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ABSTRAK

PENINGKATAN KEPERCAYAAN DIRI SISWA DALAM BELAJAR DENGAN MENGGUNAKAN
KONSELING RATIONAL EMOTIVE BEHAVIOR THERAPY PADA SISWA KELAS VIII SMP

NEGERI 8  KOTABUMI LAMPUNG UTARA
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Oleh

AGUSDIN

Masalah dalam penelitian ini adalah kepercayaan diri siswa dalam belajar rendah.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah kepercayaan diri siswa dalam
belajar dapat ditingkatkan dengan menggunakan konseling rational emotive
behavior therapy? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan
kepercayaan diri dalam belajar dengan menggunakan konseling rational emotive
behavior therapy pada siswa kelas VIII SMP N 8 Kotabumi lampung utara tahun
ajaran 2016/2017. Metode penelitian ini bersifat eksperimen semu dengan one-
group pretest-posttest design. Subjek penelitian sebanyak enam siswa yang
memiliki kepercayaan diri dalam belajar rendah. Teknik pengumpulan data
menggunakan observasi. Hasil analisis data dari pretest dan posttest kepercayaan
diri menggunakan uji beda Wilcoxon, diperoleh z hitung = 2,207 > z tabel= 1,960
maka Ho ditolak. Sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan diri
siswa dapat ditingkatkan dengan menggunakan konseling rational emotive
behavior therapy.

Kata kunci: bimbingan dan konseling, kepercayaan diri, rational emotive
behavior therapy
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

1. Latar Belakang

Masa remaja merupakan masa mencari jati diri sehingga ia memiliki sikap

yang terlalu tinggi dalam menilai dirinya atau sebaliknya. Masa remaja

adalah masa yang mempunyai karakteristik tersendiri. Kebiasaan,

harapan, tuntutan, cita-cita, kebutuhan, minat dan segala pola hidupnya

serta diwarnai oleh idealisme yang tinggi. Perubahan dalam banyak aspek

tejadi, seperti dalam aspek jasmani, mental, relasi, dan sosial. Sekolah

dapat membawa berbagai persoalan dalam dirinya. Mereka menghadapi

“persoalan identitas”, mereka kurang tahu siapa sebenarnya diri mereka,

apa yang mampu dikerjakan, dimana keterbatasan dalam dirinya, kearah

mana ia berjalan, dimana tempatnya dalam masyarakat, apa tuntutan

masyarakat jika ia berdiri pada suatu tempat tertentu. Sehingga remaja

memikul tugas dan tanggungjawab yang disebut sebagai tugas-tugas

perkembangan, antara lain mencapai hubungan yang lebih matang dengan

teman sebaya baik dengan pria maupun wanita ( Hurlock, 1999: 209 ).

Pada siswa yang tidak berhasil menguasai tugas perkembangannya, tidak

dapat memenuhi harapan-harapan tersebut, maka dapat menimbulkan

akibat yang kurang baik dalam perkembangan kepribadian siswa tersebut.
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Sukardi (2008:52) menjelaskan secara umum tujuan penyelenggaraan

bantuan pelayanan bimbingan dan konseling adalah berupaya membantu

siswa menemukan pribadinya, dalam hal mengenai kekuatan dan

kelemahan dirinya, serta menerima dirinya secara positif dan dinamis

sebagai modal pengembangan diri lebih lanjut. Untuk mencapai tujuan

tersebut, bidang bimbingan mencakup seluruh upaya bantuan yang

meliputi bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar,

dan bimbingan karir.

Peneliti mengambil bidang bimbingan pribadi untuk membantu siswa

menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan percaya diri, serta membantu

siswa mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial yang

dilandasi budi pekerti luhur, tanggung jawab kemasyarakatan. Karena

dalam agama semua siswa diajarkan bahwa kedudukan setiap orang

adalah sama di mata Tuhan yang menciptakan setiap siswa dengan

kelebihan dan kelemahan masing-masing. Rasa percaya diri akan

meningkat lebih pesat ketika seseorang terlibat secara langsung di dalam

suatu kegiatan sosial bermasyarakat (Hakim, 2002).

Siswa memandang sekolah sebagai lembaga yang dapat mewujudkan cita-

cita mereka. Sekolah didirikan untuk membantu keluarga dalam

mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan anak agar menjadi siswa

seutuhnya. Dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah

masih banyak siswa yang mengalami berbagai macam hambatan dalam
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belajar. Untuk mengatasi berbagai kesulitan atau hambatan belajar, siswa

sering kali memerlukan bimbingan orang lain. Salah satu hambatan yang

sering dihadapi siswa adalah kurangnya rasa percaya diri siswa.

Rasa percaya diri usia remaja merupakan hal yang penting, karena pada

saat itu siswa harusnya sudah tidak mudah terpengaruh, yakin akan

pendapatnya, tidak tergantung pada orang lain, benar akan semua

tindakannya, yakin akan setiap pengambilan keputusan dan yakin akan

kemampuannya. Kepercayaan diri sendiri adalah sumber potensi utama

seseorang dalam hidupnya. Jika seseorang sudah tidak lagi percaya diri,

misalnya tidak percaya akan cita-cita hidupnya dan keputusan-keputusan

yang diambilnya serta tidak percaya akan potensi dan segala

kemungkinan dari dirinya, maka hilanglah seluruh sumber potensi diri

mereka (Jannah: 2006:10).

Dari teori diatas dapat penulis simpulkan bahwa tanpa percaya pada

kemampuan diri sendiri mustahil akan dapat mencapai apa yang dicita-

citakannya, dan akan selalu tergantung pada orang lain, akibatnya siswa

tidak merasa yakin bahwa siswa mampu mengerjakan suatu pekerjaan.

Giecarnagie (1997:23) mengatakan kebanyakan orang yang menjadi maju

karena mereka mempunyai rasa percaya diri yang sangat tinggi, karena itu

yakinkan sebelum bertindak bahwa kita mampu mengerjakan apa yang

akan kita kerjakan.
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Dalam bimbingan konseling terdapat beberapa layanan yang biasa

digunkan oleh konselor untuk membantu menyelesaikan masalah siswa

di sekolah. Layanan bimbingan konseling terdiri dari 9 layanan yaitu:

layanan pembelajaran, layanan orientasi, layanan mediasi, layanan

informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan bimbingan

kelompok, layanan konseling kelompok, dan layanan konseling individu.

Peneliti mengupayakan salah satu teknik konseling untuk mengatasi

peningkatan kepercayaan diri siswa. Teknik yang digunakan yaitu

dengan menggunakan layanan konseling kelompok menggunakan

pendekatan Rational Emotive Behavioral Therapy yang bertujuan untuk

membantu siswa mengembangkan prilaku atau sikap yang rational di

sekolah .

Layanan konseling kelompok yaitu layanan bimbingan dan konseling

yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk

pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui

dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah suasana yang hidup,

yang berdenyut, berkembang, yang ditandai dengan adanya interaksi

antar sesama anggota kelompok. Layanan konseling kelompok

merupakan layanan konseling yang diselenggarakan dalam suasana

kelompok (Sukardi, 2002).

Konseling kelompok dirasa lebih efektif digunakan untuk mengatasi

masalah kurang nya rasa percaya diri siswa karena pemanfaatan

dinamika kelompok membuat siswa lebih optimal dalam pemabahasan

dan penyelesaian masalah. Seperti yang dikemukakan oleh Tohirin.
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( 2011 ) konseling kelompok adalah suatu upaya pemberian bantuan

kepada individu (siswa) yang mempunyai masalah-masalah pribadi

melalui kegiatan kelompok agar tercapai pengembangan yang optimal.

Layanan konseling kelompok merupakan suatu wadah dimana setiap

anggota kelompok memberikan pendapat dan gagasannya masing-masing

dengan topik permasalahan yang sedang dibahas, di samping itu

konseling kelompok menjunjung tinggi asas kesukarelaan dan asas

kerahasiaan.

Ellis (dalam Corey, 1995) berpendapat konseling Rasional Emotive

Behavior Therapy memandang bahwa siswa itu memiliki potensi untuk

memahami kelebihan-kelebihan dan keterbatasannya itu. Namun, disela-

sela kelebihan dan keterbatasannya itu siswa harus memiliki potensi

untuk berpandangan yang rasional dan realistik, agar siswa itu mampu

melakukan adaptasi diri dengan baik, sehingga siswa tidak lagi selalu

berfikir yang irrasional ketika siswa mampu berpikir rasional dan realistis

maka siswa dapat yakin pada kemampuan penilaian (judgment) diri

sendiri dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan yang efektif. Hal

ini termasuk kepercayaan atas kemampuannya .



6

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dididentifikasikan

masalahnya yaitu:

a. Beberapa siswa yang sulit berinteraksi di lingkungan sekolah

disebabkan takut dijahili temannya.

b. Terdapat siswa yang sering menyendiri sehingga sulit untuk diajak

berdiskusi karena merasa dirinya kurang pintar.

c. Banyak siswa yang malu bertanya disebabkan takut ditertawakan

temannya.

d. Beberapa siswa yang gugup saat berbicara didepan kelas karena takut

dimarah jika terjadi kesalahan.

e. Terdapat siswa yang lebih percaya dengan kemampuan temannya

daripada kemampuan dirinya.

3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka penulis

membatasi masalah dalam penelitian ini. Secara konseptual penelitian ini

akan menelaah tentang peningkatan kepercayaan diri siswa dalam

Belajarn menggunakan Konseling Rational Emotive Behavior Therapy

pada siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Kotabumi Lampung Utar Tahun

Pelajaran 2016/2017.
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4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pembatasan masalah diatas, maka masalah pada

penelitian ini adalah “Percaya diri siswa rendah dalam kegiatan

pembelajaran”.

Adapun permasalahannya adalah “Apakah kepercayaan diri siswa dalam

belajar dapat ditingkatkan dengan menggunakan konseling pendekatan

Raational Emotive Behavior Therapy ?”

Sehubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan tersebut, maka

penulis merumuskan judul skripsi dalam penelitian ini sebagai berikut:

“Peningkatan Kepercayaan Diri Siswa Dalam Belajar Menggunakan

Konseling Rational Emotive Behavior Therapy Pada Siswa Kelas VIII Di

SMP Negeri 8 Kotabumi Lampung Utara Tahun Ajaran 2016-2017”.

B. Tujuan Penelitian dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, Tujuan yang hendak dicapai

peneliti dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan

kepercayaan diri siswa dalam pembelajaran menggunakan Konseling

Rational Emotive Behavior Therapy .

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna

untuk mengembangkan ilmu pendidikan, khususnya Bimbingan dan

Konseling tentang pengembangan rasa percaya diri pada siswa.
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b. Kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini berguna untuk

memberikan sumbangan pemikiran, kepada orang tua, guru

pembimbing dan tenaga kependidikan lainnya dalam meningkatkan

percaya diri pada siswa. adanya informasi tersebut diharapkan guru

pembimbing dapat lebih memperhatikan lagi siswa yang kurang

percaya diri sehingga siswa dapat mengembangkan potensi dirinya

dan menyadari pentingnya peran BK di sekolah, sehingga pelaksanaan

layanan bimbingan dan konseling akan lebih efektif dan optimal.

c. Menjadi bahan pertimbangan dan sumber data bagi guru pembimbing

guna perbaikan dan peningkatan perannya di dunia pendidikan.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup penelitian ini adalah konsep keilmuan bimbingan dan

konseling.

2. Ruang Lingkup Objek

Objek penelitian ini adalah sejauh mana kepercayaan diri siswa dalam

pembelajaran dapat ditingkatkan dengan konseling Rational Emotive

Behavior Therapy.

3. Ruang Lingkup Subjek

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Kotabumi

Lampung utar .
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4. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah di SMP Negeri 8

Kotabumi Lampung Utar.

5. Ruang Lingkup Waktu

Ruang lingkup waktu dalam penelitian ini dilaksanakan pada semester

ganjil tahun ajaran 2016/2017.

D. Kerangka Pikir

Menurut Lauster (Iswidharman jaya & Agung, 2004:24) . Percaya diri (self

confidence ) orang yang percaya diri memiliki sikap peduli dengan orang atau

toleransi, mandiri dan menjadi diri sendiri  serta siswa memiliki kemampuan

untuk dapat memahami dan meyakini seluruh potensinya agar dapat

dipergunakan dalam menghadapi penyesuaian diri dengan lingkungan

hidupnya.

Rahmawati (2005:6) mengatakan bahwa perilaku percaya diri dapat dilihat

melalui keberanian siswa dalam mengekspresikan diri dan kemampuan.

Berani bertanya, berani mengemukakan pendapat, ide, dan pemikiran, berani

mencoba hal-hal yang baru dan tak merasa takut salah, memilih rasa aman

yang tinggi serta percaya terhadap lingkungan.

Rasa percaya diri dalam kehidupan sehari-hari sangat penting karena hal ini

akan mampu menjadikan siswa lebih mandiri dan dapat mengembangkan

kemampuan diri baik di lingkungan sekolah tempat mereka belajar serta di

lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa. Ghufron dan Risnawita

(2010:35) berpendapat bahwa rasa percaya diri sangat penting, Karena Siswa
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yang memiliki kepercayaan diri tinggi akan mampu bergaul secara fleksibel,

mempunyai toleransi yang cukup baik, mampu bersikap positif, dan tidak

mudah terpengaruh dengan orang lain dalam bertindak serta mampu

menentukan langkah-langkah pasti dalam kehidupannya.

Fatimah (2006: 157) berpendapat bahwa rasa kurang percaya diri pada siswa

adalah siswa kurang yakin akan kemampuan diri dan kurang bisa menjadi diri

sendiri, siswa cenderung berfikir dan bertindak secara tidak realistis. Hal ini

disebabkan siswa cenderung mengikuti apa yang orang lain inginkan terhadap

mereka, dan mereka tidak bisa menjadi diri sendiri karena mereka cenderung

merasa takut tidak diterima oleh lingkungan di sekolah.

Cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan

pendekatan konseling Rasional Emotive Behavior Therapy. Pendekatan ini

cocok digunakan karena pendekatan ini merupakan teknik yang paling cepat,

mendasar, dan memiliki efek yang paling lama untuk membantu orang-orang.

Ellis (Latipun, 2006) mengemukakan bahwa Rational Emotive Behavior

Therapy merupakan terapi yang sangat komprehensif, yang menangani

masalah-masalah yang berhubungan dengan emosi, kognisi, dan perilaku.

Salah satunya adalah untuk menangani masalah rasa percaya diri yang

rendah. Sehingga siswa dapat memiliki rasa percaya diri yang tinggi jika

mendapatkan Rational Emotive Behavior Therapy.
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Penelitian dengan menggunakan Rational Emotive Behavior Therapy

diberikan kepada siswa mempunyai sebuah tujuan untuk mengetahui

peningkatan kepercayaan diri pada siswa dalam pembelajaran. Sehingga

dengan tujuan suatu kegiatan akan terarah dalam mengatasi masalah-masalah

yang siswa rasakan. Seperti halnya tujuan Rational Emotive Behavior

Therapy adalah meminimalkan pandangan yang dapat mengalahkan diri

siswa dan membantu siswa untuk memperoleh filsafat hidup yang lebih

realistis (Koeswara, 2005).

Ellis (dalam Latipun ,2001: 92 ) berpandangan bahwa :

Rational Emotive Behavior Therapy merupakan terapi yang sangat

komperhensif, yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan

emosi, kognisi ,dan prilaku . salah satunya adalah untuk menangani masalah

rasa percaya diri yang rendah. Sehingga siswa dapat memiliki rasa percaya

diri yang tinggi jika mendapatkan rational emotive behavior therapy.

Penelitian dengan menggunakan rational emotive behavior therapy diberikan

kepada siswa mempunyai sebuah tujuan untuk mengetahui peningkatan

kepercayaan diri pada siswa dalam pembelajaran. Sehingga dengan tujuan

suatu kegiatan akan terarah dalam mengatasi masalah-masalah yang siswa

rasakan. Seperti halnya tujuan rational emotive behavior therapy adalah

meminimalkan pandangan yang dapat mengalahkan diri siswa dan membantu

siswa untuk memperoleh filsafat hidup yang lebih realistis (Koeswara, 2005).
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Fauzan (1994) memaparkan Rational Emotive Behavior Therapy adalah

memperbaiki sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan siswa

yang irrasional menjadi rasional agar klien dapat mengembangkan diri,

mempertinggi aktualitas yang seoptimal mungkin melalui perilaku kognitif

dan efektif yang positif. Dalam hal ini rasa percaya diri termasuk dalam

kegiatan kurikuler, oleh sebab itu pendekatan Rational Emotive Behavior

Therapy dapat digunakan dalam meningkatkan rasa percaya diri siswa. Dari

pernyataan ini dapat dikatakan bahwa pendekatan Rational Emotive Behavior

Therapy dapat membantu siswa dalam meningkatkan rasa percaya diri.

Sehingga melalui teknik Rational Emotive Behavior Therapy ini, siswa dapat

meningkatkan kepercayaan diri dengan mengubah respon-respon

emosionalnya yang disfungsional dalam membantu siswa agar mampu

melihat dengan jelas apa yang dikatakan oleh mereka kepada diri mereka

sendiri dan mengajarkan siswa bagaimana secara aktif dan tegas membantah

keyakinan-keyakinan irasional mereka sendiri.

Atas dasar konsepsi ini, maka alur kerangka pikir dalam penelitian ini dapat

dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1 Alur Kerangka Pikir

Percaya Diri
Rendah

Pendekatan REBT

Percaya Diri
Meningkat
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E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban terhadap rumusan masalah penelitian, dimana

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat

pertanyaan. Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka hipotesis

dalam penelitian ini adalah kepercayaan diri siswa dalam Belajar dapat

ditingkatkan dengan menggunakan Konseling Rational Emotive Behavior

Therapy pada siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Kotabumi lampung utar Tahun

Pelajaran 2016/2017.

Hipotesis statistiknya adalah:

Ha : Kepercayaan diri siswa dalam belajar dapat ditingkatkan dengan

menggunakan konseling Rational Emotive Behavior Therapy.

Ho : Kepercayaan diri siswa dalam belajar tidak dapat ditingkatkan dengan

menggunakan Konseling Rational Emotive Behavior Therapy.
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F .Deskripsi Data

Data yang diperoleh untuk mengetahui hasil pretest dan posttest diperoleh

dari observasi kepercayaan diri siswa. Pretest merupakan penelitian yang

dilakukan peneliti sebelum peneliti menyelenggarakan kegiatan konseling

rational emotive behavior therapy.. Setelah dilaksanakan pretest, siswa

yang memperoleh skor percaya diri yang rendah diberikan perlakuan

rational emotive behavior therapy.

Setelah hasil pretest diketahui, kemudian hasil pretest direkapitulasi

dengan kriteria tingkat percaya diri yang ditentukan dengan interval yang

dibuat dengan rumus:

Keterangan: I = interval

NT = Nilai tertinggi

NR = Nilai terendah

K    = Kriteria

I = = ( ) ( ) = = 40

Table 4.2 Kriteria Kepercayaan Diri Siswa

Interval Kategori

110-150 Tinggi

70-109 Sedang

30-69 Rendah

K
NRNTI 
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Kriteria ini diperoleh berdasarkan observasi kepercayaan diri dan

digunakan untuk menentukan subyek penelitian dan mengukur percaya

diri subyek sebelum dan sesudah perlakuan rational emotive behavior

therapy.

Tabel 4.3 Data Pretest Sebelum Pemberian Konseling

NO NAMA

Nilai
Pengamatan

Observasi
Jml
Skor

Rata-
Rata Kriteria

O1 O2

1 DN 61 62 123 61,5 Rendah

2 DI 57 57 114 57 Rendah

3 SPD 49 55 104 52 Rendah

4 WD 58 60 118 59 Rendah

5 AM 51 52 103 51,5 Rendah

6 RK 58 57 115 57,5 Rendah

Ket : O1 = Observer 1 (Peneliti)
O2 = Observer 2 (Guru Bimbingan dan Konseling)

Berdasarkan Tabel 4.3 data yang diperoleh saat pretest dilakukan, dapat

disimpulkan bahwa keenam siswa tersebut memiliki kepercayaan diri

yang rendah.  Peneliti akan memberikan pendekatan rational emotive

behavior therapy. kepada 6 orang siswa sebagai subjek penelitian. Pada

awalnya peneliti mengadakan pertemuan dengan 6 siswa tersebut,

kemudian menjelaskan tata cara pelaksanaan pendekatan rational emotive

behavior therapy. serta membuat kesepakatan untuk melakukan konseling

dan menetapkan hari maupun waktu pelaksanaan konseling kepada 6

orang siswa tersebut.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini berjudul “Peningkatan Kepercayaan Diri Siswa Dalam Belajar

Menggunakan Konseling Rational Emotive Behavior Therapy Pada Siswa Kelas

VIII SMP Negeri 8 Kotabumi Lampung utara Tahun Pelajaran 2016/2017”. Maka

berikut ini uraian teori yang menyangkut tentang:

a) percayadiri dan

b) Konseling Rational Emotive Behavior Therapy.

A. Kepercayaan Diri

1. Kepercayaan Diri Dalam Bidang Bimbingan Pribadi

Kegiatan bimbingan dan konseling secara keseluruhan mencakup empat

bidang, yaitu bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar dan

karir. Penelitian ini membahas kepercayaan diri siswa yang mencakup

pada layanan bimbingan dan konseling pada bimbingan pribadi.

Bimbingan pribadi adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada

siswa untuk menemukan dan mengembangkan diri pribadinya sehingga

menjadi pribadi yang mantap dan mandiri serta mampu mengoptimalkan

potensi yang dimiliki.
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Rahman (2003:39) menjelaskan materi pokok bimbingan pribadi antara

lain:

a. Pemantapan sikap dan kepribadian yang agamis melalui peningkatan
kualitas iman dan taqwa.

b. Pemahaman tentang kemampuan dan potensi diri serta
pengembangannya secara optimal.

c. Pemahaman tentang bakat dan minat yang dimiliki serta
penyalurannya.

d. Pemahaman tentang kelebihan yang dimiliki serta cara
mengembangkannya.

e. Pemahaman tentang kelemahan dan kekurangannya serta cara
mengatasinya.

f. Kemampuan mengambil keputusan serta mengarahkan diri sesuai
dengan keputusan yang telah diambil.

g. Perencanaan dan pelaksanaan hidup sehat, kreatif dan produktif.

Jadi, materi pokok dalam bimbingan pribadi diatas adalah materi yang

harus dicapai dalam rangka memahami kelebihan diri serta cara

mengembangkan nya dan memahami kelemahan juga kekurangannya

serta cara mengatasi hal tersebut. Diantaranya pematangan sikap dan

kepribadian yang agamis dengan melalu peningktan kualitas iman, selain

itu siswa dapat memahahami kemampuan yang ada dalam dirinya terkait

dengan minat dan bakat siswa. Kepercayaan dalam diri siswa sangat

dibutuhkan agar dapat menjadi siswa yang mampu mengarahkan diri ke

arah positif serta menjadi siswa yang kreatif dan produktif.

2. Pengertian Kepercayaan Diri

Fatimah (2006:149) memaparkan yang dimaksud dengan kepercayaan diri

adalah sikap positif seorang siswa yang memampukan dirinya untuk

mengembangkan penilaian positif, baik terhadap diri sendiri maupun

terhadap lingkungan/situasi yang dihadapinya. Hal ini bukan berarti
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bahwa siswa tersebut mampu dan kompeten melakukan segala sesuatu

seorang diri, alias “sakti”.Pemahaman tentang hakekat percaya diri akan

lebih jelas jika siswa melihat secara langsung berbgai peristiwa yang

dialami oleh dirinya sendiri atau orang lain. Berdasarkan berbagai

peristiwa atau pengalaman tadi, bisa dilihat gejala-gejala tingkah laku

siswa yang menggambarkan adanya rasa percaya diri atau tidak.

Dariyo (2007) menjelaskan yang dimaksud dengan percaya diri (self

confidence) ialah kemampuan individu untuk dapat memahami dan

meyakini seluruh potensi agar dapat dipergunakan dalam menghadapi

penyesuaian diri dengan lingkungan hidupnya. Siswa yang percaya diri

biasanya mempunyai inisiatif, kreatif dan optimis terhadap masa depan,

mampu menyadari kelemahan dan kelebihan diri sendiri, berfikir positif,

menganggap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Siswa yang tidak

percaya diri ditandai dengan sikap-sikap yang cenderung melemahkan

semangat hidupnya, seperti minder, pesimis, pasif, dan apatis.

a. Inisiatif

Remaja yang mampu menjalankan tugasnya tanpa ada perintah atau

instruksi dari siapapun. Dalam bidang ilmu pengetahuan, remaja

biasanya tidak  langsung menerima suatu informasi secara mentah-

mentah. Ia akan mengkritisi terlebih dahulu nilai kebenaran, validasi

maupun reliabilitasnya.

b. Kreatif

Orang yang kreatif merupakan pribadi yang selalu tumbuh dan

berkembang, karena proses pemberdayaan potensi diri yang dibawa
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sejak lahirdan proses belajar terhadap lingkungan. Orang yang kreatif

memiliki ciri: motivasi tinggi, tidakmudah menyerah, tekun, dan

percaya diri.

c. Optimis Terhadap Masa Depan

Individu yang optimis terhadap masa depannya itu mereka selalu

berhasil dalam menjalankan dan menentukan tugas perkembangannya

dengan baik. Sehingga timbul rasa mampu, percaya diri, dan berharga.

d. Mampu Menyadari Kelemahan dan Kelebihan Diri Sendiri

Pengalaman individu untuk berhubungan dengan lingkungan sosial

yang berpengaruh pada penilaian atau kemampuan untuk

mengevaluasi diri sendiri. Sehingga siswa dapat menilai kelemahan

dan kelebihan dirinya sendiri. Dari hal ini, siswa akan belajar dari

pengalaman orang lain untuk memperbaiki diri sendiri dan juga dapat

membantu perkembangan orang lain.

e. Berfikir Positif

Kemampuan individu yang dicirikan dengan adanya kepekaan untuk

memahami perasaan orang lain secara positif, sehingga dengan mudah

dapat menjalin relasi dengan lingkungan secara baik.

f. Menganggap Masalah Pasti Ada Jalan Keluarnya

Pada masa remaja mulai berfikir secara logika. Mereka mampu

membuat suatu perencanaan untuk memecahkan suatu masalah secara

runtut, teratur, dan sistematis.
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Pendapat lain oleh Hakim (2002:6) menjelaskan yang dimaksud dengan

percaya diriadalah suatu keyakinan siswa terhadap segala aspek kelebihan

yang dimilikinya dan nkeyakinan tersebut membuatnya merasa mampu

untuk bisa mencapai berbagai tujuan dalam hidupnya.

Rasa percaya diri yang tinggi sebenarnya hanya merujuk pada adanya

beberapa aspek dari kehidupan siswa tersebut bahwa ia merasa memiliki

kompetensi, yakin mampu dan percaya bahwa dia bisa-karena didukung

oleh pengalaman, potensi aktual, prestasi serta harapan yang realistik

terhadap diri sendiri.

Mengingat perkembangan rasapercaya diri merupakan masalah yang

kompleks karena berkaitan dengan kehidupan masa lalu siswa maka

peneliti mengajak untuk memahami masalah gejala tidak percaya diri

yang dilalami oleh siswa pada masa remaja.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat penulis simpulkan bahwa adanya

sikap percaya diri segala kegiatan yang kita laksanakan akan berjalan

dengan lancar dan akan tercapai suatu kesuksesan yang akhirnya

tercapailah apa yang dicita-citakan. Apabila siswa yang mampu

menjalankan tugas perkembangan nya dengan baik serta kreatip yang

selalu bertumbuh dan berkembang karna berproses dalam pemberdayaan

serta dapat berfikir positif di cirikan dengan adanya kepekaan untuk

memahami perasaan orang lain secara positif. Karna rasa percaya diri

sebenarnya hanya merujuk beberapa aspek bahwasanya siswa tersebut
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memiliki kompetensi, yakin mampu dan percaya diri bahwa ia bisa dan

memiliki pandangan bahawa semua manusia itu tidak ada bedanya sama

dimata tuhan .

3. Karakteristik Individu Yang Percaya Diri

Fatimah (2006:149) mengemukakan tentang beberapa ciri atau

karakteristik siswa yang mempunyai rasa percaya diri sebagi berikut:

a. Percaya akan kompetensi/kemampuan diri, hingga tidak
membutuhkan pujian, pengakuan, penerimaan, ataupun hormat orang
lain.

b. Tidak terdorong untuk menunjukkan sikap konformis demi diterima
oleh orang lain atau kelompok.

c. Berani menerima dan menghadapi penolakan orang lain dan berani
menjadi diri sendiri.

d. Punya pengendalian diri yang baik (tidak moody dan emosinya stabil).
e. Memiliki internal locus of control (memandang keberhasilan atau

kegagalan, bergantung pada usaha diri sendiri dan tidak mudah
menyerah pada nasib atau keadaan serta tidak
bergantung/mengharapkan bantuan orang lain.

f. Mempunyai cara pandang yang positif terhadap diri sendiri, orang
lain, dan situasi di luar dirinya.

g. Memiliki harapan yang realistik terhadap diri sendiri, sehingga ketika
harapan itu tidak terwujud, ia tetap mampu melihat sisi positif dirinya
dan situasi yang terjadi.

Siswa yang memiliki rasa percaya diri tentu memiliki ciri-ciri yang

nampak kita lihat. Seperti mempunyai kemampuan yang baik, tenang,

kreatif dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya.

Hakim (2002:5) menjelaskan ciri-ciri siswa yang memiliki rasa percaya

diri:

a. Selalu bersikap tenang di dalam mengerjakan segala sesuatu.
b. Mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai.
c. Mampu menetralisasi ketegangan yang muncul di dalam berbagai

situasi.
d. Mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi di berbagai situasi.
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e. Memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup menunjang
penampilannya.

f. Memiliki kecerdasan yang cukup.
g. Memiliki tingkat pendidikan formal yang cukup.
h. Memiliki keahlian dan keterampilan.
i. Memiliki kemampuan bersosialisasi dan bersikap positif.
j. Memiliki latar belakang pendidikan keluarga yang baik.
Adapun karakteristik siswa yang kurang percaya diri menurut Fatimah

(2006:150) di antaranya adalah:

a. Berusaha menunjukkan sikap konformis, semata-mata demi
mendaptkan pengakuan dan penerimaan kelompok.

b. Menyimpan rasa takut/kekhawatiran terhadap penolakkan.
c. Sulit menerima realita diri (terkebih menerima kekurangan diri ) dan

memandang rendah kemampuan diri sendiri. Namun dilain pihak,
memasang harapan yang tidak realistik terhadap diri sendiri.

d. Pesimis, mudah menilai segala sesuatu dari sisi negatif.
e. Takut gagal, sehingga menghindari segala resiko dan tidak berani

memasang target untuk berhasil.
f. Cenderung menolak pujian yang ditujukan secara tulus (karena

undervalue diri sendiri).
g. Selalu menempatkan/memosisikan diri sebagai yang terakhir, karena

menilai dirinya tidak mampu.
h. Mempunyai external locus of control (mudah menyerah pada nasib,

sangat bergantung pada keadaan dan pengakuan/penerimaan serta
bantuan orang lain.

Sama halnya dengan pemahaman terhadap rasa percaya diri, siswa pun

dapat dengan mudah memahami adanya rasa tidak percaya diri

seseorang.Hakim(2002:8) menjelaskan jika diadakan pengamatan terhadap

siswa yang memiliki gejala tidak percaya diri maka akan terungkaplah

ciri-ciri yang tampak sebagai berikut:

a. Mudah cemas dalam menghadapi persoalan.
b. Memiliki kelemahan atau kekurangan dari segi fisik, mental, sosial

atau ekonomi.
c. Sulit menetralisasi timbulnya ketegangan di dalam situasi.
d. Gugup dan terkadang bicara gagap.
e. Memiliki latar belakang pendidikan keluarga yang kurang baik.
f. Memiliki perkembangan yang kurang baik dari masa kecil.
g. Kurang memiliki kelebihan dalam bidang tertentu.
h. Sering menyendiri dari kelompok.
i. Mudah putus asa.
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j. Cenderung bergantung pada orang lain.
k. Pernah mengalami traumadan sering bereaksi negatif.

Dari beberapa penjelasan teori diatas dapat disimpulkan bahwa adanya

perbedaan antara karakteristik siswa yang memiliki rasa percaya diri dan

siswa yang tidak memiliki rasa percaya diri. Adapun beberpa ciri Siswa

yang memiliki rasa percadiri memiliki kompetensi/kemampuan, tidak

memiliki sikap yang komformisi, serta menjadi diri sendiri tidak

tergantung pada orang lain sedangkan siswa yang tidak percaya diri

memiliki beberapa karakteristik di antaraya, berusaha menunjukkan sikap

komfromis, menyimpan rasa takut, psimis dan takut gagal. Perbedaan

tersebut sangat nampak terlihat dari perilaku yang ditunjukkan siswa

tersebut.

4. Perkembangan Rasa Percaya Diri Pada Remaja

a. Perkembangan Rasa Percaya Diri

1) Pola Asuh

Kepercayaan diri tidak diperoleh secara instan, melainkan melalui

proses yang berlangsung sejak usia dini, dalam kehidupan

bersama orang tua. Meskipun banyak faktor yang mempengaruhi

kepercayaan diri seseorang, faktor pola asuh dan interaksi di usia

dini merupakan faktor yang amat mendasar bagi pembentukan

rasa pecaya diri. Orang tua yang menunjukkan perhatian,

penerimaan, cinta dan kasih sayang serta kelekatan emosional

yang tulus dengan siswa akan membangkitkan rasa percaya diri

pada siswa tersebut. Sehingga rasa percaya diri siswa akan
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menjadi lebih besar apabila siswa tersebut merasa dihargai,

dikasihi dan diterima oleh orang-orang yang dianggapnya penting

dalam hidupnya (Sobur, 1985).

Dorothy Law Nolte (dalam Djamarah, 2004) mengungkapkan jika

siswa dibesarkan dengan celaan, maka ia belajar memaki. Jika

siswa dibesarkan dengan toleransi, maka ia belajar menahan diri.

Jika siswa dibesarkan dengan dorongan, maka ia akan belajar

percaya diri. Jika siswa belajar dengan pujian, maka ia belajar

menghargai. Jika siswa dibesarkan dengan rasa aman, maka ia

akan menaruh kepercayaan. Jika siswa dibesarkan dengan

dukungan, maka ia belajar menyenangi dirinya. Jika siswa

dibesarkan dengan kasih sayang, maka ia belajar menemukan

cinta dalam kehidupannya.

Orangtua sering meletakkan standar dan harapan yang kurang

realistik terhadap seorang siswa atau anak. Sikap suka

membanding-bandingkan siswa, mempergunjingkan kelemahan

siswa, atau membicarakan kelebihan siswa lain di depan siswanya

sendiri, tanpa sadar menjatuhkan harga diri siswa-siswa tersebut.

Jika sikap seperti ini terlalu sering dilakukan, siswa bukan saja

akan semakin tidak percaya diri, tetapi juga bisa merasa tidak

disayangi seperti siswa lainnya. Bahkan, ia akan membenci siswa

yang lainnya (Hakim, 2002).
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Dari penjelasan teori di atas siswa akan merasa bahwa dirinya

berharga dan bernilai di mata orangtuanya jika siswa dibesarkan

dengan dorongan, pujian, rasa aman dan cinta kasih. Meskipun ia

melakukan kesalahan, dari sikap orangtua ia melihat bahwa

dirinya tetaplah dihargai dan dikasihi. Siswa dicintai dan dihargai

bukan karena eksistensinya. Sehingga di kemudian hari, siswa

tersebut akan tumbuh menjadi individu yang mampu menilai

positif dirinya dan mempunyai harapan yang realistik terhadap

dirinya, seperti orang tuanya meletakkan harapan realistik

terhadap dirinya.

Lain halnya dengan orangtua yang kurang memberikan perhatian

pada siswa, suka mengkritik, sering memarahi siswa, namun

kalau siswa berbuat baik, mereka tidak pernah memuji, tidak

pernah puas dengan hasil yang dicapai oleh siswa, atau

menunjukkan ketidakpercayaan mereka pada kemampuan dan

kemandirian siswa dengan sikap overprotective yang makin

meningkatkan kebergantungan. Oleh karena itu kasih sayang,

perhatian, dan pemberian reward dari orang tua terhadap siswa

juga harus diusahakan agar tidak bersikap terlalu melindungi

(overprotective) dan siswa lebih termotivasi untuk selalu berusaha

bersikap mandiri dan percaya diri (Hakim, 2002).

Djamarah (2004) mengemukakan bahwa meminta tolong kepada

siswa dengan nada mengancam, tidak mau mendengarkan cerita
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siswa, berbicara kasar pada siswa, terlalu mencampuri urusan

siswa, membeda-bedakan siswa, kurang memberikan kepercayaan

kepada siswa untuk berbuat sesuatu, akan berdampak negatif pada

siswa. misalnya siswa memiliki sifat keras hati, keras kepala,

manja, pendusta , pemalu, pemalas, dan sebagainya.

(Hakim, 2002) hal ini tindakan overprotective orangtua juga akan

menghambat perkembangan kepercayaan diri pada siswa karena

siswa tidak belajar mengatasi problem dan tantangannya sendiri,

serta segala sesuatu disediakan dan dibantu orangtua. Siswa akan

merasa bahwa dirinya buruk, lemah, tidak dicintai, tidak

dibutuhkan, selalu gagal, tidak pernah menyenangkan dan

membahagiakan orang tua. Ia akan merasa rendah diri di mata

saudara kandungnya yang lain atau di hadapan teman-temannya.

Sebaiknya setiap kali siswa menghadapi suatu masalah atau

kesulitan, orang tua perlu memberikan kebebasan pada anak agar

ia merasa tertantang dan tidak menyerah menghadapi masalahnya

tersebut

penjelasan teori di atas dapat disimpulkan bahwa orang tua

hendaknya menanamkan rasa percaya diri yang kuat pada siswa

atau anak dalam setiap kegiatan positif yang dilakukan siswa dan

menumbuhkan rasa malu atau gengsi jika ia bersikap terlalu

bergantung kepada bantuan orang lain. Sehingga setiap kali siswa

menemui suatu masalah atau kesulitan, siswa akan berusaha dan
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tertantang untuk menghadapi dan menyelesaikan masalahnya itu

sendiri.

2) Pola Pikir Negatif

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu mengalami

beberapa masalah, kejadian, bertemu orang-orang baru, dan

sebagainya. Reaksi individu terhadap seseorang atau sebuah

peristiwa amat dipengaruhi oleh cara berfikirnya. Individu dengan

rasa percaya diri yang lemah, cenderung memersepsi segala

sesuatu dari sisi negatif. Ia tidak menyadari bahwa dari dalam

dirinyalah, semua negativisme itu berasal.

Menurut Fatimah (2006:159) beberapa pola pikir individu yang

kurang percaya diri, bercirikan antara lain: selalu menekankan

keharusan-keharusan pada diri sendiri, selalu berfikir secara

totalitas serta dualisme, selalu berfikir pesimis pada kemampuan

diri sendiri sehingga seringkali takut dengan kegagalan, suka

mengkritik diri sendiri karena ia menganggap dirinya memang

pantas untuk dikritik, selalu menyalahkan diri sendiri dengan

sebutan yang negatif, sukar menerima pujian dan hal-hal positif

lainnya dari orang lain, dan ketika ia berhasil selalu mengecilkan

arti keberhasilan diri sendirinya itu.

Maka dari penjelasan teori diatas dapat disimpulkan bahwa

perkembangan rasa percaya diri dapat terjadi karena pola asuh

dari orang tua maupun keluarga dan dengan pola fikir dari siswa
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tersebut. Jika seseorang tidak percaya diri maka orang tersebut

cenderung menekankan keharusan pada diri sendiri, pesimis, suka

mengkritik diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, dan suka

mengecilkan arti keberhasilan diri sendiri.

b. Tahap Perkembangan Remaja

Ali dan Asrori (2012) mengemukakan tentang tahap-tahap

perkembangan masa remaja, yaitu:

1) Mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya

baik pria dan wanita. Remaja putri umumnya lebih cepat matang

daripada remaja putra dan cenderung lebih tertarik kepada remaja

putra yang usianya beberapa tahun lebih tua.

2) Mencapai peran sosial pria dan wanita. Remaja putri menjadi

orang yang lebih lemah dibandingkan remaja putra. Remaja putra

perlu menerima peranan sebagai seorang pria  dan remaja putri

perlu menerima peranan sebagai seorang wanita.

3) Menerima keadaan fisiknya. Laju pertumbuhan tubuh remaja putri

lebih cepat dibanding remaja putra. Umumnya remaja putri yang

yang berusia 15 sampai 16 tahun, tubuhnya mencapai bentuk

akhir, sedangkan remaja putra keadaan ini akan dicapai sekitar

usia 18 tahun.

4) Mencari kemandirian emosional dari orang lain. Membebaskan

sifat kekanak-kanakan yang selalu menggantungkan diri pada

orang tua, mengembangkan sikap perasaan tertentu kepada orang

tua dan hormat kepada orang yang dewasa.
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5) Mencapai jaminan kebebasan ekonomi. Merasakan kemampuan

membangu  kehidupan sendiri. Berkaitan erat dengan hasrat untuk

berdiri sendiri.

6) Memilih dan menyiapkan lapangan pekerjaan. Remaja yang

berusia 16-19 tahun, minat utamanya tertuju kepada pemilihan dan

mempersiapkan lapangan pekerjaan.

7) Persiapan untuk memasuki kehidupan berkeluarga. Khusus untuk

remaja putri adalah kesiapan untuk mempunyai anak.

8) Mengembangkan keterampilan intelektual. Pada usia 14 tahun,

sistem syaraf dan otak telah mencapai tahap ukuran kedewasaan.

9) Mencapai dan mengharapkan tingkah laku sosial yang

bertanggung jawab. Proses untuk mengikatkan diri individu

kepada kelompok sosial berlangsung sejak individu dilahirkan

sampai dengan individu itu mencapai fase remaja.

10) Memperoleh suatu himpunan nilai-nilai dan sistem etika sebagai

pedoman tingkah laku.

pembahasan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa tahap-tahap

perkembangan masa remaja memiliki sepuluh ciri-ciri di

antaranya mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan

pria dan wanita .selain itu remaja juga harus sudah dapat mencari

kematangan emosional dari orang lain serta harus dapat

mengembangkan sikap dan perasaan tertentu kepada orang tua

serta menghormati orang yang lebih tua.
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5. Cara Meningkatkan Rasa Percaya Diri

menumbuhkan rasa percaya diri yang proporsional, siswa harus

memulainya dari dalam diri sendiri. Hal ini sangat penting mengingat

bahwa hanya dialah yang dapat mengatasi rasa kurang percaya diri yang

sedang dialaminya.

Fatimah (2006:153) ada beberapa saran berikut mungkin layak

dipertimbangkan bagi individu yang sedang mengalami krisis

kepercayaan diri:

a. Evaluasi diri secara obyektif

Siswa belajar menilai diri secara objektif dan jujur. Siswa dapat

menyusun daftar “kekayaan” pribadi, seperti prestasi yang pernah

diraih, sifat-sifat positif, potensi diri, baik yang sudah diaktualisasikan

maupun yang belum, keahlian yang dimiliki, serta kesempatan atau

sarana yang mendukung kemajuan diri. Siswa menyadari semua aset

berharga dan temukan aset yang belum dikembangkan. Siswa dapat

menpelajari kendala yang selama ini menghalangi perkembangan diri

sendiri, seperti: pola berpikir yang keliru, niat dan motivasi yang

lemah, kurangnya disiplin diri, kurangnya ketekunan dan kesabaran,

selalu bergantung pada bantuan orang lain, atau sebab-sebab eksternal

lain.

b. Beri penghargaan yang jujur terhadap diri

Siswa mampu menyadari dan menghargai hal sekecil apapun

keberhasilan dan potensi yang dimiliki. Bahwa semua itu didapat



31

melalui proses belajar, berevolusi dan transformasi diri sejak dahulu

hingga kini. Jika siswa mengabaikan/meremehkan satu saja prestasi

yang pernah diraih, berarti mengabaikan atau menghilangkan satu

jejak yang dapat membantu menemukan jalan yang tepat menuju masa

depan. Ketidakmampuan siswa untuk menghargai diri sendiri akan

mendorong munculnya keinginan yang tidak realistik dan berlebihan;

contoh: ingin cepat kaya, ingin cantik, populer, mendapat jabatan

penting dengan segala cara. Jika ditelaah lebih lanjut, semua itu

sebenarnya bersumber dari rasa rendah diri siswa yang kronis,

penolakan terhadap diri sendiri, ketidakmampuan menghargai diri

sendiri, sehingga berusaha mati-matian menutupi keaslian diri siswa.

c. Positive thinking

Siswa mampu memerangi setiap asumsi, prasangka, dan persepsi

negatif yang muncul dalam benak dirinya sendiri. Jangan biarkan

pikiran negatif berlarut-larut karena tanpa sadar, pikiran itu akan terus

berakar, bercabang, dan berdaun. Jangan biarkan pikiran negatif

menguasai pikiran dan perasaan. Hati-hatilah agar masa depan tidak

rusak karena keputusan keliru yang dihasilkan oleh pikiran keliru.

Pada umumnya, siswa lebih bisa melihat bahwa pikiran itu ternyata

tidak benar.
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d. Gunakan self-affirmation

Untuk memerangi negative thinking, gunakan self-affirmation yaitu

berupa kata-kata yang membangkitkan rasa percaya diri.

Contohnya:

1) Saya pasti bisa melakukan pekerjaan ini.

2) Saya adalah penentu dari hidup saya sendiri.

3) Saya bisa belajar dari kesalahan ini.

4) Sayalah yang memegang kendali hidup ini.

5) Saya bangga pada diri sendiri.

e. Berani mengambil risiko

Berdasarkan pemahaman diri yang obyektif, siswa dapat memprediksi

resiko setiap tantangan yang dihadapi. Siswa tidak perlu menghindari

setiap resiko, melainkan lebih menggunakan strategi-strategi untuk

menghindari, mencegah ataupun mengatasi resikonya. Contohnya:

siswa tidak perlu menyenangkan orang lain untuk menghindari risiko

ditolak. Jika ingin mengembangkan diri sendiri, pasti ada risiko dan

tantangannya. Namun, lebih buruk berdiam diri dan tidak berbuat apa-

apa daripada maju dengan mengambil risiko.

Hakim (2002:137) menjelaskan ada beberapa cara untuk membangun rasa

percaya diri disekolah:

a. Memupuk keberanian untuk bertanya

Guru perlu memberikan suatu pengertian dan keyakinan kepada siswa

bahwa salah satu cara yang efektif untuk mengembangkan rasa percaya

adalah dengan selalu mencoba memberanikan diri untuk bertanya.
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b. Peran guru yang aktif bertanya kepada siswa

Salah satu jalan yang cukup efektif untuk membangun rasa percaya diri

siswa adalah dengan melalui guru yang akif mengajukan pertanyaan

secara lisan kepada siswa.

c. Melatih berdiskusi dan berdebat

Pelajaran sekolah yang diterapkan dengan metode diskusi dan

perdebatan merupakan satu cara yang sangat efektif untuk membangun

rasa percaya diri siswa. Jika situasi dan kondisi ini sering diciptakan

maka siswa akan bisa membangun rasa percaya diri dalam tempo relatif

lebih cepat.

d. Mengerjakan soal di depan kelas

Setiap kali siswa mengerjakan soal di depan kelas, mereka harus

memberanikan diri untuk tampil di depan orang dalam jumlah cukup

besar. Di samping itu, mereka juga akan merasa tertantang untuk bisa

mengerjakan soal dengan benar.

e. Bersaing dalam mencapai prestasi belajar

Setiap siswa yang mau melibatkan dirinya di dalam suatu persaingan

yang sehat dan mau memenangkan persaingan secara sehat pula,

haruslah berusaha keras untuk membangkitkan keberanian, semangat

juang, dan rasa percaya diri yang maksimal.
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f. Aktif dalam kegiatan pertandingan olahraga

Jelaslah bahwa kegiatan pertandingan olahraga bisa dijadikan salah satu

cara untuk membangkitkan rasa percaya diri yang kuat. Lebih dari itu,

pertandingan olahraga bisa mengembangkan aspek-aspek kepribadian

yang tidak kalah pentingnya dengan rasa percaya diri, yaitu kejujuran,

sportivitas, berjiwa besar untuk menerima kekalahan, atau sikap rendah

hati ketika menjadi juara.

g. Belajar berpidato

Ketika berpidato di depan banyak orang, mau tidak mau ia harus

membuat persiapan yang matang. Selain persiapan dari segi materi dan

penampilan fisik, ia juga harus mempersiapkan diri secara mental,

seperti mempersiapkan keberanian, semangat, dan kemauan yang keras

untuk bisa menetralisasi ketegangan, dan yang terpenting rasapercaya

diri.

h. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler

Siswa yang memilih bidang keterampilan yang sesuai dengan bakat dan

minatnya melalui kegiatan ekstrakurikuler, rasa percaya diri bisa

diperoleh melalui pergaulan atau sosialisasi yang lebih luas dan

memperoleh kesempatan untuk berprestasi di bidang lain.

i. Penerapan disiplin yang konsisten

Di dalam proses penerapan disiplin yang konsisten di sekolahnya, siswa

mendapat pembinaan mental dan fisik yang bermanfaat untuk
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menghadapi kehidupan di masa kini dan yang akan datang. Salah satu

dari manfaat tersebut adalah meningkatnya rasa percaya diri.

j. Memperluas pergaulan yang sehat

Jika siswa memperluas pergaulannya berarti siswa telah menambah

jumlah orang yang menjadi temannya dengan berbagai macam watak.

Hal itu berarti pula siswa telah memperluas lingkungan pergaulannya

dengan berbagai macam pola interaksi sosialnya.

Masih ada beberapa cara lain yang lebih efektif untuk menumbuhkan rasa

percaya diri. Dengan melakukan beberapa hal seperti yang disarankan di

atas, akan terbebas dari krisis kepercayaan diri. Namun demikian, satu hal

perlu diingat baik-baik adalah jangan mengalami over confidence atau rasa

percaya diri yang berlebihan. Rasa percaya diri yang overdosis bukanlah

menggambarkan kondisi kejiwaan yang sehat karena hal tersebut

merupakan rasa percaya diri yang bersifat semu.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat penulis simpulkan bahwa rasa

percaya diri yang berlebihan pada umumnya tidak bersumber dari potensi

diri yang ada, namun lebih didasari oleh tekanan-tekanan yang mungkin

datang dari orangtua dan masyarakat (sosial), hingga tanpa sadar

melandasi motivasi siswa untuk “harus” menjadi orang sukses. Selain itu,

persepsi yang keliru pun dapatmenimbulkan asumsi yang keliru tentang

diri sendiri hingga rasa prcaya diri yang begitu besar tidak dilandasi oleh

kemampuan yang nyata. Hal ini pun bisa didapat dari lingkungan tempat
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individu di besarkan, dari teman-teman (peer group) atau dari dirinya

sendiri (konsep diri yang tidak sehat).

B. Pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Rational Emotive

Behavior Therapy atau yang disingkat REBT yang dikembangkan oleh Ellis

(Corey, 2009) (seorang ahli Clinical Psychology (Psikologi Klinis) dalam

meningkatkan percaya diri siswa.menjelaskan bahwa “terapis Rational

Emotive Behavior Therapy berusaha membantu mereka untuk mengatasi

segenap manifestasi dari depresi, kesakitan, kehilangan rasa berharga, dan

kebencian”. Uraian tersebut menjelaskan bahwa rational emotive therapy

dapat mengatasi masalah ketidak percayaan diri yang muncul akibat dari

pemikiran yang irrasional terhadap orang lain.

1. Pengertian Rational Emotive Behavior Therapy

Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) merupakan alairan

psikoterapi yang berdasarkan asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan

potensi, baik untuk berfikir irrasional dan jahat. Manusia memiliki

kecenderungan untuk memelihara diri, berbahagia, berfikir dan

mengatakan, mencintai dan bergabung dengan orang lain.

Ellis (Willis, 2004) memaparkan bahwa manusia memiliki tiga potensi
pokok, yaitu:

a. Potensi berfikir, baik rasional atau lurus maupun yang tidak rasional.
b. Kecenderungan untuk menjaga kelangsungan keadaan dirinya,

keberadaannya, kebahagiaan, kesempatan memikirkan dan
mengungkapkannya dengan kata-kata mencintai, berkomunikasi
dengan orang lain, serta terjadinya pertumbuhan dan aktualisasi diri.

c. Memiliki dorongan dari dalam dirinya untuk merusak diri sendiri,
menghindar dari memikirkan sesuatu, menunda-nunda, berulang-
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ulang melakukan kekeliruan, percaya pada takhayul, tidak memiliki
tenggang rasa, menjadi perfeksionis, menyalahkan diri sendiri, dan
menghindari adanya aktualisasi potensi pertumbuhan yang
dimilikinya.

Pada hakikatnya bahwa manusia itu tidak sempurna, yaitu memilki

potensi positif dan negatif, maka teori ini berusaha untuk menolong

mereka untuk mau menerima dirinya sebagai makhluk yang akan selalu

membuat kesalahan namun pada saat yang bersamaan juga bisa belajar

hidup damai dengan dirinya sendiri. Dengan kata lain siswa dapat belajar

mengubah pikiran mereka sehingga pikiran mereka menjadi positif tidak

tertekan.

Ellis (dalam Correy, 1995) menggambarkan hakikat masalah ini dengan

konsep teori A-B-C.

A = Active Experience (pengalaman aktif)

Ialah suatu keadaan, fakta peristiwa atau tingkah laku yang dialami siswa.

B = Belief System (cara individu memandang suatu hal)

Pandangan dan penghayatan siswa terhadap A.

C = Emotional Consequence (akibat emosi)

Akibat emosi atau reaksi siswa positif dan negatif.

Ellis (dalam Corey, 1995) berpendapat bahwa A tidak langsung

menyebabkan timbulnya C, itu sangat bergantung pada B. Setelah A-B-C

maka hadirlah D, Disputing. Pentingnya D merupakan aplikasi metode

pengetahuan untuk membantu siswa menantang keyakinan irrasionalnya.
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Karena pada dasarnya logika dapat diajarkan, prinsip ini dapat digunakan

untuk menghancurkan apapun yang tidak realistis.

A

C B

D

Gambar 2.1 Hubungan dari teori A-B-C

Keterangan:

A: Active Experience
B: Belief System
C: Emotional Consequence
D: Disputing Intervention

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pendekatan

Rational Emotive Behavior Therapy merupakan suatu cara untuk

mengubah pikiran klien yang kurang rasional menjadi irrasional dan

realistis. Konseling Rational Emotive Behavior Therapy juga dapat

memperbaiki dan mengubah sikap, cara berfikir, persepsi, keyakinan serta

pandangan yang irrasional menjadi rasional, sehingga siswa dapat

mengembangkan dirinya mencapai realisasi diri yang optimal serta

memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Serta dapat membantu siswa

belajar mengubah pikiran mereka sehingga pikiran mereka menjadi positif

dan tidak tertekan.
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2. Pengertian Konseling Rational Emotive Behavior Therapy

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, terapi rasional emosi

menekankan pada pembentukkan kognitif dan sangat bergantung pada sisi

didaktik dari proses terapeutik. Terapi yang digunakan adalah untuk

menghadapi  masalah yang berkaitan dengan pendidikan emosional dan

intelektual. Seperti kebanyakan bentuk yang telah dicapai, REBT sering

dilakukan dalam lingkungan kelompok, dan dapat lebih besar lagi

jumlahnya. Rational Emotive Behavior Therapy menggunakan teknik

kelompok sebagai metode pilihan.

Ellis (Corey, l995) mengungkapkan pandangannya tentang rational

emotive Behavior group therpy adalah sebagai jenis intervensi kelompok

akan cenderung lebih cepat, lebih dalam, dan lebih elegan dalam

memberikan solusi untuk keadaan manusiayang mengalami kerusakan

mental saat siswa-siswa dan gangguan yang cukup dalam yang berbentuk

kontemporer psikoterapi. Dalam rational emotive Behavior group therapy

memberikan solusi untuk mengembangkan pikiran anggota kelompok

dalam menyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadapi.

Untuk mendapatkan berbagai solusi dari anggota kelompok belajar

dengan memisahkan keyakinan rasional mereka dari pikiran irrasional

merekadan untuk memahami asal-usul gangguan emosi mereka yang

seperti dialami orang-orang dari anggota lainnya. Siswa diajarkan banyak

cara dimanamereka dapat (1) membebaskan diri dari filosofi hidup

irrasional siswa sehingga siswadapat berfungsi lebih efektif sebagai siswa
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dan sebagai makhluk rasional dan (2) mempelajari cara-cara yang lebih

tepat menanggapi sehingga siswa tidak akan sia-sia dengan merasa marah

tentang realitas hidup. Para anggota kelompok memberi bantuan dan

dukungansatu sama lain dalam upaya pembelajaran.

Dari pembahasan di atas dapat penulis simpulkan pendekatan Rational

Emotive Behavior Therapy memandang bahwa pada hakikatnya manusi

itu tidak sempurna memiliki potensi yang positif dan negatif. Pandangan

tentang rational emotive behavior therapy sebagai jenis intervensi

kelompok akan cendrung lebih cepat, lebih dalam dan lebih elegan dalam

memberikan solusi untuk keadaan manusia yang mengalami kerusakan

yang cukup dalam yang berbentuk kontemporer psikontrapy. Dengan cara

memisahkan keyakinan rasional dari pikiran irasional untuk memahami

asal usul gangguan emosi sehingga siswa dapat berfungsi lebih efektif

sebagai siswa dan sebagai mahluk rasional.

3. Tujuan Konseling Rational Emotive Behavior Therapy

Siswa pada dasarnya adalah makhluk rasional dan sumber

ketidakbahagiaannya adalah irrasionalitas, maka siswa bisa mencapai

kebahagiaan dengan belajar berpikir rasional. Fauzan (1994)

mengungkapkan tujuan Rational Emotive Behavior Therapy adalah

memperbaiki sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan

siswa yang irrasional menjadi rasional agar siswa dapat mengembangkan

diri, mempertinggi aktualitas yang seoptimal mungkin melalui perilaku

kognitif dan efektif yang positif.

Dalam penelitian ini menggunakan Rational Emotive Behavior Therapy

diberikan kepada siswa untuk mengetahui peningkatan kepercayaan diri
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pada siswa dalam pembelajaran. Dengan mengubah persepsi atau

pandangan, cara berpikir siswa yang irrasional menjadi rasional.

Seperti halnya Koeswara (2005) menjelaskan bahwasannya tujuan

Rational Emotive Behavior Therapy adalah meminimalkan pandangan

yang mengalahkan diri dari, diri siswa dan membantu siswa untuk

memperoleh filsafat hidup yang lebih realistis. Sehingga siswa dapat

mengembangkan pikirannya dalam kehidupan di masyarakat dan

disekolah.

Wessler (Corey, 1990) mengemukakan tujuan dalam rational emotive

Behavior group therapyadalah untuk mengajarkan siswa bagaimana

mengubah disfungsional emosi dan perilaku mereka menjadi lebih tepat

dan untuk mengatasi setiap peristiwa ataupun musibah yang mungkin

timbul dalam kehidupan mereka.

Rational Emotive Behavior Therapy mampu mengembangkan karakteristik

berikut dari mental dan emosional individu yang sehat, seperti kepentingan

pribadi, kepentingan sosial, arahan diri, toleransi, penerimaan ambiguitas

dan ketidakpastian, fleksibilitas, berpikir ilmiah, komitmen, pengambilan

risiko, penerimaan diri, hedonisme jarak jauh, kesediaan menjadi tidak

sempurna, dan tanggung jawab terhadap gangguan emosi sendiri (Ellis

dalam Corey, 1990). Teknik rational emotive Behavior group therapy ini,

mampu meningkatkan kepercayaan diri dengan mengubah respon-respon

emosional siswa yang mengalami masalah seperti rasa kurang percaya diri.

Siswa akan mampu melihat dengan jelas hal-hal irrasional dalam pikiran
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mereka sendiri. Rational Emotive Behavior Therapy akan dapat mengajari

siswa bagaimana caranya agar dapat secara aktif dan tegas membantah

keyakinan-keyakinan irrasional tersebut menjadi rasional.

Ellis (Corey, 1995) memaparkan tujuan utama Rational Emotive Behavior

Therapy adalah sebagai berikut:

a. Memperbaiki dan mengubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan

serta pandangan-pandangan siswa yang irrasional dan tidak logis

menjadi rasional dan logis agar siswa dapat mengembangkan diri,

meningkatkan self actualizonnya seoptimal mungkin melalui perilaku

kognitif dan afektif yang positif.

b. Menghilangkan gangguan-gangguan emosional yang merusak diri

sendiri seperti: rasa takut, rasa bersalah, merasa was-was, sebagai

konseling dari acara berpikir keyakinan yang keliru dengan jalan

melatih dan mengajar siswa untuk menghadapi kenyataan-kenyataan

hidup secara rasional dan membangkitkan kepercayaan, nilai-nilai dan

kemampuan diri sendiri.

Pada dasarnya, anggota kelompok diajarkan bahwa siswa bertanggung

jawab untuk menghadapi emosinya sendiri, mereka dapat mengubah

gangguan emosional mereka dengan memperhatikan diri dengan cara

berbicara mereka dan dengan mengubah kepercayaan mereka, nilai-nilai,

dan jika mereka memperoleh filsafat baru dan lebih terhadap kehidupan

yang nyata, mereka dapat mengatasi secara efektif sebagian besar

peristiwa dikehidupan mereka. Meskipun tujuan terapi Rational Emotive
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Behavior Therapy pada dasarnya sama baik terapi individu dan kelompok,

keduanya berbeda dalam beberapa metode yang lebih spesifik dan teknik

yang digunakan.

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan tujuan Rational

Emotive Behavior Therapy adalah membantu siswa memperbaiki dan

merubah sikap yang irrasional atau tidak baik menjadi rasional,

mengajarkan siswa bertanggung jawab untuk menghadapi emosinya

dalam mengatasi masalahnya sendiri,sehingga seseorang tersebut dapat

mengembangikan diri dan dapat mencapai suatu tujuan yang dirasa

menjadi tujuan hidupnya.

4. Proses Terapeutik Dalam Rational Emotive Behavior Group Therapy

Corey (2009:246) menjelaskan tugas terapis dalam konseling ini adalah :

(i) menunjukkan kepada siswa bahwa masalah yang dihadapinya

berkaitan dengan keyakinan-keyakinan irrasionalnya, menunjukkan

bagaimana siswa mengembangkan nilai-nilai dan sikapnya, (ii) membawa

siswaketahap kesadaran dengan menunjukkan bahwa siswa sekarang

mempertahankan gangguan emosional untuk tetap aktif dengan terus-

menerus berfikir secara tidak logis dan dengan mengulang-ulang kalimat-

kalimat yang mengalahkan diri dan yang mengekalkan pengaruh pada

masa siswa-siswa, (iii) berusaha agar siswa memperbaiki pikiran-

pikirannya dan meninggalkan gagasan-gagasan irrasionalnya, (iv)

menantang siswa untuk mengembangkan filsafat-filsafat hidup yang
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rasional sehingga dia bisa menghindari kemungkinan menjadi korban

keyakinan-keyakinan yang irrasional.

Dalam upaya mencapai tujuan akhir, Corey (1990) menjelaskan peran

pemimpin kelompok memiliki beberapa fungsi spesifik dan tugas. Tugas

pertama adalah untuk menunjukkan pada anggota kelompokbahwa

mereka dapat menciptakan penderitaan siswa sendiri. Hal ini dilakukan

dengan memperjelas hubungan antara gangguan emosi, perilaku dan nilai-

nilai, kepercayaan, dan sikap mereka.Untuk membantu anggota bergerak

melampaui pengakuan bahwa mereka jujur yang dimasukkan kedalam

pikiran irrasional dan bahwa mereka sekarang menjaga emosi diri seperti

marah dengan terus berpikir logis, terapis berusaha untuk mengubah

pemikiran mereka.

Rational Emotive Behavior Therapy berasumsi bahwa keyakinan yang

tidak logis akan sangat mendarah daging bahwa siswa tidak akan berubah

dengan mudah. Oleh karena itu, penting untuk mengajarkan bagaimana

menantang asumsi siswa dan bagaimana tingkatan diri dan proses

menyalahkan diri. Dengan demikian, langkah dalam proses terapi adalah

untuk mengajar anggota bagaimana untuk menghindari menjadi korban

keyakinan irrasional di masa depan. Terapis menyerang pemikiran inti

siswa yang irrasionaldan mengajarkan mereka bagaimanaberpikir logis

ketika menghadapi masalah di masa depan.

Siswa mengetahui bahwa terapis tidak berpikir untuk mencela dan yang

dapat mereka percaya adalah dia bekerja secara aktif untuk membantu
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mereka. Rational Emotive Behavior Therapy terutama menekankan pada

siswa bahwa terapis menerima tanpa syarat, bahkan ketika mereka

bertindak buruk didalam atau diluar terapi. Wessler (Corey, 1990)

mengemukakan bahwa pemimpin kelompok Rational Emotive Behavior

Therapy tidak mencoba untukmembatasi iklim dukungan yang diperkuat

secara neurotikatau dengan cinta dan persetujuan. Sebaliknya, anggota

kelompok didorong untuksaling menerima antara satu sama lain.

Warren dan Mclellarn (Corey, 1990) menunjukkan bahwa Rational

Emotive Behavior Therapy umumnya cenderung langsung dan

konfrontatif daripada halus danlembut dalam interaksi dengan siswa.

Mayoritas dari mereka merasa nyaman dengan pemberian perilaku dan

dengan tegas membujuk siswabertindak atas ajaran ini dalam kehidupan

sehari-hari mereka.

Rational Emotive Behavior Therapy adalah suatu proses edukatif, dan

tugas utama terapis adalah mengajari siswa cara-cara memahami dan

mnegubah diri. Terapis terutama menggunakan metodologi yang gencar,

direktif, dan persuasif yang menekankan aspek-aspek kognitif.

Ellis (dalam Corey, 2009:247) memberikan suatu gambaran tentang apa

yang dilakukan oleh terapis:

a. mengajak siswa untuk berfikir tentang beberapa gagasan dasar yang
irrasionalyang telah memotivasi banyak gangguan tingkah laku,

b. menantang siswa untuk menguji gagasan-gagasannya,
c. menunjukkan kepada siswa ketidaklogisan pemikirannya,
d. menggunakan suatu analisis logika untuk meminimalkan keyakinan-

keyakinan irrasional siswa,
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e. Menunjukkan bahwa keyakinan-keyakinan itu tidak ada gunanyadan
bagaimana keyakinan-keyakinan akan mengakibatkan gangguan-
gangguan emosional dan tingkah laku di masa depan,

f. Menggunakan absurditas dan humor untuk menghadapi irrasionalitas
pikiran siswa.

g. Menerangkan bagaimana gagasan-gagasan irrasional bisa diganti
dengan gagsan-gagasan yang rasional yang memiliki landasan
empiris,

h. Mengajari siswa bagaimana menerapkan pendekatan ilmiah pada cara
berpikir sehingga klien nisa mengamati dan meminimalkan gagasan-
gagasan yang irrasional dan kesimpulan-kesimpulan yang tidak logis
sekarang maupun pada masa yang akan datang.

pembahasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa proses terapipeutik

dalam rational emotive group therapi  konselor tidak terlalu banyak

menelusuri kehidupan masa lampau siswa .Corey (2009:246)

menjelaskan tugas terapis dalam konseling ini adalah :  menjelskan

kepada siswa bahwa masalah yang dihadapinya berkaitan dengan

keyakinan-keyakinan yang irasional . Elis (dalam corey,2009:247)

memberikan gambaran tentang apa yang diberikan oleh terapis salah

satunya adalah ,mengajak siswa untuk berpikir tentang beberapa gagasan

dasar yang irrasionalyang  telah memotivasi banyak gangguan tingkah

laku .

5. Langkah-Langkah Konseling

Peranan konselor dalam proses konseling Rational Emotive Behavior

Therapy akan tampak dengan jelas dalam langkah-langkah konseling

yang diajukan oleh Ellis (Corey, 1995:470) yaitu sebagai berikut:

1. Langkah pertama, dalam langkah ini konselor berusaha

manunjukkan kepada siswa bahwa masalah yang dihadapinya



47

berkaitan dengan keyakinannya yang tidak rasional. Disini siswa

harus belajar untuk memisahkan keyakinan rasional dari yang

tidak rasional. Pada tahap ini peranan konselor adalah sebagai

propagandiyang berusaha mendorong, membujuk, meyakinkan,

bahkan sampai kepada mengendalikan siswa untuk menerima

gagasan yang logis dan rasional. Jadi, pada langkah ini peran

konselor adalah menyadarkan siswa bahwa gangguan atau

masalah yang dihadapinya disebabkan oleh cara berpikirnya yang

tidak logis.

2. Langkah kedua, peranan konselor adalah menyadarkan siswa

bahwa pemecahan masalah yang dihadapinya merupakan

tanggung jawab sendiri. Maka dari itu dalam konseling rational

emotive therapy konselor berperan untuk menunjukkan dan

menyadarkan siswa, emosional yang dirasakannya akan terus

menghantuinya apabila dirinya akan tetap berfikir secara tidak

logis. Oleh karenanya, klienlah harus memikul tanggung jawab

secara keseluruhan terhadap masalahnya sendiri.

3. Langkah ketiga, pada langkah ini konselor berperan mengajak

siswa menghilangkan cara berfikir dan gagasan yang tidak

rasional. Konselor tidaklah cukup menunjukkan kepada siswa

bagaimana proses ketidaklogisan berfikir ini, tetapi lebih jauh dari

konselor harus berusaha mengajak siswa mengubah cara
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berfikirnya dengan cara menghilangkan gagasan-gagasan yang

tidak rasional.

4. Langkah keempat, peranan konselor mengembangkan pandangan-

pandangan realistis dan menghindarkan diri dari keyakinan yang

tidak rasional. Konselor berperan untuk menyerang inti cara

berfikir yang tidak rasional dari siswa dan mengajarkan

bagaimana caranya mengganti cara berfikir yang tidak rasional

menjadi rasional.

Berdasarkan langkah-langkah peranan konselor dalam proses konseling

Rational Emotive Behavior Therapy yang diajaukan oleh Elis

(corey,1995:470) dapat disimpulkan bahwa konselor menunjukkan bahwa

masalahnya disebabkan oleh persepsi yang terganggu dan pikiran-pikiran

yang tidak rasional peranan konselor adalah sebagai propaganda yang

berusaha mendorong ,membujuk dan berusaha menyakini  maka dari itu

dalam konseling Rational Emotive Behavior Therapy konselor berperan

untuk menunjukkan dan menyadiri siswa ,emosional yang di rasakan akan

terus menghantuianya apabila diri siswa tetap berpikir tidak logis selain

itu konselor juga berperan mengajak siswa menghilangkan cara berfikir

dan gagasan yang tidak rasional tidak cukup menunjukkan kepada siswa

bagaimana proses ketidak logisan berfikir ini, konselor harus mampu

mengajak siswa merubah cara berfikir dengan cara merubah gagasa-

gagasan yangtidak rasional serta usaha untuk mengatasi masalah adalah

harus kembali kepada sebab-sebab permulaan.
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6. Teknik-Teknik Pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy

Sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa inti dari ialah menghilangkan

cara berpikir yang tidak logis yang dapat menimbulkan gangguan

emosional.Untuk mengatasi masalah tersebut digunakan beberapa teknik

dalam pendekatanRational Emotive Behavior Therapy.Sukardi

(1989)menggambarkan ada beberapa teknik Rational Emotive Behavior

Therapy yaitu sebagi berikut:

a. Teknik Pengajaran

Dalam Rational Emotive Behavior Therapy konselor mengambil

peranan lebih aktif dari siswa. Maka dari itu teknik pengajaran disini

memberikan keleluasaan kepada konselor untuk berbicara serta

menunjukkan sesuatu kepada siswa, terutama menunjukkan

bagaimana ketidak logisan berpikir itu secara langsung menimbulkan

gangguan emosional kepada siswa.

b. Teknik Konfrontasi

Dalam teknik ini, konselor menyerang ketidaklogisan berpikir siswa

dan membawa siswa ke arah berpikir logis dan rasional.

c. Teknik Persuasif

Teknik persuasif, yaitu meyakinkan siswa untuk mengubah

pandangannya, karena pandangan yang ia kemukakan itu tidak benar.
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Konselor langsung mencoba meyakinkan, mengemukakan apa yang

dianggap oleh siswa benar tidak bisa diterima atau tidak benar.

d. Teknik Pemberian Tugas

Dalam teknik ini konselor menugaskan siswa untuk mencoba

melakukan tindakan tertentu dalam situasi nyata. Teknik ini bisa

dilakukan untuk menugaskan siswa bergaul untuk bergaul kepada

anggota masyarakat kalau mereka merasa dikucilkan dalam pergaulan,

membaca buku untuk memperbaiki kekeliruan cara berpikirnya.

Dari pembahasan mengenai teknik-teknik Rational Emotive Behavior

Therapy diatas dapat disimpulkan bahwa inti dari Rational Emotive

Behavior Therapy ialah menghilangkan cara berpikir yang tidak logis

yang dapat menimbulkan gangguan emosi. Adapun teknik-teknik

yang digunakan dalam konseling Rational Emotive Behavior Therapy.

teknik pengajaran, teknik konfrontasi, teknik persuasif dan teknik

pemberian tugas.

C. Penggunaan Konseling Rational Emotive Behavior Therapy Dalam

Meningkatkan Kepercayaan Diri Dalam Pembelajaran

Setelah mengkaji batasan dari masing-masing variabel dalam bahasan ini

maka di temukan teori pendukung adanya keeratan hubungan antara Rational

Emotive Behavior Therapy dengan percaya diri, dilihat dari kenyataan yang

ada kepercayaan diri siswa dapat dipengaruhi oleh faktor, seperti: pola
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pendidikan orang tua di rumah atau di sekolah, kurangnya kepercayaan dan

pemberian kesempatan, dan kurangnya sikap toleransi terhadap kegagalan.

Fauzan (1994) mengemukakan Rational Emotive Behavior Therapy dapat

secara efektif memperbaiki sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta

pandangan siswa yang irrasional menjadi rasional agar siswa dapat

mengembangkan diri, mempertinggi aktualitas yang seoptimal mungkin

melalui perilaku kognitif dan efektif yang positif.Ketidakpercayaan diri siswa

pada segala sesuatu yang ada pada diri mereka akan membuat mereka takut

untuk melakukan sesuatu dan berhubungan dengan orang lain. Mereka selalu

merasa tidak mampu dan takut berbuat salah. Hal ini membuat mereka tidak

pernah mengetahui apa kemampuan  atau potensi yang mereka miliki dan

semakin mengubur kemampuan/potensinya tersebut. Jika ketidakpercayaan

diri ini terus berkembang maka akan semakin menghambat pengembangan

dirinya.

Ellis (Latipun, 2006) menjelaskan bahwa Rational Emotive Behavior Therapy

merupakan konseling yang sangat komprehensif, yang menangani masalah-

masalah yang berhubungan dengan emosi, kognisi, dan perilaku. Salah

satunya adalah untuk menangani masalah rasa percaya diri yang rendah.

Rational Emotive Behavior Therapy mampu mengembangkan karakteristik

berikut dari mental dan emosional individu yang sehat, seperti kepentingan

pribadi, kepentingan sosial, arahan diri, toleransi, penerimaan ambiguitas dan

ketidakpastian, fleksibilitas, berpikir ilmiah, komitmen, pengambilan risiko,

penerimaan diri, hedonisme jarak jauh, kesediaan menjadi tidak sempurna,
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dan tanggung jawab terhadap gangguan emosi sendiri (Ellis dalam Corey,

1990). Teknik Rational Emotive Behavior group Therapy ini, mampu

meningkatkan kepercayaan diri dengan mengubah respon-respon emosional

siswa yang mengalami masalah seperti rasa kurang percaya diri. Siswa akan

mampu melihat dengan jelas hal-hal irrasional dalam pikiran mereka sendiri.

Rational Emotive Behavior Therapy akan dapat mengajari siswa bagaimana

caranya agar dapat secara aktif dan tegas membantah keyakinan-keyakinan

irrasional tersebut menjadi rasional.

Dari beberapa penjelasan teori diatas dapat disimpulkan bahwa Rational

Emotive Behavior Therapy berhubungan erat dengan kepercayaan diri siswa.

Rational Emotive Behavior Therapy memandang bahwa siswa memiliki

potensi untuk memahami kelebihan-kelebihan dan keterbatasannya itu.

Namun, disela-sela kelebihan dan keterbatasannya itu siswa harus memiliki

potensi untuk berpandangan yang rasional dan realistik, agar siswa tersebut

mampu melakukan adaptasi diri dengan baik dan menjadi percaya diri.



III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penerapan teori terhadap suatu permasalahan, memerlukan metode khusus

yang dianggap relevan dan membantu memecahkan masalahnya. Metode

tersebut digunakan untuk melaksanakan penelitian sampai sistematis

sehingga kegiatan penelitian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan. Metode yang tepat akan meningkatkan objektivitas hasil

penelitian, karena merupakan penemuan kebenaran yang memiliki tingkat

ketepatan (validitas) dan tingkat kepercayaan (reliabilitas) yang tinggi.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode eksperimen semu. Alasan

peneliti menggunakan metode ini karenapada penelitian ini tidak

menggunakan kelompok kontrol dan subjek tidak dipilih secara random.

Peneliti melihat hasil dari pemberian Konseling Rational Emotive Behavior

Therapy pada siswa kelas VIIIyang memiliki rasa percaya diri rendah dengan

menggunakan satu kelompok eksperimen dan subjek didapatdari hasil

wawancara dengan guru bimbingan dan konseling, serta wali kelas yaitu

siswa yang memiliki kepercayaan diri dalam pembelajaran yang rendah SMP

Negeri 8 Kotabumi Lampung Utara.
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Bentuk penelitian eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah

One-Group Pretest-Posttest Design karena penelitian ini tanpa menggunakan

kelompok kontrol, menggunakan desain O1 X O2. Pelaksanaan eksperimen

dengan desain ini dilakukan dengan memberikan perlakuan (X) terhadap satu

kelompok, yaitu kelompok eksperimen. Sebelum diberi perlakuan, kelompok

tersebut diberi pretes (O1), dan setelahnya diberikan postes (O2). Hasil kedua

tes itu dibandingkan, untuk menguji apakah perlakuan memberi pengaruh

kepada kelompok tersebut. Desain ini dapat digambarkan seperti berikut:

Pretest Treatment Posttest

O1 X                              O2

Gambar 3.1 One Group Pretest-Posttest Design

Keterangan :

O1 : nilai pretest (sebelum diberikan perlakuan)

X : tindakan/perlakuan

O2 : nilai posttest (setelah diberikan perlakuan)

B. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan gejala yang menjadi objek penelitian.Dalam

penelitian ini peneliti menggunakan metode eksperimen.

Arikunto (2002:97) menyatakan bahwa penelitian eksperimen melihat

pengaruh suatu treatment, maka ada variabel yang mempengaruhi dan

variabel akibat. Variabel yang mempengaruhi disebut variabel penyebab,

variabel bebas atau independent variable (X), sedangkan variabel akibat
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disebut variabel tidak bebas, variabel tergantung, variabel terikat atau

dependent variable (Y).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian

merupakan gejala yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini,

masalah yang diangkat adalah “meningkatkan kepercayaan diri dalam

pembelajaran di sekolah dengan menggunakan pendekatanRational Emotive

Behavior Therapy”.

Maka variabel bebas atau independent variable (X) adalah penggunaan

Rational Emotive Behavior Therapy dan variabel akibat disebut variabel tidak

bebas atau dependent variable (Y) adalah percaya diri dalam pembelajaran.

C. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan uraian yang berisi sejumlah indikator yang

diamati dan diukur untuk mengidentifikasi variabel atau konsep yang

digunakan.

Yang dimaksud dengan kepercayaan diri adalah kemampuan individu untuk

dapat memahami dan meyakini seluruh potensi ditandai dengan adanya (i)

inisiatif, (ii) kreatif, (iii) optimis terhadap masa depan, (iv) mampu menyadari

kelebihan dan kelemahan diri sendiri, (v) berfikir positif, (vi) selalu mencari

jalan keluar pada saat menghadapi masalah, agar dapat dipergunakan dalam

menghadapi penyesuaian diri dengan lingkungan hidup disekitar siswa

tersebut. Adapun siswa yang tidak percaya diri ditandai dengan sikap-sikap

yang cenderung kurang semangat dalam melakukan sesuatu, seperti minder,

pesimis, pasif, dan apatis.



56

Sedangkan yang dimaksud denganKonseling Rational Emotive Behavior

Therapy yaitu terapi yang sangat komprehensif, yang menangani masalah-

masalah yang berhubungan dengan emosi, kognisi, dan perilaku. Salah

satunya adalah untuk menangani masalah rasa percaya diri yang rendah.

Rational Emotive Behavior Therapy dapat memperbaiki dan mengubah sikap,

cara berfikir, persepsi, keyakinan serta pandangan yang irrasional menjadi

rasional, sehingga ia dapat mengembangkan dirinya mencapai realisasi diri

yang optimal serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi.

D. Subjek Penelitian

Musfiqon (2012:97) menggambarkan subjek penelitian adalah siswa yang

terlibat dalam penelitian dan keberadaannya menjadi sumber data penelitian.

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Kotabumi

Lampung Utara tahun ajaran 2016/2017 yang memiliki kepercayaan diri

rendah dalam pembelajaran. Dalam penelitian ini menggunakan subjek

karena penelitian ini merupakan aplikasi untuk meningkatkan kepercayaan

diri siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan Konseling Rational

Emotive Behavior Therapy.

Subjek penelitian ditetapkandarihasil wawancara kepada guru bimbingan dan

konseling, serta wali kelas SMP Negeri 8 Kotabumi Lampung Utara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan ditemukan enam siswa yang

memiliki rasa percaya diri rendah dalam pembelajaran.
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E. Teknik Pengumpulan Data

Agar suatu penelitian memperoleh data yang sejelas-jelasnya maka

diperlukan adanya metode dan instrumen pengumpulan data. Riduwan

(2004:69) menjelaskan metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara

yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.Berdasarkan

uraian tersebut maka dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi

sebagai teknik pengumpulan data.

Observasi

Pengukuran rasa percaya diri adapun indikator dalam kisi-kisi observasi

kepercayaan diri. Memiliki inisiatif ,orang yang kreatif ,optimis terhadap

masadepan , mampu menyadari kelebihan dan kelemahan diri sendiri ,berfikir

positif terhadap orang lain dan  menganggap masalah pasti ada jalan keluar.

diri siswa dilakukan dengan menggunakan observasi. Riduwan (2004:76)

menjelaskan observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke

objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

Nasution (Sugiyono, 2011) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua

ilmu pengetahuan. Peneliti hanya dapat bekerja atau mengamati berdasarkan

data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat

canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh

dapat diobservasi dengan jelas.

Observasi digunakan untuk mengukur perubahan perilaku (rasa percaya

diri)siswa sebelum diberikan perlakuan dan sesudah diberikan konseling
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Rational Emotive Behavior Therapy sehingga dapat diperoleh data yang

relevan dari hasil pemberian perlakuan.

Untuk mengetahui tingkat kevalidan item peneliti menggunakan perhitungan

dengan rumus CVR (Lawse, 1975) :

CVR = (Ne – N/2)/(N-1)
Keterangan: CVR = Rasio validitas isi

Ne = Jumlan ahli yang memberikan penilaian 3
(penting/relevan)

N = Jumlah semua ahli
Untuk mengetahui tinggi rendahnya kevalidan menggunakan kriteria sebagai

berikut :

Indeks CVR Keterangan

0 – 0,33 Rendah

0,34 – 0,67 Sedang

0,68 – 1 Tinggi

Adapun kisi-kisi yang didalam membuat instrumen observasi dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :
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Aspek Indikator Deskriptor No
Item

Kepercayaan
Diri

1. Memiliki
inisiatif

1.1 Memiliki ide dalam mengatasi
kesulitan

1
2

1.2   Mampu memecahkan masalah
yang dihadapi dalam belajar

3
4
5

2. Orang yang
kreatif

2.1   Memiliki rasa ingin tahu dalam
belajar

6
7

2.2   Mencari pengalaman-
pengalaman baru dalam belajar

8
9
10

2.3   Kritis terhadap pendapat orang
lain

11
12

2.4   Terbuka terhadap hal-hal baru
dalam belajar

13
14

3. Optimis
terhadap masa
depan

3.1   Berpandangan baik dalam
menghadapi suatu hal

15
16

3.2   Melakukan sesuatu dengan
penuh keyakinan

17
18

4. Mampu
menyadari
kelebihan dan
kelemahan diri
sendiri

4.1 Mampu mengembangkan
kelebihan diri secara optimal

19
20

4.2   Mampu menerima kelemahan
diri

21
22

5. Berfikir positif
terhadap orang
lain

5.1 Menjalin hubungan baik dengan
orang lain

23
24

5.2   Menghargai perbedaan dengan
orang lain

25
26

6. Menganggap
masalah pasti
ada jalan
keluarnya

6.1   Berani mengambil resiko 27
28

6.2   Tidak mudah putus asa dalam
belajar

29
30

7. Percaya pada
Kemampuan
sendiri

7.1 Kreatifitas yang tinggi

31
32
33
34
35

7.2Mampu mengatur rasa cemas 36
37

8.Realistis 8.1Menerimadiriapaadanya 38
39

8.2 Dapatmenerimakegagalan 40
41
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Observasi yang digunakan peneliti yaitu observasi terstruktur. Observasi

terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang

apa yang diamati, kapan dan di mana tempatnya. Pada penelitian ini, peneliti

mengamati rasa percaya diri siswa dalam pembelajaran yang rendah.

Peneliti pada pengamatan berstruktur telah mengetahui aspek dari aktivitas

yang diamatinya yang relevan dengan masalah serta tujuan peneliti, dengan

pengungkapan yang sistematis untuk menguji hipotesisnya(Nazir, 2009).

Seperti yang tercantum dalam pedoman observasi, peneliti telah mengetahui

aspek percaya diri yang diamati dalam penelitiannya. Observasi dalam

penelitian ini digunakan saat pre-test dan post-test. Hal ini dikarenakan yang

diteliti adalah perilaku siswa, sehingga pengamatan terhadap perubahan

perilakunya akan lebih mudah dilakukan. Observasi dilakukan oleh dua orang

observer, agar peneliti dapat membandingkan hasil observasi antara observer

satu dengan observer dua. Untuk mengurangi adanya penilaian subjektivitas

saat observasi.

Saat pelaksanaan observasi peneliti dan observer lain yaitu guru bimbingan

dan konseling akan mengamati perilaku siswa dalam satu hari selama jam

sekolah berlangsung. Dalam pengamatan tersebut akan diperhatikan berapa

kali perilaku-perilaku yang menjadi target pengamatan muncul pada siswa

(sesuai dengan lembar observasi).
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F. Uji Persyaratan Instrumen Penelitian

Untuk mendapatkan data yang lengkap, maka instrumen pengumpulan

data harus memenuhi persyaratan yang baik, instrumen yang baik dalam

suatu penelitian harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan

reliabel (Arikunto, 2006:156).

1. Uji Validitas Instrumen Observasi

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan ketika observasi sebelum

dan sesudah perlakuan adalah lembar observasi yang merupakan

pengembangan dari pedoman observasi berisi rincian dari aspek-aspek

yang diobservasi. Validitas yang digunakan adalah validitas isi (content

validity). Menurut Sukardi (2003) validitas isi atau sering disebut validitas

wajah (face validity) adalah dimana tes mengukur tentang suatu kondisi

yang ingin diukur. Untuk menguji validitas isi setelah instrumen

disesuaikan tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan

teori tertentu, dapat digunakan pendapat dari ahli (judgments experts).

Untuk mengetahui tingkat kevalitan item peneliti menggunakan

perhitungan dengan rumus CVR (Lawse, 1975) : CVR = (Ne – N/2)/(N-1)

Keterangan : CVR = Rasio validitas isi Ne = Jumlan ahli

yang memberikan penilaian 3 (penting/relevan) N = Jumlah

semuaahli Untuk mengetahui tinggi rendahnya kevalidan menggunakan

kriteria sebagai berikut :

Indeks CVR Keterangan
0 – 0,33 Rendah

0,34 – 0,67 Sedang
0,68 – 1 Tinggi
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1. Uji Reliabilitas Instrumen Observasi

Reliabilitas merujuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena

instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2006). Teknik mencari

reliabilitas untuk reliabilitas lembar observasi dalam penelitian ini yaitu

menggunakan kesepakatan dua pengamat. Hal ini dikarenakan penelitian

ini menggunakan dua orang pengamat (peneliti sebagai pengamat 1 dan

pengamat 2 yaitu guru bimbingan dan konseling). Menurut Arikunto

(2006) jika pengamatannya lebih dari satu orang, perlu diadakan

penyamaan-pengamat sampai dicapai persamaan persepsi dari semua

pengamat yang akan bekerja mengumpulkan data.

Penelitian ini menggunakan metode observasi yang dilakukan oleh dua

observer maka uji reabilitas dihitung dengan melihat nilai kesepakatan

dengan menggunakan rumus :

= 2+
Keterangan :

KK : koefisien kesepakatan
2S : sepakat, jumlah kode yang sama untuk objek yang sama
N1 : jumlah kode yang dibuat pengamat I
N2 : jumlah kode yang dibuat oleh pengamat II

Tolak ukur klasifikasi rentang koefisien reliabilitas dari Riduwan (2004)

sebagai berikut :
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Tabel 3.1 Rentang Koefisien Reliabilitas Observasi

KoefisienReliabilitas Kategori
0,80 - 1,00
0,60 - 0,799
0,40 – 0,599
0,20 – 0,399
0,00 – 0,199

Derajat keterandalan sangat tinggi
Derajat keterandalan tinggi
Derajat keterandalan sedang
Derajat keterandalan rendah
Derajat keterandalan sangat rendah

Untuk mengetahui tinggi rendahnya reliabilitas menggunakan kriteria reliabilitas

sebagai berikut :

0,8 – 1,000 = sangat tinggi

0,6 – 0,799 = tinggi

0,4 – 0,599 = cukup tinggi

0,2 – 0,399 = rendah

< 0,200 = sangat rendah

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah data dari seluruh

responden atau sumber data lain terkumpul (Sugiyono, 2011). Analisis data

merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam kegiatan penelitian.

Dengan analisis data maka akan dapat membuktikan hipotesis. Arikunto

(2006) menyatakan bahwa penelitian eksperimen bertujuan untuk mengetahui

dampak dari suatu perlakuan, yaitu mencoba sesuatu, lalu dicermati akibat

dari perlakuan tersebut.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan uji Wilcoxon yaitu

dengan mencari perbedaan mean Pretest dan Posttest. Analisis ini digunakan
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untuk mengetahui kepercayaan diri siswa dapat ditingkatkan dengan

menggunakanRational Emotive Behavior Therapy.Karena subjek penelitian

kurang dari 25, maka distribusi datanya dianggap tidak normal (Sudjana,

2002) dan data yang diperoleh merupakan data ordinal, maka statistik yang

digunakan adalah nonparametrik (Sugiyono, 2011) dengan menggunakan

Wilcoxon Matched Pairs Test. Penelitian ini akan menguji Prstest dan

posttest. Dengan demikian peneliti dapat melihat perbedaan nilai antara

pretest dan posttest melalui uji Wilcoxon ini. Dalam pelaksanaan uji Wilcoxon

untuk menganalisis kedua data yang berpasangan tersebut, dilakukan dengan

menggunakan analisis uji melalui program SPSS (Statistical Package for

Social Science)17.

Pengambilan keputusan analisis data akan didasarkan pada hasil uji Z. Hal ini

sesuai dengan pendapat Sugiyono (2011) yang menyatakan bahwa

mengambil keputusan dapat didasarkan pada hasil uji z, yaitu:

Jika statistik hitung (angka z hitung) > statistik tabel (tabel z), maka Ho

ditolak (dengan taraf signifikansi 5%)

Jika statistik hitung (angka z hitung) < statsitik tabel (tabel z), maka

Hoditerima (dengan taraf signifikansi 5%).

Dari hasil yang didapat adalah z hitung = 2,207 dan z tabel = 1,960 maka dari

hasil pengambilan keputusan di atas apabila z hitung > z tabel maka Ho

ditolak dan Ha diterima, Sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa

kepercayaan diri siswa dapat di tingkatkan dengan menggunakan konseling

Rational Emotive Behavior Therapy.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil statistik yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan

bahwa hasil pretest dan posttest yang diperoleh nilai z hitung= 2,207.

Kemudian dibandingkan dengan z tabel, dengan nilai α = 5% adalah

1,960,oleh karena z hitung =2,207>z tabel =1,960makaHo ditolak dan Ha

diterima, artinyaterdapat perbedaan yang signifikan pada kepercayaan diri

siswa, sebelum diberi perlakuan dan setelah diberi perlakuan dengan

konselingrational emotive behavior therapy. Kesimpulan penelitianadalah

bahwa kepercayaan diri siswa dapat ditingkatkan dengan menggunakan

konseling rational emotive behavior therapy pada 6 siswa Kelas VIII di SMP

Negeri 8 kotabumi, Lampung Utara.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan dari penelitian yang telah dilakukan

di SMP Negeri 8 KotabumiLampung Utara adalah:

1. Kepada Siswa SMP Negeri 8 Kotabumi

Siswa yang memiliki kepercayaan diri rendah, agar dapat meningkatkan

kepercayaan dirinya dengan mengikuti konseling dengan menggunakan
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konselingrational emotive behvior therapy agar dapat merubah perilaku

kepercayaan dirirendah menjadi meningkat.

2. Kepada Guru Bimbingan dan Konseling

Konselingrational emotive behavior therapy dapat digunakan untuk

membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa dalam

meningkatkan kepercayaan diri siswa.

3. KepadaPeneliti Lain

Siswa yang mengalami kepercayaan dirinya rendah dapat ditingkatkan

dengan menggunakan pendekatan yang berbeda dan dapat dilihat dari

beberapa faktor (variabel moderator) yaitu dari konsep diri dan harga diri

yang dimiliki siswa tersebut.
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