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Penelitian ini berdasarkan atas fenomena yang terjadi di lapangan yang 

menunjukkan gejala-gejala learned helplessness pada siswa tinggal kelas di SMK 

Bhinneka Patebon Kendal. Siswa tinggal kelas yang mengalami learned 

helplessness merupakan siswa yang menganggap bahwa apapun yang 

dilakukannya tidak akan menghasilkan tujuan yang diinginkan setelah kegagalan 

yang dialaminya. Tujuan dari penelitan ini adalah untuk mengetahui upaya dan 

keberhasilan dalam mengatasi perilaku learned helplessness pada siswa tinggal 

kelas mlalui konseling rasional emotif teknik homework asssignments. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

tindakan dengan melaksanakan dua siklus. Subjek yang diteliti 2 siswa diambil 

dari siswa tinggal kelas yang mengalami learned helplessness. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan 

dukumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan analisi kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua klien mengalami gejala 

penurunan motivasi, kognisi dan emosi. Sebelum diberikan perlakuan dengan 

konseling rasional emotif dengan teknik homework assignment, kedua klien 

menunjukkan learned helplessness dengan kriteria sangat tinggi. Selama 

diberikan konseling rasional emotif dengan teknik homework assignment dengan 

tindakan siklus 1 dan 2, learned helplessness pada klien 1menunjukkan adanya 

penurunan mulai dari kriteria sangat tinggi, tinggi menjadi rendah. Sedangkan 

pada klien 2 selama diberikan konseling rasional emotif dengan teknik homework 

assignment dengan tindakan siklus 1 dan 2, learned helplessness berada pada 

kriteria sangat tinggi, rendah dan sangat rendah. Dan setelah diberikan konseling 

dengan tindakan siklus 1 dan 2, learned helplessness siswa berada pada kriteria 

sangat rendah dengan penurunan persentase.  

Disimpulkan bahwa learned helplessness pada siswa tinggal kelas dapat 

diatasi dengan menggunakan konseling rasional emotif dengan teknik homework 

assignments. Saran bagi siswa dan pihak sekolah diharapkan mampu mengatasi 

permasalahannya learned helplessness pada siswa tinggal kelas. 

 


