
BAB II 

KERANGKA TEORI 

A. Konsep Teori 

1. Kepercayaan Diri 

a. Pengertian Kepercayaan Diri 

Rasa percaya diri adalah dimensi evaluatif yang menyeluruh dari 

diri. Rasa percaya diri juga disebut sebagai harga diri atau gambaran diri. 

Menurut Thursan Hakim kepercayaan diri adalah suatu keyakinan 

seseorang terhadap aspek kelebihan yang dimilikinya dan keyakinan 

tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai 

tujuan dalam hidup individu tersebut.10
 

b. Aspek-aspek Kepercayaan Diri 

Aspek- aspek yang terkandung dalam kepercayaan diri adalah: 

1) Ambisi 

Ambisi merupakan dorongan untuk mencapai hasil yang 

diperlukan kepada orang lain. Orang yang percaya diri cendrung 

memiliki ambisi yang tinggi. Mereka selalu berfikiran positif dan 

berkeyakinan bahwa mereka mampu untuk melakukan sesuatu. 

2) Mandiri 

Individu yang mandiri yang tidak bergantung kepada orang lain 

karena mereka merasa mampu untuk menyelesaikan segala tugasnya 

dan tahan terhadap tekanan. 

3) Optimis 

Individu yang optimis akan selalu berfikiran positif, selalau 

beranggapan bahwa akan beshasil. Yakin dan dapat menggunakan 

kemampuan dan kekuatannya secara efektif serta terbuka. 

4) Tidak mementingkan diri sendiri 

Sikap percaya diri tidak hanya mementingkan kebutuhan 

pribadi akan tetapi selalu peduli terhadap orang lain. 

5) Toleransi 
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Sikap toleransi selalu mau menerima pendapat dan perilaku 

orang lain yang berbeda dengan dirinya.
11

 

 

c. Ciri- ciri Orang yang Percaya Diri 

Ciri ciri orang yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi adalah 

sebagai berikut: 

1) Selalu bersikap tenang di dalam mengerjakan segala sesuatu. 

2) Mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai. 

3) Mampu menetralisir keterangan yang muncul didalam berbagai 

situasi. 

4) Mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi di berbagai situasi. 

5) Memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup menunjang 

penampilannya. 

6) Memiliki kecerdasan yang cukup 

7) Memiliki tingkat pendidikan formal yang cukup. 

8) Memiliki keahlian atau keterampilan lain yang menunjang 

kehidupannya,misalnya keterampilan berbahasa asing. 

9) Memiliki kemampuan bersosialisasi. 

10) Memiliki latar belakang keluarga yang baik. 

11) Memiliki pengalaman hidup yang menimpa mentalnya menjadi kuat 

dan tahan didalam mengahadapi berbagai cobaan hidup. 

12) Selalu berfikir positif dalam menghadapi berbagai masalah, misalnya 

dengan tetap tegar,sabar dan tabah menghadapi persoalan hidup.
12

 

 

d. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Diri 

Rasa percaya diri tidak muncul begitu saja pada diri seseorang, 

tetapi terdapat proses tertentu di dalam pribadinya sehingga terjadilah 

pembentukan rasa percaya diri, yang mana proses terjadinya tidak secara 

instan melalui proses yang panjang  yang berlangsung sejak dini. 

Menurut Indriyati dalam Izza dan Mahardayani yang menjelaskan bahwa 

faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri adalah: 
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1) Keadaan fisik 

Salah satu tugas remaja yang penting adalah menemuka 

kenyataan bahwa tubunya mengalami perubahan. Perubahan ini 

sering menimbulkan masalah pada remaja pada remaja perubahan 

fisikyang dialami remaja mempengaruhi psikologis remaja. 

Penampilan fisik merupakan suatu kontributor yang sangat 

perpengaruh pada rasa percaya diri siswa. 

2) Interaksi sosial 

Rasa percaya diri seseorang sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan tempatnya 

berda. Dengan penyesuaian diri yang baik, maka seseorang itu akan 

mampu untuk menempatkan diri yang baik, maka seseorang itu akan 

mampu untuk menempatkan diri pada posisi yang sesuai dengan 

kemampunya. Jika seseorang tersebut mampu menempatkan diri 

dengan baik, ia akan memiliki rasa percaya diri yang cukup karena 

tidak dihadapkan pada suatu hal diluar kapasitasnya.
13

 

Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa terbentuknya rasa 

percaya diri dipengaruhi oleh beberapa faktor: 

1) Konsep diri 

Terbentuknya rasa percaya diri pada diri seseorang diawali 

dengan perkembangan konsep diri diperoleh dari pergaulan dalam 

suatu kelompok. Hasil dari interaksi akan menghasilkan konsep diri. 

 

2) Harga diri 

Konsep diri yang positif akan membentuk harga diri yang 

positif pula. Harga diri adalah penilaian yang dilakukan terhadap diri 

sendiri. Tingkat diri seseorang akan mempengaruhi kepercayaan diri 

seseorang. 

 

3) Pengalaman 

Pengalaman dapat menjadi faktor menurunnya rasa percaya 

diri , sebaiknya pengalaman juga dapat menjadi faktor menurunnya 

rasa percaya diri seseorang. Pengalaman masa lalu adalah hal 

terpenting untuk mengembangkan kepribadian tersebut. 
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4) Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh terhadap 

tingkat kepercayaan diri seseorang. Tingkat pendidikan yang rendah 

akan menjadikan orang tersebut tergantung dan berbeda di bawah 

kekuasaan orang lain yang lebih pandai darinya, sebaliknya orang 

yang mempunyai pendidikan yang tinggi akan memiliki tingkat 

kepercayaan diriyang lebih dibandingkan  dengan yang 

berpendidikan rendah.
14

 

 

e. Proses Pembentukan Rasa Percaya Diri 

Ada proses tertentu di dalam pribadi seseorang sehingga 

terjadilah rasa percaya diri. Secara garis besar, terbentuknya rasa percaya 

diri yang kuat melalui proses sebagai berikut: 

1) Terbentuknya kepribadian yang baik sesuai dengan proses 

perkembangan yang melahirkan kelebihan- kelebihan tertentu. 

2) Pemahaman seseorang terhadap kelebihan-kelebihan yang 

dimilikinya dan melahirkan keyakinan kuat untuk bisa berbuat 

segala sesuatu dengan memanfaatkan kelebihan- kelebihannya. 

3) Pemahaman dan reaksi positif seseorang terhadap kelemahan- 

kelemahan yangdimilikinya agar tidak menimbulkan rasa rendah diri 

atau rasa sulit menyesuaikan diri. 

4) Pengalaman didalam menjalaniberbagai aspek kehidupan dengan 

menggunakan segala kelebihan yang ada pada dirinya.15 
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2. Keaktifan Mengikuti Layanan Konseling Kelompok 

a. Pengertian Keaktifan 

Keaktifan adalah kegiatan aktifitas atau segala sesuatu 

dilakukan.
16

 Siswa yang aktif adalah siswa yang terlibat secara terus-

menerus baik fisik maupun mental dalam pemberian layanan.
17

 Nana 

Sudjana menyatakan keaktifan siswa dapat dilihat dalam hal: 

1) Turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya 

2) Terlibat dalam pemecahan masalah 

3) Bertanya kepada siswa lain atau guru apabila tidak memahami 

persoalan yang dihadapi. 

4) Berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk 

pemecahan masalah 

5) Melakukan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru 

6) Menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasilnya yang diperoleh 

7) Melatih dalam memecahkan soal atau menerapkan yang diperoleh 

8) Kesempatan menggunakan atau menerapkan yang diperoleh dan 

menyelesaikan tugas atau persoalan yang dihadapinya.
18

 

 

b. Pengertian Layanan Bimbingan Konseling Kelompok 

Menurut Pauline dalam Edi Kurnanto konseling kelompok 

adalah konseling yang terdiri dari 4-8 konseli yang bertemu dengan 1-2 

konselor. Dalam prosesnya, konseling konseling kelompok dapat 

dibicarakan beberapa masalah,seperti kemampuan dalam membangun 

hubungan, dan komunikasi,pengembangan harga diri, dan 

keterampilan-keterampilan dalam mengatasi masalah.19 
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c. Fungsi Layanan Konseling Kelompok 

Fungsi bimbingan kelompok terdapat dua macam yaitu: 

1) Kuratif: yaitu layanan yang diarahkan untuk mengatasi persoalan-

persoalan yang dialami oleh individu. 

2) Preventif: yaitu layanan konseling yang diarahkan untuk mencegah 

terjadinya persoalan pada diri individu.20 

d. Tujuan Layanan Konseling Konseling 

Konseling kelompok dilakukan dengan beberapa tujuan, yaitu: 

1) Masing-masing anggota kelompok memehami dirinya dengan baik 

dan menemukan dirinya sendiri. 

2) Para anggota kelompok mengembangkan kemampuan 

berkomunikasi satu sama lain sehingga mereka dapat saling 

memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas-tugas 

perkembangan yang khas fase perkembangan mereka. 

3) Para anggoata kelompok memperoleh kemampuan pengatur dirinya 

sendiri mengarahakan hidupnya sendiri, mula-mula dalam kontra 

antar pribadi di dalam kelompok dan kemudian juga dalam 

kehidupan sehari-hari diluar dalam kehidupan kelompoknya. 

4) Para anggota kelompok menjadi lebih menjadi lebih peka terhadap  

kebutuhan orang lain. 

5) Masing-masing anggota kelompok menentapkan suatu sasaran 

yang ingin mereka capai, yang diwujudkan dalam sikap dan 

perilaku yang lebih konstruktif. 

6) Pada anggota kelompok lebih berani melangkah maju dan 

menerima resiko yang wajar dalam bertindak,dari pada tinggaldiam 

dan tidak berbuat apa-apa.
21
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e. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Konseling Kelompok 

Faktor yang mempengaruhi konseling kelompok adalah sebagai 

berikut: 

1) Membina Harapan 

Harapan akan menimbulkan perasaan optimis pada diri klien 

dapat menyelesaikan masalahnya. Melalui harapan, klien akan 

belajar memahami dan mengembangkan kemampuan atau potensi 

yang dimilikinya. Adanya keterlibatan dalam kelompok juga akan 

menguatkan semangat klien untuk saling membantu mewujudkan 

tujuan bersama yang ingin dicapai. 

2) Universalitas 

Universalitas akan mengurangi tingkat kecemasan klien 

karena mengetahui bahwa bukan hanya dirinya yang memiliki 

masalah teman-teman satu kelompoknya juga memiliki masalah 

walaupun dalam dimensi yang berbeda.
22

 

3) Pemberian informasi 

Informasi dapat diperoleh melalai pimpinan kelompok 

(konselor) maupun dari anggota kelompok lain. Informasi ini 

meliputi pengalaman dari anggota kelompok, pemecahan masalah 

yang ditawarkan oleh konselor atau anggota kelompok dan hal yang 

bermakna bagi kehidupan klien. 
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4) Altruisme  

Mengacu kepada proses memberi dan menerima klien yang 

merasa bahwa kelompoknya telah memberikan banyak masukan dan 

kebaikan pada dirinya selama menjalani proses konseling, akan 

melakukan hal yang sama terhadap anggota kelompoknya. 

5) Pengulangan korektif keluarga primer 

Pengulangan korektif keluarga primer dimaksudkan untuk 

menjalin kedekatan emosional antar- anggota dan konselor.masing-

masing klien diharapkan dapat merasa sebagai satu keluarga yang 

saling mendukung dan memberi perhatian layaknya hubungan 

saudara. 

6) Pengembangan teknik sosialisasi 

Teknik sosialisasi berhubungan dengan anggota kelompok 

menjalin hubungan interpersonal . masing- masing anggota belajar 

untuk dapat mengomunikasikan keinginannya dengan tepat, 

menghadapi perhatian dan dapat memahami orang lain.
23

 

7) Peniruan tingkah laku 

Peniruan tingkah laku diperoleh dari pengalaman atau hasil 

identifikasi yang dirasakan dan layak ditiru.mendapatkan model 

positif yang dapat ditiru akan sangat menguntungkan anggota karena 

memudahkannya dalam mempelajari dalam tingkah laku yang 

positif. 
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8) Belajar dalam menjalin hubungan interpersoanal 

Anggota kelompok diharapkan dapat saling belajar menjalin 

hubungan interpersonal dengan kelompoknya. Beberapa yang dapat 

dilakukan antara lain: berani mengekspresiakan dirinya di hadapan 

kelompok, merespon apa yang disampaikan anggota kelompok serta 

meningkatkan terhadap masalah anggota kelompoknya. 

9) Kohesifitas kelompok 

Kohesifitas kelompok tidak terjadi begitu saja. Ada bentuk 

penerimaan yang hangat dari masing- masing anggota serta 

keinginan untuk terus menerus menjalin hubungan interpersonal 

yang akrab. Apabila kohesivitas telah terbentuk, masing- masing 

anggota akan dapat berinteraksi secara optimal dan tanpa keraguan 

memberikan umpan balik demi kemajuan anggota kelompok. 

10) Katarsis 

Anggota kelompok diharapkan dapat melepaskan katarsis 

yang dimilikinya melalui pengungkapan perasaan baik secara 

positifmaupun negatif. Ekspresi persaan tersebut berupaya marah, 

cinta, sedih, kecewa, atau kesulitan yang tidak dapat diungkapkan. 

11) Faktor- faktor eksistensial 

Faktor-faktor eksistensial perlu dibicarakan dan menjadi 

bahan diskusi anggota kelompok. Hal ini penting untuk memberikan 
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pemahaman pada kelompok bahwa banyak hal yang harus 

dimengerti dan dicapai dalam hidup.
24

 

f. Isi Layanan Konseling Kelompok 

Layanan konseling kelompok membahas masalah-masalah 

pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Secara 

bergiliran anggota kelompok mengemukakan masalah pribadinya secara 

bebas, selanjutnya dipilih mana yang akan dientaskan terlebih dahulu 

dan seterusnya.25 

g. Tahapan Konseling Kelompok 

Tahapan yang dilalaui dalam konseling kelompok antara lain: 

1) Prakonseling 

Tahap prokonseling diannggap sebagai tahap persiapan 

pembentukan kelompok. Adapun hal-hal yang mendasar pada 

tahap ini adalah para klien yang telah diseleksi  akan dimasukan 

dalam keanggotaan yang sama menurut pertimbangan 

homogenitas.26 

2) Tahap permulaan 

Tahap ini dimulai dengan dibentuknya struktur kelompok. 

Adapun manfaat dari dibentuknya struktur kelompok ini adalah 

agar anggota kelompok dapat memahami aturan yang ada dalam 
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kelompok. Aturan-aturan ini akan menuntut anggota kelompok 

untuk bertanggung jawab pada tujuan dan proses kelompok. 

3) Tahap transisi 

Tahap ini disebut Prayitno sebagai tahap transisi atau tahap 

peralihan. Hal umum yang sering kali muncul pada tahap ini adalah 

terjadinya suasana yang ketidakseimbangan dari dalam diri masing- 

masing anggota kelompok. 

4) Dikutip dari Prayitno dalam Namora Lumongga tahap  ini 

dilakukan setelah permasalahan anggota kelompok diketahui 

penyebabnya sebagai konselor dapat melakukan tingkah 

selanjutnya yaitu menyusun rencana tindakan.
27

 

5) Tahap Akhir 

Tahap ini dimana anggota kelompok mencoba berprilaku 

yang telah mereka pelajari dan dapatkan dari kelompok. Umpan 

balik adalah hal yang penting yang sebaiknya dilakukan oleh 

masing- masing anggota kelompok. Hal ini dilakukan untuk 

menilai dan memperbaiki perilaku kelompok apabila belum sesuai. 

6) Pasca Konseling 

Jika proses konseling telah berakhir, sebaiknya konselor 

konselor menetapkan adanya evaluasi sebagai bentuk tindak lanjut 

dari konseling kelompok. Evaluasi bahan sangat diperluakan 

apabila terhadap hambatan dan kendala yang terjadi dalam 
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pelaksanaan kegiatan dan perubahan perilaku anggoata kelompok 

setelah proses konseling berakhir.
28

 

B. PengaruhKeaktifan Siswa dalam Konseling Kelompok dengan Kepercayaan 

Diri Siswa 

 

Keterkaitan antara kepercayaan diri  dengan konseling kelompok  sudah di 

jelaskan Menurut Winkel dalam buku Edi Kurnanto  bahwa Tujuan pelaksanaan 

konseling kelompok ini adalah  untuk meningkatkan kepercayaan diri konseli. 

Kepercayaan diri dapat ditinjau dalam kepercayaan diri dan batin yang 

diimplementasikan tujuh ciri yaitu, cinta diri dengan gaya hidup dan prilaku untuk 

memelihara diri, sadar akan potensi dan kekurangan yang dimiliki, memiliki 

tujuan yang jelas, berfikir positif dengan apa yang akan dikerjakan dan bagaimna 

hasilnya,dapat berkomunikasi dengan orang lain, memiliki ketegasan, penampilan 

diri yang baik, dan memiliki pengendalian perasaan.29 

C. Penelitian yang Relevan 

Judul penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan 

penulis antara lain: 

1. Elis Ivo Purnamasari (2014) meneliti tentang “ Efektifitas Layanan 

Bimbingan Kelompok dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri pada Remaja 

Kasus Pembunuhan di Lembaga Permasyarakatan Anak Kelas IIB. 

Berdasarkan judul diatas adapun kesimpulannya bahwa pelaksanaan 

Bimbingan dan Konseling oleh Lembaga Permasyarakatan Anak Kelas IIB 

Pekanbaru dalam meningkatkan kepercayaan diri pada remaja kasus 
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pembunuhan bisa dikatakan  efektif terbukti dengan materi metode yang 

diberikan konselor di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB  Pekanbaru 

sudah sesuai dengan yang dibutuhkan Klien dan terbukti bahwa remaja kasus 

pembunuhan sudah memiliki kepercayaan diri. 

2. Putri Ace Utari (2011) meneliti tentang: Pengaruh Layanan Konseling 

Individu terhadap Peningkatan Kepercayaan Diri Siswa Obesitas di Sekolah 

Menegah Atas Negeri 2 Singingi Kecamatan Kuantan Singingi Kabupaten 

Kuantan Sengingi.Berdasarkan judul diatasadapun kesimpulannya bahwa ada 

pengaruh yang signifikan dalam hal ini dapat dibuktikan hasil dari analisis 

data dengan rumus yang penuis sajikan sebelumnya. Dengan hasil to=5,117 

dengan Df=10 kemudian di konsultasikan pada tabel. Maka pada taraf 

5%=2,23, sedangkan pada taraf 1%=3,17. Berarti hasil to lebih besar dari 

pada t tabel taraf signifikan 5% maupun taraf signifikan 

1%.2,26<_5,1,77>_3,17. 

3. Husnul Amri (2010) meneliti tentang Upaya Guru Pembimbing dalam 

Menyesuaikan Masalah Hubungan Sosial Siswa di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 20 Pekanbaru. Rumusan masalah: Apa masalah hubungan 

sosial yang dialami siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 

Pekanbaru. Tujuan penelitian ini oleh penulis adalah untuk mengetahui 

masalah hubungan sosial  yang dialami oleh siswa dan mengetahui upaya 

guru pembimbing dalam menyelesaikan masalah hubungan sosial siswa di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan 

oleh penulis mulai dari tanggal 7 November 2010 hingga 7 Januari 2011 hasil 
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dari penelitian ini diketahui bahwa upaya guru pembimbing dalam 

menyelesaikan masalah hubungan sosial siswa dikategorikan “baik”. Hal ini 

dilihat dari hasil pengolahan data yang menunjukan presontase 82,42%. 

4. Widta Lestari (2010) meneliti tentang: Efektifitas Layanan Konseling 

Kelompok dalam Meningkatkan Kemandirian Siswa di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 21 Pekanbaru. Rumusan  masalah: Bagaimna efektifitas 

layanan konseling kelompok dalam meningkatkan kemandirian siswa . 

Penelitian ini dilakukan oleh penulis mulai tanggal 5 Januri 2010 hingga 30 

Mei 2010. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektifitas layanan konseling 

kelompok dalam meningkatkan kemandirian siswa yang diselenggarakan oleh 

guru pembimbing sudah efektif dengan jumlah prosentase 73,3%. 

D. Konsep Operasional 

1. Indikator variabel X (keaktifan mengikuti layanan konseling kelompok) 

Adapun indikator keaktifan dalam penelitian ini adalah: 

a. Turut serta dalam melaksanakan tugasnya. 

b. Terlibat dalam pemecahan masalah. 

c. Bertanya kepada siswa lain atau guru apabila tidak memahami persoalan 

yang di hadapinya. 

d. Berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk pemecahan 

masalah. 

e. Melakukan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru. 

f. Menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasilnya yang diperoleh. 

g. Melatih dan memecahkan soal atau menetapkan yang diperoleh. 
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h. Kesempatan dan menggunakan atau menerapkan yang diperoleh dalam 

menyelesaikan tugas atau persoalan yang dihadapinya. 

2. Indikator variabel Y ( kepercayaan diri) 

Indikator kepercayaan diri dikembangkan dari teori ciri- ciri 

kepercayaan diri. Adapun indikator kepercayaan diri sebagai berikut adalah: 

a. Siswa berani mengemukakan pendapatnya. 

b. Siswa tidak moody dan emosionalnya stabil. 

c. Siswa memiliki harapan yang realistikterhadap diri sendiri. 

d. Siswa mempunyai cara pandang yang positif terhadap diri sendiri, orang 

lain, dan situasi diluar dirinya. 

e. Siswa mampu menetralisasikan ketegangan yang muncul di dalam 

kelompok. 

f. Siswa tidak menyadari atau minder  dari kelompok yang dianggapnya 

lebih dari dirinya. 

g. Siswa berusaha menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pemimpin 

kelompok tanpa ditunjuk terlebih dahulu. 

 

 

 

 

 

 

 


