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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kerangka Teoritis 

1. Self-Esteem 

a. Pengertian Self-Esteem 

Self esteem adalah keseluruhan rasa akan nilai diri yang kita 

gunakan untuk menilai sifat dan kemampuan kita.
15

 Wells dan Marwell 

menyebutkan, self-esteem dianggap sebagai respon psikologis seseoraang 

terhadap dirinya sendiri. Menurut Branden, 1992 (dalam Rahman), self-

esteem merupakan kecenderungan seseorang untuk merasa mampu dalam 

mengatasi suatu masalah dan merasa berharga.
16

 Dengan kata lain, self-

esteem merupakan integrasi dari kepercayaan pada diri sendiri (self 

confidence) dan penghargaan pada diri sendiri (self respect).
17

 

Self esteem merupakan penilaian atau evaluasi secara  positif atau 

negatif terhadap diri (Deaux, Dane, & Wrightsman 1992, dalam Sarwono 

dan Meinarno).
18

 Self esteem merupakan kunci dalam memahami diri kita 

dan orang lain. Juga merupakan keadaan seseorang yang tidak memerangi 

dirinya sendiri maupun orang lain.
19

 

Dari beberapa pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa self 

esteem adalah suatu penilaian terhadap diri sendiri secara positif atau 
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negatif yang dipengaruhi oleh hasil interaksinya dengan orang orang yang 

penting di lingkungannya serta dari sikap, penerimaan, penghargaan, dan 

perlakuan orang terhadap dirinya.  

b. Pembentukan Self Esteem 

Menurut Bradshaw, 1981 (dalam Ghufron & Risnawita), proses 

pembentukan harga diri telah dimulai saat bayi merasakan tepukan 

pertama kali yang diterima orang mengenai kelahirannya. Darajat, 1980 

(dalam Ghufron & Risnawita), menyebutkan bahwa harga diri sudah 

terbentuk pada masa kanak-kanak sehingga seorang anak sangat perlu 

mendapatkan rasa penghargaan dari orang tuanya.
20

 Proses selanjutnya 

harga diri dibentuk melalui perlakuan yang diterima individu dari orang-

orang di lingkungannya. Dengan demikian harga diri bukan faktor yang 

bersifat bawaah (hereditas), melainkan faktor yang dibentuk sepanjang 

pengalaman hidupnya. 

Mukhlis 2000 (dalam Ghufron & Risnawita), mengatakan bahwa 

pembentukan harga diri pada individu dimulai sejak individu mempunyai 

pengalaman dan interaksi sosial. Olok-olok, hukuman, perintah, dan 

larangan yang berlebihan membuat anak merasa tidak dihargai.
21

 

c. Aspek-aspek Self Esteem 

Ada dua aspek dari self esteem, yaitu sebagai berikut:
22

 

1) Sence of Personal Efficacy, yang dimaksud self-efficacy 

menurut Branden, 1992 (dalam Ghufron & Risnawita) adalah: 

a) keyakinan terhadap fungsi otak, dan kemampuan dalam 
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berpikir, meilai, memilih, dan mengambil suatu keputusan; b) 

keyakinan terhadap kemampuannya dalam memahami fakta-

fakta nyata; c) secara kognitif percaya pada diri sendiri - 

cognitive self-reliance. 

2) Sence of Personal Worth, yang dimaksud self respect (worth) 

adalah: a) menjamin nilai-nilai yang diyakininya; b) 

mempunyai sikap positif terhadap haknya untuk hidup dan 

bahagia; c) merasa nyaman dalam menyatakan pikiran, 

keinginan dan kebutuhan; d) perasaan bahwa kegembiraan 

merupakan hak alamiah yang dimiliki sejak lahir. 

 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Self Esteem 

Beberapa faktor yang mempengaruhi self-esteem adalah sebagai 

berikut:
23

 

1) Jenis Kelamin, menurut Ancok dkk, wanita selalu merasa self 

esteem-nya lebih rendah dari pada pria seperti, kepercayaan diri 

yang kurang mampu atau merasa harus dilindungi. Perbedaan 

jenis kelamin juga mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam 

pola pikir, cara berpikir, dan bertindak antara laki-laki dan 

perempuan.  

2) Inteligensi, inteligensi sebagai gambaran lengkap kapasitas 

individu sangat erat berkaitan dengan prestasi karena 

pengukuran inteligensi selalu berdasarkan kemampuan 

akademis.  

3) Kondisi Fisik, Coompersmith menemukan adanya hubungan 

yang signifikan antara daya tarik fisik dan tinggi badan dengan 

self esteem.  

4) Lingkungan Keluarga, peran keluarga sangat menentukan bagi 

perkembangan self esteem anak. Coompersmith berpendapat 

bahwa perlakuan adil, pemberian kesempatan untuk aktif, dan 

mendidik yang demokratis akan membuat anak mendapat sefl 

esteem yang tinggi. Berkenaan dengan hal tersebut, Savary 

menyebutkan orang tua yang sering memberikan hukuman dan 

larangan tanpa alasan dapat menyebabkan anak merasa tidak 

berharga. 

5) Lingkungan Sosial, Klass dan Hodge berpendapat bahwa 

pembentukan self esteem dimulai dari seseorang yang 

menyadari dirinya berharga atau tidak. Hal ini merupakan hasil 

proses lingkungan, penghargaan, penerimaan dan perlakuan 

orang lain kepadanya. Serta kehilangan kasih sayang, 

penolakan, penghinaan, dan dijauhi teman sebaya akan 
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menurunkan tingkat harga diri. Sebaliknya, pengalaman, 

keberhasilan, dan kemasyhuran akan meningkatkan harga diri 

seseorang. 

 

e. Ciri-ciri Individu yang memiliki self esteem yang tinggi (high self 

esteem):
24

 

1) Siswa dapat mengekspresikan pendapat. 

2) Lancar dan tidak ragu-ragu dalam berbica. 

3) Memulai percakapan yang ramah dengan orang lain. 

4) Menggunakan kualitas suara yang sesuai dengan situasinya. 

5) Bekerja secara kooperatif dalam sebuah kelompok. 

6) Menatap orang lain ketika sedang berbicara atau diajak berbicara. 

7) Menjaga jarak yang nyaman antara dirinya dan orang lain. 

 

f. Ciri-ciri Individu yang memiliki self esteem yang rendah (low self 

esteem):
25

 

1) Merendahkan orang lain dengan cara mengejek atau memanggil nama 

secara langsung. 

2) Menggunakan bahasa tubuh secara berlebihan. 

3) Membiarkan kesalah terjadi. 

4) Menyombongkan prestasi, keterampilan, dan penampilan. 

5) Secara verbal merendahkan dirinya sendiri. 

6) Berbicara dengan nada yang keras, kasar, atau dogmatik.  

7) Pesimis. 

 

2. Layanan Konseling Kelompok 

a. Pengertian Layanan Konseling Keompok  

Layanan konseling kelompok pada dasarnya adalah proses 

konseling yang diselenggarakan dalam kelompok dengan memanfaatkan 

dinamika kelompok.
26

 Dalam konseling kelompok dibahas masalah 

pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Masalah 

pribadi dibahas melalui suasana dinamika kelompok yang intens dan 
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konstruktif, diikuti oleh semua anggota kelompok di bawah bimbingan 

pemimpin kelompom (guru bimbingan konseling/konselor).
27

 

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa layanan 

konseling kelompok adalah suatu proses pemberian bantuan dari seorang 

ahli (konselor/guru BK) kepada siswa (klien) yang mengalami masalah-

masalah pribadi melalui kegiatan kelompok agar tercapainya 

perkembangan yang optimal.  

b. Tujuan Layanan Konseling Kelompok 

Secara umum tujuan layanan konseling kelompok adalah 

berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampaun 

berkomunikasinya. Selanjutnya menurut Prayino, 2004 (dalam Tohirin) 

secara khusus, para peserta memperoleh dua tujuan sekaligus yaitu sebagai 

berikut:
28

 

1) Terkembangnya perasaan, pikiran, persepsi, wawasan dan sikap 

terarah kepada tingkah laku khususnya, bersosialisai dan 

berkomunikasi. 

2) Terpecahnya masalah individu yang bersangkutan dan 

diperolehnya imbasan pemecahan masalah tersebut bagi 

individu-individu lain yang menjadi peserta layanan. 

 

Selanjutnya, tujuan konseling kelompok menurut Barriyah (dalam 

Lubis) adalah sebagai berikut:
29

 

1) Membantu individu (siswa/konseli) mencapai perkembangan 

yang optimal. 

2) Berperan mendorong munculnya motivasi kepada konseli 

untuk merubah perilakunya dengan memanfaatkan potensi 

yang dimilikinya. 
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3) Konseli dapat mengatasi masalahnya lebih cepat dan tidak 

menimbulkan gangguan emosi. 

4) Menciptakan dinamika sosial yang berkembang intensif. 

5) Mengembangkan keterampilan komunikasi dan interaksi sosial 

yang baik dan sehat. 

 

c. Azas-Azas Layanan Konseling Kelompok 

Azas-azas yang terdapat dalam layanan konseling kelompok adalah 

azas kerahasiaan dan azas kesukarelaan, dan keputusan diambil oleh klien 

sendiri. Dalam konseling kelompok bahwa konselor dan klien menjaga 

kerahasiaan yang terdapat dalam kegiatan konseling kelompok. Hal ini 

didasarkan pada pandangan bahwa menjaga kerahasiaan adalah hal utama 

untuk membangun relasi yang berlandaskan saling percaya. Sedangkan 

azas kesukarelaan berarti proses layanan bimbingan dan konseling harus 

berlangsung atas dasar kesukarelaan, baik dari pihak klien maupun dari 

pihak konselor.  

d. Struktur Konseling Kelompok 

Corey, Gazda, Ohlsem, dan Yalom (dalam Lubis) telah menyusun 

struktur dalam konseling kelompok yaitu sebagai berikut:
30

 

1) Jumlah anggota kelompok 

Yalom (dalam Lubis) mengatakan, jumlah anggota dalam 

konseling kelompok terdiri dari 4-12 orang klien (siswa). 

Sedangkan dalam Prayitno dan Amti (2004) mengatakan 

jumlah anggota kelompok dalam layanan konseling kelompok 

adalah sekitar 5-10 orang klien (siswa). 

2) Homogenitas Kelompok 

Beberapa konseling kelompok memandang bahwa homogenitas 

kelompok dilihat berdasarkan jenis kelamin klien (siswa) yang 

sama, jenis masalah sama, dan kelompok usia yang sama. 

Kaplan dan Sadock (dalam Lubis) mengatakan bahwa 

penentuan homogenitas kembali disesuaikan dengan kebutuhan 
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dan kemampuan konselor dalam mengelola konseling 

kelompok. 

3) Sifat Kelompok 

a) Sifat Terbuka 

Dikatakan terbuka karena pada kelompok ini dapat 

menerima anggota baru setiap saat sampai batas yang telah 

ditentukan. 

b) Sifat Tertutup 

Konselor tidak memungkinkan masuknya anggota baru 

untuk bergabung dalam kelompok yang telah terbentuk. 

4) Waktu Pelaksanaan 

Batas akhir pelaksanaan konseling kelompok sangat ditentukan 

seberapa besar permasalahan yang dihadapi kelompok.Selain 

itu, durasi pertemuan konseling kelompok sangat ditentukan 

pula oleh situasi dan kondisi anggota kelompok. 

 

e. Teknik Layanan Konseling Kelompok  

Teknik dalam layanan konseling kelompok yaitu sebagai berikut:
31

 

1) Teknik umum (pengembangan dinamika kelompok), adapun 

teknik-teknik tersebut secara garis besar meliputi: 

a) Komunikasi multi-arah secara efektif dinamis dan terbuka. 

b) Pemberian rangsangan untuk menimbulkan inisiatif dalam 

pembahasan, diskusi, analisis, dan pengembangan 

argumentasi. 

c) Dorongan minimal untuk memantapkan respons aktivitas 

anggota kelompok. 

d) Penjelasan, pendalaman, dan pemberian contoh (uswatun 

hasanah) untuk lebih memantapkan analisis, argumentasi 

dan pembahasan. 

e) Pelatihan untuk membentuk pola tingkah laku baru yang 

dikehendaki. 

2) Teknik permainan kelompok, dalam layanan konseling 

kelompok dapat diterapkan teknik permainan baik sebagai 

selingan maupun sebagai wahana (media) yang memuat materi 

pembinaan tertentu. Permainan kelompok yang efektif harus 

memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:
32

  

a) Sederhana 

b) Menggembirakan 

c) Menimbulkan suasana rilek dan tidak melelahkan 

d) Meningkatkan keakraban 

e) Diikuti oleh semua anggota kelompok 
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Konselor harus mampu memilih jenis-jenis permainan yang 

relevan dengan materi pembahasan dalam kegiatan layanan (sesi 

konseling). 

f. Tahapan Layanan Konseling Kelompok 

Corey dan Yalom (dalam Lubis) membagi tahapan konseling 

kelompok menjadi enam bagian yaitu sebagai berikut:
33

 

1) Prakonseling 

Pada tahap ini klien telah diseleksi dan akan dimasukkan dalam 

keanggotaan yang sama menurut pertimbangan homogenitas. Penting 

sekali pada tahap ini konselor menanamkan harapan pada anggota 

kelompok agar bahu membahu mewujudkan tujuan bersama. Konselor 

juga menekankan bahwa pada kegiatan konseling hal yang paling 

utama adalah keterlibatan klien bukan hanya ikut serta dalam 

pertemuan kelompok. Selain itu, konselor juga perlu memperhatikan 

kesamaan masalah sehingga semua masalah anggota dapat difokuskan 

kepada inti permasalahan yang sebenarnya. 

2) Tahap Permulaan (Pembentukan).  

Black (dalam Lubis) menguraikan langkah yang dijalani pada tahap ini 

adalah perkenalan, pengungkapan tujuan yang ingin di capai, 

penjelasan aturan dan penggalian ide dan perasaan. 

3) Tahap Transisi (Peralihan) 

Pada tahap ini terjadi ketidakseimbangan dalam diri masing-masing 

anggota kelompok.Pada tahap ini konselor diharapkan mampu 

membuka permasalahan masing-masing anggota sehingga masalah 

tersebut dapat dirumuskan bersama dan diketahui penyebabnya. 

4) Tahap Kerja (Kegiatan) 

Tahap ini dilakukan setelah diketahuinya penyebab permasalahan 

diketahui sehingga konselor dapat menentukan langkah selanjutnya 

yaitu menyusun rencana tindakan. Pada tahap ini anggota kelompok 

diharapkan telah dapat membuka dirinya lebih jauh jauh, adanya 

perilaku modeling yang diperoleh dari mempelajari tingkah laku baru 

serta belajar untuk bertanggung jawab pada tindakan dan tingkah 

lakunya. 

5) Tahap Akhir 

Pada tahap ini anggota kelompok mulai mencoba perilaku baru yang 

telah mereka pelajari dan dapatkan dari kegiatan kelompok.Umpan 

balik (feedback) adalah hal penting yang sebaiknya dilakukan oleh 

masing-masing anggota kelompok. Hal ini dilakukan untuk menilai 
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dan memperbaiki perilaku kelompok apabila belum sesuai. Oleh 

karena itu, tahap akhir ini dikatakan tahap melatih diri klien untuk 

melakukan perubahan.  

Kegiatan kelompok harus ditunjukkan pada pencapaian tujuan yang 

ingin dicapai. Apabila anggota kelompok merasa bahwa tujuan telah 

tercapai dan telah terjadi perubahan perilaku maka proses konseling 

dapat segera diakhiri. 

6) Pasca-Konseling 

Setelah berakhirnya proses konseling, sebaiknya konselor menetapkan 

adanya evaluasi sebagai bentuk tindak lanjut dari konseling kelompok. 

Konselor dapat menyusun rencana baru atau dapat melakukan 

perbaikan pada rencana yang telah dibuat sebelumnya. 

 

 

g. Pelaksanaan Layanan Konseling Kelompok 

Dalam pelaksanaan layanan konseling kelompok, terdapat beberapa 

tahapan yaitu: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak 

lanjut dan laporan.
34

 

1) Perencanaan 

a) Membentuk kelompok konseling 

b) Mengidentifikasi dan meyakinkan siswa tentang perlunya masalah 

dibawa ke dalam konseling kelompok 

c) Menempatkan siswa dalam kelompok konseling 

d) Menetapkan jadwal kegiatan konseling kelompok 

e) Menetapkan prosedur layanan 

f) Menetapkan fasilitas layanan 

g) Menyiapkan kelengkapan administrasi 

2) Pelaksanaan 

a) Mengomunikasikan rencana layanan konseling kelompok 

b) Mengorganisasikan kegiatan layanan konseling kelompok 

c) Menyelenggarakan layanan konseling kelompok melalui tahapan: 

tahap permulaan atau pembentukan, tahap transisi/peralihan, tahap 

kerja/kegiatan, dan tahap akhir 

3) Evaluasi 

a) Menetapkan materi evaluasi 

b) Menetapkan prosedur evaluasi 

c) Menyusun instrument evaluasi 

d) Mengoptimalisasikan evaluasi 

e) Mengolah hasil aplikasi instrumentasi 
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4) Analisis hasil evaluasi 

a) Menetapkan norma atau standar analisis 

b) Melakukan analisis 

c) Menafsirkan hasil analisis 

5) Tindak lanjut 

a) Menetapkan jenis dan arah tindak lanjut 

b) Mengomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak-pihak 

terkait 

c) Melaksanakan rencana tindak lanjut 

6) Laporan 

a) Menyusun laporan layanan konseling kelompok 

b) Menyampaikan laporan kepada kepala sekolah dan pihak-pihak 

yang terkait 

c) Mengomunikasikan laporan layanan 

 

1. Teori Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) 

a. Pengertian Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) 

Terapi rasional-emotif pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang 

klinisi yang bernama Albert Ellis pada tahun 1955.
35

 Aliran ini 

dilatarbelakangi oleh filsafat eksistensialis yang berusaha memahami 

manusia sebagaimana adanya.
36

 

Rational emotive behavior therapy (REBT) adalah suatu rancangan 

terapiutik dalam konseling atau psikoterapi, yang mementingkan berpikir 

rasional sebagai tujuan terapiutik; menekankan modifikasi atau mengubah 

keyakinan irasional yang telah merusak berbagai konsekuensi emosional 

dan tingkah laku; atau ringkasnya, konseli didukung untuk menggantikan 

ide/pikiran yang irasional dengan yang lebih rasional, berancangan 

memecahkan masalah dalam hidup.
37
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Rational emotive behavior therapy (REBT) merupakan suatu 

pendekatan yang mempunyai asumsi bahwa manusia memahami, berpikir, 

merasa, dan bersikap dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
38

 

Menurut Gonzalez dan Nelson (2004) REBT merupakan suatu pendekatan 

kognitif dan perilaku yang dihasilkan bukan berasal dari kejadian yang 

dialami namun dari keyakinan-keyakinan yang tidak rasional. Keyakinan 

yang tidak rasional akan membawa individu pada emosi dan perilaku 

negatif yang tidak sehat.
39

 

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

rational emotive behavior therapy (REBT) adalah sebuah teknik terapiutik 

dalam konseling yang mementingkan berpikir rasional dan menggunakan 

pendekatan kognitif dalam mengatasi masalah emosi, pikiran, dan tingkah 

laku. 

b. Dinamika Kepribadian Manusia Menurut REBT 

Rasional-emotif pada hakikatnya memandang manusia dilahirkan 

dengan potensi baik dan buruk. Manusia memiliki kemampuan berpikir 

rasional dan irasional. Corey, 2009 (dalam Lubis) menegaskan bahwa 

manuisa memiliki potensi yang luar biasa untuk mengaktualisasikan 

potensi yang dimilikinya serta dapat mengubah diri dan lingkungannya.
40
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Ada tiga istilah yang terkait dengan tingkah laku manusia 

berdasarkan pandangan rasional-emotif yaitu: Antecedent Event (A), Belief 

(B), dan Emotional Consequence (C). Istilah ini lebih dikenal sebagai 

konsep A-B-C.
41

 

1) Antecedent event (A) adalah peristiwa, fakta, perilaku, atau 

sikap orang lain yang terjadi di dalam maupun di luar diri 

individu. Misalnya perceraian orang tua dan kelulusan bagi 

siswa.  

2) Belif (B) adalah keyakinan dan nilai individu terhadap suatu 

peristiwa. Keyakinan atas dua bagian, yaitu sebagai berikut: 

a) Keyakinan rasional (rB) yang merupakan keyakinan yang 

tepat, masuk akal, dan produktif. 

b) Keyakinan irasional (iB) yang merupakan keyakinan yang 

salah, tidak masuk akal, emosional, dan tidak produktif. 

Keyakinan dapat berasal dari nilai agama, norma 

masyarakat, dan aturan orang tua. 

3) Emosional consequence (C) adalah konsekuensi emosional 

baik berupa senang atau hambatan emosi yang diterima 

individu sebagai akibat reaksi dalam hubungannya dengan 

atencedent event (A). Konsekuensi emosional ini bukanlah 

akibat langsung dari A, tetapi juga B, baik dipengaruhi oleh rB 
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maupun iB individu. Misalnya sedih, marah, bahagia, dan 

bangga. 

Ellis (dalam Lubis) menambahkan bahwa setelah konsep A-B-C 

maka muncul desputing (D) yang merupakan penerapan metode ilmiah 

untuk membantu klien menentang keyakinan irasionalnya.
42

 Desputing (D) 

merupakan implementasi dari proses terapi yang dijalankan oleh konselor 

dan klien melalui proses belajar mengajar (deduktif), dimana konselor 

menunjukkan berbagai prinsip logika dan dapat diuji kebenarannya untuk 

menyanggah keyakinan irasional klien. Ia menyatakan bahwa manusia 

yang memiliki kemampuan untuk berpikir seyogiyanya mampu melatih 

dirinya untuk mengubah atau menghapus pola keyakinan yang irasional 

dalam dirinya. Cottone, R.R (dalam Lubis, 2011) menggambarkan 

hubungan antara A-B-C-D sebagai berikut:
43

 

           A                             B                       C      D 

           Atencedent                  Belief         Emotional         Disputing 

                         event                    consequence 

           Gambar II.1 Hubungan antara A-B-C-D 

c. Tujuan Terapi Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) 

Tujuan utama yang ingin di capai dalam rasional-emotif adalah 

memperbaiki dan mengubah sikap individu dengan cara berpikir dan 

keyakinan klien yang irasional menuju cara berpikir yang rasional, 

sehingga klien dapat meningkatkan kualitas diri dan kebahagiaan 

hidupnya.  
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Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam terapi, Ellis (dalam 

Lubis) menambahkan formula A-B-C-D-E, yaitu antecedent, belief, 

emotional consequence, desputing dan effect.
44

 Efek adalah keadaan 

psikologis yang diharapkan terjadi pada klien setelah menjalani terapi 

rasional-emotif. Melalui terapi, klien diarahkan dapat memiliki dimensi 

psikologis yang utuh dan sehat, dapat mengarahkan diri ke arah yang 

positif, berpikir fleksibel dan ilmiah serta dapat menerima keadaan dirinya 

secara menyeluruh.  

Menurut Ellis (dalam Lubis) rasional-emotif tidak hanya diarahkan 

untuk menghilangkan gejala (simptom), tetapi juga membantu klien untuk 

mengetahui dan merubah beberapa nilai dasar keyakinan klien terutama 

yang menimbulkan gangguan.
45

 

Selain itu, Willis, 2009 (dalam Lubis) mengatakan bahwa tujuan 

dari terapi rasional-emotif adalah untuk menghilangkan gangguan 

emosional yang dapat merusak diri seperti benci, rasa bersalah, cemas, dan 

marah serta melatih dan mendidik klien agar dapat menghadapi kenyataan 

hidup secara rasional.
46

 

Kemudian Corey, 2000 (dalam Gibson dan Michell) menyebutkan 

tujuan terapi perilaku emotif rasional adalah untuk menghilangkan 

perspektif klien yang irasional dan mempecundangi-diri terhadap 
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kehidupan, dan menggantikannya dengan perspektif yang lebih toleran dan 

rasional.
47

 

d. Peran dan Fungsi Konselor Rational Emotive Behavior Therapy  

Tugas utama seorang terapis adalah mengajari klien cara 

memahami dan mengubah diri sehingga konselor harus bertindak aktif dan 

direktif. Konselor juga harus mendengarkan pernyataan klien dengan 

sungguh-sungguh dan menunjukkan empatinya. Konselor perlu 

memahami klien sehingga memungkinkan untuk mengubah cara berpikir 

klien yang tidak rasional.   

Konselor bertindak sebagai pendidik yang antara lain memberi 

tugas pada klien serta mengajarkan strategi untuk memperkuat proses 

berpikirnya. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Ellis (dalam Lubis) 

memberikan gambaran tentang tugas konselor yaitu sebagai berikut:
48

 

1) Mengajak klien untuk berpikir tentang bentuk-bentuk 

keyakinan irasional yang mempengaruhi tingkah laku. 

2) Menantang klien untuk menguji gagasan-gagasan irasionalnya. 

3) Menunjukkan ketidak logisan cara berpikir klien. 

4) Menggunakan analisis logika untuk meminimalkan keyakinan 

irasional klien. 

5) Menunjukkan pada klien bahwa keyakinan irasionalnya adalah 

penyebab gangguan emosional dan tingkah laku. 

6) Menggunakan absurditas dan humor untuk menghadapi 

keyakinan irasonal klien. 

7) Menerangkan pada klien bahwa keyakinannya dapat diubah 

menjadi rasional dan memiliki landasan empiris. 

8) Mengajarkan pada klien bagaimana menerapkan pendekatan 

ilmiah yang membantunya agar dapat berpikir secara rasional 
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e. Tahapan Konseling Rational Emotive Behavior Therapy 

Dalam pendekatan konseling REBT ini, konselor berusha untuk 

dapat mengubah cara berfikir, cara berperasaan, dan berperilaku.
49

 Dalam 

mengubah cara berfikir klien, konselor memberi petunjuk bahwa berfikir 

irasional atas suatu kejadian atau jalan perasaan akan dapat merugikan dan 

membahayakan diri sendiri. Oleh karena itu, berfikirlah yang rasional 

maka kamu akan dapat beraktivitas dengan baik dan terarah. 

Prosedur konseling dan keaktifan konselor dilakukan dalam 

tahapan sebagai berikut:
50

 

1) Tahapan pengembangan hubungan 

2) Kelola kognisi, yaitu kegiatan atau proses perolehan 

pengetahuan atau usaha mengenali sesuatu melalui pengalaman 

sendiri 

3) Kelola emosi, menjelaskan pada klien bahwa pemikiran yang 

irasional adalah penyebab gangguan emosional 

4) Kelola tindakan; dalam mana konselor sangat aktif dalam 

mengajar konseli 

 

f. Teknik Terapi Rasional Emotive Behavior Therapy 

Menurut Ellis (dalam Lubis) konseor dapat menerapkan metode 

terapi tingkah laku seperti:
51

 

1) Pelaksanaan pekerjaan rumah 

2) Desensitisasi, teknik ini di arahkan kepada klien untuk 

menampilkan respon yang tidak konsisten dengan kecemasan. 

Desensitisasi sistematik melibatkan teknik rileksasi yang mana 

klien diminta untuk menggambarkan situasi yang paling 

menimbulkan kecemasan sampai titik dimana klien tidak 

merasa cemas. 

3) Pengonsidian operan, konselor memperlihatkan bagaimana 

kelemahan klien dalam situasi nyata. Kemudian klien akan 
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diajarkan dan diberi pengutan untuk berani menegaskan diri di 

hadapan orang lain. 

4) Hipnoterapi 

5) Latihan asertif, teknik ini mengajarkan klien untuk 

membedakan tingkah laku agresif, pasif, dan asertif. 

 

Selain itu, Willis (dalam Lubis) menyebutkan beberapa teknik 

rasional-emotif sebagai berikut:
52

 

1) Sosiodrama, yaitu sandiwara singkat yang menjelaskan 

masalah-masalah di kehidupan sosial 

2) Percontohan (modelling), dalam teknik ini, klien dapat 

mengamati seseorang yang dijadikan modelnya untuk 

berperilaku kemudian diperkuat dengan mencontoh tingkah lku 

sang model.  

3) Teknik reinforcement, teknik yang digunakan melalui 

pemberian ganjaran segera setelah tingkah laku yang 

diharapkan muncul.  

4) Relaxation 

5) Self control, yaitu klien diajarkan cara-cara mengendalikan diri 

dan menaham emosi. 

6) Diskusi 

7) Simulasi, yaitu melalui bermain peran antara konselor dan 

klien 

8) Bibliografi, yaitu dengan memberikan bahan bacaan tentang 

orang-orang yang mengalami masalah yang hampir sama 

dengan klien dan akhirnya dapat mengatasi masalahnya, atau 

bahan bacaan yang dapat meningkatkan cara berpikir klien agar 

lebih rasional. 

 

Dalam terapi, konselor rasional-emotif menggunakan teknik-teknik 

yang lebih direktif dalam menghadapi klien seperti konfrontasi, 

pembantahan, deindoktrinasi, dan reedukasi. Ellis (Latipun 2009; dalam 

Lubis 2011) bahwa teknik-teknik yang bervariasi tersebut dimanfaatkan 

untuk membantu klien mencapai suatu perubahan kognitif yang 

mendasar.
53
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B. Penelitian Relevan 

1. Grestina Handayani (2016) mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

SUSKA Riau. Dengan judul skripsi “Peran Guru Bimbingan Konseling dalam 

Mengembangkan Harga Diri (Self-Esteem) Siswa Berprestasi Akademik 

Rendah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pangean”. Pesamaan penelitian 

ini adalah dari segi variabel Y-nya yaitu self esteem. Penelitian Grestina 

mengembangkan  self esteem siswa, sedangkan penelitian saya meningkatkan 

self esteem siswa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran guru bimbingan konseling dalam 

mengembangkan harga diri (self esteem) siswa berprestasi akademik rendh di 

SMA Negeri 1 Pangean adalah (1) melaksanakan layanna bimbingan dan 

konseling terhadap siswa, (2) memberikan semangat, dorongan, motivasi 

kepada siswa khususnya pada siswa yang prestasi akademik rendah. 

2. Suci Habibah (2015) mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

SUSKA Riau. Dengan judul skripsi “Efektivitas Layanan konseling Individual 

dalam Meningkatkan Self Esteem Siswa Berprestasi Akademik Rendah di 

MAN 1 Pekanbaru.” Persamaan penelitian Suci dengan penelitian ini adalah 

sama-sama membahas tentang peningkatan self esteem siswa. Bedanya, 

penelitian saya meningkatkan self esteem siswa melalui konseling kelompok 

dengan pendekatan teknik rational emotive behavior therapy. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas layanan konseling 

individual dlam meningkatkan self esteem siswa berprestasi akademik rendah 
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dikategorikan “sangat efektif” hal ini dibuktikan dari hasil pengolahan data 

yaitu 85.60%. 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan operasional dari semua variabel yang 

dapat diolah dari definisi konseptual. Variabel yang akan diteliti didefinisikan 

secara operasional yang menggambarkan cara mengukur variabel tersebut, dengan 

demikian mudah diidentifikasikan dan mudah dikumpulkan datanya, karena sudah 

operasional dan dapat diukur atau diobservasi.
54

 Dari konsep operasional 

dirumuskan indikator-indikator. Konsep operasional ini bertujuan untuk 

menjabarkan konsep teoritis ke dalam bentuk konkrit agar mudah dipahami dan 

sebagai acuan di lapangan. 

Kajian ini berkenaan dengan rational emotive behavior therapy dalam 

konseling kelompok untuk meningktkan self esteem siswa. Sehubungan dengan 

itu, maka: 

1. Rational Emotive Behavior Therapy dalam Layanan Konseling Kelompok 

(Variabel X) 

a. Perkenalan, guru bimbingan konseling membangun hubungan yang akrab 

dengan semua anggota kelompok. 

b. Guru bimbingan konseling menjelaskan maksud dan tujuan 

dilaksanakannya kegiatan konseling.  
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c. Guru bimbingan konseling mengajak siswa untuk berpikir tentang bentuk-

bentuk keyakinan irasional tentang diri sendiri yang dapat mempengaruhi 

tingkah laku.  

d. Guru bimbingan konseling menantang siswa untuk menguji pemikiran 

yang irasional dengan memberikan alasan atas gagasan – gagasan irasional 

tersebut.  

e. Guru bimbingan konseling menunjukkan ketidak logisan cara berpikir 

klien dengan cara mendeskripsikan dampak-dampak negatif dari 

pemikiran yang irasional tersebut. 

f. Guru bimbingan konseling menggunakan analisis logika untuk 

meminimalkan keyakinan irasional klien dengan mengajak siswa berpikir 

rasional tentang dirinya dan mendeskripsikan dampak-dampak positif dari 

pemikiran yang rasional tersebut. 

g. Guru bimbingan konseling menunjukkan pada klien bahwa keyakinan 

irasional adalah penyebab gangguan emosional dan tingkah laku, dengan 

cara meminta siswa mengungkapkan perasaannya ketika berpikiran yang 

irasional terhadap dirinya serta ketika berpikiran yang rasional terhadap 

dirinya. 

h. Guru bimbingan konseling menggunakan absurditas dan humor untuk 

menghadapi keyakinan irasional klien dengan memberikan bahan bacaan 

yang dapat membantu siswa untuk meningkatkan self esteem-nya.  
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i. Guru bimbingan konseling menjelaskan kepada siswa bahwa bentuk-

bentuk keyakinan yang irasional dapat diubah menjadi keyakinan yang 

rasional dan memiliki landasan yang empiris.  

j. Guru bimbingan konseling menjelaskan kepada siswa bagaimana cara agar 

dapat berpikir secara rasional dan meminimalkan keyakinan yang 

irasional. 

k. Guru bimbingan konseling menutup sesi konseling dengan sebuah 

permainan. 

2. Self Esteem Siswa (Variabel Y) 

Self esteem adalah variabel yang dipengaruhi oleh rational emotive 

behavior therapy, dan merupakan aktivitas subjek yang berhubungan dengan 

self esteem yang diukur melalui indikator high self esteem. Adapun indikator 

self esteem siswa pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Indikator high self esteem siswa:  

1) Sikap 

a) Siswa mampu menghargai pendapat dan masukan dari orang lain 

b) Siswa mampu mengekspresikan pendapatdi muka umum 

c) Siswa bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya 

d) Siswa mampu mempengaruhi 

e) Siswa memiliki sikap toleransi yang tinggi 

2) Komunikasi 

a) Siswa berterus terang dalam berbicara 
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b) Siswa mampu mendengarkan dengan baik ketika orang lain 

berbicara 

c) Dalam berbicara, siswa menggunakan nada suara yang stabil sesuai 

dengan situasi dan kondisi 

3) Berpikir 

a) Siswa mampu berpikir rasional terhadap dirinya 

4) Sifat 

a) Siswa mudah bergaul dan tidak sombong 

b) Siswa tidak mudah putus asa/tidak pesimis 

c) Siswa sangat antusias dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan 

di sekolah  

5) Sosial 

a) Siswa memiliki tingkat kepedulian sosial yang tinggi 

6) Perasaan 

a) Siswa memiliki perasaan yang tenang dan damai 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi 

Asumsi pada penelitian ini adalah jika siswa diberikan rational 

emotive behavior therapy dalam layanan konseling kelompok, maka akan ada 

pengaruhnya terhadap peningkatan self esteem siswa. 
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2. Hipotesis 

Hipotesis merupakan rumusan jawaban sementara yang harus diuji melalui 

kegiatan penelitian.
55

 Adapun hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

menjadi: 

 Ha : Rational emotive behavior therapy dalam layanan 

     konseling kelompok efektif untuk meningkatkan self esteem 

     siswa di Sekolah Menengah PertamaTelekomunikasi Pekanbaru.  

  Ho : Rational emotive behavior therapy dalam layanan 

    konseling kelompok tidak efektif untuk meningkatkan self esteem 

    siswa di Sekolah Menengah Pertama Telekomunikasi Pekanbaru. 
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