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BAB I

PENDAHULIAN

A. Latar Belakang

Penerimaan diri merupakan suatu kemampuan individu untuk dapat

melakukan penerimaan terhadap diri sendiri. Hasil analisis atau penilaian

terhadap diri sendiri akan dijadikan dasar bagi seorang individu untuk dapat

mengambil suatu keputusan dalam rangka penerimaan diri terhadap

keberadaan diri sendiri.1

Penerimaan diri merupakan suatu keadaan dimana seseorang memiliki

sikap yang positif terhadap diri sendiri, mengakui dan menerima berbagai

aspek diri termasuk kualitas baik buruk yang ada pada diri sendiri dan

memandang terhadap kehidupan realita yang dijalani. Orang yang memiliki

penerimaan diri akan mengembangkan sikap positif terhadap dirinya sendiri

maupun lingkungan yang di hadapinya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa penerimaan diri

merupakan suatu kemampuan individu untuk dapat melakukan penerimaan

terhadap keberadaan diri sendiri dan suatu sikap memandang diri sendiri

sebagaimana adanya dan memerlakukannya secara baik disertai rasa senang

serta sambil terus mengusahakan kemajuannya.

Penerimaan diri merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi

individu terutama dalam proses aktualisasi dirinya. Dengan adanya

1 Dariyo Agoes, Psikologi Anak Usia Tiga Tahun Pertama, (Jakarta: PT Refika Aditama,
2007), hlm. 205
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penerimaan diri akan membantu individu untuk dapat berfungsi secara ideal

sehingga individu dapat mengembangkan segala kemampuan dan potensi

yang dimiliki secara optimal. Apabila peserta didik memiliki penerimaan diri

yang rendah, ia akan merasa  minder saat berinteraksi dengan lingkungannya,

sulit untuk menyesuaikan diri sehingga tidak dapat mengembangkan

potensinya dengan baik.

Siswa yang memiliki penerimaan diri kurang baik akan sangat rentan

menjadi tertekan dan mengalami kesulitan dalam memusatkan konsentrasi

pikiran, melemahkan motivasi dan daya juang siswa. Pada akhirnya siswa

tidak mampu mengaktualisasikan kemampuannya dalam mengembangkan

diri dengan baik dan mempunyai konsep diri yang buruk. Hal ini sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Muryantinah mengemukakan bahwa

dengan mengenali diri akan membuat seseorang lebih menerima dirinya dan

dengan adanya penerimaan diri tersebut akan membantu untuk proses

penyesuaian diri.2

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Ratih Wulandari, juga

menunjukkan bahwa penerimaan diri berperan besar dalam membentuk

konsep diri remaja.3 Hasil yang senada juga pada penelitian yang dilakukan

oleh Oktaviana, mengungkapkan bahwa penerimaan diri memiliki hubungan

dengan konsep diri remaja putri, dimana semakin tinggi remaja putri mampu

2 Muryantinah, Sofia dan Fadilah Helmi, Evektifitas Pelatihan Pengenalan Diri Terhadap
Peningkatkan Penerimaan Diri dan Harga Diri. Jurnal Psikologi.Vol. 25 No. 2, 1998, hlm. 47

3 Ayu Ratih Wulandari dan Luth Kadek, Peran Penerimaan Diri dan Dukungan Sosial
Terhadap Konsep Diri Remaja yang Tinggal di Panti Asuhan di Bali. Jurnal Psikologi. Vol. 3 No.
3, 2016, hlm. 509-518
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menerima perubahan dalam tubuhnya semakin tinggi pula konsep dirinya.4

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa semakin

baik seseorang dapat menerima dirinya, maka semakin baik pula penyesuaian

diri dan sosialnya.

Masa remaja merupakan masa transisi dari masa anak-anak ke masa

dewasa. Harter dan Lee dalam Santrock mengemukakan bahwa remaja sering

menampilkan diri secara palsu. Alasan yang mendorong remaja untuk

menampilkan diri secara palsu adalah karena ingin memberi kesan yang baik

atau untuk mencoba berbagai perilaku atau peran baru. Mereka mungkin

mengetahui diri mereka yang sebenarnya atau orang memaksa mereka untuk

berperilaku secara palsu.5 Priode masa remaja sangat penting dalam

kehidupan individu, khusunya dalam membentuk kepribadian seseorang

sehingga setiap siswa memerlukan penerimaan diri suapaya mereka dapat

berkembang secara optimal dan menampilkan diri apa adanya.

Guru Bimbingan dan Konseling sangat berperan penting dalam

meningkatkan penerimaan diri siswa. Bimbingan dan konseling memiliki

enam bidang bimbingan yang menjadi isi kegiatan bimbingan konseling di

sekolah yaitu bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, karir, kehidupan

beragama dan kehidupan berkeluarga. Keenam bidang bimbingan tersebut

dilaksanakan dalam sembilan layanan yaitu, layanan orientasi, layanan

informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan konten, layanan

4 Oktaviana, R. Hubungan antara Penerimaan Diri Terhadap Ciri-ciri Perkembangan
Sekunder dengan Konsep Diri pada Remaja Putri SLTPN 10 Yogyakarta. Jurna Psikologi, Vol. 1
No. 2, 2004, hlm 1-11

5 John W. Santrock, Remaja, (Jakarta: Erlanggga, 2007), hlm. 179-180
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bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konseling

perorangan, layanan mediasi, dan layanan konsultasi. Untuk menunjang

kelancaran pemberian layanan-layanan tersebut, maka perlu dilaksanakannya

berbagai kegiatan pendukung yang mencakup aplikasi instrumentasi,

himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah dan alih tangan kasus.6

Salah satu layanan bimbingan dan konseling yang dapat meningkatkan

penerimaan diri siswa adalah dengan memanfaatkan layanan konseling

kelompok. Layanan konseling kelompok adalah suatu upaya pemberian

bantuan kepada individu yang mengalami masalah-masalah pribadi melalui

kegiatan kelompok agar tercapai perkembangan yang optimal.7 Dalam

prosesnya, konseling kelompok dapat membicarakan beberapa masalah

seperti kemampuan dalam membangun hubungan komunikasi,

pengembangan harga diri, dan keterampilan-keterampilan dalam mengatasi

masalah. Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa konseling kelompok

adalah proses konseling yang dilakukan dalam situasi kelompok, dimana

konselor berinteraksi dengan konseli dalam bentuk kelompok yang dinamis

untuk menfasilitasi perkembangan individu dan membantu individu dalam

mengatasi masalah secara bersama-sama.

Dalam konseling kelompok ada berbagai macam pendekatan yang

dapat digunakan konselor sesuai dengan kondisi dan permasalahan klien.

Salah satu pendekatan tersebut adalah pendekatan rational emotive behaviour

6 Hilmi Fauziah, Bimbingan dan Konseling, (Bandung: Hakim Publishing, 2015), hlm. 43
7 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integritas),

(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 172
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therapy. Konseling kelompok pendekatan Rational Emotive Behaviour

Therapy dikembangkan oleh Albert Ellis pada 1950-an yang menekankan

pada pentingnya peran pikiran pada tingkah laku. Pada awalnya pendekatan

ini disebut dengan Rational Terapi (RT). Kemudian Ellis mengubahnya

menjadi Rational Emotive Therapy (RET) pada 1961. Pada 1993, dalam

Newsletteer yang dikeluarkan oleh The Institute for Rational Emotive

Therapy, Ellis mengumumkan bahwa ia mengganti nama RET menjadi

Rational Emotive Behaviour Therapy (REBT)8.

Rational Emotive Behaviour Therapy merupakan konseling yang

menekan kebersamaan dan reaksi antara berpikir dan akal sehat (rational

emotive), berperasaan (emoting), dan berprilaku (acting). Rational Emotive

Behaviour Therapy merupakan aliran psikoterapi yang berlandaskan bahwa

manusia terlahir dengan potensi. Baik berpikir rasional dan jujur maupun

untuk berpikir irasional dan jahat. Elis memandang manusia bersifat rasional

dan irasional. Dengan mengoptimalkan potensi intelektualnya, seseorang

dapat membebaskan dirinya dari gangguan emosional.9

Unsur utama rational emotive behaviour therapy adalah bahwa

berpikir dan emosi bukan dua proses yang terpisah. Pikiran dan emosi

merupakan dua hal yang tumpang tindih, keduanya merupakan hal yang

sama. Rational emotive behaviour therapy menekankan pada kebersamaan

8 Gantina Komalasari dkk. Teori dan Teknik Konseling, (Jakarta: PT Indeks, 2016), hlm.
201

9 Edi Kurnanto, Konseling Kelompok, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 67



6

dan interkasi antara berpikir dan akal sehat, perasaan-perasaan dan perilaku

atau tindakan. Dalam pendekatan ini konselor berusaha untuk dapat

mengubah cara berpikir, cara berperasaan, dan berperilaku irasional menjadi

rasional atau masuk akal. Dalam mengubah cara berpikir, konselor

memberikan petunjuk bahwa berpikir yang irasional atas kejadian atau jalan

perasaan konseli yang membahayakan dirinya sendiri. Oleh karena itu

berpikir yang rasional, maka individu akan dapat beraktivitas yang lain dan

tidak memikirkan masalahnya lagi.

Tujuan dari konseling pendekatan rational emotive behaviour therapy

adalah memperbaiki dan merubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan

serta pandangan-pandangan klien yang irasional dan tidak logis menjadi

pandangan rasional agar klien dapat mengembangkan diri, meningkatkan self-

actualization seoptimal mungkin melalui tingkah laku kognitif dan afektif

yang positif.10 Secara khusus bahwa rational emotive behaviour therapy akan

terjadi apabila ditandai dengan adanya perubahan dalam hal minat kepada diri

sendiri, pengarahan sosial, toleransi terhadap pihak lain, fleksibelitas

menerima ketidak pastian, komitmen terhadap sesuatu yang di luar dirinya,

berfikir ilmiah, penerimaan diri, berani mengambil resiko dan dapat

menerima kenyataan.11

10 Lilis Satriah, Bimbingan dan Konseling Kelompok, (Bandung: Fokusmedia, 2017), hlm.
51

11 Rasimin dan Muhammad Hamdi, Bimbingan dan Konseling Kelompok, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2018), hlm. 105
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Menurut Ellis konseling rational emotive behaviour therapy

menekankan pentingnya kerelaan menerima diri sendiri. Individu harus

menerima diri apa adanya, sebagaimana apa yang dicapai dan dihasilkan.

Manusia harus memiliki pandangan yang realistis tentang kekuatan dan

kelemahannya, manusia akan lebih berharga jika mereka dapat menerima,

menilai, dan meyakini diri mereka, bahkan ketika mereka kecewa dengan

peristiwa yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam kehidupannya.

Konseling rational emotive behaviour therapy memusatkan perhatian pada

upaya membantu individu untuk belajar memperoleh keterampilan yang

memudahkannya untuk membentuk pikiran-pikiran yang lebih rasional,

mengarahkan pada penerimaan diri dan kebahagiaan yang lebih besar dan

mendorong untuk kesanggupan untuk dapat lebih menikmati hidupnya.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa tujuan dari konseling kelompok

dengan pendekatan rational emotive behaviour therapy adalah untuk

mengubah pikiran yang irasional menjadi rasional. Pikiran yang rasional

ditandai denngan adanya perubahan dalam penerimaan diri. Seseorang yang

tidak bisa menerima dirinya dengan baik maka ia di katategorikan memiliki

pemikiran yang irasional dan apabila seseorang yang dapat menerima  dirinya

dengan baik makan ia dikategorikan seseorang yang memiliki pemikiran yang

rasional. Maka dari itu konseling kelompok pendekatan rational emotive

behaviour therapy teknik kognitif sesuai digunakan untuk meningkatkan

penerimaan diri seseorang.
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Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru merupakan salah satu

lembaga pendidikan yang telah melaksanakan kegiatan bimbingan dan

konseling. Kegiatan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang

sangat penting dalam sekolah untuk mencapai tujuan pembelajaran dan

pendidikan Nasional. Tujuan layanan bimbingan dan konseling membantu

siswa berkembang secara optimal baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar,

maupun perkembangan karir siswanya. Madrasah Aliah Darul Hikmah

Pekanbaru mempunyai satu guru bimbingan dan konseling yang bertugas dan

bertangung jawab untuk mengontrol maupun mengarahkan siswa menjadi

pribadi yang dapat menerima dirinya dengan baik. Dengan demikian siswa

mampu mengaktualisasikan diri di lingkungan masyarakat dengan baik.

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan di Madrasah

Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru, peneliti menemukan gejala-gejala sebagai

berikut:

1. 15 dari 30 orang siswa mengaku tidak bisa menyesuaiakan diri dengan

lingkungan sekolah.

2. Beberapa siswa mengaku kurang mampu menerima kritikan dari orang

lain.

3. 23 dari 30 orang siswa mengaku tidak memiliki kepercayaan terhadap

kemampuan yang mereka miliki.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian dengan judul: Efektivitas Layanan Konseling
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Kelompok dengan Pendekatan Rational emotive behaviour therapy Teknik

Kognitif untuk Meningkatkan Penerimaan Diri Siswa di Madrasah Aliyah

Darul Hikmah Pekanbaru.

B. Alasan Memilih Judul

1. Penerimaan diri merupakan faktor yang mempengaruhi penyesuaian

sosial siswa. Maka dari itu siswa yang kurang memiliki penerimaan diri

perlu untuk dibantu agar bisa menerima dirinya dengan baik.

2. Judul ini relevan dengan ilmu penulis  di Jurusan Bimbingan dan

Konseling.

3. Masalah-masalah yang dikaji penelitian terjangkau oleh penulis.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu

adanya penegasan istilah. Beberapa istilah yang terkai dengan judul penelitian

ini adalah efektivitas layanan konseling kelompok dengan pendekatan

rational emotive behaviour therapy teknik kognitif untuk meningkatkan

penerimaan diri di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru.

1. Layanan Konseling Kelompok

Konseling kelompok adalah proses konseling yang dilakukan

dalam situasi kelompok, dimana konselor berinteraksi dengan konseli

dalam bentuk kelompok yang dinamis untuk menfasilitasi perkembangan

individu atau membantu individu dalam mengatasi masalah yang
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dihadapi secara bersama-sama. Dalam prosesnya, konseling kelompok

dapat membicarakan beberapa masalah, seperti kemampuan dalam

membangun hubungan dan komunikasi, pengembangan harga diri, dan

keterampilan-keterampilan dalam mengatasi masalah.12

2. Pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam konseling

kelompok adalah Rational Emotive Behaviour Therapy. Rational emotive

adalah teori yang berusaha memahami manusia sebagaimana adanya.

Rational Emotive Behavior Therapy (dapat dideskripsikan sebagai corak

konseling yang menekankan kebersamaan dan reaksi antara berpikir dan

akal sehat (irasional emotive), berperasaan (emoting), dan berprilaku

(acting). REBT merupakan aliran psikoterapi yang berlandaskan bahwa

manusia terlahir dengan potensi. Baik berpikir rasional dan jujur maupun

berpikir irasional dan jahat. Ellis memandang manusia bersifat rasional

dan irasional. dengan mengoptimalkan kekuatan intelektualnya,

seseorang dapat membebaskan dirinya dari gangguan emosional.

3. Penerimaan Diri

Penerimaan diri iyalah suatu kemampuan individu untuk dapat

melakukan penerimaan terhadap diri sendiri. Hasil analisis atau penilaian

terhadap diri sendiri akan dijadikan dasar bagi seorang individu untuk

12 Ibid, hlm. 9
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dapat mengambil suatu keputusan dalam rangka penerimaan diri terhadap

keberadaan diri sendiri.13

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa penerimaan

diri merupakan suatu kemampuan individu untuk dapat melakukan

penerimaan terhadap keberadaan diri sendiri dan suatu sikap memandang

diri sendiri sebagaimana adanya dan memerlakukannya secara baik

disertai rasa senang serta sambil terus mengusahakan kemanjuannya.

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah diuraikan dapat

di temukan identifikasi masalah sebagai berikut:

a. Layanan konseling kelompok dengan pendekatan rational emotive

behaviour therapy teknik kognitif untuk meningkatkan penerimaan

diri siswa di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru belum

dilaksanakan secara optimal.

b. Belum dilaksanakan layanan konseling kelompok dengan pendekatan

rational emotive behaviour therapy teknik kognitif untuk

meningkatkan penerimaan diri siswa di Madrasah Aliyah Darul

Hikmah Pekanbaru.

c. Pelaksanaan layanan konseling kelompok di Madrasah Aliyah Darul

Hikmah Pekanbaru belum terlaksana secara optimal.

13 Dariyo Agoes, Op.Cit., hlm. 205
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d. Belum diketahui cara yang optimal untuk meningkatkan penerimaan

diri siswa di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru.

e. Belum diketahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan

konseling kelompok di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru.

f. Belum diketahui faktor yang mempengaruhi pendekatan rational

emotive behaviour therapy di Madrasah Aliyah Darul Hikmah

Pekanbaru.

g. Belum diketahui faktor yang mempengaruhi penerimaan di Madrasah

Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah ditemukan beberapa masalah

pada penelitian ini. Maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas

dalam kegiatan penelitian ini adalah efektivitas layanan konseling

kelompok dengan pendekatan Rational emotive behaviour therapy teknik

kogtinit untuk meningkatkan penerimaan diri Siswa di MadrasahAliyah

Darul Hikmah Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas

maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimana penerimaan diri siswa di Madrasah Aliyah Darul Hikmah

Pekanbaru?
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b. Bagaimana penerapan konseling kelompok pendekatan Rational

emotive behaviour therapy teknik kognitig di Madrasah Aliyah Darul

Hikmah Pekanbaru?

c. Apakah layanan konseling kelompok dengan pendekatan Rational

emotive behaviour therapy teknik kognitif efektif untuk

meningkatkan penerimaan diri siswa di Madrasah Aliyah Darul

Hikmah Pekanbaru?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui penerimaan diri siswa di Madrasah Aliyah Darul

Hikmah Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui penerapan konseling kelompok pendekatan

Rational emotive behaviour therapy teknik kognitif di Madrasah

Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru.

c. Untuk mengetahui layanan konseling kelompok dengan pendekatan

Rational emotive behaviour therapy teknik kognitif efektif untuk

meningkatkan penerimaan diri siswa di Madrasah Aliyah Darul

Hikmah Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi manfaat

yang ditinjau dari dua segi berikut, yaitu:
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a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan

positif pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan

khususnya  Bimbingan dan Konseling.

b. Bagi penulis, sebagai calon guru Bimbingan dan Konseling, penelitian

ini dilakukan agar peneliti mampu menerapkan metode yang tepat dan

cocok dalam menyelesaikan masalah peserta didik di sekolah.

c. Bagi lembaga, diharapkan pembahasan ini dapat memberikan

masukan dan referensi tentang metode dalam bimbingan dan

konseling untuk meningkatkan penerimaan diri.


