
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Siswa yang memasuki masa remaja adalah siswa yang berada pada periode 

transisi antara masa kanak-kanak dan masa usia dewasa atau transisi dari sekolah 

dasar dan sekolah menengah. Pada masa ini, banyak gejolak yang muncul pada 

diri siswa. Karena masa remaja merupakan masa perubahan yang sangat besar. 

Pertumbuhan fisik, emosional, intelektual terjadi dengan begitu cepat.Hal tersebut 

menentang siswa untuk dapat menyesuaikan dirinya dengan bentuk identitas 

sosial dan bentuk tubuh (fisik) baru. 

Berbagai perubahan yang terjadi, perubahan dalam aspek psikologis 

dipandang sebagai aspek yang sangat penting pada remaja. Seperti pendapat 

Erickson (dalam Sudarwan) yang mengatakan bahwa konflik utama yang dihadapi 

remaja adalah masalah identitas diri.
1
 

Konsep identitas diri pada umumnya merujuk kepada suatu kesadaran 

akan kesatuan dan kesinambungan pribadi. Apabila siswa mengembangkan 

penilaian yang negatif terhadap dirinya dalam proses pembentukan identitas diri, 

maka dapat terjadi gejolak jiwa dan emosi dalam dirinya. Selain itu, karakteristik 

remaja yang menekankan pentingnya hubungan sosial dengan teman sebaya, 

kerap mengalami tantangan dalam menghadapi tuntutan-tuntutan dari lingkungan 

di sekitarnya sehingga menimbulkan permasalahan sosial. Dari berbagai 

permasalahan yang dihadapi siswa, mulai dari perubahan fisik hingga 
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permasalahan sosial dapat berdampak pada menurunnya tingkat penghargaan diri 

(self esteem) pada siswa.
2
 

Self-esteem merupakan hasil evaluasi tentang diri kita sendiri. Artinya, kita 

tidak hanya menilai seperti apa diri kita sendiri tetapi kita juga menilai kualitas-

kualitas diri kita.
3
 Lerner dan Spanier, 1980 (dalam Ghufron dan Risnawita), 

berpendapat bahwa self esteemadalah tingkat penilaian yang positif atau negatif 

yang dihubungkan dengan konsep diri seseorang.
4
 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi self esteem, diantaranya yaitu jenis 

kelamin, kondisi fisik, inteligensi, lingkungan keluarga dan lingkungan sosial.
5
 

Ketika kondisi fisik seseorang berbeda dengan orang lain maka akan membuat 

orang tersebut mendapat cibiran dari lingkungan sekitarnya. Kondisi seperti ini 

secara otomatis akan membentuk penilaian diri yang negatif terhadap diri sendiri.  

Penilaian negatif terhadap diri sendiri ialah suatu pemikiran yang irasional 

yang dikembangkan oleh seseorang di dalam pikirannya akibat interaksi dengan 

orang lain di lingkungan sekitar sehingga berdampak negatif pada dirinya dan 

tingkah laku.  

Pengaruh self esteem memberikan dampak terhadap diri siswa, apabila 

siswa memiliki high self esteem maka itu akan membuat siswa merasa bahwa 

dirinya berharga, berhasil, dan berguna atau berarti bagi orang lain. Sebaliknya, 
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apabila siswa memiliki low self esteem maka siswa akan merasa dirinya tidak 

berguna atau tidak berarti dikehidupan ini.  

Jelaslah dari pemaparan di atas bahwa self esteem dibutuhkan oleh setiap 

siswa, karena dengan penghargaan diri yang positif akan memberikan keuntungan 

bagi perkembangan potensi diri, sikap optimis, dan rasa percaya diri siswa, serta 

dapat mengenali keterbatasan diri dan menjadikan keterbatasan itu sebagai suatu 

tantangan untuk berkembang.  

Salah satu pendidik yang dapat membantu siswa dalam meningkatkan self 

esteem adalah guru bimbingan konseling. Guru bimbingan konseling adalah guru 

yang bertugas membantu siswa dalam mengembangkan dan mengekspresikan diri 

sesuai dengan kebutuhan, bakat dan minat serta membantu menyelesaikan 

permasalahn yang dihadapi siswa, baik itu masalah pribadi, kehidupan sosial, 

belajar dan karir.
6
 

Hal yang dapat dilakukan oleh guru bimbingan konseling adalah dengan 

memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Salah satu layanan 

bimbingan dan konseling yang dapat membantu siswa dalam meningkatkan self 

esteem adalah layanan konseling kelompok.
7
 Di dalam layanan konseling 

kelompok siswa akan dibantu dalam mengembangkan perasaan, pikiran, persepsi, 

wawasan dan sikap terarah kepada tingkah laku khususnya dan bersosialisasi serta 

berkomunikasi.
8
 Melalui layanan konseling kelompok, siswa akan dibantu dalam 
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memecahkan masalah-masalah pribadinya melalui dinamika kelompok agar 

tercapainya perkembangan yang lebih optimal. 

Pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) dapat digunakan 

dalam layanan konseling kelompok untuk meningkatkan self esteem siswa. 

Karena dalam teori konseling, terapi rasional-emotif termasuk dalam kategori 

terapi cognitive-behavior (dalam Lubis).
9
 Kemudian Corey (dalam Lubis) 

mengatakan mengapa rasional-emotif termasuk ke dalam kategori terapi cognitive 

behavior, karena rasional-emotif lebih menitikberatkan pada proses berpikir, 

menilai, memutuskan, menganalisis dan bertindak.
10

 Selain itu, Glading 

menjelaskan tujuan dari rational emotive therapy adalah untuk memperbaiki dan 

mengubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan serta pandangan-pandangan 

konseli yang irasional menjadi rasional dan logis agar konseli dapat 

mengembangkan diri, dan meingkatkan self actualization-nya.
11

 

Sekolah Menengah Pertama Telekomunikasi Pekanbaru merupakan salah 

satu lembaga pendidikan yang telah menjadikan bimbingan dan konseling sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikannya. Guru bimbingan 

konseling di sekolah ini adalah guru yang berlatar belakang pendidikan bimbingan 

konseling (S1 BK).  

Guru bimbingan konseling di Sekolah Menengah Pertama Telekomunikasi 

Pekanbaru telah melaksanakan layanan konseling kelompok kepada siswa untuk 

membantu meningkatkan self esteem siswa tersebut. Guru bimbingan koneling 

melaksanakan konseling kelompok dengan 4 tahapan yang sesuai dengan prosedur 
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tahapan dalam layanan konseling kelompok, yaitu: a) tahap pembentukan, b) 

tahap peralihan, c) tahap kegiatan, dan d) tahap pengakhiran. 

Namun masih banyak siswa yang memiliki tingkat self esteem yang rendah 

(low self esteem). Hal itu dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti dengan guru BK pada 18 April 2017 di Sekolah Menengah Pertama 

Telekomunikasi Pekanbaru menemukan gejala-gejala sebagai berikut:  

1. Siswa kurang serius dalam mengikuti layanan konseling kelompok yang 

diberikan oleh guru BK. 

2. Siswa kurang terbuka dalam menceritakan masalahnya kepada guru BK.  

3. Siswa mengejek dan merendahkan siswa lainnya. 

4. Dalam berbicara siswa menggunakan nada suara yang keras dan kasar.  

5. Sebagian siswa malu dalam mengutarakan pendapatnya. 

6. Sebagian siswa kurang menghargai pendapat dan masukan dari siswa lain.  

7. Siswa kurang perduli dengan permasalahan yang dihadapi teman 

kelompoknya. 

Seharusnya siswa diharapkan mampu terbuka dalam menceritakan 

masalahnya kepada guru BK ketika kegiatan layanan berlangsung, saling 

menghargai satu sama lain, tidak saling mengejek, berbicara dengan santun, dan 

saling peduli dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh temannya, serta 

memiliki toleransi yang tinggi, bertanggung jawab, berterus terang dalam 

berbicara, mampu berfikir secara rasional, mudah bergaul dan tidak sombong, 

tidak pesimis, antusias, memiliki tingkat kepedulian sosial yang tinggi, serta 

tenang dan damai.   
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Oleh karena itu, peneliti akan melaksanakan penelitian untuk membantu 

meningkatkan self esteem siswa dengan menggunakan pendekatan teknik rational 

emotive behavior therapy dalam layanan konseling kelompok. Dengan harapan 

mampu membantu meningkatkan self esteem siswa.  

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gelaja yang telah dipaparkan di 

atas, maka dapat ditarik sebuah judul skripsi  yaitu “Efektivitas Rational Emotive 

Behavior Therapydalam Layanan Konseling Kelompok untuk Meningkatkan 

Self Esteem Siswa di Sekolah Menengah Pertama Telekomunikasi 

Pekanbaru”. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka 

peneliti menjelaskan tentang istilah-istilah yang terkait dengan judul penelitian 

ini. Adapun penjelasan istilah-istilah tersebut ialah sebagai berikut:  

1. Self Esteem 

Self esteem adalah evaluasi diri yang dibuat oleh setiap individu; sikap 

seseorang terhadap dirinya sendiri dalam rentang dimensi positif-negatif.
12

 

Ringkasnya self esteem merupakan suatu penilaian yang dilakukan individu 

terhadap diri sendiri baik dalam rentang positif maupun negatif. Penilaian 

terhadap diri sendiri atau dengan kata lain penghargaan diri tersebut akan 

memberi dampak pada kepercayaan diri, sikap individu, dan bagaimana 

individu mengenal kelebihan dan kekurangan dirinya, serta akan berdampak 

pada perkembangan potensi diri.  
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2. Layanan Konseling Kelompok 

Layanan konseling kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling 

yang memungkinkan peserta didik (konseli) memperoleh kesempatan untuk 

membahas dan mengentaskan permasalahan yang dialaminya melalui 

dinamika kelompok.
13

 Masalah yang dibahas adalah masalah pribadi yang 

dialami masing-masing anggota kelompok. 

3. Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) 

Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) adalah suatu rancangan 

terapeutik dalam konseling atau psikoterapi yang mementingkan berpikir 

rasional sebagai tujuan terapeutik.
14

 Artinya siswa sebagai konseli didukung 

untuk menggantikan ide/pikiran irasional dengan yang lebih rasional. 

C. Alasan Memilih Judul 

Alasan penulis memilih judul “Efektivitas Rational Emotive Behavior 

Therapydalam Layanan Konseling Kelompok untuk Meningkatkan  Self Esteem 

Siswa di Sekolah Menengah Pertama Telekomunikasi Pekanbaru” adalah sebagai 

berikut: 

1. Judul ini sesuai dengan bidang ilmu yang penulis pelajari yaitu bimbingan dan 

konseling.  

2. Masalah-masalah yang dikaji dalam judul di atas, penulis mampu untuk 

menelitinya.  

3. Sepengetahuan penulis, judul tersebut belum diteiti oleh peneliti terdahulu 

khususnya mahasiswa tarbiyah dan keguruan UIN SUSKA Riau. 
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4. Lokasi penelitian mudah dijangkau oleh penulis. 

D. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: 

a. Efektivitas rational emotive behavior therapy dalam layanan konseling 

kelompok untuk meningkatkan self esteem siswa di Sekolah Menengah 

Pertama Telekomunikasi Pekanbaru. 

b. Pelaksanaan rational emotive behavior therapy dalam layanan konseling 

kelompok untuk meningkatkan self esteem siswa di Sekolah Menengah 

Pertama Telekomunikasi Pekanbaru. 

c. Self esteem siswa di Sekolah Menengah Pertama Telekomunikasi 

Pekanbaru. 

d. Faktor yang mempengaruhi self esteem siswa di Sekolah Menengah 

Pertama Telekomunikasi Pekanbaru. 

2. Batasan Masalah  

Mengingat banyaknya permasalahan yang terdapat di identifikasi 

masalah, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti padaefektivitas 

rational emotive behavior therapy, layanan konseling kelompok dan self 

esteem siswa di Sekolah Menengah Pertama Telekomunikasi Pekanbaru.    

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah apakah rational emotive behavior therapy dalam 
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layanan konseling kelompok efektif untuk meningkatkan self esteem siswa di 

Sekolah Menengah Pertama Telekomunikasi Pekanbaru?  

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui efektivitas rational emotive behavior therapy dalam 

layanan konseling kelompok untuk meningkatkan self esteem siswa di Sekolah 

Menengah Pertama Telekomunikasi Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan 

terutama tentangefektivitas rational emotive behavior therapy dalam 

layanan konseling kelompok untuk meningkatkan self esteem siswa.  

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi Penulis, sebagai syarat untuk mengajukan skripsi demi 

mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).    

2) Bagi siswa, dapat meningkatkan self esteem siswa, sehingga 

diperolehnya tujuan yang ingin dicapai. 

3) Bagi Guru Bimbingan Konseling, sebagai bahan masukan agar dapat 

membantu meningkatkan self esteem siswa dengan menggunakan 

rational emotive behavior therapy dalam layanan konseling kelompok. 

4) Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah intelektual bagi 

mahasiswa bimbingan konseling, terkhusus untuk mahasiswa BK UIN 

SUSKA Riau di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 


