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II.    TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka berisi komponen self esteem (harga diri)

dan konseling kelompok, yaitu sebagai berikut :

A. Self Esteem

Self esteem merupakan aspek penting dalam kepribadian. Begitu penting sehingga

banyak dikaji oleh ahli psikologi. Berikut ini peneliti akan menjelaskan mengenai

pengertian self esteem, karakteristik self esteem, faktor-faktor yang mempengaruhi

self esteem, proses pembentukkan self esteem, dan peranan self esteem terhadap

perkembangan kepribadian siswa.

1. Pengertian Self Esteem

Self esteem adalah penilaian yang dilakukan oleh anak terhadap nilai keseluruhan

mereka. Self esteem didasarkan kepada tumbuhnya kemampuan kognitif anak

untuk mendeskripsikan dan mendefinisikan diri mereka sendiri. Santrock

(2002:356) mengemukakan bahwa harga diri (self-esteem) evaluative global dari

diri. Self esteem juga diacu sebagai nilai diri atau citra diri. Lerner dan Spanier

(Ghufron, 2010:39) berpendapat bahwa

harga diri adalah tingkat penilaian yang positif atau negative yang
dihubungkan dengan konsep diri seseorang. Harga diri merupakan evaluasi
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seseorang terhadap dirinya sendiri secara positif dan juga sebaliknya dapat
menghargai secara negative.

Evaluasi menggambarkan penilaian individu tentang dirinya sendiri, menunjukan

penghargaan dan pengakuan atau tidak, serta menunjukkan sejauh mana individu

tersebut merasa mampu, sukses dan berharga. Secara singkat self esteem diartikan

sebagai penilaian terhadap diri tentang keberhargaan diri yang di ekspresikan

melalui sikap-sikap yang dianut individu. Menurut Ghufron (2010:39) self esteem

merupakan salah satu faktor yang sangat menentukkan perilaku individu. Setiap

orang menginginkan penghargaan yang positif terhadap dirinya. Self esteem yang

positif akan membuat seseorang merasakan bahwa dirinya berharga, berhasil dan

berguna (berarti) bagi orang lain. Mirels dan McPeek (Ghufron, 2010:40)

berpendapat bahwa self esteem sebenarnya memiliki dua pengertian yaitu

pengertian yang berhubungan dengan akademik dan non akademik.

Penilaian akan mencerminkan persepsi-persepsi yang tidak selalu cocok dengan

realita. Individu cenderung membuat penilaian tentang kemampuan-

kemampuannya dalam berbagai aspek kehidupan berdasarkan keberhasilan-

keberhasilan atau kegagalan-kegagalan. Namun kegagalan tidak secara otomatis

mengakibatkan self esteem yang rendah. Dampak kegagalan apapun atau

keberhasilan pada keseluruhan self esteem kita sangat bergantung pada arti

penting yang diberikan pada aspek kehidupan.

Self esteem adalah aspek lain identitas kita yang penting bagi perkembangan

remaja. Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa self esteem

merupakan penilaian diri atau perasaan kebernilaian diri kita terhadap sesuatu

yang telah dilakukan.
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2. Karakteristik Self Esteem

Self esteem seseorang tergantung dari penilaian tentang dirinya sendiri yang akan

mempengaruhi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian individu ini

diungkapkan dalam sikap-sikap yang dapat bersifat tinggi dan rendah. Menurut

Maslow (Boeree, 2008:253) bahwa

ada dua bentuk kebutuhan terhadap self esteem (harga diri) yaitu bentuk
yang lemah dan yang kuat. Bentuk yang lemah adalah kebutuhan kita untuk
dihargai orang lain, kebutuhan terhadap status, kemuliaan, kehormatan,
perhatian, reputasi, apresiasi bahkan dominasi. Sedangkan yang kuat adalah
kebutuhan kita untuk percaya diri, kompetensi, kesuksesan, independensi
dan kebebasan.

a. Karakteristik self esteem tinggi

Self esteem yang tinggi akan membangkitkan rasa percaya diri, penghargaan diri,

rasa yakin akan kemampuan diri, rasa berguna serta rasa bahwa kehadirannya

diperlukan didalam dunia ini. Contoh : seorang remaja yang memiliki self esteem

yang cukup tinggi, dia akan yakin dapat mencapai prestasi yang dia dan orang lain

harapkan. Pada akhirnya, keyakinan itu akan memotivasi remaja tersebut untuk

sungguh-sungguh mencapai hasil yang diinginkan. Karakteristik anak yang

memiliki self esteem yang tinggi menurut Clemes dan Bean (Feist, 2011:46),

antara lain :

1) Bangga dengan hasil kerjanya
2) Bertindak mandiri
3) Mudah menerima tanggung jawab
4) Mengatasi prestasi dengan baik
5) Menanggapi tantangan baru dengan antusiasme
6) Merasa sanggup mempengaruhi orang lain
7) Menunjukkan jangkauan perasaan dan emosi yang luas
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Berdasarkan karakteristik self esteem diatas yang telah dikemukakan oleh para

ahli bahwa siswa yang memiliki self esteem yang tinggi akan berperilaku ke arah

yang lebih positif.

Ciri – ciri individu yang mempunyai self esteem yang tinggi menurut Branden

(2010 : 43), yaitu

1) mampu menanggulangi kesengsaraan dan kemalangan hidup, lebih tabah
dan ulet, lebih mampu melawan suatu kekalahan, kegagalan, dan
keputusasaan

2) cenderung lebih berambisi
3) memiliki kemungkinan untuk lebih kreatif untuk memperoleh

keberhasilan
4) memiliki kemungkinan lebih dalam dan besar dalam membina hubungan

interpersonal dan tampak lebih gembira dalam menghadapi realitas.

Dari pendapat para ahli diatas disebutkan bahwa individu yang memiliki self

esteem tinggi lebih tidak mudah putus asa ketika dihadapkan pada kegagalan.

Menurut Frey dan Carlock (Ghufron, 2010:43) ciri individu yang memiliki self

esteem yang tinggi, antara lain:

1) mampu menghargai dan menghormati dirinya sendiri

2) cenderung tidak menjadi perfect

3) mengenali keterbatasannya dan berharap untuk tumbuh

Berdasarkan ciri individu yang memiliki self esteem tinggi diatas individu tersebut

akan lebih menghargai dirinya sendiri dan dapat mengenali keterbatasannya

sehingga ingin mengalami perubahan yang lebih baik.
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b. Karakteristik self esteem rendah

Remaja yang memiliki self esteem rendah akan cenderung merasa bahwa dirinya

tidak mampu dan tidak berharga. Disamping itu remaja dengan self esteem rendah

cenderung untuk tidak berani mencari tantangan-tantangan baru dalam hidupnya,

lebih senang menghadapi hal-hal yang sudah dikenal dengan baik serta

menyenangi hal-hal yang tidak penuh dengan tuntutan, cenderung tidak merasa

yakin akan pemikiran-pemikiran serta perasaan yang dimilikinya, cenderung takut

menghadapai respon dari orang lain, tidak mampu membina komunikasi yang

baik dan cenderung merasa hidupnya tidak bahagia. Remaja yang memiliki self

esteem (harga diri) rendah inilah sering muncul perilaku yang dinilai negatif.

Berawal dari perasaan tidak mampu dan tidak berharga, mereka

mengkompensasikannya dengan tindakan lain yang seolah-olah membuat dia

lebih berharga. Misalnya dengan mencari pengakuan dan perhatian dari teman-

temannya. Dari sinilah kemudian muncul penyalahgunaan obat-obatan, berkelahi,

tawuran, yang dilakukan demi mendapatkan pengakuan dari lingkungan. Menurut

Frey dan Carlock (Ghufron, 2010:43) ciri individu yang memiliki self esteem

rendah cenderung menolak dirinya dan cenderung tidak puas. Karakteristik anak

dengan self esteem yang rendah menurut Clemes dan Bean ((Feist, 2011:45)

diantaranya :

1) Menghindari situasi yang dapat mencetuskan kecemasan
2) Merendahkan bakat dirinya
3) Merasa tak ada seorangpun yang menghargainya
4) Menyalahkan orang lain atas kelemahannya sendiri
5) Mudah dipengaruhi oleh orang lain
6) Bersikap defensif dan mudah frustrasi
7) Merasa tidak berdaya
8) Menunjukkan jangkauan perasaan dan emosi yang sempit
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Berdasarkan karakteristik yang telah dikemukakan diatas bahwa individu yang

memiliki self esteem yang rendah akan berperilaku ke arah negatif, misalnya

individu tersebut akan menyalahkan orang lain atas kelemahannya sendiri.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Self-esteem

Harga diri (Self-esteem) yang sehat bisa dibentuk dan dibina (ditumbuh

kembangkan) yang tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Lutan,2003

(Ghufron,2010:44) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi

pertumbuhan self esteem yaitu sebagai berikut:

 Orang tua

Orang tua merupakan sumber utama pembentuk self-esteem, khususnya di

kalangan anak-anak. Pemberian yang paling berharga dari orang tua adalah

meletakkan landasan sels-esteem yang kokoh, mengembangkan kepercayaan diri

dari hormat diri

 Teman

Orang-orang terdekat dalam kehidupan keseharian akan sangat berpengaruh

terhadap pembentukan self-esteem. Ketika anak berada di lingkungan sekolah

dengan teman yang sering memperoloknya, maka lingkungan tersebut kurang baik

bagi pertumbuhan self-esteem yang sehat. Sebaliknya, teman sejawat dan kawan-

kawan dekat dapat pula menumbuhkembangkan self-esteem yang sehat. Ini

dikarenakan suasana pergaulan yang saling mendukung, saling menghargai

terhadap usaha dan hasil yang dicapai seseorang.
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 Pencapaian Prestasi

Hasil yang dicapai dan memadai merupakan salah satu faktor bagi pengembangan self-

esteem. Penciptaan perasaan tenang, yakin, dan mampu melaksanakan suatu tugas

merupakan bibit bagi pengembangan self-esteem. Sebaliknya, apabila kegagalan beruntun

yang diperoleh akan memberikan kesan mendalam bahwa kita tidak mampu mencapai

sukses.

 Diri Sendiri

Manusia akan berfungsi saat memiliki ilusi positif tentang diri sendiri pada tingkat yang

sedang Nurseto (Gufron, 2010:45). Sumber utama bagi pengembangan self-esteem adalah

diri anda sendiri. Kita dapat mempertinggi atau memperendah self-esteem sesuai dengan

perasaan kita sendiri. Seseorang yang sehat self-esteemnya ditandai oleh beberapa ciri

diantaranya adalah: Selalu memberi dorongan, motivasi kepada diri sendiri. Selalu

memandang pada apa yang dikerjakan dan pada apa yang telah dilakukan.

 Lingkungan

Lingkungan yang menerima seseorang akan memberikan peningkatan akan

kebutuhan harga diri seseorang , namun jika lingkungan menolak seseorang maka

akan menimbulkan kekecewaan terhadap seseorang dan akan membuat seseorang

tersebut menjadi tidak percaya diri sehingga seseorang tersebut akan menarik diri

dari lingkungan dan mengakibatkan rendahnya harga diri seseorang.

 Pendidikan

Pendidikan di sekolah khususnya perangkat sekolah seperti guru biasanya selalu

memberikan dorongan-dorongan kepada siswa untuk mengembangkan potensi-

potensi yang dimiliki oleh siswa sehingga siswa menjadi pribadi yang percaya diri

dan memiliki tingkat harga diri yang tinggi.
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Berdasarkan dari pendapat tersebut peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor

yang mempengaruhi harga diri yaitu faktor yang berasal dari internal dan dari

faktor eksternal. Oleh sebab itu, setiap individu memiliki kepribadian yang

berbeda-beda sesuai dengan proses perkembangannya.

4. Proses Pembentukkan Self Esteem

Pada hakikatnya pembentukkan self esteem telah dimulai saat bayi merasakan

tepuk tangan pertama kali yang diterima orang mengenai kelahirannya. Feist &

Gregory, 2011 mengemukakan

dari awal masa kanak-kanak dan tahap selanjutnya, kita belajar untuk
mengabaikan penilaian organismik kita, serta melihat keluar diri kita untuk
arahan dan panduan. Sampai pada tahapan ketika kita memasukkan nilai-
nilai dari orang lain ke dalam diri kita, yaitu menerima penghargaan tersebut
kita akan cenderung untuk menjadi tidak kongruen atau tidak seimbang.

Nilai-nilai dari orang lain hanya dapat diasimilasikan dalam bentuk yang telah

diubah atau akan beresiko menciptakan ketidakseimbangan dan konflik dalam

diri. Darajat (Ghufron,2010:40) menyebutkan bahwa

self esteem (harga diri) sudah terbentuk pada masa kanak-kanak sehingga
seorang anak sangat perlu mendapatkan rasa penghargaan dari orangtuanya.
Proses selanjutnya, self esteem dibentuk melalui perlakuan yang diterima
individu dari orang lingkungannya seperti dimanja dan diperhatikan
orangtua dan orang lain.

Mukhlis (Ghufron, 2010:41) mengatakan bahwa self esteem terbentuk dimulai

sejak individu mempunyai pengalaman dan interaksi sosial, yang sebelumnya

didahului dengan kemampuan mengadakan persepsi.
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Berdasarkan pendapat ahli tentang pembentukkan self esteem diatas bahwa

terbentuknya self esteem mulai dirasakan sejak berada di dalam lingkungan

keluarga (kasih sayang orangtua).

5. Peranan Self Esteem Terhadap Perkembangan Kepribadian Siswa

Self esteem seseorang akan menentukan cara seseorang akan menampilkan dirinya

dilingkungannya. Self esteem seseorang juga akan mempengaruhi cara seseorang

tersebut akan menampilkan potensi yang dimilikinya, sehingga self esteem inipun

memiliki peranan yang besar dalam prestasi yang dicapai seseorang. Biasanya

anak yang memiliki self esteem yang tinggi akan tampil sebagai seseorang yang

percaya diri, bekerja dengan baik disekolah dan disukai oleh orang lain dalam

relasi sosialnya. Sedangkan anak yang memilki self esteem yang rendah lebih

sering tidak memilki teman, tidak memilki motivasi belajar, prestasi yang rendah

di sekolah dan memilki bermacam-macam masalah dalam penyesuaian sosialnya.

Menurut Coopersmith,1967 (Ghufron,2010:45) individu dengan self esteem yang

tinggi akan mencapai prestasi yang tinggi daripada individu dengan self esteem

rendah dan dikatakan individu dengan self esteem tinggi memiliki skor intelegensi

yang lebih baik, taraf aspirasi yang lebih baik dan selalu berusaha keras. Menurut

Lawrence,1988 (Anindyajati & Melisa, 2004:6) mengemukakan istilah yang

berkaitan dengan self esteem (harga diri) antara lain ; self concept (konsep diri),

self ideal (ideal diri), self image (gambaran diri). Individu yang dapat membentuk

harga diri yang baik adalah individu yang actual selfnya seimbang atau lebih

tinggi dari ideal selfnya, sebaliknya bila tidak ada keseimbangan atau keadaan

actual self yang dimiliki individu menjurus ke arah lebih rendah dari ideal self
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yang dimilikinya, maka dikatakan individu tersebut memiliki self esteem (harga

diri) yang kurang baik. Self esteem merupakan penilaian kemampuan diri, yaitu

antara kemampuan yang secara riil dimiliki seseorang dengan kemampuan ideal

yang diharapkan ada pada dirinya yang akan ditunjukkan melalui sikap terhadap

dirinya sendiri, apakah ia menerima atau menolaknya. Hal ini berarti bahwa self

esteem memiliki peranan yang sangat penting terhadap perkembangan kepribadian

siswa.

B. Layanan Konseling Kelompok

Layanan konseling kelompok merupakan suatu proses antar pribadi dengan

beberapa anggota yang terpusat pada pemikiran dan perilaku yang sadar dan

melibatkan fungsi-fungsi terapi seperti permisif, orientasi pada kenyataan, saling

percaya, saling pengertian, saling menerima, dan saling mendukung. Berikut ini

akan dijelaskan tentang pengertian konseling kelompok, tujuan konseling

kelompok, komponen konseling kelompok, asas-asas dalam konseling kelompok,

kegiatan dalam layanan konseling kelompok, tahapan dalam penyelenggaraan

konseling kelompok, dan keterkaitan konseling kelompok terhadap harga diri.

1. Pengertian Konseling Kelompok

Konseling kelompok adalah sebagai suatu proses pertalian pribadi (interpersonal

relationship) antara seorang atau beberapa konselor dengan sekelompok konseli

yang dalam proses pertalian itu konselor berupaya membantu menumbuhkan dan

meningkatkan kemampuan konseli untuk menghadapi dan mengatasi persoalan

atau hal-hal yang menjadi kepedulian masing-masing konseli melalui
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pengembangan pemahaman, sikap, keyakinan dan perilaku konseli yang tepat

dengan cara memanfaatkan suasana kelompok. Menurut Prayitno (2004:50)

menjelaskan bahwa:

“Konseling kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh
sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Maksudnya,
semua peserta kegiatan kelompok saling berinteraksi, bekerjasama, bebas
mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain-lain serta apa
yang dibicarakan akan bermanfaat bagi setiap anggota kelompok.”.

Konseling kelompok mengikutkan sejumlah peserta dalam bentuk kelompok

dengan konselor sebagai pemimpin kegiatan kelompok. Konseling kelompok

mengaktifkan dinamika kelompok untuk membahas berbagai hal yang berguna

bagi pengembangan, pribadi dan pemecahan masalah individu yang menjadi

peserta kegiatan kelompok. Menurut Sukardi, Dewa Ketut (2008:68) :

layanan konseling kelompok yaitu layanan  bimbingan konseling yang
memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan
dan pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika
kelompok.

Menurut Mazda (Dalam Edi:5) mengemukakan bahwa :

Konseling kelompok merupakan suatu proses interpersonal yang dinamis
yang memusatkan pada kesadaran berpikir dan tingkah laku, serta
melibatkan pada fungsi-fungsi terapi yang dimungkinkan, serta
berorientasikan pada kenyataan-kenyataan, membersihkan jiwa, saling
mempercayai, pemeliharaan, pengertian, penerimaan dan bantuan.

Corey & corey; Gazda, Ginter, & Horne (Dalam Edi, 2013:2) mengatakan bahwa

konseling kelompok dapat memberikan individu berbagai macam
pengalaman kelompok yang membantu mereka belajar berfungsi secara
efektif, mengembangkan toleransi terhadap stress dan kecemasan, dan
menemukan kepuasan dalam bekerja dan hidup bersama orang lain.
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Natawidjaja (Wibowo, 2005:20) mengartikan konseling kelompok sebagai usaha

bantuan untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam interaksinya

dengan masalah-masalah yang dihadapinya saat ini dan saat yang akan datang.

Konseling kelompok, menurut Harrison (dalam Edi, 2013:7) adalah konseling

yang terdiri dari 4-8 konseli yang bertemu dengan 1-2 konselor. Konseling

kelompok dapat membicarakan beberapa masalah, seperti kemampuan dalam

membangun hubungan dan komunikasi, pengembangan harga diri, dan

keterampilan-keterampilan untuk menyelesaikan suatu masalah.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa konseling kelompok

merupakan upaya pemberian bantuan kepada individu atau siswa dalam bentuk

kelompok sehingga individu atau siswa mampu mengatasi permasalahannya,

mendapat berbagai informasi guna menyusun rencana, membuat keputusan yang

tepat, serta untuk memperbaiki dan mengembangkan pemahaman terhadap diri

sendiri, orang lain, dan lingkungannya dalam menunjang terbentuknya perilaku

yang lebih efektif

2. Tujuan Konseling Kelompok

Didalam pelaksanaannya konseling kelompok memiliki tujuan-tujuan yang harus

dicapai sehingga manfaat dari pelaksanaan konseling kelompok dapat dirasakan

oleh setiap anggota kelompok. Menurut Prayitno (2004:50) menjelaskan tujuan

konseling kelompok, adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

b. Tujuan Khusus
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Tujuan umum kegiatan konseling kelompok adalah berkembangnya kemampuan

sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi peserta layanan. Dalam

kaitan ini, sering menjadi kenyataan bahwa kemampuan bersosialisasi atau

berkomunikasi seseorang sering terganggu perasaan, pikiran, persepsi, wawasan,

dan sikap yang tidak objekstif, sempit dan tidak terkendali serta tidak efektif.

Secara khusus, konseling kelompok bertujuan untuk membahas topik-topik

tertentu yang mengandung permasalahan aktual (hangat) dan menjadi perhatian

peserta. Melalui dinamika kelompok yang intensif, pembahasan topik-topik itu

mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, sikap yang

menunjang diwujudkanya tingkah laku yang lebih efektif.

Adapun tujuan dari konseling kelompok menurut Sukardi, Dewa Ketut (2008:69),

meliputi:

a. Melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan orang banyak
b. Melatih anggota kelompok dapat bertenggang rasa terhadap teman sebayanya
c. Dapat mengembangkan bakat dan minat masing-masing anggota kelompok
d. Mengentaskan permasalahan-permasalahan kelompok

Dalam hal ini konseling kelompok juga bertujuan untuk membantu individu

menemukan dirinya sendiri atau mampu menjadi dirinya sendiri, mengarahkan

diri, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

3. Komponen Konseling Kelompok

Konseling kelompok dapat dilaksnakan apabila telah memenuhi komponen-

komponen yang diperlukan yaitu pemimpin kelompok, anggota kelompok, dan

dinamika kelompok. Dari komponen-komponen konseling kelompok yang

disebutkan diatas memiliki peranan dan fungsi yang berbeda-beda.
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Prayitno (2004:54) menjelaskan bahwa dalam konseling kelompok terdapat tiga

komponen yang berperan, yaitu pemimpin kelompok, peserta atau anggota

kelompok dan dinamika kelompok.

a. Pemimpin kelompok

Pemimpin kelompok adalah komponen yang penting dalam konseling kelompok

Dalam hal ini pemimpin bukan saja mengarahkan prilaku anggota sesuai dengan

kebutuhan melainkan juga harus tanggap terhadap segala perubahan yang

berkembang dalam kelompok tersebut. Dalam hal ini menyangkut adanya peranan

pemimpin konseling kelompok, serta fungsi pemimpin kelompok. Seperti yang

diungkapkan oleh Prayitno (2004:54), menjelaskan pemimpin kelompok adalah

orang yang mampu menciptakan suasana sehingga anggota kelompok dapat

belajar bagaimana mengatasi masalah mereka sendiri.

Dalam kegiatan konseling kelompok, pemimpin kelompok memiliki peranan.

Prayitno (2004:55), menjelaskan peranan pemimpin kelompok adalah

memberikan bantuan, pengarahan ataupun campur tangan langsung terhadap

kegiatan konseling kelompok, memusatkan perhatian pada suasana perasaan yang

berkembang dalam kelompok, memberikan tanggapan (umpan balik) tentang

berbagai hal yang terjadi dalam kelompok, baik yang bersifat isi maupun proses

kegiatan kelompok, dan sifat kerahasian dari kegiatan kelompok itu dengan

segenap isi dan kejadian-kejadian yang timbul di dalamnya menjadi tanggung

jawab pemimpin kelompok.
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b. Anggota kelompok

Keanggotaan merupakan salah satu unsur pokok dalam kehidupan kelompok.

Tanpa anggota tidaklah mungkin ada kelompok. Tidak semua kumpulan orang

atau individu dapat dijadikan anggota konseling kelompok. Untuk

terselenggaranya konseling kelompok seorang konselor perlu membentuk

kumpulan individu menjadi sebuah kelompok yang memiliki persyaratan

sebagaimana seharusnya. Besarnya kelompok (jumlah anggota kelompok), dan

homogenitas atau heterogenitas anggota kelompok dapat mempengaruhi kinerja

kelompok. Sebaiknya jumlah anggota kelompok tidak terlalu besar dan juga tidak

terlalu kecil.

c. Dinamika kelompok

Selain pemimpin kelompok dan anggota kelompok, komponen konseling

kelompok yang tak kalah penting adalah dinamika kelompok. Dalam kegiatan

konseling kelompok dinamika konseling kelompok sengaja

ditumbuhkembangkan, karena dinamika kelompok adalah interaksi interpersonal

yang ditandai dengan semangat, kerja sama antar anggota kelompok, saling

berbagi pengetahuan, pengalaman dan mencapai tujuan kelompok. Interaksi yang

interpersonal inilah yang nantinya akan mewujudkan rasa kebersamaan di antara

anggota kelompok, menyatukan kelompok untuk dapat lebih menerima satu sama

lain, lebih saling mendukung dan cenderung untuk membentuk interaksi yang

berarti dan bermakna di dalam kelompok.

Menurut Prayitno (2004:58), faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kelompok

antara lain :
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“Tujuan dan kegiatan kelompok; jumlah anggota; kualitas pribadi masing-
masing anggota kelompok; kedudukan kelompok; dan kemampuan
kelompok dalam memenuhi kebutuhan anggota untuk saling berinteraksi
sebagai kawan,kebutuhan untuk diterima, kebutuhan akan rasa aman, serta
kebutuhan akan bantuan moral.”

Kehidupan kelompok dijiwai oleh dinamika kelompok yang akan menentukan

gerak dan arah pencapaian tujuan kelompok. Dinamika kelompok ini

dimanfaatkan untuk mencapai tujuan konseling kelompok. Konseling kelompok

memanfaatkan dinamika kelompok sebagai media dalam upaya membimbing

anggota kelompok dalam mencapai tujuan. Dinamika kelompok unik dan hanya

dapat ditemukan dalam suatu kelompok yang benar-benar hidup. Kelompok yang

hidup adalah kelompok yang dinamis, bergerak dan aktif berfungsi untuk

memenuhi suatu kebutuhan dan mencapai suatu tujuan.

Melalui dinamika kelompok, setiap anggota kelompok diharapkan mampu tegak

sebagai perorangan yang sedang mengembangkan kemandiriannya dalam

interaksi dengan orang lain. Ini tidak berarti bahwa pendirian seseorang lebih

ditonjolkan daripada kehidupan kelompok secara umum. Dinamika kelompok

akan terwujud dengan baik apabila kelompok tersebut, benar-benar hidup,

mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai, dan membuahkan manfaat bagi

masing-masing anggota kelompok, juga sangat ditentukan oleh peranan anggota

kelompok.

4. Asas-Asas dalam Konseling Kelompok

Dalam menyelenggarakan layanan konseling kelompok di sekolah hendaknya

selalu mengacu pada asas-asas bimbingan dan konseling yang diterapkan sesuai



29

dengan asas-asas bimbingan dan konseling. Menurut Sukardi, Dewa Ketut,

(2008:78) asas-asas ini dapat dianggap sebagai suatu rambu-rambu dalam

pelaksanaan layanan dalam bimbingan dan konseling

Menurut Munro, Manthei & Small (Prayitno, 2004:114) kerahasiaan,

kesukarelaan, dan keputusan diambil oleh klien sendiri merupakan tiga etika dasar

dalam konseling kelompok. Dalam kegiatan konseling kelompok asas-asas

tersebut harus diterapkan agar tercipta kelompok yang ideal yaitu sebagai berikut:

a. Asas kerahasiaan

Secara khusus pelayanan bimbingan dan konseling adalah melayani individu-

individu yang bermasalah. Masih banyak orang yang beranggapan bahwa

mengalami masalah merupakan suatu aib yang harus ditutupi sehingga tidak

seorang pun boleh tahu akan adanya masalah itu. Keadaan seperti ini akan

menghambat pelaksanaan layanan konseling kelompok. Asas kerahasiaan

merupakan kunci dalam pelaksanaan layanan konseling kelompok. Oleh sebab itu,

sesuatu yang dibahas dan muncul dalam kegiatan kelompok hendaknya menjadi

rahasia kelompok yang hanya boleh diketahui oleh anggota kelompok dan tidak

disebarluaskan ke luar kelompok.

b. Asas 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.
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Kesukarelaan akan dapat mewujudkan peran aktif diri mereka masing-masing

untuk mencapai tujuan layanan.

c. Asas-asas lain

Asas kenormatifan dipraktikkan berkenaan dengan cara-cara berkomunikasi dan

bertatakrama dalam kegiatan kelompok, dan dalam mengemas isi bahasan. Dalam

asas keahlian diperlihatkan oleh pemimpin kelompok dalam mengelola kegiatan

kelompok dalam mengembangkan proses dan isi pembahasan secara keseluruhan.

Dinamika kelompok dalam konseling kelompok semakin intensif dan efektif

apabila semua anggota kelompok secara penuh menerapkan asas kegiatan dan

keterbukaan.

5. Kegiatan Dalam Layanan Konseling Kelompok

Dalam kegiatan konseling kelompok anggota kelompok diharapkan dapat saling

bertukar pengalaman dalam suasana perasaan yang terjadi, saling tanggap dan

bertukar pendapat, saling membantu, saling menerima, saling kuat menguatkan,

dan saling berusaha untuk memperkuat rasa kebersamaan. Pada kegiatan

konseling kelompok ini anggota kelompok diperkenankan mengemukakan

permasalahan yang sedang dialami. Setelah semua anggota mengemukakan

permasalahan kemudian kegiatan selanjutnya ialah membahas masing-masing

masalah atau topik satu per satu.

Prayitno (2004:50) mengungkapkan bahwa kegiatan konseling kelompok ialah

pemberian informasi serta penyelesaian masalah yang dihadapi para anggota

kelompok. Kegiatan konseling kelompok berupaya menyampaikan informasi yang
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tepat mengenai masalah pendidikan, pekerjaan, pemahaman diri, penyesuaian diri,

serta masalah antar pribadi.

Informasi yang diperoleh bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan

pemahaman individu dan pemahaman terhadap orang lain. Selain itu, informasi

bertujuan agar individu mampu meningkatkan potensi pada dirinya serta mampu

menyelesaikan masalahnya sendiri sesuai dengan informasi yang diperolehnya.

6. Tahapan Dalam Penyelenggaraan Konseling Kelompok

Pada umumnya ada empat tahap dalam konseling kelompok yaitu tahap

pembentukkan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. Tahap -

tahap ini merupakan satu kesatuan dalam seluruh kegiatan kelompok.

Menurut Prayitno (2004:98) ada beberapa tahapan yang perlu dilaksanakan dalam

penyelenggaraan konseling kelompok, yaitu:

a. Tahap pembentukan

Tahap pembentukan yaitu tahapan untuk membentuk kerumunan sejumlah

individu menjadi satu kelompok yang siap mengembangkan dinamika kelompok

dalam mencapai tujuan bersama. Pada tahap ini pada umumnya para anggota

saling memperkenalkan diri dan juga mengungkapkan tujuan ataupun harapan-

harapan yang ingin dicapai baik oleh masing-masing, sebagian, maupun

keseluruhan anggota. Peranan pemimpin kelompok yaitu mengembangkan

suasana keterbukaan yang bebas dengan rasa saling menghargai yang

memungkinkan anggota konseling kelompok mengemukakan segala sesuatu yang

dirasakan oleh masing-masing anggota. Ketika lingkungan memberikan umpan
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balik berdasarkan kasih sayang, keterbukaan dan kepercayaan, maka siswa dapat

mengembangkan rasa yang berlandaskan kepercayaan, maka akan tumbuh

pemahaman darinya bahwa ia dihargai dan dipercaya. Keadaan seperti ini akan

menjadi dasar bagi siswa ketika ia memiliki harga diri yang tinggi sehingga dapat

mengembangkan potensi-potensi yang lebih baik.

b. Tahap peralihan

Tahap peralihan yaitu tahapan untuk mengalihkan kegiatan awal kelompok ke

bagian berikutnya yang lebih terarah pada pencapaian tujuan kelompok. Tahap

peralihan ini merupakan “ jembatan” antara tahap pertama dan tahap ketiga. Pada

tahap ini tugas pemimpin kelompok adalah membantu para anggota untuk

mengenali dan mengatasi halangan, kegelisahan, keengganan, sikap

mempertahankan diri dan sikap ketidaksabaran yang timbul pada saat ini. Ketika

pemimpin kelompok merasa bahwa para anggota masih merasa tidak nyaman,

takut, ragu, dan terlihat enggan untuk memasuki tahap konseling kelompok yang

sebenarnya, maka pemimpin kelompok mengarahkan dan membimbing para

anggota untuk memantabkan dirinya memasuki kegiatan yang sebenarnya. Disini

peran pemimpin kelompok memberikan dorongan dan penguatan serta penuh

empati sehingga akan muncul rasa kepercayaan sehingga masing-masing anggota

kelompok terbuka, memiliki kepercayaan, maka siswa akan menerima keadaan

diri dan orang lain (saling menghargai).

c. Tahap kegiatan

Tahap kegiatan yaitu tahapan “kegiatan inti” untuk membahas topik-topik tertentu

untuk mengentaskan masalah pribadi anggota kelompok. Menurut Prayitno (1995)
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pada tahap kegiatan dimulai dengan mengemukakan topik permasalahan oleh

anggota kelompok. Tahap kegiatan merupakan tahap inti dari kegiatan konseling

kelompok dengan suasana yang ingin dicapai, yaitu terbahasnya secara tuntas

permasalahan yang dihadapi oleh anggota kelompok dan terciptanya suasana

untuk mengembangkan diri, yang menyangkut tentang peningkatan harga diri

siswa. Para anggota bersikap saling membantu, saling menerima, dan saling

berusaha menghasilkan sesuatu yang berguna bagi anggota kelompok dalam hal

peningkatan harga diri. Suasana pada tahap kegiatan ini akan memberikan

kesempatan kepada para anggota untuk mandiri, maka siswa akan memiliki

pemahaman bahwa dirinya adalah seorang yang mandiri. Keadaan demikian akan

menjadi dasar bagi siswa untuk meningkatkan harga dirinya. Kemudian, pada

tahap ini juga siswa dapat mengambil bagian untuk berperan aktif dari setiap

aktivitas yang ada seperti, mengungkapkan masalah, mendengarkan masukan dan

memberikan pendapat. Ketika siswa berada pada lingkungan yang memberikan

kesempatan mengikuti aktivitas tersebut, maka siswa akan memiliki sikap optimis

serta bertanggung jawab. Tahap ini disimpulkan berhasil jika semua solusi yang

mungkin telah dipertimbangkan dan diuji menurut konsekuensinya dapat

diwujudkan.

d. Tahap pengakhiran

Tahap pengakhiran yaitu tahapan akhir kegiatan untuk melihat kembali apa yang

telah dilakukan dan dicapai oleh kelompok serta merencanakan kegiatan

selanjutnya. Pada tahap pengakhiran terdapat dua kegiatan yaitu penilaian

(evaluasi) dan tindak lanjut (follow up). Tahap ini merupakan tahap penutup dari

serangkaian kegiatan konseling kelompok dengan tujuan telah tuntasnya topik
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yang dibahas oleh kelompok tersebut. Oleh karena itu pemimpin kelompok

berperan untuk memberikan penguatan (reinforcement) terhadap hasil-hasil yang

telah dicapai oleh kelompok tersebut.

Berikut ini bagan dari tahap-tahap layanan konseling kelompok

Tahap 1: Pembentukan

Gambar 2.1. Tahap Pembentukan dalam Konseling Kelompok

Tema: - Pengenalan
- Pelibatan diri
- Pemasukan diri

Kegiatan:

1. Mengungkapkan pengertian
dan  kegiatan kelompok dalam
rangka pelayanan konseling
kelompok.

2. Menjelaskan (a) cara-cara, dan
(b) asas-asas kegiatan
kelompok.

3. Saling memperkenalkan dan
mengungkapkan diri.

4. Teknik khusus
5. Permainan penghangatan/

pengakraban

Tujuan:

1. Anggota memahami pengertian
dan kegiatan kelompok dalam
rangka konseling kelompok.

2. Tumbuhnya suasana kelompok.
3. Tumbuhnya minat anggota

mengikuti kegiatan kelompok.
4. Tumbuhnya saling mengenal,

percaya, menerima dan
membantu diantara para anggota.

5. Tumbuhnya suasana bebas dan
terbuka.

6. Dimulainya pembahasan tentang
tingkah laku dan perasaan dalam
kelompok

PERANAN PEMIMPIN KELOMPOK

1. Menampilkan diri secara utuh dan terbuka
2. Menampilkan penghormatan kepada orang lain, hangat, tulus, bersedia

membantu dan penuh empati
3. Sebagai contoh

TAHAP 1

PEMBENTUKKAN

PEMBENTUKAN
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Dalam tahap ini anggota harus memahami pengertian dan kegiatan kelompok

sehingga tumbuh suasana kelompok, minat anggota untuk mengikuti kegiatan

kelompok.

Tahap II: Peralihan

Gambar 2.2. Tahap Peralihan dalam Konseling Kelompok

TAHAP II

PERALIHAN

Tema: Pembangunan jembatan antara tahap pertama dan tahap
ketiga

Tujuan:

1. Terbebaskannya anggota dari
perasaan atau sikap enggan,
ragu atau saling tidak
percaya untuk memasuki
tahap berikutnya.

2. Makin mantapnya suasana
kelompok dan kebersamaan.

3. Makin mantapnya minat
untuk ikut serta dalam
kegiatan kelompok.

Kegiatan:

1. Menjelaskan kegiatan yang akan
ditempuh pada tahap berikutnya.

2. Menawarkan atau mengamati
apakah para anggota sudah siap
menjalani kegiatan pada tahap
selanjutnya (tahap ketiga).

3. Membahas suasana yang terjadi.
4. Meningkatkan kemampuan

keikutsertaan anggota.
5. Kalau perlu kembali kebeberapa

aspek tahap pertama (tahap
pembentukan)

PERANAN PEMIMPIN KELOMPOK

1. Menerima suasana yang ada secara sabar dan terbuka.
2. Tidak mempergunakan cara-cara yang bersifat langsung atau

mengambil alih kekuasaannya.
3. Mendorong dibahasnya suasana perasaan.
4. Membuka diri, sebagai contoh dan penuh empati.
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Dalam tahapan ini setiap anggota akan terbebas dari perasaan atau sikap enggan,

terbebas dari saling tidak percaya untuk melanjutkan tahapan berikutnya. Setiap

anggota juga dapat memantapkan suasana kelompok dan kebersamaan dan

memantapkan minat untuk ikut serta dalam kegiatan kelompok.

Tahap III: Kegiatan

Gambar 2.3. Tahap Kegiatan dalam Konseling Kelompok

TAHAP III

KEGIATAN

KEGIATANTema: Kegiatan pencapaian tujuan

Kegiatan:

1. Masing-masing anggota
secara bebas mengemukakan
masalah atau topik bahasan.

2. Menetapkan masalah atau
topic yang akan dibahas
terlebih dahulu.

3. Anggota membahas masing-
masing topik secara
mendalam dan tuntas.

4. Kegiatan selingan.

Tujuan:

1. Terungkapnya secara bebas
masalah/ topik dirasakan,
dipikirkan dan dialami oleh
anggota kelompok.

2. Terbahasnya masalah dan
topik yang dikemukakan
secara mendalam dan tuntas.

3. Ikut sertanya seluruh anggota
secara aktif dalam
pembahasan, baik yang
menyangkut unsur-unsur
tingkah laku, pemikiran
ataupun perasaan.

PERANAN PEMIMPIN KELOMPOK

1. Sebagai pengatur lalu lintas yang sabar dan terbuka
2. Aktif tetapi tidak banyak bicara
3. Memberikan dorongan dan penguatan serta penuh empati.
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Dalam tahap kegiatan pemimpin kelompok memiliki peranan memberikan

dorongan dan penguatan untuk masing-masing anggota ketika mengemukakan

masalah atau topic pembahasan. Serta pemimpin kelompok memberikan penuh

empati kepada semua anggota kelompok.

Tahap IV: Pengakhiran

Gambar 2.4. Tahap Pengakhiran dalam Konseling Kelompok

Gambar 2.4. Tahap Pengakhiran dalam Konseling Kelompok

TAHAP IV

PENGAKHIRAN

Tema: Penilaian dan Tindak Lanjut

Tujuan:

1. Terungkapnya kesan-kesan
anggota kelompok tentang
pelaksanaan kegiatan.

2. Terungkapnya hasil kegiatan
kelompok yang telah dicapai yang
dikemukakan secara mendalam
dan tuntas.

3. Terumuskannya rencana kegiatan
lebih lanjut.

4. Tetap dirasakannya interaksi
kelompok dan rasa kebersamaan
meskipun kegiatan diakhiri.

Kegiatan:

1. Pemimpin kelompok
mengemukanan bahwa
kegiatan akan segera
diakhiri.

2. Pemimpin dan anggota
kelompok mengemukakan
kesan dan hasil-hasil
kegiatan.

3. Membahas kegiatan
lanjutan.

4. Mengemukakan pesan
dan harapan.

PERANAN PEMIMPIN KELOMPOK

1. Tetap mengusahakan suasana hangat, bebas dan terbuka.
2. Memberikan pernyataan dan mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan

anggota.
3. Memberikan semangat untuk kegiatan lebih lanjut.
4. Penuh rasa persahabatan dan empati.



38

Berdasarkan penjelasan tahapan konseling kelompok diatas dapat disimpulkan

bahwa dalam melaksanakan layanan konseling kelompok haruslah dilaksanakan

dengan sistematis sesuai dengan urutannya agar pencapaian tujuan dalam

konseling kelompok tersebut dapat lebih efektif.

C. Keterkaitan Konseling Kelompok Dengan Self Esteem Siswa

Siswa SMA tergolong dalam usia remaja, mengalami proses perkembangan dan

pertumbuhan serta mempunyai kecenderungan kurang stabil secara psikis

sehingga banyak siswa SMA yang mengalami self esteem yang rendah, akibatnya

aktivitas belajar menurun dan prestasi yang diperolehnya kurang memuaskan

karena siswa cenderung kurang mandiri dan kurang percaya diri pada

kemampuannya. Siswa dengan self esteem atau penilaian diri yang tinggi akan

memandang positif akan sesuatu hal yang terjadi. Ia dapat memahami dan

menerima dirinya apa adanya, dapat menyerap semua informasi tentang dirinya

dan tak satupun dari informasi tersebut yang menjadi ancaman bagi dirinya. Siswa

yang mempunyai self esteem rendah akan memunculkan sikap penolakan diri,

kurang puas terhadap diri, merasa rendah diri, merasa dirinya tidak mampu dan

tidak berharga, tidak berani mencari tantangan baru dalam hidupnya, tidak merasa

yakin akan pemikiran serta perasaan yang dimilikinya, takut menghadapi respon

dari orang lain, tidak mampu membina komunikasi yang baik dan merasa

hidupnya tidak bahagia. Untuk itu self esteem siswa  perlu di tingkatkan.

Dalam upaya meningkatkan self esteem siswa, maka siswa perlu mengembangkan

pemahaman tentang diri sendiri yang mendorong penerimaan diri dan perasaan

diri berharga serta pengambilan keputusan dan pengarahan diri. Konseling
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kelompok berorientasi pada masalah-masalah yang dihadapi anggotanya. Isi dan

pokok pembicaraan dalam konseling kelompok sebagian besar ditentukan oleh

pemimpin kelompok. Dengan ini guru pembimbing dapat memberikan bantuan

melalui pelaksanaan layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok

merupakan upaya bantuan untuk dapat memecahkan masalah siswa dengan

memanfaatkan dinamika kelompok. Jika dinamika kelompok dapat terwujud

dengan baik maka anggota kelompok akan saling menolong, menerima dan

berempati dengan tulus. Konseling kelompok merupakan wahana untuk

menambah penerimaan diri dan orang lain, menemukan alternatif cara

penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan yang tepat dari konflik yang

yang dialami. Oleh sebab itu konseling kelompok dapat digunakan dalam

meningkatkan self esteem siswa.


