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Abstrak. Penelitian ini berlatar belakang berdasarkan fenomena yang 

terlihat di lapangan yaitu SMA Adhyaksa I Jambi, yaitu menurut gambaran dari 

hasil sosiometri (sosiogram) yang dilakukan di dalam satu kelas yang terdiri dari 

35 siswa menunjukkan 54,2% siswa terisolir dan adanya perkelompokan di dalam 

kelas tersebut. Dari data tersebut terlihat bahwasanya siswa kelas tersebut 

membatasi pergaulan dengan membentuk suatu kelompok-kelompok kecil di dalam 

lingkungan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan gambaran 

hubungan kecerdasan interpersonal dengan konsep diri siswa kelas XI SMA 

Adhyaksa I Jambi Tahun Ajaran 2016/2017. 

Jenis penelitian ini adalah korelasional, dengan populasi 131 yaitu seluruh 

jumlah siswa kelas XI SMA Adhyaksa I Jambi. Dari jumlah populasi tersebut 

kemudian dihitung jumlah sampel representatifnya sehingga diperoleh jumlah 

sampel sebanyak 69 orang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket 

65 item persyaratan. Uji prasyarat analisis yang digunakan adalah uji normalitas, 

uji linearitas. Data yang diperoleh diolah menggunakan statistik parametrik rumus 

korelasi product moment dengan bantuan SPSS versi 20. Hasil dari analisis data 

menemukan hasil yang menyatakan bahwa terdapat hubungan kecerdasan 

interpersonal dengan konsep diri siswa kelas XI SMA Adhiyaksa I Jambi dengan 

nilai r hitung 0,489 jadi dapat dinyatakan bahwa tingkat korelasi sedang dengan 

dibuktikan kebenarannya. 

Implikasi yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini terdapat bimbingan 

dan konseling di sekolah, guru dapat berupaya membantu siswa agar bisa 

menumbuhkan kecerdasan interpersonal melalui pemberian berbagai layanan 

dengan materi yang sesuai sehingga siswa dapat memiliki konsep diri yang baik 

karena konsep diri mempunyai peranan penting dalam menentukan tingkah laku 

seseorang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PENDAHULUAN 

 

Manusia pada hakikatnya 

merupakan makhluk sosial, dimana ia 

selalu membutuhkan orang lain untuk 

berada dan membantu dirinya. Hal ini 

dibuktikan dengan manusia selalu 

melakukan interaksi baik itu dengan 

keluarga, teman, atau pun 

lingkungannya. 

Dalam melakukan interaksi 

terhadap orang lain, dibutuhkan suatu 

keterampilan khusus sehingga tercipta 

suatu hubungan yang baik dan ideal, 

keterampilan yang dimaksud adalah 

keterampilan dalam hal social atau 

disebut juga dengan kecerdasan 

interpersonal. Kecerdasan yang 

memiliki nama lain kecerdasan antar 

pribadi atau kecerdasan sosial ini mulai 

dilirik sebagai sesuatu yang penting 

untuk membangun jaringan atau relasi 

khususnya dalam masyarakat. Hal ini 

menyebabkan kecerdasan interpersonal 

makin dikembangkan mengingat 

besarnya peranan dari kecerdasan ini. 

T.Safaria (2005:23) mengemukakan 

bahwa kecerdasan interpersonal juga 

disebut sebagai kecerdasan sosial 

dimana seseorang mampu menciptakan 

relasi, mempertahankan hubungan serta 

membangun hubungan baru. 

Dalam melakukan berbagai 

hubungan sosial, seseorang yang tidak 

memiliki kecerdasan interpersonal yang 

tinggi akan memiliki kendala dalam 

melakukan berbagai interaksi dengan 

orang lain yang akhirnya mampu 

menghambat segala hal yang berkaitan 

dengan dirinya serta mereka akan 

tersingkirkan dari dunia sosialnya. 

Sama halnya jika seseorang tidak 

memiliki pengetahuan tentang dirinya 

dengan baik (konsep diri), maka ia akan 

memiliki kesulitan dalam menentukan 

pondasi kehidupannya serta sulit dalam 

beradaptasi dengan lingkungan 

sekelilingnya. Konsep diri seseorang 

dapat tumbuh dari interaksi seseorang 

dengan orang-orang lain yang 

berpengaruh dalam kehidupannya. 

Salah satu hal yang mempengaruhi 

pembentukan konsep diri diantaranya 

adalah pengalaman, terutama 

pengalaman interpersonal yang pada 

akhirnya mampu menumbuhkan 

perasaan positif dan juga berharga. 

Konsep diri mampu membuat 

mereka mengerti arti dirinya, atas apa 

yang ia inginkan dan juga segala 

kemampuan yang ia miliki. 

Kemampuannya dalam memahami 

konsep diri mempunyai pengaruh yang 

besar terhadap keseluruhan perilaku 

yang ditampilkannya. Konsep diri 

memiliki arti sebagai gambaran 

seseorang mengenal dirinya sendiri, 

yang merupakan gabungan dari 

keyakinan terhadap fisik, psikologis, 

social, emosional, aspirasi dan prestasi 

yang mereka capai. Semua konsep diri 

itu meliputi citra diri fisik dan citra diri 

psikologis. Hurlock dalam Saam dan 

Wahyuni (2012:86). 

Setiap orang pasti memiliki 

pandangan tentang konsep dirinya yang 

berbeda-beda. Ada yang memiliki 

konsep diri negative, tetapi ada juga 

yang memiliki konsep diri positif. 

Seseorang akan berperilaku sesuai 

dengan konsep diri yang mereka miliki. 

Misalnya, kalau ketika seseorang sudah 

menganggap dirinya tertutup dengan 

lingkungan, maka nantinya ia akan 

benar-benar menjadi pribadi yang 

menutup diri dengan lingkungan. Oleh 

karena itu, memiliki konsep diri 

negative bukanlah hal yang baik. 

Bahkan, dengan memiliki konsep diri 

yang negative akan membuat seseorang 

merasa tidak percaya diri. Berbeda 

dengan jika memiliki konsep diri yang 



positif misalnya: yakin akan 

memampuan mengatasi masalah, 

merasa setara dengan orang lain, 

menerima pujian tanpa rasa malu, 

menyadari bahwa setiap orang 

mempunyai berbagai perasaan, 

keinginan dan perilaku yang tidak 

seluruhnya disetujui oleh masyarakat. 

Berdasarkan pengamatan selama 

melaksanakan PL-KPS di sekolah SMA 

Adhyaksa I Jambi, peneliti menemukan 

gambaran permasalahan siswa yang 

berkaitan dengan hubungan 

interpersonal siswa dengan siswa 

lainnya dimana siswa tidak mampu 

untuk menciptakan relasi, 

mempertahankan hubungan serta 

membangun hubungan yang baru 

dengan lingkungan sosialnya. Ada 

beberapa siswa yang merasa rendah diri 

karena mempunyai badan yang gemuk 

atau kurus sehingga menarik diri dari 

lingkungannya, ada juga yang merasa 

dirinya kurang tenar dan gaul sehingga 

mereka pun tidak banyak bergaul 

dengan teman-teman lainnya. Selain itu, 

pertemanan antar siswa yang menetap 

dan tidak mudah untuk berteman 

dengan siswa lain di lingkungannya 

membuat pergaulannya menjadi 

terbatas. Bila hal ini dibiarkan akan 

berdampak fatal yakni terhambatnya 

perkembangan pribadi siswa, selain itu 

juga berdampak pada hubungan social 

terutama dengan pergaulan di 

lingkungan sekolahnya yakni siswa 

akan dijauhi teman-temannya, dengan 

kondisi demikian akan mengurangi rasa 

percaya diri karena siswa kurang dapat 

bersosialisasi dengan baik di 

lingkungannya. 

Menurut data sosiometri yang 

dilakukan terhadap satu kelas yang 

terdiri dari 35 siswa di SMA Adhyaksa 

I Jambi, hasil sosiogram menunjukkan 

bahwa dalam katagori teman yang 

disukai dalam belajar, terdapat 54,2% 

siswa yang terisolir/tidak dipilih. 

Sedangkan pada katagori teman yang 

disukai dalam bermain terdapat 31,4% 

siswa yang terisolir/tidak dipilih serta 

dalam gambaran sosiogram kedua 

katagori ini terlihat jelas adanya 

perkelompokkan teman di dalam kelas 

tersebut yang menunjukkan bahwa 

siswa kelas tersebut membatasi 

pergaulan dengan membentuk suatu 

kelompok-kelompok kecil didalam 

lingkungan mereka. 

Berdasarkan fenomena dan 

permasalahan diatas dapat diketahui 

bahwa masih banyak siswa SMA 

Adhyaksa yang belum mampu untuk 

bersosialisasi dengan baik di 

lingkungannya khususnya di 

lingkungan sekolah. Hal ini 

bertentangan dengan tugas 

perkembangannya sebagai remaja yaitu 

membangun hubungan social dan juga 

sebagai masa pencarian jati diri, dimana 

ia selalu berusaha untuk mencari 

identitas diri serta menggali segala 

pemahamannya tentang diri sendiri. 

Permasalahan ini memunculkan 

ketertarikan penulis untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Hubungan 

Kecerdasan Interpersonal dengan 

Konsep Diri Siswa kelas XI SMA 

Adhyaksa I Jambi Tahun Ajaran 

2016/2017”. 

Berdasarkan uraian yang 

dikemukakan di latar belakng dan 

batasan masalah maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah : apakah terdapat 

hubungan kecerdasan interpersonal 

dengan konsep diri siswa kelas XI SMA 

Adhyaksa I Jambi? 

Penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan yaitu untuk mengungkapkan 

hubungan kecerdasan interpersonal 

dengan konsep diri siswa kelas XI SMA 



Adhyaksa I Jambi Tahun Ajaran 

2016/2017. 

Berdasarkan rumusan masalah 

sebelumnya, maka pertanyaan yang 

akan menjadi hipotesis dalam penelitian 

ini adalah: Terdapat hubungan yang 

signifikan antara kecerdasan 

interpersonal dengan pembentukan 

konsep diri siswa kelas XI SMA 

Adhyaksa I Jambi. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Berdasarkan rumusan dan tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini, 

maka penelitian ini merupakan 

penelitian yang bersifat korelasi. 

Penelitian korelasional adalah mencari 

hubungan atau saling ketergantungan 

diantara dua variabel atau lebih (Sutja, 

dkk,2014:86). 

Penelitian korelasional adalah 

penelitian yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi hubungan antar dua 

variabel secara prediktif, dimana 

variabel dalam penelitian ini adalah 

kecerdasan interpersonal dengan konsep 

diri siswa kelas XI SMA Adhyaksa 1 

Jambi Tahun Ajaran 2016/2017. 

Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas XI SMA 

Adhyaksa 1 Jambi yang terdaftar pada 

tahun ajaran 2016-2017. Jumlah 

anggota populasi adalah 131 orang yang 

terbagi menjadi 5 (delapan) kelas. 

Untuk lebih lengkap tentang 

penyebaran populasi dalam penelitian 

ini, bisa dilihat pada tabel berikut: 

Populasi siswa kelas XI SMA 

Adhyaksa 1 Jambi 

No Populasi 

 Kelas Jumlah 

1 XI IPA 1 33 

2 XI IPA 2 33 

3 XI IPS 1 19 

4 XI IPS 2 23 

5 XI IPS 3 23 

Jumlah   131 

 

Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik Simple Random Sampling 

(acak sederhana). Menurut Sutja, dkk 

(2014: 95) teknik ini digunakan bila 

populasi satu jenis atau tidak diketahui 

sebelumnya. pada teknik ini setiap 

populasi berpeluang menjadi sampel. 

Diambil siapa saja sampai mencukupi 

jumlah yang dibutuhkan. 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini 

adalah data primer. Data primer adalah 

data yang diambil oleh peneliti langsung 

dari sumbernya atau dari responden 

(Sutja, dkk. 2014: 100). Dengan 

demikian, maka data tentang kecerdasan 

interpersonal dan konsep diri siswa 

kelas XI SMA Adhyaksa 1 Jambi 

diperoleh dari angket yang disebarkan 

secara langsung kepada siswa yang 

terpilih untuk menjadi sampel 

penelitian.  

Sumber data merupakan objek 

yang diminta keterangan atau informasi 

mengenai hal-hal yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini. adapun yang 

menjadi sumber data dalam penelitian 

ini adalah siswa kelas XI SMA 

Adhyaksa 1 Jambi. 

Teknik Analisis Data  

Penelitian ini merupakan penelitian 

yang bersifat korelasi, sehingga rumus 

yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan rumus korelasi angka 

kasar. Untuk menghitung analisis item 

dan korelasi antar faktor digunakan 

rumus koefisien korelasi product 

moment. 
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Keterangan :  

rxy = koefisien korelasi variabel x 

dengan variabel y. 

xy = jumlah hasil perkalian antara 

variabel x dengan variabel y. 

x = jumlah nilai setiap item. 

y = jumlah nilai konstan. 

N = jumlah subyek penelitian. 

 

Sebelum data diolah dengan 

rumus korelasi, terlebih dahulu 

diadakan uji persyaratan statistic yaitu 

uji normalitas dan uji lineritas. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Deskripsi Data 

Penelitian dilakukan untuk 

mengetahui korelasi antara dua variable 

yaitu variabel x kecerdasan 

interpersonal dan variabel y konsep diri. 

Data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini diperoleh melalui 

penyebaran angket tentang kecerdasan 

interpersonal dan konsep diri siswa. 

Angket dibuat berdasarkan dengan 

landasan teori yang telah dirancang 

pada bab II, dan telah di validisasi oleh 

tim validitas. Angket disebarkan kepada 

responden dengan jumlah item 

pernyataan variabel kecerdasan 

interpersonal sebanyak 32 item dan item 

variabel konsep diri sebanyak 33 item 

yang hasilnya pada halaman 

selanjutnya.  

Distribusi data pengisian angket 

kecerdasan interpersonal dengan konsep 

diri siswa yang diinput melalui sebaran 

angket (lampiran) yang telah diisi oleh 

69 siswa. Maka didapat data tentang 

kecerdasan interpersonal memiliki skor 

tertinggi 32 dan skor terendah 13, 

sedangkan data tentang konsep diri 

memiliki skor tertinggi 33 dan skor 

terendah 14. 

 

Hasil Penelitian 

1. Uji Prasyarat Analisis 

Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan pada 

program SPSS versi 20 untuk 

mengetahui normal atau tidaknya suatu 

distribusi data tentang hubungan 

kecerdasan interpersonal dengan konsep 

diri siswa kelas XI SMA Adhyaksa 1 

Jambi. 

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov 

diketahui nilai Asymp. Sig. atau p-value 

pada variable kecerdasan interpersonal 

(X) sebesar 0,215 > 0.05 dan konsep diri 

(Y) sebesar 0,492 > 0.05 sehingga dapat 

disimpulkan data yang telah diuji 

berdistribusi normal. 

Uji Linearitas 

Berdasarkan hasil uji linearitas 

diatas diketahui nilai jika Deviation 

From Linearty berada pada 0,000 

dengan tingkat signifikan 0,05. Dengan 

demikian maka nilai jika Linearty lebih 

kecil dari tingkat signifikan (0,000 < 

0,05). Maka dapat disimpulkan data 

dalam penelitian hubungan antar 

variabel adalah linear. 

Uji Homogenitas 

Uji homogen dilakukan untuk 

mengetahui data dalam penelitian 

mempunyai varian yang sama. 

Berdasarkan hasil uji 

homogenitas dengan SPSS 20, diketahui 

bahwa nilai signifikan untuk hubungan 

kecerdasan interpersonal dengan konsep 

diri = 0.096. Nilai 0,096 > 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa variasi data 

variable x dan y adalah homogen. 

2. Analisis Korelasi 

Untuk mengetahui hubungan 

antara kecerdasan interpersonal dengan 

konsep diri siswa kelas XI SMA 



Adhyaksa Jambi TA 2016/2017, maka 

langkah selanjutnya adalah melakukan 

uji korelasi dengan menggunakan 

aplikasi SPSS versi 20. 

Berdasarkan hasil uji korelasi 

product moment diatas didapatkan hasil 

r hitung sebesar 0,489. Mengacu pada 

kriteria yang dikemukakan oleh 

Sutja,dkk (2014:116) nilai 0,489 nilai 

tersebut berada pada korelasi sedang. 

Hal ini dikarenakan nilai r hitung dari 

hasil uji tersebut berada pada rentang 

nilai koefisien korelasi yaitu 0,41-0,70. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa terdapat hubungan korelasi 

sedang antara kecerdasan interpersonal 

dengan konsep diri siswa kelas XI SMA 

Adhyaksa 1 Jambi. 

Hasil uji signifikan atau uji 

keberartian hubungan kedua variabel 

tersebut didapatkan bahwa nilai t hitung 

= 5,268. Untuk kesalahan 5% uji dua 

pihak dan dk = n-2, maka diperoleh T 

tabel = . Sehingga t hitung (5,258) > t 

table (0,679) pada tingkat kepercayaan 

95%. Dengan demikian didapatkan 

keputusan untuk menerima Ha dan atau 

menolak Ho yang artinya bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan 

antara kecerdasan interpersonal dengan 

konsep diri siswa kelas XI SMA 

Adhyaksa 1 Jambi. 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil pengolahan 

data hubungan kecerdasan interpersonal 

dengan konsep diri siswa kelas XI SMA 

Adhyaksa 1 Jambi T.A 2016/2017 

ditemukan hasil pengolahan data 

dengan menggunakan korelasi product 

moment maka hasil pengolahan data 

berarti r hitung sebesar 0,489. Mengacu 

pada kriteria penafsiran yang 

dikemukakan oleh Sutja,dkk (2017:100) 

nilai 0,489 nilai tersebut berada pada 

korelasi sedang.   

Hasil penelitian ini sesuai 

dengan pendapat Fitts dalam Agustiani 

(2009:139) mengenai faktor yang 

mempengaruhi pembentukan konsep 

diri salah satunya adalah pengalaman, 

terutama pengalaman interpersonal 

yang mampu memunculkan perasaan 

positif dan perasaan berharga. Hasil 

penelitian diatas menyatakan terdapat 

hubungan antara kecerdasan 

interpersonal dengan konsep diri. 

Adanya kemampuan interpersonal 

positif yang ditandai dengan adanya 

kemampuan siswa dalam berinteraksi 

yang kemudian membentuk konsep diri 

sehingga siswa mampu memberikan 

gambaran tentang dirinya. 

Selanjutnya penelitian–

penelitian terdahulu yang diteliti Saida 

Lutfia (2012) yang berjudul “Hubungan 

Konsep Diri dan Kecerdasan 

Interpersonal terhadap Kepercayaan 

Diri Siswa SMP Negeri 2 Jatiyoso 

Karanganyar Tahun 2012”. Hasil 

penelitian menunjukkan hasil 

pengolahan data didapat nilai F Regresi 

sebesar 71,744 dengan p = 0,000 (p < 

0,01) artinya ada hubungan positif yang 

sangat signifikan antara konsep diri dan 

kecerdasan interpersonal terhadap 

kepercayaan diri siswa.  

  Berdasarkan penjelasan diatas 

maka dapat disimpulkan bahwa dengan 

adanya kecerdasan interpersonal yang 

dimiliki oleh siswa, mampu 

memberikan gambaran hubungan 

interpersonal yang dimiliki olehnya. 

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan 

penelitian relevan yang terdahulu diatas 

sehingga peneliti dapat belajar banyak 

dalam menghindari setiap kesalahan 

yang mungkin terjadi didalam 

penelitian ini. 

 

 

 



KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Setelah peneliti menguraikan 

tentang hubungan kecerdasan 

interpersonal dengan knsep diri siswa 

kelas XI SMA Adhyaksa 1 Jambi 

dengan responden sebanyak 69 orang 

dari kelas XI, maka peneliti dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

Terdapat hubungan yang signifikan 

antara kecerdasan interpersonal dengan 

konsep diri siswa kelas XI SMA 

Adhyaksa 1 Jambi dengan signifikasi 

sebesar 5,258 dan t tabel sebesar 0,679 

dengan tarif signifikasi (α) = 0.005 

dimana thitung  > ttabel (5,258 > 0,679) 

dengan tingkat kepercayaan 95%. Serta 

hasil product moment yaitu r hitung 

sebesar 0,489 dimana penelitian ini 

menunjukkan bahwa memiliki kriteria 

korelasi sedang. 

Dengan kata lain, dari hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa 

kemampuan siswa dalam membentuk 

konsep dirinya tidak hanya berasal dari 

dirinya sediri. Akan tetapi kemampuan 

interpersonal positif yang ditadai 

dengan adanya kemampuan dalam 

berinteraksi yaitu menciptakan, 

membangun dan mempertahankan 

relasi juga mampu membentuk konsep 

diri sehingga siswa mampu memberikan 

gambaran tentang dirinya. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, 

maka dapat diajukan saran sebagai 

berikut : 

1. Bagi Siswa, hendaknya siswa 

dapat terus mengasah kemampuan 

interaksi interpersonalnya 

sehingga makin luas pengetahuan 

dan pergaulan yang dimiliki. 

Sehingga siswa dapat 

memberikan gambaran tentang 

dirinya sesuai dengan yang ia 

dapat dari interaksi 

interpersonalnya dengan orang 

lain. 

2. Bagi Orang Tua, orang tua 

seharusnya dari hasil penelitian 

ini menjadi sosok yang 

memotivasi dan mengingatkan 

nanak untuk selalu memiliki 

interaksi interpersonal yang baik 

dengan orang lain. 

3. Bagi Guru Pembimbing, agar 

berperan dalam pemberian 

berbagai layanan bimbingan 

konseling yang berkaitan dengan 

interaksi interpersonal  untuk ikut 

membantu dalam meningkatkan 

konsep diri siswa. Adapun 

layanan yang memungkinkan 

guru pembimbing dalam 

meningkatkan konsep diri siswa 

tersebut antara lain misalnya 

dengan melakukan layanan 

informasi yang berkaitan dengan 

konsep diri, bimbingan kelompok 

dan juga konseling individu. 

Implikasi Penelitian Terhadap BK 

Dengan ditemukannya hasil 

penelitian ini membuktikan bahwa 

terdapat hubungan kecerdasan 

interpersonal dengan konsep diri siswa 

kelas XI SMA Adhyaksa 1 Jambi T.A 

2016/2017 berada pada kualitas baik, 

Hasil penelitian ini memberikan 

gambaran bahwa kecerdasan 

interpersonal siswa berinteraksi dengan 

lingkungan memberikan sumbangsi 

terhadap konsep dirinya. Bimbingan 

konseling pada dasarnya merupakan 

upaya bantuan yang diberikan guru 

pembimbing kepada siswa dalam 

mewujudkan perkembangan siswa 

secara optimal pada tahap 

perkembangannya, membantu siswa 

menemukan pribadinya dan menerima 

dirinya secara positif serta dinamis. 



Pemberian bantuan meliputi 

layanan bimbingan dan konseling aalah 

salah satu upaya yang dapat dilakukan 

oleh guru pembimbing untuk 

meningkatkan kecerdasan interpersonal 

siswa baik di lingkungan sekolah, 

keluarga maupun masyarakat. Guru 

merupakan individu-individu yang 

memiliki tugas dan peranan penting 

dalam memberikan pengetahuan kepada 

peserta didiknya, sedangkan siswa 

adalah individu-individu yang berusaha 

mempelajari segenap pengetahuan yang 

diajarkan oleh guru. Apabila hal ini 

dapat dilakukan dengan baik oleh guru 

pembimbing maka siswa akan mampu 

mencapai tugas perkembangannya 

dengan optimal. 
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