
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bimbingan dan Konseling dapat di artikan sebagai pelayanan bantuan

untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu

mandiri dan berkembang secara optimal, dalam bidang pengembangan kehidupan

pribadi kehidupan sosial, kemampuan belajar, dan perencanaan karier, melalui

berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang

berlaku. Bimbingan dan Konseling harus diintensifkan baik di lingkungan sistem

sekolah maupun diluar sekolah. (Fenti Hikmawati, 2011:1).

Dengan demikian Bimbingan dan Konseling dapat dimaknai sebagai upaya

pengembangan seluruh aspek kepribadian pada individu. Pencegahan terhadap

timbulnya masalah yang akan menghambat perkembangan dan penyelesaian

masalah-masalah yang dihadapinya, baik sekarang maupun yang akan datang.

Suatu layanan bimbingan dan konseling yang efektif akan menimbulkan dampak

pada perubahan perilaku yang positif pada individu itu sendiri, seperti akan

menimbulkan rasa percaya diri pada suatu individu itu sendiri.

Maka dari itu penulis ingin melihat proses layanan Bimbingan dan

Konseling di Lembaga Permasyarakatan Anak Kelas IIB Pekanbaru sudah bisa

dikatakan efektif atau belum efektif dalam  memberikan dampak positif terhadap

peningkatan kepercayaan diri remaja kasus pembunuhan tersebut.



Sejalan dengan adanya masalah pada remaja kasus pembunuhan di

Lembaga Permasyarakatan Anak Kelas IIB Pekanbaru yang kehilangan

kepercayaan diri, maka diperlukan upaya penanggulangannya agar mereka dapat

meningkatkan kepercayaan diri mereka. Dengan demikian pihak Lembaga

Permasyarakatan Anak perlu memberikan layanan Bimbingan dan Konseling

kepada remaja kasus pembunuhan  yang ada di Lembaga Permasyarakatan Anak

tersebut.

Terbentuknya kepercayaan diri seseorang tidak dapat lepas dari proses

belajar dari perkembangan manusia pada umumnya, khususnya perkembangan

kepribadian yang dibentuk melalui interaksi dengan lingkungan sekitar.

Remaja sangat membutuhkan perhatian dari lingkungannya untuk

pembentukan identitas diri. Tumbuh dan berkembangnya remaja berawal dari

lingkungan dimana ia dibesarkan, oleh karena itu lingkungan sangat dituntut

untuk memberikan keseimbangan didalam kepribadian remaja.

Keseimbangan ini ternyata akan memudahkan remaja dalam melakukan

penjelajahan terhadap segala sesuatu yang ada disekitarnya, sehingga kepercayaan

diri terbentuk dan berkembang dari interaksi seseorang dengan orang lain di

lingkungan yang biasa didapat melalui penghargaan, penerimaan, dan sikap yang

positif dari orang lain secara terus menerus serta penerimaan dan penghargaan

dari orang lain. Oleh karena itu dengan adanya kepercayaan diri pada remaja

dapat mempengaruhi cara remaja dalam bergaul atau beradaptasi dengan

lingkungan sekitarnya, disini dapat kita lihat bagaimana remaja tersebut dapat

tertawa lepas secara spontanitas.



Masa remaja biasa disebut sebagai masa sosial karena sepanjang masa

remaja hubungan sosial semakin tampak jelas dan sangat dominan. Kesadaran

akan kesunyian menyebabkan remaja berusaha mencari kompensasi dengan

mencari pergaulan. Penghayatan kesadaran akan kesunyian yang mendalam dari

remaja merupakan dorongan pergaulan untuk menemukan pernyataan diri akan

kemampuan kemandiriannya (Mohammad Ali, 2011:91) dengan adanya

pernyataan di atas, dapat kita ketahui bahwa kepercayaan diri pada remaja sangat

penting dalam kehidupan sehari-hari.

Karena masa remaja tidak terlepas dari perkembangan hubungan sosial

maupun penyesuaian diri. Selain itu rasa percaya diri sangat dibutuhkan sebagai

dasar pembentukan jati diri positif pada remaja. Kelak, ia akan tumbuh dengan

penilaian positif pada diri sendiri dan rasa hormat pada orang lain dan lingkungan.

Dari observasi awal di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB

Pekanbaru penulis menemukan 62 orang remaja yang terdiri dari beberapa kasus

dengan rincian 30 orang remaja terlibat kasus membawa kabur gadis tanpa

sepengetahuan orang tua, yang terlibat kasus sodomi 1 orang remaja, terlibat

kasus geng motor 10 orang remaja, narkoba 12 orang remaja, pencurian 3 orang

remaja dan pembunuhan 6 orang remaja.

Dari keseluruhan kasus diatas didapatkan bahwa remaja yang terkait kasus

pembunuhan memiliki masalah terhadap tingkat kepercayaan diri yang lebih

rendah dibandingkan kasus-kasus yang lain disebabkan karena belum siap

menghadapi persepsi masyarakat terhadap diri mereka sebagai narapidana,

sehingga remaja yang terkait kasus pembunuhan tersebut timbul rasa cemas,



panik, dan takut ketika mereka keluar dari Lembaga Permasyarakatan Anak Kelas

IIB Pekanbaru dan kembali berinteraksi pada masyarakat. Karena di dalam

kehidupan sehari-hari kita selalu berinteraksi dengan satu dan yang lain, maka

dari itu rasa percaya diri harus ditanamkan didalam diri kita agar kita dapat

berinteraksi dengan baik dan dapat menyesuaikan diri dengan baik.

Maka dari itu penulis ingin meneliti“EFEKTIFITAS LAYANAN

BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM MENINGKATKAN

KEPERCAYAAN DIRI PADA REMAJA KASUS PEMBUNUHAN  DI

LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS IIB PEKANBARU”.

B. Alasan Pemilihan Judul

1. Judul ini berkaitan dengan bidang ilmu penulis di jurusan Bimbingan dan

Konseling Islam.

2. Untuk melihat seberapa besar efektivitas layanan bimbingan dan konseling

dalam meningkatkan kepercayaan diri pada remaja kasus pembunuhan di

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Pekanbaru

3. Penulis menemukan masalah yang diteliti di Lembaga Pemasyarakatan

Anak Kelas IIB Pekanbaru.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah yang terdapat dalam

judul penelitian ini. Maka penulis perlu menegaskan istilah-istilah sebagai berikut:



1. Efektifitas

Efektifitas yaitu dapat membuahkan hasil; mulai berlaku (tentang

undang-undang atau peraturan),ada akibatnya, ada efeknya dan ada

pengaruhnya.(Hizair,2013:168).

2. Bimbingan dan Konseling

Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk klien,

baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan

berkembang secara optimal, dalam bidang pengembangan kehidupan

pribadi, sosial, kemampuan belajar, dan perencanaan karir, melalui berbagai

jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang

berlaku. (Fenti Hikmawati, 2011:1)

3. Remaja

Remaja yang dalam bahasa aslinya adolescence sesungguhnya

memiliki arti yang luas, mencakup kematangan mental,

emosional,sosial,dan fisik. Pandangan ini didukung oleh Piaget dalam

(Mohammad Ali, 2011:9) yang mengatakan bahwa secara psikologis,

remaja adalah suatu usia dimana individu menjadi terintegrasi ke dalam

masyarakat dewasa, suatu usia dimana anak tidak merasa bahwa dirinya

berada dibawah tingkat orang yang lebih tua melainkan merasa sama, atau

paling tidak sejajar.

4. Kepercayaan diri

Spencer, dalam (An. Ubaedy,2011:10) mendefinisikan bahwa self

confidence atau percaya diri adalah keyakinan seseorang atas kapabilitasnya



dalam menjalankan tugas. ini termasuk antara lain ekspresi keyakinannya

dalam menghadapi tantangan atau masalah, keputusannya dalam

merealisasikan ide atau gagasan, dan ketangguhannya dalam menangani

kegagalan.

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari kenyataan di lapangan, maka permasalahan yang teridentifikasi adalah:

a. Remaja tidak memiliki kepercayaan diri.

b. Keterbatasan jumlah konselor.

c. Ruang konseling yang kurang nyaman.

d. Sesi konseling yang terbatas.

e. Klien kurang terbuka.

2. Batasan Masalah

Mengingat dengan adanya permasalahan yang terdapat pada

identifikasi masalah maka penulis perlu untuk membatasi permasalahan ini

pada “efektifitas layanan Bimbingan dan Konseling dalam meningkatkan

kepercayaan diri pada remaja kasus pembunuhan di Lembaga

Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Pekanbaru”.

3. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan pada permasalahan pada

penelitian ini yaitu bagaimana efektifitas layanan Bimbingan dan Konseling

dalam meningkatkan kepercayaan diri pada remaja di Lembaga

Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Pekanbaru.



E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu

Untuk mengetahui bagaimana efektifitas layanan Bimbingan dan Konseling

dalam meningkatkan kepercayaan diri pada remaja kasus pembunuhan  di

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Pekanbaru.

2.  Kegunaan Penelitian

a. Penelitian ini dapat memberi masukan bagi masyarakat secara umum dan

remaja secara khusus bahwa untuk mencapai kepribadian yang sehat,

salah satu cara dengan meningkatkan rasa percaya diri.

b. Secara teoritis manfaat ini dapat menambah pengetahuan pada Jurusan

Bimbingan dan Konseling Islam.

F. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Efektifitas

Efektifitas merupakan pokok untuk mencapai tujuan atau

sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas

disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah

ditemukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Soerwarno

yang mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti

tercapainya tujuan yang ditemukan sebelumnya. Pendapat yang sama

juga dikemukakan oleh Caster I.Bernard, Efektifitas adalah

tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama. (Juntika, 2007:20).



Menurut Cambel J.P, dalam (Juntika, 2007:121) pengukuran

efektifitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

1. Keberhasilan program

2. Keberhasilan sasaran

3. Kepuasan terhadap program

4. Tingkat input dan output

5. Pencapaian tujuan menyeluruh.

Sehingga efektifitas program dapat dijalankan dengan

kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja

yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara

komprehensif, efektifitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan

suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-

tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan

sebelumnya. Sementara itu, menurut Richard M.Steers dalam (Juntika,

2007:121), efektifitas merupakan suatu tingkat kemampuan organisasi

untuk dapat melaksanakan seluruh tugas-tugas pokoknya atau

pencapaian sasarannya.

Efektifitas dalam dunia riset ilmu-ilmu sosial dijabarkan dengan

penemuan atau produktivitas, dimana bagi sejumlah sarjana sosial

efektifitas sering kali ditinjau dari sudut kualitas pekerjaan atau

program kerja. Dari pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan

pengertian efektifitas yaitu keberhasilan suatu aktivitas atau kegiatan

dalam mencapai tujuan (sasaran) yang telah ditentukan sebelumnya.



2. Bimbingan dan Konseling

Dalam kerangka teoritis penulis akan menggambarkan

efektifitas bimbingan dan konseling atau pengaruh dan kesan

bimbingan dan konseling.

Dari ungkapan diatas dapat dipahami bahwa untuk membentuk

perubahan tingkah laku positif remaja perlu adanya layanan Bimbingan dan

Konseling agar dapat meningkatkan kepercayaan diri pada remaja di

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Pekanbaru.

Jadi bimbingan merupakan terjemahan dari kata “guidance”. Kata

“guidance” yang kata dasarnya “guide” memiliki beberapa arti:

a) menunjukkan jalan (showing the way),

b) memimpin (lead –ing),

c) memberikan petunjuk (giving instruction)¸

d) mengatur (regulating),

e) mengarahkan (governing), dan

f) Memberi nasihat(giving advice).

Istilah “guidance”, juga diterjemahkan dengan arti bantuan atau

tuntunan. Ada juga yang menerjemahkan kata “guidance” dengan arti

pertolongan. Berdasarkan arti ini secara etimologis, bimbingan berarti

bantuan atau tuntunan atau pertolongan; tetapi tidak semua bantuan,

tuntunan atau pertolongan berarti bimbingan. “seorang guru yang membantu

siswanya menjawab soal-soal ujian bukan merupakan suatu bentuk

bimbingan”. Bantuan, tuntunan atau pertolongan yang bermakna bimbingan



konteksnya sangat psikologis. Selain itu bantuan atau pertolongan bermakna

bimbingan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Ada tujuan yang jelas untuk apa bantuan itu diberikan

b. Harus terencana (tidak insidentil atau asal-asalan)

c. Berproses dan sistematis (melalui tahapan-tahapan tertentu),

d. Menggunakan cara-cara atau pendekatan-pendekatan tertentu

e. Dilakukan oleh orang ahli (memiliki pengetahuan tentang bimbingan)

f. Dievaluasi untuk mengetahui hasil dari pemberian bantuan, tuntunan,

atau pertolongan.

Syarat-syarat bantuan, tuntunan, atau pertolongan yang bermakna

bimbingan seperti dikemukakan diatas, tercermin dalam pengertian

bimbingan secara terminologis dalam paparan berikut:

Miller (1961) dalam (Tohirin 2009,) menyatakan bahwa bimbingan

merupakan proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman

diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri

secara maksimum kepada sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Selanjutnya Toolbert dalam (Fenti Hikmawati,2011:1)  mengatakan

bimbingan adalah seluruh  program atau semua kegiatan layananan dalam

lembaga yang diarahkan pada individu agar mereka dapat menyusun dan

melaksanakan rencana serta melakukan penyesuaian diri dalam aspek

kehidupan sehari-hari.

Apabila merujuk kepada proses perkembangan individu yang

dibimbing, maka bimbingan juga berarti proses bantuan atau pertolongan



yang diberikan oleh pembimbing kepada terbimbing agar individu yang

dibimbing mencapai perkembangan yang optimal. Apabila merujuk kepada

persoalan-persoalan yang dihadapi individu, maka bimbingan bisa

dikonsepsikan sebagai proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh

pembimbing kepada individu agar individu yang dibimbing mampu

mengenal, menghadapi,dan memecahkan masalah-masalah dalam hidupnya.

Masalah-masalah yang dimaksud dalam makna diatas tentu dalam

arti luas yang mencakup masalah pribadi,sosial,pendidikan (akademik),

karier, penyesuaian diri, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apabila merujuk

kepada kemandirian individu yang dibimbing, maka bimbingan bisa

dikonsepsikan sebagai proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh

pembimbing kepada terbimbing agar individu yang dibimbing mencapai

kemandirian.(Tohirin,2009:15).

Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pendapat para ahli, bimbingan

adalah pemberian bantuan kepada individu, masyarakat secara langsung

agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya dalam

upaya mengatasi masalah yang dihadapinya, sehingga mereka dapat

menentukan tujuan hidupnya, secara bertanggung jawab tanpa harus

bergantungan kepada orang lain.

a. Tujuan pelayanan bimbingan ialah agar konseli dapat:

1) Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karier serta

kehidupannya di masa yang akan datang.



2) Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya

seoptimal mungkin.

3) Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan

masyarakat, dan lingkungan kerjanya.

4) Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi,

penyesuaian dalam lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun

lingkungan kerja.

Sedangkan konseling (counseling) merupakan bagian integral dari

bimbingan. Konseling juga merupakan inti dalam bimbingan. Ada yang

menyatakan bahwa konseling merupakan “jantungnya” bimbingan.

Sebagai kegiatan inti atau jantungnya bimbingan, praktik bimbingan bisa

dianggap belum ada apabila tidak dilakukan konseling.

Istilah konseling dahulu diterjemahkan dengan “penyuluhan”.

Penerjemahan penyuluhan atas kata konseling ternyata menimbulkan

kerancuan dan sering menimbulkan salah persepsi.  Dalam praktik

pelayanan bimbingan dan konseling, konseling dengan arti penyuluhan

tidak dilakukan seperti halnya penyuluhan pertanian, hukum, keluarga

berencana, dan lain-lain. (Tohirin,2009:21).

Konseling sebenarnya merupakan salah satu teknik atau layanan

didalam bimbingan, tetapi teknik atau layanan ini sangat istimewa karena

sifatnya yang lentur atau fleksibel dan komprehensif.



Menurut Leona E. Tylor dalam (Fenti Hikmawati,2011) ada lima

karakteristik yang sekaligus merupakan prinsip-prinsip konseling.

Kelima karakteristik tersebut adalah:

a. Konseling tidak sama dengan pemberian nasihat (advicement), sebab

didalam pemberian nasihat proses berpikir ada dan diberikan oleh

penasihat, sedangkan dalam konseling proses berpikir dan

pemecahan ditemukan dan dilakukan oleh klien sendiri.

b. Konseling mengusahakan perubahan-perubahan yang bersifat

fundamental yang berkenaan dengan pola-pola hidup.

c. Konseling lebih menyangkut sikap daripada perbuatan atau tindakan.

d. Konseling lebih berkenaan dengan penghayatan emosional daripada

pemecahan intelektual.

e. Konseling menyangkut juga hubungan klien dengan orang lain.

Konseling memegang peranan penting dalam bimbingan sering

disebut sebagai jantungnya bimbingan (counseling is the heart of

guidance), konseling sebagai inti bimbingan (counseling is the of

guidance), konseling sebagai pusatnya bimbingan. Sebab dikatakan

jantung, inti, atau pusat karena konseling ini merupakan layanan atau

teknik bimbingan yang bersifat terapeutik atau bersifat menyembuhkan

(curative).(Fenti Hikmawati, 2011:2-3).

Mortensen  dalam (Tohirin, 2009) menyatakan bahwa konseling

merupakan proses hubungan antarpribadi dimana orang yang satu

membantu yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan kecakapan



menemukan masalahnya. Dalam pengertian ini jelas menunjukkan bahwa

konseling merupakan situasi pertemuan atau hubungan

antarpribadi(konselor dan konseli atau klien) dimana konselor membantu

klien agar memperoleh pemahaman dan kecakapan menemukan masalah

yang dihadapinya.

Konseling juga berarti relasi atau hubungan timbal balik antara

dua orang individu (konselor dengan klien) dimana konselor berusaha

membantu klien untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam

hubungannya dengan masalah-masalah yang dihadapinya pada saat ini

dan yang akan datang.

Menurut hemat penulis dapat disimpulkan bahwa konseling

merupakan suatu hubungan timbal balik antara konselor dengan klien

dimana seorang konselor membantu klien untuk dapat memecahkan

masalahnya dan mendapatkan kesejahteraan hidup.

a. Tujuan konseling

1. Membantu mengembangkan kualitas kepribadian individu yang

dikonseling .

2. Membantu mengembangkan kualitas kesehatan mental klien.

3. Membantu mengembangkan perilaku-perilaku yang lebih efektif

pada diri individu dan lingkungannya.

4. Membantu klien menanggulangi problem hidup dan

kehidupannya secara mandiri.

5. Memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya (klien).



6. Mengarahkan dirinya (klien) sesuai potensi yang dimilikinya

kearah tingkat perkembangan yang optimal.

7. Mampu memecahkan sendiri masalah yang dihadapinya.

8. Mempunyai wawasan yang lebih realistis serta penerimaan yang

objektif tentang dirinya (klien).

9. Dapat menyesuaikan secara lebih efektif baik terhadap dirinya

sendiri maupun lingkungannya sehingga memperoleh

kebahagiaan dalam hidupnya.

10. Mencapai taraf aktualisasi diri sesuai dengan potensi yang

dimilikinya.

11. Terhindar dari gejala-gejala kecemasan dan perilaku yang

salah.(Tohirin, 2009:35)

3. Efektifitas Bimbingan dan Konseling

Dasar-dasar konseling yang efektif yaitu apabila seorang konselor

mempunyai kepribadian yang berkualitas serta memahami dasar-dasar

teoritis  konseling yaitu sebagai berikut:

a) Memahami lima aspek terpenting dalam konseling yaitu:

1. Konselor (integritas dan kreadibilitas pribadi, disiplin ilmu)

2. Konseli/klien (ekspektasi klien)

3. Metode konseling ( menguasai metode konseling)

4. Media konseling (dapat menggunakan berbagai media konseling)



5. Materi konseling (dapat merumuskan materi konseling sesuai

ekspektasi dan kebutuhan klien, membuat langkah,

pengadministrasian dan manajemen konseling).

b) Memahami Fungsi Konseling

c) Memahami prinsip-prinsip konseling

d) Memahami asas-asas konseling.

e) Menguasi metode dasar konseling.

f) Mengetahui dan dapat menerapkan langkah-langkah umum konseling.

(Isep Zainal Arifin,2009:52)

4. Metode Bimbingan dan Konseling

a. Metode Bimbingan Kelompok (Group Guidance)

Cara ini dilakukan untuk membantu klien memecahkan masalah

melalui kegiatan kelompok. Masalah yang dipecahkan bisa bersifat

kelompok, yaitu yang dirasakan bersama oleh kelompok (beberapa orang

klien) atau bersifat individual atau perorangan, yaitu masalah oleh

individu (klien) sebagai anggota kelompok.

Penyelenggaraan bimbingan kelompok antara lain dimaksudkan

untuk membantu mengatasi masalah bersama atau membantu seorang

individu yang menghadapi masalah dengan menempatkannya dalam

suatu kehidupan kelompok. Beberapa jenis metode bimbingan kelompok

adalah sebagai berikut:



1. Program Home Room

Tujuan utama program ini adalah agar konselor dapat

mengenal para kliennya secara lebih dekat sehingga dapat

membantunya secara efisien. Dalam praktiknya, konselor mengadakan

tanya jawab dengan para klien, menampung pendapat, merencanakan

suatu kegiatan, dan lainnya.

2. Diskusi Kelompok

Diskusi kelompok merupakan suatu cara dimana klien

memperoleh kesempatan untuk memecahkan masalah secara bersama-

sama. Setiap klien memperoleh kesempatan untuk mengemukakan

pikirannya masing-masing dalam memecahkan suatu masalah. Dalam

melakukan diskusi klien diberi peran-peran tertentu seperti pimpinan

diskusi (moderator) dan notulis. Tugas pimpinan diskusi adalah

memimpin jalannya diskusi sehingga diskusi tidak menyimpang,

sedangkan tugas notulis adalah mencatat hasil-hasil diskusi. Klien

yang menjadi peserta atau anggota dengan demikian akan timbul rasa

tanggung jawab dan harga diri.

3. Kegiatan Kelompok

Kegiatan kelompok dapat menjadi suatu teknik yang baik

dalam bimbingan, karena kelompok memberikan kesempatan kepada

individu (klien) untuk berpartisipasi secara baik. Banyak kegiatan

tertentu yang lebih berhasil apabila dilakukan secara berkelompok.

Melalui kegiatan kelompok dapat mengembangkan bakat dan



menyalurkan dorongan-dorongan tertentu. Selain itu, setiap klien

memperoleh kesempatan untuk menyumbangkan pikirannya. Dengan

demikian akan muncul rasa tanggung jawab. Seorang klien diberi

kesempatan untuk memimpin teman-temannya diberi kesempatan

untuk memimpin teman-temannya dalam membuat pekerjaan

bersama, sehingga kepercayaan dirinya tumbuh dan karenanya akan

memperoleh harga diri. (Tohirin, 2009:28).

4. Sosiodrama

Sosiodrama dapat digunakan sebagai salah satu cara

bimbingan kelompok. Sosiodrama merupakan suatu cara membantu

memecahkan masalah klien melalui drama. Sesuai namanya, masalah-

masalah yang didramakan adalah masalah-masalah sosial. Metode ini

dilakukan melalui kegiatan bermain peran. Didalam sosiodrama,

individu akan memerankan suatu peran tertentu dari suatu situasi

masalah sosial.

Pemecahan masalah individu diperoleh melalui penghayatan

peran tentang situasi masalah yang dihadapinya. Dari pementasan

peran selanjutnya diadakan diskusi mengenai cara-cara pemecahan

masalahnya yang dihadapi oleh seorang individu sebagai anggota

kelompok.

5. Psikodrama

Psikodrama adalah upaya pemecahan masalah melalui drama.

Bedanya dengan sosiodrama adalah masalah yang didramakan, dalam



sosiodrama yang didramakan adalah masalah-masalah sosial,

sedangkan psikodrama yang didramakan adalah masalah-masalah

psikis yang dialami individu. Klien yang memiliki masalah psikis

disuruh memerankan peran tertentu, konflik atau ketegangan yang ada

dalam diri individu dapat dikurangi. Kepada sekelompok klien

dikemukakan suatu cerita yang menggambarkan adanya suatu

ketegangan psikis yang dialami individu . (Tohirin, 2009:29).

b. Metode Bimbingan Individual (Konseling Individual).

Melalui metode ini upaya pemberian bantuan diberikan secara

individual dan langsung bertatap muka (berkomunikasi) antara konselor

dengan klien. Dengan perkataan lain pemberian bantuan diberikan

dilakukan melalui hubungan yang bersifat face to facerelationship

(hubungan empat mata), yang dilaksanakan dengan wawancara antara

konselor dengan klien. Masalah-masalah yang dipecahkan melalui teknik

konseling, adalah masalah-masalah yang bersifat pribadi.

Dalam konseling individual, konselor dituntut untuk mampu

bersikap penuh simpati dan empati. Simpati ditunjukkan oleh konselor

melalui turut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh klien,

sedangkan empati adalah usaha konselor menempatkan diri dalam situasi

diri klien dengan segala masalah-masalah yang dihadapinya.

Keberhasilan konselor bersimpati dan berempati akan memberikan

kepercayaan yang sepenuhnya kepada konselor.

1. Konseling Direktif (Directive Counseling)



Konseling yang menggunakan metode ini, dalam prosesnya

aktif atau paling berperan adalah konselor. Dalam praktiknya konselor

berusaha mengarahkan klien sesuai dengan masalahnya. Selain itu,

konselor juga memberikan saran, anjuran, dan nasihat kepada klien.

Praktik konseling dalam dunia Islam dimana para Nabi

khususnya Nabi Muhammad SAW, umumnya menerapkan cara-cara

diatas  yaitu memberikan saran-saran, anjuran, dan nasihat kepada

klien. Para Nabi dan Rasul bisa disebut konselor apabila melihat tugas

dan fungsinya sebagai pembimbing umat ke arah jalan yang benar.

Para Nabi dan Rasul mengajak manusia kepada agama Tauhid (Islam),

para Nabi dan Rasul juga membimbing manusia agar tidak terjerumus

ke lembah dosa, sehingga manusia memperoleh kebahagiaan dunia

maupun akhirat.

2. Konseling Nondirektif (Non-direktive Counseling)

Konseling nondirektif dikembangkan berdasarkan teori client

centered (konseling yang berpusat pada klien). Dalam praktik

konseling nondirektif klien bebas berbicara sedangkan konselor

menampung dan mengarahkan. Metode ini sulit untuk diterapkan pada

klien yang tertutup (introvert),karena klien dengan kepribadian

tertutup biasanya pendiam dan sulit diajak berbicara.

3. Konseling Eklektif (Eklective Counseling)

Metode konseling eklektif adalah penggabungan dari metode

konseling direktif dan nondirektif. Penerapan metode dalam konseling



adalah dalam keadaan tertentu konselor Menasihati dan mengarahkan

klien sesuai dengan masalahnya, dan dalam keadaan yang lain

konselor memberikan kebebasan kepada klien untuk berbicara

sedangkan konselor hanya mengarahkan saja.(Tohirin, 2009:30).

5. Kualitas dan Ketrampilan Konselor

Kualitas Konselor adalah semua kriteria unggulan termasuk pribadi,

pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dimilikinya yang

akan memudahkannya dalam menjalankan konseling sehingga mencapai

tujuan yang berhasil (efektif).

Salah satu kualitas yang dibicarakan adalah kualitas pribadi

konselor. Kualitas pribadi konselor adalah kriteria yang menyangkut segala

aspek kepribadian yang amat penting dan menentukan keefektifan konselor

jika dibandingkan dengan pendidikan dan latihan yang ia peroleh.

Berikut ini akan dikemukakan kualitas pribadi konselor menurut

pendapat para ahli, Perez (1979) dalam (Sofyan S. Willis, 2004)

mengemukakan kualitas dasar seorang konselor sama dengan kualitas

menurut aliran client centered yaitu:

1) Kemampuan merasakan keadaan, kebutuhan, keinginan, dan emosional

klien.

2) Memperlihatkan Penghargaan positif tanpa syarat terhadap klien.

3) Mampu menciptakan suasana hangat, sehingga klien bersemangat untuk

terlibat dan mengemukakan diri.

4) Menerima klien apa adanya tanpa membedakan-bedakan.



5) Dapat memberi rasa aman terhadap klien.

6) Mempunyai rasa empati terutama pada klien bermasalah. (Sofyan S.

Willis, 2004:80-81).

Adapun karakteristik kepribadian konselor adalah sebagai berikut:

1) Beriman, bertaqwa

2) Menyenangi sesama manusia.

3) Komunikator yang terampil; pendengar yang baik.

4) Memiliki ilmu wawasan tentang manusia, sosial-budaya; merupakan

narasumber yang kompeten.

5) Fleksibel, tenang, dan sabar

6) Menguasai keterampilan teknik; memiliki intuisi.

7) Memahami etika profesi.

8) Respek, jujur, asli, menghargai, tidak menilai.

9) Empati, memahami, menerima,hangat, bersahabat.

10) Fasiliator, motivator.

11) Emosi stabil; pikiran jernih.

12) Objektik, rasional, dan logis.

13) Konsisten dan bertanggung jawab. (Sofyan S. Willis, 2004:86-87).

6. Pengertian Remaja

Orang Barat menyebut remaja dengan istilah “puber”, sedangkan

Amerika menyebutnya “adolesensi”. Keduanya merupakan transisi dari

masa kanak-kanak menjadi dewasa. Sedangkan di negara kita ada yang



menggunakan, memperlakukannya sebagai anak-anak yang bisa dibodoh-

bodohi.

Remaja sudah mulai berpikir kritis sehingga melawan bila orang tua,

guru, lingkungan, masih menganggapnya sebagai anak kecil. Bila guru dan

orang tua memahami cara berpikir remaja, akibatnya timbullah kenakalan

remaja berupa perkelahian antarpelajar yang sering terjadi dikota-kota besar.

(Zulkifli, 2006:63-64).

Pada tahun 1974, WHO memberikan definisi tentang remaja yang

lebih bersifat konseptual. Dalam definisi tersebut dikemukakan tiga kriteria,

yaitu biologis, psikologis, dan sosial ekonomi, sehingga secara lengkap

definisi tersebut berbunyi sebagai berikut:

Remaja adalah suatu masa dimana:

1) Individu berkembang dari saat pertama kali menunjukkan tanda-tanda

seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.

2) Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari

kanak-kanak menjadi dewasa.

3) Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada

keadaan yang relatif lebih mandiri. (Sarlito W. Sarwono, 2011:12).

Pedoman umum kita dapat menggunakan batasan usia 11-24 tahun

dan belum menikah untuk remaja Indonesia dengan pertimbangan-

pertimbangan sebagi berikut:

1) Usia 11 tahun adalah usia ketika pada umumnya tanda-tanda seksual

sekunder mulai tampak (kriteria fisik)



2) Dibanyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil

baligh, baik menurut adat maupun agama sehingga masyarakat tidak

lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial)

3) Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan

perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas diri (ego indentity),

tercapainya fase genital dari perkembangan psikoseksual dan

tercapainya puncak perkembangan kognitif maupun moral.

4) Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberi

peluang bagi mereka yang sampai batas usia tersebut masih

menggantungkan diri pada orang tua, belum mempunyai hak-hak penuh

sebagai orang dewasa (secara adat/tradisi), belum bisa memberikan

pendapat sendiri dan sebagainya. Dengan perkataan lain, orang-orang

yang sampai batas usia 24 tahun belum dapat memenuhi persyaratan

kedewasaan secara sosial maupun psikologis, masih dapat digolongkan

remaja. Golongan ini cukup banyak terdapat di Indonesia, terutama dari

kalangan masyarakat kelas menengah ke atas yang mempersyaratkan

berbagai hal (terutama pendidikan setinggi-tingginya) untuk mencapai

kedewasaan. Akan tetapi, dalam kenyataannya cukup banyak pula

orang yang mencapai kedewasaannya sebelum usia tersebut.

5) Dalam definisi diatas,status perkawinan sangat menentukan,  karena

perkawinan masih sangat penting dimasyarakat kita pada umumnya.

Seorang yang sudah menikah, pada usia berapapun dianggap dan

diperlakukan sebagai orang dewasa penuh, baik secara hukum maupun



dalam kehidupan masyarakat dan keluarga. Karena itu definisi remaja

disini dibatasi khusus untuk yang belum menikah.

Selanjutnya, dalam batasan diatas, ada enam penyesuaian diri yang

harus dilakukan remaja yaitu:

1. Menerima dan mengintegrasikan pertumbuhan badannya dalam

kepribadiannya.

2. Menentukan peran dan fungsi seksualnya yang adekuat (memenuhi

syarat) dalam kebudayaan dimana ia berada.

3. Mencapai kedewasaan dengan kemandirian, kepercayaan diri, dan

kemampuan untuk menghadapi kehidupan.

4. Mencapai posisi yang diterima oleh masyarakat.

5. Mengembangkan hati nurani, tanggung jawab, moralitas dan nilai-nilai

yang sesuai dengan lingkungan dan kebudayaan.

6. Memecahkan problem-problem nyata dalam pengalaman sendiri dan

dalam kaitannya dengan lingkungan.  (Sarlito W. Sarwono,2011:118-19).

7. Pengertian Kepercayaan Diri

Percaya diri adalah kepercayaan pada kemampuan diri yang muncul

sebagai akibat dari adanya dinamika atau proses yang positif didalam diri

seseorang. Spancer, dalam (An. Ubaedy, 2011) mendefinisikan bahwa self-

confidence atau kepercayaan diri adalah keyakinan seseorang atas

kapabilitasnya dalam menjalankan tugas. Ini termasuk antara lain ekspresi

keyakinannya dalam menghadapi tantangan atau masalah. Keputusannya



dalam merealisasikan ide atau gagasan, dan ketangguhannya dalam

menangani kegagalan.

Percaya diri seperti itu tidak muncul  dengan cara yang direkayasa

atau tidak muncul karena ingin dimunculkan sesaat, melainkan sebuah

konsekuensi alamiah. Menurut James Neill, munculnya percaya diri adalah

gabungan dari self—esteem dan self-efficacy.(An. Ubaedy,2011:10-11)

Self-esteem adalah perasaan seseorang terhadap dirinya atau biasa

kita sebut dengan harga diri. Setiap orang pasti punya perasaan tertentu pada

dirinya. Bedanya, ada perasaan yang negatif dan ada perasaan yang positif.

Agar seseorang bisa percaya diri, persyaratan yang harus dipenuhi adalah

memiliki perasaan positif terhadap dirinya, misalnya bersyukur, bahagia,

optimis, atau merasa dirinya bisa berbuat sesuatu. Tidak mungkin orang

memiliki percaya diri jika jiwanya dipenuhi perasaan negatif, misalnya

mengeluh, pesimis, dan seterusnya.

Sedangkan self-efficacy adalah keyakinan seseorang atas

kapasitasnya untuk bisa menjalankan tugas atau menangani persoalan

dengan hasil yang bagus (to succeed). Seringkali self-efficacy ini

diterjemahkan dengan percaya diri. (An Ubaedy,2011: Ibid).

Selain itu self-efficacy atau efikasi diri merupakan konsep global

yang digeneralisasikan, seperti harga diri (self-esteem) atau  kepercayaan

diri (self-confidence).

Bandura dalam (Jess Feist dan Gregory J. Feist, 2011:212)

mendefinisikan self-efficacy atau efikasi diri sebagai “keyakinan seseorang



dalam kemampuannya untuk melakukan suatu bentuk kontrol terhadap

keberfungsian orang itu sendiri dan kejadian dalam lingkungan”. Bandura

beranggapan bahwa “keyakinan atas efikasi seseorang adalah landasan dari

agen manusia”. Manusia yang yakin bahwa mereka dapat melakukan

sesuatu yang mempunyai potensi untuk dapat mengubah kejadian

dilingkungannya, akan lebih mungkin untuk bertindak dan lebih mungkin

untuk menjadi sukses daripada manusia yang mempunyai keyakinan diri

yang rendah. Sebagai contoh, seorang pelamar kerja harus mempunyai

kepercayaan diri bahwa dia dapat memberikan performa yang baik saat

melakukan wawancara kerja, mempunyai kemampuan untuk menjawab

berbagai kemungkinan pertanyaan, tetap santai dan terkontrol, serta

menunjukkan perilaku bersahabat dengan kadar yang  tepat.

Orang dapat mempunyai keyakinan diri yang tinggi dalam  satu

situasi dan mempunyai keyakinan diri yang rendah dalam situasi lainnya.

Keyakinan diri bervariasi dari satu situasi ke situasi lain, tergantung pada

kompetensi yang dipersepsikan dari orang lain tersebut, terutama apabila

mereka adalah kompetitor; daripada keberhasilan; predisposisi dari orang

tersebut yang lebih condong terhadap kegagalan atas performa kelelahan,

kecemasan, apatis, dan ketidakberdayaan. (Jess Feist dan Gregory J.

Feist,2011:212-213).

Menurut hemat penulis dapat disimpulkan bahwa Percaya Diri (Self

Confidence) adalah meyakinkan pada kemampuan dan penilaian diri sendiri

dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan yang efektif. Hal ini



termasuk kepercayaanatas kemampuannya menghadapi lingkungan yang

semakin menantang dan kepercayaan atas keputusan atau pendapatnya.

Sedangkan kepercayaan diri adalah sikap positif seorang individu yang

mampu untuk mengembangkan penilaian positif baik terhadap diri sendiri

maupun terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapinya.

a. Ciri-ciri kepercayaan diri

Menurut Spancer dalam (An. Ubaedy, 2011) ada sejumlah istilah

yang dipilih untuk menggambarkan karateristik kepercayaan diri yang

bagus pada diri seseorang yakni sebagai berikut:

1) Mempunyai keputusan hidup yang mantap, tidak ragu-ragu, tidak

minder, dan seterusnya.

2) Mempunyai power personal yang kuat, dan kharismatik.

3) Relatif lebih terbebas dari berbagai rasa terancam, atau rasa tertekan,

baik itu oleh keadaan atau lingkungan.

4) Mempunyai jati diri yang jelas.

5) Mempunyai komitmen yang kuat untuk maju atau mempunyai

kesadaran tanggung jawab yang lebih tinggi.(An.Ubaedy,2011:28)

G. Konsep Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami teori yang telah dipaparkan dalam

kerangka teoritis diatas, maka penelitian bimbingan dan konseling yang penulis

maksudkan dalam penelitian ini adalah Efektifitas Layanan Bimbingan dan

Konseling dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Di Lembaga Pemasyarakatan



Anak Kelas IIB Pekanbaru. Maka penulis menetapkan indikator-indikator sebagai

berikut:

a. Efektifitas Bimbingan dan Konseling

1. Metode dalam Bimbingan dan Konseling

2. Materi Bimbingan dan Konseling.

3. Media Konseling.

4. Memahami Asas-asas konseling.

b. Individu yang memiliki kepercayaan diri

1. Mampu mengambil keputusan.

2. Memiliki kesadaran dan tanggung jawab.

3. Mampu bergaul dengan orang lain.

4. Bebas dari rasa tertekan ataupun terancam oleh keadaan sekitar.

5. Memiliki komitmen-komitmen untuk maju menjadi yang lebih baik.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi di Lembaga Permasyarakatan Anak Kelas

IIB Pekanbaru yang berlokasi di Jalan,Bindanak nomor 01, Kelurahan

Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif.

Menurut Tohirin penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang

bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek

penelitian misalnya perilaku, motivasi, persepsi, tindakan, dan lain-lain



secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa

pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan

berbagai metode alamiah. Adapun dalam studi bimbingan dan konseling,

penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk memahami berbagai fenomena

perilaku konselor serta klien dalam proses bimbingan dan konseling secara

holistik. (Tohirin, 2012:3).

3. Subyek dan Objek Penelitian

a. Subjek dalam penelitian ini adalah konselor serta remaja yang terkait

kasus pembunuhan di Lembaga Permasyarakatan Anak Kelas IIB

Pekanbaru.

b. Objek penelitian yang diteliti adalah efektivitas layanan Bimbingan dan

Konseling dalam meningkatkan kepercayaan diri pada remaja kasus

pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Pekanbaru.

4. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah 1 orang

konselor dan 6 orang remaja yang terkait kasus pembunuhan di Lembaga

Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Pekanbaru.

5. Sumber Data dan Jenis Data

1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari konselor dan klien

remaja kasus pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB

Pekanbaru melalui wawancara.

2. Sumber data sekunder yaitu berupa dokumen yang berisi arsip-arsip yang

dikumpulkan melalui observasi.



6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Emzir observasi adalah suatu pengamatan yang terfokus

terhadap kejadian atau  gejala yang terdapat di lapangan. dilakukan

secara langsung kepada remaja kasus pembunuhan dan konselor di

Lembaga Permasyarakatan  Anak Kelas IIB Pekanbaru bertujuan untuk

menemukan data yang akurat. (Emzir, 2011:37)

b. Wawancara

Menurut Emzir wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan

data dengan menggunakan sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh

peneliti dan diajukan kepada informan mengenai topik penelitian. Di

dalam penelitian ini yang menjadi informan dalam melakukan

wawancara adalah konselor serta remaja yang terkait kasus pembunuhan

di Lembaga Permasyarakatan Anak Kelas IIB Pekanbaru. (Emzir, 2011:

49)

c. Dokumentasi

Sutrisno Hadi mendefenisikan dokumentasi adalah penelitian

yang bersumber bahan-bahan tulisan. Metode ini diungkap untuk

mendapatkan data tentang sejarah, struktur organisasi, serta sarana dan

prasana. (Sutrisno Hadi, 1978:193)

7. Teknik Analisis Data

Setelah diperoleh data yang lengkap dan telah dikumpulkan, maka

langkah selanjutnya yaitu memberikan analisis data yang ada, yang mana



penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul

lalu digambarkan melalui kata-kata yang didukung dengan hasil

wawancara, observasi, dan dokumentasi.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang mencakup latar belakang, permasalahan, alasan

pemilihan judul, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan

kegunaan penelitian, kerangka teoritis, dan konsep operasioanl,

metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan lokasi mencakup pembahasan, sejarah berdirinya lokasi

penelitian, organisasi dan administrasi, saran dan prasarana, dan

seluruh staf.

BAB III : Penyajian data.

BAB IV : Analisis data.

BAB V : Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran.


