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ABSTRAK 

HASANATUL KHAIRIAH, NIM. 14 108 036. Judul skripsi “Pengaruh 

Bimbingan Kelompok Melalui Teknik Psikodrama Terhadap Peningkatan 

Pemaafan (Forgiveness) Siswa Kelas X MIPA di SMAN 1 Padang Sago di 

Kabupaten Padang Pariaman” Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam (IAIN) Batusangkar. 

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya pemaafan 
(forgiveness) siswa. Salah satu teknik untuk meningkatkan pemaafan 
(forgiveness), melalui layanan bimbingan kelompok teknik psikodrama. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui pengaruh bimbingan kelompok melalui teknik 
psikodrama terhadap peningkatan pemaafan (forgiveness) siswa kelas X MIPA di 
SMAN 1 Padang Sago. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan 
metode eksperimen dengan jenis design pre-eksperimental design dengan tipe one 
groub pretest- postest design. Populasi penelitian yaitu siswa kelas X MIPA di 
SMAN 1 Padang Sago yang berjumlah 69 orang. Sampel penelitian ini sebanyak 
15 orang yang ditentukan melalui purposive sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan kelompok melalui teknik 
psikodrama berpengaruh signifikan dalam meningkatkan pemaafan (forgiveness) 
siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis yang menunjukkan bahwa t hitung > 
t tabel, dengan demikian dapat diartikan bahwa layanan bimbingan kelompok 
melalui teknik psikodrama berpengaruh signifikan dalam meningkatkan pemaafan 
(forgiveness) siswa di SMAN 1 Padang Sago. 

 

Kata kunci: Bimbingan Kelompok, Teknik Psikodrama, Pemaafan 

(Forgiveness) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai salah satu makhluk hidup yang menghuni bumi 

dalam kehidupan pernah mengalami permasalahan atau konflik. 

Permasalahan bisa saja mengenai dirinya sendiri maupun berkaitan dengan 

orang lain di luar dirinya. Setiap permasalahan yang ditemui manusia akan 

menyebabkan perasaan tidak tenang yang menuntutnya agar mampu 

menyelesaikan dan melewatinya. Dalam penyelesaian permasalahan 

tersebut terdapat suatu pemaafan atau forgiveness. 

Menurut Shihab (dalam Nashori, 2008:53) “pemaafan atau pemberian 

maaf sendiri berarti menghapus luka atau bekas-bekas luka dalam hati. 

Pemaafan secara sosial dijadikan instrumen untuk menghalangi keinginan 

seseorang membalas dendam”. McCullough (dalam Angraini, 2014:19) 

mengemukakan bahwa “memaafkan dapat dijadikan seperangkat motivasi 

untuk mengubah seseorang untuk tidak membalas dendam dan meredakan 

dorongan untuk memelihara kebencian terhadap pihak yang menyakiti 

serta meningkatkan dorongan untuk konsiliasi hubungan dengan pihak 

yang menyakiti”. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa pemaafan 

merupakan proses penggantian emosi negatif dengan emosi positif untuk 

mengubah seseorang agar tidak membalas dendam dan meredakan 

dorongan untuk memelihara kebencian terhadap pihak yang menyakiti 

serta meningkatkan dorongan untuk konsiliasi hubungan dengan pihak 

yang menyakiti. Ketika berinteraksi dengan orang lain, akan muncul 2 

jenis interaksi yaitu interaksi positif dan negatif. Interaksi positif ini 

ditandai oleh adanya rasa kasih sayang, saling menolong, serta saling 

memberikan dukungan. Sedangkan interaksi yang negatif munculnya 

persaingan, saling menceritakan keburukan, adanya pertengkaran. 

Interaksi yang positif ini dipandang baik oleh banyak kalangan dan selalu 

1 
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diharapkan keberadaannya. Sedangkan interaksi negatif akan 

menimbulkan konflik-konflik kepada orang yang melakukan hubungan 

sosial (interaksi sosial). 

Salah satu masalah yang muncul ketika seseorang melakukan interaksi 

dengan orang lain adalah timbulnya masalah yang tidak dapat dilupakan 

apalagi dimaafkan. Seseorang kadang berbuat salah kepada individu lain, 

pada satu sisi tentu pernah mengalami perlakuan dan situasi yang 

mengecewakan atau menyakitkan. Tidak semua orang mau dan mampu 

secara tulus memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Proses 

memaafkan memerlukan kerja keras, kemauan kuat dan latihan mental 

karena terkait dengan emosi manusia yang fluktuatif, dinamis dan sangat 

reaktif terhadap stimulan luar. Pada kenyataannya banyak orang yang 

memberi maaf kepada orang lain kemudian kecewa dengan tindakan 

tersebut. Hal ini terjadi karena permintaan maaf sering tidak 

ditindaklanjuti dengan perilaku yang konsisten dengan permintaan maaf 

tersebut.  

Menurut Nashori (2011:6) dimensi dan indikator pemaafan adalah:  

a. Dimensi emosi, meninggalkan perasaan marah, sakit hati dan 
benci. Untuk menumbuhkan kondisi positifnya maka mampu 
mengontrol emosi saat diperlakukan tidak menyenangkan, merasa 
iba dan kasih sayang terhadap pelaku, merasa nyaman ketika 
berinteraksi dengan pelaku. 

b. Dimensi kognisi, meninggalkan penilaian negatif terhadap pelaku. 
Untuk menumbuhkan kondisi positifnya maka punya penjelasan 
nalar atas pelakuan yang menyakitkan, memiliki pandangan yang 
berimbang terhadap pelaku. 

c. Dimensi interpersonal, meninggalkan perilaku atau perkataan 
yang menyakitkan, meninggalkan keinginan balas dendam, 
meninggalkan perilaku acuh tak acuh, meninggalkan perilaku 
menghindar. Untuk menumbuhkan kondisi positifnya maka 
meningkatkan upaya konsiliasi/rekonsiliasi hubungan, motivasi 
kebaikan atau kemurahan hati, musyawarah dengan pihak yang 
pernah jadi pelaku. 

Dapat dipahami bahwa pemaafan dalam dimensi emosi seseorang 

mampu meninggalkan perasaan marah, sakit hati dan benci, merasa iba 

dan kasih sayang, merasa nyaman ketika berinteraksi. Dimensi kognisi 
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seseorang mampu meninggalkan penilaian negatif terhadap pelaku. 

Dimensi interpersonal seseorang mampu meninggalkan perilaku atau 

perkataan yang menyakitkan, meninggalkan keinginan balas dendam, 

meninggalkan perilaku acuh tak acuh, serta meninggalkan perilaku 

menghindar. 

Worthington (dalam Hasan, 2013:14) mengatakan bahwa “secara 

kesehatan memaafkan memberikan keuntungan psikologis, dan 

memaafkan merupakan terapi yang efektif dalam intervensi yang 

membebaskan seseorang dari kemarahannya dan rasa bersalah”. Ketika 

seseorang mengalami suatu permasalahan dan memiliki kemampuan 

memaafkan maka hal tersebut akan mempengaruhi keadaan fisik maupun 

psikologisnya. Pengaruh pemaafan terhadap fisik yaitu menjadikanya lebih 

sehat sedangkan pengaruh pemaafan terhadap keadaan psikologisnya yaitu 

menjadikannya lebih tenang dan bahagia. Nilai-nilai agama yang 

berkembang dalam kehidupan masyarakat manusia umumnya meletakkan 

pemaafan atau pemberian maaf ini sebagai salah satu pilar ajarannya.  

Dalam agama Islam, Allah SWT memerintahkan manusia untuk 

memberikan maaf kepada orang lain : 

                   

Artinya: “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang 

ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” 

(Al-Araf [07]: 199) 

                           

  

 
Artinya: “Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan 

atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain), maka 
sesungguhnya Allah maha pema'af lagi maha kuasa.” (An-Nisa 
[4]: 149)  
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Hal ini akan tampak jelas ketika manusia memulai aktivitasnya, 

dalam kehidupan sehari-hari manusia akan saling membutuhkan antara 

satu dengan yang lain. Sarwono (2010:185)  menjelaskan bahwa “manusia 

adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya”. 

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 

                          

   

Artinya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. sebab itu 

damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu 

itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” 

Gerungan (2004:26) menyatakan bahwa “manusia secara hakiki 

merupakan makhluk sosial yang membutuhkan pergaulan dengan orang 

lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya”. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa pergaulan yang dimaksudkan adalah hubungan antara individu satu 

dengan yang lain serta saling mempengaruhi dan membentuk interaksi 

sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan dinamis yang menyangkut 

hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan 

kelompok dengan kelompok. Menurut Nashori (2011:3): 

Pemaafan (forgiveness) adalah kesediaan untuk meninggalkan hal-hal 
yang tidak menyenangkan yang bersumber dari hubungan 
interpersonal dengan orang lain dan menumbuh kembangkan pikiran, 
perasaan, serta hubungan interpersonal yang positif dengan orang lain 
yang melakukan pelanggaran secara tidak adil.  
 
Dapat dipahami ketika memaafkan maka seseorang meninggalkan 

kemarahan, kebencian, sakit hati, meninggalkan penilaian negatif, 

meninggalkan perilaku atau perkataan yang menyakitkan, meninggalkan 

keinginan balas dendam, meninggalkan perilaku menghindar, dan 

meninggalkan perilaku acuh tidak acuh terhadap orang lain yang telah 

menyakitinya secara tidak adil. 
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Melihat munculnya persoalan dalam kehidupan ini berawal dari 

interaksi sosial yang tidak mampu saling memahami, padahal seharusnya 

individu memang memerlukan interaksi yang baik dengan orang lain. Hal 

ini disebabkan oleh manusia adalah makhluk sosial, melihat fenomena 

yang banyak terjadi maka dalam bimbingan dan konseling ada salah satu 

layanan yaitu bimbingan kelompok. Menurut Prayitno (2012:149-150) 

layanan bimbingan kelompok yaitu: 

Layanan yang mengikutkan sejumlah peserta dalam bentuk kelompok, 
dengan konselor sebagai pemimpin kegiatan kelompok. Dalam 
bimbingan kelompok dibahas topik-topik umum yang menjadi 
kepedulian bersama anggota kelompok, dibahas melalui suasana 
dinamika kelompok yang intens dan konstruktif, diikuti oleh semua 
anggota di bawah bimbingan pemimpin kelompok (konselor). 

Selanjutnya Nurihsan (2010:19) mengemukakan layanan bimbingan 

kelompok merupakan “bantuan terhadap individu yang dilaksanakan 

dalam situasi kelompok. Bimbingan  kelompok dapat berupa penyampaian 

informasi ataupun aktivitas kelompok membahas masalah-masalah 

pendidikan, pekerjaan, pribadi dan sosial”. 

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa layanan bimbingan 

kelompok merupakan suatu layanan bantuan yang dapat digunakan untuk 

membantu peserta didik dalam mengembangkan pribadi, kemampuan 

hubungan sosial, belajar, dan karir. Layanan bimbingan kelompok tersebut 

dapat dilaksanakan dalam situasi kelompok berupa penyampaian informasi 

ataupun aktifitas kelompok yang berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan, 

pribadi maupun sosial. 

Bimbingan kelompok ditegaskan kembali oleh Nurihsan (2010:17) 

yaitu: 

Bimbingan kelompok dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya 
masalah atau kesulitan pada diri konseli (siswa). Isi kegiatan 
bimbingan kelompok terdiri atas penyampaian informasi yang 
berkenaan dengan masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi dan 
masalah sosial yang tidak disajikan dalam bentuk pelajaran. 
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 Dapat dipahami bahwa bimbingan kelompok dapat mencegah 

berkembangnya masalah yang dialami bersama, baik menyangkut masalah 

pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Menurut Sukardi (2003:48): 

Layanan bimbingan kelompok dimaksudkan untuk memungkinkan 
siswa secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari 
narasumber (terutama dari guru pembimbing) yang bermanfaat untuk 
kehidupan sehari-hari baik sebagai individu maupun sebagai pelajar, 
anggota keluarga dan masyarakat.  
 
Dapat dipahami bahwa dalam layanan bimbingan kelompok siswa 

memperoleh informasi sehingga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari 

baik sebagai pelajar, anggota keluarga ataupun dalam masyarakat.  

Selanjutnya menurut Sukardi (2003:53) manfaat bimbingan kelompok bagi 

para anggota kelompoknya sebagai berikut: 

1. Memberikan kesempatan yang luas untuk berpendapat dan 
membicarakan berbagai hal yang terjadi di sekitarnya. Pendapat 
mereka itu boleh jadi bermacam-macam ada yang positif dan ada 
yang negatif. Semua pendapat itu melalui dinamika kelompok 
(dan berperanannya guru pembimbing) diluruskan (bagi 
pendapat-pendapat yang salah/ negatif), disinkronisasikan dan 
dimantapkan sehingga para siswa memiliki pemahaman yang 
objektif, tepat dan luas.  

2. Menimbulkan sikap yang positif terhadap keadaan diri dan 
lingkungan mereka yang bersangkut paut dengan hal-hal yang 
mereka bicarakan di dalam kelompok. 

3. Dengan sikap positif tersebut diharapkan dapat merangsang para 
siswa untuk menyusun program-program kegiatan untuk 
mewujudkan penolakan terhadap yang buruk dan sokongan 
terhadap yang baik itu. 

4. Melalui program-program tersebut diharapkan dapat mendorong 
siswa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan nyata dan langsung 
untuk membuahkan hasil sebagaimana mereka programkan 
semula.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tujuan 

bimbingan kelompok untuk memberikan kesempatan kepada siswa 

mengembangkan dan meningkatkan potensi yang dimiliki siswa dalam 

segala aspek kehidupannya. Misalnya dapat menyampaian pendapat, baik 

bersifat positif maupun negatif, siswa dapat menimbulkan sikap yang 

positif terhadap keadaan diri dan lingkungan mereka, siswa dapat 
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menyusun program sebagaimana yang direncanakan sebelumnya dan 

menimbulkan sikap yang positif terhadap keadaan diri dan lingkungan. 

Layanan bimbingan kelompok dapat dilakukan dengan menggunakan 

berbagai macam strategi atau teknik, sebagaimana menurut Tohirin 

(2007:290-291) yaitu: 

Penyelenggaraan bimbingan kelompok antara lain dimaksudkan untuk 
membantu mengatasi masalah bersama atau membantu seorang 
individu yang mengahadapi masalah dengan menempatkannya dalam 
suatu kehidupan kelompok. Beberapa jenis metode bimbingan 
kelompok yang bisa diterapkan dalam pelayanan bimbingan kelompok 
adalah: 1) program home rome, 2) karyawisata, 3) diskusi kelompok, 
4) kegiatan kelompok, 5) organisasi siswa, 6) sosio drama, 7) 
psikodrama, dan 8) pengajaran remedial. 

Dapat dipahami bahwa kegiatan layanan bimbingan kelompok 

tersebut dapat digunakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh 

individu dalam suatu kehidupan, dengan berbagai macam teknik yang 

dapat digunakan seperti psikodrama, sosiodrama, home rome, dan diskusi 

kelompok. Dari berbagai macam teknik bimbingan kelompok tersebut, 

teknik bimbingan kelompok yang penulis gunakan adalah teknik 

psikodrama. 

Teknik psikodrama menurut Tohirin (2007:294): 

Psikodrama adalah upaya pemecahan masalah melalui drama, dalam 
psikodrama yang didramakan adalah masalah-masalah psikis yang 
dialami individu. Siswa yang memiliki masalah psikis disuruh 
memerankan suatu peranan, dengan memerankan peran tertentu, 
konflik atau ketegangan yang ada dalam diri individu dapat dikurangi.  
Kepada sekelompok siswa dikemukakan suatu cerita yang 
menggambarkan adanya suatu ketegangan psikis yang dialami oleh 
individu. Selanjutnya siswa diminta untuk mendramakannya di depan 
kelas. 
Dapat dipahami bahwa psikodrama merupakan upaya memfasilitasi 

peserta didik agar memperoleh pengertian yang baik tentang dirinya 

sehingga dapat memunculkan reaksi terhadap apa yang dialami. Dalam 

psikodrama yang didramakan adalah masalah-masalah psikis yang 

dihadapi oleh siswa, setelah dikemukakan suatu cerita kepada siswa, 

selanjutnya siswa diminta untuk mendramakannya di depan kelas, dalam 
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penelitian ini masalah yang banyak dialami oleh siswa yaitu rendahnya 

pemaafan siswa. Selanjutnya psikodrama menurut Glading (2012:297): 

Pada psikodrama, para anggota mempraktikkan model peran tanpa 
latihan terlebih dahulu, dengan pemimpin kelompok berperan sebagai 
sutradara, sedangkan anggota-anggota kelompok lainnya adalah aktor 
dengan peran protagonis, atau menjadi bagian dari penonton yang 
memberikan umpan balik kepada pemeran protagonis, atau melakukan 
keduanya. 
Dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan bimbingan kelompok 

menggunakan teknik psikodrama, para anggota kelompok akan diminta 

untuk memainkan sebuah drama tanpa adanya latihan khusus untuk 

melaksanakan kegiatan tersebut, pemimpin kelompok menjadi sutradara 

sedangkan anggota kelompok sebagai aktor yang memainkan peran 

sebagai protagonist, atau menjadi penonton yang dapat memberikan 

umpan balik. Teknik psikodrama dalam bimbingan kelompok tentunya 

memiliki tujuan yang hendak dicapai, dalam Kemendikbud (2016:59) 

tujuan psikodrama adalah “membantu peserta didik/konseli memperoleh 

pengertian yang baik tentang diri sendiri sehingga dapat menemukan 

konsep diri, kebutuhan-kebutuhan, dan reaksi-reaksi yang tepat terhadap 

tekanan yang dialaminya”. 

Dapat dipahami bahwa psikodrama bertujuan untuk membantu peserta 

didik memperoleh pengertian yang baik mengenai dirinya sendiri sehingga 

peserta didik tersebut bisa menemukan konsep diri, kebutuhan-kebutuhan, 

dan reaksi-reaksi yang tepat terhadap tekanan yang dialaminya.  

Berdasarkan penjelasan di atas secara teoritis dapat dipahami bahwa 

layanan bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama dapat 

memberikan kontribusi guna meningkatkan pemaafan siswa. Namun 

kenyataan yang terdapat di lapangan layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik psikodrama belum banyak berperan dalam mewujudkan persoalan 

tersebut. 

Berdasarkan fenomena yang penulis temukan di sekolah banyak di 

antara siswa yang memiliki pemaafan yang rendah. Fenomena tersebut 

penulis temukan di SMAN 1 Padang Sago. Berdasarkan hasil observasi 
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yang penulis lakukan pada tanggal 1 November 2018 yaitu masih banyak 

siswa yang tidak dapat memaafkan kesalahan orang lain kepada dirinya 

yang ditandai dengan adanya kesulitan dalam mengendalikan emosi dan 

tidak bergabung dengan temannya yang lain disebabkan ada orang yang 

tidak dia suka berada di kelompok tersebut, serta lebih suka duduk 

sendirian. 

Wawancara yang penulis lakukan dengan guru BK yaitu ibu 

Hermayesi, S.Pd,I hasil wawancara tersebut yaitu: 

Ibu sebagai guru BK melihat bahwa masih  banyaknya siswa memiliki 
sikap pemaafan yang rendah yaitu tampak dari keinginan mereka 
untuk membalas dendam, yang suka memelihara kebencian serta 
masih menyimpan bekas luka dalam hati. Hal ini tampak jelas sebab 
siswa yang rendah pemaafannya itu menampakkan dengan jelas rasa 
sakit hatinya kepada orang yang sudah berbuat kesalahan. Ada juga 
yang sampai sekarang tidak bertegur sapa, hanya disebabkan oleh hal-
hal yang sepele seperti berebut perhatian guru atau masalah asmara. 
Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan salah siswa 

berinisial IR yang menyatakan bahwa: 

Saya sering tidak mampu dalam menghadapi seseorang yang sudah 
menyakiti perasaan saya buk, sebab keinginan saya akan semakin 
besar untuk membalas dendam dan menyakiti orang yang menyakiti 
saya kembali. Banyak hal yang membuat saya tidak mampu untuk 
memberi maaf sebab kesalahan orang lain kepada saya terlalu besar 
dan banyak.  
Siswa kedua berinisial HK menyatakan bahwa: 

Saya tidak dapat menaham emosi apabila mendengar, melihat segala 
sesuatu tentang orang yang sudah menanamkan kebencian dalam 
dirinya. Saya bertekad untuk terus membenci dan tidak akan 
membuka pintu maaf bagi mereka, sebab rasa benci sudah terlalu 
besar dalam diri saya. 
Wawancara selanjutnya penulis lakukan pada tanggal 5 November 

2018 dengan guru BK mengenai pelaksanaan bimbingan kelompok di 

SMAN 1 Padang Sago. Terungkap bahwa layanan bimbingan kelompok 

jarang dilakukan. Mengenai teknik psikodrama dalam bimbingan 

kelompok, guru BK menyatakan belum pernah menggunakan teknik 

psikodrama tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis 

lakukan di SMAN 1 Padang Sago penulis tertarik untuk meneliti fenomena 
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tersebut lebih lanjut lagi, dalam bentuk penelitian dengan judul 

“Pengaruh Bimbingan Kelompok Melalui Teknik Psikodrama 

Terhadap Peningkatan Pemaafan (Forgiveness) Siswa Kelas X MIPA 

SMAN 1 Padang Sago di Kabupaten Padang Pariaman”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan  latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, 

banyak permasalahan yang bisa diidentifikasi diantaranya: 

1. Pengaruh Bimbingan Kelompok Teknik Psikodrama terhadap 

Peningkatan Pemaafan (forgiveness) Siswa di SMAN 1 Padang Sago. 

2. Faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya bimbingan kelompok 

teknik psikodrama di SMAN 1 Padang Sago. 

3. Intensitas Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok Melalui Teknik 

Psikodrama dapat meningkatkan Pemaafan (forgiveness) siswa di 

SMAN 1 Padang Sago. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan banyaknya identifikasi masalah yang diuraikan di atas, 

agar lebih fokus maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu: 

“Pengaruh Bimbingan Kelompok Melalui Teknik Psikodrama Terhadap 

Peningkatan Pemaafan (Forgiveness) Siswa Kelas X MIPA SMAN 1 

Padang Sago di Kabupaten Padang Pariaman”. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas yang menjadi rumusan masalah 

yang penulis teliti adalah “Apakah terdapat Pengaruh Signifikan 

Bimbingan Kelompok Melalui Teknik Psikodrama Terhadap Peningkatan 

Pemaafan (Forgiveness) Siswa Kelas X MIPA SMAN 1 Padang Sago di 

Kabupaten Padang Pariaman?”. 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui “Pengaruh Bimbingan 

Kelompok Melalui Teknik Psikodrama Terhadap Peningkatan Pemaafan 

(Forgiveness) Siswa Kelas X MIPA SMAN 1 Padang Sago di Kabupaten 

Padang Pariaman”. 
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F. Manfaat dan Luaran Penelitian 

Adapun manfaat dan luaran penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat penelitian  

a. Sebagai pembinaan dan pengembangan ilmu bimbingan dan 

konseling. 

b. Sebagai informasi ilmiah tentang Pengaruh Bimbingan Kelompok 

Melalui Teknik Psikodrama Untuk Meningkatkan Pemaafan 

(Forgiveness) Siswa SMAN 1 Padang Sago. 

2. Luaran penelitian 

Diproyeksi untuk menghasilkan perubahan dan pemaafan 

(forgiveness) siswa SMAN 1 Padang Sago. Serta sebagai tambahan 

wawasan akademik demi menyelesaikan studi strata 1 (S1) pada 

jurusan Bimbangan dan Konseling IAIN Batusangkar. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pemaafan (Forgiveness) 

1. Pengertian Pemaafan  

Maaf banyak berhubungan dengan kesalahan manusia terhadap 

sesama. Ada keunikan dan kelebihan dari ajaran maaf bahwa ia dapat 

menjadi syarat bagi sah dan tidaknya atau diterima dan tidak 

diterimanya taubat seseorang. Maaf menjadi dasar dan syarat bagi sah 

atau diterimanya taubat seseorang kalau dosa dan kesalahannya 

menyangkut hubungan dengan sesama manusia. Sebab dalam islam 

ada ditegaskan bahwa Allah tidak dapat memaafkan dosa dan 

kesalahan yang dilakukan seseorang kepada makhluk sesama, kecuali 

si korban sendiri yang bisa memaafkannya.   

 Maaf (al-„afw) secara harfiah berarti pembebasan seseorang 
dari hukuman (tuntutan, denda, dsb.) karena suatu kesalahan. 
Maaf bisa pula berarti permintaan ampun atau permintaan 
kebebasan dari hukuman. Secara istilah maaf berarti menarik 
balik sanksi yang harus dijatuhkan kepada seseorang, baik 
setelah sanksi itu dikenakan atau sebelum sanksi itu dijatuhkan. 
(Jaya 2015:63) 
Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa ajaran maaf 

berhubungan dengan pembebasan jiwa dari hukuman, tuntutan, atau 

sanksi, karena perbuatan dosa dan kesalahan yang dilakukan. Setiap 

individu di dalam kehidupannya pernah mengalami suatu 

permasalahan atau konflik, baik itu permasalahan antara dirinya 

sendiri ataupun permasalahan dengan orang lain. Di dalam 

penyelesaian permasalahan tersebut terdapatnya suatu pemaafan atau 

forgiveness. 

Menurut Shihab (dalam Nashori, 2008:53) “Pemaafan atau 

pemberian maaf sendiri berarti menghapus luka atau bekas-bekas luka 

dalam hati. Pemaafan secara sosial dijadikan instrumen untuk 

menghalangi keinginan seseorang membalas dendam”. Praktek 

spritualitas dari pemberian maaf adalah apabila seseorang yang 
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menjadi korban kejahatan orang lain menghapuskan kesalahan orang 

yang berbuat jahat kepadanya itu, sehingga ia tidak jadi mengambil 

hak untuk mengadakan pembalasan dendam. Pemberian maaf tidaklah 

mudah, apalagi semudah mengucapkan kata maaf itu sendiri, karena 

dalam pemberian maaf itu dibutuhkan pemahaman diri orang terhadap 

dirinya sendiri, pemahaman diri orang lain yang dimaafkan, empati, 

kelapangan hati, kekuatan spritualitas keagamaan, serta pertimbangan 

yang matang dan jauh ke depan. 

McCullough, Worthington, dan Rahel (dalam Angraini, 

2014:19) mengemukakan bahwa “memaafkan dapat dijadikan 

seperangkat motivasi untuk mengubah seseorang untuk tidak 

membalas dendam dan meredakan dorongan untuk memelihara 

kebencian terhadap pihak yang menyakiti serta meningkatkan 

dorongan untuk konsiliasi hubungan dengan pihak yang menyakiti”. 

Lebih lanjut Worthington dan Wade (dalam Hasan, 2013:14 ) 

mengatakan bahwa “secara kesehatan, memaafkan memberikan 

keuntungan psikologis, dan memaafkan merupakan terapi yang efektif 

dalam intervensi yang membebaskan seseorang dari kemarahannya 

dan rasa bersalah”. 

Orang yang tidak bisa memahami dirinya dan diri orang lain 

tidak akan mungkin bisa memberikan maaf. Kelapangan hati dan 

empati adalah kunci untuk membuka pintu maaf dalam diri, dan dalam 

hati yang sempit pintu-pintu maaf tidak akan mungkin terbuka. 

Pertimbangan yang matang diberikan agar pemberian maaf yang 

dilakukan mendatangkan hikamah dan manfaat bagi yang memaafkan 

dan dimaafkan, seperti mengandung nilai terapeutik bagi yang 

dimaafkan karena maaf adalah obat bagi perbuatan dosa atau salah. 

Nilai-nilai  yang berkembang dalam kehidupan masyarakat umumnya 

meletakkan pemaafan atau pemberian maaf ini sebagai salah satu pilar 

ajarannya. Dalam agama Islam, Allah SWT memerintahkan manusia 

untuk memberikan maaf kepada orang lain : 
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Artinya : “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan 
yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang 
yang bodoh”. (QS.Al-a’raaf, 7:199). 

Karremans (dalam Hasan, 2013:15) menyatakan bahwa “beberapa 

penelitian menunjukkan memaafkan berhubungan dengan kebahagian 

psikologis. Kebahagian psikologis ini akan berpengaruh terhadap 

keadaan kesehatan mentalnya”. Apabila seseorang telah memberikan 

maaf terhadap orang lain maka ia akan merasa beban tersebut hilang 

serta dapat merasakan kebahagiaan dalam menjalani kehidupannya. 

Faturochman (dalam Angraini, 2014:19)  menjelaskan bahwa 

“pemaafan merupakan kesediaan untuk menanggalkan kekeliruan 

masa lalu yang menyakitkan, tidak lagi mencari-cari nilai dalam 

amarah dan kebencian, dan menepis keinginan untuk menyakiti orang 

lain atau diri sendiri”. Dapat dipahami pemaafan berarti 

menghilangkan rasa sakit yang pernah ia alami dengan berhenti 

mencari-cari kesalahan orang lain serta meredam amarah dan 

kebencian yang selama ini menguasai dirinya.  

Sedangkan menurut Nashori (dalam Angraini, 2014:20) 

“pemaafan diartikan sebagai kesediaan untuk meninggalkan hal-hal 

yang tidak menyenangkan yang bersumber dari hubungan 

interpersonal dengan orang lain dan menumbuh kembangkan pikiran, 

perasaan, dan hubungan interpersonal yang positif dengan orang lain 

yang melakukan pelanggaran secara tidak adil”. Hubungan 

interpersonal dengan orang lain akan menumbuhkan arah komunikasi 

yang berbeda, komunikasi positif dan negatif. Apabila komunikasi 

negatif yang terjalin, salah satu pihak merasa tersakiti dan menaruh 

dendam yang amat besar maka pemaafan adalah salah satu jalan yang 
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baik untuk ditempuh. Hal ini dikarenakan memaafkan dapat 

mengganti emosi negatif menjadi positif sehingga kesalahan yang lalu 

dapat diredam. 

Menurut Nashori (2011:6) dimensi dan indikator pemaafan adalah:  

d. Dimensi emosi, meninggalkan perasaan marah, sakit hati dan 
benci. Untuk menumbuhkan kondisi positifnya maka mampu 
mengontrol emosi saat diperlakukan tidak menyenangkan, merasa 
iba dan kasih sayang terhadap pelaku, merasa nyaman ketika 
berinteraksi dengan pelaku. 

e. Dimensi kognisi, meninggalkan penilaian negatif terhadap pelaku. 
Untuk menumbuhkan kondisi positifnya maka punya penjelasan 
nalar atas pelakuan yang menyakitkan, memiliki pandangan yang 
berimbang terhadap pelaku. 

f. Dimensi interpersonal, meninggalkan perilaku atau perkataan 
yang menyakitkan, meninggalkan keinginan balas dendam, 
meninggalkan perilaku acuh tak acuh, meninggalkan perilaku 
menghindar. Untuk menumbuhkan kondisi positifnya maka 
meningkatkan upaya konsiliasi/rekonsiliasi hubungan, motivasi 
kebaikan atau kemurahan hati, musyawarah dengan pihak yang 
pernah jadi pelaku. 

Dapat dipahami bahwa pemaafan dalam dimensi emosi seseorang 

mampu meninggalkan perasaan marah, sakit hati dan benci, merasa 

iba dan kasih sayang, merasa nyaman ketika berinteraksi. Dimensi 

kognisi seseorang mampu meninggalkan penilaian negatif terhadap 

pelaku. Dimensi interpersonal seseorang mampu meninggalkan 

perilaku atau perkataan yang menyakitkan, meninggalkan keinginan 

balas dendam, meninggalkan perilaku acuh tak acuh, serta 

meninggalkan perilaku menghindar.  

2. Proses atau Fase Pemberian Maaf 

Pemberian maaf tidak langsung diberikan oleh seseorang kepada 

orang lain, karena dalam memaafkan seseorang butuh waktu dan 

kesiapan yang matang. Dalam hal ini pemberian maaf dibagai menjadi 

beberapa fase, menurut Jaya (2015:64) sebagaimana berikut ini: 

a. Fase pengungkapan, yakni ketika seseorang merasa dan 
menyatakan sakit hati dan dendam. 

b. Fase pengambilan keputusan, yaitu ketika orang tersebut mulai 
berfikir rasional dan memikirkan kemungkinan memaafkan. 
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c. Fase tindakan, yaitu adanya tingkat pemikiran baru untuk secara 
aktif memberikan maaf kepada orang yang telah melukai hati. 

d. Fase pendalaman atau internalisasi, yaitu internalisasi dari 
kebermaknaan dari proses memaafkan. Di sini seseorang 
memahami bahwa dengan memaafkan, ia tidak hanya memberi 
manfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi lingkungan dan 
banyak orang. 

e. Fase optimalisasi, yaitu pemberian sesuatu yang berharga bagi 
orang yang dimaafkan atau orang lain, seperti memohonkan 
ampunan dan doa keselamatan bagi orang yang pernah 
menyakiti. 

f. Fase taawun atau kerja sama, yaitu bekerja sama kembali dalam 
kebaikan dan takwa bagi orang yang dimaafkan.  

 
Dengan ditempuhnya fase-fase yang ada dalam pemberian maaf, 

maka seseorang akan sampai kepada kekuatan maaf yang dapat 

membawanya ke tangga kebahagiaan. Serta faktor yang 

mempengaruhi pemaafan menurut McCullough (dalam Angraini, 

2014:20) “yakni faktor sosial-kognitif, karakteristik peristiwa yang 

menyakitkan, kualitas hubungan interpersonal, karakteristik 

kepribadian”. 

3. Syarat-Syarat Pemberian Maaf 

Menurut Jaya (2015:73) syarat-syarat pemberian maaf adalah: 

a. Pemberian maaf harus timbul dari keinginan dan niat yang tulus 
dan ikhlas untuk berbuat baik (makruf), keinginan untuk 
menjalin hubungan yang harmonis dan produktif kembali, serta 
atas dasar motivasi keimanan dan ketakwaan. 

b. Pemberian maaf harus bertujuan untuk perbaikan, perdamaian, 
serta untuk   menghilangkan permusuhan dan kebencian. 

c. Pemberian maaf dilakukan bukan karena terpaksa ataupun 
dalam keadaan tidak memiliki kemampuan untuk mengambil 
pembalasan, tetapi dilakukan dalam keadaan tidak terpaksa dan 
berkemampuan mengadakan pembalasan serta harus timbul atas 
dasar kemurahan hati, keyakinan dan kejujuran. 

d. Maaf diberikan dengan maksud agar orang yang berbuat salah 
tidak lagi mengulangi kesalahannya, tetapi bertujuan untuk 
menimbulkan dampak positif pada diri si penjahat dan dapat 
mengubah cara hidupnya di masa yang akan datang ke arah 
yang lebih baik. 

e. Pemberian maaf harus dalam batas-batas yang telah ditetapkan 
dan dimaksdukan oleh syariat agama. Orang yang menutup mata 
terhadap perbuatan jahat dan keji, serta menahan serangan atas 
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kehormatan dan kesucian agama, jiwa, akal, harta, dan 
keturunan, mungkin ia bisa disebut pemaaf. Akan tetapi 
kepemaafan semacam itu adalah perbuatan tercela, karena 
melanggar prinsip agama dan maksud syariat sebagai yang 
ditetapkan Islam, khususnya kehormatan, kemuliaan, dan 
kesucian diri sendiri.  
Adanya persyaratan pemberian maaf di atas, maka ajaran 

pemberian maaf itu tidak akan kebablasan dalam kemuliaan dan 

keutamaannya. Berilah maaf, karena ajaran pemberian maaf itu indah 

dan obat bagi jiwa yang ada ketentuannya.  

B. Bimbingan Kelompok Teknik Psikodrama 

1. Bimbingan Kelompok 

a. Pengertian Bimbingan Kelompok 

Bimbingan kelompok menurut Prayitno dan Amti (2004:310) 

dapat didefinisikan sebagai “pemberian informasi untuk keperluan 

tertentu bagi para anggota kelompok”. Informasi itu dipergunakan 

untuk menyusun rencana dan membuat keputusan, atau untuk 

keperluan lain yang relevan dengan informasi yang diberikan. 

Menurut Sukardi (2008:64) layanan bimbingan kelompok adalah: 

Layanan bimbingan yang memungkinkan sejumlah peserta 
didik secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari 
narasumber tertentu (terutama dari pembimbing/ konselor) 
yang berguna untuk menunjang kehidupannya sehari-hari 
baik individu maupun sebagai pelajar, anggota keluarga dan 
masyarakat serta untuk pertimbangan dalam pengambilan 
keputusan. 
Dapat dipahami dalam layanan bimbingan kelompok guru 

pembimbing/ konselor secara langsung berada dalam kelompok 

tersebut, dan bertindak sebagai fasilitator (pemimpin kelompok) 

dalam dinamika kelompok yang terjadi, dengan menerapkan 

strategi pengembangan dan teknik-teknik bimbingan kelompok. 

Sependapat dengan Sukardi menurut Hallen (2002:80-81) 

layanan bimbingan kelompok adalah: 

Layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan 
sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui 
dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dari 
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narasumber tertentu (terutama dari guru pembimbing) dan / 
atau membahas secara bersama-sama pokok bahasan (topik) 
tertentu yang berguna untuk menunjang pemahaman dan 
kehidupannya sehari-hari dan / atau untuk perkembangan 
dirinya baik sebagai individu maupun sebagai pelajar, dan 
untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan / atau 
tindakan tertentu. 
Layanan bimbingan kelompok dimaksudkan untuk 

memungkinkan peserta didik memperoleh berbagai bahan dari 

narasumber (terutama dari guru pembimbing atau konselor) yang 

bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari baik sebagai individu 

maupun sebagai siswa, anggota keluarga dan masyarakat. Bahan 

yang dimaksudkan itu juga dapat dipergunakan sebagai acuan 

untuk mengambil keputusan. lebih jauh dengan layanan bimbingan 

kelompok para peserta didik dapat diajak untuk bersama-sama 

mengemukakan pendapat tentang sesuatu dan membicarakan topik-

topik penting, serta mengembangkan langkah-langkah bersama 

untuk menangani permasalahan yang dibahas dalam kelompok.  

Hamdani dan Afifuddin (2012:113) bimbingan kelompok 

yaitu “layanan yang membantu siswa dalam pengembangan 

pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, karier/ 

jabatan, dan pengambilan keputusan, serta melakukan kegiatan 

tertentu melalui dinamika kelompok”. Dapat dipahami bahwa 

bimbingan kelompok  merupakan layanan yang membantu peserta 

didik mengambangkan pribadi, kemampuan hubungan sosial, 

belajar, dan karir serta melakukan kegiatan tertentu sesuai dengan 

karakter cerdas yang menjadikan kehidupannya lebih efektif. Yusuf  

(2006:50) juga mengatakan bahwa: 

Bimbingan kelompok yaitu pemberian bantuan kepada siswa 
melalui situasi kelompok. Masalah yang dibahas dalam 
bimbingan kelompok adalah yang bersifat “Common 
Problem”, masalah yang dialami bersama dan tidak rahasia, 
baik menyangkut masalah pribadi, sosial, belajar, maupun 
karir. 
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Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa bimbingan 

kelompok merupakan layanan yang dilaksanakan secara kelompok 

yang dipimpin oleh pemimpin kelompok (konselor) melalui situasi 

kelompok guna membahas topik-topik yang bermanfaat bagi 

peserta layanan. Bimbingan kelompok masalah yang dibahas 

dialami bersama, baik menyangkut masalah pribadi, sosial, belajar, 

dan karir. 

Tohirin (2007:170) berpendapat bahwa “bimbingan 

kelompok tersebut merupakan suatu cara memberikan bantuan 

(bimbingan) kepada individu melalui kegiatan kelompok”. Dengan 

demikian bimbingan kelompok ini merupakan sebuah layanan 

untuk membimbing anggota kelompok menjadi individu-individu 

yang memiliki pemahaman akan dirinya.  

b. Tujuan Bimbingan Kelompok 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam bimbingan 

kelompok secara umum adalah tuntasnya pembahasan suatu topik 

permasalahan. Beberapa tujuan dalam kegiatan bimbingan 

kelompok diantaranya menurut Prayitno (2004:2) bahwa: 

Berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa. Khususnya 
kemampuan komunikasi peserta layanan. Dalam kaitan ini 
sering menjadi kenyataan bahwa kemampuan bersosialisasi 
atau berkomunikasi seseorang sering terganggu oleh 
perasaaan, pikiran, persepsi, wawasan dan sikap yang tidak 
objektif, sempit dan terkungkung serta tidak efektif. Melalui 
layanan bimbingan kelompok hal-hal yang mengandung atau 
menghimpit perasaan dapat diungkapkan, dilonggarkan dan 
dapat diringankan. Bimbingan kelompok bermaksud 
membahas topik-topik tertentu yang mengadung 
permasalahan aktual (hangat) dan menjadi perhatian peserta. 
Melalui dinamika kelompok yang intensif, pembahasan 
topik-topik yang mendorong pengembangan perasaan, 
pikiran, persepsi, wawasan dan sikap yang menunjang 
diwujudkannya tingkah laku yang lebih efektif. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa 

bimbingan kelompok dapat mengembangkan kemampuan 
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bersosialisasi atau berhubungan sosial dari peserta kelompok. 

Bimbingan kelompok juga dapat melatih seseorang dalam 

berkomunikasi, serta hal-hal yang menghimpit perasaan dapat 

diungkapkan, dilonggarkan dan diringankan. Dalam bimbingan 

kelompok topik yang dibahas adalah topik yag teraktual dan dapat 

menunjang terwujudnya tingkah laku yang efektif. Selanjutnya 

Tohirin (2007:172) mengemukan secara umum tujuan bimbingan 

kelompok adalah:  

Untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi, 
kemampuan berkomunikasi peserta layanan. Secara lebih 
khusus, bimbingan kelompok bertujuan untuk mendorong 
pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan dan 
sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih 
efektif, yakni peningkatan kemampuan berkomunikasi baik 
verbal maupun non verbal para siswa. 

Sukardi (2008:67) menjelaskan bimbingan kelompok juga 

memberikan tujuan dan manfaat bagi para anggota kelompoknya 

sebagai berikut: 

1) Diberi kesempatan yang luas untuk berpendapat dan 
membicarakan       berbagai hal yang terjadi di sekitarnya. 
Pendapat mereka itu boleh jadi bermacam-macam, ada yang 
positif dan ada yang negatif. Semua pendapat itu, melalui 
dinamika kelompok (dan berperanannya Guru Pembimbing) 
diluruskan bagi pendapat-pendapat yang salah/ negatif.  

2) Memiliki pemahaman yang objektif, tepat, dan cukup luas 
tentang berbagai hal yang mereka bicarakan itu. Pemahaman 
yang objektif, tepat dan luas itu diharapkan dapat. 

3) Menimbulkan sikap yang positif terhadap keadaan diri dan 
lingkungan mereka yang bersangkut-paut dengan hal-hal yang 
mereka bicarakan di dalam kelompok. “sikap positif” di sini 
dimaksudkan: menolak hal-hal yang salah/ buruk/ negatif dan 
menyokong hal-hal yang benar/ baik/ positif. Sikap positif ini 
lebih jauh diharapkan dapat merangsang para siswa untuk. 

4) Menyusun program-program kegiatan. 
Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa tujuan 

bimbingan kelompok untuk memberikan kesempatan kepada siswa 

mengembangkan dan meningkatkan potensi yang dimilikinya 

dalam segala aspek kehidupannya. Misalnya menimbulkan sikap 

yang positif terhadap keadaan diri dan lingkungan. Sikap positif 
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tersebut diharapkan dapat merangsang para siswa untuk menyusun 

program-program kegiatan untuk mewujudkan penolakan terhadap 

yang buruk dan sokongan terhadap yang baik. 

c. Pelaksanaan  Bimbingan Kelompok 

Agar kegiatan bimbingan kelompok dapat berjalan dengan 

baik maka sangat diperlukan sekali mengetahui  langkah dari 

layanan bimbingan kelompok, penyelenggaraan bimbingan 

kelompok memerlukan persiapan dan praktik pelaksanaan kegiatan 

yang memadai, dari langkah awal sampai dengan evaluasi dan 

tindak lanjut. Menurut Supriatna (2011:97-100) pelaksanaan 

bimbingan kelompok yaitu: 

1) Langkah Awal 
Langkah atau tahap awal diselenggarakan dalam rangka 

pembentukan kelompok sampai  dengan mengumpulkan para 
peserta yang siap melaksanakan kegiatan kelompok. Langkah 
awal ini mulai dengan penjelasan tentang adanya layanan 
bimbingan kelompok bagi para siswa, pengertian, tujuan dan 
kegunaan bimbingan kelompok. Setelah penjelasan ini, 
langkah selanjutnya menghasilkan kelompok yang berlangsung 
merencanakan waktu dan tempat penyelenggaraan kegiatan 
bimbingan kelompok. 

2) Perencanaan Kegiatan 

Perencanaan kegiatan bimbingan kelompok meliputi 
penetapan: a) materi layanan. b) tujuan yang ingin dicapai. c) 
sasaran kegiatan. d) bahan atau sumber bahan  untuk 
bimbingan kelompok. e) rencana penilaian. f) waktu dan 
tempat. 

3) Pelaksanaan Kegiatan  
Kegiatan yang telah direncanakan itu selanjutnya 

dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: 
a) Persiapan menyeluruh yang meliputi persiapan fisik 

(tempat dan kelengkapannya), persiapan bahan, persiapan 
keterampilan, dan persiapan administrasi.  

b) Pelaksanaan tahap-tahap kegitan 
(1) Tahap pertama: Pembentukan  
(2) Tahap kedua: Peralihan  
(3) Tahap ketiga: Kegiatan 

4) Evaluasi Kegiatan 
Penilaian terhadap bimbingan kelompok berorientasi 

pada perkembangan yaitu mengenali kemajuan atau 
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perkembangan positif yang terjadi pada diri peserta, lebih jauh, 
penilaian terhadap bimbingan kelompok lebih bersifat 
penilaian. 

5) Analisis dan Tindak Lanjut 
Hasil penilaian kegiatan bimbingan kelompok perlu 

dianalisis untuk mengetahui lebih lanjut seluk beluk kemajuan 
para peserta dan seluk beluk penyelenggaraan bimbingan 
kelompok. Perlu dikaji apakah hasil-hasil pembahasan dan atau 
pemecahan masalah sudah dilakukan sedalam atau setuntas 
mungki, atau sebenarnya masih ada aspek-aspek penting yang 
belum dijagkau dalam pembahasan itu. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam 

pelaksanaan bimbingan kelompok memberikan penjelasan tentang 

penegrtian, tujuan, dan kegunaan bimbingan kelompok yang 

menghasilkan  kelompok yang langsung merencanakan waktu dan 

tempat menyelenggarakan kegiatan bimbingan kelompok. 

Selanjutnya perencanaan kegiatan bimbingan kelompok yang 

meliputi materi sampai ke perencanaan waktu dan tempat. Setelah 

itu pelaksanaan kegiatan, evaluasi kegiatan yaitu memberikan 

penilaian terhadap bimbingan kelompok, analisis dan tindak lanjut, 

yang mana kegiatan bimbingan kelompok dianalisis untuk 

mengetahui lebih lanjut seluk beluk kemajuan para peserta. 

Adapun 5 tahapan pelaksanaan bimbingan kelompok yang 

dijelaskan oleh Prayitno (2012:170) sebagai berikut: 

1) Tahap pembentukan, yaitu tahapan untuk membentuk 
kerumunan sejumlah individu menjadi satu kelompok yang 
mengembangkan dinamika kelompok dalam mencapai tujuan 
bersama. 

2) Tahap peralihan yaitu kegiatan untuk mengalihkan kegiatan 
awal kelompok ke kegiatan berikutnya yang lebih terarah 
pada pencapaian tujuan kelompok. 

3) Tahap kegiatan yaitu tahapan kegiatan inti untuk membahas 
topik-topik tertentu. 

4) Tahap penyimpulan, yaitu tahapan kegiatan untuk melihat 
kembali apa yang sudah dilakukan dan dicapai oleh 
kelompok. Peserta kelompok diminta melakukan refleksi 
berkenaan dengan kegiatan pembahasan yang baru saja 
mereka ikuti. 
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5) Tahap pengakhiran yaitu merupakan tahap akhir dari seluruh 
kegiatan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam 

pelaksanaan bimbingan kelompok memiliki empat tahap. Dimulai 

dari tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, tahap 

penyimpulan dan tahap pengakhiran yang mana keempat tahap 

tersebut sangat di perlukan pada bimbingan kelompok. 

d. Komponen Layanan Bimbingan Kelompok 

Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok memiliki dua 

komponen yang sangat penting yaitu pemimpin kelompok dan 

anggota kelompok. 

1) Pemimpin Kelompok  

Pemimpin kelompok (PK) adalah konselornya yang 

terlatih dan berwenang menyelenggarakan praktik konseling 

profesional. Tugas pemimpin kelompok adalah memimpin 

kelompok yang bernuansa layanan konseling melalui “bahasa” 

konseling untuk mencapai tujuan-tujuan konseling.Secara 

khusus pemimpin kelompok diwajibkan menghidupkan 

dinamika kelompok diantara semua peserta yang mengarah 

kepada pencapaian tujuan-tujuan umum dan khusus tersebut di 

atas. Untuk menjalankan tugas dan kewajiban professional, 

pemimpin kelompok adalah seorang yang:  

a) Mampu membentuk kelompok dan mengarahkannya 
sehingga terjadi dinamika kelompok dalam suasana 
interaksi antara anggota kelompok yang bebas, terbuka 
dan demokratik, konstruktif, saling mendukung dan 
meringankan beban, menjelaskan, memberikan rasa 
nyaman, menggembirakan, dan membahagiakan, serta 
mencapai tujuan bersama kelompok. 

b) Berwawasan luas dan tajam sehingga mampu mengisi, 
menjembatani, meningkatkan, memperluas dan 
mensinergikan konten bahasan yang tumbuh dalam 
aktivitas kelompok. 

c) Memiliki kemampuan hubungan antar personal yang 
hangat dan nyaman, sabar dan memberikan kesempatan, 
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demokratik (tidak antagonistik) dalam mengambil 
kesimpulan dan keputusan, tanpa memaksakan dalam 
ketegasan dan kelembutan, jujur dan tidak berpura-pura, 
disiplin dan kerja keras (Prayitno, 2012:154). 
Tohirin mengemukakan bahwa pemimpin kelompok (PK) 

adalah konselor yang terlatih dan berwenang 

menyelenggarakan praktik pelayanan bimbingan dan 

konseling. Tugas utama pemimpin kelompok (PK) adalah:  

a) Membentuk kelompok sehingga terpenuhi syarat-syarat 
kelompok yang mampu secara aktif mengembangkan 
dinamika kelompok. 

b) Memimpin kelompok yang bernuansa layanan konseling 
untuk mencapai tujuan-tujuan konseling. 

c) Melakukan penstrukturan, yaitu membahas bersama 
anggota kelompok tentang apa, mengapa dan bagaimana 
layanan bimbingan kelompok dilaksanakan. 

d) Melakukan pentahapan kegiatan konseling kelompok. 
e) Memberikan penilaian kegiatan konseling kelompok. 
f) Melakukan tindak lanjut (2007:170). 

 
2) Anggota Kelompok 

Agar terselenggaranya bimbingan kelompok seorang 

konselor perlu membentuk kumpulan individu menjadi sebuah 

kelompok karena tidak semua kumpulan orang atau individu 

dapat dijadikan anggota layanan bimbingan kelompok. Untuk 

diselenggarakannya layanan bimbingan kelompok seorang 

konselor perlu membentuk kumpulan individu menjadi sebuah 

kelompok yang memiliki persyaratan:  

a) Terjadinya hubungan antara anggota kelompok, menuju 
keakraban antar mereka. 

b) Tumbuhnya tujuan bersama diantara anggota kelompok, 
dalam suasana kebersamaan. 

c) Berkembangnya itikad dan tujuan bersama untuk 
mencapai tujuan kelompok,  

d) Terbinanya kemandirian pada diri setiap anggota 
kelompok, sehingga mereka masing-masing mampu 
berbicara dan tidak menjadi yes-man.  

e) Terbinanya kemandirian kelompok, sehingga kelompok 
ini berusaha dan mampu “tampil beda” dari kelompok 
lain (2007:171). 
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Dapat dipahami bahwa komponen penting dalam 

pelaksanaan bimbingan kelompok ada dua, yaitu pemimpin 

kelompok dan anggota kelompok. Pemimpin kelompok adalah 

seorang konselor yang terlatih dan berwewenang 

menyelenggarakan layanan bimbingan kelompok, selanjutnya 

anggota kelompok yaitu kumpulan orang atau individu yang 

dibentuk menjadi anggota kelompok dengan syarat terjadinya 

hubungan antara anggota kelompok, tumbuhnya tujuan 

bersama, terbinanya kemandirian. 

e. Materi Bimbingan Kelompok 

Bimbingan kelompok merupakan pelayanan yang diberikan 

kepada peserta didik dengan membahas masalah-masalah yang 

umum dan aktual serta sama-sama dirasakan oleh anggota 

kelompok. Prayitno (2012:168) mengatakan bahwa: 

Bimbingan kelompok membahas materi topik-topik umum. 
Baik “topik tugas” maupun “topik bebas”. Topik tugas adalah 
topik atau pokok bahasan yang datangnya dari PK dan 
“ditugaskan” kepada kelompok untuk membahasnya. 
Sedangkan topik bebas adalah topik atau pokok bahasan yang 
datangnya atau dikemukakan secara bebas oleh para anggota 
kelompok. 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam 

kegiatan layanan bimbingan kelompok terdapat dua macam topik 

bahasan. Topik tersebut bisa datang dari para anggota kelompok  

maupun datang dari pimpinan kelompok itu sendiri. Selain itu 

menurut Hallen (2002:82) juga mengemukakan mengenai materi 

yang dibahas dalam bimbingan kelompok, yaitu: 

a. Pemahamanan dan pemantapan kehidupan keberagaman dan 
hidup sehat 

b. Pemahaman dan penerimaan diri sendiri dan orang lain 
sebagaimana adanya (termasuk perbedaan individu, sosial, 
dan budaya serta permasalahannya) 

c. Pemahaman tentang emosi, prasangka, konflik dan peristiwa 
yang terjadi di masyarakat, serta pengendaliaanya/ 
pemecahannya 
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d. Pengaturan dan penggunaan waktu secara efektif (untuk 
belajar dan kegiatan sehari-hari, serta waktu senggang) 

e. Pemahaman tentang adanya berbagai alternatif pengambilan 
keputusan, dan berbagai konsekwensinya 

f. Pengembangan sikap dan kebiasaan belajar, pemahaman 
hasil belajar, timbulnya kegagalan belajar dan cara-cara 
penanggulangannya (termasuk EBTA, EBTANAS) 

g. Pengembangan hubungan sosial yang efektif dan produktif 
h. Pemahaman tentang dunia kerja, pilihan dan pengembangan 

karier, serta perencanaan masa depan. 
i. Pemahaman tentang pilihan dan persiapan memasuki 

jabatan/ program studi lanjutan dan pendidikan lanjutan. 
Dapat dipahami bahwa layanan bimbingan kelompok 

dilaksanakan dengan membahas berbagai materi-materi dalam 

segala aspek kehidupan. Materi-materi yang diberikan dalam 

layanan bimbingan kelompok tersebut haruslah bermanfaat bagi 

setiap peserta layanan bimbingan kelompok seperti pemahaman 

kehidupan keberagamaan, penerimaan diri, hubungan sosial yang 

dapat memberikan maanfaat bagi anggota kelompok. Adapun 

materi-materi yang dapat diberikan menurut Sukardi (2008:65) 

antara lain: 

a. Pengenalan sikap dan kebiasaan, bakat, minat dan cita-cita 
serta penyalurannya. 

b. Pengenalan kelemahan diri dan penanggulangannnya, 
kekuatan diri dan pengembangannya. 

c. Pengembangan kemampuan berkomunikasi, menerima/ 
menyampaikan pendapat, bertingkah laku dan hubungan 
sosial, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat, teman 
sebaya di sekolah dan luar sekolah dan kondisi/ peraturan 
sekolah. 

d. Pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik di 
sekolah dan di rumah sesuai dengan kemampuan pribadi 
siswa. 

e. Pengembangan teknik-teknik penguasaan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan kesenian sesuai dengan kondisi fisik, sosial 
dan budaya. 

f. Orientasi dan informasi karier, dunia kerja, dan upaya 
memperoleh penghasilan. 

g. Orientasi dan informasi perguruan tinggi sesuai dengan 
karier yang hendak dikembangkan. 

h. Pengambilan keputusan dan perencanaan masa depan. 
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Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa materi 

yang diberikan dalam layanan bimbingan kelompok itu dapat 

mencakup segala hal dalam aspek kehidupan, baik itu dalam bidang 

belajar atau pendidikan, kehidupan pribadi, sosial, pengenalan 

sikap dan kebiasaan, bakat, minat dan cita-cita serta penyalurannya, 

mengenai karir, dan perencanaan masa depan individu, dan lain 

sebagainya.  Materi- materi tersebut dapat digunakan dalam 

layanan bimbingan kelompok sesuai dengan kebutuhan yang 

berguna untuk pengembangan potensi anggota kelompok dari 

berbagai sisi. 

f. Asas Bimbingan Kelompok 

Setiap melaksanakan layanan konseling, ada azas yang mesti 

dipatuhi oleh konselor dan klien.Begitupun halnya dalam 

pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, ada beberapa azas yang 

harus dilakukan oleh pemimpin kelompok (konselor) dan anggota 

kelompok (konseli). Pemenuhan asas-asas bimbingan itu akan 

memperlancar pelaksanaan dan lebih menjamin keberhasilan 

kegiatan layanan. Akan tetapi, apabila asas-asas ini tidak di 

jalankan dengan baik, maka penyelenggaraan bimbingan kelompok 

tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Adapun asas-asas dalam 

layanan bimbingan kelompok menurut Prayitno (2012:162-164) 

yaitu: 

a. Kerahasiaan 

Segala sesuatu yang dibahas dan muncul dalam 
kegiatan kelompok  hendaknya menjadi rahasia kelompok 
yang hanya boleh diketahui oleh AK dan tidak 
disebarluaskan ke luar kelompok. Seluruh AK hendaknya 
menyadari benar hal ini dan bertekad untuk 
melaksanakannya. PK dengan sungguh-sungguh hendaknya 
memantapkan azas ini sehingga seluruh AK berkomitmen 
penuh untuk melaksanakannya 

b. Kesukarelaan 
Kesukarelaan AK dimulai sejak awal rencana 

pembentukan kelompok oleh konselor (PK). Kesukarelaan 
terus-menerus dibina melalui upaya PK mengembangkan 
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syarat-syarat kelompok yang efektif dan penstrukturan 
tentang layanan BKp. Dengan kesukarelaan itu, AK akan 
dapat mewujudkan peran aktif diri mereka masing-masing 
untuk mencapai tujuan layanan. 

c. Azas-azas lain 
Dinamika kelompok dalam bimbingan kelompok 

semakin intensif dan efektif apabila semua AK secara penuh 
menerapkan asas kegiatan dan  keterbukaan. Mereka secara 
aktif dan terbuka menampilkan diri tanpa rasa takut, malu 
maupun ragu. Dinamika kelompok semakin tinggi, berisi, dan 
bervariasi. Masukan dan sentuhan semakin kaya dan 
terasa.Para peserta layanan bimbingan kelompok semakin 
dimungkinkan memperoreh hal-hal yang berharga dari 
layanan ini. Asas kekinian memberikan isi aktual dalam 
pembahasan yang dilakukan. AK diminta mengemukakan 
hal-hal yang terjadi dan berlaku sekarang ini. Hal-hal atau 
pengalaman yang telah lalu dianalisis dan disangkut-pautkan 
kepentingan pembahasan hal-hal yang terjadi dan berlaku 
sekarang. Hal-hal yang akan datang direncanakan sesuai 
dengan kondisi yang ada sekarang. Asas kenormatifan 
dipraktikkan berkenaan dengan cara-cara berkomunikasi dan 
bertatakrama dalam kegiatan kelompok, dan dalam 
mengemas isi bahasan. Sedangkan asas keahlian 
diperlihatkan oleh PK dalam mengolah kegiatan kelompok 
dalam mengembangkan proses dan isi pembahasan secara 
keseluruhan. 

Dapat dipahami azas-azas dalam layanan bimbingan 

kelompok ini harus diterapkan sepanjang proses bimbingan 

kelompok. Baik itu dari pemimpin kelompok dan anggota 

kelompok. Pemimpin kelompok pada saat penstrukturan atau pada 

tahap pembentukan menekankan pada anggota kelompok beberapa 

azas yang penting dipatuhi dalam proses bimbingan kelompok 

tersebut. Azas kerahasian merupakan azas yang terpenting dalam 

pelaksanaan bimbingan kelompok. Pemimpin kelompok perlu 

menegaskan dan meyakinkan kepada seluruh anggota kelompok 

agar dapat menjaga rahasia hal-hal yang bersifat pribadi atau hal-

hal yang tidak layak diketahui oleh orang lain.  

Selanjutnya mengenai asas kesukarelaan, semua anggota 

kelompok diminta untuk sukarela dalam memberikan masukan atau 
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saran tanpa disuruh-suruh oleh pemimpin kelompok. Apabila 

semua anggota kelompok sukarela dalam memberikan ide maupun 

masukan-masukan, maka tujuan kegiatan layanan akan berjalan 

dengan lancar dan semua anggota kelompok akan menerima 

manfaatnya. Di samping itu ada azas-azas lain yang tidak kalah 

penting untuk diperhatikan oleh pemimpin kelompok dan anggota 

kelompok. Azas kekinian, azas ini diterapkan pada topik yang 

dibahas dalam bimbingan kelompok, pemimpin kelompok meminta 

anggota kelompok untuk mengemukakan topik yang terkini dan 

aktual untuk dibahas dalam bimbingan kelompok. Apabila topik 

tugas, maka topik yang dikemukakan oleh pemimpin kelompok 

adalah topik yang terkini dan teraktual. 

Azas kenormatifan, dalam pelaksanaan bimbingan kelompok 

tidak terlepas dari memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma 

yang berlaku. Azas kenormatifan ini dapat diterapkan dalam 

berkomunikasi yaitunya ketika mengungkapkan ide, gagasan harus 

tetap berada pada norma yang berlaku. Azas  keahlian, azas ini 

diterapkan oleh pemimpin kelompok, bagaimana keahlian dan 

keprofesionalan pemimpin kelompok dalam mengelola kegiatan 

bimbingan kelompok tersebut. Jadi azas-azas dalam bimbingan 

kelompok ini adalah hal yang sangat penting diaplikasikan 

sepanjang proses bimbingan kelompok. 

2. Teknik Psikodrama 

a. Pengertian Psikodrama 

Pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan kelompok dapat 

dilaksanakan melalui kegiatan “psikodrama yang berfungsi untuk 

keperluan terapi untuk masalah-masalah psikologis” (Sukardi, 

2008:65). Willis (2011:16) psikodrama yaitu “suatu metode kelompok 

dengan menggunakan suatu media drama kejiwaan yang menyentuh 

sehingga berdampak positif bagi perubahan perilaku anggota 

kelompok. Lamanya psikodrama kurang 10 menit”. Psikodrama 
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merupakan salah satu teknik dalam bimbingan kelompok, yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan pemaafan (forgiveness) pada peserta 

didik, dalam Kemendikbud (2016:67) 

Psikodrama merupakan upaya memfasilitasi peserta 
didik/konseli memperoleh pengertian yang lebih baik tentang 
dirinya sendiri, menemukan konsep diri, menyatakan kebutuhan, 
dan menyatakan rekasi terhadap tekanan diri melalui 
penghayatan situasi dramatis yang diperankannya. 

Dapat dipahami bahwa psikodrama tersebut untuk fasilitasi 

peserta didik agar dapat menyatakan kebtuhannya serta bereaksi 

terhadap tekanan diri, selanjutnya pendapat Corey (dalam Affiyani, 

2013:101) 

Psikodrama merupakan permainan peranan yang dimaksudkan 
individu yang bersangkutan dapat memperoleh pengertian lebih 
baik tentang dirinya, menyatakan kebutuhan-kebutuhannya, dan 
menyatakan reaksi terhadap tekanan-tekanan terhadap dirinya, 
sehingga dapat menemukan konsep dirinya. 

Dapat dipahami bahwa psikodrama merupakan permainan 

peranan yang dapat digunakan untuk memperoleh pengertian yang 

baik tentang diri individu sehingga dapat menyatakan reaksi terhadap 

tekanan-tekanan terhadap dirinya. Selanjutnya dalam Glading 

(2012:297)  

Psikodrama, para anggota mempraktikan model peran tanpa 
latihan terlebih dahulu, dengan pemimpin kelompok berperan 
sebagai sutradara. Anggota-anggota kelompok lainnya adalah 
aktor dengan peran protagonis, atau menjadi bagian dari 
penonton yang memberikan umpan balik kepada pemeran 
protagonis, atau melakukan keduanya. 

Dapat dipahami bahwa dengan teknik psikodrama peserta didik 

dapat meningkatkan pemaafan, hal ini terjadi ketika seorang aktor 

memerankan perannya dengan adanya peran antagonis dan protagonis. 

Sehingga ketika ia memainkan peran ini ia dapat berfikir dan 

merasakan ketika berada diposisi tersebut. Diharapkan bimbingan 

kelompok menjadi wahana pemahaman   nilai-nilai   positif  bagi 

siswa, khususnya  pemaafan dibentuk yang tidak hanya dengan 
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pendekatan personal namun dengan pendekatan kelompok seperti 

bimbingan kelompok yang akan lebih optimal karena para siswa tidak 

akan merasa terhakimi oleh keadaan sendiri, mereka juga akan merasa 

mendapat pembinaan dan informasi yang positif untuk pengembangan 

pemaafan dalam dirinya, apalagi masalah pemaafan merupakan 

masalah yang banyak dialami oleh remaja. 

b. Manfaat Psikodrama 

Metode psikodrama bersangkut-paut dengan perkembangan 

kehidupan kejiwaan (psikis) melalui metode ini anak didik memahami 

gejala kehidupan kejiwaan individu (psikodrama), serta 

menghilangkan ketegangan psikis yang dirasakan anak didik. 

Manfaat lain yang diambil dari psikodrama adalah: 

a) Mendidik disiplin murid, karena mereka harus 
bersungguh-sungguh melakukan drama itu dengan 
disiplin yang baik. 

b) Melatih anak didik untuk bekerja sama dengan teman 
lain. 

c) Melatid keberanian dan percaya diri, karena suatu drama 
ditentukan oleh faktor diri anak didik. 

d) Memperbaiki bahasa anak didik supaya makin benar dan 
berbahasa indonesia yang baik. 

e) Mengembangkan sikap kedewasaan pada anak didik, dan 
tidak tergantung lagi kepada siapapun termasuk guru. 

f) Dapat disimpulkan manfaat ini adalah manfaat edukatif. 
(willis, 2013:112) 

Dapat dipahami bahwa psikodrama bermanfaat untuk membantu 

peserta didik menjadi disiplin, mampu bekerja sama, melatih 

keberanian, memperbaiki bahasa, mengembangkan sikap kedewasaan 

serta bermanfaat sebagai pembelajaran dalam kehidupan peserta didik. 

c. Komponen Psikodrama 

Adapun komponen penting dari psikodrama dalam 

Kemendikbud (2006:68) yaitu: 

a) Panggung, yakni tempat tiruan atau simbolis yang mewakili 
adegan-adegan masalah yang dialami peserta didik/konseli, 
yang cukup lama untuk memainkan peran psikodrama 
berlangsung. 
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b) Pemimpin psikodrama, yakni guru bimbingan dan konseling 
atau konselor atau orang yang dipandang kompeten, yang 
berperan sebagai sutradara untuk membantu pemegang peran 
utama, merencanakan pelaksanaan, mengamati dengan cermat 
perilaku pemain utama selama psikodrama berlangsung, 
membantu peserta didik/konseli mengungkapkan perasaan 
secara bebas dan membuat interpretasi apa yang harus 
dilakukan pemeran utama. 

c) Pemeran utama (protagonist), yakni subjek utama dalam 
pemeran psikodrama yang berrtugas memainkan kembali 
kegiatan penting yang dialami waktu lampau, sekarang, dan 
situasi yang diperkirakan akan terjasi, menentukan kejadian 
atau masalah yang akan dimainkan, dan melakukan peran 
secara spontan.  

d) Pemeran pembantu (auxiliary egos), yakni orang lain yang 
berarti dalam permainan psikodrama bertugas membantu 
menggambarkan peranan-peranan tertentu yang mempunyai 
hubungan dekat dengan protagonist dalam kehidupan 
sebenarnya. 

e) Penonton (audience), yakni anggota kelompok yang tidak 
menjadi pemeran utama atau pemeran pembantu, yang 
bertugas member dukungan atau umpan balik setelah proses 
psikodrama berlangsung bahkan membantu pemeran utama 
(protagonist) dalam memahami akibat perilakunya. 

 

Dapat dipahami bahwa psikodrama memiliki beberapa 

komponen yang sangat penting. Komponen tersebut meliputi pertama 

panggung yaitu tempat memainkan peran, yang kedua pemimpin 

psikodrama yaitu guru bimbingan dan konseling sebagai sutradara, 

ketiga pemeran utama, yang keempat pemeran pembantu yaitu orang 

lain yang bertugas membantu menggambarkan peranan-peranan 

tertentu, dan yang kelima penonton yaitu anggota kelompok yang 

tidak menjadi pemeran utama dan pemeran pembantu. Dengan adanya 

kelima komponen tersebutlah psikodrama dapat berjalan dengan baik. 
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d. Langkah-langkah Pelaksanaan Psikodrama 

Pelaksanakan kegiatan teknik psikodrama tentunya memiliki 

tahapan ataupun langkah-langkah tersendiri, adapun langkah-langkah 

pelaksanaan psikodrama dalam Kemendikbud (2016:68-69) 

1)  Pra psikodrama 
a) Membuat RPL Psikodrama 
b) Mengembangkan skenario 

2)   Pelaksanaan  
a) Menguraikan secara singkat mengenai hakikat dan tujuan 

psikodrama. 
b) Mewawancarai anggota kelompok tentang kejadian-

kejadian pada saat ini atau lampau. 
c) Meminta anggota membentuk kelompok-kelompok kecil 

dan mendiskusikan pemahaman diri sendiri untuk 
dikembangkan melalui psikodrama. 

d) Protagonist dan peran pembantu memainkan peranannya 
dalam psikodrama. 

e) Lama pelaksanaan tergantung pada penilaian guru 
bimbingan dan konseling atau konselor terhadap tingkat 
keterlibatan emosional protagonist dan pemain lainnya. 

f) Meminta para anggota kelompok untuk memberikan 
tanggapan dan brainstorming terhadap permainan pemeran 
protagonist. 

g) Memimpin diskusi dan mendorong sebanyak mungkin 
anggota kelompok memberikan umpan balik. 

h) Menetralisir umpan balik yang bersifat menyerang atau 
menjatuhkan protagonist. 

3)   Paska psikodrama 
a) Mengevaluasi perubahan perilaku peserta didik/konseli 

yang terlibat dalam kegiatan psikodrama. 
b) Menetapkan tindak lanjut kegiatan yang dibutuhkan. 
c) Menyusun laporan bimbingan kelompok. 

Dapat dipahami bahwa psikodrama memiliki beberapa langkah 

yaitu pra psikodrama, pelaksanaan, dan paska psikodrama. Langkah 

yang pertama yaitu pra psikodrama dengan membuat RPL dan 

mengembangkan scenario. Langkah kedua yaitu pelaksanaan, dimulai 

dari menguraikan hakikat dan tujuan psikodrama, mewawancari 

anggota kelompok, membentuk kelompok, protagonist dan peran 

pembantu memainkan peranannya, lama pelaksanaan tergantung pada 

penilaian guru bimbingan dan konseling, meminta para anggota 
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kelompok memberikan tanggapan dan diakhiri dengan menetralisir 

umpan balik. Ketiga paska psikodrama, mengevaluasi perubahan 

prilaku, menetapkan tindak lanjut, dan menyusun laporan. 

C. Keterkaitan Bimbingan Kelompok Teknik Psikodrama dengan 

Pemaafan 

Layanan bimbingan kelompok dapat dilakukan dengan 

menggunakan berbagai macam strategi atau teknik, sebagaimana menurut 

Tohirin (2007:290-291) yaitu: 

Penyelenggaraan bimbingan kelompok antara lain dimaksudkan 
untuk membantu mengatasi masalah bersama atau membantu 
seorang individu yang mengahadapi masalah dengan 
menempatkannya dalam suatu kehidupan kelompok. Beberapa 
jenis metode bimbingan kelompok yang bisa diterapkan dalam 
pelayanan bimbingan kelompok adalah: 1) program home rome, 2) 
karyawisata, 3) diskusi kelompok, 4) kegiatan kelompok, 5) 
organisasi siswa, 6) sosiodrama, 7) psikodrama, dan 8) pengajaran 
remedial. 

Dapat dipahami bahwa kegiatan layanan bimbingan kelompok 

tersebut dapat digunakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh 

individu dalam suatu kehidupan, dengan berbagai macam teknik yang 

dapat digunakan seperti psikodrama, sosio drama, home rome, dan diskusi 

kelompok. Dari berbagai macam teknik bimbingan kelompok tersebut, 

teknik bimbingan kelompok yang penulis gunakan adalah teknik 

psikodrama. 

Menurut Corey (dalam Afiyani, 2013:101) menyatakan psikodrama 

“permainan peranan yang dimaksudkan individu yang bersangkutan dapat 

memperoleh pengertian lebih baik tentang dirinya, menyatakan kebutuhan-

kebutuhannya, dan menyatakan reaksi terhadap tekanan-tekanan terhadap 

dirinya, sehingga dapat menemukan konsep dirinya”. Selanjutnya menurut 

Tohirin (2007:294): 

Psikodrama adalah upaya pemecahan masalah melalui drama, dalam 
psikodrama yang didramakan adalah masalah-masalah psikis yang 
dialami individu. Siswa yang memiliki masalah psikis disuruh 
memerankan suatu peranan, dengan memerankan peran tertentu, 



35 
 

 
 

konflik atau ketegangan yang ada dalam diri individu dapat 
dikurangi. Kepada sekelompok siswa dikemukakan suatu cerita yang 
menggambarkan adanya suatu ketegangan psikis yang dialami oleh 
individu. Selanjutnya siswa diminta untuk mendramakannya di 
depan kelas. 
Dapat dipahami bahwa psikodrama merupakan upaya memfasilitasi 

peserta didik agar menyatakan reaksi terhadap tekanan-tekanan yang 

dialaminya. Dalam psikodrama yang didramakan adalah masalah-masalah 

psikis yang dihadapi oleh siswa, setelah dikemukakan suatu cerita kepada 

siswa, selanjutnya siswa diminta untuk mendramakannya di depan kelas, 

dalam penelitian ini masalah yang banyak dialami oleh siswa yaitu 

rendahnya sikap pemaafan siswa. Selanjutnya psikodrama menurut 

Glading (2012:297): 

Pada psikodrama, para anggota mempraktikkan model peran tanpa 
latihan terlebih dahulu, dengan pemimpin kelompok berperan 
sebagai sutradara, sedangkan anggota-anggota kelompok lainnya 
adalah aktor dengan peran protagonis, atau menjadi bagian dari 
penonton yang memberikan umpan balik kepada pemeran 
protagonis, atau melakukan keduanya. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa bimbingan 

kelompok menggunakan teknik psikodrama dapat membantu 

individu/peserta didik dalam menghadapi permasahan yang berkaitan 

dengan psikis seperti sikap pemaafan siswa, dengan cara dalam 

pelaksanaan bimbingan kelompok menggunakan teknik psikodrama, para 

anggota kelompok akan diminta untuk memainkan sebuah drama tanpa 

adanya latihan khusus untuk melaksanakan kegiatan tersebut, pemimpin 

kelompok menjadi sutradaranya sedangakan anggota kelompok sebagai 

aktor yang memainkan peran sebagai protagonis, atau menjadi penonton 

yang dapat memberikan umpan balik. 

D. Kajian Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Angraini, Hijriyati Cucuani tentang 

Hubungan Kualitas Persahabatan dan Empati pada Pemaafan Remaja 

Akhir jurnal psikologi, volume 10 nomor 1, juni 2014 berdasarkan hasil 

analisis uji hipotesis dengan menggunakan teknik regresi ganda, diketahui bahwa 
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hubungan antara kualitas persahabatan dan empati pada pemaafan memiliki nilai 

adjusted r square =0,022 dan nilai signifikansi 0,008 (p<0,01), artinya hubungan 

antara ketiga variabel tersebut berada di level sangat signifikan. dengan demikian 

hipotesis pertama dari penelitian diterima, yakni ada hubungan positif kualitas 

persahabatan dan empati terhadap pemaafan remaja akhir. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Samalinda tentang Pengaruh Layanan 

Bimbingan Kelompok Terhadap Achievement Motivation (Motivasi 

Berprestasi) Anak Single Parent di Madrasah Tsanawiyah 

Muhammadiyah (Mtsm) Padang Luar. Berdasarkan hasil penelitian 

didapatkan bahwa layanan bimbingan kelompok berpengaruh signifikan 

terhadap motivasi berprestasi anak single parent. Dimana t0 lebih besar 

dari tt, berarti layanan bimbingan kelompok berpengaruh signifikan  

terhadap motivasi berprestasi anak single parent pada taraf 1 % yaitu: to 

(6,42)> tt (2,718) pada α 0,01. 

E. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir penerapan bimbingan kelompok dengan teknik 

psikodrama untuk meningkatkan  sikap pemaafan siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

 

 

1. Tahap Pembentukan 
2. Tahap Peralihan 
3. Tahap Kegiatan 

a. Membagi peran Protagonist dan 

peran pembantu.  

b. Meminta tanggapan terhadap 

pemeranan  protagonist. 

c. Memimpin anggota kelompok 

memberikan umpan balik. 

d. Menetralisir umpan balik yang 

bersifat menyerang  
4. Tahap Penyimpulan 
5. Tahap Pengakhiran 
 

1. Dimensi Emosi 
2. Dimensi Kognisi 

3. Dimensi Interpersonal  

Variabel Y 
Pemaafan 

 

Variabel X 
Bimbingan Kelompok 

Melalui Teknik 

Psikodrama  
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Variable X = Layanan Bimbingan Kelompok Melalui Teknik Psikodrama 

Variabel Y = Pemaafan 

Berdasarkan bagan tersebut dapat dilihat bahwa penelitian ini melihat 

pengaruh bimbingan kelompok melalui teknik psikodrama terhadap 

peningkatan pemaafan siswa kelas X MIPA SMAN 1 Padang Sago di 

Kabupaten Padang Pariaman, dengan menggunakan penelitian kuantitatif. 

Selain itu, penelitian ini juga melihat apakah ada pengaruh layanan 

bimbingan kelompok yang signifikan terhadap peningkatan pemaafan siswa 

kelas X MIPA SMAN 1 Padang Sago di Kabupaten Padang Pariaman. 

F. Hipotesis 

Berdasarkan pemaparan teoritik di atas, maka rumusan hipotesis atau 

dugaan sementara pada penelitian ini adalah: 

1. H0: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Bimbingan Kelompok 

Melalui Teknik Psikodrama Terhadap Peningkatan Pemaafan Siswa 

kelas X MIPA SMAN 1 Padang Sago di Kabupaten Padang Pariaman. 

2. Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan Bimbingan Kelompok Melalui 

Teknik Psikodrama Terhadap Peningkatan Pemaafan Siswa kelas X 

MIPA SMAN 1 Padang Sago di Kabupaten Padang Pariaman. 

Bentuk hipotesis statistiknya adalah: 

1.    = thitung  ttabel    /        

2.    =  thitung> ttabel   /   >   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen. Menurut Kasiram 

(2010:211) “metode eksperimen adalah model penelitian dimana peneliti 

memanipulasi suatu stimuli atau kondisi, kemudian mengobservasi 

pengaruh atau akibat dari perubahan stimuli atau kondisi tersebut pada 

obyek yang dikenai stimulus atau kondisi tersebut”. Dapat dipahami 

bahwa eksperimen dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh X 

(bimbingan kelompok teknik psikodrama) terhadap Y (pemaafan).  

B. Tempat dan  Waktu penelitian 

Penelitiaan ini dilakukan di SMAN 1 Padang Sago Kabupaten 

Padang Pariaman pada kelas X MIPA, berkisar pada tanggal 1 November-

27 Desember 2018. 

C. Populasi dan sampel 

Suatu penelitian tentu diperlukan adanya subjek yang akan dijadikan 

sebagai sasaran penelitian, yang sering disebut dengan subjek penelitian. 

Oleh karena itu, sebelum penelitian dilaksanakan maka penulis perlu untuk 

menetapkan terlebih dahulu subjek penelitiaanya disebut dengan istilah 

populasi dan sampel. 

1. Populasi 

Menurut Arikunto (2006:130) populasi adalah “keseluruhan dari 

subjek penelitian”. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X 

MIPA di SMAN 1 Padang Sago yang berjumlah 69 orang. 

Tabel 3.1 
Sebagai Populasi Penelitian 

NO Kelas Jumlah Siswa 

1 X 1 26 

2 X 2 23 

3 X 3 20 

 
Jumlah 69 
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Sumber: Absensi siswa SMAN 1 Padang Sago 

Berdasarkan tabel di atas ada 69 siswa kelas X MIPA yang akan 

dijadikan populasi dalam penelitian ini. 

2. Sampel 

Menurut Arikunto (2006:131) sampel adalah “sebagian atau 

wakil populasi yang diteliti”. Menurut Hanafi (2011:101) bahwa 

sampel adalah “sebagian populasi yang diambil dengan cara yang 

dapat dipertenggung jawabkan”. Adapun teknik mengambil sampel 

yang dipakai adalah dengan teknik purposive sampling. Menurut 

Sugiyono (2013:85) “purposive sampling yaitu teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu”. Artinya teknik pengambilan 

sampel berdasarkan pada alasan/ pertimbangan calon peneliti. Penulis 

menentukan sampel berdasarkan kepada skor skala tingkat pemaafan 

siswa. Penulis memilih dan menetapkan sampel penelitian dari jumlah 

populasi yang ada berdasarkan kategori tingkat pemaafan siswa yang 

rendah dan sedang demi menghidupkan dinamika kelompok dalam 

melaksanakan bimbingan kelompok. 

Tabel 3.2 
Sebagai Sampel Penelitian 

NO Kategori Jumlah siswa 

1 Rendah 5 

2 Sedang 10 

Jumlah 15 

 

Sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 15 orang siswa, 5 

orang siswa yang memiliki pemaafan yang rendah, 10 orang siswa 

yang memiliki pemaafan yang sedang untuk menghidupkan dinamika 

kelompok. Sampel diambil berdasarkan hasil pretest yang penulis 

lakukan kepada siswa kelas X MIPA di SMAN 1 Padang Sago. 
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D. Definisi Operasional 

Istilah-istilah dalam penelitian ini banyak sekali, terutama tentang 

judul penelitian. Supaya tidak terjadi kekeliruan dan kesalah pahaman 

dalam memahaminya, maka berikut ini peneliti akan menjelaskan 

beberapa istilah yang memerlukan pemahaman lebih jauh diantaranya: 

Bimbingan kelompok teknik psikodrama, diselenggarakan 

melalui lima tahap kegiatan yaitu “tahap pembentukan, tahap peralihan, 

tahan kegiatan, tahap penyimpulan dan tahap pengakhiran” (Prayitno, 

2012:70). Bimbingan kelompok teknik psikodrama yang penulis maksud 

adalah layanan bimbingan yang dilakukan agar dapat membantu siswa 

untuk meningkatkan pemaafan, dan memperoleh pengertian yang lebih 

baik mengenai dirinya serta dapat menyatakan reaksinya terhadap suatu 

tekanan dari luar. 

 Pemaafan, Menurut Nashori (2011:6) dimensi dan indikatornya 

adalah “dimensi emosi, dimensi kognisi, dimensi interpersonal”. Pemaafan 

yang penulis maksud dalam dimensi emosi seseorang mampu 

meninggalkan perasaan marah, sakit hati dan benci, merasa iba dan kasih 

sayang, merasa nyaman ketika berinteraksi. Dimensi kognisi seseorang 

mampu meninggalkan penilaian negatif terhadap pelaku. Dimensi 

interpersonal seseorang mampu meninggalkan perilaku atau perkataan 

yang menyakitkan, meninggalkan keinginan balas dendam, meninggalkan 

perilaku acuh tak acuh, serta meninggalkan perilaku menghindar. 

E. Pengembangan Instrumen  

Seorang peneliti harus mampu membuat instrument yang akan 

digunakan unuk penelitian. Menurut Gable (dalam Firdaos, 2016:381 ) 

langkah- langkah pengembangan instrumen adalah sebagai berikut: 

Pengembangan instrumen ada 15 langkah kerja yang harus dilakukan 
diantaranya: (1) mengembangkan definisi konseptual (2) 
mengembangkan definisi operasional (3) memilih teknik pemberian 
skala (4)melakukan review justifikasi butir, yang berkaitan dengan 
teknik pemberian skala yang telah ditetapkan (5) memilih format 
respons atau ukuran sampel (6) menyusun petunjuk untuk respons 
(7) menyiapkan draf instrument (8) menyiapkan instrumen akhir (9) 
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pengumpulan data uji coba awal (10) analisis data uji coba dengan 
menggunakan teknik analisis faktor, analisis butir, dan reliabilitas 
(11) revisi instrument (12) melakukan ujicoba final (13) 
menghasilkan instrument (14) melakukan analisis validitas dan 
reliabilitas tambahan, dan (15) menyiapkan manual tes. 

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa pengembangan 

instrumen dilakukan dengan beberapa langkah yaitu mengembangkan 

definisi konseptual artinya penjelasan tentang variabel yang akan diteliti, 

mengembangkan defenisi operasional suatu pengertian tentang teori utama 

yang akan menjadi subjek dalam penelitian yang dilakukan, memilih 

teknik pemberian skala artinya apakah skala yang akan diberikan secara 

langsung atau melalui alat atau media lain. Kemudian melakukan review 

butiran artinya melihat kembali apakah item-item pada butir pernyataan 

sudah cocok satu sama lain, memilih format respon atau ukuran sampel 

artinya memperhatikan bagaimana respon dari sampel penelitian serta 

memperhatikan beberapa buah sampel dalam penelitian tersebut. 

Menyiapkan draf instrumen dan instrumen akhir artinya persiapan perlu 

dilakukan. Setelah itu peneliti melakukan uji empiris artinya langsung 

terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data, melakukan analisis data 

baik item, butir dan reliabilitas untuk melihat kevaliditasan data tersebut. 

Melakukan revisi setelah terjun ke lapangan, melakukan uji coba sehingga 

terbentuklah instrumen yang sudah valid. Terakhir melakukan uji coba 

final dan melakukan validitas dan reliabelitas tambahan serta menyiapkan 

manual tes sebagai pembanding antara hasil dengan menggunakan 

validitas secara manual dan secara teknologi. 

Instrmen penelitian yang digunakan untuk mengkur objek yang akan 

dinilai baik tes maupun non tes harus memiliki bukti validitas dan 

reliabelitas. Dari sinilah peneliti dapat mengetahui apakah data yang 

didapatkan dapat dipercaya atau tidak. Berikut penjelasakan mengenai 

validitas dan reliabelitas tersebut. 
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1. Validitas dan Reliabelitas Instrumen 

a. Validitas 

Menurut Widoyoko (2014:141) menyatakan bahwa “validitas 

berkaitan dengan ketepatan”. Menurut Noor (2011:132) menyatakan 

bahwa “validitas atau keshahihan adalah suatu indeks yang 

menunjukkan alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang 

diukur”. Menurut Sukardi (2010:121) “suatu instrumen dikatakan 

valid jika instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak 

diukur”. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa validitas suatu instrumen yaitu seberapa jauh instrumen itu 

benar-benar mengukur apa yang hendak diukur, dengan adanya 

validitas instrumen tersebut diharapkan akan mendapatkan data yang 

benar-benar valid atau benar. Ada macam-macam validitas internal 

atau rasional, yaitu: 

1) Validitas konstruk  

Noor (2011:133) mengemukakan bahwa “validitas konstruk 

merupakan analisis butir kuesioner untuk membuktikan seberapa 

bagus hasil yang diperoleh dari penggunaan ukuran sesuai dengan 

teori yang hendak di ukur” . 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa validitas 

konstruk merupakan instrumen yang disusun terkait dengan 

konstruk-konstruk tertentu, sehingga instrumen yang digunakan 

mampu mengukur apa yang hendak di ukur. Validitas konstruk 

dapat digunakan pendapar dari ahli, dalam hal ini setelah instrumen 

dibuat maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. 

2) Validitas isi 

Menurut Sukardi (2010:123) “validitas isi ialah derajat 

dimana sebuah tes mengukur cakupan substansi yang ingin diukur. 

Validitas isi mencakup hal-hal yang berkaitan dengan apakah item-

item itu menggambarkan pengukuran dalam cakupan yang ingin 

diukur”. Validitas isi dilakukan dengan menelaah butir pernyataan 
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atau pertanyaan yang sesuai dengan kisi-kisi variabel yang akan 

diteliti. Sugiyono (2013:125) berpendapat bahwa:  

Secara teknis pengujian validitas isi dapat di bantu 
menggunakan kisi-kisi instrument, atau matrik 
pengembangan intrument. Dalam kisi-kisi itu terdapat 
variabel yang diteliti, indikator sebagai tolak ukur dan 
nomor butir (item) pertanyaan atau pernyataan yang telah 
dijabarkan dari indikator.Dengan kisi-kisiinstrumen itu 
maka pengujian validitas dapat dilakukan dengan mudah 
dan sistematis. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

validitas isi merupakan semua yang mencakup hal-hal yang 

berkaitan dengan apa yang akan diteliti sehingga semua aspek 

tersebut dapat terwakili, validitas isi dapat dilakukan dengan 

penyusunan kisi-kisi dari variabel yang akan di teliti.  

3) Validitas Item 

Sebuah instrumen terdiri dari item-item pernyataan sebagai 

penilaian dalam sebuah instrumen. Item yang tidak 

memperlihatkan kualitas yang baik atau tidak valid harus 

disingkirkan atau direvisi terlebih dahulu.Maka dapat dipahami 

bahwa validnya sebuah instrumen dilihat dari apakah instrumen 

yang digunakan mampu dan cocok digunakan untuk mengukur apa 

yang hendak diukur, menurut Azwar (2012:152) “ kualitas item 

yang tinggi dilihat dari keselarasan antara isi item dengan indikator 

keperilakuan dan oleh kelayakan sematik kalimat yang digunakan”. 

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa untuk 

mendapatkan konsistensi item total maka digunakan statistik yang 

memperhatikan kesesuaian skor masing-masing sub variabel. 

Validitas isi ditegakkan pada telaah dan revisi butir 

pernyataan, penelaah/ pembimbing penulis yaitu Sisrazeni, S.Psi. I, 

M.Pd dan Ardimen, M.Pd., Kons. Selain pembimbing peneliti juga 

meminta pendapat ahli untuk menvalidasi instrumen yang telah 

disusun yaitu kepada Dra. Fadhilah Syafwar, M.Pd. hasil uji 
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validasi konstruk dan isi yang diuji oleh ahli di atas ialah 

memperbaiki format petunjuk pengisian, penyusunan item, 

penggunaan bahasa yang efektif, dan sesuai dengan EYD serta  

perbaikan item pada aspek.  

Validitas item, untuk menghasilkan skor interval maka 

digunakan formula koefisien korelasi linier product moment 

person. Koefisien korelasi person dapat diperoleh dengan bantuan 

SPSS 20. Hasilnya dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel. 3.3 

Item valid 

Item-Total Statistics 

No Item pernyataan 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

1 Item 1 ,572 

2 Item 2 ,453 

3 Item 3 ,523 

4 Item 4 ,453 

5 Item 5 ,533 

6 Item 6 ,409 

7 Item 7 ,573 

8 Item 8 ,394 

9 Item 9 ,364 

10 Item 10 ,569 

11 Item 11 ,373 

12 Item 12 ,533 

13 Item 13 ,405 

14 Item 14 ,569 

15 Item 15 ,462 

16 Item 16 ,377 

17 Item 17 ,375 

18 Item 18 ,414 

19 Item 19 ,411 

20 Item 20 ,573 

21 Item 21 ,547 

21 Item 22 ,444 

23 Item 23 ,561 

24 Item 24 ,596 

25 Item 25 ,411 

26 Item 26 ,678 

27 Item 27 ,382 
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Item-Total Statistics 

No Item pernyataan 

Corrected 

Item-Total 
Correlation 

28 Item 28 ,431 

29 Item 29 ,318 

30 Item 30 ,413 

31 Item 31 ,396 

32 Item 32 ,502 

33 Item 33 ,393 

34 Item 34 ,444 

35 Item 35 ,426 

36 Item 36 ,414 

37 Item 37 ,308 

38 Item 38 ,691 

39 Item 39 ,663 

40 Item 40 ,572 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat hasil uji validitas pemaafan. 

item dikatakan valid jika memiliki korelasi item besar dari 0,3. Jadi 

berdasarkan hal itu semua item yang berjumlah 40 dinyatakan valid. Artinya 

semua item baik digunakan sebagai alat untuk pengumpul data dalam 

penelitian. 

b. Reliabilitas  

Menurut Arifin (2011:248) reliabilitas adalah derajat konsistensi 

instrumen yang bersangkutan.Reliabilitas berkaitan dengan 

pertanyaan, apakah suatu instrumen dapat dipercaya sesuai dengan 

kriteria yang telah ditetapkan. Artinya, suatu instrumen dapat 

dikatakan reliabel jika selalu memberikan hasil yang sama pada waktu 

atau kesempatan yang berbeda. 

Berdasarkan kutipan di atas maka dapat dipahami bahwa sebuah 

instrumen dikatakan reliabel, jika instrumen digunakan kembali pada 

kelompok yang berbeda dengan karakteristik yang sama atau hampir 

sama maka  hasilnya akan tetap sama atau relatif sama.  Penelitian ini 

teknik yang peneliti gunakan untuk menguji reliabilitas adalah 

menggunakan program SPSS 20 dengan teknik Alpha Cronbach. 



46 
 

 
 

Tabel 3.4 

Uji reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

,925 40 

 

Menurut Sekaran reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, 

sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik (Priyatno, 

2014:120). Hasil analisis reliabilitas dengan bantuan SPSS 20.0 for 

windows di atas, diketahui nilai Cronbach Alpha adalah 0,925 untuk skala 

pemaafan. Karena nilai skala pemaafan di atas 0,8 maka reliabilitasnya 

adalah baik digunakan sebagai alat pengumpul data penelitian. 

F. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis 

mengggunakan instrument dalam bentuk skala untuk mengumpulkan 

data.Penilaian skor untuk pemaafan siswa diukur dengan menggunakan 

skala sikap pemaafan model Likert. Menurut Sugiyono (2013:93) “skala 

Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang penelitian ini, karena skala likert merupakan suatu 

instrument yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang”. 

Tabel 3.5 

Skor Skala Likert dengan Alternatif Jawaban 

Alternatif Jawaban Item  Positif Item Negatif 

SL (Selalu) 5 1 

SR (Sering) 4 2 

KD (Kadang-kadang) 3 3 

JR (Jarang) 2 4 

TP (Tidak Pernah) 1 5 

Sumber : Sugiyono (2007:135) 
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G. Desain Penelitian 

Adapun desain pre-exsperimen yang peneliti gunakan yaitu one 

group pretes-posttest design, model pre-exsperimen sebagai berikut: 

Tabel 3. 6 

One Group Pretest- Posttest Design 
 

Pretest Treatment Posttest 

O1 X O2 

 

Keterangan:  

O1: Nilai pretest (sebelum diberikan perlakuan) 

X: Tindakan /perlakuan 

O2: Nilai posttest (setelah diberikan perlakuan) 

Dari gambar di atas dapat dipahami bahwa penelitian ini dilakukan   

dengan cara mengobservasi satu kelompok eksperimen, kemudian 

diberikan pretest (O1) pretest yang diberikan berbentuk skala sikap 

pemaafan model likert, untuk mengukur sikap pemaafan siswa sebelum 

diberikan layanan. Setelah itu diberikan treatment (X) kepada kelompok 

eksperimen, treatment menggunakan bimbingan kelompok teknik 

psikodrama, lalu diberikan posttest (O2) posttest yang diberikan adalah 

skala yang sama pada saat prettest gunanya untuk mengukur pemaafan 

siswa setelah diberikan treatment. Penulis membandingkan O1 dan O2 

untuk mengetahui atau melihat berpengaruh secara signifikan atau tidak 

bimbingan kelompok teknik psikodrama terhadap pemaafan siswa. 

Langkah- langkah yang akan dilakukan dirinci sebagai berikut: 

1. Melakukan prettest, yaitu memberikan skala pemaafan, 
sebelum dilakukannya treatmen. Hal ini bertujuan untuk 
mengetahui seberapa tingkat pemaafan siswa sementara 
sebelum diberikan treatmen. 

2. Melakukan treatmen, yaitu mengaplikasikan bimbingan 
kelompok teknik psikodrama. Menurut Myrick (2003: 222), 
“untuk penelitian eksperimen,seorang peneliti memberikan 
treatment minimal 6 kali pertemuan dengan durasi waktu 45-50 
menit”. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan 6 sesi 
bimbingan kelompok teknik psikodrama. 
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3. Memberikan posttest, yaitu pemberian skala yang sama dengan 
skala yang diberikan saat prettest. Tujuannya untuk melihat 
seberapa tingkat pemaafan siswa setelah diberikan treatment 
dan nanti akan di bandingkan dengan hasil prettest. 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis data dari hasil pengumpulan data merupakan tahap yang 

penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Data yang 

telah terkumpul tanpa dianalisis menjadi sulit dimaknai. Oleh karena itu, 

analisis data dilakukan untuk memberi arti, makna dan nilai yang 

terkandung di dalam data. 

Pengolahan data yang dipakai pada penelitian ini, dengan metode 

pengolahan statistik. Pengujian perbedaan nilai hanya dilakukan terhadap 

rata-rata kedua nilai saja dan untuk melakukan ini digunakan teknik yang 

disebut uji-t (t-tes). Setelah diperoleh persentase jawaban, dilakukan  

pengklasifikasian jawaban berdasarkan kategori sikap pemaafan siswa. 

Menurut Sudijono (2005:144), mencari rentang interval skor yaitu “jarak 

penyebaran antara skor yang terendah sampai skor tertinggi”. 

Penelitian ini memiliki rentang skor 1-5 dengan kategori sikap 

pemaafan siswa yaitu selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak 

pernah.Jumlah item skala sikap pemaafan siswa sebanyak 40 item, 

menentukan kategorisasi (menentukan subjek masuk kategori tinggi, 

sedang, atau rendah). Sebelum mencari kategorisasi terlebih dahulu dicari 

nilai standar deviasi (σ) dan µ. 

1. Untuk standar deviasi dicari “Jumlah aitem X skor terendah” dan 

“Jumlah aitem X skor tertinggi. Hasil dari “jumlah aitem X skor 

tertinggi” – “jumlah aitem X skor terendah”. Kemudian, hasil 

pengurangan ini dibagi dengan 6 (6 merupakan ketentuan, lihat di 

buku Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi, hal. 147 dst). 

  40 X 1 = 40, 40 X 5 = 200.  

  200 – 40 = 160 

  160 : 6 = 26,6= 27 

  σ = 27 
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2. Untuk µ, memperolehnya dengan mengalikan jumlah aitem dengan 

kategori. 

40 X 3 (tinggi, sedang, rendah) = 120 

µ = 120 

3. Setelah diperoleh σ dan µ, baru bisa mencari kategorisasi. 

a) Kategori Rendah 

Rumus : X < (µ - 1,0 Σ) 

X < (120- 1,0 Σ) 

=  X < (120 – 1,0 . 27) 

= X < (120 – 27) 

= X < 93 

b) Kategori Sedang 

Rumus : (µ - 1,0 Σ)  ≤  X  <  (µ + 1,0 Σ) 

(µ - 1,0 Σ)  ≤  X  <  (µ + 1,0 Σ) 

(120 – 1,0 . 27) ≤  X  < (120 + 1,0 . 27) 

(120 – 27) ≤  X  < (120 + 27) 

93 ≤  X  < 147 

c) Kategori Tinggi 

Rumus : (µ + 1,0 Σ) ≤  X 

(µ + 1,0 Σ) ≤  X 

(120 + 1,0 . 27) ≤  X 

(120 + 27) ≤  X 

147 ≤  X 
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Adapun klasifikasi skor pemaafan siswa, sebagai berikut: 

Tabel 3.7 

Klasifikasi Skor Pemaafan 

No Kelas Interval Kategori Pemaafan 

1 X < 93 Rendah 

2 93 ≤ X < 147 Sedang 

3 147 ≤ X Tinggi 

 

Selanjutnya dilakukanlah analisis data. Tujuan analisisis data ini 

untuk melihat sejauh mana signifikansi pengaruh bimbingan kelompok 

melalui teknik psikodrama terhadap peningkatan pemaafan siswa. 

Teknik analisis data dilakukan dengan cara membandingkan hasil rerata 

pretest dan posttest kelompok eksperimen dengan memakai metode 

statistik uji-t, seperti berikut: 

1. Mencari rerata nilai tes awal (01) / pretest 

2. Mencari rerata nilai tes akhir (02) / posttest  

3. Menghitung perbedaan rerata dengan uji-t dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

 √
)(

)( 22

N

D

N

D 
  

Keterangan : 

t   = Harga t untuk sampel berkorelasi 

D= (Difference), perbedaan antara skor tes awal dengan skor tes akhir 

untuk setiap individu. 

D = Rerata dari nilai perbedaan (rerata dari D) 

D
2
= Kuadrat dari D 

N = Banyaknya subjek penelitian 

4. Mencari  standar error dari mean of difference, yaitu SEMD dengan 

menggunakan rumus; 

SEMD  = 1N

SDD
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5. Mencari harga t0 = 
MD

D

SE

M
 

6. Mencari harga kritik “t” yang tercantum pada tabel nilai “t” dengan 

berpegang pada df atau db yang telah diperoleh, baik pada taraf 

signifikansi 5% ataupun taraf signifikansi 1%. Dengan df = N-1 

diperoleh harga kritik “t” pada t tabel. 

7. Melakukan perbandingan antara t0 dengan tt dengan patokan sebagai 

berikut: 

a. Jika t0 lebih besar atau sama dengan tt (t0 ≥ tt) maka hipotesis nilai 

ditolak, sebaliknya hipotesis alternatif diterima. Berarti antara skor 

pretest dan posttest yang sedang diselidiki perbedaannya, secara 

signifikan memang terdapat perbedaan. 

b. Jika t0 lebih kecil dari pada tt (t0 < tt), maka hipotesis nihil diterima, 

sebaliknya hipotesis alternatif ditolak. Berarti perbedaan antara 

skor pretest dan posttest itu bukan perbedaan yang signifikan. 

8. Menarik kesimpulan dengan membandingkan besarnya t yang 

diperoleh (t0) dan besarnya t tabel (tt) maka dapat diketahui bahwa t0 

> tt. 

Selanjutnya harga t hitung dibandingkan dengan harga kritik t 

pada tabel taraf signifikansi. Apabila t hitung (t0) besar nilainya dari t 

tabel (tt), maka hipotesis nihil (h0) ditolak dan hiposis alternatif (ha) 

diterima, artinya  bimbingan kelompok melalui teknik psikodrama 

berpengaruh signifikan terhadap pemaafan siswa. Apabila harga t hitung 

(t0) kecil dari harga t tabel (tt), maka hipotesis nihil (h0) diterima dan 

hipotesis alternatif (ha) ditolak. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Pendahuluan 

Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

melihat pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain, penelitian yang 

penulis lakukan adalah untuk melihat signifikan atau tidaknya pengaruh 

bimbingan kelompok melalui teknik psikodrama terhadap peningkatan 

pemaafan siswa kelas X MIPA SMAN 1 Padang Sago di Kab. Padang 

Pariaman. Bab ini penulis akan mengemukakan hasil penelitian tentang 

kondisi pemaafan siswa dan pengaruh bimbingan kelompok melalui teknik 

psikodrama terhadap peningkatan pemaafan siswa tersebut. Kegiatan awal 

yang penulis lakukan yaitu dengan memberikan skala tentang pemaafan untuk 

mengungkap keadaan pemaafan siswa kelas X MIPA. 

Langkah pertama yang penulis lakukan yaitu melakukan pretest pada 

kelas X MIPA sebanyak 69 siswa. Penelitian yang penulis lakukan adalah 

untuk melihat signifikan atau tidaknya pengaruh bimbingan kelompok 

melalui teknik psikodrama terhadap peningkatan pemaafan siswa. 

B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data Hasil Pre-test 

Penelitian Eksperimen dengan rancangan penelitian one groub 

pretest-postest desain. Penulis melakukan dua kali pengukuran pemaafan 

siswa, yaitu sebelum (pretest) dan sesudah eksperimen (postest). 

Pelaksanaan Pretest yang penulis lakukan pada kelas X MIPA  

sebanyak 69 orang siswa menggunakan skala pemaafan, untuk mengukur 

keadaan pemaafan siswa kelas X MIPA di SMAN 1 Padang Sago Kab. 

Padang Pariaman. Berdasarkan hasil pretest yang telah dilakukan dapat 

digambarkan sebagai berikut. 
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Tabel 4.1 

Skor dan Kategori Pemaafan Siswa Kelas X MIPA  

(Pretest) 

 

No Inisial Siswa Skor Kategori 

1 WS 149 TINGGI 

2 ZP 174 TINGGI 

3 DA 147 TINGGI 

4 FT 153 TINGGI 

5 SN 139 SEDANG 

6 RF 148 TINGGI 

7 RM 162 TINGGI 

8 AO 158 TINGGI 

9 MRS 150 TINGGI 

10 MI 156 TINGGI 

11 NW 153 TINGGI 

12 UYM 159 TINGGI 

13 FL 150 TINGGI 

14 GP 151 TINGGI 

15 AI 133 SEDANG 

16 RMA 147 TINGGI 

17 HG 146 SEDANG 

18 ALP 178 TINGGI 

19 RG 184 TINGGI 

20 IO 160 TINGGI 

21 NAI 149 TINGGI 

22 FY 146 SEDANG 

23 AOP 165 TINGGI 

24 MA 133 SEDANG 

25 AF 133 SEDANG 
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No Inisial Siswa Skor Kategori 

26 KA 123 SEDANG 

27 NS 147 TINGGI 

28 CW 149 TINGGI 

29 RN 132 SEDANG 

30 DA 159 TINGGI 

31 FA 162 TINGGI 

32 ER 121 SEDANG 

33 RF 92 RENDAH 

34 MF 92 RENDAH 

35 SU 148 TINGGI 

36 WJA 149 TINGGI 

37 ANY 155 TINGGI 

38 MI 126 SEDANG 

39 AF 129 SEDANG 

40 AN 146 SEDANG 

41 FH 163 TINGGI 

42 NAF 140 SEDANG 

43 SPS 151 TINGGI 

44 JCLP 130 SEDANG 

45 RY 137 SEDANG 

46 VI 141 SEDANG 

47 HM 150 TINGGI 

48 AY 156 TINGGI 

49 SR 147 TINGGI 

50 RA 156 TINGGI 

51 HN 169 TINGGI 

52 AM 166 TINGGI 
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No Inisial Siswa Skor Kategori 

53 MAF 145 SEDANG 

54 LM 140 SEDANG 

55 DM 161 TINGGI 

56 DLH 152 TINGGI 

57 FJ 175 TINGGI 

58 ND 132 SEDANG 

59 AT 156 TINGGI 

60 RG 155 TINGGI 

61 RR 151 TINGGI 

62 EH 153 TINGGI 

63 RNP 92 RENDAH 

64 RR 92 RENDAH 

65 RZ 150 TINGGI 

66 AFF 143 SEDANG 

67 DW 141 SEDANG 

68 MA 166 TINGGI 

69 AD 91 RENDAH 

Jumlah 10054  

Rata-rata 145,7101  

 

Secara umum dari tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa siswa 

yang memiliki pemaafan dengan  kategori tinggi sebanyak 43 orang siswa,  

21 orang siswa memiliki pemaafan sedang, dan 5 orang memiliki 

pemaafan rendah. Siswa yang dijadikan sampel pada penelitian ini  

berjumlah 15 orang, diambil dengan cara purposive sampling. 

Berdasarkan tabel skor dan kategori pemaafan siswa (pretest) di atas, 

maka dapat juga dilihat frekuensi pemaafan siswa kelas X MIPA  (pretest) 

dengan tabel di bawah ini. Perolehan skor dan kategori di atas dapat 
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menggambarkan pemaafan siswa kelas X MIPA untuk lebih jelasnya lihat 

tabel di bawah ini: 

Tabel 4.2 

Frekuensi Pemaafan Siswa Kelas X MIPA  

di SMAN 1 Padang Sago 

N= 69 

No Interval Kategori f % 

1 147 ≤ X Tinggi 43 62,32 

2 93 ≤ X < 147 Sedang 21 30,43 

3 X < 93 Rendah 5 7,25 

Jumlah 69 100% 

 

Berdasarkan tabel tersebut tergambar bahwa siswa kelas X MIPA   

memiliki pemaafan dengan kategori tinggi sebanyak 43 orang, sedang 21 

orang dan rendah 5 orang. Artinya masih ada sebagian siswa kelas X 

MIPA  yang masih memiliki pemaafan yang rendah, oleh karena itu 

dibutuhkan pemberian layanan bimbingan kelompok teknik psikodrama 

dalam meningkatkan pemaafan siswa, supaya siswa memiliki pemaafan 

yang baik terhadap dirinya. 

Berdasarkan hasil pengolahan  pretest tersebut tergambar bahwa 

siswa kelas X MIPA  memiliki pemaafan dengan kategori rendah dan 

sedang masih banyak. Kondisi tersebut perlu untuk ditingkatkan menjadi 

lebih baik lagi dari yang sudah ada. Siswa yang akan diberikan tindakan 

berjumlah 15 orang siswa dengan kriteria yaitu sedang dan rendah. 

Penulis membagi siswa menjadi satu kelompok dengan menghitung 

jumlah skor pemaafan siswa. Penulis membagi siswa kedalam satu 

kelompok saja karena disini tidak memakai kelompok kontrol. 

Berdasarkan pretest yang penulis lakukan, maka penulis menetapkan 15 

orang siswa yang menjadi sampel penelitian. Diambil dengan cara 

purposive sampling, lebih jelasnya lihat tabel berikut: 
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Tabel 4.3 

Skor Pemaafan Siswa (Sampel) Sebelum 

Diberikan Treatmen (Pretest) 

No 
Inisial 

Siswa 
Skor Kategori 

1 HG 146 SEDANG 

2 FY 146 SEDANG 

3 
MA 133 

SEDANG 

4 AF 129 SEDANG 

5 AN 146 SEDANG 

6 
NF 140 

SEDANG 

7 RY 137 SEDANG 

8 
LM 140 

SEDANG 

9 ND 132 SEDANG 

10 
SN 139 

SEDANG 

11 
AI 91 

RENDAH 

12 
RR 92 

RENDAH 

13 
MA 92 

RENDAH 

14 
RF 92 

RENDAH 

15 
RNP 92 

RENDAH 

Jumlah 1847  

Rata-rata 123,1333 SEDANG 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini 

penulis mengambil 15 orang siswa sebagai sampel, terdiri dari 5 orang 

siswa memiliki pemaafan yang rendah, 10 orang siswa memiliki pemaafan 

sedang. Berdasarkan tabel skor dan kategori pemaafan siswa (pretest) di 

atas, maka dapat juga dilihat frekuensi pemaafan siswa kelompok 

eksperimen sebelum diberikan treatment (pretest) dengan tabel di bawah 

ini: 
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Tabel 4. 4 

Frekuensi Pemaafan Siswa Sebelum  

Diberikan Treatment (Pretest) 

N= 15 

No Interval Kategori f % 

1 147 ≤ X Tinggi - - 

2 93 ≤ X < 147 Sedang 10 66,67% 

3 X < 93 Rendah 5 33,33% 

Jumlah 15 100% 

 

Interpretasi 

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat diuraikan bahwa ada 15 

orang siswa yang akan dijadikan anggota kelompok eksperimen oleh 

penulis dengan kategori siswa yang memiliki pemaafan (66.67 %) 10 

orang yang memiliki pemaafan sedang, dan 5 orang siswa (33,33 %) yang 

memiliki pemaafan rendah. Skor pretest siswa dapat juga dilihat 

berdasarkan grafik dibawah ini: 

Grafik 4.1 

Skor Hasil Pretest Pemaafan Siswa 

 

 

 

Adapun secara terperinci untuk melihat pemaafan siswa hasil pre-

test pada kelompok treatment dari masing-masing aspek adalah sebagai 

berikut:  

a. Dimensi Emosi 

 Berdasarkan skala untuk pretest yang telah dibagikan kepada siswa 

sebagai subjek penelitian telah di dapatkan skor dan kategori pemaafan 

pada aspek dimensi emosi dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.5 

Hasil pre-test Dimensi Emosi 

 

No Inisial Siswa Skor Kategori 

1 HG 53 SEDANG 

2 FY 55 SEDANG 

3 MA 54 SEDANG 

4 AF 62 TINGGI 

5 AN 54 SEDANG 

6 NF 52 SEDANG 

7 RY 59 TINGGI 

8 LM 57 SEDANG 

9 ND 49 SEDANG 

10 SN 55 SEDANG 

11 AI 38 SEDANG 

12 RR 31 RENDAH 

13 MA 38 SEDANG 

14 RF 38 SEDANG 

15 RNP 41 SEDANG 

Jumlah 736  

Rata-rata 49,06667 Sedang 

 

Berdasarkan skor pretest tentang pemaafan pada dimensi emosi 

dari tabel di atas, dapat dipahami bahwa responden 1 memperoleh skor 

sebanyak 53 dan berada pada kategori “sedang”, responden 2 

memperoleh skor 55 dan berada pada kategori “sedang”. Selanjutnya 

responden 3 memperoleh skor sebanyak 54 dan berada pada kategori 

“sedang” dan responden 4 memperoleh skor sebanyak 62 berada pada 

kategori “tinggi”. 

Selanjutnya responden 5 memperoleh skor sebanyak 54 dan berada 

pada kategori “sedang”, sedangkan responden 6 memperoleh skor 

sebanyak 52 berada pada kategori “sedang”. Responden 7 memiliki 

skor 59 dan berada pada kategori “tinggi”, dan responden 8 

memperoleh skor 57 berada pada kategori “sedang”, responden 9 

memperoleh skor sebanyak 49 berada pada kategori “sedang”. 
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Sedangkan responden 10 memperoleh skor sebanyak 55 berada 

pada kategori “sedang”, sedangkan responden 11 memperoleh skor 

sebanyak 38 berada pada kategori “sedang”, responden 12 

memperoleh skor sebanyak 31 dan berada pada kategori “rendah”, 

sedangkan responden 13 memperoleh skor sebanyak 38 berada pada 

kategori “sedang”. Responden 14 memiliki skor 38 dan berada pada 

kategori “sedang”, dan responden 15 memperoleh skor 41 berada pada 

kategori “sedang”.  

 Adapun untuk melihat klasifikasi hasil pretest yang terdiri dari 16 

item dengan skor maksimal 80 dan skor minimal 16, dapat dilihat 

klasifikasi pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.6 

Klasifikasi hasil pre-test Dimensi Emosi 

No Interval Kategori f % 

1 59 ≤ X Tinggi 2 13,33% 

2 37 ≤ X < 59 Sedang 12 80% 

3 X < 37 Rendah 1 6.67% 

Jumlah 15 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas tergambar dari 15 orang siswa pada 

indikator aspek dimensi emosi pada hasil pre-test di dapatkan bahwa, 2 

(13.33%) orang siswa memiliki pemaafan tinggi, 12 orang (80%) 

memiliki pemaafan sedang, 1 orang (6,67%) memiliki pemaafan 

rendah. 

b. Dimensi kognisi 

Berdasarkan skala untuk pretest yang telah dibagikan kepada siswa 

sebagai subjek penelitian telah di dapatkan skor dan kategori pemaafan 

pada aspek dimensi kognisi dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.7 

Hasil pre-test Dimensi Kognisi 

No 
Inisial 

Siswa 
Skor Kategori 

1 HG 20 SEDANG 

2 FY 19 SEDANG 

3 MA 16 SEDANG 

4 AF 14 RENDAH 

5 AN 22 TINGGI 

6 NF 19 SEDANG 

7 RY 16 SEDANG 

8 LM 21 SEDANG 

9 ND 17 SEDANG 

10 SN 19 SEDANG 

11 AI 13 RENDAH 

12 RR 16 SEDANG 

13 MA 14 RENDAH 

14 RF 14 RENDAH 

15 RNP 11 RENDAH 

Jumlah 251  

Rata-rata 16,73333 Sedang 

 

Berdasarkan skor pretest tentang pemaafan pada dimensi kognisi 

dari tabel di atas, dapat dipahami bahwa responden 1 memperoleh skor 

sebanyak 20 dan berada pada kategori “sedang”, responden 2 

memperoleh skor 19 dan berada pada kategori “sedang”. Selanjutnya 

responden 3 memperoleh skor sebanyak 16 dan berada pada kategori 

“sedang” dan responden 4 memperoleh skor sebanyak 14 berada pada 

kategori “rendah”. Responden 5 memperoleh skor sebanyak 22 berada 

pada kategori “tinggi”. 

Selanjutnya responden 6 memperoleh skor sebanyak 19 berada 

pada kategori “sedang”. Responden 7 memiliki skor 16 dan berada 

pada kategori “sedang”, dan responden 8 memperoleh skor 21 berada 

pada kategori “sedang”, responden 9 memperoleh skor sebanyak 17 

berada pada kategori “sedang”, sedangkan responden 10 memperoleh 

skor sebanyak 19 berada pada kategori “sedang”. 
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Selanjutnya responden 11 memperoleh skor sebanyak 13 berada 

pada kategori “rendah”. Responden 12 memiliki skor 16 dan berada 

pada kategori “sedang”, dan responden 13 memperoleh skor 14 berada 

pada kategori “rendah”, responden 14 memperoleh skor sebanyak 14 

berada pada kategori “rendah”, sedangkan responden 15 memperoleh 

skor sebanyak 11 berada pada kategori “rendah”. 

 Adapun untuk melihat klasifikasi hasil pretest yang terdiri dari 6 

item dengan skor maksimal 30 dan skor minimal 6 dapat dilihat 

klasifikasi pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.8 

Klasifikasi Hasil Pre-test Dimensi Kognisi 

 

No Interval Kategori f % 

1 22 ≤ X Tinggi 1 6,67% 

2 14 ≤ X < 22 Sedang 9 60% 

3 X < 14 Rendah 5 33,33% 

Jumlah 15 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas tergambar dari 15 orang siswa pada 

indikator aspek dimensi kognisi pada hasil pre-test di dapatkan bahwa 

1 orang siswa (6,67%) memiliki pemaafan tinggi, 9 orang (60%) 

memiliki pemaafan sedang, 5 orang (33,33%)  memiliki pemaafan 

rendah. 

c. Dimensi Interpersonal 

Berdasarkan skala untuk pretest yang telah dibagikan kepada siswa 

sebagai subjek penelitian telah di dapatkan skor dan kategori pemaafan 

pada aspek dimensi interpersonal dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.9 

Hasil Pre-test Dimensi Interpersonal 

No 
Inisial 

Siswa 
Skor Kategori 

1 HG 73 TINGGI 

2 FY 72 TINGGI 

3 MA 63 SEDANG 
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No 
Inisial 

Siswa 
Skor Kategori 

4 AF 53 SEDANG 

5 AN 70 TINGGI 

6 NF 69 TINGGI 

7 RY 62 SEDANG 

8 LM 62 SEDANG 

9 ND 66 TINGGI 

10 SN 65 SEDANG 

11 AI 40 RENDAH 

12 RR 45 SEDANG 

13 MA 40 RENDAH 

14 RF 40 RENDAH 

15 RNP 40 RENDAH 

Jumlah 860  

Rata-rata 57,33333 Sedang 

 

Berdasarkan skor pre pretest tentang pemaafan pada aspek 

interpersonal dari tabel di atas, dapat dipahami bahwa responden 1 

memperoleh skor sebanyak 73 dan berada pada kategori “tinggi”, 

responden 2 memperoleh skor 72 dan berada pada kategori “tinggi”. 

Selanjutnya responden 3 memperoleh skor sebanyak 63 dan berada 

pada kategori “sedang” dan responden 4 memperoleh skor sebanyak 

53 berada pada kategori “sedang”. Responden 5 memperoleh skor 

sebanyak 70 berada pada kategori “tinggi”. 

Selanjutnya responden 6 memperoleh skor sebanyak 69 berada 

pada kategori “tinggi”. Responden 7 memiliki skor 62 dan berada pada 

kategori “sedang”, dan responden 8 memperoleh skor 62 berada pada 

kategori “sedang”, responden 9 memperoleh skor sebanyak 66 berada 

pada kategori “tinggi”, sedangkan responden 10 memperoleh skor 

sebanyak 65 berada pada kategori “sedang”.  

Selanjutnya responden 11 memperoleh skor sebanyak 40 berada 

pada kategori “rendah”. Responden 12 memiliki skor 45 dan berada 

pada kategori “sedang”, dan responden 13 memperoleh skor 40 berada 

pada kategori “rendah”, responden 14 memperoleh skor sebanyak 40 
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berada pada kategori “rendah”, sedangkan responden 15 memperoleh 

skor sebanyak 40 berada pada kategori “rendah”. 

Adapun untuk melihat klasifikasi hasil pretest yang terdiri dari 18 

item dengan skor maksimal 90 dan skor minimal 18 dapat dilihat 

klasifikasi pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.10 
Klasifikasi Hasil Pre-Test Dimensi Interpersonal 

No Interval Kategori F % 

1 66 ≤ X Tinggi 5 33,33% 

2 42 ≤ X < 66 Sedang 6 40% 

3 X < 42 Rendah 4 26,67% 

Jumlah 15 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas tergambar dari 15 orang siswa pada 

indikator dimensi interpersonal pada hasil pre-test di dapatkan bahwa 

5 orang (33,33%) memiliki pemaafan tinggi, 6 orang (40%)  memiliki 

pemaafan sedang, dan 4 orang (26,67%) siswa memiliki pemaafan 

rendah. 

2. Rencana Layanan/Treatment 

Setelah melakukan pretest dan mendapatkan hasil berdasarkan 

klasifikasi yang telah ditentukan. Selanjutnya penulis melakukan 

treatment yang telah dirancang. Berdasarkan tujuan penelitian yaitu 

untuk melihat pengaruh layanan bimbingan kelompok melalui teknik 

psikodrama terhadap peningkatan pemaafan siswa maka penulis telah 

menyiapkan beberapa topik bahasan yang akan diangkatkan dalam 

layanan bimbingan kelompok. Topik tersebut berupa topik tugas 

sehingga penulis telah menetapkannya lebih awal, materi tersebut 

sebagai berikut 
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Tabel.4. 11 

Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok 

 

No Materi Layanan/ Topik Tugas Tanggal Pelaksanaan 

1 Indahnya Sebuah Persahabatan 6 Desember 2018 

2 Nasehat Seorang Sahabat 8 Desember 2018 

3 Ketika Hati Bicara 12 Desember 2018 

4 Kekuatan Alam Fikiran 15 Desember 2018 

5 Lentera Hati di tengah Gelapnya Dunia 20 Desember 2018 

6 Arti Kehidupan 27 Desember 2018 

 

3. Pelaksanaan Treatment 

a. Deskripsi Pelaksanaan Treatment (1) 

Treatment pertama penulis laksanakan pada tanggal 6 Desember 

2018 yang dilaksanakan di dalam lokal kelas X MIPA 1 pada pukul 

11.00 WIB, dengan jumlah peserta layanan bimbingan kelompok 

sebanyak 15 orang siswa, dan penulis sebagai pemimpin kelompok. 

Materi layanan pada sesi 1 ini yaitu “indahnya sebuah persahabatan”. 

Sebelum pelaksanaan bimbingan kelompok menggunkan teknik 

psikodrama ini, penulis membuat RPL, dan juga skenario drama yang 

akan dimainkan oleh anggota kelompok. Adapun tahap-tahap 

pelaksanaan bimbingan kelompok sebagai berikut: 

1) Tahap pembentukan 

Tahap pembentukan pada bimbingan kelompok, yang pertama 

penulis mengucapkan terimakasih kepada kepada peserta layanan 

dilanjutkan dengan berdo’a, pada tahap pembentukan membahas 

pengertian, tujuan, tata cara pelaksanaan, azas dan perkenalan 

dalam bimbingan kelompok. Selanjutnya penulis juga 

menyampaikan kepada anggota kelompok bahwa pada bimbingan 

kelompok ini dilaksanakan menggunakan sebuah teknik yaitu 

psikodrama. Penulis juga menyampaikan tujuan dari psikodrama 

kepada anggota kelompok. Selain itu, pada tahap ini juga 

diperlukan pembentukan rapport atau membangun suasana 
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keakraban bersama anggota kelompok agar tahap selanjutnya dapat 

berjalan dengan lancar. 

2) Tahap Peralihan 

Tahap peralihan ini penulis menjelaskan kembali kepada 

anggota kelompok tentang kegiatan kelompok yang akan 

dilakukan, tanya jawab kembali tentang kegiatan bimbingan 

kelompok, penulis menanyakan kesiapan anggota kelompok, 

apakah anggota kelompok sudah siap untuk memasuki ketahap 

selanjutnya, dan mengenali suasana apabila anggota secara 

keseluruhan atau siap untuk memasuki tahap berikutnya. 

3) Tahap kegiatan 

Tahap kegiatan ini penulis mengemukakan topik bahasan yaitu 

tentang mengatasi “Mampu mengontrol emosi saat diperlakukan 

tidak menyenangkan”, dilanjutkan dengan tanya jawab dengan 

anggota kelompok mengenai cara mengontrol emosi ketika orang 

lain berkata kasar dan membahas topik tersebut secara tuntas.  

Setelah itu penulis mengemukakan sebuah psikodrama kepada 

anggota kelompok dan penulis juga menyampaikan tujuan dari 

psikodrama, selanjutnya meminta anggota kelompok menceritakan 

kejadian pada saat ini dn masa lampaunya. Sebelumnya meminta 

anggota kelompok membentuk kelompok kecil agar bisa 

memahami dirinya, selanjutnya memainkan sebuah drama. Penulis 

menerangkan drama yang akan dimainkan oleh anggota kelompok, 

menunjuk pemeran utama, dan pemeran pembantu dalam drama 

tersebut, dan penulis bertindak sebagai sutradara, fasilitator 

sekaligus mengamati kegiatan drama yang dilakukan, selanjutnya 

memainkan drama terletak pada (Lampiran). 

4) Tahap  Penyimpulan 

a) Meminta setiap anggota kelompok menyimpulkan hasil diskusi, 

dan drama yang telah dilakukan.  
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PK: Oke, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan 

pembahasaan, dan kegiatan kita hari ini ? 

AN: Dari kegiatan yang telah kita lakukan pada hari ini, kita 

membahas tentang cara agar kita mampu memaafkan 

orang lain. 

RR: Apapun yang dikatakan oleh orang lain terhadap kita, 

jangan dimasukkan kedalam hati, hendaknya kita sabar, 

dan tetap percaya bahwa Allah maha melihat. 

MA: Menurut saya kak, kita harus menjaga omongan kita agar 

orang lain tidak sakit hati sama kita 

b) Selanjutnya PK meminta komitmen pada setiap anggota 

kelompok berdasarkan topik yang dibahas 

PK : baik kita telah membahas, dan juga memainkan drama 

berkaitan dengan indahnya sebuah persahabatan. Sekarang 

kakak minta komitmen dari adik-adik semua, apa 

perubahan yang akan adik-adik lakukan berkaitan dengan 

topik kita hari ini? 

AN : saya akan mencoba berbuat baik kepada teman kak 

RR : saya sependapat dengan NR kak 

MA : saya akan menjaga perkataan saya agar teman suka sama 

saya kak 

RF :  saya akan membuka pintu maaf kepada siapapun juga 

kak 

RNP : saya akan mengotrol emosi saya, agar tidak bertengkar 

dengan teman kak 

SN : saya akan menghargai teman 

ND : saya bersemangat membantu teman kak 

LM : saya percaya bahwa guru BK adalah tempat terpercaya 

untuk berbagi kak 
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RZ : saya berharap bimbingan kelompok ini akan selalu ada 

kak, agar mereka-mereka yang ngak sadar apa yang 

dilakukannya itu salah akhirnya sadar 

NF : apa yang diajarkan orang tua saya di rumah saya akan 

mempraktekkannya di lingkungan sekolah ini kak 

AN : saya berusaha menjadi orang baik kak 

AF : Saya suka tokoh rani kak, karena dia adalah sahabat yang 

baik.  

MA : banyak kesalahan yang orang lakukan, namun tentu 

kebaikannya juga ada. Maka kita harus memperbanya 

yang baik nya agar kita punya banyak teman 

FY : kita wajib menjaga hubungan yang baik kepada siapapun 

juga kak 

HG : intinya balaslah kejahatan orang dengan kebaikan, 

dengan selalu berbuat kebaikan maka orang yang jahat 

sama kita tersebut akan tersadar. 

5) Tahap Pengakhiran 

Pada treatment 1 ini, aspek-aspek pada dimensi emosi mulai 

tercapai. Tahap pengakhiran penulis menjelaskan bahwa kegiatan 

bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama akan berakhir, 

penulis meminta anggota kelompok mengemukakan kesan dan 

pesan terhadap kemajuan bimbingan kelompok.  

b. Deskripsi Pelaksanaan Treatment (2) 

Treatment ke 2 ini penulis lakukan pada tanggal 8 Desember 2018. 

Masih dengan anggota bimbingan kelompok yang sama dengan 

Treatment ke 1. Dilaksanakan di ruang kelas X MIPA 3, pukul 11.00 

WIB. Adapun materi yang di bahas pada pertemuan kedua adalah 

nasehat seorang sahabat. Sebelum treatment dilaksanakan penulis telah 

menyiapkan RPL dan skenario psikodrama yang akan dilaksanakan 

pada treatment kedua ini. Berikut gambaran pelaksanaan bimbingan 

kelompok Treatment ke 2: 
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1) Tahap pembentukan 

Tahap pembentukan ini penulis awali dengan mengucapkan 

salam, membaca doa dan menyapa anggota kelompok. Penulis 

kembali sedikit menjelaskan tentang bimbingan kelompok atau 

sekedar mengulang tentang pengertian bimbingan kelompok, 

tujuannya, bentuk pelaksanaannya dan kembali menegaskan tentang 

azas dalam bimbingan kelompok. Penulis juga mengingatkan 

kembali kepada anggota kelompok tentang pelaksanaan bimbingan 

kelompok pada hari ini kita menggunakan sebuah teknik dalam 

bimbingan kelompok yaitu psikodrama. Penulis juga 

menyampaikan tujuan dari psikodrama kepada anggota kelompok. 

Karena semuanya sudah saling mengenal tidak lagi diperlukan 

perkenalan dan lanjut ke tahap berikutnya. 

2) Tahap peralihan 

Tahap peralihan ini penulis melakukan tanya jawab kepada 

anggota kelompok tentang pemahaman mengenai bimbingan 

kelompok. Pada tahap ini pemimpin kelompok mengenali suasana, 

melihat apakah anggota kelompok siap untuk melanjutkan ke tahap 

berikutnya dan menanyakan kesiapan anggota kelompok dalam 

melakukan kegiatan ini. 

3) Tahap kegiatan 

Tahap kegiatan ini pemimpin kelompok mengemukakan topik 

yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yakni dilanjutkan dengan 

tanya jawab dengan anggota kelompok mengenai nasehat seorang 

sahabat, yang penulis kemukakan dan membahas topik tersebut 

secara tuntas. 

Setelah itu penulis mengemukakan sebuah psikodrama kepada 

anggota kelompok dan penulis juga menyampaikan tujuan dari 

psikodrama, selanjutnya meminta anggota kelompok menceritakan 

kejadian pada saat ini dan masa lampaunya. Sebelumnya meminta 

anggota kelompok membentuk kelompok kecil agar bisa memahami 
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dirinya, selanjutnya memainkan sebuah drama. Penulis 

menerangkan drama yang akan dimainkan oleh anggota kelompok, 

menunjuk pemeran utama, dan pemeran pembantu dalam drama 

tersebut, dan penulis sebagai sutradara, selanjutnya memainkan 

drama. Selengkapnya bisa dilihat pada (Lampiran). 

4) Tahap Penyimpulan  

a) Meminta anggota kelompok menyimpulkan hasil diskusi, dan 

drama yang telah dilakukan. 

PK : Oke, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan 

pembahasan kita hari ini ? 

PK : ya HG silahkan 

HG : dari kegiatan kita ini kak, saya bisa menyimpulkan 

bahwa kita harus membuka diri terhadap orang lain 

sebab orang lain juga akan memahami kita. 

PK : Bagus, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan? 

FY : saya kak 

MA : oke silahkan FY 

FY : yang dapat saya ambil dari kegiatan kita hari ini yaitu 

bagaimana sikap kita kepada orang lain menentukan 

sikap orang tersebut kepada kita. 

b) Selanjutnya PK meminta komitmen pada setiap anggota 

kelompok berdasarkan topik yang dibahas 

PK : baik kita telah membahas, dan juga memainkan drama 

berkaitan dengan nasehat seorang sahabat. Sekarang 

kakak minta komitmen dari adik-adik semua. Apa 

perubahan yang akan adik-adik lakukan berkaitan 

dengan topik kita hari ini? 

AN : saya akan mendengarkan kata hati saya serta kata 

sahabat saya 

RR : saya akan menghargai keberadaan orang sekitar 

MA :  saya akan membuka diri kepada siapapun 
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RF : saya akan menghilangkan fikiran buruk tentang orang 

lain 

RNP  : saya akan lebih menggali dimana kelemahan saya, dan 

mengembangkan kelebihan saya 

SN : saya akan sering melatih empati dengan cara melihat 

orang-orang yang sedang susah dan perlu bantuan 

ND : saya percaya bahwa suatu kebaikan akan melahirkan 

manfaat yang besar. 

LM : saya akan mencoba lebih berfikiran positif tentang diri 

saya 

RZ : saya akanberusaha terus untuk meraih mimpi 

NF : saya akan lebih memperhatikan orang sekitar, dan 

peduli kepada mereka. 

5) Tahap Pengakhiran 

Pada treatment 2 ini, aspek-aspek pada dimensi emosi sudah 

tercapai. Tahap pengakhiran penulis menjelaskan bahwa kegiatan 

bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama akan berakhir, 

penulis meminta anggota kelompok mengemukakan kesan dan 

pesan terhadap kemajuan bimbingan kelompok. 

c. Deskripsi Pelaksanaan Treatment (3) 

Treatment pertama penulis laksanakan pada tanggal 12 Desember 

2018 yang dilaksanakan di dalam lokal kelas X MIPA 3, pukul 10.30 

WIB. Pada treatment ketiga ini materi yang dibahas yaitu ketika hati 

bicara. Sebelumnya penulis juga telah menyiapkan RPL dan juga 

scenario psikodrama yang akan dilaksanakan oleh anggota kelompok. 

Adapun tahap-tahap pelaksanaan bimbingan kelompok adalah: 

1) Tahap pembentukan 

Tahap pembentukan ini penulis awali dengan mengucapkan 

salam, membaca doa dan menyapa anggota kelompok, yaitu 

menanyakan tentang bagaimana kabarnya. Penulis kembali sedikit 

menjelaskan tentang bimbingan kelompok, atau hanya sekedar 
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mengulang sedikit tentang pengertian bimbingan kelompok, 

tujuannya, bentuk pelaksanaannya dan kembali menegaskan 

tentang azas dalam bimbingan kelompok. Penulis juga sedikit 

mengulang kembali tujuan dari psikodrama kepada anggota 

kelompok. Karena semuanya sudah saling mengenal tidak lagi 

diperlukan perkenalan dan lanjut ke tahap berikutnya. 

2) Tahap Peralihan 

Tahap peralihan ini penulis menjelaskan kembali kepada 

anggota kelompok tentang kegiatan kelompok. Tanya jawab 

tentang kegiatan bimbingan kelompok, dan penulis juga 

menanyakan kesiapan anggota kelompok apakah anggota siap 

untuk memasuki ketahap selanjutnya, penulis mengenali suasana 

anggota secara keseluruhan atau siap untuk memasuki tahap 

kegiatan selanjutnya. 

3) Tahap kegiatan 

Tahap kegiatan ini penulis mengemukakan topik bahasan yaitu 

tentang menjalin komunikasi yang efektif, dilanjutkan dengan 

tanya jawab dan membahas topik tersebut secara tuntas. 

Setelah itu penulis mengemukakan sebuah psikodrama kepada 

anggota kelompok dan penulis juga menyampaikan tujuan dari 

psikodrama, selanjutnya meminta anggota kelompok menceritakan 

kejadian pada saat ini dan masa lampaunya. Sebelumnya meminta 

anggota kelompok membentuk kelompok kecil agar bisa 

memahami dirinya, selanjutnya memainkan sebuah drama. Penulis 

menerangkan drama yang akan dimainkan oleh anggota kelompok, 

menunjuk pemeran utama, dan pemeran pembantu dalam drama 

tersebut, dan penulis sebagai sutradara, selanjutnya memainkan 

drama. Lebih jelasnya terdapat pada (Lampiran). 

4) Selanjutnya PK meminta komitmen pada setiap anggota kelompok 

berdasarkan topik yang dibahas 
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PK :baik kita telah membahas, dan juga memainkan drama 

berkaitan dengan menjalin komunikasi yang efektif. Sekarang 

kakak minta komitmen dari adik-adik semua. Apa perubahan 

yang akan adik-adik lakukan berkaitan dengan topik kita hari 

ini? 

VN: saya akan menjaga perkataan saya kak. 

MM: saya akan menghargai pertemanan kak 

RN:  saya berusaha untuk menjalin komunikasi yang efektif kak 

DE: saya menghindari memerintah teman 

EJ: kalau saya mampu, saya lakukan sendiri. Kalau tidak mampu 

baru mintak tolong kak 

NWP: hilangkan rasa malas 

NFJ: semai kebaikan sebanyak mungkin 

NM: syukuri apa yang kita miliki 

DM: berusaha terus untuk menjadi orang baik 

NS: yang penting itu, hargai diri sendiri. 

KL: kalau kita menghargai diri sendiri, maka orang lain juga akan 

menghargai kita. Begitu sebaliknya 

RZ: percaya bahwa kalau kita berkata baik kepada teman, teman 

juga akan berkata baik kepada kita 

UY: selalu belajar dari kesalahan 

SZ: pikirkan perasaan orang sebelum kita bicara 

YN: hargai seseorang selayaknya manusia 

a) Tahap Pengakhiran 

Pada treatment 3 ini, aspek-aspek pada dimensi kognisi mulai 

tercapai. Tahap pengakhiran penulis menjelaskan bahwa kegiatan 

bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama akan berakhir, 

penulis meminta anggota kelompok mengemukakan kesan dan 

pesan terhadap kemajuan bimbingan kelompok.  
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d. Deskripsi Pelaksanaan Treatment (4) 

Treatment ke 4 ini penulis lakukan pada tanggal 15 Desember 

2018. Masih dengan anggota bimbingan kelompok yang sama dengan 

Treatment sebelumnya. Treatment keempat ini dilaksanakan di kelas 

X MIPA 3, pukul 11.00 WIB. Adapun materi yang di bahas pada 

pertemuan keempat adalah kekuatan alam fikiran. Sebelumnya penulis 

juga telah menyiapkan RPL dan scenario psikodrama. Berikut 

gambaran pelaksanaan bimbingan kelompok Treatment ke 4: 

1) Tahap pembentukan 

Tahap pembentukan ini penulis awali dengan mengucapkan 

salam, membaca doa dan menyapa anggota kelompok. Penulis 

kembali sedikit menjelaskan tentang bimbingan kelompok atau 

hanya sekedar mengulang tentang pengertian bimbingan kelompok, 

tujuannya, bentuk pelaksanaannya dan kembali menegaskan 

tentang azas dalam bimbingan kelompok dan juga tujuan dari 

teknik psikodrama yang akan dilaksanakan. Semuanya sudah saling 

mengenal tidak lagi diperlukan perkenalan dan lanjut ke tahap 

berikutnya. 

2) Tahap peralihan 

Tahap peralihan ini pemimpin kelompok melakukan tanya 

jawab kepada anggota kelompok tentang pemahaman mengenai 

bimbingan kelompok. Pada tahap ini pemimpin kelompok 

mengenali suasana, melihat apakah anggota kelompok siap untuk 

melanjutkan ke tahap berikutnya dan menanyakan kesiapan 

anggota kelompok dalam melakukan kegiatan ini. 

3) Tahap kegiatan 

Tahap kegiatan ini penulis mengemukakan topik yang akan 

dibahas pada pertemuan kali ini yaitu kekuatan alam fikiran 

dilanjutkan dengan tanya jawab dengan anggota kelompok. 

Setelah itu penulis kembali mengulang sedikit mengenai 

teknik psikodrama kepada anggota kelompok, dan penulis juga 
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menyampaikan tujuan dari psikodrama. Tanya jawab dengan 

anggota kelompok mengenai masa sekarang dan masa lampaunya, 

selanjutnya meminta anggota kelompok membentuk kelompok 

kecil, setelah itu  Penulis menerangkan drama yang akan dimainkan 

oleh anggota kelompok, menunjuk pemeran utama, dan pemeran 

pembantu dalam drama tersebut, dan penulis sebagai sutradara, 

selanjutnya memainkan drama. Uraian drama terletak pada 

(Lampiran). 

4) Tahap Penyimpulan 

a) Meminta anggota kelompok menyimpulkan hasil diskusi, dan 

drama yang telah dilakukan. 

PK : baik, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan 

pembahasan dan kegiatan kita hari ini ? 

PK : ya NFJ silahkan 

NFJ : hindari fikiran negatif 

PK : Bagus, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan? 

NR : saya kak 

PK : oke silahkan NR 

NR : yang dapat saya ambil dari kegiatan kita hari ini yaitu 

kita hendaknya kita dapat menjalin hubungan baik dengan 

teman yang lain, jangan membanding-bandingkan 

kehidupan kita dengan orang lain. 

b) Selanjutnya PK meminta komitmen pada setiap anggota 

kelompok berdasarkan topik yang dibahas 

PK : baik kita telah membahas, dan juga memainkan drama 

berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Sekarang kakak 

minta komitmen dari adik-adik semua. Apa perubahan yang 

akan adik-adik lakukan berkaitan dengan topik kita hari ini? 

VN : saya akan berusaha melakukan yang terbaik 

MM : saya tidak akan sombong 

RN :  sama, saya tidak akan sombong 
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DE : saya berfikir selayaknya orang dewasa, tidak berfikir negatif 

dulu ketika bertemu orang 

EJ : saya akan mencari teman yang banyak 

NWP: saya tidak akan memilih-milih teman 

NFJ : jangan berfikiran negatif terhadap seseorang 

NM : saya coba berbaik sangka kepada orang lain 

DM : saya mencoba menghargai orang lain 

NS : jangan membanding-bandingkan kehidupan kita dengan 

orang lain 

DR : jika teman bahagia maka kita ikut bahagia 

Kl : perbedaan itu wajar, namun dalam pertemanan perbedaan 

akan hilang 

HJ : berbaik sangka adalah obat bagi penyakit hati 

Dk : berfikiran negatif akan merusak pertemanan 

FG : hidup bahagia tanpa iri hati 

c) Tahap Pengakhiran 

Pada treatment 4 ini, aspek-aspek pada dimensi kognisi sudah 

tercapai. Tahap pengakhiran ini penulis menjelaskan bahwa 

kegiatan bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama akan 

berakhir, penulis meminta anggota kelompok mengemukakan 

kesan dan pesan terhadap kemajuan bimbingan kelompok. 

e. Deskripsi Pelaksanaan Treatment (5) 

Treatment ke 5 ini penulis lakukan pada tanggal 20 Desember 

2018. Masih dengan anggota bimbingan kelompok yang sama dengan 

Treatment sebelumnya. Treatment  kelima ini dilaksanakan di 

Mushala, pukul 11.00 WIB. Adapun materi yang di bahas pada 

pertemuan kelima adalah lentera hati di tengah gelapnya dunia. 

Sebelumnya penulis juga telah menyiapkan RPL dan skenario 

psikodrama. Berikut gambaran pelaksanaan bimbingan kelompok 

Treatment ke 5: 
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1) Tahap pembentukan 

Tahap pembentukan ini penulis awali dengan mengucapkan 

salam, membaca doa dan menyapa anggota kelompok. Penulis 

kembali sedikit menjelaskan tentang bimbingan kelompok atau 

hanya sekedar mengulang tentang pengertian bimbingan kelompok, 

tujuannya, bentuk pelaksanaannya dan kembali menegaskan 

tentang azas dalam bimbingan kelompok dan juga tujuan dari 

teknik psikodrama yang akan dilaksanakan. Semuanya sudah saling 

mengenal tidak lagi diperlukan perkenalan dan lanjut ke tahap 

berikutnya. 

2) Tahap peralihan 

Tahap peralihan ini pemimpin kelompok melakukan tanya 

jawab kepada anggota kelompok tentang pemahaman mengenai 

bimbingan kelompok. Pada tahap ini pemimpin kelompok 

mengenali suasana, melihat apakah anggota kelompok siap untuk 

melanjutkan ke tahap berikutnya dan menanyakan kesiapan 

anggota kelompok dalam melakukan kegiatan ini. 

3) Tahap kegiatan 

Tahap kegiatan ini penulis mengemukakan topik yang akan 

dibahas pada pertemuan kali ini yaitu adalah lentera hati di tengah 

gelapnya dunia dilanjutkan dengan tanya jawab dengan anggota 

kelompok. 

Setelah itu penulis kembali mengulang sedikit mengenai 

teknik psikodrama kepada anggota kelompok, dan penulis juga 

menyampaikan tujuan dari psikodrama. Tanya jawab dengan 

anggota kelompok mengenai masa sekarang dan masa lampaunya, 

selanjutnya meminta anggota kelompok membentuk kelompok 

kecil, setelah itu  penulis menerangkan drama yang akan dimainkan 

oleh anggota kelompok, menunjuk pemeran utama, dan pemeran 

pembantu dalam drama tersebut, dan penulis sebagai sutradara, 
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selanjutnya memainkan drama. Paparkan mengenai drama yang 

telah dimainkan terletak pada (Lampiran) 

4) Tahap Penyimpulan 

a) Meminta anggota kelompok menyimpulkan hasil diskusi, dan 

drama yang telah dilakukan. 

PK : baik, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan 

pembahasan dan kegiatan kita hari ini ? 

PK : ya NFJ silahkan 

NFJ : bertengkar bukan solusi dalam memecahkan masalah 

PK : Bagus, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan? 

NR : saya kak 

PK : oke silahkan NR 

NR : yang dapat saya ambil dari kegiatan kita hari ini yaitu kita 

hendaknya kita dapat menjalin hubungan baik dengan 

teman yang lain, jangan membanding-bandingkan 

kehidupan kita dengan orang lain. 

b) Selanjutnya PK meminta komitmen pada setiap anggota 

kelompok berdasarkan topik yang dibahas. 

PK : baik kita telah membahas, dan juga memainkan drama 

berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Sekarang kakak 

minta komitmen dari adik-adik semua. Apa perubahan yang 

akan adik-adik lakukan berkaitan dengan topik kita hari ini? 

VN : saya akan berusaha melakukan yang terbaik 

MM : saya tidak akan sombong 

RN :  sama, saya tidak akan sombong 

DE : saya tidak memilih teman 

EJ : saya akan mencari teman yang banyak 

NWP : saya tidak akan memilih-milih teman 

NFJ : jangan berfikiran negatif terhadap seseorang 

NM : saya coba berbaik sangka kepada orang lain 

DM : saya mencoba menghargai orang lain 
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NS : jangan membanding-bandingkan kehidupan kita dengan 

 orang lain 

DR : jika teman bahagia maka kita ikut bahagia 

Kl : perbedaan itu wajar, namun dalam pertemanan perbedaan 

akan hilang 

HJ : berbaik sangka adalah obat bagi penyakit hati 

DK : berfikiran negatif akan merusak pertemanan 

FG : hidup bahagia tanpa iri hati 

5) Tahap Pengakhiran 

Pada treatment 5 ini, aspek-aspek pada dimensi interpersonal 

mulai tercapai. Tahap pengakhiran penulis menjelaskan bahwa 

kegiatan bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama akan 

berakhir, penulis meminta anggota kelompok mengemukakan 

kesan dan pesan terhadap kemajuan bimbingan kelompok. 

f. Deskripsi Pelaksanaan Treatment (6) 

Treatment ke 6 ini penulis lakukan pada tanggal 27 Desember 

2018. Masih dengan anggota bimbingan kelompok yang sama dengan 

Treatment sebelumnya. Treatment  keenam ini dilaksanakan di 

Mushala, pukul 11.00 WIB. Adapun materi yang di bahas pada 

pertemuan keenam adalah arti kehidupan. Sebelumnya penulis juga 

telah menyiapkan RPL dan skenario psikodrama. Berikut gambaran 

pelaksanaan bimbingan kelompok Treatment ke 6: 

1) Tahap pembentukan 

Tahap pembentukan ini penulis awali dengan mengucapkan 

salam, membaca doa dan menyapa anggota kelompok. Penulis 

kembali sedikit menjelaskan tentang bimbingan kelompok atau 

hanya sekedar mengulang tentang pengertian bimbingan kelompok, 

tujuannya, bentuk pelaksanaannya dan kembali menegaskan 

tentang azas dalam bimbingan kelompok dan juga tujuan dari 

teknik psikodrama yang akan dilaksanakan. Semuanya sudah saling 
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mengenal tidak lagi diperlukan perkenalan dan lanjut ke tahap 

berikutnya. 

2) Tahap peralihan 

Tahap peralihan ini pemimpin kelompok melakukan tanya 

jawab kepada anggota kelompok tentang pemahaman mengenai 

bimbingan kelompok. Pada tahap ini pemimpin kelompok 

mengenali suasana, melihat apakah anggota kelompok siap untuk 

melanjutkan ke tahap berikutnya dan menanyakan kesiapan 

anggota kelompok dalam melakukan kegiatan ini. 

3) Tahap kegiatan 

Tahap kegiatan ini penulis mengemukakan topik yang akan 

dibahas pada pertemuan kali ini yaitu arti kehidupan.  Dilanjutkan 

dengan tanya jawab dengan anggota kelompok. 

Setelah itu penulis kembali mengulang sedikit mengenai 

teknik psikodrama kepada anggota kelompok, dan penulis juga 

menyampaikan tujuan dari psikodrama. Tanya jawab dengan 

anggota kelompok mengenai masa sekarang dan masa lampaunya, 

selanjutnya meminta anggota kelompok membentuk kelompok 

kecil, setelah itu  penulis menerangkan drama yang akan dimainkan 

oleh anggota kelompok, menunjuk pemeran utama, dan pemeran 

pembantu dalam drama tersebut, dan penulis sebagai sutradara, 

selanjutnya memainkan drama. Berikut paparkan mengenai drama 

yang telah dimainkan terletak pada (Lampiran). 

4) Tahap Penyimpulan 

a) Meminta anggota kelompok menyimpulkan hasil diskusi, dan 

drama yang telah dilakukan. 

PK : baik, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan 

pembahasan dan kegiatan kita hari ini ? 

PK : ya NFJ silahkan 

NFJ : tumbuhkan rasa kasih saying 

PK : Bagus, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan? 
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NR : saya kak 

PK : oke silahkan NR 

NR : membantu orang lain, merupakan kebahagiaan yang 

hakiki. 

b) Selanjutnya PK meminta komitmen pada setiap anggota 

kelompok berdasarkan topik yang dibahas. 

PK : baik kita telah membahas, dan juga memainkan drama 

berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Sekarang 

kakak minta komitmen dari adik-adik semua. Apa 

perubahan yang akan adik-adik lakukan berkaitan 

dengan topik kita hari ini? 

VN : saya akan berusaha membantu teman 

MM : saya lupakan rasa iri 

RN : saya tidak membuat diri saya sendiri menjadi bisa 

DE : bagi saya teman adalah teman 

EJ : beri ruang untuk saling memberi dalam hidup kita 

NWP : untuk menjadi hamba-Nya maka sayangi orang lain 

NFJ : kebaikan sekecil apapun, maka akan dibalas kelak 

NM : saya berbaik sangka kepada orang lain 

DM : saya mencoba menghargai orang lain 

NS : kita harus tau bahwa orang lain juga memiliki 

kehidupan sendiri 

DR : saya akan bekerja keras  

Kl : bahagiakan orang tua, bentuk kita berbakti 

HJ : surga di bawah telapak kaki ibu, berbaktilah kepadanya 

DK : berfikiran negatif akan merusak pertemanan 

FG : hidup bahagia tanpa ada dendam 

5) Tahap Pengakhiran 

Pada treatment 6 ini, aspek-aspek pada dimensi interpersonal 

sudah tercapai. Tahap pengakhiran ini penulis menjelaskan bahwa 

kegiatan bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama akan 
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berakhir, penulis meminta anggota kelompok mengemukakan 

kesan dan pesan terhadap kemajuan bimbingan kelompok. 

4. Deskripsi Data hasil Postest 

Setelah dilaksanakan bimbingan kelompok sebanyak 6 kali pertemuan, 

maka langkah selanjutnya yang penulis tempuh adalah mengolah dan 

menskor hasil skala posttest sampel penelitian. Posttest adalah pengukuran 

yang dilakukan setelah sampel diberi perlakukan atau layanan. 

Data hasil pengolahan skala sikap pemaafan pada saat posttest yang 

penulis lakukan dapat dirinci sebagai berikut: 

Tabel 4. 12 

Skor dan Kategori Hasil Pengolahan data Posttest 

Skala Pemaafan Siswa 
N = 15 

No Inisial Siswa Skor Kategori 

1 HG 189 TINGGI 

2 FY 182 TINGGI 

3 MA 180 TINGGI 

4 AF 185 TINGGI 

5 AN 192 TINGGI 

6 NF 191 TINGGI 

7 RY 176 TINGGI 

8 LM 177 TINGGI 

9 ND 193 TINGGI 

10 SN 180 TINGGI 

11 AI 188 TINGGI 

12 RR 180 TINGGI 

13 MA 184 TINGGI 

14 RF 156 TINGGI 

15 RNP 158 TINGGI 

Jumlah 2711  

Rata-rata 180,7333 Tinggi 

Berdasarkan skor posstest tentang pemaafan dari tabel di atas dapat 

diketahui bahwa, responden 1 memperoleh skor sebanyak 189 dan berada 

pada kategori “tinggi”, responden 2 memperoleh skor 182 dan berada pada 

kategori “tinggi”. Selanjutnya responden 3 memperoleh skor sebanyak 180 

dan berada pada kategori “tinggi” dan responden 4 memperoleh skor 
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sebanyak 185 berada pada kategori “tinggi”. Responden 5 memperoleh 

skor sebanyak 192 berada pada kategori “tinggi”. 

Selanjutnya responden 6 memperoleh skor sebanyak 191 berada pada 

kategori “tinggi”. Responden 7 memiliki skor 176 dan berada pada 

kategori “tinggi”, dan responden 8 memperoleh skor 177 berada pada 

kategori “tinggi”, responden 9 memperoleh skor sebanyak 193 berada 

pada kategori “tinggi”, sedangkan responden 10 memperoleh skor 

sebanyak 180 berada pada kategori “tinggi”. 

Kemudian responden 11 memperoleh skor sebanyak 188 berada pada 

kategori “tinggi”. Responden 12 memiliki skor 180 dan berada pada 

kategori “tinggi”, dan responden 13 memperoleh skor 184 berada pada 

kategori “tinggi”, responden 14 memperoleh skor sebanyak 156 berada 

pada kategori “tinggi”, sedangkan responden 15 memperoleh skor 

sebanyak 158 berada pada kategori “tinggi”.  

Dapat diketahui dari tabel di atas setelah diberikan treatment Skor 

skala pemaafan siswa meningkat dari sebelum diberikan treatment untuk 

lebih jelasnya hasil pengolahan data posttest pemaafan siswa di SMAN 1 

Padang Sago dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.13 

Frekuensi  Pemaafan Siswa Setelah diberikan Treatment (Posttest) 

N = 15 

No Interval Kategori f % 

1 147 ≤ X Tinggi 15 100% 

2 93 ≤ X < 147 Sedang - - 

3 X < 93 Rendah - - 

Jumlah 15 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas tergambar bahwa siswa memiliki skor 

pemaafan pada kategori tinggi (15 orang). Apabila dilihat secara umum, 

siswa dalam kelompok eksperimen memiliki skor pemaafan pada kategori 

tinggi. Perolehan skor dan klasifikasi di atas menggambarkan pemaafan 

siswa telah mengalami perubahan. Data posstest juga dapat dilihat pada 

grafik dibawah: 
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Grafik 4.2 

Skor Hasil Posttest Pemaafan Siswa 

 

 

Adapun secara terperinci untuk melihat pemaafan siswa hasil 

postest pada kelompok treatment dari masing-masing aspek/indikator 

adalah sebagai berikut: 

a. Dimensi Emosi 

Berdasarkan skala untuk posttest yang telah dibagikan kepada 

siswa sebagai subjek penelitian telah di dapatkan skor dan kategori 

pemaafan pada aspek dimensi emosi dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel 4.14 

Hasil Postest Dimensi Emosi 

NO 
KODE 

SISWA 
SKOR KATEGORI 

1 HG 76 TINGGI 

2 FY 72 TINGGI 

3 MA 68 TINGGI 

4 AF 77 TINGGI 

5 AN 75 TINGGI 

6 NF 77 TINGGI 

7 RY 68 TINGGI 

8 LM 69 TINGGI 
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NO 
KODE 

SISWA 
SKOR KATEGORI 

9 ND 77 TINGGI 

10 SN 69 TINGGI 

11 AI 75 TINGGI 

12 RR 69 TINGGI 

13 MA 72 TINGGI 

14 RF 60 TINGGI 

15 RNP 65 TINGGI 

Jumlah 1069  

Rata-rata 71,26667 Tinggi 

 

Berdasarkan skor posttest tentang pemaafan pada dimensi emosi 

dari tabel di atas, dapat dipahami bahwa responden 1 memperoleh skor 

sebanyak 76 dan berada pada kategori “tinggi”, responden 2 

memperoleh skor 72 dan berada pada kategori “tinggi”. Selanjutnya 

responden 3 memperoleh skor sebanyak 68 dan berada pada kategori 

“tinggi” dan responden 4 memperoleh skor sebanyak 77 berada pada 

kategori “tinggi”. Responden 5 memperoleh skor sebanyak 75 berada 

pada kategori “tinggi”. 

Selanjutnya responden 6 memperoleh skor sebanyak 77 berada 

pada kategori “tinggi”. Responden 7 memiliki skor 68 dan berada pada 

kategori “tinggi”, dan responden 8 memperoleh skor 69 berada pada 

kategori “tinggi”, responden 9 memperoleh skor sebanyak 77 berada 

pada kategori “tinggi”, sedangkan responden 10 memperoleh skor 

sebanyak 69 berada pada kategori “tinggi”.  

Kemudian responden 11 memperoleh skor sebanyak 75 berada 

pada kategori “tinggi”. Responden 12 memiliki skor 69 dan berada 

pada kategori “tinggi”, dan responden 13 memperoleh skor 72 berada 

pada kategori “tinggi”, responden 14 memperoleh skor sebanyak 60 

berada pada kategori “tinggi”, sedangkan responden 15 memperoleh 

skor sebanyak 65 berada pada kategori “tinggi”. 
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Adapun untuk melihat klasifikasi hasil postest yang terdiri dari 16 

item dengan skor maksimal 80 dan skor minimal 16, maka diperoleh 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.15 

Klasifikasi Hasil posttest Dimensi Emosi 

No Interval Kategori f % 

1 59 ≤ X Tinggi 15 100% 

2 37 ≤ X < 59 Sedang -  

3 X < 37 Rendah -  

Jumlah 15 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas tergambar dari 15 orang siswa pada 

indikator aspek dimensi emosi pada hasil postest di dapatkan bahwa 15 

orang sampel berada pada kategori tinggi. 

b. Dimensi Kognisi 

Berdasarkan skala untuk posttest yang telah dibagikan kepada 

siswa sebagai subjek penelitian, telah di dapatkan skor dan kategori 

pemaafan pada dimensi kognisi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 4.16 

Hasil Posttest Dimensi Kognisi 

No 
Kode 

Siswa 
Skor Kategori 

1 HG 28 TINGGI 

2 FY 28 TINGGI 

3 MA 28 TINGGI 

4 AF 27 TINGGI 

5 AN 28 TINGGI 

6 NF 28 TINGGI 

7 RY 28 TINGGI 

8 LM 28 TINGGI 

9 ND 28 TINGGI 

10 SN 29 TINGGI 

11 AI 28 TINGGI 

12 RR 29 TINGGI 

13 MA 28 TINGGI 
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No 
Kode 

Siswa 
Skor Kategori 

14 RF 25 TINGGI 

15 RNP 24 TINGGI 

Jumlah 414  

Rata-rata 27,6 Tinggi 

 

Berdasarkan skor posttest tentang pemaafan pada aspek dimensi 

kognisi dari tabel di atas, dapat dipahami bahwa responden 1 

memperoleh skor sebanyak 28 dan berada pada kategori “tinggi”, 

responden 2 memperoleh skor 28 dan berada pada kategori “tinggi”. 

Selanjutnya responden 3 memperoleh skor sebanyak 28 dan berada 

pada kategori “tinggi” dan responden 4 memperoleh skor sebanyak 27 

berada pada kategori “tinggi”. Responden 5 memperoleh skor 

sebanyak 28 berada pada kategori “tinggi”. 

Selanjutnya responden 6 memperoleh skor sebanyak 28 berada 

pada kategori “tinggi”. Responden 7 memiliki skor 28 dan berada pada 

kategori “tinggi”, dan responden 8 memperoleh skor 28 berada pada 

kategori “tinggi”, responden 9 memperoleh skor sebanyak 28 berada 

pada kategori “tinggi”, sedangkan responden 10 memperoleh skor 

sebanyak 29 berada pada kategori “tinggi”. 

Kemudian responden 11 memperoleh skor sebanyak 28 berada 

pada kategori “tinggi”. Responden 12 memiliki skor 29 dan berada 

pada kategori “tinggi”, dan responden 13 memperoleh skor 28 berada 

pada kategori “tinggi”, responden 14 memperoleh skor sebanyak 25 

berada pada kategori “tinggi”, sedangkan responden 15 memperoleh 

skor sebanyak 24 berada pada kategori “tinggi”. 

Adapun untuk melihat klasifikasi hasil posttest yang terdiri dari 6 

item dengan skor maksimal 30 dan skor minimal 6, maka diperoleh 

tabel sebagai berikut : 
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Tabel 4.17 

Klasifikasi Hasil Posttest Aspek Dimensi Kognisi 

 

No Interval Kategori  f % 

1 22 ≤ X Tinggi 15 100% 

2 14 ≤ X < 22 Sedang - - 

3 X < 14 Rendah - - 

Jumlah 15 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas tergambar dari 15 orang siswa pada 

indikator aspek dimensi kognisi pada hasil postest di dapatkan bahwa 

15 orang (100%) memiliki pemaafan tinggi. 

c. Dimensi Interpersonal 

Berdasarkan skala untuk posttest yang telah dibagikan kepada 

siswa sebagai subjek penelitian, telah di dapatkan skor dan kategori 

pemaafan pada aspek dimensi interpersonal dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.18 
Hasil Postest Dimensi Interpersonal 

No 
Kode 

Siswa 
Skor Kategori 

1 HG 85 TINGGI 

2 FY 82 TINGGI 

3 MA 84 TINGGI 

4 AF 81 TINGGI 

5 AN 89 TINGGI 

6 NF 86 TINGGI 

7 RY 80 TINGGI 

8 LM 80 TINGGI 

9 ND 88 TINGGI 

10 SN 82 TINGGI 

11 AI 85 TINGGI 

12 RR 82 TINGGI 

13 MA 84 TINGGI 

14 RF 71 TINGGI 

15 RNP 69 TINGGI 

Jumlah 1228  

Rata-rata 81,86667 Tinggi 
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Berdasarkan skor posttest tentang pemaafan pada aspek dimensi 

interpersonal dari tabel di atas, dapat dipahami bahwa responden 1 

memperoleh skor sebanyak 85 dan berada pada kategori “tinggi”, 

responden 2 memperoleh skor 82 dan berada pada kategori “tinggi”. 

Selanjutnya responden 3 memperoleh skor sebanyak 84 dan berada 

pada kategori “tinggi” dan responden 4 memperoleh skor sebanyak 81 

berada pada kategori “tinggi”. Responden 5 memperoleh skor 

sebanyak 89 berada pada kategori “tinggi”. 

Selanjutnya responden 6 memperoleh skor sebanyak 86 berada 

pada kategori “tinggi”. Responden 7 memiliki skor 40 dan berada pada 

kategori “tinggi”, dan responden 8 memperoleh skor 40 berada pada 

kategori “tinggi”, responden 9 memperoleh skor sebanyak 88 berada 

pada kategori “tinggi”, sedangkan responden 10 memperoleh skor 

sebanyak 82 berada pada kategori “tinggi”. 

Kemudian responden 11 memperoleh skor sebanyak 85 berada 

pada kategori “tinggi”. Responden 12 memiliki skor 82 dan berada 

pada kategori “tinggi”, dan responden 13 memperoleh skor 84 berada 

pada kategori “tinggi”, responden 14 memperoleh skor sebanyak 71 

berada pada kategori “tinggi”, sedangkan responden 15 memperoleh 

skor sebanyak 69 berada pada kategori “tinggi”. 

Adapun untuk melihat klasifikasi hasil posttest yang terdiri dari 18 

item dengan skor maksimal 90 dan skor minimal 18, maka diperoleh 

tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.19 
Klasifikasi Hasil Postest Dimensi Interpersonal 

No Interval Kategori f % 

1 66 ≤ X Tinggi 15 100% 

2 42 ≤ X < 66 Sedang - - 

3 X < 42 Rendah - - 

Jumlah 15 100% 
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Berdasarkan tabel di atas tergambar dari 15 orang siswa pada 

indikator aspek dimensi interpersonal pada hasil postest di dapatkan 

bahwa pemaafan siswa  tinggi. 

C. Analisis Data  

Setelah hasil layanan didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah 

menganalisis data hasil bimbingan kelompok yang telah dilaksanankan. Untuk 

lebih jelasnya, pada tabel di bawah ini akan dijelaskan lebih rinci tentang 

perbandingan data hasil pemaafan siswa pada saat pretest  dan posttest. 

Tabel 4.20 

Perbandingan Hasil Pretest-Postest secara keseluruhan 

No 
Kode 

Siswa 

Pretest Posttest 
Selisih 

Skor Kategori Skor Kategori 

1 HG 146 SEDANG 189 TINGGI 43 

2 FY 146 SEDANG 182 TINGGI 36 

3 MA 133 SEDANG 180 TINGGI 47 

4 AF 129 SEDANG 185 TINGGI 56 

5 AN 146 SEDANG 192 TINGGI 46 

6 NF 140 SEDANG 191 TINGGI 51 

7 RY 137 SEDANG 176 TINGGI 39 

8 LM 140 SEDANG 177 TINGGI 37 

9 ND 132 SEDANG 193 TINGGI 61 

10 SN 139 SEDANG 180 TINGGI 41 

11 AI 91 RENDAH 188 TINGGI 97 

12 RR 92 RENDAH 180 TINGGI 88 

13 MA 92 RENDAH 184 TINGGI 92 

14 RF 92 RENDAH 156 TINGGI 64 

15 RNP 92 RENDAH 158 TINGGI 66 

Jumlah 1847 
 

2711 
  

Rata-rata 
123,133

3 
Sedang 

180,733
3  

Tinggi 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sampel pada penelitian ini 

mengalami peningkatan jumlah skor pemaafan. Sebelum bimbingan kelompok 

teknik psikodrama diberikan (hasil pretest) jumlah skor 1847 dengan rata-rata 

123,1333 selanjutnya setelah diberikan bimbingan kelompok teknik 
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psikodrama (hasil posttest) jumlah skor meningkat menjadi  2711 dan rata-rata 

180,7333. Tabel di atas menjelaskan  bahwa dari 15 orang siswa semuanya 

mengalami peningkatan skor. Distribusi data berdasarkan kategori dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.21 

Frekuensi Perbandingan Data Pemaafan Siswa Pretest dan Posttest 

N=15 

No 
Interval 

Skor 

Pretest Posttest 

Kategori f % Kategori f % 

1 147 ≤ X Tinggi - - Tinggi 15 100% 

2 93 ≤ X < 147 Sedang 10 66,67% Sedang - - 

3 X < 93 Rendah 5 33,33% Rendah - - 

Jumlah 15 100%   15 100% 

 

Interpretasi : 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami pada hasil pretest  siswa yang 

memiliki kategori pemaafan tinggi frekuensinya sebanyak 0 orang dengan 

persentase 0 %, siswa yang memiliki kategori pemaafan sedang frekuensinya 

sebanyak 10 orang dengan persentase 66,67%, dan siswa yang memiliki 

kategori pemaafan rendah frekuensinya sebanyak 5 orang dengan persentase 

33,33%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian siswa yang menjadi subjek 

penelitian ini memiliki pemaafan pada kategori rendah. 

Setelah diberikan bimbingan kelompok teknik psikodrama, maka terjadi 

peningkatan pada skor pemaafan siswa yaitu: terdapat 15 orang siswa berada 

pada kategori tinggi dengan persentase 100%. Jadi, berdasarkan data di atas 

dapat dipahami bahwa pemaafan siswa kelas X MIPA di SMAN 1 Padang 

Sago, meningkat setelah diberi bimbingan kelompok teknik psikodrama. 

Perbandingan skor pemaafan siswa sebelum diberikan treatment (pretest) dan 

sesudah diberikan treatment (posttest) juga dapat dilihat pada grafik di bawah 

ini: 
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Grafik 4.3 

Perbandingan Pemaafan Siswa Pretest dan Posttest 

 

Untuk melihat bagaimana pengaruh bimbingan kelompok teknik 

psikodrama, pada masing-masing indikator pemaafan dapat dilihat pada 

uraian berikut ini: 

1. Indikator Dimensi Emosi 

Hasil perbandingan pretest dan posttest pemaafan siswa berdasarkan 

indikator dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.22 

Perbandingan Hasil Pretest dan Posttest Pemaafan Siswa pada Indikator 

Dimensi Emosi 

 

N

o 

Kode 

Siswa 

Y2 

(Posttes) 
Kategori 

Y1 
Kategori 

D 

(Y2-Y1) 

D
2 

(Y2-Y1)
2
 (Pretest) 

1 HG 76 TINGGI 53 SEDANG 23 529 

2 FY 72 TINGGI 55 SEDANG 17 289 

3 MA 68 TINGGI 54 SEDANG 14 196 

4 AF 77 TINGGI 62 TINGGI 15 225 

5 AN 75 TINGGI 54 SEDANG 21 441 

6 NF 77 TINGGI 52 SEDANG 25 625 

7 RY 68 TINGGI 59 TINGGI 9 81 

8 LM 69 TINGGI 57 SEDANG 12 144 

9 ND 77 TINGGI 49 SEDANG 28 784 

10 SN 69 TINGGI 55 SEDANG 14 196 
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N

o 

Kode 

Siswa 

Y2 

(Posttes) 
Kategori 

Y1 
Kategori 

D 

(Y2-Y1) 

D
2 

(Y2-Y1)
2
 (Pretest) 

11 AI 75 TINGGI 38 SEDANG 37 1369 

12 RR 69 TINGGI 31 RENDAH 38 1444 

13 MA 72 TINGGI 38 SEDANG 34 1156 

14 RF 60 TINGGI 38 SEDANG 22 484 

15 RNP 65 TINGGI 41 SEDANG 24 576 

Jumlah 1069  736  333 8539 

Rata-rata 71,26667 Tinggi 49,06667 Sedang 22,2 569,2667 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa ada peningkatan 

skor sikap pemaafan siswa setelah mengikuti kegiatan bimbingan 

kelompok dengan teknik pskodrama. Peningkatan terlihat dari hasil 

pretest-postest, jika dilihat dari hasil pretest skor secara keseluruhan sikap 

pemaafan siswa adalah 736 dengan rata-rata 49,06667 dengan rincian 15 

siswa berada pada kategori sedang. 

Hasil posttest menunjukan adanya kenaikan skor sikap pemaafan 

siswa, secara keseluruhan skor posttest adalah 1069 dengan rata-rata 

71,26667, dengan rinciannya lima belas  orang siswa berada pada kategoti 

tinggi. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa adanya 

peningkatan sikap pemaafan siswa di SMAN 1 Padang Sago setelah 

diberikan treatment berupa bimbingan kelompok melalui teknik 

psikodrama. 

Grafik 4.4 

Perbandingan Hasil Pretest dan Postest pada indikator 

Dimensi Emosi 
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 Interpretasi 

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa adanya peningkatan 

skor pada indikator pertama. Peningkatan terlihat pada hasil pretest-postest, 

jika dilihat dari hasil pretest  skor secara keseluruhan 736 dengan rata-rata 

49,06667 dan hasil skor postets adalah 1069 dengan rata-rata 71,26667. 

Sedangkan jumlah skor selisihnya 333 dengan rata-rata 22,2. Berdasarkan 

hal tersebut dapat dipahami bahwa adanya peningkatan skor yang berarti 

meningkatnya sikap pemaafan pada siswa. Berikut akan dijabarkan lebih 

jelas dengan klasifikasi skor pada indikator pertama. 

a. Mencari Mean dari difference 

    
  

 
 

    
   

  
 

    22,2 

b. Mencari deviasi standar dari difference 

      √
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      √        
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c. Mencari deviasi standar eror dari mean difference 
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d. Mencari harga to dengan rumus 

   
  

    
 

   
    

    
 

    9,49 

e. Mencari nilai df  

       

         = 15-1 = 14 

Mencari harga kritik “t” yang tercantum pada tabel nilai “t” dengan 

berpegang pada df atau db yang telah diperoleh pada taraf signifikansi 5%. 

df atau db = N-1, 15-1= 14 diperoleh harga kritik “t” pada tt dengan taraf 

signifikansi 5% yaitu sebesar 2,14. Menarik kesimpulan dengan 

membandingkan besarnya t yang diperoleh         > tt (2,14) pada db = 

14 taraf signifikasi 5%. Dengan demikian, maka hipotesis alternatif (  ) 

diterima dan (Ho) ditolak pada taraf signifikan 5% dengan db atau df 14. 

Ini berarti bahwa bimbingan kelompok melalui teknik psikodrama 

berpengaruh signifikan terhadap peningkatan sikap pemaafan siswa kelas 

X MIPA 1, 2 dan 3 di SMAN 1 Padang Sago dilihat dari dimensi emosi. 

2. Indikator Dimensi Kognisi 

  Hasil perbandingan pretest dan posttest sikap pemaafan siswa 

berdasarkan indikator dimensi kognisi dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.23 

Perbandingan Hasil Pretest dan Posttest Sikap Pemaafan Siswa 

pada Indikator Dimensi Kognisi 

No 
Kode 

Siswa 
Y2 

(Posttes) 
Kategori 

Y1 

(Pretes

t) 

Kategori 
D 

 (Y2-Y1) 

D
2 

(Y2-Y1)
2
 

1 HG 28 TINGGI 20 SEDANG 8 64 

2 FY 28 TINGGI 19 SEDANG 9 81 

3 MA 28 TINGGI 16 SEDANG 12 144 

4 AF 27 TINGGI 14 RENDAH 13 169 

5 AN 28 TINGGI 22 TINGGI 6 36 

6 NF 28 TINGGI 19 SEDANG 9 81 

7 RY 28 TINGGI 16 SEDANG 12 144 

8 LM 28 TINGGI 21 SEDANG 7 49 

9 ND 28 TINGGI 17 SEDANG 11 121 

10 SN 29 TINGGI 19 SEDANG 10 100 

11 AI 28 TINGGI 13 RENDAH 15 225 

12 RR 29 TINGGI 16 SEDANG 13 169 

13 MA 28 TINGGI 14 RENDAH 14 196 

14 RF 25 TINGGI 14 RENDAH 11 121 

15 RNP 24 TINGGI 11 RENDAH 13 169 

 Jumlah 414  251  163 1869 

Rata-rata 27,6 Tinggi 
16,733

33 
Sedang 

10,8666
7 

124,6 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa ada peningkatan 

skor pemaafan siswa setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok 

dengan teknik pskodrama pada dimensi kognisi. Peningkatan terlihat dari 

hasil pretest-postest, jika dilihat dari hasil pretest skor secara keseluruhan 

pemaafan siswa adalah 251 dengan rata-rata 16,73333 dengan rincian 15 

siswa berada pada kategori sedang. 

Hasil posttest menunjukan adanya kenaikan skor pemaafan siswa, 

secara keseluruhan skor posttest adalah 414 dengan rata-rata 27,6, dengan 

rinciannya 15 orang siswa berada pada kategoti tinggi. Berdasarkan hal 

tersebut dapat dipahami bahwa adanya peningkatan pemaafan siswa kelas 

X MIPA di SMAN 1 Padang Sago setelah diberikan treatment berupa 

bimbingan kelompok melalui teknik psikodrama. 
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Grafik 4.5 

Perbandingan Pretest dan Posttest Pada Indikator 

Dimensi Kognisi 

 

 
 

  Berdasarkan tabel, dan grafik di atas dapat dipahami bahwa adanya 

peningkatan skor pada indikator kedua. Peningkatan terlihat pada hasil 

pretest-postest, jika dilihat dari hasil pretest  skor secara keseluruhan 251 

dengan rata-rata 16,73333 dan hasil skor postets adalah 414 dengan rata-

rata 27,6. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa adanya 

peningkatan skor yang berarti meningkatnya pemaafan pada siswa 

a. Mencari Mean dari difference 
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      2,54 

c. Mencari deviasi standar eror dari mean difference 

      
   

√   
 

      
    

√    
 

      
    

√  
 

      
    

    
 

      0,68 

d. Mencari harga to dengan rumus 

   
  

    
 

   
     

    
 

    15,98 

e. Mencari nilai df  

       

     = 15-1 = 14 

Mencari harga kritik “t” yang tercantum pada tabel nilai “t” dengan 

berpegang pada df atau db yang telah diperoleh pada taraf signifikansi 5%. 

df atau db = N-1, 15-1= 14 diperoleh harga kritik “t” pada tt dengan taraf 

signifikansi 5% yaitu sebesar 2,14. Menarik kesimpulan dengan 

membandingkan besarnya t yang diperoleh         ) > tt (2,14) pada db = 

14 taraf signifikasi 5%. Dengan demikian, maka hipotesis alternatif (  ) 

diterima dan (Ho) ditolak pada taraf signifikan 5% dengan db atau df 14. 

Ini berarti bahwa bimbingan kelompok melalui teknik psikodrama 

berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pemaafan siswa kelas X 

MIPA di SMAN 1 Padang Sago dilihat dari dimensi kognisi.  

 

 



99 
 

 
 

3. Indikator Dimensi Interpersonal 

Hasil perbandingan skor pretest dan posttest, pemaafan siswa 

berdasarkan indikator dimensi interpersonal dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.24 

Perbandingan Hasil Pretest dan Posttest Pemaafan Siswa pada Indikator 

Dimensi Interpersonal 

No 
Kode 
Siswa 

Y2 
(Posttes) 

Kategori 
Y1 

(Pretes) 
kategori 

D 
 (Y2-Y1) 

D
2 

(Y2-Y1)
2
 

1 HG 85 TINGGI 73 TINGGI 12 144 

2 FY 82 TINGGI 72 TINGGI 10 100 

3 MA 84 TINGGI 63 SEDANG 21 441 

4 AF 81 TINGGI 53 SEDANG 28 784 

5 AN 89 TINGGI 70 TINGGI 19 361 

6 NF 86 TINGGI 69 TINGGI 17 289 

7 RY 80 TINGGI 62 SEDANG 18 324 

8 LM 80 TINGGI 62 SEDANG 18 324 

9 ND 88 TINGGI 66 TINGGI 22 484 

10 SN 82 TINGGI 65 SEDANG 17 289 

11 AI 85 TINGGI 40 RENDAH 45 2025 

12 RR 82 TINGGI 45 SEDANG 37 1369 

13 MA 84 TINGGI 40 RENDAH 44 1936 

14 RF 71 TINGGI 40 RENDAH 31 961 

15 RNP 69 TINGGI 40 RENDAH 29 841 

Jumlah 1228  860  368 10672 

Rata-rata 81,86667 Tinggi 57,33333 Sedang 24,53333 
711,4667 

 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa ada peningkatan 

skor  pemaafan siswa setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok 

dengan teknik pskodrama pada dimensi interpersonal. Peningkatan terlihat 

dari hasil pretest-postest, jika dilihat dari hasil pretest skor secara 

keseluruhan pemaafan siswa adalah 860 dengan rata-rata 57,33333 dengan 

rincian 15 siswa berada pada kategori sedang. 

Hasil posttest menunjukan adanya kenaikan skor pemaafan siswa, 

secara keseluruhan skor posttest adalah 1228 dengan rata-rata 81,86667, 
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dengan rinciannya 15 siswa berada pada kategoti tinggi. Berdasarkan hal 

tersebut dapat dipahami bahwa adanya peningkatan pemaafan siswa di 

SMAN 1 Padang Sago setelah diberikan treatment berupa bimbingan 

kelompok melalui teknik psikodrama. 

Grafik 4.6 

Perbandingan Skor Pretest dan Posttest pada 

Indikator Dimensi Interpersonal 

 

 
 

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dipahami bahwa adanya 

peningkatan skor pada indikator ketiga. Peningkatan terlihat pada hasil 

pretest-postest, jika dilihat dari hasil pretest  skor secara keseluruhan 860 

dengan rata-rata 57,33333 dan hasil skor postets adalah 1228 dengan rata-rata 

81,86667. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa adanya 

peningkatan skor yang berarti meningkatnya pemaafan pada siswa. 

a. Mencari Mean dari difference 
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b. Mencari deviasi standar dari difference 

      √
   

 
 (

  

 
)
 

 

      √
     

  
 (

   

  
)
 

 

      √              

      √       

      10,48 

c. Mencari deviasi standar eror dari mean difference 

      
   

√   
 

      
     

√    
 

      
     

√  
 

      
     

    
 

      2,80 

d. Mencari harga to dengan rumus 

   
  

    
 

   
     

    
 

    8,76 

e. Mencari nilai df  

       

     = 15-1 = 14 

Mencari harga kritik “t” yang tercantum pada tabel nilai “t” dengan 

berpegang pada df atau db yang telah diperoleh pada taraf signifikansi 5%. 

df atau db = N-1, 15-1= 14 diperoleh harga kritik “t” pada tt dengan taraf 

signifikansi 5% yaitu sebesar 2,14. Menarik kesimpulan dengan 

membandingkan besarnya t yang diperoleh        ) > tt (2,14) pada db = 
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14 taraf signifikasi 5%. Dengan demikian, maka hipotesis alternatif (  ) 

diterima dan (Ho) ditolak pada taraf signifikan 5% dengan db atau df 14. 

Ini berarti bahwa bimbingan kelompok melalui teknik psikodrama 

berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pemaafan siswa kelas X 

MIPA di SMAN 1 Padang Sago dilihat dari dimensi interpersonal. 

D. Uji Statistik (uji-t) 

Selanjutnya, setelah diketahui hasil posttest secara keseluruhan, maka  

untuk melihat berpengaruh atau tidaknya bimbingan kelompok teknik 

psikodrama terhadap peningkatan pemaafan, maka dilakukan dengan analisis 

statistik (uji beda), sebelumnya dilakukan uji prasyarat sebelum dilakukan uji 

statistik (uji-t). 

1. Uji Normalitas 

Dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 PEMAAFAN 

N 15 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 180,73 

Std. Deviation 11,022 

Most Extreme Differences 
Absolute ,207 
Positive ,133 
Negative -,207 

Kolmogorov-Smirnov Z ,801 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,543 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 

  Data akan memiliki distribusi normal jika p ≥ 0,05. Berdasarkan 

hasil tabel di atas, sig untuk variabel sikap pemaafan siswa yaitu 0,543 > 

dari 0,05. Jadi variabel tersebut memiliki distribusi data yang normal. 
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2. Uji Homogenitas 

ANOVA Table 

 Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

PR * 
PS 

Between 
Groups 

(Comb
ined) 

6393,06
7 

12 532,756 ,814 ,673 

Within Groups 
1308,66

7 
2 654,333 

  

Total 
7701,73

3 
14 

   

 

Berdasarkan output spss 20 dapat diketahui bahwa nilai signifikan 

variabel sikap pemaafan yaitu 0,673 > 0.05, artinya data variabel 

pemaafan bersifat homogeny. Langkah selanjutnya melakukan uji statistik 

(uji-t) dan menggunakan cara manual: 

a. Menyiapkan Tabel Perhitungannya 

Tabel 4.25 

Analisa Data dengan Statistik (Uji t) 

 

No 
Y2 Y1 

D (Y2-Y1) D
2
(Y2-Y1)

2
 

(Posttest) (Pretest) 

1 189 146 43 1849 

2 182 146 36 1296 

3 180 133 47 2209 

4 185 129 56 3136 

5 192 146 46 2116 

6 191 140 51 2601 

7 176 137 39 1521 

8 177 140 37 1369 

9 193 132 61 3721 

10 180 139 41 1681 

11 188 91 97 9409 

12 180 92 88 7744 

13 184 92 92 8464 

14 156 92 64 4096 

15 158 92 66 4356 

Ʃ 2711 1847 864 55568 

Rata-rata 180,7333 123,1333 57,6 3704,533 
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2 

 

b. Mencari Mean dari difference 

    
  

 
 

    
   

  
 

     57,6  

c. Mencari deviasi standar dari difference 

      √
   

 
 (

  

 
)
 
 

      √
     

  
 (

   

  
) 

      √                

      √       

            

d. Mencari standar error dari mean difference 

      
   

√   
 

      
     

√    
 

      
     

√  
 

      
     

    
 

       5,26 

e. Mencari harga to dengan rumus 
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f. Mencari nilai df 

       

        

df= 14 

Mencari harga kritik “t” yang tercantum pada tabel nilai “t” dengan 

berpegang pada df atau db yang telah diperoleh pada taraf signifikansi 5%. 

df atau db = N-1, 15-1= 14 diperoleh harga kritik “t” pada tt dengan taraf 

signifikansi 5% yaitu sebesar 2,14. Menarik kesimpulan dengan 

membandingkan besarnya t yang diperoleh         ) > tt (2,14) pada db = 

14 taraf signifikasi 5%. Dengan demikian, maka hipotesis alternatif (  ) 

diterima dan (Ho) ditolak pada taraf signifikan 5% dengan db atau df= 14. 

Ini berarti bahwa bimbingan kelompok melalui teknik psikodrama 

berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pemaafan siswa kelas X 

MIPA di SMAN 1 Padang Sago. 

E. Pembahasan 

Berdasarkan hasil perhitungan skor skala pemaafan siswa dapat 

diketahui bahwa terjadinya peningkatan skor pemaafan siswa setelah 

diberikan treatment bimbingan kelompok melalui teknik psikodrama, skor 

pretest nya yaitu sebanyak 1847 dan hasil skor posttest yaitu 2711. 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik, dapat diketahui bahwa hipotesis 

nihil (H0) yang menyatakan bahwa bimbingan kelompok melalui teknik 

psikodrama tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pemaafan 

siswa kelas X MIPA di SMAN 1 Padang Sago ditolak, dan hipotesis 

alternatif (Ha) yang menyatakan bahwa bimbingan kelompok melalui 

teknik psikodrama berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pemaafan 

siswa kelas X MIPA di SMAN 1 Padang Sago diterima.  
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Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa bimbingan 

kelompok melalui teknik psikodrama berpengaruh terhadap peningkatan 

pemaafan siswa kelas X MIPA di SMAN 1 Padang Sago. Bimbingan 

kelompok merupakan sebuah layanan bimbingan dan konseling menurut 

Nurihsan (2009:19), “bantuan terhadap individu yang dilaksanakan dalam 

situasi kelompok, bimbingan kelompok dapat berupa penyampaian 

informasi ataupun aktifitas kelompok membahas masalah-masalah 

pendidikan, pekerjaan, pribadi dan sosial”. Bimbingan kelompok yang 

penulis maksud adalah suatu proses pemberian bantuan kepada siswa 

dalam bentuk kelompok, yang berupa informasi dan aktifitas kelompok 

membahas masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi dan sosial siswa 

melalui sebuah teknik yaitu psikodrama, menurut Tohirin (2007:290-291) 

yaitu: 

Penyelenggaraan bimbingan kelompok antara lain dimaksudkan untuk 
membantu mengatasi masalah bersama atau membantu seorang 
individu yang mengahadapi masalah dengan menempatkannya dalam 
suatu kehidupan kelompok. Beberapa jenis metode bimbingan 
kelompok yang bisa diterapkan dalam pelayanan bimbingan kelompok 
adalah: 1) program home rome, 2) karyawisata, 3) diskusi kelompok, 
4) kegiatan kelompok, 5) organisasi siswa, 6) sosiodrama, 7) 
psikodrama, dan 8) pengajaran remedial. 

Dapat dipahami bahwa kegiatan layanan bimbingan kelompok 

tersebut dapat digunakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh 

individu dalam suatu kehidupan, dengan berbagai macam teknik yang 

dapat digunakan seperti psikodrama, sosio drama, home rome, dan diskusi 

kelompok. Dari berbagai macam teknik bimbingan kelompok tersebut, 

teknik bimbingan kelompok yang penulis gunakan adalah teknik 

psikodrama. 

Menurut Corey (dalam Afiyani 2013:101) menyatakan psikodrama 

“permainan peranan yang dimaksudkan individu yang bersangkutan dapat 

memperoleh pengertian lebih baik tentang dirinya, menyatakan kebutuhan-

kebutuhannya, dan menyatakan reaksi terhadap tekanan-tekanan terhadap 

dirinya, sehingga dapat menemukan konsep dirinya”. Selanjutnya menurut 

Tohirin (2007: 294). 
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Psikodrama adalah upaya pemecahan masalah melalui drama, dalam 
psikodrama yang didramakan adalah masalah-masalah psikis yang 
dialami individu. Siswa yang memiliki masalah psikis disuruh 
memerankan suatu peranan, dengan memerankan peran tertentu, 
konflik atau ketegangan yang ada dalam diri individu dapat 
dikurangi.Kepada sekelompok siswa dikemukakan suatu cerita yang 
menggambarkan adanya suatu ketegangan psikis yang dialami oleh 
individu. Selanjutnya siswa diminta untuk mendramakannya di depan 
kelas. 

 
Dapat dipahami bahwa psikodrama merupakan upaya 

memfasilitasi peserta didik agar memperoleh pengertian yang baik tentang 

dirinya, menyatakan kebutuhan. Dalam psikodrama yang didramakan 

adalah masalah-masalah psikis yang dihadapi oleh siswa, setelah 

dikemukakan suatu cerita kepada siswa, selanjutnya siswa diminta untuk 

mendramakannya di depan kelas, dalam penelitian ini masalah yang 

banyak dialami oleh siswa yaitu rendahnya pemaafan siswa. 

Pemaafan menurut Nashori (2011:6) dimensi dan indikatornya 

adalah “dimensi emosi, dimensi kognisi, dimensi interpersonal”. Pemaafan 

yang penulis maksud dalam dimensi emosi seseorang mampu 

meninggalkan perasaan marah, sakit hati dan benci, merasa iba dan kasih 

sayang, merasa nyaman ketika berinteraksi. Dimensi kognisi seseorang 

mampu meninggalkan penilaian negatif terhadap pelaku. Dimensi 

interpersonal seseorang mampu meninggalkan perilaku atau perkataan 

yang menyakitkan, meninggalkan keinginan balas dendam, meninggalkan 

perilaku acuh tak acuh, serta meninggalkan perilaku menghindar. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, bimbingan kelompok 

melalui teknik psikodrama merupakan salah satu layanan dalam 

bimbingan dan konseling yang dapat meningkatkan pemaafan siswa. Dari 

penelitian yang telah penulis lakukan skor pemaafan siswa meningkat, 

dapat diartikan bahwa siswa sudah memiliki pemaafan yang baik, dilihat 

dari hasil posttest dari setiap dimensi pemaafan skor dari skala pemaafan 

siswa meningkat setelah diberikan treatment. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan, diperoleh hasil 

layanan bimbingan kelompok melalui teknik psikodrama berpengaruh 

terhadap peningkatan pemaafan siswa kelas X MIPA di SMAN 1 Padang 

Sago. Hal tersebut terbukti dengan uji statistik yang telah dilakukan dengan 

kesimpulan thitung> t tabel yang artinya ha diterima dengan taraf signifikansi 5 % 

yaitunya 10,95 > 2,14. Dalam arti kata, bahwa layanan bimbingan kelompok 

melalui teknik psikodrama dapat diandalkan sebagai salah satu alternatif 

layanan dalam membantu siswa yang memiliki pemaafan yang rendah di 

sekolah menengah atas (SMA). 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis peroleh tentu akan 

mempunyai arah tindak lanjutnya. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber 

informasi dan referensi bagi pembaca, selanjutnya dari hasil penelitian yang 

telah peneliti temukan maka bisa menjadi sumber bagi guru bimbingan dan 

konseling untuk meningkatkan pemaafan siswa menggunakan bimbingan 

kelompok melalui teknik psikodrama. 

C. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan tentang pengaruh 

bimbingan kelompok teknik psikodrama terhadap peningkatan pemaafan 

siswa kelas X MIPA SMAN 1 Padang Sago di Kabupaten Padang Pariaman, 

maka ada beberapa hal yang penulis sarankan khususnya kepada: 

1. Guru Bimbingan dan Konseling agar dapat memanfaatkan salah satu 

layanan bimbangan dan konseling yaitu bimbingan kelompok teknik 

psikodrama terhadap peningkatan pemaafan siswa, dan juga terhadap 

permasalahan yang lain yang dapat diatasi dengan bimbingan kelompok 

melalui teknik psikodrama. 

2. Kepala sekolah dan personil sekolah agar dapat menunjang dan 

menfasilitasi kegiatan konseling, baik dari segi waktu maupun sarana 
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dan prasarana penunjang lainnya agar hasil yang diperoleh lebih 

maksimal dan memuaskan. 

3. Bagi siswa agar senantiasa aktif dalam setiap layanan yang diberikan. 

Tujuan diberikan layanan konseling kepada siswa adalah agar dapat 

mengembangkan potensi yang dimiliki, mencegah timbulnya 

permasalahan dan dapat mengatasi permasalahan siswa. 
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