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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Attending (Teknik penerimaan) 

a. Pengertian 

Sofyan S.Willis mengemukakan melaksanakan konseling 

terutama tahap awal, yang amat penting dikuasai adalah perilaku 

attending, yakni suatu keterampilan menghampiri, menyapa, dan 

membuat klien betah dan mau berbicara dengan konselor. 
3
 

Carkhuff mengatakan bahwa melayani klien secara pribadi 

merupakan upaya yang dilakukan konselor dalam memberikan 

perhatian secara total kepada klien. Hal ini ditampilkan melalui sikap 

tubuh dan ekspresi wajah.
4
 

Supriyo dan Mulawarman menjelaskan bahwa attending adalah 

keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memusatkan 

perhatian kepada klien agar klien merasa dihargai dan terbina suasana 

yang kondusif sehingga klien bebas mengekspresikan atau 

mengungkapkan tentang apa saja yang ada dalam pikiran, perasaan 

ataupun tingkah lakunya. 
5
 

                                                           
3
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4
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Adapun manfaat dari teknik attending yaitu untuk memusatkan 

perhatian pada klien. Selain itu fungsi utama dari trknik attending 

adalah untuk mendorong klien agar mau berbicara dengan bebasdan 

terbuka. 

b. Komponen 

Sofyan S.Willis mengemukakan didalam perilaku attending itu 

ada tiga komponen yang amat penting yaitu kontak mata, dan bahasa 

badan.
6
 Berikut ini dikemukakan sikap melayani attending yang baik 

sebagai berikut: 

1. Kontak mata : Kontak mata merupakan cara yang 

terpenting karena melalui ini manusia 

membangun kontak dengan orang lain 

dan saling  melibatkan diri    

2. Kepala   : Melakukan anggukan jika setuju 

3. Ekspresi wajah  : Tenang, ceria, senyum 

4. Posisi tubuh    :

  

Agak condong kearah klien,jarak 

konselor dan klien agak dekat. 

5. Tangan   : Variasi gerakan tangan/lengan spontan 

berubah-ubah, menggunakan tangan 

sebagai isyarat,menggunakan gerakan 

tangan untuk menekankan ucapan. 

 

                                                           
6
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1)  Kontak Mata 

Kontak mata merupakan cara yang paling penting karena 

melalui ini manusia membangun kontak dengan orang lain dan 

saling melibatkan diri. Kita tidak hanya menggunakan kedua mata 

kita untuk menjalin kontak, tetapi juga untuk menyampaikan 

pesan-pesan melalui cara kita menggunakan mata.
7
 

Menurut Sofyan S. Willis dalam melakukan kontak mata 

terhadap kontak mata konselor harus tetap alami, artinya tidak 

menatap dengan tajam tanpa berkedip, akan tetapi sesekali mata 

kita melihat ke lain objek. sebab jika menatap tajam, hal ini akan 

menakutkan dan mencurigakan.
8
 

2)  Bahasa Badan (Nonverbal) 

Bahasa badan di sebut juga body language yang mana 

sebagian atau seluruh badan digunakan seseorang untuk 

mengkomunikasikan pesan emosional kedunia luar. Perilaku 

nonverbal mencakup segala ungkapan yang tak disadari klien 

dalam bentuk gerak isyarat, gerak tubuh, air muka, nada/getaran 

suara, dan tarikan napas. Prilaku nonverbal adalah produk sosial 

budaya dimana klien hidup dan bertumbuh. Bentuk-bentuk bahasa 

badan (nonverbal) antara lain: 

 

 

                                                           
7
 Ibid. h. 65 

8
 Sofyan S Willis.Op Cit. h. 256 
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a) Posisi dan Jarak Duduk 

Jarak duduk antar konselor dan klien, akan 

mempengaruhi situasi dan suasana konseling. Jarak duduk yang 

terlau jauh atau terlalu dekat akan memberikan kesan kurang 

akrab. Sedangkan jarak duduk yang terlalu dekat akan 

menjadikan klien maupun konselor merasa terganggu yang 

akhirnya dapat menjadikan salah tingkah. Keadaan ini akan 

berdampak menrunnya daya konsenrasi selama proses 

konseling berlangsung. 

Posisi duduk antara konselor dan klien harus berhadapan 

secara sejajar. Jarak duduk yang sebaiknya adalah antara 80 

cm-100 cm, dengan tidak memakai pembatas atau meja. Tujuan 

jarak duduk yang demikian adalah agar konselor dapat dengan 

mudah menangkap isyarat-isyarat ditampilkan klien, baik 

gerakan-gerakan atau gerakan-gerakan non verbal sehingga 

konselor dapat memberikan respon secara tepat mulai dari awal 

konseling sampai berahirnya konseling. 

b) Sikap Duduk 

Salah satu faktor yang mempengaruhi suasana konseling 

adalah sikap duduk konselor selama menghadapi klien. Postur 

tubuh rileks, tanpa tampak loyo, memberikan kontribusi pada 

pesan bahwa kita reseptif. Jika sebagian konselor duduk 

dengan tegang dan tegak lurus, klien mungkin secara sadar 
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maupun secara intuitif merasa kita terlalu sibuk dengan agenda 

yang sangat padat dan punya banyak urusan yang tak 

terselesaikan. 

Selanjutnya konselor yang duduk dengan seenaknya akan 

memberi kesan santai, dan ini akan ditangkap oleh klien bahwa 

konselor kurang serius dan kurang menerima klien. Sikap 

duduk yang terlalu tegap juga akan memberikan kesan tertentu 

kepada klien, klien akan merasa bahwa dirinya sedang 

berhadapan dengan orang yang mengendali atau 

mengintrogasinya. Keadaan ini akan membuat klien takut dan 

ragu-ragu mengemukakan masalahnya. 

Sikap duduk yang diharapkan adalah berhadapan dengan 

klien. Bila konselor duduk di sebelah kursi yang mempunyai 

sandaran, maka konselor hendaknya tidak duduk bersandar, 

rileks, ataupun menghadapi klien dengan posisi yang sedikit 

memiring. Konselor harus duduk dengan sikap yang 

menunjukan penerimaan dan keseriusannya dalam mengikuti 

dan membahas permasalahan klien, sehingga proses konseling 

tidak dijalani oleh konselor dengan suasana santai, melainkan 

betul-betul merupakan usaha yang penuh ketulusan untuk 

membentu klien. Sikap duduk konselor bisa berbentuk sedikit 

condong kedepan dan tanpa memegang sesuatu apapun 

ditangannya. 
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c) Ekspresi Wajah 

Ekspresi wajah biasanya membawa dampak besar 

terhadap pelibatan diri. Ekspresi wajah kita memberikan tanda-

tanda yang jelas tentang apa yang sedang kita pikirkan dan 

tentang sikap kita terhadap sesuatu. Tentu saja kita ingin 

menunjukkan ekspresi ketertarikan, kepedulian, dan 

keprihatinan. juga, kita ingin menghindari ekspresi wajah yang 

menunjukkan kesan penilaian-penilaian negatif terhadap lawan 

berbicara kita atau terhadap yang ia bicarakan.
9
 

Banyak informasi wajah disampaikan melalui mulut dan 

alis. Ekspresi wajah ramah dan rileks, yang disertai oleh 

senyuman disaat yang tepat, contohnya biasanya 

mendemonstrasikan ketertarikan. Tetapi, selama klien 

berbicara ekspresi wajah kita keterampilan konseling perlu 

menunjukkan bahwa kita mengerti apa yang diucapkannya. 

Sebagai contoh, jika klien serius, menangis atau marah, 

keterampilan konseling perlu menyesuaikan ekspresi wajahnya 

untuk menunjukkan bahwa perasaan klien dipahami. Tetapi, ini 

harus dilakukan dengan tepat, baik sebagai respon terhadap 

sifat dan intensitas emosional maupun terhadap bagaimana 

klien bereaksi.
10

 

  

                                                           
9
Kathryn Gildard dan David Gildard, Op Cit. h. 65 

10
Richard Nelson-Jones. Pengantar Ketarampilan Konseling. Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar. (2012). h. 89 
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d) Tangan 

Variasi gerakan tangan/lengan spontan berubah ubah, 

menggunakan tangan sebagai isyarat, gerakan tangan untuk 

menekankan ucapan.
11

 Gerak gerik tangan untuk memperkuat 

apa yang diugkapkan secara verbal. Gerak gerik semacam itu 

banyak variasinya dan mengandung macam-macam makna. 

Perlu diketahui gerakan tangan ini juga berkaitan dengan 

gerakan sentuhan untuk menunjang gerakan non verbal. Namun 

perlu diingat, bahwa kontak fisik antara konselor dengan klien 

secara potensial dapat membahayakan, lebih-lebih dalam 

lingkup kebudayaan yang cenderung menghindari kontak fisik 

selain berjabat tangan sebagai tanda salam, apa lagi kontak 

fisik diantara orang yang berlainan jenis, termasuk orang 

dewasa terhadap anak. Maka disarankan supaya konselor 

mengendalikan diri dalam menggunakan sentuhan sebagai 

tanda pengertian dan perhatian, jangan menyentuh dengan cara 

yang dapat ditafsirkan sebagai pelecehan seksual oleh pihak 

yang mencari-cari kesalahan. 

e) Anggukan Kepala 

Anggukan kepala adalah untuk menyatakan penerimaan 

dan menunjukkan pengertian. Dalam artian lain anggukan 

kepala ini juga bisa berarti bahwa kita setuju terhadap suatu 

                                                           
11

Sofyan S Willis. Op Cit.h. 160 
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pernyataan. Dalam hal ini boleh juga menyertai kata-kata yang 

bertujuan membimbing.
12

 

3)  Bahasa Lisan (Verbal) 

Bahasa lisan yakni mendengarkan, sikap diam,dan empati, 

menggunakan bahasa yang sopan sesuai budaya setempat. Ada 

beberapa bentuk bahasa lisan dalam teknik attending.  

a) Mendengarkan 

Peran utama seorang guru pembimbing atau konselor 

adalah sebagai pendengar. Dengan menyimak apa yang di 

katakan klien, konselor akan dapat membantunya mengurangi 

kebingungannya, mengenali dilema-dilemanya, menelusuri 

kemungkinan-kemungkinan pilihan baginya dan ahirnya 

keluar dari sesi konseling dengan perasaan bahwa ia telah 

mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari situ. 

Dalam tahapan ini ketika klien mulai berbicara tentang 

problem-problemnya, konselor dapat merespon menggunakan 

respon-respon minimal, parafrasa, dan refleksi-refleksi 

perasaan. Dengan melakukan hal ini, konselor dapat 

mendorong klien untuk mengungkapkan apa yang 

mengganggu pikirannya dengan caranya sendiri dan langkah-

langkah yang diambilnya sendiri tanpa penyelaan-penyelaan 

yang tidak perlu terhadap proses tersebut oleh konselor. 

                                                           
12

W. S. Wingkel dan M.M Srihastuti. Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan. 

Yogyakarta : Media Abadi. (2004). h.387 
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Dengan demikian, cerita klien terungkap antara hubungan 

klien dengan konselor berkembang sementara klien merasa 

dihargai oleh konselor yang mendengarkannya secara aktif. 

Cara terbaik membantu seseorang merasa dihargai 

adalah mendengarkan masalah-masalahnya secara aktif, 

berfokus, dan penuh perhatian. Dengan menunjukkan 

keseriusan, kepedulian, dan kesabaran dalam 

mendengarkannya, kita niscaya dapat mendorongnya 

melanjutkan pembicaraannya hingga klien dapat 

mengeksplorasikan seluruh masalah yang menghantuinya. 

1)   Menunjukkan kepadanya bahwa kita sedang 

mendengarkan. 

2) Menunjukkan kepadanya bahwa kita telah mendengarkan 

dan memahami apa yang dikatakannya.
13

 

b) Sikap Diam 

Sikap diam untuk memberikan kesempatan kepada 

klien berbicara secara leluasa,mengatur pikirannya atau 

memenangkan diri. Bila klien diam mungkin konselor ikut 

berdiam diri, namun lamanya tergantung pada makna yang 

terkandung dalam diamnya konseli, misalnya konseli merasa 

sulit mengungkapkan perasaannya, malu untuk berbicara, 

antipasti terhadap konselor, karna sikap bermusuhan, binggung 

                                                           
13

Kathryn Geldard dan David  Geldard. Membantu memecahkan masalah orang lain 

dengan teknik konseling, Yogyakarta: pustaka pelajar. (2003)  h.99 
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dan mengharapkan saran atau bimbingan dari konselor,  lega 

sesudah menngungkapkan semua perasaannya. 

Biasanya seorang klien yang baru saja memberikan 

pernyataan yang sangat pribadi dan sangat memengaruhinya, 

ia akan perlu waktu untuk duduk diam dan merenungi apa 

yang baru saja dikatakannya . Ketika kelien diam, bersikap 

diam jugalah seperti yang dilakukannya sementara kita tetap 

mempertahankan kontak mata yang wajar terhadapnya, 

sehingga akan tanpak mendengarkan dengan ketertarikan 

tinggi. Jika kita memperhatikan gerakan klien dan 

berkonsentrasi, kita akan dapat mengetahui apakah dia sedang 

berfikir atau tidak. 

Willis mengatakan Attending yang baik ini sangat 

dibutuhkan karena dapat:  

1) Meningkatkan harga diri klien. 

2) Menciptakan Suasana yang aman dan, 

3) Mempermudah ekspresi perasaan klien dengan bebas.
14

 

 

 

2. Konseling Individual 

a. Pengertian Konseling Individual 

Layanan konseling perorangan yaitu layanan bimbingan dan 

konseling yang memungkinkan siswa (klien) mendapat layanan 

langsung tatap muka (secara perorangan) dengan guru pembimbing 

dalam rangka pembahasan dan pengentasan masalah pribadi yang 

                                                           
14

Namora Lumongga Lubis. Op Cit. h.92 
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dialami siswa.
15

 Konseling perorangan berlangsung dalam suasana 

komunikasi secara langsung antara konselor dan klien yang membahas 

berbagai masalah yang dialami klien tersebut
16

 

Konseling perorangan ini merupakan upaya layanan yang 

paling utama dalam pengentasan masalah klien. Ada beberapa teknik 

konseling yang perlu dikuasai guru pembimbing jika menginginkan 

proses konseling perorangan berjalan sukses. Demikian juga ada 

beberapa tahap yang mestinya dilakukan mulai tahap 

pengantaran,penjelajahan masalah, penafsiran, intervensi sampai 

pengevaluasian.
17

 

b. Tujuan Konseling Individual 

Tujuan layanan konseling perorangan (individual) adalah agar 

klien memahami kondisi dirinya sendiri, lingkungannya, permasalahan 

yang dialami,kekuatan dan kelemahan dirinya sehingga klien mampu 

mengatasinya. Dengan perkataan ini konseling perorangan bertujuan 

untuk mengantaskan masalah yang dialami klien.  

Secara lebih khusus, tujuan layanan konseling individual adalah 

merujuk kepada fungsi-fungsi bimbingan dan konseling sebagaimana 

telah dikemukakan. Pertama, merujuk kepada fungsi pemahaman, 

maka tujuan layanan konseling adalah agar klien memahami seluk 

                                                           
15

Suhertina. Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling. Pekanbaru: CV.Mutiara Pesisir 

Sumatra. .(2014).h. 126 
16

Tohirin. Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah.Jakarta: PT Raja 

Grafindo. 2008). h. 164 
17

Suhertina. Penyusunan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah.Pekanbaru:CV 

Mutiara Pesisir Sumatra. (2015). h.30 
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beluk yang dialami secara mendalam dan komprehensif, positif, dan 

dinamis. Kedua, merujuk kepada fungsi pengentasan, maka layanan 

konseling individual bertujuan unntuk mengentaskan klien dari 

masalah yang dihadapinya. Ketiga, dilihat dari fungsi pengembangan 

dan pemeliharaan, tujuan layanan konseling individual adalah untuk 

mengembangkan potensi-potensi individu dan memelihara unsur-unsur 

positif yang ada pada diri klien.  

c. Etika Layanan Konseling Individual 

Munro dkk mengemukaakan tiga dasar etika konseling, yaitu 

kerahasian, keterbukaan, dan tanggung jawab pribadi klien.konseling 

yang berhasil dan bersifat etis apabila didasarkan pada ketiga hal itu.
18

 

1) Asas Kerahasiaan 

Tidak pelak lagi, hubungan interpersonal yang amat intens 

sanggup membongkar berbagai isi pribadi yang paling dalam 

sekalipun terutama pada sisi klien. Untuk asas kerahasiaan menjadi 

jaminannya. Segenap rahasia pribadi klien yang terbongkar 

menjadi tanggung jawab penuh konselor untuk melindunginya. 

Keyakinan klien akan adanya perlindungan yang demikian itu 

menjadi jaminan untuk suksesnya pelayanan. 

Menurut Munro dalam Soli Abimanyu dan Thayep Manrihu, 

dalam hal kerahasian ada beberapa hal penting yang perlu 

diperhatikan yaitu: 
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Prayitno. Dasar-dasar Bimbingan Konseling. Jakarta: PT.Rineka Cipta. (2008).h. 290 
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a) Klien sebaiknya dapat mengetahui tentang bagaimana 

kedudukan sehubungan dengan kerahasiaan itu. 

b) Konselor hendaknya terlebih dahulu meminta izin dari klien 

jika dalam upaya yang diberikan oleh konselor itu diperlukan 

konsultasi atau alih tangan kasus. 

c) Jika klien menghendaki agar keterangan tertentu harus 

dirahasiakan, maka konselor haruslah menghargai permintaan 

itu dengan sebaik-baiknya 

d) Sebaiknya kerahasiaan suatu keterangan tidakdapat dijamin 

karena adanya tuntutan hukum atau pertimbangan-

pertimbangan lain yang mungkin dapat membahayakan diri 

klien maupun kepada orang lain, maka klien harus 

diberitahukan dengan segera. 

e) Catatan keterangan-keterangan tertentu yang sifatnya sangat 

pribadi sekali dan dirasakan sulit dijamin kerahasiaannya oleh 

konselor, sebaiknya jangan dipersiapkan atau hendaknya 

dimusnakhan apabila hubungan konseling telah selesai atau 

dihentikan. 

f) Apabila konselor diperbolehkan oleh klien untuk mencatat 

keterangan-keterangan penting waktu berada dalam hubungan 

konseling, maka konselor sebaiknya memperhatikan catatan itu 
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atau mungkin dapat juga meminta klien menuliskan sendiri 

keterangan yang dimaksud.
19

 

2) Kesukarelaan dan Keterbukaan 

Kesukarelaan penuh klien untuk menjalani proses layanan 

konseling individual bersama konselor menjadi buah dari 

terjaminnya kerahasiaan pribadi klien. Dengan demikian 

kerahasiaan-kesukarelaan menjadi unsure dwi-tunggalyang 

mengantarkan klien karena proses layanan konseling individual. 

3) Keputusan Diambil oleh Klien Sendiri 

Inilah asas yang secara langsung menunjang kemandirian 

klien. Berkat rangsangan dan dorongan konselor agar klien 

berfikir, menganalisis, menilai, dan menyimpulkan sendiri, 

mempersepsi, merasakan dan bersikap sendiri atas apa yang ada 

pada diri sendiri dan lingkungannya. Akhirnya klien mampu 

mengambil keputusan sendiri berikit menanggung resiko yang 

mungkin ada sebagian akibat keputusan tersebut. 

d. Teknik Layanan Konseling Individual 

Dalam konseling terdapat hubungan yang dinamis dan khusus, 

karena dalam interaksi tersebut, konseli merasa diterima dan 

dimengerti oleh konselor. Dalam hubungan ini, konselor menerima 

konseli secara pribadi dan tidak memberikan penilaian, konseli merasa 

ada orang lain yang dapat mengerti masalah pribadinya dan mau 
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Soli Abimanyu dan Thayeb Manriihu. Teknik  Labor Konseling, Jakarta: Permendikbud. 

(2001).  h.59 
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membantu memecahkannya. Konselor dan konseli saling belajar dalam 

pengalaman hubungan yang bersifat khusus dan pribadi.  

Implementasi teknik layanan konseling individual bisa merujuk 

kepada teknik-teknik konseling secara umum. Konseling yang efektif 

bisa diwujudkan melalui penerapan berbagai teknik secara tepat (high 

touch) terlebih apabila dukungan oleh teknik-teknik yang bernuansa 

high tech. 

Banyak teknik yang digunakan dalam konseling individual 

yaitu: 

1) Menghampiri klien (Attending) 

2) Empati 

3) Refleksi 

4) Eksplorasi 

5) Menangkap pesan utama 

6) Bertanya untuk membuka percakapan 

7) Bertanya tertutup 

8) Dorongan minimal 

9) Interpretasi 

10) Mengarahkan 

11) Menyimpulkan sementara.
20
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3. Harga diri (Self-esteem) 

a. Pengertian Harga Diri 

Harga diri mengandung arti suatu hasil penilaian terhadap 

dirinya sendiri yang diungkapkan dalam sikap-sikap yang dapat 

bersifat positif dan negatif. Bagaimana seseorang menilai tentang 

dirinya akan mempengaruhi perilaku dalam kehidupannya sehari-hari. 

Harga diri yang positif akan membangkitkan rasa percaya diri, 

penghargaan diri, rasa yakin akan kemampuan diri, rasa berguna serta 

rasa bahwa kehadirannya diperlukan di dunia ini. 
21

 

Baron dan Byrne berpendapat bahwa harga diri  merupakan 

evaluasi diri yang dibuat oleh setiap individu, sikap seseorang terhadap 

dirinya sendiri dalam rentang dimensi positif-negatif.
22

 

Self-esstem adalah penghargaan diri merupakan hasil evaluasi 

tentang diri kita sendiri. Artinya, kita tidak hanya menilai seperti apa 

diri kita sendiri tetapi juga menilai kualitas-kualitas diri kita. 
23

 

Wood , Heimpel, & Michela, Shelly E. Taylor, Letitia Anne 

Peplau, David O sears, menyatakan: 

Orang yang memiliki tingkat penghargaan diri yang tinggi 

biasanya memiliki pemahaman yang jelas tentang kualitas 

personalnya. Mereka menganggap diri mereka baik, punya 

tujuan yang tepat,menggunakan umpan balik dengan cara yang 

memperkaya wawasan, dan menikmati pengalaman-

pengalaman positif, serta bisa mengatasi situasi sulit. 
24
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 Tambunan, Raymond. 2001.Harga diri remaja. 

http://www.epsikologi.com/remaja/240901.htm diakses tanggal 09 Februari 2012 
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Maslow mengatakan bahwa ada dua bentuk kebutuhan terhadap 

harga diri: bentuk yang lemah dan bentuk yang kuat. Bentuk yang 

lemah adalah kebutuhan kita untuk dihargai orang lain, kebutuhan 

terhadap status, kemuliaan, kehormatan, perhatian, reputasi, apresiasi 

bahkan dominasi. Sementara yang kuat adalah kebutuhan kita untuk 

percaya diri, kompetensi, kesuksesan, independensi dan kebebasan. 

Bentuk kedua ini lebih kuat karena sekali didapat kita tidak mudah 

melepaskannya, berbeda dengan kebutuhan kita akan penghargaan 

orang lain. Bentuk negatif dari kebutuhan harga diri ini adalah rendah 

diri dan kompleks inferioritas.
25

 

Jika seseorang telah merasa diakui, maka dia akan 

mengembangkan kebutuhan akan perasaan berharga. Kebutuhan ini 

meliputi dua kategori yaitu : (1) harga diri (Self esteem), yang 

meliputi: kepercayaan diri, kompetensi, kecukupan, prestasi dan 

kebebasan, dan (2) penghargaan dari orang lain (esteem from other 

people), yang meliputi pengakuan, perhatian, prestise, respek dan 

kedudukan (status). Memperoleh kepuasan dari kebutuhan ini 

memungkinkan seseorang memiliki rasa percaya diri akan kemampuan 

dan penampilannya menjadi lebih kompeten dan produktif dalam 

semua aspek kehiduapan. Sebaliknya apabila seseorang mengalami 

kegagalan, atau mengalami “ lack of self esteem”, maka dia akan 

mengalami perasaan rendah diri , tak berdaya, tak bersemangat, dan 
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kurang percaya diri akan kemampuannya untuk mengatasi masalah 

kehidupan yang dihadapinya. 
26

 

b. Aspek Harga Diri 

Penghargaan atas diri memiliki dua aspek yang saling berkaitan: 

1) Perasaan bahwa diri kita efektif (keefektifan diri), berarti 

keyakinan dalam berfungsinya pemikiran, kemampuan untuk 

berfikir,proses menilai,memilih, memutuskan, keyakinan dalam 

kemampuan untuk memahamai fakta-fakta yang berada dalam 

batasan minat dan kebutuhan, kepercayaan diri yang kognitif, dan 

kendala diri yang kognitif. 

2) Perasaan bahwa diri kita berharga (rasa harga diri), berarti jaminan 

di pihak individu,satu sikap tegas menuju hak individu untuk hidup 

dan berbahagia, kenyamanan dalam menegaskan pemikiran, 

keinginan dan kebutuhan,perasaan bahwa sukacita adalah warisan 

individu yang paling alami. 

Jadi orang yang memiliki harga diri yang baik adalah mereka 

yang memiliki keyakinan dan kefektifan pada dirinya dan merasa 

dirinya pantas untuk mendapatkan sesuatu yang baik dan bernilai.  

c. Wujud Penghargaan Diri 

Penghargaan diri menceriminkan perwajahan, bentuk, cara 

berbicara dan gerak yang dilakukan seseorang selama ini. Penghargaan 

diri sendiri mengurangi  pembicaraan tentang kesenangan atau 
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kekurangan secara langsung dan apa adanya, sehingga orang tersebut 

dekat  dengan kenyataan disekelilingnya. Penghargaan diri itu sendiri 

sesuai dengan segenap pengalaman seseorang dalam memberi dan 

menerima pujian, mengungkapkan cinta kasih,penghargaan dan 

sejenisnya. 

Penghargaan diri terbuka terhadap kritik dan mengakui segenap 

kesalahan sebab penghargaan diri seseorang tidak terkait dengan imej 

untuk menjadi sempurna. Penghargaan diri mencerminkan perkataan 

serta kegiatan seseorang yang merefleksikan bahwa semua orang tidak 

berada dalam posisi saling berhadapan. Penghargaan diri sendiri berada 

dalam nuansa harmonis diantara ucapan dan perbuatan, rupa, suara, 

dan tindakan seseorang.
27

 

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga diri 

Harga diri memerlukan proses yang dibentuk sejak lahir karena 

itu dipengaruhi oleh banyak hal sepanjang hidup, baik dari luar 

individu maupun dari dalam individu itu sendiri. Harga diri dalam 

perkembangannya terbentuk dari hasil interaksi individu dengan 

lingkungan dan atas sejumlah penghargaan penerimaan, dan pengertian 

orang lain terhadap dirinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi harga 

diri diantaranya jenis kelamin, intelegensi, kondisi fisik, lingkungan 

keluarga, dan lingkungan sosial. 
28
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e. Ciri-ciri individu yang memiliki harga diri 

Coopwesmith (dalam Ninik Wahyuni) menemukan beberapa 

karakteristik individu dengan harga diri tinggi, yaitu: 

1) Aktif dan ekspresif. Perilakunya cenderung aktif dan mampu 

mengekspresikan kemauannya, sehingga cenderung sukses 

dibidang akademis maupun dalam lingkungan sosialnya. 

2) Dalam kelompok diskusi lebih suka memimpin daripada hanya 

menjadi pendengar dan suka mengeluarkan pendapat 

3) Tidak takut menghadapi adanya pertentangan atau perdebatan 

4) Tidak peka terhadap kritik  

5) Peduli terhadap fenomena sosial 

6) Memiliki keyakinan dapat meraih kesuksesan 

7) Bersikap terbuka dengan orang lain 

8) Optimis 

Sedangkan karakteristik individu yang yang memiliki harga diri 

rendah, adalah: 

1) Sering merasa putus asa 

2) Tidak mampu mempertahakan diri sehingga bersikap mengalah 

3) Tidak mampu menyikapi kelemahan 

4) Sering merasa ketakutan didalam kelompok sosial 

5) Cenderung menutup diri 

6) Pemalu  

7) Peka dengan kritik orang lain.
29
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B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan adalah yang digunakan sebagai perbandingan 

dan menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan 

bahwa penelitan yang penulis lakukan benar-benar belum pernah dilakukan 

oleh orang lain. Penelitian terdahulu yang relevan pernah dilakukan oleh :  

1. Atih Asfami, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sultan Syarif 

Kasim Riau pada tahun 2015, meneliti tentang Penerapan Teknik Attending 

dalam Konseling Individual di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 

Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan proses konseling individual yang 

di lakukan guru pembimbing tergolong baik dan hasil rata-rata nilai angket 

67.8%. Namun, masih ada 32.2% yang menganggap guru pembimbing 

perlu memperbaiki teknik penerimaan (attending). 

2. Yuslimar, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sultan Syarif 

Kasim Riau pada tahun 2012. Meneliti tentang efektifitas layanan 

konseling individual dalam mengatasi kesulitan belajar siswa di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

layanan konseling individual dalam mengatasi kesulitan belajar siswa 

tergolong kurang baik dengan persentase 59,8 %. Sebab frekuensi jawaban 

ia sebanyak 382 dengan persentase 59,8 %. Sedangkan jawaban tidak 

sebanyak 256 kali dengan persentase 40,2 %, 59,8% ini termasuk kriteria 

41%-60% kurang baik.  

3. Nurhidayati, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sultan Syarif 

Kasim Riau pada tahun 2012. Meneliti tentang upaya guru bimbingan dan 
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konseling dalam meningkatkan self esteem siswa di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 12 Pekanbaru.  

Penelitian yang dilakukan Nurhidayati tersebut disatu sisi sama dengan 

penelitian ini, tapi pada sisi lain berbeda. Persamaan nya meneliti tentang 

self esteem siswa, sedangkan perbedaannya Nurhidayati meneliti self 

esteem siswa secara keseluruhan, dan penulis hanya meneliti tentang 

pengaruh perilaku attending terhadap harga diri (self esteem) siswa.  

4. Bani Suti Nasution, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan 

pada tahun 2017. Meneliti Tentang Mengatasi permasalahan belajar 

melalui konseling eklektik dengan Perilaku Attending pada siswa kelas IX 

B Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Penyabungan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa permasalahan belajar siswa dan kegiatan guru dapat 

teratasi setelah menerapkan teknik Eklektif dan perilaku Attending pada 

mata pelajaran Bimbingan Konseling (BK). Sampel dalam penelitian 

sebanyak 3 orang yaitu berasal dari kelas IX-B. Pada siklus I menunjukkan 

rata-rata 30.83 dengan predikat (kurang sekali), pada siklus II 43.33 dengan 

predikat (kurang) dan pada siklus III 62.50 dengan predikat (sedang). Data 

hasil observasi kegiatan guru mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan, pada siklus I menunnjukkan 40 dengan predikat (kurang), pada 

siklus II menunjukkan 55 dengan predikat (kurang) dan pada siklus III 

menunjukkan rata-rata 87 dengan predikat (baik). 

5. L. Mahmida Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Antasari Banjarmasin pada tahun 2015. Meneliti tentang Keterampilan 
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Attending dan Eksplorasi oleh Guru Bimbingan dan Konseling dalam 

proses konseling di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Banjarmasin. 

Penelitian yang dilakukan L. Mahmida tersebut disatu sisi sama dengan 

penelitian ini, tapi pada sisi lain berbeda. Persamaan nya meneliti tentang 

Perilaku Attending, sedangkan perbedaannya L. Mahmida meneliti 

keterampilan attending dan eksplorasi dalam proses konseling, dan penulis 

hanya meneliti tentang pengaruh perilaku attending terhadap harga diri (self 

esteem) siswa.  

6. Darmawati Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Khairun pada tahun 

2017. Meneliti tentang implementasi teknik konseling eklektik perilaku 

attending untuk merubah kebiasaan merokok siswa IX D Sekolah 

Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Ternate Tahun ajaran 2016/2017. 

Penelitian yang dilakukan Darmawati tersebut disatu sisi sama dengan 

penelitian ini, tapi pada sisi lain berbeda. persamaannya meneliti tentang 

perilaku Attending, sedangkan perbedaannya Darmawati meneliti tentang 

implementasi teknik konseling eklektik perilaku attending untuk merubah 

kebiasaan merokok dan penulis hanya meneliti tentang pengaruh perilaku 

attending terhadap harga diri (self esteem) siswa.  

 

C. Konsep Operasional 

Konsep kajian ini berkenaan dengan Pengaruh perilaku attending 

terhadap harga diri siswa mengikuti layanan konseling individual . Perilaku  

Attending yaitu suatu keterampilan menghampiri, menyapa ,dan membuat 

klien betah dan mau berbicara dengan konselor. Konseling individual yaitu 
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layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa (klien) 

mendapat layanan langsung tatap muka (secara perorangan) dengan guru 

pembimbing dalam rangka pembahasan dan pengentasan masalah pribadi 

yang dialami siswa.  Harga diri (Self-esstem) adalah penghargaan diri 

merupakan hasil evaluasi tentang diri kita sendiri. Artinya, kita tidak hanya 

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

kita. Konselor akan memberikan perhatian yang penuh kepada klien, sehingga 

klien merasa dihargai oleh konselor , karena klien merasa dihargai maka klien 

merasa harga diri klien ada dan meningkat.  

Berdasarkan konsep tersebut yang dimaksud dengan Pengaruh perilaku 

attending terhadap harga diri siswa mengikuti layanan konseling individual 

adalah segala usaha yang dilakukan guru pembimbing seperti menyapa, 

menghampiri klien dalam rangka pengentasan masalah yang dialami klien dan  

mendengarkan permasalahan klien secara penuh sehingga klien merasa bahwa 

ia dihargai oleh konselor. Sehubungan dengan itu maka: 

1. Perilaku Attending (Variabel X) 

Adapun indikator keterampilan attending adalah: 

a. Guru Bimbingan dan Konseling melakukan kontak mata dalam proses 

konseling.  

b. Guru Bimbingan dan Konseling melakukan anggukan jika setuju. 

c. Guru Bimbingan dan Konseling menampilkan ekspresi wajah yang 

baik saat melakukan konseling individual. 
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d. Guru Bimbingan dan Konseling menerapkan sikap duduk yang baik 

saat konseling individual. 

e. Siswa melihat Guru Bimbingan dan Konseling empati dengan masalah 

yang dihadapi klien. 

f. Siswa melihat guru Bimbingan dan Konseling melakukan kontak mata, 

menerapkan sikap duduk yang baik, menampilkan ekspresi wajah yang 

baik, melakukan anggukan jika setuju, melakukan gerakan tangan pada 

saat konseling individual. 

g. Siswa melihat permasalahannya direspon oleh guru Bimbingan dan 

Konseling 

h. Siswa merasa harga dirinya ada dan meningkat 

 

2. Harga diri siswa mengikuti layanan konseling individual (Variabel Y) 

Adapun Indikator dari Harga diri adalah : 

a. Siswa merasa nyaman ketika berada di dekat guru bimbingan 

konseling 

b. Siswa merasa percaya dirinya ada dan  meningkat 

c. Siswa berani mengungkapkan perasaan yang dialami 

d. Bersikap terbuka dengan orang lain 

e. Memiliki keyakinan yang tinggi 

f. Siswa merasa keberadaannya sangat diakui 
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D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi 

Asumsi yang diajukan dalam penelitian ini adalah perilaku 

attending terhadap harga diri siswa.  

2.  Hipotesis  

Hipotesis dapat diartikan sebagai rumusan jawaban atau 

kesimpulan sementara yang harus di uji dengan data  yang terkumpul 

melalui kegiatan penelitian. 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan 

peneliti, sampai terbukti melalui adanya data yang lampau, setelah 

menetapkan anggapan dasar membuat teori sementara yang kebenarannya 

masih perlu diuji. 
30

 

Berdasarkan kajian teori dan dasar pemikiran di atas hipotesis dari 

penelitian ini adalah : 

Ha  :  Ada pengaruh yang signifikan antara perilaku attending   terhadap 

harga diri siswa mengikuti layanan konseling individual di 

Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Pekanbaru. 

Ho :  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara perilaku attending 

terhadap harga diri siswa mengikuti layanan konseling individual 

di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Pekanbaru. 
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