulullah mendengar suara 

terompah Bilal di surga! Subhanaullah. 

Banyak sekali contoh perbedaan karakter yang dimiliki 

dikalangan para sahabat Rasulullah. Ada yang ahli memanah seperti 

Sa’ad bin Abi Waqqash, ada yang ahli strategi perang seperti Khalid 

bin Walid, ada yang ahli membuat syair seperti Hisan bin Tsabit, ada 

yang menjadi negarawan seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, 

dan sebagainya. Seorang penulis bernama Khalid Muhammad Khalid 

telah menulis buku yang sangat bagus berjudul “60 Karakteristik 

Sahabat Nabi”. Rasulullah Saw. ternyata toleran dalam melihat 

beragamnya karakter yang dimiliki para sahabat. Justru dengan 

keberagaman itu, beliau satukan menjadi sebuah kekuatan yang sangat 

dahsyat sehingga mampu menyebarkan dakwah Islam hingga ke luar 

jazirah Arab sehingga menghasilkan peradaban yang menguasai 

peradaban dunia pada waktu itu. 

Jika kita menyadari kekurangan dan kelebihan yang ada pada 

diri kita. Kita sanggup menutup kekurangan-kekurangan itu dengan 

meningkatkan kemampuan yang kita miliki. Tetapi, penting kita sadari 
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bersama bahwasanya makhluk ciptaan Allah Swt. tidak terlepas dari 

yang namanya sifat ketidaksempurnaan meskipun sebesar zahra. 

Sebagai contoh, segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia 

selalu saja ada kekurangannya. Allah-lah yang menciptakan kekurangan 

tersebut agar manusia tidak sombong, namun Allah Swt. pula yang 

menghargai setiap kesalahan kita dalam proses berijtihad dengan 

memberikan kita satu pahala. Menunggu menjadi sempurna sama 

dengan menunggu diri kita menjadi Tuhan. Jika kita gagal mendarat di 

bulan, kita dapat mendarat di salah satu bintang. Bagaimana dengan 

mereka yang gagal?,  mereka tidak mau mengakui bahwa dirinya 

mempunyai kelebihan sekaligus kekurangan justru mereka menganggap 

bahwa dirinya sudah tak berguna lagi. Sugguh sangat disayangkan 

sikap orang seperti ini. 

 

3. PERTEMUAN KE-4 

a. Mengembangkan Diri Secara Optimal. 

QS. Ar-Ra’d ayat 11 

                        

                     

                     
11. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah 

Allah[767]. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum 

sehingga mereka merobah keadaan[768] yang ada pada diri mereka 

sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu 

kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada 

pelindung bagi mereka selain Dia. 

[767] Bagi tiap-tiap manusia ada beberapa Malaikat yang tetap 

menjaganya secara bergiliran dan ada pula beberapa Malaikat yang 

mencatat amalan-amalannya. dan yang dikehendaki dalam ayat ini ialah 

Malaikat yang menjaga secara bergiliran itu, disebut Malaikat Hafazhah. 
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[768] Tuhan tidak akan merobah Keadaan mereka, selama mereka tidak 

merobah sebab-sebab kemunduran mereka. 

 

  Manusia dapat merubah keadaab dirinya dengan cara 

mengembangkan diri secara optimal. Untuk dapat mengembangkan diri 

secara optimal maka manusia haruslah mengembangkan fitrahnya yang 

meliputi: 

1) Fitrah Iman 

Pembawaan manusia sejak lahir adalah bersih, suci atau 

cenderung ke hal-hal yang positif. Kecenderungan berperilaku 

positif itu disebabkan karena sejak dari “bahan mentahnya” 

Allah telah mengaruniai fitrah berupa iman yaitu mengakui 

keesaan Allah dan tunduk kepada-Nya. Dengan kata lain, 

kecenderungan berperilaku positif pada manusia adalah 

merupakan aktualisasi fitrah iman yang ada pada setiap 

individu.
67

 

Profil individu yang fitrah imannya berkembang menjadi 

pribadi Mukmin-Muttaqin adalah sebagai berikut: 

a) Beriman kepada Allah dan memegang teguh agama-Nya, ia 

hanya beribadah kepada Allah dan berdoa kepada-Nya, ia 

selalu ingat (dikir) kepada Allah dan berserah diri kepada-

Nya, ia penuh harap kepada Allah dan ridha akan 

keputusan-Nya, ia selalu berbaik sangka kepada Allah dan 

yakin bahwa tidak ada yang memberi pertolongan selain 

Dia, ia selalu mencari jalan untuk mendekatkan diri 

kepada-Nya (yaitu dengan memperbanyak amal ibadah, 

berbuat kebajikan, berakhlak mulia, menyayangi anak 

yatim dan fakir miskin, berjuang di jalan Allah), bila 

berjanji mengucapkan insya Allah dan bersumpah atas 

nama-Nya. 
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b) Ia yakin bahwa Allah memiliki malaikat yang selalu 

mengawasi dan mencatat tingkah lakunya, yang 

melaksanakan tugas dari Allah dengan sebaik-baiknya dan 

tidak pernah durhaka kepada-Nya. 

c) Ia beriman bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan 

menjunjung tinggi ajaran yang dibawanya, ia meneladani 

kehidupan Rasulullah dan tidak menentukan hukuman di luar 

ketentuannya. 

d) Ia yakin bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah dan pedoman 

hidup manusia , yang menjamin kebahagiaan dan 

ketentraman hidup di dunia dan akhirat, ia melaksanakan 

seluruh kandungan al-Quran (bukan menerima sebagian dan 

menolak sebagian), ia senang dan gemar membaca al-Quran 

dan mendalami kandungannya. 

e) Ia yakin bahwa Hari Kiamat akan datang pada saat yang tidak 

diketahui waktunya, ia lebih menyukai kehidupan akhirat dari 

pada dunia , ia menfkahkan harta sesuai tuntunan Allah dan 

tidak kikir, dan selalu memeriksa bekal yang dipersiapkan 

untuk hari esok ketika embali kepada Allah SWT. Ia selalu 

mengingat saat-saat krisis (ketika orang tua tidak mampu 

menolong anaknya, dan anakpun tidak mampu menolong 

orang tuanya sedikit pun) dan oleh karena itu ia selalu 

mendekatkan diri kepada-Nya. 

 

2) Fitrah Jasmaniah 

Profil pribadi yang fitrah jasmaniahnya matang sebagai 

dampak kematangan fitrah iman adalah sebagai berikut: 

a) Pendengaran dan penglihatannya bisa berfungsi dengan baik, 

sehingga ia mampu memahami dan melaksanakan kebenaran 

(ayat-ayat Allah) dengan mudah dan ringan. 
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b) Ia mampu menjaga mulutnya dengan baik, sehingga tutur 

katanya selalu baik dan terjauh dari perkataan yang tidak 

bermanfaat, tidak berbicara berlebih dan tidak berbicara kotor, 

tidak berdusta dan tidak menggunjing orang, tidak mencela dan 

melaknat orang, tidak berbicara kasar dan tidak pula mengadu 

domba, ia tidak menjawab panggilan orang tua dengan 

perkataan yang tidak sopan, ia tidak menuduh orang lain 

berbuat zina, dan tidak pula minum khamr. 

c) Ia mampu menjaga kemaluannya dengan baik, ia tidak 

melakukan perbuatan dan atau ucapan yang mendekatkan 

kepada zina. 

d) Ia tidak melakukan perbuatan yang membahayakan bagi 

dirinya, ia tidak merokok karena memubadzirkan harta dan 

sekaligus merusak diri dan kesehatan, merokok adalah 

perbuatan yang tidak bermanfaat dan sekaligus menyebarkan 

penyakit bagi orang lain. 

e) Ia tidak berlebihan dalam makan, minum, dan bekerja dan 

dalam segala aspek kehidupan, ia tidak makan dan minum 

barang yang dilarang Allah, ia hanya makan dan minum barang 

yang dihalalkan Allah. 

f) Ia berbusana sesuai tuntunan Allah untuk mencari ridha-Nya. 

g) Bagi wanita, tidak mentampakkan perhiasannya kecuali kepada 

muhrimya. 

h) Ia selalu menjaga kebersihan diri dari perbuatan yang tidak 

diridhai Allah. 

 

3) Fitrah Rohaniah 

Profil pribadi yang fitrah rohaniahnya matang sebagai 

dampak kematangan fitrah iman adalah sebagai berikut: 

a) Budi pekertinya luhur dan perasaannya halus, tidak berburuk 

sangka, tidak dengki dan tidak pula iri hati, tidak 
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menyombongkan diri, tidak dendam dan tidak pula riya’. Ia 

mampu mengendalikan diri dan tidak mudah marah, ia selalu 

berupaya menyembunyikan  kemarahannya, ia pun sadar 

bahwa marah itu merusak iman. 

b) Mudah memaafkan kesalahan orang lain, gemar menebarkan 

salam dan bersilaturahim, bila bertemu teman ia berjabat 

tangan dan bermuka manis. Saling menghormati dan berkasih 

sayang, tidak menghina sesama muslim, ia mencintainya 

seperti mencintai dirinya sendiri. 

c) Ia senantiasa berbuat baik terhadap kedua orang tuanya, tetapi 

dalam hal kemusyrikan dia tidak patuh. Ia selalu berkata lemah 

lembut terhadap orang tua, dalam melayani orang tua 

mendahulukan ibu, senantiasa mendoakan orang tua, dan 

menjalin hubungan baik dengan sahabat orang tua. 

d) Terhadap kaum kerabat dan tetangga ia selalu berbuat baik, 

berlaku adil, dan menghubungkan silaturahim. 

e) Terhadap fakir miskin dan anak yatim, ia selalu berbuat baik 

dan memberikan haknya, memperlakukan dengan baik dan 

menyantuni karena Allah. 

f) Terhadap lawan jenis yang bukan muhrim, ia tidak 

berpandangan mata secara bebas, tidak berkata atau berbuat 

sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada zina, tidak pergi 

berdua tanpa disertai muhrimnya dan tidak saling melihat aurat. 

 

4) Fitrah Nafs 

Profil pribadi yang fitrah nafs-nya matang sebagai dampak 

kematangan fitrah iman adalah sebagai berikut: 

a) Ia yakin bahwa ia adalah hamba Allah, oleh karena itu ia 

senantiasa mematuhi segala perintah dan larangan-Nya. 

b) Ia yakin bahwa hanya Allah yang berhak disembah . 
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c) Ia selalu ingat kepada Allah, perasannya nyaman, aman dan 

tenang , senantiasa merasa terlindungi Allah. 

d) Ia malu berbuat maksiat meski tida ada seorangpun yang 

mengetahuinya. 

e) Ia yakin bahwa al-Quran datang dari Allah untuk membimbing 

kehidupan manusia agar selamat di dunia dan di akhirat, oleh 

karen aitu ia sellau berupaya mempelajari dan menaatinyaserta 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

f) Ia yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, oleh 

karena itu ia patuhi ajaranya. 

g) Ia mampu memahami hikmah di balik ibadah yang ditetapkan 

Allah , dan mampu mengambil hikmah dibalik kejadian yang 

menimpa dirinya. 

h) Jiwanya selalu cenderung untuk berbuat baik 

i) Ia yakin kematian akan datang, oleh karena itu ia selalu bersiap 

diri untuk menghadapinya. 

j) Ia yakin akan datangnya hari perhitungan. 

k) Ia yakin bahwa segala amal perbuatan akan mendapatkan 

balasan. 

l) Ia yakin bahwa dalam hartanya ada hak anak yatim, fakir 

miskin. 

m) Ia memandang kegagalan  (setelah berupaya) sebagai sesuatu 

yang belum diizinkan Allah , ia bersabar dan berserah diri pada 

Allah.
68

 

 

b. Langkah-Langkah Meningkatkan Konsep Diri  

1. Mengetahui model manusia muslim ideal. 

Ada sepuluh karakter manusia muslim yang ideal, yaitu: 
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a) Beraqidah lurus, sesuai dengan apa yang dibawa oleh 

Rasulullah dam Al-Quran dan sunah. Menjauhi syirik, tahayul, 

sihir, jampi yang sesat. 

b) Beribadah secara benar serta menjauhi bid’ah 

c) Berakhlaq baik 

d) Berbadan sehat dan kuat 

e) Berwawasan luas, intelek, dan cerdas. 

f) Berjuang melawan hawa nafsu dan menggiring hawa nafsunya 

sesuai ajaran Islam. 

g) Pandai mengatur waktu 

h) Profesional dalam mengerjakan tugas-tugasnya 

i) Memiliki kemampuan untuk madiri dan kuat secara eknomi 

j) Bermanfaat bagi orang lain 

b. Mengetahui diri sendiri dengan baik. 

Mempunyai visi dan misi, cita-cita dan target, dan mampu 

menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan diri. 

c. Mengadaptasikan model manusia ideal kepada diri.
69
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Lampiran 2 

SKALA KONSEP DIRI 

Pre Test dan Post Test 

 

Identitas Diri 

Nama  : .................................................... 

Kelas  : .................................................... 

Jenis Kelamin : ....................................................       

 

PETUNJUK 

a. Bacalah setiap pernyataan dengan cermat 

b. Pilihlah satu tanggapan untuk setiap nomor yang dianggap paling sesuai 

dengan keadaan diri Anda sendiri dengan memberikan tanda silang (X) 

pada pilihan yang disediakan yaitu: 

SS : Bila pernyataan itu sangat sesuai dengan diri Anda 

S : Bila pernyataan itu sesuai dengan diri Anda 

TS : Bila pernyataan itu tidak sesuai dengan diri Anda 

STS : Bila pernyataan itu sangat tidak sesuai dengan diri Anda 

  

Skala ini bukanlah suatu tes, sehingga tidak ada tanggapan yang salah, asalkan 

tanggapan itu sesuai dengan keadaan diri Anda yang sebenarnya. 

Identitas dan jawaban Anda kami rahasiakan, oleh karena itu kesungguhan dan 

kejujuran Anda sangat diharapkan. 

Selamat mengerjakan. 
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No Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya tahu bahwa saya memiliki tubuh yang 

sehat, sehingga membuat percaya diri. 

    

2 Saya berharap orang lain memahami kondisi 

saya, sehingga saya tidak merasa rendah diri. 

    

3 Saya mempunyai prestasi akademik yang 

bagus, seingga saya bisa menilai bahwa saya 

anak yang pandai. 

    

4 Saya tahu bahwa saya mudah bergaul 

sehingga mempunyai banyak teman 

    

5 Saya sering berbuat dosa, sehingga saya 

kurang berharap atas ampunan Allah SWT. 

    

6 Saya berharap  mempunyai tubuh yang ideal 

agar kelihatan menarik 

    

7 Menurut saya, saya adalah anak yang cepat 

marah sehingga harus latihan mengontrol 

emosi. 

    

8 Saya berharap bisa bergaul dengan baik di 

sekolah maupun dimasyarakat. 

    

9 Saya bukanlah anak yang alim, kadang masih 

malas melaksanakan sholat. 

    

10 Saya merasa wajah saya cantik/ ganteng 

sehingga saya tidak malu bergaul dengan 

teman. 

    

11 Saya memahami bahwa saya cepat 

tersinggung meskipun kadang hanya karena 

bercanda dengan teman. 

    

12 Saya termasuk anak yang sopan.     

13 Saya kurang mampu melaksanakan aturan-

aturan agama. 
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14 Saya memiliki daya tarik untuk menarik 

lawan jenis 

    

15 Saya kadang malu maju di depan kelas     

16 Saya adalah anak yang ramah pada siapapun.     

17 Kadang sholat saya bolong-bolong. 

 

    

18 Saya ingin mempunyai wajah yang 

cantik/ganteng, agar lebih percaya diri 

    

19 Saya berharap bisa percaya diri dimanapun 

berada 

    

20 Saya sulit memahami pelajaran sehingga kecil 

harapan saya untuk sukses. 

    

21 Saya  tidak bisa berharap punya banyak 

teman karena merasa rendah diri. 

    

22 Saya tahu kondisi fisik saya kurang baik, 

sering sakit sehingga kegiatan saya terganggu 

dan saaya merasa sulit untuk maju. 

    

23 Saya tahu bahwa saya punya motivasi tinggi 

untuk berhasil, sehingga saya optimis dalam 

banyak hal. 

    

24 Saya memahami bahwa nilai ulangan-ulangan 

saya rendah, dan membuat saya minder. 

    

25 Saya seorang yang taat pada agama, sehingga 

saya rajin beribadah. 

    

26 Saya merasa penampilan fisik saya tidak 

sesuai dengan apa yang saya harapkan 

    

27 Saya ingin balas dendam pada orang yang 

telah menyakiti saya. 

    

28 Saya berharap bisa meningkatkan prestasi 

saya. 
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29 Saya berharap bisa menjalankan sholat 

dengan tertib 

    

30 Saya memang kurang menarik, sehingga saya 

malu untuk bergaul dengan teman. 

    

31 Saya merasa sulit konsentrasi belajar, 

sehingga saya pesimis dapat meningkatkan 

prestasi belajar saya. 

    

32 Saya termasuk anak yang rajin ibadah, 

sehingga saya merasa tenang dalam hidup. 

    

33 Saya takut melanggar aturan Alloh, sehingga 

saya menjaga diri untuk tidak berbuat dosa. 

    

34 Saya tahu bahwa saya tidak terlalu tinggi dan 

tidak terlalu pendek, jadi saya merasa 

perkembangan tubuh saya normal. 

    

35 Saya berharap bisa  menjadi orang yang 

menyenangkan bagi semua orang 

    

36 Saya merasa nilai saya rendah di sekolah, tapi 

sulit rasanya untuk bisa meningkatkan dan 

kondisi ini membuat saya malu. 

    

37 Saya merasa dari keluarga kurang mampu dan 

membuat saya minder dengan teman. 

    

38 Saya memahami bahwa saya kurang sehat 

sehingga kadang tidak masuk sekolah dan 

tidak mengikuti banyak kegiatan sehingga 

saya minder. 

    

39 Saya adalah anak yang periang dan hal ini 

memudahkan saya dalam bergaul. 

    

40 Saya adalah anak yang kurang bisa menjaga 

kesehatan. 

    

41 Saya merasa rendah diri dengan teman-teman     
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yang lain karena banyak kekurangan. 

42 Saya makan dan minum seadanya saja tanpa 

memperhatikan baik buruknya bagi 

kesehatan. 

    

43 Saya adalah anak yang pintar, sehingga 

membuat optimis dalam mencapai prestasi 

yang tinggi. 

    

44 Prestasi akademik saya bagus, jadi saya 

punya cita-cita yang tinggi. 

    

45 Saya santai saja kalau kelupaan tidak sholat, 

jadi harapan saya kecil untuk menjadi anak 

yang sholeh/sholihah. 

    

46 Saya tidak bisa khusyuk dalam beribadah, 

banyak godaan yang sulit untuk saya hindari. 

    

47 Saya adalah anak yang tinggi semangatnya.     

48 Saya sulit untuk memulai bergaul dengan 

orang lain. 

    

49 Saya tidak punya harapan dapat mempunyai 

keluarga yang utuh seperti teman-teman yang 

lain. 

    

50 Saya berharap bisa melanjutkan sekolah yang 

tinggi untuk mencapai cita-cita saya. 

 

    

51 Saya anak yang mampu menyesuaikan diri 

dengan cepat, sehingga tidak canggung 

walaupun berada di lingkungan baru. 

    

52 Saya sulit mendahului bercakap-cakap 

dengan orang lain. 

    

53 Saya tidak bisa bergaul dengan banyak orang 

karena merasa rendah dari orang lain. 
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54 Saya ingin bertobat dari kesalahan yang telah 

saya lakukan sehingga berharap bisa menjadi 

orang yang berkurang dosanya. 

    

55 Saya termasuk anak yang rajin belajar dan 

menyadari tanggung jawab saya sebagai 

pelajar. 

    

56 Saya berharap selalu rukun dan sayang 

dengan saudara-saudara saya. 

    

57 Saya tidak perduli meskipun nilai saya pas-

pasan. 

    

58 Saya paham bahwa saya malas belajar namun 

sulit untuk menjaga motivasi belajar. 

    

59 Saya tahu bahwa saya mudah akrab dengan 

siapa saja sehingga merasa tidak canggung 

bergabung dengan orang lain. 

    

60 Saya tahu kewajiban saya bahwa saya harus 

melaksanakan sholat tepat waktu, dan saya 

tidak keberatan melaksanakannya. 
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Lampiran 3 

SKALA KONSEP DIRI 

Pre Test dan Post Test 

(Sudah diuji validitas dan reabilitas) 

 

Identitas Diri 

Nama  : .................................................... 

Kelas  : .................................................... 

Jenis Kelamin : ....................................................       

 

PETUNJUK 

a. Bacalah setiap pernyataan dengan cermat 

b. Pilihlah satu tanggapan untuk setiap nomor yang dianggap paling sesuai 

dengan keadaan diri Anda sendiri dengan memberikan tanda silang (X) 

pada pilihan yang disediakan yaitu: 

SS : Bila pernyataan itu sangat sesuai dengan diri Anda 

S : Bila pernyataan itu sesuai dengan diri Anda 

TS : Bila pernyataan itu tidak sesuai dengan diri Anda 

STS : Bila pernyataan itu sangat tidak sesuai dengan diri Anda 

  

Skala ini bukanlah suatu tes, sehingga tidak ada tanggapan yang salah, asalkan 

tanggapan itu sesuai dengan keadaan diri Anda yang sebenarnya. 

Identitas dan jawaban Anda kami rahasiakan, oleh karena itu kesungguhan dan 

kejujuran Anda sangat diharapkan. 

Selamat mengerjakan. 
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No Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya tahu bahwa saya memiliki tubuh yang 

sehat, sehingga membuat percaya diri. 

    

2 Saya berharap orang lain memahami kondisi 

saya, sehingga saya tidak merasa rendah diri. 

    

3 Saya mempunyai prestasi akademik yang 

bagus, seingga saya bisa menilai bahwa saya 

anak yang pandai. 

    

4 Saya tahu bahwa saya mudah bergaul 

sehingga mempunyai banyak teman 

    

5 Saya sering berbuat dosa, sehingga saya 

kurang berharap atas ampunan Allah SWT. 

    

6 Saya berharap  mempunyai tubuh yang ideal 

agar kelihatan menarik 

    

7 Saya berharap bisa bergaul dengan baik di 

sekolah maupun dimasyarakat. 

    

8 Saya bukanlah anak yang alim, kadang masih 

malas melaksanakan sholat. 

    

9 Saya merasa wajah saya cantik/ ganteng 

sehingga saya tidak malu bergaul dengan 

teman. 

    

10 Saya termasuk anak yang sopan.     

11 Saya kurang mampu melaksanakan aturan-

aturan agama. 

    

12 Saya memiliki daya tarik untuk menarik 

lawan jenis 

    

13 Saya kadang malu maju di depan kelas     

14 Saya adalah anak yang ramah pada siapapun.     

15 Saya ingin mempunyai wajah yang     
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cantik/ganteng, agar lebih percaya diri 

16 
Saya berharap bisa percaya diri dimanapun 

berada 

    

17 Saya sulit memahami pelajaran sehingga kecil 

harapan saya untuk sukses. 

    

18 Saya  tidak bisa berharap punya banyak 

teman karena merasa rendah diri. 

    

19 Saya tahu kondisi fisik saya kurang baik, 

sering sakit sehingga kegiatan saya terganggu 

dan saaya merasa sulit untuk maju. 

    

20 Saya tahu bahwa saya punya motivasi tinggi 

untuk berhasil, sehingga saya optimis dalam 

banyak hal. 

    

21 Saya memahami bahwa nilai ulangan-ulangan 

saya rendah, dan membuat saya minder. 

    

22 Saya seorang yang taat pada agama, sehingga 

saya rajin beribadah. 

    

23 Saya ingin balas dendam pada orang yang 

telah menyakiti saya. 

    

24 Saya berharap bisa meningkatkan prestasi 

saya. 

    

25 Saya berharap bisa menjalankan sholat 

dengan tertib 

    

26 Saya memang kurang menarik, sehingga saya 

malu untuk bergaul dengan teman. 

    

27 Saya merasa sulit konsentrasi belajar, 

sehingga saya pesimis dapat meningkatkan 

prestasi belajar saya. 

    

28 Saya termasuk anak yang rajin ibadah, 

sehingga saya merasa tenang dalam hidup. 
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29 Saya takut melanggar aturan Alloh, sehingga 

saya menjaga diri untuk tidak berbuat dosa. 

    

30 Saya berharap bisa  menjadi orang yang 

menyenangkan bagi semua orang 

    

31 Saya merasa nilai saya rendah di sekolah, tapi 

sulit rasanya untuk bisa meningkatkan dan 

kondisi ini membuat saya malu. 

    

32 Saya merasa dari keluarga kurang mampu dan 

membuat saya minder dengan teman. 

    

33 Saya memahami bahwa saya kurang sehat 

sehingga kadang tidak masuk sekolah dan 

tidak mengikuti banyak kegiatan sehingga 

saya minder. 

    

34 Saya adalah anak yang periang dan hal ini 

memudahkan saya dalam bergaul. 

    

35 Saya adalah anak yang kurang bisa menjaga 

kesehatan. 

    

36 Saya merasa rendah diri dengan teman-teman 

yang lain karena banyak kekurangan. 

    

37 Saya makan dan minum seadanya saja tanpa 

memperhatikan baik buruknya bagi 

kesehatan. 

    

38 Saya adalah anak yang pintar, sehingga 

membuat optimis dalam mencapai prestasi 

yang tinggi. 

    

39 Prestasi akademik saya bagus, jadi saya 

punya cita-cita yang tinggi. 

    

40 Saya santai saja kalau kelupaan tidak sholat, 

jadi harapan saya kecil untuk menjadi anak 

yang sholeh/sholihah. 
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41 Saya adalah anak yang tinggi semangatnya.     

42 Saya sulit untuk memulai bergaul dengan 

orang lain. 

    

43 Saya tidak punya harapan dapat mempunyai 

keluarga yang utuh seperti teman-teman yang 

lain. 

    

44 Saya berharap bisa melanjutkan sekolah yang 

tinggi untuk mencapai cita-cita saya. 

    

45 Saya anak yang mampu menyesuaikan diri 

dengan cepat, sehingga tidak canggung 

walaupun berada di lingkungan baru. 

    

46 Saya tidak bisa bergaul dengan banyak orang 

karena merasa rendah dari orang lain. 

    

47 Saya ingin bertobat dari kesalahan yang telah 

saya lakukan sehingga berharap bisa menjadi 

orang yang berkurang dosanya. 

    

48 Saya termasuk anak yang rajin belajar dan 

menyadari tanggung jawab saya sebagai 

pelajar. 

    

49 Saya berharap selalu rukun dan sayang 

dengan saudara-saudara saya. 

    

50 Saya tidak perduli meskipun nilai saya pas-

pasan 

    

51 Saya tahu bahwa saya mudah akrab dengan 

siapa saja sehingga merasa tidak canggung 

bergabung dengan orang lain. 

    

52 Saya tahu kewajiban saya bahwa saya harus 

melaksanakan sholat tepat waktu, dan saya 

tidak keberatan melaksanakannya. 
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Lampiran 4 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

Nama Siswa  : .......................................... 

Kelas/ No. Absen : ......................................... 

Hari. Tanggal : ......................................... 

 

Aspek yang 

diobservasi 

I II III IV 

Kesimpulan Y

a 
Tdk 

Y

a 
Tdk 

Y

a 
Tdk 

Y

a 
Tdk 

Mampu 

mengikuti 

tahap-tahap 

konseling 

kelompok 

         

Mampu 

Berinteraksi 

saat konseling 

kelompok 

         

Mampu 

mengungkapkan 

keinginannya 

         

Mampu 

menerima diri 

         

Mampu menilai 

diri 

         

Mampu 

membuat 

rencana efektif. 
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Lampiran 5 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Nama Siswa  : .......................................... 

Kelas/ No. Absen : ......................................... 

Hari. Tanggal : ......................................... 

 

Pertanyaan : 

1. Apakah Anda dapat mengikuti konseling dengan baik pada pertemuan kali 

ini ? (Semua pertemuan) 

2. Apakah Anda memahami materi yang disampaikan oleh guru BK ? (semua 

pertemuan) 

3. Apakah Anda mampu memahami diri Anda termasuk apa yang menjadi 

keinginan dan kebutuhan Anda ? (pertemuan ke-1) 

4. Apakah Anda mampu menerima keadaan diri Anda apa adanya ? 

(pertemuan ke-2) 

5. Apakah Anda mampu membuat evaluasi tentang apa yang sudah Anda 

lakukan selama ini ? (pertemuan ke-3) 

6. Apakah Anda mampu membuat rencana efektif untuk mengembangkan 

diri Anda secara optimal ? (pertemuan ke-4) 

7. Bagaimana kesan Anda setelah mengikuti konseling ? (semua pertemuan). 

8. Apakah pesan Anda setelah mengikuti konseling ? (semua pertemuan) 
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Lampiran 6 

ANGKET PEMAHAMAN DIRI 

 

Nama Siswa  : .......................................... 

Kelas/ No. Absen : ......................................... 

Hari. Tanggal : ......................................... 

 

Bagaimana kondisi fisik Anda ?  

 

 

 

 

Bagaimana sifat-sifat Anda ?  

 

 

 

 

Bagaimana prestasi dan cara 

belajar Anda ? 

 

 

 

 

 

Bagaimana cara Anda bergaul ?  

 

 

 

 

Bagaimana kegiatan ibadah 

Anda sehari-hari ? 

 

 

 

 

 

Apa keinginan dan kebutuhan 

Anda yang belum tercapai ? 
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Lampiran 7 

Reliability 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.889 60 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Item1 Konsep Diri 179.63 157.689 .359 .887 

Item2 181.00 156.207 .380 .886 

Item3 180.50 156.741 .379 .886 

Item4 179.63 156.378 .405 .886 

Item5 179.50 154.948 .373 .886 

Item6 180.20 155.476 .336 .887 

Item7 180.63 160.102 .050 .891 

Item8 179.10 157.266 .359 .887 

Item9 180.07 152.271 .485 .885 

Item10 180.47 154.464 .340 .887 

Item11 180.13 158.947 .107 .890 

Item12 179.93 157.720 .360 .887 

Item13 180.10 157.266 .359 .887 

Item14 180.40 156.317 .344 .887 

Item15 180.23 155.564 .359 .886 

Item16 179.80 156.028 .373 .886 
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Item17 180.23 158.944 .113 .890 

Item18 180.20 153.890 .399 .886 

Item19 179.10 156.231 .453 .886 

Item20 179.87 156.671 .376 .886 

Item21 179.30 156.562 .370 .886 

Item22 179.43 155.426 .412 .886 

     

Item23 179.63 156.585 .336 .887 

Item24 179.87 156.947 .353 .887 

Item25 179.90 157.128 .372 .887 

Item26 180.07 165.099 -.231 .894 

Item27 179.33 155.402 .462 .885 

Item28 178.93 158.754 .348 .887 

Item29 178.93 158.754 .348 .887 

Item30 179.93 155.237 .355 .886 

Item31 179.93 153.444 .429 .885 

Item32 179.97 156.999 .398 .886 

Item33 179.33 156.575 .368 .886 

Item34 179.73 161.513 -.023 .891 

Item35 179.03 157.551 .373 .887 

Item36 179.83 154.902 .429 .886 

Item37 179.57 155.495 .352 .887 

Item38 179.40 155.283 .342 .887 

Item39 179.63 156.033 .434 .886 

Item40 180.13 154.947 .348 .887 

Item41 179.87 153.223 .382 .886 

Item42 179.83 158.144 .347 .887 

Item43 180.23 150.116 .724 .882 

Item44 179.87 154.671 .473 .885 

Item45 179.53 152.326 .546 .884 

Item46 179.93 160.064 .053 .891 

Item47 179.50 157.224 .338 .887 

Item48 179.87 155.154 .355 .886 

Item49 179.43 154.875 .369 .886 

Item50 178.97 157.964 .396 .887 

Item51 180.03 154.861 .376 .886 

Item52 180.20 160.510 .022 .892 

Item53 179.80 154.648 .475 .885 

Item54 179.20 156.855 .361 .887 

Item55 179.93 155.513 .418 .886 
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Item56 179.13 157.085 .361 .887 

Item57 179.67 153.747 .458 .885 

Item58 180.33 161.057 -.004 .892 

Item59 179.90 156.369 .375 .886 

Item60 179.30 156.562 .370 .886 
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Lampiran 8 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Konsep Diri 

Remaja Broken 

Home - Pre Test 

Konsep Diri 

Remaja Broken 

Home - Post Test 

N 6 6 

Normal Parameters
a,b

 Mean 149.00 158.50 

Std. Deviation 7.668 7.893 

Most Extreme Differences Absolute .153 .242 

Positive .153 .193 

Negative -.152 -.242 

Kolmogorov-Smirnov Z .374 .593 

Asymp. Sig. (2-tailed) .999 .874 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Konsep Diri Remaja Broken 

Home - Pre Test 

6 149.00 7.668 140 160 

Konsep Diri Remaja Broken 

Home - Post Test 

6 158.50 7.893 149 170 

 

 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Konsep Diri Remaja Broken 

Home - Post Test - Konsep 

Diri Remaja Broken Home - 

Pre Test 

Negative Ranks 0
a
 .00 .00 

Positive Ranks 6
b
 3.50 21.00 

Ties 0
c
   

Total 6   

a. Konsep Diri Remaja Broken Home - Post Test < Konsep Diri Remaja Broken Home - Pre Test 

b. Konsep Diri Remaja Broken Home - Post Test > Konsep Diri Remaja Broken Home - Pre Test 

c. Konsep Diri Remaja Broken Home - Post Test = Konsep Diri Remaja Broken Home - Pre Test 

 

 

 

Test Statistics
b
 

 
Konsep Diri Remaja Broken Home - Post Test - 

Konsep Diri Remaja Broken Home - Pre Test 

Z -2.214
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .027 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Statistics - Konsep Diri Remaja Broken Home 

 Pre Test Post Test 

N Valid 6 6 

Missing 0 0 

Mean 149.00 158.50 

Median 149.00 160.00 

Mode 140
a
 160 

Std. Deviation 7.668 7.893 

Minimum 140 149 

Maximum 160 170 

Sum 894 951 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

A. Identitas Diri 

Nama   : Erna Retnaningsih, S. Pd. 

Tempat/tgl. Lahir : Bantul, 26 Maret 1973 

Email   : ernaretna03@gmail.com 

No. HP.  : 087838249075 

NIP   : 197303261998022001 

Pangkat/Gol.  : IV/a 

Jabatan  : Guru Pembina 

Alamat Rumah : Modinan RT.07, Banyuraden, Gamping, Sleman 

Alamat Kantor  : Jl. Raya Bantul No.2/III, Bantul 

Nama Ayah  : Sumardiyono 

Nama Ibu  : Samilah 

Nama Suami  : Supriyono, M. Pd. 

Nama Anak  : 

1. Dewi Rafida Hanun 

2. Ima Azalia Hanun 

B. Riwayat Pendidikan 

1. Pendidikan Formal 

a. SD Negeri Karangmojo I, tahun lulus 1985 

b. SMP Negeri I Bantul, tahun lulus 1988 

c. SMA Negeri Sewon, tahun lulus 1991 

d. IKIP Negeri Yogyakarta, tahun lulus 1997 

2. Pendidikan Non-Formal (tidak ada) 

C. Riwayat Pekerjaan 

1. Tahun 1998 s.d. tahun 2004 di SMP Negeri 2 Bambanglipuro 

2. Tahun 2004 s.d. sekarang di SMP Negeri 2 Bantul 

D. Prestasi/Penghargaan 

1. Penghargaan Gubernur DIY sebagai Pembimbing Karya Ilmiah 

Remaja ( Meraih Medali Perak Tingkat Nasional ) 

mailto:ernaretna03@gmail.com
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E. Pengalaman Organisasi 

1. PGRI 

2. MGBK 

3. KORPRI 

F. Minat Keilmuan: Bimbingan dan Konseling 

G. Karya Ilmiah 

1. Buku  : - 

2. Artikel :  

a. “Curhat Dong Nak”  ( Harian Kedaulatan Rakyat) 

b. “Masih Bisakah Kita Merasakan Kenyamanan” (Koran Merapi) 

3. Penelitian 

a. Efektivitas Layanan Orientasi dan Informasi Untuk Meningkatkan 

Minat Konseling Siswa 

b. Upaya Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa Melalui Konseling 

Kelompok. 

 

Yogyakarta, 6 Juni 2016  

 

Erna Retnaningsih, S. Pd. 
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