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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif.1 Dalam Kamus Bahasa

Indonesia, kata efektif mempunyai arti mempunyai efek, pengaruh atau

akibat.2 Maka efektivitas bisa diartikan seberapa tingkat keberhasilan yang

dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang

hendak dicapai. Seiring dengan itu pendapat lain juga menyatakan

efektivitas adalah keadaan yang menunjukkan sejauh mana yang

direncanakan dapat terlaksana atau tercapai dengan baik dan efesien.3

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa efektivitas

merupakan seberapa besar tingkat keberhasilan dari usaha yang telah

direncanakan dalam mencapai perubahaan yang diharapkan. Perubahan

yang timbul karena proses belajar yang efektif, yakni berdaya guna. Artinya

perubahan tersebut membawa pengaruh, makna, dan manfaat tertentu bagi

orang atau individu yang belajar.4

Evektivitas mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek

atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan

1 Lasa Hs, Kamus Kepustakawan Indonesia, (Yogyakarta: Kelompok Penerbit Pinus,
2009), hlm. 73

2 Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Umum, 2008), hlm. 325

3 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009),
hlm. 32

4 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Berbasis Integritas dan
Kompetisi), (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 94
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dengan maksud tertentu yang memang dikehendakinya, maka orang itu

dikatakan efektif jika menimbulkan akibat atau mempunyai maksud

sebagaimana yang dikehendaki. Dengan demikian dapat dipahami bahwa

sejauh mana efektivitas layanan konseling kelompok pendekatan rational

emotibe behaviour therapy teknik kognitif dalam meningkatkan penerimaan

diri siswa.

2. Konseling Kelompok

a. Pengertian 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.5

Gazda dalam Edi Kurnanto menjelaskan bahwa konseling

kelompok merupakan suatu proses interpersonal yang dinamis yang

memusatkan pada usaha dalam berfikir dan tingkah laku-tingkah laku,

serta melibatkan pada fungsi-fungsi terapi yang dimungkinkan, serta

berorientasi pada kenyataan-kenyataan, membersihkan jiwa, saling

percaya mempercayai, pemeliharaan, pengertian, penerimaan, dan

bantuan. Fungsi-fungsi dari terapi ini diciptakan dan dipelihara dalam

wadah kelompok kecil melalui sumbangan perorangan dalam anggota

kelompok sebaya dan konselor. Konseli-konseli dalam anggota

kelompok adalah individu normal yang mempunyai berbagai masalah

yang tidak memerlukan penaganan perubahan yang lebih lanjut.

5 Tohirin. Op. Cit., hlm. 172
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Konseling kelompok menggunakan interaksi kelompok untuk

meningkatkan pengertian dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan

tujuan-tujuan tertentu dan untuk mempelajari atau menghilangkan

sikap-sikap serta perilaku tertentu.6

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa

konseling kelompok adalah salah satu layanan bimbingan yang

dilakukan secara berkelompok dengan memanfaatkan dinamika

kelompok untuk membahas masalah pribadi dari setiap anggota

kelompok.

b. Fungsi Layanan Konseling Kelompok

Dengan memperhatihan definisi konseling kelompok

sebagaimana telah disebutkan di atas, konseling kelompok mempunyai

dua fungsi, yaitu fungsi kuratif dan preventif. Fungsi kuratif yaitu

layanan yang diarahkan untuk mengatasi persoalan yang dialami

individu, serta fungsi preventif yaitu layanan konseling yang diarahkan

untuk mencegah terjadinya persoalan pada diri individu.

Konseling kelompok bersifat pencegahan dan penyembuhan.

Konseling kelompok bersifat pencegahan, dalam arti bahwa individu

yang dibantu mempunyai kemampuan normal atau berfungsi secara

wajar dimasyarakat, tetapi memiliki beberapa kelemahan dalam

kehidupannya sehingga menganggu kelancaran berkomunikasi dengan

orang lain. Sedangkan, konseling kelompok bersifat penyembuhan

6 Edi Kurnanto, Op. Cit., hlm. 8
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dalam pengertian membantu individu untuk dapat keluar dari persoalan

yang dialaminya dengan cara memberikan kesempatan, dorongan, juga

pengarahan kepada individu untuk mengubah sikap dan perilakunya

agar selaras dengan lingkungannya. Artinya, bahwa penyembuan yang

dimaksud di sini adalah penyembuhan bukan persepsi pada individu

yang sakit, karena pada prinsipnya, obyek konseling adalah individu

yang normal, bukan individu yang sakit secara psikologis.7

c. Tujuan Konseling Kelompok

Tujuan umum konseling kelompok adalah berkembangnya

kekampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan komunikasi peserta

layanan. Dalam kaitan ini sering menjadi kenyataan bahwa kemampuan

bersosialisasi/berkomunikasi seseorang terganggu oleh perasaan,

pikiran, persepsi, wawasan dan sikap yang tidak objektif, sempit

terkukung serta tidak efektif. Melalui layanan konseling kelompok hal-

hal yang akan menganggu atau menghampiri perasaan diungkapkan,

dilongarkan, diiringi melalui berbagai cara.

Secara khusus konseling kelompok terfokus pada pembahasan

masalah pribadi individu peserta kegiatan layanan. Melalui layanan

konseling kelompok yang intensif dalam upaya pemecahan masalah

tersebut para peserta memperoleh dua tujuan sekaligus di samping

kemampuan berkomunikasi, yaitu terkembangkannya perasaa, pikiran,

wawasan dan sikap terarah, khususnya terkait masalah pribadi yang

7 Ibid, hlm. 9
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dialami dan tidak dibahas dalam kelompok kemampuan

berkomunikasi.8

Munro dan Dinkemeyer dalam Mochamad Nursalim

meringkaskan tujuan konseling kelompok sebagai berikut:

1) Membantu setiap anggota kelompok mengetahui dan memahami

dirinya sebagai upaya untuk membantu proses pencarian identitas.

2) Sebagai suatu hasil pemahaman diri serta pengembangan

penerimaan diri dan perasaan pribadi yang berharga.

3) Mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan

interpersonal yang memungkinkan konseli menangulangi tugas-

tugas dalam bidang sosial pribadi.

4) Mengembangkan kemampuan pengarahan diri, pemecahan

masalah, pengambilan keputusan, dan mentransfer kemampuan

tersebut dalam kotak sosial dan sekolah.

5) Mengembangkan sensitivitas terhadap keputusan orang lain dan

pengakuan tanggung jawab atas perilakunya sendiri sehingga

konseli lebih mampu megidentifikasi perasaan orang lain di

samping mengembangkan kemampuan yang lebih besar untuk

menjadi seseorang yang berempati.

6) Mengajarkan konseli untuk menjadi seorang pendengar yang

berempati (tidak hanya mendengar apa yang dikatakan, tetapi juga

merasakan perasaan yang menyertai perasaan tersebut).

8 Prayitno, Konseling Profesional yang Berhasil, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2017), hlm. 134
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7) Membantu konseli untuk menjadi dirinya sendiri.

8) Membantu setiap anggota konseling merumuskan tujuan khusus

yang dapat diukur dan diamati serta membantu setiap anggota

konseling membuat suatu komitmen kearah pencapaian tujuan.9

d. Materi Layanan

Konseling kelompok membahas masalah pribadi yang dialami

oleh masing-masing anggota kelompok. Satu persatu anggota kelompok

mengemukakan masalah pribadinya secara bebas, kemudian dipilih

mana yang akan dibahas dan dientaskan pertama, kedua, ketiga dan

seterusnya.

e. Asas dalam bimbingan kelompok

1) Kerahasiaan

Segala sesuatu yang dibahas dan muncul dalam kegiatan

kelompok hendaknya menjadi rahasia kelompok yang boleh

diketahui oleh anggota kelompok dan tidak disebarkan ke luar

kelompok. Seluruh anggota kelompok hendaknya menyadari

menyadari hal ini dan bertekad untuk melaksanakannya. Aplikasi

asas kerahasiaan lebih dirasakan penting dalam kegiatan konseling

kelompok mengingat pokok bahasan adalah masalah pribadi

anggota kelompok.

Disini posisi asas kerahasiaan sama posisinya seperti

layanan konseling perorangan. Pemimpin kelompok dengan

9 Mochamad Nursalim, Pengembangan Profesi Bimbingan dan Konseling, (Jakarta:
Erlangga, 2015), hlm. 144
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sungguh-sungguh memantapkan asas ini sehingga seluruh anggota

kelompok berkomitmen penuh untuk melaksanakannya.

2) Kesukarelaan

Kesukarelaan anggota kelompok dimulai sejak awal

rencana pembentukan kelompok oleh konselor/pemimpin

kelompok. Kesukarelaan terus-menerus dibina melalui upaya

pemimpin kelompok mengembangkan syarat-syarat kelompok

yang efektif dan penstrukturan tentang layanan konseling

kelompok. Dengan kesukarelaan anggota kelompok akan dapat

mewujudkan peran aktif diri mereka masing-masing untuk

mencapai tujuan layanan.

3) Asas-asas Lain

Dinamika kelompok dalam konseling kelompok semakin

intensif dan efektif apabila semua anggota kelompok secara penuh

menerapkan asas kegiatan dan keterbukaan. Mereka secara aktif

dan terbuka menampilkan diri tanpa rasa takut, malu ataupun ragu.

Dinamika kelompok semakin tinggi, berisi dan bervariasi.

Asas kekinian memberikan isi aktual dalam pembahasan

yang dilakukan. Anggota kelompok diminta mengemukakan hal-

hal yang terjadi dan berlaku sekarang ini dan hal-hal yang akan

datang direncanakan sesuai dengan kondisi yang ada sekarang.

Asas kenormatifan dipraktikkan berkenaan dengan cara-

cara berkomunikasi dan bertatakrama dalam kegiatan kelompok
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dan dalam mengemas isi bahasan. Sedangkan asas keahlian

diperlihatkan oleh pemimpin kelompok dalam mengelola kegiatan

kelompok dalam mengembangkan proses dan pembahasan secara

keseluruhan.10

3. Pendekatan Rational Emotive Behaviour Therapy

Pendekatan ini dikembangkan oleh Albert Ellis semenjak

pertengahan tahun 1950-an. Pendekatan ini dikenal dengan rational

emotive behaviour therapy (REBT). Elis merupakan seorang ahli yang

sangat rajin dalam bekerja dan memberikan pelayanan psikoterapi, baik

secara individual maupun dalam situasi kelompok, dan juga memberi

ceramah di berbagai kesempatan disepanjang tahun.

REBT didasari asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan potensi

rasional (berfikir langsung) dan juga irasional (berfikir berliku-liku).

Keyakinan irasional itu yang menyebabkan gangguan emosional. REBT

tidak memandang hubungan antar pribadi antara konselor dan konseli

sebagai sesuatu yang sangat penting dalam terapiutik. Dalam pendekatan

ini adalah keterampilan dan kesediaan konselor untuk menantang,

mengkrofontasikan dan meyakinkan konseli mempratikkan kegiatan (baik

di dalam maupun di luar kelompok konseling) yang akan mengarahkan

pada perubahan yang konstruktif dalam pemikiran dan perbuatan konseli.

Dengan demikian, teori ini sangat mengedepankan kemampuan

konselor untuk melakukan berbagai upaya untuk mencari alternative

10 Ibid, hlm. 142
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dalam menantang konselinya untuk sampai pada kesimpulan untuk

perubahan. Rational Emotive Behavior Therapy dapat dideskripsikan

sebagai corak konseling yang menekankan kebersamaan dan reaksi antara

berpikir dan akal sehat (rasional 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.

Unsur utama terapi Rational emotive behaviour therapy adalah

asumsi bahwa berfikir dan emosi bukan dua proses yang terpisah. Pikiran

dan emosi merupakan dua hal yang saling tumpang tindih, keduanya

merupakan hal yang sama. Rational emotive behaviour therapy

menekankan pada kebersamaan dan interaksi antara berpikir dan akal

sehat, perasaan-perasaan dan perilaku atau tindakan. Dalam pendekatan ini

konselor berusahan untuk dapat mengubah cara berfikir, cara berperasaan

dan cara berperilaku. Dalam mengubah cara berfikir konselor memberikan

petunjuk bahwa berfikir yang irasional atas kejadian atau jalan perasaan

konseli akan membahayakan dirinya sendiri. Oleh karena itu dengan

berfikir yang rasional, maka individu akan dapat beraktifitas yang lain dan

tidak memikirkan masalahnya lagi.
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a. Konsep-konsep Pokok

Konseling Rational emotive behaviour therapy oleh

penemunya disusun dengan beberapa konsep pokok sebagai berikut:

1) Pandangan Tentang Manusia

George dan Cristina dalam Gantina,  menyatakan bahwa

secaara khusus pendekatan REBT memiliki karakter sebagai

berikut:

a) Individu memiliki potensi yang unik untuk berpikir rasional

dan irasional

b) Pikiran irasional berasal dari proses belajar yang irasional yang

didapat dari orang tua dan budayanya.

c) Manusia adalah makhluk verbal dan berpikir melalui simbol

dan bahasa. Dengan demikian, gangguan emosi yang dialami

individu disebabkan oleh verbalisasi ide dan pemikiran

irasional.

d) Gangguan emosional yang disebabkan oleh verbalisasi diri

yang terus menerus dan persepsi serta sikap terhadap kejadian

merupakan akar permasalahan, bukan karena kejadian itu

sendiri.

e) Individu mempunyai potensi untuk mengubah arah hidup

personal dan sosialnya.
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f) Pikiran dan perasaan yang negatif  dan merusak diri dapat

diserang dengan mengorganisasikan kembali persepsi dan

pemikirannya, sehingga menjadi logis dan irasional.11

2) Teori A-B-C

Teori A-B-C tentang kepribadian dan gangguan emosional

merupakan unsur utama yang sangat penting dalam teori dan praktik

pendekatan rational emotive behaviour therapy ini. A adalah

activating experiences atau pengalaman-pengalam pemicu, seperti

kesulitan-kesulitan keluarga, kendala-kendala pekerjaan, trauma-

trauma masa kecil, dan hal-hal yang dianggap sebagai penyebab

ketidakbahagiaan. B adalah beliefs, yaitu keyakinan-keyakinan,

trauma-trauma bersifat irasional dan merusak diri sendiri yang

merupakan sumber ketidakbahagiaan kita. C adalah consequence,

yaitu konsekuensi-konsekuensi berupa gejala neurotic dan emosi-

emosi negatif seperti panik dan amarah karena depresi yang

bersumber dari keyakinan-keyakian yang keliru.

Albert Elis menambahkan D dan E untuk rumus ABC ini.

seorang terapis harus melawan (dispute; D) keyakinan-keyakinan

irasional itu agar konseli bisa menikmati dampak-dampak (effects;

E) psikologi positf dari keyakinan-keyakinan yang irasional.

Teori A-B-C berpendapat bahwa apabila seseorang

mempunyai rekasi emosi pada titik C (consequence: akibat)

11 Gantina Komalasai, Op.Cit., hlm. 203
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sesudah peritiwa yang menggerakkan yang terjadi pada titik A

(activating: menggerakkan), dalam hal ini bukan peristiwa itu

sendiri (A) yang menyebabkan keadaan emosi (C), meskipun A itu

dapat memberikan sumbangan kepada C yang menciptakan C itu,

sesungguhnya adalah sistem keyakinan (B belief sistem) atau

keyakinan yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan.

Ellis juga menambahkan setelah konsep ABC maka

menyusul desputing yang merupakan penerapan metode ilmiyah

untuk membantu konseli menentang keyakinan-keyakinan

irasionalnya. Desputing merupakan implementasi dari proses terapi

yang dijalankan oleh konselor dan konseli melalui proses belajar

mengajar, dimana konselor menunjukkan berbagai prinsip logika

dan dapat diuji kebenarannya  untuk menyanggah keyakinan

irasional konseli.12

3) Asal Mula Gangguan Emosional

Perasaan cemas, tertekan, ditolak, marah, dan dikucilkan

dan diabaikan dimulai oleh sistem keyakinan yang cenderung

mengalahkan diri sendiri didasarkan atas gagasan-gagasan irasional

yang didekapkannya tanpa kritik pada masa kanak-kanak. Apabila

orang hidup secara rasional, memiliki keyakinan yang positif, maka

mereka akan cenderung merasa bahagia, santai, atau sekurang-

12 Sri Hartati dan Imas Kania Rahman, Konsep Pendekatan Rational Emotive
Behaviour Therapy Berbasis Islam untuk Membentuk Perilaku Etis. Jurnal
Bimbingan dan Konseling. Vol. VII No. 2, 2017, hlm 18.
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kurangnya tenang, sebaliknya, apabila orang itu menyembunyikan

gagasan-gagasan yang sinis, pesimistik, dan putus asa, maka ia

akan cenderung merasa sedih, tertekan dan putus asa.

Rational emotive behaviour therapy, menekankan bahwa

menyalahkan adalah inti dari gangguan emosional. Jika ingin

menyembuhkan pemikiran yang irasional individu harus belajar

untuk menerima dirinya sendiri.13

4) Mengkonfrontasikan dan Menyerang Keyakinan Irasional

Sebagai suatu model konseling kognitif, REBT mengajar

orang-orang untuk mengkonfrontasikan ke sistem keyakinan yang

menciptakan gangguan. Tujuan ini akan tercapat dengan

menjelaskan bagaimana gagasan-gagasan irasional menyebabkan

gangguan emosional, dengan menyerang gagasan-gagasan itu secara

ilmiah, dan mengajarkan konseli tentang bagaimana konselig harus

menantang pemikirannya dan tentang bagaimana menganti gagasan-

gagasan irasional dengan yang rasional.

5) Menilai Diri (self-rating)

Menurut Ellis, individu mempunyai sesuatu kecendrungan

kuat untuk menilai dari perilaku “baik” atau “buruk”. Di samping itu

individu mempunyai kecendrungan untuk menilai dirinya sendiri

sebagai keseluruhan pribadi sebagai “baik” atau “buruk” berdasarkan

penampilannya. Penilaian diri individu mempengaruhi perasaan dan

13 Cerald Corey, Teori Dan Praktek Konseling dan Psikoterapi, (Bandung: Refika
Aditama, 2009) hlm. 241
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tindakannya, karena proses penilaian ini merupakan salah satu

sumber dari gangguan emosional.

Oleh karena itu, konselor dengan pendekatan rational

emotive mengajarkan para konseli tentang bagaimana memisahkan

penilaian perilakunya dan penilaian pribadinya dan mengajarkan

bagaimana mereka menerima dirinya sendiri dengan ketidak

sempurnaanya.

b. Tujuan Konseling Rational Emotive Behaviout Therapy

Konseling pada prinsipnya adalah sebuah proses yang

diarahkan untuk dapat membantu konseli keluar dari persoalan yang

dihadapinya. Terkait denga itu, konseling kelompok dengan pendekatan

REBT menurut Glading adalah mengajak konseli untuk dapat berpikir

rasional. Secara operasional konseling REBT adalah untuk:

1) Memperbaiki dan mengubah sikap, persepsi, cara berpikir,

keyakinan serta pandangan-pandangan konseli yang irasional

menjadi rasional dan logis agar konseli dapat mengembangkan diri,

meningkatkan self actualization-nya seoptimal mungkin melalui

perilaku kognitif dan afektif yang positif.

2) Menghilangkan gangguan-gangguan emosional yang merusak diri

sendiri seperti: rasa takut, rasa bersalah, rasa berdosa rasa cemas,

rasa was-was, rasa marah sebagai konseling dari cara berfikir dan

sistem keyakinan yang keliru dengan cara melatih dan mengajar

konseli untuk menghadapi kenyataan-kenyataan hidup secara
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rasional dan membangkitkan kepercayaan, nilai-nilai dan

kemampuan diri sendiri.14

Secara khusus Ellis menyebutkan bahwa konseling REBT akan

tercapai bila ditandai dengan perubahan konseli seperti minat kepada

diri sendiri, minat sosial, pengarahan diri, tolerasni terhadap pihak lain,

fleksibelitas, menerima ketidakpastian, komitmen terhadap sesuatu

yang diluar dirinya, berfikir ilmiah, penerimaan diri, berani mengambil

resiko, dan non-utopiannism yaitu menerima kenyataan.15

c. Peran dan Fungsi Konselor

Menurut George dan Cristiani dalam Gantina, peran konselor

dalam pendekatan REBT adalah:

1) Aktif-direktif, yaitu mengambil peran lebih banyak untuk

memberikan penjelasan terutama pada awal konseling.

2) Mengkonfrontasi pikiran irasional konseli secara langsung.

3) Menggunakan berbagai teknik untuk menstimulus konseli untuk

berpikir dan mendidik kembali diri konseli sendiri.

4) Secara terus menerus “menyerang” pemikiran irasional konseli.

5) Mengajak konseli untuk mengatasi masalahnya dengan kekuatan

berpikir bukan emosi.

6) Bersifat didaktif.

14 Muhammad Hamdi, Op. Cit., hlm. 105
15 Ibid.
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Dalam melaksanakan konseling kelompok pendekatan REBT,

konselor diharapkan memiliki kemampuan berbahasa yang baik karena

REBT banyak didominasi oleh teknik-teknik yang menggunakan

pengolahan verbal. Selain itu secara umum konselor harus memiliki

keterampilan untuk membangun hubungan konseling. Adapun

keterampilan yang harus dimiliki konselor dalam menggunakan

konseling pendekatan REBT adalah empati, menghargai, ketulusan,

kekongkritan, dan konfrontasi.16

Konseling kelompok menggunakan pendekatan REBT,

sebagaimana  REBT pada dasarnya adalah suatu proses terapeutik

kognitif dan behavioral yang aktif-direktif. REBT sering meminimalkan

hubungan yang intens antara terapis dan konseli. Tugas utama konselor

adalah mengajari konseli cara memahami dan mengubah diri. Konselor

terutama menggunakan metodologi yang gencar, direktif, dan persuatif

yang menekankan aspek-aspek kognitif. Menurut Ellis dalam rasimin

dan hamdani, memberikan suatu gambaran tentang apa yang dilakukan

oleh konselor dalam menerapkan konseling REBT yaitu:

1) Mengajak konseli untuk berpikir tentang beberapa gagasan dasar

yang irasional yang telah memotivasi banyak gangguan tingkah

laku.

2) Menantang konseli untuk menguji gagasan-gagasannya.

3) Menunjukkan kepada konseli ketidak logisan pemikirannya.

16 Gantina Komalasari, Op. Cit., hlm. 214
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4) Menggunakan suatu analisis logika untuk meminimalkan

keyakinan-keyakinan irasional konseli.

5) Menunjukkan bahwa keyakinan-keyakinan itu tidak ada gunannya

dan bagaimana keyakinan-keyakinan akan mengakibatkan

gangguan-gangguan emosional dan tingkah laku dimasa depan.

6) Menggunakan absurditas dan humor untuk menghadapi irasional

pikiran konseli.

7) Menerangkan bagaimana gagasan-gagasan yang irasional bisa

giganti dengan gagasan-gagasan yang rasional yang memiliki

landasan empiris.

8) Mengajari konseli bagaimana menerapkan pendekatan ilmiah pada

cara berpikir sehingga konseli bisa mengamati dan meminimalkan

gagasan-gagasan yang irasional dan kesimpulan-kesimpulan yang

tidak logis, untuk sekarang maupun masa yang akan datang yang

dapat merusak diri.17

d. Teknik Kognitif

Teknik terapi Rational emotive behaviour therapy,

menggunakan berbagai teknik yang bersifat kognitif, efektif, dan

behavioral yang disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan konseli.

Teknik kognitif merupakan teknik yang digunakan untuk mengubah

cara berfikir klien. Ada empat tahap yang dapat digunakan dalam

teknik kognitif yaitu:

17 Hamdani, Op. Cit., hlm. 107
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1) Tahap Pengajaran

Dalam pendekatan Rational emotive behaviour therapy,

konselor memegang peranan yang lebih aktif dari konseli. Tahap ini

memberikan keleluasan kepada konselor untuk berbicara serta

menunjukkan sesuatu kepada klien, terutama menunjukkan

bagaimana ketidak logisan berfikir itu dan secara langsung

meninmbulkan gangguan emosi kepada klien.

2) Tahap Persuatif

Meyakinkan klien untuk mengubah pandangannya karena

pandangan yang ia kemukakan itu tidak benar. Konselor juga

meyakinkan berbagai argumentasi apa yang dianggap oleh klien

tersebut tidak benar.

3) Tahap konfrontasi

Konselor mengubah ketidak logikaan berfikir klien dan

membawa klien ke arah bergikir yang lebih logika.

4) Tahap Pemberian Tugas

Konselor memberikan tugas kepada  klien untuk mencoba

melakukan tindakan tertentu dalam situasi nyata.18

4. Penerimaan Diri

a. Pengertian Penerimaan Diri

Penerimaan diri iyalah suatu kemampuan individu untuk dapat

melakukan penerimaan terhadap diri sendiri. Hasil analisis atau

18 Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Teori Konseling, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985),
hlm. 91-92



33

penilaian terhadap diri sendiri akan di jadikan dasar bagi seorang

individu untuk dapat mengambil suatu keputusan dalam rangka

penerimaan diri terhadap keberadaan diri sendiri.

Sikap penerimaan diri dapat dilakukan secara realistis, tetapi

dapat juga dilakukan secara tidak realistis. Sikap penerimaan realistis

dapat ditandai dengan memandang segi kelemahan-kelemahan maupun

kelebihan-kelebihan diri secara objektif. Sebaliknya penerimaan diri

tidak realistis ditandai dengan upaya untuk menilai dan bertahan dengan

upaya untuk menilai secara berlebihan terhadap diri sendiri,

mengingkari atau menghindari hal-hal buruk dari dalam dirinya,

misalnya pengalaman traumatis masa  lalu.19

Menurut Chaplin dalam kamus lengkap psikologi penerimaan

diri adalah sikap yang pada dasarnya merasa puas dengan diri sendiri,

kualitas-kualitas dari bakat-bakat diri sendiri serta pengakuan-

pengakuan keterbatasan diri.20 Seseorang yang mengerti dan puas akan

dirinya akan mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada pada

dirinya. Senada dengan itu Harlock juga berpendapat bahwa individu

yang mampu mempertimbangkan karakteristiknya, mereka akan lebih

menghargai segala potensi yang dimilikinya.

Penerimaan diri dapat diartikan sebagai suatu sikap memandang

diri sendiri sebagaimana adanya dan memerlakukannya secara baik

disertai rasa senang serta bangga sambil terus mengusahakan

19 Dariyo Agoes, Op. Cit., hlm. 205
20 J. P Caplin, Kamus Lengkap Psikologi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 451
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kemajuannya. Selanjutnya dijelaskan bahwa penerimaan diri sendiri

perlu kesadaran dan kemauan melihat fakta yang ada pada diri, baik

fisik maupun psikis, sekaligus kekurangan dan ketidak sempurnaan,

tanpa ada rasa  kekecewaan. Tujuannya adalah untuk merubah diri lebih

baik.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa

penerimaan diri adalah penerimaan individu terhadap dirinya sendiri

baik kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya.

b. Ciri-ciri Penerimaan Diri

Menurut Jersild dalam Eunike ciri-ciri individu dengan

penerimaan diri adalah individu yang:

1) Memiliki penghargaan yang realistis terhadap kelebihan-kelebihan

dirinya.

2) Memiliki keyakinan akan standar-standar dan prinsip-prinsip

dirinya tanpa harus diperbudak oleh opini individu-individu lain.

3) Memiliki kemampuan untuk memandang dirinya secara realistis

tanpa harus menjadi malu tentang keadaanya.

4) Mengenali kelebian-kelebihan diri dan bebas memanfaatkannya.

5) Mengenali kelemahan-kelemahan dirinya tanpa harus menyalahkan

dirinya.

6) Memiliki spontanitas dan rasa tangung jawab dalam diri.

7) Menerima potensi dirinya tanpa menyalahkan diri atas kondisi-

kondisi yang berada diluar kontrol mereka.
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8) Tidak melihat diri mereka sebagai individu yang harus dikuasai

rasa marah atau takut atau menjadi tidak berani karena keinginan-

keinginannya tapi dirinya bebas dari ketakutan untuk berbuat

kesalahan.

9) Merasa memiliki hak untuk memiliki ide-ide dan keinginan-

keinginan serta harapan dan keinginan-keinginan serta harapan-

harapan tertentu.

10) Tidak merasa iri akan kepuasan-kepuasan yang belum mereka

raih.21

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Diri

Hurlock mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi

penerimaan diri yang positif sebagai berikut:

1) Adanya pemahaman tentang diri sendiri, hal ini dapat timbul dari

kesempatan seseorang untuk mengenal kemampuan dan

ketidakmampuannya. Pemahaman diri dan penerimaan diri berjalan

dengan berdampingan, maskudnya semakin orang dapat memahami

dirinya, maka semakin dapat menerima dirinya.

2) Adanya harapan yang realistik, hal ini bisa timbul bila individu

menentukan sendiri harapannya dan disesuaikan dengan

pemahamnnya mengenai kemampuannya, dan bukan diarahkan

oleh orang lain dalam mencapai tujuannya.

21 Eunike Christina Pratisya. “Penerimaan Diri Siswa SMP Bukit Sion Jakarta”. Jurnal
Psiko-Edukasi. Vol. 15 No. 1, Mei 2017, hlm. 37
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3) Tidak adanya hambatan di dalam lingkungan, walaupun seseorang

telah memiliki harapan yang realistik, tetapi bila lingkungan

disekitarnya tidak memberikan kesempatan atau bahkan

menghalangi maka harapan orang tersebut tentu akan sulit tercapai.

4) Sikap-sikap anggota masarakat yang menyenangkan, tidak adanya

prasangka, adanya penghargaan terhadap kemampuan sosial orang

lain dan kesediaan individu untuk mengikuti kebiasaan lingkungan.

5) Tidak adanya gangguan emosional yang berat, membantu individu

dapat bekerja sebaik mungkin dan merasa bahagia.

6) Pengaruh keberhasilan yang dialami, baik secara kualitatif maupun

kuantitatif, keberhasilan yang dialami dapat menimbulkan

penerimaan diri dan sebaliknya kegagalan yang dialami dapat

mengakibatkan adanya penolakan diri.

7) Identifikasi dengan orang yang memiliki penyesuaian diri yang

baik, mengidentifikasi diri dengan well adjusted dapat membangun

sikap-sikap yang positif terhadap diri sendiri, dan bertingkah laku

dengan baik yang bisa menimbulkan penilaian diri yang baik dan

penerimaan diri yang baik.

8) Adanya presfektif diri yang luas, presfektif diri yang luas yaitu

memperhatikan juga pandangan orang lain tentang diri. Presfektif

diri yang luas ini diperoleh dari pengalaman dan belajar. Dalam hal

ini usia dan tingkat pendidikan memegang peranan penting bagi

seseorang untuk mengembangkan presfektif dirinya.
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9) Pola asuh di masa kecil yang baik, anak yang diasuh secara

demokratis akan cenderung berkembang sebagai orang yang dapat

menghargai dirinya sendiri.

10) Konsep diri yang stabil, individu yang tidak memiliki konsep diri

stabil akan sulit menunjukkan pada  orang lain siapa dirinya yang

sebenarnya.22

d. Aspek-aspek Penerimaan Diri

Penerimaan diri memiliki beberapa aspek, menurut Sherer

dalam Endah Puspita Sari menyatakan bahwa aspek-aspek dalam

penerimaan diri adalah:

a. Memiliki keyakinan atas kemampuan dirinya dalam menjalani

kehidupan.

b. Menganggap dirinya sederajat dengan orang lain.

c. Menyadari dan tidak merasa malu atas keadaan dirinya.

d. Menepatkan dirinya sebagaimana manusia yang lain sehingga individu

dapat menerima dirinya.

e. Bertanggung jawab atas segala perbuatan.

f. Menerima pujian atau celaan dirinya secara objektif.

g. Mempercayai prinsip-prinsip atau standar-standar hidupnya tanpa harus

diperbudak oleh opini individu-individu lain atau mengikuti standar

hidup dan tidak ikut-ikutan.

22 Ibid, hlm. 38
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h. Tidak mengingkari atau merasa bersalah atas dorongan-dorongan dan

emosi yang ada pada dirinya.

B. Penelitian Releven

1. Penelitian ini dilakukan oleh Khoiriyah dan Bakhrudin All Habasy Prodi

Bimbingan dan Konseling Universitas Darul Ulum Jombang dengan judul:

Keefektifan Konseling Kelompok Rasional Emotive Behaviour Therapy

untuk Meningkatkan Selfestem Siswa SMA. Dari HASIL penelitian

Khoiriya dapat diketahui bahwa konseling kelompok Rational Emotive

Behaviour Therapy efektif untuk meningkatkan Self estem siswa SMA.

Bedanya penelitian Khoiriyah dengan penelitian ini adalah pada variabel

(Y), penelitian Khoiriyah untuk meningkatkan Self estem siswa, sementara

pada penelitian penulis variabel (Y) nya, untuk meningkatkan penerimaan

diri siswa.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rasmara mahasiswa Program Studi

Manajemen Pendidikan Islam konsentrasi Bimbingan dan Konseling,

Universitas UIN SUSKA Riau, dengan judul: Hubungan Keaktifan

Mengikuti Layanan Konseling Kelompok Dengan Penerimaan Diri Siswa

di SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Dari hasi penelitian Rasmara dapat

diketahui bahwa ada hubungan yang signifikaan antara keaktifan

mengikuti layanan konseling kelompok dengan penerimaan diri siswa

yakni sebesar 0,999. Persamaan penelitian Rasmara dengan penelitianini

adalah bahwa sama-sama mencari hubungan antara konseling kelompok
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dengan penerimaan diri siswa, sementara perbedaannya adalah dalam

penelitian penulis menggunakan pendekatan REBT yang digunakan dalam

konseling kelompok.

3. Penelitian yang dilakukan Marizka Ari Winardi mahasiswa Program Studi

Bimbingan dan Konseling, Universitas Negri Yogyakarta, dengan judul:

Efektivitas Konseling Realitas untuk Meningkatkan Penerimaan Diri

Siswa Kelas XI SMP Negeri 1 Tempel. Dari penelitian Rasmara diketahui

bahwa kemampuan penerimaan diri siswa meningkat dari sebelumnya

setelah diberikan Konseling Realitas. Bedanya dengan penelitian penulis

adalah pada variabel (X), penelitian Marizka menggunakan konseling

realitas, sementara pada penelitian penulis variabel (X) menggunakan

konseling kelompok dengan  pendekatan REBT untuk meningkatkan

penerimaan diri siswa.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Meiliana Eka Pratiwi Fakultas Keguruan

dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Banyuwangi dengan judul:

Efektifitas Konseling Kelompok Rasional Emotive Behavor Therapy

untuk Meminimalisir Tingkat Pergaulan Bebas. Dari hasil penelitian

Meiliana dapat diketahui bahwa konseling kelompok pendekatan REBT

efektif dalam meminimalisir pergaulan bebas. Persamaan dalam penelitian

ini adala sama-sama melakukan konseling kelompok pendekatan REBT,

namun bedanya dalam variabel (Y), dalam penelitian Meliana untuk

meminimalisir pergaulan bebas sementara penulis untuk meningkatkan

penerimaan diri siswa.
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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 diidentifikasi dan mudah dikumpul datanya, karena

sudah operasional dan dapat diukur atau diobservasi.23 Kajian ini berkenaan

dengan Rational emotive behaviour therapy teknik kognitif dalam konseling

kelompok untuk meningkatkan penerimaan diri siswa. Sehubung dengan itu,

maka:

1. Konseling Kelompok Pendekatan Rational emotif behavior therapy

Teknik Kognitif (Variabel X)

Adapun tahap-tahap yang akan dilakukan dalam konseling

kelompok pendekatan rational emotive behaviour therapy teknik kognitif

sebagai berikut:

a. Tahap Pembentukan

Tahap untuk mengajak anggota kelompok untuk melibakan diri

kedalan anggota kelompok. Adapun hal-hal yang dilakukan pada tahap

ini adalah:

1) Mengucapkan salam dan menerima secara terbuka

2) Berdo’a

3) Mengucapkan terimakasih dan mengajak anggota kelompok untuk

memulai kegiatan dengan penuh perhatian, semangat serta

23 Amri Darwis, Metode Penelitian Pendidikan Islam, (Prkanbaru: Suska Press, 2015),
hlm. 42
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melakukan kegiatan berfikir, merasa bersikap, bertindak dan

bertanggung jawab berkenaan dengan masalah yang sedang dihadapi

b. Tahap Peralihan

Tahapan untuk mengalihkan kegiatan awal kelompok ke

kegiatan yang berikutnya. Adapun hal-hal yang dilakukan dalam tahap

ini adalah:

1) Merefleksi tentang pelaksanaan bimbingan kelompok yang telah

dilaksanakan pada pertemuan sebelumnya.

2) Memberikan ice-breaking kepada anggota kelompok agar tercipta

dinamika dalam kelompok.

3) Menanyakan kesiapan anggota kelompok untuk mengikuti kegiatan

selanjutnya.

c. Tahap Kegiatan

Taahap ini anggota kelompok akan membahas masalah-masalah

pribadi yang diselesaikan secara berkelompok.

1) Mempersilahkan anggota kelompok mengemukakan masalah pribadi

secara bergantian.

2) Menyelesaikan permasalahan dengan pendekatan Rational Emotive

Behaviour Therapy teknik kognitif.

d. Tahap Pengakhiran

Tahapan akhir dari seluruh kegiatan adapun hal yang dilakukan

yaitu Mempersiapkan konseli untuk mengakhiri proses konseling

dengan menguatkan kembali hasil yang sudah dicapai atau
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kemungkinan mengalami masalah di kemudian hari adapun hal-hal

yang dilakukan dalam tahap ini adalah:

1) Mempersiapkan anggota kelompok untuk mengakhiri sesi konseling.

2) Menanyakan pesan dan kesan.

3) Ber’doa.

4) Menutup konseling dengan salam.

2. Penerimaan diri siswa (Variabel Y)

Penerimaan diri yang dipengaruhi oleh konseling kelompok

dengan dengan pendekatan Rational Emotif Behavior Therapy. Adapun

indikator Penerimaan diri dalam penelitian ini adalah aspek-aspek

penerimaan diri yang dikemukakan oleh Sherer sebagai berikut:

a. Memiliki keyakinan atas kemampuan dirinya dalam menjalani

kehidupan.

b. Menganggap dirinya sederajat dengan orang lain.

c. Menyadari dan tidak merasa malu atas keadaan dirinya.

d. Menepatkan dirinya sebagaimana manusia yang lain sehingga individu

dapat menerima dirinya.

e. Bertanggung jawab atas segala perbuatan.

f. Menerima pujian atau celaan dirinya secara objektif.

g. Mempercayai prinsip-prinsip atau standar-standar hidupnya tanpa harus

diperbudak oleh opini individu-individu lain atau mengikuti standar

hidup dan tidak ikut-ikutan.
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h. Tidak mengingkari atau merasa bersalah atas dorongan-dorongan dan

emosi yang ada pada dirinya.

D. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi

Adapun asumsi pada penelitian ini adalah:

a. Penerimaan diri setiap siswa berbeda-beda ada yang sangat tinggi,

tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.

b. Semakin baik penerapan pendekatan rational emotive behaviour

therapy teknik kognitif dalam konseling kelompok maka semakin baik

peningkatan penerimaan diri siswa.

2. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan

masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian ini telah

dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.24 Adapun hipotesis dalam

penelitian ini adalah:

Ha: konseling kelompok dengan pendekatan Rational Emotive

Behaviour Therapy teknik kognitif efektif meningkatkan

penerimaan diri siswa di Madrasah Aliyah Pekanbaru.

24 Sugiono, Metode Penelitian Kunatitatif, Kualitatif  dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2016), hlm. 63
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Ho: konseling kelompok dengan pendekatan Rational emotive behavior

therapy teknik kognitif tidak efektif meningkatkan penerimaan diri

siswa di Madrasah Aliyah Pekanbaru.


