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ABSTRAK 

Astuti, Windi. 2013. Upaya Meningkatkan Self Esteem Pada Siswa Yang 
Mengalami Pengabaian Orang Tua Melalui Konseling Realitas Pada Siswa 
Kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang. Skripsi. Jurusan Bimbingan 
Konseling. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. 

 
Kata Kunci : Masalah self esteem rendah, Pengabaian Orang Tua, konseling 

realitas.  
 

Self esteem merupakan penilaian seseorang secara umum terhadap dirinya 
sendiri, baik berupa penilaian negatif maupun penilaian positif yang akhirnya 
menghasilkan perasaan keberhargaan atau kebergunaan diri dalam menjalani 
kehidupan. Fenomena yang ada pada siswa kelas VIII G SMP N 13 Semarang 
menunjukkan pada kelas VIII G terdapat beberapa siswa yang mengalami masalah 
self esteem rendah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui konseling 
realitas dapat mengatasi masalah self esteem rendah pada siswa yang mengalami 
pengabaian orang tua di kelas VIII G SMP N 13 Semarang. Jenis penelitian 
adalah pre eksperiment dengan desain penelitian one group pre test-pos test 
design. Subyek penelitian ini, siswa kelas VIII G SMP N 13 Semarang yang 
mengalami masalah self esteem rendah melalui penjaringan menggunakan DCM 
dan rekomendasi dari guru pembimbing yaitu terjaring 6 siswa, diantaranya 
adalah DA, IP, MH, NB, RS, SA. Metode pengumpulan data menggunakan skala 
psikologi dan observasi. Analisis data menggunakan teknik analisis data deskriptif 
persentase dan uji wilcoxon. Hasil pre test menunjukkan bahwa terdapat 6 siswa 
yang mengalami masalah self esteem rendah. Setelah dilakukan konseling realitas, 
6 siswa tersebut menunjukkan hasil pos test yaitu meningkatnya self esteem siswa. 
Hasil uji wilcoxon menunjukkan rata-rata Zhitung = 2.201 > Ztabel  = 0, maka dapat 
disimpulkan bahwa masalah self esteem rendah pada siswa yang mengalami 
pengabaian orang tua dapat diatasi dengan konseling realitas. Simpulan dari 
penelitian ini adalah masalah self esteem rendah siswa dapat diatasi melalui 
konseling realitas. Peneliti memberikan saran a) guru pembimbing hendaknya 
penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengatasi masalah self esteem rendah 
siswa, b) siswa hendaknya mengoptimalkan peran guru pembimbing dalam 
mengatasi masalahnya khususnya self esteem rendah akibat pengabaian orang tua. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keluarga merupakan tempat bagi tumbuh kembang anak. Dari sejak 

kandungan, peranan orang tua dalam mendidik anak sangat diperlukan. Melalui 

orang tua pula seorang anak, dari sejak lahir akan belajar, dan menyerap berbagai 

pengalaman hidup. Menurut Daradjat (dalam Syaiful Bahri Djamarah, 2004:85) 

“orang tua adalah pendidik dalam keluarga. Orang tua merupakan pendidik utama 

dan pertama bagi anak-anak mereka. Dari merekalah anak-anak mula-mula 

menerima pendidikan”. Namun tidak sedikit dari orang tua baik ayah maupun ibu 

yang tidak memahami perananya dalam keluarga. Orang tua yang seharusnya 

menjadi pendidik, pelindung, pemberi rasa aman dan kasih sayang terkadang 

justru melakukan tindakan pengabaian terhadap anak. 

Pengabaian diartikan sebagai ketiadaan perhatian baik sosial, 
emosional dan fisik yang memadai, yang sudah selayaknya 
diterima oleh sang anak. Pengabaian ini dapat berbentuk kurang  
memberikan perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan anak, 
tidak memperhatikan kebutuhan makan, bermain, rasa aman, 
kesehatan, perlindungan (rumah) dan pendidikan, mengacuhkan 
anak, tidak mengajak bicara, membeda-bedakan kasih sayang dan 
perhatian antara anak-anaknya, dipisahkan dari orang tua jika tidak 
ada pengganti yang stabil dan memuaskan (Rohinah M. Noor, 
2009:200). 

 

Rini (2008:1) menjelaskan bahwa membiarkan anak melakukan tindakan 

antisosial, membiarkan anak bolos sekolah atau tidak mau sekolah tanpa sebab, 

membiarkan anak tanpa pengawasan orang dewasa, mengacuhkan anak dan tidak 
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mengajaknya bicara, membeda-bedakan kasih sayang dan perhatian di antara 

anak-anaknya itu sendiri sudah dikategorikan pengabaian. 

Anak-anak yang mengalami pengabaian orang tua rentan terhadap miskin 

mengembangkan harga diri (self esteem) dan rasa malu yang mengelilingi 

ketidakhadiran orangtua. Coopersmith (dalam Dayaksini dan Hudaniah, 2006:70) 

berpendapat bahwa individu yang mempunyai self esteem tinggi mempunyai 

hubungan yang erat dengan orang tua. Anak merasakan orang tua menunjukkan 

penerimaan, kasih sayang, minat, dan keterlibatan pada kegiatan-kegiatan anak, 

menerapkan batasan-batasan perilaku yang jelas secara teguh dan konsisten, 

memberikan kebebasan dalam batas-batas, menghargai inisiatif, serta menerapkan 

bentuk disiplin yang tidak memaksa yaitu menghindari hak-hak istimewa dan 

mendiskusikan alasan-alasannya daripada memberikan hukuman fisik.  

Self esteem merupakan evaluasi individu terhadap dirinya sendiri secara 

positif atau negatif. Evaluasi ini memperlihatkan bagaimana individu menilai 

dirinya sendiri dan diakui atau tidaknya kemampuan dan keberhasilan yang 

diperolehnya (Santrock, 2002:356). Menurut Worchel dkk. dalam Dayaksini dan 

Hudaniyah (2006:82) “self esteem adalah komponen evaluatif dari konsep diri, 

yang terdiri dari evaluasi positif dan negatif tentang dirinya sendiri yang dimiliki 

seseorang”. Individu yang mempunyai pandangan positif dan keyakinan atas 

kemampuan yang dimiliki akan memberi penghargaan pada dirinya sendiri. 

Menurut Dariuszky (2004:12) karakterisik individu yang memilki self 

esteem tinggi adalah sebagai berikut : 

1. Pada umumnya, mereka tidak terlalu kuatir dengan keselamatan 
hidupnya dan lebih berani mengambil risiko. 
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2. Mereka bersedia mempertanggungjawabkan kegagalan maupun 
kesalahannya. 

3. Mereka mempunyai harapan-harapan yang positif dan realistis 
atas ikhtiarnya maupun hasil ikhtiarnya. 

4. Mereka dapat menemukan bukti atau alasan yang kuat untuk 
menghargai diri mereka atas keberhasilan yang mereka raih. 

5. Pada umumnya, mereka memandang dirinya sama dan sederajat 
dengan orang lain. 

6. Mereka cenderung melakukan aktivitas-aktivitas yang bertujuan 
memperbaiki atau menyempurnakan dirinya. 

7. Mereka relatif puas dan berbahagia dengan keadaan hidupnya. 
Dan, kemampuannya cukup bagus dalam hal menyesuaikan diri. 

8. Umumnya mereka memiliki perasaan-perasaan yang positif. 
 

Self esteem sangatlah diperlukan bagi setiap individu dalam kehidupan. 

Self esteem  merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan seseorang 

dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Bagaimana individu berinteraksi 

dengan lingkungannya dan bagaimana individu melakukan penyesuaian sosial 

akan dipengaruhi oleh bagaimana individu tersebut menilai keberhargaan dirinya. 

Individu yang menilai tinggi keberhargaan dirinya merasa puas atas kemampuan 

diri dan merasa menerima penghargaan positif dari lingkungan. Hal ini akan 

menumbuhkan perasaan aman dalam diri individu sehingga ia mudah 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Self esteem seorang individu 

juga akan mempengaruhi bagaimana individu menampilkan potensi yang 

dimilkinya, sehingga self esteem pun memilki peran besar dalam pencapaian 

prestasi.  

Fenomena yang ditemukan oleh peneliti di SMP N 13 Semarang yaitu 

tentang self esteem rendah siswa. Menurut hasil wawancara dengan guru 

pembimbing menjelaskan bahwa di sekolah tersebut khususnya kelas  VIII G ada 

beberapa siswa yang mengalami self esteem rendah. Ciri atau karakteristik yakni 
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mereka sering terlambat mengumpulkan tugas/ PR, tidak bisa mengatur waktu 

antara belajar, sekolah dan aktivitas lainnya, tidak mandiri dalam mengerjakan 

tugas/PR dan ulangan, tidak dapat berkonsentrasi belajar di kelas, sulit untuk 

memfokusakan fikiran ketika berbicara di depan kelas, gemetar saat berhadapan 

dengan orang banyak, malu untuk meminta bantuan  pada orang lain dalam belajar 

tetapi lebih memilih mencontek, kurang aktif di kelas, kurang memiliki keinginan 

untuk berkompetisi, tidak berani mengemukakan pendapat karena takut salah, 

sering bosan untuk berlama-lama di kelas, tidak memperhatikan guru mengajar 

dan menyepelekan tugas, merasa kurang puas dan kurang berbahagia dalam 

hidup, lebih suka menyendiri daripada berbaur dengan teman, mudah menyerah 

jika menghadapi kesulitan, sering merasa pesimis dan sering melakukan self talk 

negatif. 

Hasil wawancara di atas juga diperkuat dengan hasil Daftar Cek Masalah 

(DCM). Berdasarkan hasil DCM diketahui bahwa kelas tersebut teridentifikasi 

memiliki gejala self esteem rendah yang ditunjukkan pada topik hubungan pribadi 

72,65% dan sosial 62,06% yaitu terdiri dari sering menyesali diri sendiri 47,1%, 

sering merasa tidak punya harapan/ pesimis 32,4 %, merasa harga diri kurang 

20,6%, saya ingin hidup lebih tenang lagi 55,9%, merasa diri tidak sebaik orang 

lain 26,5%, saya sukar bergaul 76,5%, dan merasa malu jika berhadapan dengan 

orang banyak 52,9%. Siswa yang mewakili karakteristik tersebut juga mendapat 

persentase yang tinggi pada bidang kehidupan keluarga yaitu ibu harus bekerja 

untuk biaya sekolah 26,5%, ayah dan ibu pulang kerja terlalu sore 32,4%, tidak 

pernah bercengkerama dengan ayah ibu 20,6%, saya merasa kurang mendapat 
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perhatian orang tua 29,4%, saya ingin mengadakan perubahan di rumah 38,2%. 

Berdasarkan atas informasi yang ada dilapangan dan hasil DCM, guru 

pembimbing sekolah merekomendasikan 6 siswa yaitu DA, IP, MH, NB, RS, SA 

sebagai subyek penelitian. 

Subyek pertama DA merasa tidak diperhatikan dan kurang mendapat kasih 

sayang dari kedua orang tuanya. DA menjelaskan bahwa ayah dan ibunya kurang 

memperhatikan masalah pendidikan DA. Ayah dan ibu DA tidak ambil pusing 

ketika DA tidak masuk sekolah tanpa sebab. Hal ini membuat DA tidak memiliki 

semangat belajar. DA tidak memiliki motivasi untuk berprestasi di kelasnya 

karena DA beranggapan bahwa apapun yang dilakukannya tidak akan ada yang 

bangga terhadap prestasi tersebut. DA lebih suka menyendiri dan menarik diri dari 

pergaulan. 

Subyek kedua IP sering merasa tidak yakin akan kemampuannya. Dalam 

setiap diskusi kelas, IP malu untuk mengemukakan pendapatnya karena takut 

salah dan takut ditertawakan oleh teman-temannya. IP juga enggan bertanya 

kepada guru apabila ada materi yang belum ia mengerti. IP juga kurang 

menghargai keberhasilan yang mampu ia raih, ia sering mengganggap bahwa nilai 

yang baik pada saat ulangan maupun ujian hanyalah faktor keberuntungan saja. IP 

juga menjelaskan bahwa kehidupannya tidak sebaik teman-temannya. IP mengaku 

kurang mendapat perhatian orang tua. Orang tua IP terlalu banyak bepergian 

sehingga waktu kebersamaan IP dengan keluarganya hanya sedikit dan hal 

tersebut membuat IP tidak kerasan, merasa kurang senang berada di rumah. 



6 
 

 
 

Subyek ketiga MH sering merasa kehidupannya tidak seberuntung teman-

temannya. MH sering merasa kecewa dengan apa yang terjadi di hidupnya. MH 

menjelaskan bahwa ia sering menjadi pelampiasan kemarahan ibunya apabila 

ibunya ada masalah dengan ayahnya. Ayah dan ibu MH sering bertengkar 

dihadapan MH. Hal ini membuat MH tidak kerasan di rumah. Klien juga 

menjelaskan bahwa ia mengalami kesulitan dalam bergaul, sering gagal dalam 

mencari teman dekat , merasa tidak disenangi teman-teman sekelasnya, sering 

malu bergaul dengan teman lawan jenis. MH merasa dirinya tidak sebaik orang 

lain. Klien mengaku sering melakukan self talk negatif. MH juga sering merasa 

pesimis. 

Subyek keempat NB sering tidak memiliki semangat belajar, bosan 

berlama-lama berada di kelas memperhatikan guru menjelaskan materi. NB juga 

mengaku sering menyepelekan tugas-tugas yang diberikan guru. NB sering 

merasa pesimis dan menganggap bahwa apapun usaha yang ia lakukan hanyalah 

sia-sia. NB tidak mempedulikan prestasinya di sekolah. NB juga sering sulit 

menyesuaikan diri di lingkungan sekolah. NB sering merasa kesulitan memahami 

penjelasan dari guru, sering datang terlambat ke sekolah. Klien mejelaskan hal itu 

terjadi karena selama ini tidak ada yang mengingatkan apabila NB melakukan 

kesalahan ataupun ketika klien malas belajar.  

Subyek kelima RS sering malu dan canggung apabila berhadapan dengan 

orang banyak. RS sering gemetar apabila namanya dipanggil guru. RS lebih suka 

menyendiri di kelas daripada berbaur dengan temannya. RS juga mengaku tidak 

memiliki semangat belajar. RS merasa bosan berlama-lama memperhatikan materi 
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yang dijelaskan oleh guru. RS sering merasa pesimis dan menganggap bahwa 

apapun yang dilakukannya tidak akan membuatnya lebih baik dari teman-

temannya. RS merasa bahwa hidupnya tidak seberuntung teman-temannya, ia 

sering merasa bahwa ayah dan ibunya tidak memberikan perhatian dan kasih 

sayang terhadap dirinya. 

Suyek keenam SA diperoleh keterangan bahwa ayah dan ibu SA hidup 

berpisah. SA ikut dengan ibunya. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ibunya 

bekerja sebagai buruh. Karena kesibukan ibunya, SA jarang berkomunikasi 

dengan ibunya. Perhatian dan kasih sayang dari ibunya dirasa kurang oleh SA. 

Perhatian ibunya lebih tercurah kepada adiknya. Apabila SA melakukan kesalahan 

sedikit saja, ibunya akan memarahinya. Ibunya juga kurang memperhatikan 

masalah pendidikan SA. Ibu SA tidak memperhatikan bagaimana prestasi klien di 

sekolah. SA sering merasa pesimis dan tidak memiliki semangat belajar. Prestasi 

klien di kelas tidak begitu bagus namun SA tidak termotivasi untuk memperbaiki 

diri dan prestasinya tersebut. 

Penulis menyimpulkan bahwa penanganan untuk masalah ini perlu 

dilakukan karena jika keadaan tersebut tidak segera teratasi dikhawatirkan siswa 

dengan self esteem rendah akibat pengabaian orang tua akan mengalami 

kekecewaan, tidak termotivasi untuk belajar, putus asa sampai kegagalan studi. 

Oleh karena itu diperlukan konseling yang dapat membantu siswa yang 

mengalami pengabaian orang tua  untuk meningkatkan self esteem mereka 

sehingga mereka mampu berkembang dalam persaingan kelas. 
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Salah satu bentuk kegiatan dalam penerapan layanan bimbingan konseling 

yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan self esteem rendah pada siswa 

yang mengalami pengabaian orang tua ialah dengan pelaksanaan konseling 

individual melalui konseling Realitas, hal ini diasumsikan sesuai dengan tujuan 

dari pendekatan konseling realitas itu sendiri. Tujuan konseling realitas menurut 

Sunawan (2006:2) yaitu “membantu klien belajar memenuhi kebutuhannya 

dengan cara yang lebih baik, yang meliputi kebutuhan mencintai dan dicintai, 

kekuasaan atau berprestasi, kebebasan atau independensi, serta kebutuhan untuk 

senang. Sehingga mereka mampu mengembangkan identitas berhasil (success 

identity)”. 

 Makna pemenuhan kebutuhan dalam tujuan konseling realitas ini 

berhubungan dengan dampak dari pengabaian orang tua terhadap sang anak. Anak 

berumur belasan tahun yang belum memasuki masa dewasa merasa tertekan 

karena dituntut untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dimana anak tidak 

mendapat perhatian baik sosial, emosional, dan fisik yang memadai, tidak 

mendapat kasih sayang, anak merasa diacuhkan atau bahkan terpisah dengan 

orang tua. Kebutuhan untuk mencintai dan dicintai dirasa belum bisa terpenuhi 

atau bahkan tidak dapat terpenuhi karena pengabaian yang dilakukan orang tua 

terhadap anak. Dengan mendapatkan konseling realitas, harapannya anak tersebut 

dapat memperoleh kematangan, pemahaman baru tentang bagaimana cara 

pemenuhan kebutuhannya. Selain itu individu juga diharapakan untuk belajar 

mandiri, mampu mengurangi ketergantungan atas dukungan lingkungan dengan 

dukungan dari diri pribadinya. Selanjutnya individu mampu membuat, 
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melaksanakan dan bertanggung jawab atas rencana-rencana hidup yang realistis 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Melalui konseling ini anak yang 

memiliki self esteem rendah akibat pengabaian orang tua diberikan pemahaman 

baru untuk tidak terlalu bergantung dengan dukungan dari luar dirinya. Akan 

tetapi dengan dukungan pribadi atas motivasi diri sendiri ia tetap dapat membuat 

rencana, melaksanakannya dan bertanggung jawab atas apa yang telah 

direncanakan untuk memenuhi kebutuhan khususnya kebutuhan untuk dicintai 

dan mencintai, serta mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Individu tetap 

memiliki semangat hidup dan rencana-rencana yang realistis untuk melanjutkan 

hidup seperti individu lainnya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil penelitian dengan 

judul “Upaya Meningkatkan Self Esteem Pada Siswa Yang Mengalami 

Pengabaian Orang Tua Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas Di Kelas 

VIII G SMP Negeri 13 Semarang Tahun Ajaran 2012/2013”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini, maka peneliti merumuskan 

masalah yang ingin diteliti yakni: 

1.2.1 Bagaimana gambaran self esteem siswa yang mengalami pengabaian orang 

tua di SMP Negeri 13 Semarang sebelum diberikan konseling realitas? 

1.2.2 Bagaimana gambaran self esteem siswa yang mengalami pengabaian orang 

tua di SMP Negeri 13 Semarang setelah diberikan konseling realitas? 
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1.2.3 Apakah self esteem siswa yang mengalami pengabaian orang tua dapat 

ditingkatkan melalui konseling realitas? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.3.1 Mendapatkan gambaran self esteem siswa yang mengalami pengabaian 

orang tua di SMP Negeri 13 Semarang sebelum diberikan konseling 

realitas. 

1.3.2 Mendapatkan gambaran self esteem siswa yang mengalami pengabaian 

orang tua di SMP Negeri 13 Semarang setelah diberikan konseling 

realitas. 

1.3.3 Mengetahui apakah self esteem siswa yang mengalamai pengabaian orang 

tua dapat ditingkatkan melalui konseling realitas. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi di bidang 

bimbingan dan konseling, khususnya bagi pengembangan konseling individu 

melalui pendekatan realitas  dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. 
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1.4.2 Manfaat praktis 

1.4.2.1 Bagi guru pembimbing 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pemberian 

layanan konseling terutama layanan konseling perorangan dengan teknik yang 

paling sesuai, efektif dan efisien sehingga dapat membantu meningkatkan self 

esteem pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua. 

1.4.2.2 Bagi siswa 

Siswa memperoleh pengalaman baru tentang konseling perorangan dengan 

teknik yang menarik dan tidak menegangkan sehingga dapat meningkatkan self 

esteem pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Dalam penelitian ini disusun sistematika penulisan skripsi sebanyak  5 bab 

dan uraiannya sebagai berikut: 

Bab 1 Pendahuluan, pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

skripsi. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka berisi kajian mengenai landasan teori yang 

mendasari penelitian. 

Bab 3 Metode Penelitian, yang meliputi jenis penelitian, rancangan 

penelitian, identifikasi subyek penelitian, definisi operasional, metode 

pengumpulan data, analisis data dan pengujian kredibilitas data. 

Bab 4 Hasil penelitian berisi hasil-hasil penelitian dan pembahasannya. 
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Bab 5 Penutup berisi tentang penyajian simpulan hasil penelitian dan 

penyajian saran sebagai impilikasi dari hasil penelitian. 

Bagian akhir, berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah dilakukan sebelum-

sebelumnya oleh peneliti lain. Tujuannya adalah sebagai bahan masukan bagi 

pemula dan untuk membandingkan antara penelitian yang satu dengan yang lain. 

Penelitian terdahulu yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut. 

Penelitian Octora (2010:2) mengenai gambaran self esteem anak yang 

mengalami child abuse. Dijelaskan dalam penelitiannya bahwa yang termasuk 

dalam kategori child abuse ialah tidak hanya perlakuan-perlakuan kasar yang 

menyakiti fisik seorang anak, tetapi juga psikis dan seksual anak, bahkan dengan 

mengabaikan dan tidak memenuhi kebutuhannya dapat dikatakan pula sebagai 

child abuse. Semua tindakan kekerasan yang dialami anak-anak akan terekam 

dalam alam bawah sadar mereka dan akan dibawa sampai kepada masa dewasa 

bahkan sepanjang hidupnya sehingga akan berdampak pada perilaku anak itu 

sendiri. Pengaruh jangka panjang yang dihasilkan dari pengalaman kekerasan 

kepada anak, diantaranya ialah rendahnya self esteem.  

Penelitian yang dilakukan Sabriani (2004:30) menyebutkan bahwa dalam 

suatu keluarga, anak akan menjalin ikatan emosional dengan orang terdekatnya, 

dalam hal ini orang tua, terutama ibu. Melalui ikatan emosional yang dijalin ini, 

anak menjadikan orang tua sebagai orang yang dipandang berarti dalam 

kehidupannya (significant others). Significant others adalah orang-orang yang 
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dianggap penting oleh individu karena dapat mereduksi atau meningkatkan 

perasaan tidak aman, mengurangi atau meningkatkan perasaan tidak berdaya, 

menurunkan atau meningkatkan perasaan berharga pada diri individu. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa significant others memiliki peran penting dalam 

meningkatkan self esteem remaja. 

Penelitian yang dilakukan Yusooff, Fatimah (2009:643) menyimpulkan 

bahwa “ Parental relationship play a very important role in determining the self 

esteem of children. Cohesive families are characterized by a family atmosphere of 

support and understanding. Members of the family need to feel free to voice their 

needs and concerns (Berg-Cross, Kidd & Carr 1990). Adolescents who view their 

parents communication as supportive and open are most probably to have higher 

self esteem than those who perceived their parents communication patterns as 

controlling and unsupportive (Blake & Slate: 1993). A family with good parental 

relationships in this context would mean the family members are willing to solve 

problems together, showing concern for each other, and there will be fewer 

quarrels”. 

Penelitian Wida dan Hadi (2010:3) tentang penerapan konseling realita 

untuk meningkatkan harga diri siswa. Dalam penelitiannya Wida dan Hadi 

menjelaskan bahwa dalam konseling realita dijelaskan bahwa perilaku yang 

bermasalah disebabkan karena individu yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya 

salah satunya dalam hal ini adalah kebutuhan akan harga diri. Glesser 

mengungkapkan bahwa banyak anak-anak di sekolah yang membutuhkan cinta 

dan harga diri yang semula tidak ditemukannya dirumah. 
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Dari beberapa penelitian di atas dapat diketahui bahwa self esteem dapat 

terjadi pada siapa saja dan kondisi apapun. Berbagai penyebab self esteem dan 

dampak yang ditimbulkan antara satu orang berbeda dengan yang lainnya. Salah 

satu penyebab self esteem rendah adalah pengabaian yang dilakukan oleh orang 

tua. Sewaktu orang tua tidak berhasil memuaskan kebutuhan-kebutuhan anak akan 

makanan, kasih sayang, kehangatan, keamanan, perhatian, penerimaan dan cinta 

maka anak tersebut akan merasakan dunia yang tidak dapat dipercaya, tidak 

ramah dan seperti memusuhinya. Untuk itu perlu adanya penanganan khusus guna 

mengatasi kasus tersebut.  

Penggunaan konseling realitas diharapkan mampu meningkatkan self 

esteem anak akibat pengabaian orang tua. Konseling realitas membantu anak 

medapatkan pemahaman baru yang lebih realistis dan mempelajari perilaku yang 

lebih bertanggungjawab. 

 

2.2 Self Esteem Akibat Pengabaian Orang Tua 

2.2.1 Self esteem  

2.2.1.1 Pengertian Self esteem 

Self esteem dalam psikologi diterjemahkan sebagai harga diri. Self esteem 

didefinisikan sebagai evaluasi yang dibuat individu dan kebiasaan individu dalam 

memandang dirinya yang mengekspresikan sikap menerima atau menolak, juga 

mengindikasikan besarnya kepercayaan inidividu terhadap kemampuannya, 

keberartiannya, kesuksesan dan keberhargaan. 
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William Stewart (2000:13) menyatakan bahwa: “Self esteem is the value 

we place on ourselves. A high self esteem is a positive value, a low self esteem 

result from attaching negative values to ourselves or some part of ourselves”. 

Menurut Baron dan Byrne (2002:173) self esteem adalah evaluasi diri yang 

dibuat oleh setiap individu, sikap seseorang terhadap dirinya sendiri dalam 

rentang dimensi postif-negatif. Santrock (2002:356) berpendapat bahwa self 

esteem merupakan dimensi evaluatif global dari diri. Harga diri juga diacu sebagai 

nilai diri atau citra diri.  

Menurut Worchel dkk. dalam Dayaksini dan Hudaniyah (2009:65) “self 

esteem adalah komponen evaluatif dari konsep diri, yang terdiri dari evaluasi 

positif dan negatif tentang diri sendiri yang dimiliki seseorang”. Individu yang 

mempunyai pandangan positif dan keyakinan atas kemampuan yang dimiliki akan 

memberi penghargaan pada dirinya sendiri. Individu yang menilai dirinya positif 

cenderung untuk bahagia, sehat, berhasil dan dapat menyesuaikan diri. Sebaliknya 

orang yang menilai dirinya negatif secara relatif tidak sehat, cemas, tertekan dan 

pesimis tentang masa depannya dan mudah atau cenderung gagal. 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

self-esteem adalah penilaian seseorang secara umum terhadap dirinya sendiri, baik 

berupa penilaian negatif maupun penilaian positif yang akhirnya menghasilkan 

perasaan keberhargaan atau kebergunaan diri dalam menjalani kehidupan. 
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2.2.1.2 Tingkatan Self Esteem 

 Tingkatan self esteem menurut Stewart (2000:16) adalah sebagai berikut. 

1. Characteristic of people with a high self esteem 
1) They generally have positive (and realistic) expectations of 

their efforts and their outcomes. 
2) They are generally not anxious about life, and take more 

risks 
3) They are likely to accept responsibility for their failures 
4) They generally feel themselves equal to other people 
5) They are likely to engage in self-improvement activities 
6) They are relatively happy, satisfied with their lives and 

reasonably well-adjusted 
7) They generally experience positive emotions 

 
2. Characteristic of people with lowered self esteem 

1) They often find it difficult to see anything positive about 
what they do 

2) They tend to be more anxious about life, and prefer feeling 
safe to taking risks 

3) They tend not to take credit for their successes 
4) They are over-concerned with taking responsibility for 

their failures and looking for evidence that they have done 
poorly. 

5) They feel inferior to other people. 
6) They tend not to be motivated by self-improvement, but do 

all they can to protect themselves against failure or 
dissapoinment. 

7) They are not very happy, not satisfied with their lives and 
not well-adjusted. 

8) They are prone to experience depression, hopelessness and 
suicidal thoughts. 

 
 

Menurut Brehm dan Kassin dalam Dayaksini dan Hudaniah (2006:66) 

bahwa individu dengan self esteem tinggi mempunyai pandangan positif dan 

keyakinan atas kemampuan yang dimiliki akan memberi penghargaan pada 

dirinya sendiri. Individu yang menilai dirinya positif cenderung untuk 

bahagia, sehat, berhasil dan dapat menyesuaikan diri. Sebaliknya orang yang 

menilai dirinya negatif secara relatif tidak sehat, cemas, tertekan dan pesimis 
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tentang masa depannya dan mudah atau cenderung gagal. Orang yang harga 

dirinya rendah memiliki suatu sikap mengalah diri (self-defeating) yang dapat 

meperangkap diri mereka sendiri ke dalam suatu lingkaran setan. Biasanya 

karena mereka mengharapkan kegagalan, mereka menjadi cemas, 

menunjukkan usaha-usaha yang sedikit/ kecil dan menghilangkan tantangan-

tantangan penting dalam kehidupan mereka. Kemudian ketika mereka gagal 

melakukannya, orang yang harga dirinya rendah menyalahkan diri mereka 

sendiri, pada gilirannya hal ini mengarahkan mereka untuk merasa lebih tidak 

kompeten lagi. 

Menurut Baron dan Byrne (2005:174) memiliki self esteem tinggi 

berarti individu menyukai dirinya sendiri atau dengan kata lain mengevaluasi 

dirinya secara positif. Evaluasi ini sebagian berasal dari pendapat orang lain 

dan sebagian lagi berasal dari pengalaman khusus. Menurut Coopersmith 

dalam Sigit Muryono (2011:107) dijelaskan bahwa anak-anak yang memiliki 

self esteem tinggi akan menjadi anak yang sukses, aktif, percaya diri dan 

optimis. Sebaliknya yang self esteem rendah akan mengalami depresi, tertutup 

dan penakut. 

Menurut Dariuszky (2004:12) karakterisik individu yang memilki self 

esteem tinggi adalah sebagai berikut : 

1. Pada umumnya, mereka tidak terlalu kuatir dengan 
keselamatan hidupnya dan lebih berani mengambil risiko. 

2. Mereka bersedia mempertanggungjawabkan kegagalan 
maupun kesalahannya. 

3. Mereka mempunyai harapan-harapan yang positif dan 
realistis atas ikhtiarnya maupun hasil ikhtiarnya. 

4. Mereka dapat menemukan bukti atau alasan yang kuat untuk 
menghargai diri mereka atas keberhasilan yang mereka raih. 
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5. Pada umumnya, mereka memandang dirinya sama dan 
sederajat dengan orang lain. 

6. Mereka cenderung melakukan aktivitas-aktivitas yang 
bertujuan memperbaiki atau menyempurnakan dirinya. 

7. Mereka relatif puas dan berbahagia dengan keadaan 
hidupnya. Dan, kemampuannya cukup bagus dalam hal 
menyesuaikan diri. 

8. Umumnya mereka memiliki perasaan-perasaan yang positif. 
 

Selanjutnya Dariusky (2004:13) juga menjelaskan karakterisik 

individu yang memilki self esteem rendah sebagai berikut : 

 

1. Mereka sering sulit menemukan hal-hal yang positif dalam 
tindakan yang mereka lakukan. 

2. Mereka cenderung cemas mengenai hidupnya, dan 
cenderung kurang berani mengambil risiko. 

3. Mereka cenderung kurang menghargai keberhasilan yang 
mereka raih. 

4. Mereka terlalu peduli akan tanggung jawabnya atas 
kegagalan yang mereka perbuat, dan sering mencari-cari 
dalih untuk membuktikan bahwa mereka telah bertindak 
buruk. 

5. Mereka merasa rendah diri ketika berhadapan dengan orang 
lain. 

6. Mereka cenderung tidak termotivasi oleh keinginan untuk 
memperbaiki dan menyempurnakan diri tetapi melakukan 
segala hal yang mampu mereka lakukan hanya untuk 
melindungi diri mereka dari kegagalan atau kekecewaan, 
jadi bukan karena termotivasi untuk menyempurnakan atau 
memperbaiki diri. 

7. Mereka kurang puas dan kurang berbahagia dengan 
hidupnya, dan kurang mampu menyesuaikan diri. 

8. Pikiran mereka cenderung mudah terserang perasaan 
depresi, putus asa, dan niat bunuh diri. 

 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa individu yang memiliki self-esteem tinggi akan bersikap 

optimis dalam menyelesaikan permasalahan, percaya diri sendiri dan yakin 

atas kemampuan yang dimilki, sebaliknya individu yang mempunyai self 



20 
 

 
 

esteem rendah sulit menemukan hal-hal positif dalam tindakan yang 

dilakukan, kurang berani mengambil resiko, kurang menghargai keberhasilan 

yang diraih, merasa rendah diri ketika berhadapan dengan orang lain, 

cenderung tidak termotivasi untuk memperbaiki diri, kurang berbahagia 

dalam hidup, kurang mampu menyesuaikan diri, mudah putus asa, cenderung 

menyalahkan diri sendiri. 

2.2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Self esteem 

Menurut pendapat Centi (2005:16-23) faktor-faktor yang mempengaruhi 

self esteem adalah, sebagai berikut: 

(1) Orang Tua 

Dalam hal informasi atau cermin tentang diri kita, orang tua memegang 

peranan paling istimewa. Jika mereka secara tulus dan konsisten menunjukkan 

cinta dan sayang kepada kita, kita dibantu untuk memandang diri kita pantas 

untuk dicinta, baik oleh orang lain maupun oleh diri kita sendiri. Sebaliknya, jika 

orang tua kita tidak mendapat kehangatan, penerimaan dan cinta dalam hubungan 

kita dengan mereka, kita mungkin tumbuh dengan rasa ragu-ragu mengenai 

kepantasan kita untuk dicinta dan diterima. Jika mereka menghargai kita, kita 

melihat diri kita sebagai berharga. Tetapi jika tanggapan mereka terhadap kita 

hanya berupa kritik, koreksi dan hukuman melulu, kita mungkin menyangkal 

kebaikan kita sebagai pribadi dan menjadi yakin bahwa kita pantas untuk 

diperlakukan buruk. 

Penilaian yang orang tua kenakan kepada kita untuk sebagian besar 

menjadi penilaian yang kita pegang tentang diri kita. Harapan mereka terhadap 
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kita, kita dimasukkan kedalam cita-cita diri kita. Harapan itu merupakan salah 

satu patokan penting yang kita pergunakan untuk menilai kemampuan dan prestasi 

kita. Jika kita tidak mampu memenuhi sebagian besar harapan itu, atau jika 

keberhasilan kita tidak diakui oleh orang tua kita, kita mungkin mengembangkan 

rasa tidak becus dan harga diri rendah. 

Dengan beribu cara, orangtua memberitahu tentang siapa kita. Pemberian 

tahu itu mempengaruhi apa yang kita piker tentang diri kita. Orangtua yang terlalu 

memperhatikan, yang gampang cemas, yang merasa harus dekat dengan anak 

terus-menerus, mudah menghasilkan anak yang takut-takut dan tidak aman. 

Jika orang tua meninggal dan tidak ada penggantinya, anak-anak akan 

mendapat kesulitan untuk membentuk gambaran yang positif. Jika orang tua 

menunjukkan minat dan perhatian kecil saja kepada anak-anak mereka, ada 

kemungkinan besar, anak mendapat gambaran diri yang negatif terhadap diri 

mereka. Tanggapan balik dari orangtua merupakan penentu penting untuk konsep 

diri. Tanggapan itu, bila dikehendaki anak tumbuh dengan merasa berharga, 

dicintai dan cakap, haruslah menampakkan bahwa anak itu memang berharga, 

pantas dicintai dan cakap. 

(2) Sekolah 

Tokoh utama di sekolah adalah guru. Pribadi, sikap, tanggapan dan 

perlakuan seorang guru membawa dampak besar bagi penanaman gagasan dalam 

pikiran siswa tentang diri mereka. Untuk kebanyakan siswa, guru merupakan 

model. Mereka tampak menguasai banyak bidang ilmu pengetahuan dan pandai. 

Sikap, tanggapan dan perlakuan guru amat besar pengaruhnya bagi 
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pengembangan harga diri siswa. Karena segala itu dilakukan dan dikemukakan di 

muka umum, di muka kelas. Siswa yang banyak diperlakukan buruk (dihukum 

dan ditegur) cenderung lebih sulit mengembangkan kepercayaan dan harga diri. 

Sebaliknya siswa yang banyak dipuji, mendapat penghargaan dan diberi hadiah 

karena prestasi studi, seni atau olahraga cenderung lebih mudah membentuk 

konsep-konsep diri yang positif. 

Salah satu segi dalam pendidikan di sekolah, entah secara tertutup atau 

terbuka adalah persaingan antarsiswa baik dalam satu kelas maupun di sekolah 

secara keseluruhan. Ada kompetisi dalam studi, seni, olahraga, cari pacar. Semua 

kompetisi dan persaingan itu menghasilkan pemenang dan penderita kalah. Siswa 

yang kerap menang dalam kompetisi tentu saja lebih mudah mendapatkan 

kercayaan dan harga diri. Sebaliknya yang selalu kalah lebih sulit 

mengembangkan konsep diri yang positif.  

(3) Teman Sebaya 

Hidup kita tidak terbatas di lingkungan keluarga saja. Kita juga berteman 

dan bergaul dengan orang-orang di luar rumah. Dalam pergaulan dengan teman-

teman itu, apakah kita disenangi, dikagumi, dan dihormati atau tidak, ikut 

menentukan dalam pembentukan gambaran diri kita. Pada masa muda ketika 

keluar rumah dan masuk ke dalam pergaulan dengan teman dan kenalan, kita 

dipaksa untuk meninjau kembali gambaran diri yang kita bentuk di rumah. 

Perlakuan teman dan kenalan kita dapat menguatkan atau membuyarkan 

gambaran diri kita. Kecuali oleh perlakuan teman dan kenalan, gambaran diri kita 

juga dipengaruhi oleh perbandingan kita dengan mereka. Bila kita menemukan 
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diri kalah “cakep”, pandai dalam studi hebat berolah raga dan olah seni 

dibandingkan dengan mereka, gambaran diri kita yang positif juga terhambat 

tumbuh. Sebaliknya jika kita sama baik, atau malah lebih baik dari mereka, rasa 

harga diri kita dipacu untuk berkembang. 

(4) Masyarakat 

Sebagai anggota masyarakat sejak kecil kita sudah dituntut untuk 

bertindak menurut cara dan patokan tertentu yang berlaku dalam masyarakat kita. 

Norma masyarakat itu diteruskan kepada kita lewat orang tua, sekolah, teman 

sebaya dan media cetak dan elektronik seperti radio dan televise. Norma itu 

menjadi bagian dari cita-cita diri kita. Semakin kita mampu memenuhi norma dan 

diterima oleh masyarakat, semakin lancar harga diri kita berkembang. 

Harga diri kita juga dipengaruhi oleh perlakuan masyarakat terhadap kita. 

Bila kita sudah mendapat cap buruk dari masyarakat sekitar kita. Bila kita sudah 

mendapat cap buruk dari masyarakat sekitar kita, sulit bagi kita untuk mengubah 

gambaran diri kita yang jelek. Lebih parah lagi bila kita hidup dalam masyarakat 

diskriminatif di mana dikenal istilah mayoritas dan minoritas. Bila kita ada di 

pihak mayoritas harga diri kita lebih mendapat angin untuk berkembang. 

Sementara bila kita menjadi anggota kelompok minoritas dan banyak mengalami 

perlakuan buruk dari kelompok mayoritas, lebih sulit bagikita untuk menerima 

dan mencintai diri kita. 

(5) Pengalaman 

Banyak pandangan tentang diri kita, dipengaruhi juga oleh pengalaman 

keberhasilan dan kegagalan kita. Keberhasilan studi, bergaul, berolah raga dan 
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seni atau berorganisasi lebih mudah mengembangkan harga diri kita. Sedang 

kegagaglan ini sudah mulai terjadi sejak masa kecil kita dan akan tetap terjadi 

selama hidup kita. Pengalaman-pengalaman kegagalan dapat amat merugikan 

perkembangan harga diri dan gambaran diri yang baik. Bila kegagalan-kegagalan 

terus menerus menimpa diri kita, gambaran diri kita dapat hancur. 

Selanjutnya Dariuszky (2004:14-20) menyebutkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi self esteem adalah sebagai berikut: 

(1) Ikatan batin 

  Ikatan batin adalah suatu bentuk hubungan pribadi misalnya antara anak 

dan ibu khususnya melalui asosiasi yang konstan ataupun sering. Proses 

pembentukan ikatan batin antara ibu dan bayi dimulai jauh sebelum kelahiran 

sang bayi. Selama Sembilan bulan masa kehamilan, lingkungan dalam kandungan 

amat penting bagi perkembangan janin, kondisi fisik dan emosional sang ibu 

memainkan peranan penting dalam penciptaan lingkungan ini. Peristiwa-peristiwa 

yang dialami sang ibu terkadang sedemikian kuat pengaruhnya sehingga sang 

janin “terpaksa” lahir secara prematur di dunia ini. 

  Para bayi yang lahir premature terkadang takut sekali terhadap ibunya, bila 

sang bayi lahir cacat, sebagian ibu tidak mampu menerima kehadiran bayinya 

tersebut. Akibatnya, ikatan batin antara sang anak dengan sang ibu menjadi 

terganggu. Terganggunya ikatan batin pada saat-saat dini ini, cenderung 

menyebabkan merosotnya harga diri dan kepercayaan diri sang ibu yang baru 

melahirkan tersebut. Buruknya lagi, harga diri dan kepercayaan diri yang merosot 
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ini cenderung tertular kepada sang bayi melalui proses-proses pengasuhan dan 

pemeliharaannnya. 

  Ikatan batin antara anak dengan ayah sering dianggap sama pentingnya 

dengan ikatan batin antara anak tersebut dengan sang ibu. Untuk pengembangan 

harga diri yang tinggi, peranan sang ayah pastilah dibutuhkan. Anak-anak yang 

sedang tumbuh perlu mengalami perasaan diinginkan dan dicintai kedua orang 

tuanya. Bila cinta yang diperolehnya kurang memadai, maka anak yang sedang 

tumbuh tersebut terancam oleh bahaya terbentuknya harga diri yang rendah dalam 

dirinya. 

(2) Hubungan emosional 

  Hubungan emosional juga terbentuk antara bayi dengan pengasuhnya. 

Kualitas hubungan emosional ini krusial dalam pembentukan konsep diri dan 

perasaan berharga dalam diri bayi tersebut kelak. John Bowlby, seorang ahli 

psikologi berkebangsaan Inggris, menegaskan bahwa hubungan emosional masa 

kanak-kanak ini sangat berpengaruh terhadap semua hubungan yang akan 

dibentuk dan dijalani anak itu pada kemudian hari. 

  Hubungan emosional yang aman menguatkan perasaan berharga dalam 

jiwa sang anak, karena dalam jiwa anak yang bersangkutan tumbuh perasaan 

bahwa dirinya dihargai. Hubungan emosional yang tidak aman akan dirasakan 

bayi jika pengasuhnya, ibunya sendiri atau orang dewasa yang lain, cemas dan 

tidak mampu mengadakan kontak emosional yang memadai dengan sang bayi, 

atau tidak mempunyai pemahaman yang benar mengenai perlunya kontak-kontak 

semacam itu. 
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(3) Pengakuan (Approval) 

  Approval adalah unsure krusial dalam pertumbuhan perasaaan berguna dan 

harga diri seorang anak. Salah satu definisi approval adalah “mengakui kebaikan, 

memuji.” 

  Pengakuan (approval) oleh orang tua dan tokoh-tokoh penting lainnya 

dalam kehidupan seorang anak (termasuk para kakak, yang berpengaruh besar 

terhadap sang adik), merupakan wujud suatu kontrol atau pengendalian. 

Seseorang yang pada masa kanak-kanak kurang atau tidak memperoleh 

pengakuan, dalam masa dewasanya sering bertindak berlebihan untuk 

mendapatkan pengakuan, bahkan kehausannya akan pengakuan seolah-olah tidak 

akan pernah terpuaskan. Dua kata lain yang erat kaitannya dengan approval 

adalah penerimaan (acceptance) dan peneguhan (affirmation). 

(4) Pengalaman sekolah 

  Penolakan tidak selalu timbul dalam keluarga. Seorang anak bisa saja 

hidup dalam sebuah keluarga yang penuh kasih sayang dan pengasuhan, tetapi 

tetap terbuka kemungkinan dia akan mendapat kecaman pedas, penolakan, ejekan, 

dan bahkan penganiayaan di sekolah, baik dari pihak gurunya maupun murid-

murid yang lainnya. 

  Penerimaan oleh teman-teman sebaya merupakan faktor penting dalam 

hidup setiap anak. Ada banyak sekali hal yang menyebabkan harga diri anak lebih 

sering direndahkan ketimbang ditingkatkan. Bagi banyak anak, hari-hari 

bersekolah dipandang sebagai masa penyucian atau pembersihan jiwa secara 

paksa dan hal ini berpengaruh buruk terhadap proses belajarnya, pada gilirannya, 
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hal ini juga akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan harga 

dirinya.tuntutan berperilaku tertentu dari teman-teman sebaya sering ada 

hubungannya dengan upaya mendapatkan penerimaan dan pengakuan, dan 

seorang remaja yang harga dirinya telah terganggu akibat perasaan ditolak, 

mungkin tidak akan kuat menanggung tuntutan teman-temannya atas perilaku 

sang anak remaja tersebut. 

(5) Bertumbuh dan berkembang (Growing Up) 

  Bertumbuh dan berkembang berarti mengalami atau berhadapan dengan 

perkembangan-perkembangan fisik dan emosional, yang juga berarti mulai 

bertanggungjawab secara dewasa. Orang-orang muda mulai membentuk 

hubungan pergaulannya sendiri dan dalam proses tersebut, sebagian diantara 

mereka tidak mampu menumbuhkan serta mengembangkan harga dirinya. 

  Harga diri tidak berhenti pertumbuhannya ketika seseorang telah 

memasuki masa dewasa. Harga diri merupakan proses yang bisa meningkat atau 

sebaliknya merosot, yang berlangsung terus-menerus sepanjang usia, akan tetapi 

landasan bagi suatu harga diri yang sehat dibangun pada masa kanak-kanak. 

Peristiwa-peristiwa kehidupan seringkali terasa seakan-akan berkomplot untuk 

menghantam diri kita, dan pukulan atau hantaman emosional bisa menghancurkan 

harga diri kita, misalnya pukulan batin akibat perceraian yang penuh percekcokan, 

kematian suami atau isteri seseorang, kelahiran seorang bayi cacat, atau jatuh 

sakit. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi self esteem yaitu terdiri faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 
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internal terdiri dari pengalaman pribadi dan fase bertumbuh dan berkembang 

(Growing Up), faktor eksternal yaitu terdiri dari faktor orang tua, sekolah, teman 

sebaya, masyarakat.  

2.2.1.4 Proses Pembentukan Self Esteem 

Menurut Burns dalam Sabriani (2004:33) pembentukan self esteem 

mencakup dua proses psikologis, yaitu evaluasi diri (self evaluation) dan 

keberhargaan diri (self worth).  

(1) Evaluasi diri (self evaluation) 

Evaluasi diri (self evaluation) mengacu pada pembuatan penilaian 

mengenai pentingnya diri (self). Di dalam evaluasi diri terdapat tiga faktor utama, 

yaitu: 

(a) Perbandingan antara gambaran diri yang dimiliki (self image) dengan 

gambaran yang diinginkan (ideal self),  

 Self image merupakan suatu gambaran diri dan keadaan diri yang 

dimiliki oleh remaja yang bersangkutan, sedangkan ideal self adalah suatu 

gambaran dari keadaan diri yang diinginkan oleh remaja. Di dalam evaluasi 

diri (self evaluation), remaja akan melakukan suatu perbandingan antara 

gambaran diri yang ia miliki (self image) dengan gambaran diri yang ia 

inginkan (ideal self). Jika perbandingan antara self image dengan ideal self 

menghasilkan suatu gambaran yang sangat berbeda, remaja akan merasa tidak 

puas dan sangat mungkin mengembangkan self esteem rendah. Sebaliknya, 

jika gambaran diri yang ia inginkan (ideal self), remaja akan merasa puas dan 

menerima dirinya secara realistis dan akan mengembangkan self esteem tinggi. 
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(b) Internalisasi dari penilaian lingkungan sosial (society’s judgement) 

 Dalam hal ini, self evaluation ditentukan oleh keyakinan remaja 

mengenai bagaimana orang lain mengevaluasi dan memberikan penilaian atas 

dirinya. Proses pembentukan ini terjadi semenjak remaja berinteraksi dengan 

lingkungannya di mana penilaian dari lingkungan tersebut akan terinternalisasi 

dan menjadi batasan tingkah laku. 

(c) Evaluasi terhadap kesuksesan dan kegagalan dalam melakukan sesuatu 

sebagai bagian dari identitas diri (self). 

 Dalam hal ini remaja dapat melakukan sesuatu yang membuat dirinya 

merasa berharga baik secara pribadi maupun secara sosial dimana hal ini dapat 

meningkatkan rasa harga diri remaja. Ketiga faktor ini saling terkait dan 

menentukan proses pembentukan self-esteem remaja. 

(2) Keberhargaan diri (self worth) 

Keberhargaan diri (self worth) merupakan perasaan bahwa diri (self) itu 

berharga. Self worth melibatkan sudut pandang dari diri sendiri dalam melakukan 

suatu tindakan. Misalkan perasaan kompetisi muncul dari dalam diri remaja 

tersebut karena ia merasa memiliki harga diri dan tidak ditentukan atau 

bergantung kepada dukungan atau pandangan yang sifatnya eksternal. 

Dari self evaluation dan self worth tersebut, remaja akan mengembangkan 

self esteem. Self esteem memiliki empat area keberhasilan, yaitu: (1) power, (2) 

significance, (3) virtue, (4) competence. 
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(1) Power (kekuasaan) 

Power merupakan kemampuan untuk mempengaruhi dan mengendalikan 

orang lain. Kesuksesan dalam area power diukur dengan kemampuan individu 

dalam mempengaruhi arah tindakan dengan mengendalikan perilakunya sendiri 

dan orang lain. Power diungkap dengan pengakuan rasa hormat yang diterima 

individu dari orang lain serta bobot yang diberikan bagi pendapat-pendapat dan 

hak-haknya serta dukungan dari lingkungan sekitar. Power  beragam menurut usia 

dan kematangan tetapi dukungan dari keluarga penting untuk membantu individu 

mengembangkan kemampuan yang lebih baik serta penilaian yang lebih matang 

yang berdampak pada timbulnya perasaan bahwa pandangannya dihargai. 

Keadaan semacam itu dapat mendorong terjadinya ketenangan sosial, 

kepemimpinan, tindakan yang sangat asertif, penuh semangat, serta penuh 

keingintahuan pada saat yang bersamaan. Seluruh keadaan di atas member 

kesempatan individu merasakan otonomi yang relative, serta kendali terhadap 

dirinya sendiri dan orang lain. 

(2) Significance (penerimaan) 

Significance merupakan penerimaan, perhatian, dan kasih sayang dari 

orang lain. Penerimaan ditandai dengan adanya kehangatan, tanggapan, minat 

serta rasa suka terhadap individu sebagaimana individu itu sebenarnya serta 

popularitas. Penerimaan juga tampak dalam pemberian dorongan dan semangat 

ketika individu membutuhkan dan mengalami kesulitan, minat terhadap kegiatan 

dan gagasan individu, ekspresi kasih sayang dan persaudaraan, disiplin yang 

relative ringan, verbal dan rasional, serta sikap yang sabar. Perilaku dan sikap 
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semacam ini berdampak pada timbulnya perasaan bahwa diri itu penting, dan 

merupakan cerminan esteem yang similki oleh orang lain. Oleh karena itu, 

semakin orang tersebut menunjukkan ketertarikan dan kasih sayang, serta semakin 

sering frekuensinya, maka semakin besar pula kemungkinan penghargaan 

terhadap diri yang positif. 

(3) Competence (kompetensi) 

Competence dimaksudkan sebagai keberhasilan dalam mencapai prestasi 

sesuai tuntutan, baik tujuan atau cita-cita, baik secara pribadi maupun yang 

berasal dari lingkungan sosial. Kesuksesan dalam area competence ditandai 

dengan tingginya tingkat performa, sesuai dengan tingkat kesulitan tugas dan 

tingkat usia. Perasaan menyenangkan akan kemampuan (efficacy-nya) menjadi 

dasar motivasi intrinsik dalam meraih prestasi lebih tinggi serta kompetensi yang 

lebih baik. Ia juga menekankan pentingnya aktivitas spontan dalam memperoleh 

rasa kemampuan (self-efficacynya) karena pengalaman yang diperoleh dari 

prestasi mandiri tersebut dapat menguatkan hak-hak pribadi tidak tegantung 

dengan bantuan orang lain. Oleh karena itu, dengan mendukung perasaan efficacy 

ini, atau setidaknya menyediakan lingkungan yang mendukung perasaan efficacy 

dapat meningkatkan perjuangan untuk bersaing, serta mendorong agar lebih aktif 

dan kompetitif di lingkungan sekitarnya. Keadaan ini menimbulkan perasaan 

bahwa individu berkompeten dan bervariasi menurut kemampuan, nilai-nilai dan 

aspirasi. 
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(4)  Virtue (kebajikan) 

Virtue merupakan ketaatan terhadap aturan-aturan moral dan etika, oleh 

karena itu, kesuksesan dalam area virtue  ditandai dengan ketaatan terhadap 

prinsip-prinsip moral, etika dan agama. 

Individu biasanya mengidentifikasi ketaatan semacam ini dari orang tua 

karena orang tua merupakan orang yang sekiranya membangun panduan tradisi 

dan filosofi serta perilaku yang disadari, yang mencakup penghindaran tindakan-

tindakan tertentu misalnya larangan untuk mencuri, melakukan kekerasan, 

melakukan penipuan. Serta, pelaksanaan perbuatan tertentu seperti tindakan 

menghormati orang tua, taat beribadah, dan patuh. Seseorang yang mengikuti 

kode etik dan moral yang telah mereka terima dan terinternalisasi di dalam diri 

mereka berasumsi bahwa perilaku diri yang positif ditandai dengan keberhasilan 

memenuhi kode-kode tersebut. Perasaan harga diri seringkali diwarnai dengan 

kebajikan, ketulusan dan pemenuhan spiritual. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa proses pembentukan 

self esteem mencakup dua proses psikologis yaitu evaluasi diri (self evaluation) 

mengacu pada pembuatan penilaian mengenai pentingnya diri (self) dan 

Keberhargaan diri (self worth) merupakan perasaan bahwa diri (self) itu berharga. 

Dari self evaluation dan self worth tersebut, remaja akan mengembangkan self 

esteem. Self esteem memiliki empat area keberhasilan, yaitu power, significance, 

virtue, competence. 
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2.2.1.5 Upaya Meningkatkan Self Esteem  

Menurut Santrock (2002: 360) self esteem  anak dapat ditingkatkan dengan 

empat cara berikut: 

1. Pengidentifikasian sebab-sebab rendahnya harga diri dan bidang-bidang 

kompetensi yang penting bagi diri. 

Pengidentifikasian sumber-sumber harga diri anak-anak yaitu 

kompetensi dalam bidang yang penting bagi diri adalah penting untuk 

meningkatkan harga diri. Anak-anak-anak memiliki harga diri yang paling 

tinggi bila mereka berkompetensi dalam bidang –bidang yang penting bagi 

diri. Oleh karena itu, anak-anak harus didorong untuk mengidentifikasi dan 

menilai bidang-bidang kompetensi. 

2. Dukungan emosional dan persetujuan sosial, 

Dukungan emosional dan persetujuan sosial (social approval) dalam 

bentuk konfirmasi dari orang lain juga sangat mempengaruhi harga diri anak-

anak. Beberapa anak yang rendah harga dirinya biasanya berasal dari keluarga 

atau kondisi konflik di mana mereka mengalami pelecehan/penyiksaan atau 

pengabaian, yakni situasi yang tidak mendukung. Dalam beberapa kasus, 

sumber-sumber dukungan alternatif dapat diperoleh, baik secara informal 

melalui dukungan guru, pelatih atau orang dewasa signifikan lainnya, atau 

secara lebih formal melalui program-program seperti Saudara tua (Big 

Brothers and Big Sisters). Walaupun persetujuan teman sebaya menjadi 

semakin penting selama masa remaja, dukungan orang dewasa dan teman 

sebaya merupakan pengaruh yang penting terhadap harga diri remaja. 
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3. Prestasi. 

Prestasi juga dapat meningkatkan harga diri anak-anak. Misalnya 

pengajaran langsung keterampilan nyata pada anak-anak seringkali berhasil 

meningkatkan prestasi dan dengan demikian meningkatkan harga diri. Anak-

anak mengembangkan harga diri yang lebih tinggi karena mereka mengetahui 

tugas-tugas yang penting untuk mencapai tujuan, dan mereka telah 

berpengalaman mengerjakan tugas-tugas atau perilaku-perilaku yang sama. 

4. Menghadapi masalah. 

Harga diri juga sering meningkat bila anak-anak mengalami suatu 

masalah dan mencoba menghadapinya, bukan malah menghindarinya. Bila 

menghadapi dan bukan menghindari maka anak-anak seringkali akan bersikap 

dan bertindak realistis, jujur, dan tidak defensif. Hal ini akan menghasilkan 

pemikiran evaluasi diri yang lebih menguntungkan, yang menghasilkan self-

generated approval, yang menaikkan harga diri. Sebaliknya, bila menghindari 

masalah, maka harga diri akan rendah. Evaluasi diri yang tidak 

menguntungkan akan memicu penolakan, penipuan, dan penghindaran dengan 

mencoba mengingkari kebenaran. Proses ini menghasilkan self-generated 

disapproval sebagai suatu bentuk umpan balik kepada diri sendiri tentang 

kekurangan diri. 

Menurut Centi (2005: 70-71) ada beberapa cara untuk mengatasi harga diri 

rendah, yakni: 

1) Belajar tentang diri sendiri. Pekalah terhadap setiap informasi, 
tanggapan, umpan balik, baik yang positif maupun yang negatif, 
tentang diri kita, entah lewat pengalaman, atau diberikan oleh 
orang-orang yang berarti penting bagi kita. Terutama peka 
terhadap informasi yang tak sesuai dengan pandangan kita 
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sendiri. Ujilah informasi itu dan jangan termakan olehnya. 
Karena informasi itu dapat salah. 

2) Mengembangkan kemampuan untuk menemukan dan 
meresapkan ke dalam hati kita, unsur-unsur positif kita, 
mengolah segi-segi negatif kita, dan mengenali hal-hal yang 
netral apa adanya. 

3) Menerima dan mengakui diri sebagai manusia biasa dengan 
segala kelebihan dan kekurangannya, dapat berhasil dan dapat 
gagal. Maka diri kita tidak selalu sesuai dengan cita-cita menjadi 
selalu prima dan berprestasi opptima. Kita juga dapat jauh-jauh 
dari cita-cita dan menjadi manusia yang sungguh tidak 
diharapkan, dengan kekurangan dan kegagalan kita. Maka kita 
perlu menerima diri apa adanya, sambil tidak putus asa dan usaha 
untuk memperbaiki, memperkembangkan dan menyempurnakan 
diri. 

4) Memandang diri sebagai manusia yang berharga dan mampu 
mengarungi hidup ini dengan tujuan dan cita-cita menjadi 
manusia yang bermutu dan mampu menyumbang bagi 
kehidupan. Kita berusaha menjadi aktif dan mengarahkan diri 
menuju ke tujuan dan sasaran hidup kita. Dengan kegiatan dan 
usaha kita pada suatu saat akan mampu mencapai apa yang harus 
dan dapat kita capai. Karena berkat kegiatan dan usaha itu diri 
dan kemampuan serta potensi kita berkembang.  

 

Agar dapat terhindar dari perasaan rendah diri, hal-hal yang perlu 

diperhatikan yakni: 

1) Terimalah kekurangan yang ada pada diri Anda dengan lapang 
dada. Anda harus dapat menerima dan mengakui bahwa setiap 
manusia mempunyai kekurangan dan tidak ada manusia yang 
sempurna. 

2) Carilah kelebihan yang Anda miliki. Kelebihan yang Anda miliki 
dapat Anda kembangkan sehingga menjadi kecakapan yang 
nyata. Jika Anda dapat mengembangkan kelebihan yang Anda 
miliki maka Anda dapat terhindar dari perasaan rendah diri. 

3) Syukurilah bahwa Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk 
makhluk yang paling sempurna (Mulyatiningsih, 2006: 39-40). 

 

 

 

Menurut Dariuszky (2004:108-122) cara untuk membangun harga diri 

adalah sebagai berikut: 
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1) Menyusun peta harga diri 

Ada beberapa cara yang dapat anda tempuh untuk menuangkan berbagai 

ide dan pengalaman hidup anda, misalnya dengan membuat buku harian, dengan 

memaparkan perjalanan hidup anda menurut urutan kronologis yang teliti atau 

dengan membuat sebuah peta. 

Bila anda telah menyusun peta hidup anda, telaah atau kajilah kembali 

tanggapan atau respons anda serta setiap catatan yang anda buat yang ada 

kaitannya dengan harga diri atau keraguan diri anda. Dalam beberapa paragraf, 

tuliskanlah perubahan-perubahan yang anda rencanakan untuk anda lakukan, serta 

langkah-langkah rinci yang akan anda tempuh selama beberapa bulan mendatang 

untuk mewujudkan rencana tersebut. Dengan menyelidiki diri anda sendiri dan 

lingkungan kehidupan anda dengan tenang, jernih dan menyeluruh, anda mampu 

menemukan berbagai alternatif yang baik dalam hidup ini dan menyusun langkah-

langkah yang efektif memulihkan harga diri dan kepercayaan anda. 

 
2) Memanfaatkan daya imajinasi untuk mengubah keraguan diri menjadi 

kepercayaan diri 

Jika kita selalu membayangkan atau mengkhayalkan hal-hal yang buruk, 

maka pikiran bawah sadar kita akan menyerap hal-hal yang buruk itu dan 

mempengaruhi tingkah laku kita. Sebaliknya, jika kita terus-menerus 

mengkhayalkan atau membayangkan hal-hal yang positif, maka hal positif itu 

akan tertanam dalam pikiran bawah sadar kita dan akan berpengaruh positif 

terhadap pikiran dan tingkah laku kita. Karena itu, jadikanlah pikiran Anda 
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sebagai mitra yang positif, bukan mitra yang bersifat mengekang dan 

mengungkung anda. 

3) Penggunaan Afirmasi (mantra peneguh) untuk membangun harga diri 

Perkataan positif yang ditujukan terhadap diri sendiri lazim dikenal dengan 

istilah afirmasi. Afirmasi akan mengimbangi atau melawan perkataan buruk 

mengenai diri sendiri. Dan yang terpenting, afirmasi sangat efektif untuk 

meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri. 

Bacalah dan ucapkanlah berulang-ulang dalam hati anda kata-kata 

peneguh atau afirmasi yang disajikan di bawah ini, dan catatlah dalam hal-hal 

apakah anda merasa sulit untuk percayai mengenai diri anda sendiri. Lewatkanlah 

afirmasi-afirmasi yang tidak sanggup anda yakini dengan sepenuh hati. Bila anda 

telah melakukan hal tersebut pada semua afirmasi yang masih anda sangsikan, 

pilihlah salah satu afirmasi tersebut dan renungkan secara mendalam dan 

tuliskanlah alasan-alasan mengapa anda masih sangsi atas kebenaran afirmasi 

tersebut. Gunakan imajinasi anda untuk mengkajinya kembali dan untuk 

menemukan penyebab mengapa anda tidak sanggup meyakinkan anda dalam hal 

tersebut. 

Inilah mantra peneguh atau afirmasi yang dapat anda gunakan untuk 

meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri anda: 

a) Saya adalah manusia unik yang berguna. 

b) Saya menguasai segala hal mengenai diri saya – ragaku, jiwaku, 

pikiranku, emosiku, tingkah lakuku. 

c) Saya memiliki sendiri segala hal yang menyangkut kepribadian. 
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d) Saya memiliki sendiri segala hal mengenai dunia batin saya. 

e) Saya memiliki sendiri segala kegagalan dan keberhasilan saya. 

f) Saya merasa senang dan bangga mengenai diri saya sendiri. 

g) Mungkin saya tidak mengetahui segala hal mengenai diri saya, tetapi 

saya tidak ingin menjadi orang yang bukan diri saya sendiri. 

h) Saya mungkin berkeinginan mengubah beberapa hal dalam diri saya, 

tetapi kegagalan melakukan perubahan itu tidak akan membuat saya 

membenci diri saya sendiri. 

i) Saya telah melakukan kesalahan, tetapi saya sanggup memaafkan diri 

atas kesalahan tersebut. 

j) Orang-orang memang menyakitiku, tetapi saya sanggup memaafkan 

mereka. 

k) Saya bertanggung jawab atas hidupku sendiri. 

l) Saya adalah manusia yang OK. 

4) Memelihara energi pribadi untuk membangun harga diri 

Alam telah mengaruniai kita semua dengan energy dalam jumlah yang 

lebih besar daripada yang kita butuhkan untuk menghadapi segala ketegangan dan 

tekanan yang kita alami sepanjang hidup kita. Jadi, jika anda merasa mudah lelah 

dan tidak bergairah, barangkali anda sedang berperang dengan diri anda sendiri – 

batin anda bergolak atau anda sedang mengalami konflik batin. Bilamana energi 

kita sudah habis, harga diri kita mudah merosot. Dalam segala aktivitas, energi 

meningkat dari kondisi paling rendah menuju klimaksnya. Setelah mencapai 

klimaks, usahakanlah beristirahat sejenak. 
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5) Cara saling mendorong dan membesarkan hati 

Dorongan semangat mengkomunikasikan kepercayaan, respek dan 

keyakinan akan kemampuan seseorang kepadanya dorongan semangat itu 

ditujukan. Dorongan semangat dan ucapan/ tindakan yang bersifat membesarkan 

hati dapat membantu kita menemukan kembali nilai-nilai dan kegembiraan kita, 

mengenali kekuatan atau keunggulan kita, membebaskan pikiran dari beban yang 

timbul akibat kesalahan-kesalahan kita, menantang dan mengubah pola tingkah 

laku atau tabiat yang lama, serta untuk mampu berbesar hati menerima segala 

kelemahan dan kekurangan diri sendiri. Semangat hidup yang positif mendorong 

kita mengkomunikasikan kepedulian dan kasih kita terhadap orang lain. 

Ringkasnya, dorongan semangat menumbuhkan harga diri. Sebaliknya, ucapan 

atau perbuatan yang bersifat membunuh semangat menyebabkan merosotnya 

harga diri dan pengucilan diri. 

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa individu 

yang mengalami self esteem rendah sebaiknya mau menerima keadaan diri,  

mensyukuri apa yang dimilikinya, baik itu kekurangan maupun kelebihannya. 

Selain itu, perlu pula untuk mengembangkan kelebihan yang dimiliki, salah 

satunya dengan aktif mengikuti berbagai kegiatan yang positif. 

 

 

 

2.2.2 Pengabaian Orangtua 

2.2.2.1 Pengertian Pengabaian Orangtua 
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Orang tua dalam lingkungan keluarga memegang tanggung jawab dan 

peranan yang sangat penting dalam perkembangan anak. Perlakuan yang 

diberikan oleh orang tua terhadap anaknya akan memberikan dampak bagi anak. 

Menurut Daradjat dalam Syaiful Bahri Djamarah (2004:85) orang tua adalah 

pendidik dalam keluarga. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi 

anak-anak mereka. Dari merekalah anak-anak mula-mula menerima pendidikan. 

Namun tidak sedikit dari orang tua baik ayah maupun ibu yang tidak memahami 

perananya dalam keluarga. Orang tua yang seharusnya menjadi pendidik, 

pelindung, pemberi rasa aman dan kasih sayang terkadang justru melakukan 

tindakan pengabaian terhadap anak.  

Pengabaian diartikan sebagai ketiadaan perhatian baik sosial, emosional 

dan fisik yang memadai, yang sudah selayaknya diterima oleh sang anak. 

Pengabaian ini dapat berbentuk kurang  memberikan perhatian dan kasih sayang 

yang dibutuhkan anak, tidak memperhatikan kebutuhan makan, bermain, rasa 

aman, kesehatan, perlindungan (rumah) dan pendidikan, mengacuhkan anak, tidak 

mengajak bicara, membeda-bedakan kasih sayang dan perhatian antara anak-

anaknya, dipisahkan dari orang tua jika tidak ada pengganti yang stabil dan 

memuaskan (Rohinah M. Noor, 2009:200). 

Salah satu penelitian tentang pengabaian juga menjelaskan bahwa 

membiarkan anak melakukan tindakan antisosial, membiarkan anak bolos sekolah 

atau tidak mau sekolah tanpa sebab, membiarkan anak tanpa pengawasan orang 

dewasa, mengacuhkan anak dan tidak mengajaknya bicara, membeda-bedakan 
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kasih sayang dan perhatian di antara anak-anaknya itu sendiri sudah dikategorikan 

pengabaian. 

Pengabaian anak juga dapat digolongkan sebagai berikut: 

1) Pengabaian fisik merupakan kasus terbanyak. Misalnya 
keterlambatan mencari bantuan medis, pengawasan yang 
kurang memadai, serta tidak tersedianya kebutuhan akan rasa 
aman dalam keluarga. 

2) Pengabaian pendidikan terjadi ketika anak seakan-akan 
mendapat pendidikan yang sesuai padahal anak tidak dapat 
berprestasi secara optimal. Lama kelamaan hal ini dapat 
mengakibatkan prestasi sekolah yang semakin menurun. 

3) Pengabaian secara emosi dapat terjadi misalnya ketika orang 
tua tidak menyadari kehadiran anak ketika ´ribut´ dengan 
pasangannya. Atau orang tua memberikan perlakuan dan kasih 
sayang yang berbeda diantara anak-anaknya. 

4) Pengabaian fasilitas medis. Hal ini terjadi ketika orang tua 
gagal menyediakan layanan medis untuk anak meskipun secara 
finansial memadai. Dalam beberapa kasus orang tua memberi 
pengobatan tradisional terlebih dahulu, jika belum sembuh 
barulah kembali ke layanan dokter. 

 

Menurut Coopersmith dalam Dayaksini dan Hudaniah (2009:65) 

menyimpulkan ada 4 tipe orang tua yang dapat meningkatkan harga diri, yaitu: 

1) M
enunjukkan penerimaan, afeksi, minat, dan keterlibatan pada 
kejadian-kejadian atau kegiatan yang dialami anak, 

2) M
enerapkan batasan-batasan yang jelas pada perilaku anak 
secara teguh dan konsisten, 

3) M
emberikan kebebasan alam batas-batas dan menghargai 
inisiatif, 

4) B
entuk disiplin yang tak memaksa (menghindari hak-hak 
istimewa dan mendiskusikan alasan-alasannya daripada 
memberikan hukuman fisik). 
 

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pengabaian tidak hanya kurang  memberikan perhatian dan kasih sayang yang 
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dibutuhkan anak, tidak memperhatikan kebutuhan makan, bermain, rasa aman, 

kesehatan, perlindungan (rumah) dan pendidikan, dipisahkan dari orang tua 

namun membiarkan anak melakukan tindakan antisosial, membiarkan anak bolos 

sekolah atau tidak mau sekolah tanpa sebab, membiarkan anak tanpa pengawasan 

orang dewasa, mengacuhkan anak dan tidak mengajaknya bicara, membeda-

bedakan kasih sayang dan perhatian di antara anak-anaknya itu sendiri juga 

dikategorikan sebagai pengabaian orangtua terhadap anak. 

 

2.2.2.2 Dampak Pengabaian Orang tua 

Pengaruh yang paling terlihat dari pengabain orang tua adalah kurangnya 

perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak. Bayi yang dipisahkan dari 

orang tuanya dan tidak memperoleh pengganti pengasuh yang memadai, akan 

mengembangkan perasaan tidak aman, gagal mengembangkan perilaku akrab dan 

selanjutnya akan mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan 

datang. 

Dalam penelitian Octora (2010:2) dijelaskan bahwa yang termasuk dalam 

kategori child abuse ialah tidak hanya perlakuan-perlakuan kasar yang menyakiti 

fisik seorang anak, tetapi juga psikis dan seksual anak, bahkan dengan hanya 

mengabaikan dan tidak memenuhi kebutuhannya dapat dikatakan pula sebagai 

child abuse. Semua tindakan kekerasan yang dialami anak-anak akan terekam 

dalam alam bawah sadar mereka dan akan dibawa sampai kepada masa dewasa 

bahkan sepanjang hidupnya sehingga akan berdampak pada perilaku anak itu 

sendiri. Pengaruh jangka panjang yang dihasilkan dari pengalaman kekerasan 

kepada anak, diantaranya ialah rendahnya self esteem.  
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Seperti dijelaskan di atas bahwa pengabaian terhadap anak termasuk dalam 

kategori child abuse, sehingga dampak yang diakibatkan keduanya pun sama-

sama mendatangkan akibat yang buruk bagi anak. Penyiksaan dan atau 

pengabaian yang dialami oleh anak dapat menimbulkan permasalahan di berbagai 

segi kehidupannya seperti: 

1) Masalah Relational 

(a) Kesulitan menjalin dan membina hubungan atau pun persahabatan 

(b) Merasa kesepian 

(c) Kesulitan dalam membentuk hubungan yang harmonis 

(d) Sulit mempercayai diri sendiri dan orang lain 

(e) Menjalin  hubungan  yang  tidak  sehat, misalnya  terlalu  tergantung  atau  terlalu 

mandiri 

(f) Sulit membagi perhatian antara mengurus diri sendiri dengan mengurus orang 

lain 

(g) Mudah curiga, terlalu berhati‐hati terhadap orang lain 

(h) Perilakunya tidak spontan 

(i) Kesulitan menyesuaikan diri 

(j) Lebih suka menyendiri dari pada bermain dengan kawan‐kawannya 

(k) Suka memusuhi orang lain atau dimusuhi 

(l) Lebih suka menyendiri 

(m) Merasa takut menjalin hubungan secara fisik dengan orang lain 

(n) Sulit membuat komitmen 

(o) Terlalu bertanggung jawab atau justru menghindar dari tanggung jawab 
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2) Masalah Emosional 

(a) Merasa bersalah, malu 

(b) Menyimpan perasaan dendam 

(c) Depresi 

(d) Merasa takut ketularan gangguan mental yang dialami orang tua 

(e) Merasa takut masalah dirinya ketahuan kawannya yang lain 

(f) Tidak mampu mengekspresikan kemarahan secara konstruktif atau positif 

(g) Merasa bingung dengan identitasnya 

(h) Tidak mampu menghadapi kehidupan dengan segala masalahnya 

3) Masalah Kognisi 

(a) Punya persepsi yang negatif terhadap kehidupan 

(b) Timbul  pikiran  negatif  tentang  diri  sendiri  yang  diikuti  oleh  tindakan  yang 

cenderung merugikan diri sendiri 

(c) Memberikan  penilaian  yang  rendah  terhadap  kemampuan  atau  prestasi  diri 

sendiri 

(d) Sulit berkonsentrasi dan menurunnya prestasi di sekolah 

(e) Memiliki citra diri yang negatif  

4) Masalah Perilaku  

(a) Muncul perilaku berbohong, mencuri, bolos sekolah 

(b) Perbuatan kriminal atau kenakalan 

(c) Tidak mengurus diri sendiri dengan baik 

(d) Menunjukkan  sikap dan perilaku  yang  tidak wajar, dibuat‐buat untuk mencari 

perhatian 
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(e) Muncul keluhan sulit tidur 

(f) Muncul perilaku seksual yang tidak wajar 

(g) Kecanduan obat bius, minuman keras, dsb 

(h) Muncul perilaku makan yang tidak normal, seperti anorexia atau bulimia. 

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pengabaian terhadap anak termasuk dalam kategori child abuse, sehingga dampak 

yang diakibatkan keduanya pun sama-sama mendatangkan akibat yang buruk bagi 

anak. Semua tindakan kekerasan yang dialami anak-anak akan terekam dalam 

alam bawah sadar mereka dan akan dibawa sampai kepada masa dewasa bahkan 

sepanjang hidupnya sehingga akan berdampak pada perilaku anak itu sendiri. 

Pengaruh jangka panjang yang dihasilkan dari pengalaman kekerasan kepada 

anak, diantaranya ialah rendahnya self esteem. 

 

2.3 Konseling Realitas 

2.3.1 Pengertian Konseling Realitas 

Konseling realitas memusatkan perhatiannya terhadap kelakuan yang 

bertanggungjawab, dengan memperhatikan tiga hal (3-R): Realitas (reality), 

melakukan hal yang baik (do right), dan tanggung jawab (responsible). Menurut 

Latipun (2008:149), konseling realita adalah “pendekatan yang didasarkan pada 

anggapan tentang adanya suatu kebutuhan psikologis pada seluruh kehidupannya, 

kebutuhan akan identitas diri, yaitu kebutuhan untuk merasa unik , terpisah dan 

berbeda dengan orang lain”. Sedangkan Corey (2005:263) menyatakan bahwa 

terapi realitas adalah suatu sistem yang difokuskan pada tingkah laku sekarang. 
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Terapis berfungsi sebagai guru dan model serta mengonfrontasikan klien dengan 

cara-cara yang bisa membantu klien menghadapi kenyataan dan memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan dasar tanpa merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain.  

Menurut Glesser (2000:57) reality therapy atau konseling realita 

merupakan suatu bentuh hubungan pertolongan yang praktis, relatif sederhana, 

dan bentuk bantuan langsung pada klien. Hal ini didasarkan kepada konsep reality 

therapy dimana seorang klien ditolong agar dia mampu menghadapi masa 

depannya yang penuh optimis. Reality therapy berprinsip bahwa seseorang dapat 

dengan penuh optimis menerima bantuan dari terapis untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan dasarnya dan mampu menghadapi kenyataan tanpa merugikan apapun. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konseling realita adalah suatu 

pendekatan yang difokuskan pada tingkah laku sekarang yang berfungsi untuk 

membantu klien menghadapi kenyataan dan memenuhi kebutuhan psikologis serta 

kebutuhan akan identitas diri yaitu nerasa unik tanpa merugikan diri sendiri dan 

orang lain. 

2.3.2 Hakikat Manusia 

Manusia pada hakekatnya adalah makhluk yang memiliki kebutuhan dasar 

dan dalam kehidupannya mereka berusaha memenuhi kebutuhan tersebut. 

Kebutuhan dasar manusia meliputi  kebutuhan bertahan hidup (survival), 

mencintai dan dicintai (love and belonging), kekuasaan atau prestasi (power or 

achievement), kebebasan atau kemerdekaan (freedom or independence), dan 

kesenangan (fun) (Corey, 2005). Glesser (2000) meyakini bahwa di antara 
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kebutuhan dasar tersebut kebutuhan mencintai dan dicintai merupakan yang utama 

dan paling sukar pemenuhannya. 

Keberhasilan individu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya akan 

memberikan identitas berhasil pada dirinya, sedangkan kegagalan akan 

pemenuhan kebutuhan dasar menyebabkan individu mengembangkan identitas 

gagal. Individu yang memiliki identitas berhasil akan menjalankan kehidupannya 

sesuai dengan prinsip 3 R, yaitu right, responsibility, dan reality. Right 

merupakan nilai atau norma patokan sebagai pembanding untuk menentukan 

apakah suatu perilaku benar atau salah. Responsibility merupakan kemampuan 

seseorang untuk memenuhi kebutuhannya tanpa mengganggu hak-hak orang lain. 

Reality merupakan kesediaan individu untuk menerima konsekuensi logis dan 

alamiah dari suatu perilaku. 

Individu, dalam kehidupan sehari-hari, tidak dapat memenuhi kebutuhan 

dasarnya secara langsung. Individu berusaha melakukan sesuatu yang dapat 

membuat mereka merasa nyaman. Hal ini yang disebut “kehidupan yang 

berkualitas” (quality world). Dunia yang berkualitas merupakan “surga pribadi” 

yang diharapkan setiap individu. Kehidupan yang berkualitas didasarkan atas 

kebutuhan dasar, tetapi dunia yang berkualitas berbeda dengan kebutuhan. Dunia 

yang berkualitas bersifat umum, sedangkan dunia yang berkualitas bersifat 

khusus. Agar individu dapat memperoleh dunia yang berkualitas dengan baik 

maka individu harus berhubugan dengan orang lain; yakni orang-orang yang dekat 

dengan kita dan nyaman bila didekatnya. 
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Hakikat manusia menurut konseling realitas dalam buku Psikologi 

Konseling (Latipun, 2008:154-155) menyebutkan bahwa: 

a. Perilaku manusia didorong oleh usaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya 

yang sama pada semua orang yaitu meliputi aspek fisologis dan biologis 

Dengan lebih rinci lagi yakni kebutuhan untuk mencintai dan dicintai dan 

kebutuhan untuk merasakan bahwa diri kita berguna untuk diri sendiri dan 

orang lain. 

b. Identitas keberhasilan dan kegagalan pada diri individu tergantung pada 

terpenuhi atau tidaknya kebutuhan-kebutuhan yang ia kembangkan. 

c. Individu pada dasarnya memiliki kemampuan untuk mengubah dirinya sendiri 

seperti dari identitas kegagalan menuju identitas keberhasilan. 

d. Faktor tanggung jawab adalah sangat penting pada manusia, individu yang 

berusaha memperoleh kesuksesan akan menunjukkan perilaku yang 

bertanggung jawab. 

e. Faktor penilaian individu tentang dirinya sangat penting untuk menentukan 

apakah dirinya termasuk pada individu yang memiliki identitas berhasil atau 

gagal. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa konsep utama 

konseling realita adalah manusia adalah makhluk rasional, memiliki kebutuhan 

dasar, kemampuan untuk mengubah identitas kegagalan menjadi identitas 

kesuksesan, selalu menilai tingkah lakunya, serta memiliki faktor tanggung jawab, 

realitas dan kebenaran dalam memenuhi kebutuhannya. 
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2.3.3 Tujuan Konseling Realitas  

Latipun mengungkapkan secara umum tujuan konseling realitas sama 

dengan tujuan hidup, yaitu “individu mencapai kehidupan dengan success identity. 

Untuk itu harus bertanggung jawab, yaitu memilki kemampuan mencapai 

kepuasan terhadap kebutuhan personalia” (Latipun, 2008: 150). Menurut Corey 

(2007:269-270) tujuan umum terapi realita adalah membantu seseorang untuk 

mencapai otonomi, pada dasarnya otonomi adalah kematangan yang diperlukan 

bagi kemampuan seseorang untuk menggantikan dukungan lingkungan dengan 

dukungan internal, kematangan ini menyiratkan bahwa orang-orang mampu 

bertanggungjawab atas siapa mereka dan ingin menjadi apa mereka serta 

mengembangkan rencana-rencana yang bertanggungjawab dan realita guna 

mencapai tujuan-tujan mereka. Terapis membantu klien menemukan alternatif-

alternatif dalam mencapai tujuan, tetapi klien sendiri yang mentapkan tujuan 

terapi. 

Menurut Glesser dalam Wida dan Hadi (2010: 9), menyatakan bahwa 

tujuan terapi konseling realita dapat dinyatakan sebagai berikut: 

(1) Menolong individu agar mampu mengurus diri sendiri, supaya 
dapat menentukan dan melaksanakan perilaku dalam bentuk yang 
nyata. Artinya individu dapat mengambil keputusan yang tepat 
dari pola tingkah laku yang dibuatnya untuk mencapai masa 
datang yang lebih baik. 

(2) Mendorong konseli agar berani bertanggung jawab serta memikul 
segala resiko dari tanggung jawab tersebut. Tanggung jawab yang 
diminta kepada klien harus disesuaikan dengan kemampuan dan 
keinginannya dalam perkembangan dan pertumbuhannya. 

(3) Mengembangkan rencana-rencana nyata dan realistik dalam 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi rencana harus dibuat 
secara realistis dalam arti dapat diwujudkan dalam tingkah laku 
nyata dan merupakan harapan yang dapat dicapai atas 
kemampuan yang ada pada diri klien. 
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(4) Perilaku yang sukses dapat dihubungkan dengan pencapaian 
kepribadian yang sukses. Kesuksesan ini dicapai dengan 
menanamkan nilai-nilai adanya keinginan individu untuk 
mengubahnya sendiri, jadi bertanggung jawab secara penuh atas 
kesadaran sendiri. 

(5) Terapi ditekankan pada disiplin dan tanggung jawab atas 
kesadaran sendiri. 
 

Tujuan utama pendekatan konseling realitas menurut Sunawan (2006:2) 

yaitu “membantu menghubungkan (connect) atau menghubungkan ulang 

(reconnected) klien dengan orang lain yang mereka pilih untuk mendasari kualitas 

hidupnya”. Disamping itu, konseling realitas juga bertujuan untuk membantu 

klien memiliki rencana-rencana hidup dan belajar memenuhi kebutuhannya 

dengan cara yang lebih baik, yang meliputi kebutuhan mencintai dan dicintai, 

kekuasaan atau berprestasi. Kebebasan atau indepedensi, serta kebutuhan untuk 

senang. Sehingga mereka mampu mengembangkan identitas berhasil (succes 

identity). 

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan konseling 

realita adalah membantu klien mengembangkan kekuatan-kekuatan psikis dan 

dapat memecahkan masalahnya, dan menilai tingkah lakunya secara 

bertanggungjawab sehingga klien dapat memahami dirinya dan dapat memenuhi 

kebutuhan dengan maksud menjadi individu yang berhasil, serta memperoleh 

perilaku yang lebih efektif. 

 

2.3.4 Karakteristik Konseling Realitas 

Menurut Corey (2007: 265-268) menyebutkan bahwa ada delapan ciri 

yang menentukan konseling realitas yaitu: 
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a. Terapi realitas menolak konsep tentang penyakit mental, yang berasumsi 

bahwa bentuk-bentuk gangguan tingkah laku yang spesifik adalah akibat dari 

ketidakbertanggungjawaban. 

b. Terapi relitas berfokus pada tingkah laku sekarang alih-alih pada perasaan dan 

sikap. Terapi realita juga tidak tergantung pada pemahaman untuk merubah 

sikap-sikap, tetapi menekankan bahwa perubahan sikap mengikuti perubahan 

tingkah laku. 

c. Terapi realitas berfokus pada sekarang bukan pada masa lampau, karena masa 

lampau seseorang itu telah tetap dan tidak dapat dirubah, maka yang bisa 

diubah hanyalah saat sekarang dan masa yang akan datang. 

d. Terapi realitas menekankan pada pertimbangan nilai, konseling realita 

menempatkan pokok kepentingannya pada peran klien dalam menilai kualitas 

tingkah lakunya sendiri dalam menentukan apa yang membantu kegagalan 

yang dialaminya. 

e. Terapi realitas tidak menekankan transferensi, yang memandang transferensi 

sebagai satu cara bagi terapis untuk tetap bersembunyi sebagai pribadi. Terapi 

realita menghimbau agar para terapis menempuh cara beradanya yang sejati 

yakni bahwa mereka menjadi diri, tidak memainkan peran sebagai ayah atau 

ibu klien. 

f. Terapi realitas menekankan pada aspek-aspek kesadaran. Terapi realita 

menekankan kekeliruan yang dilakukan oleh klien sekarang sehingga dia tidak 

mendapatkan apa yang diinginkannya, dan bagaimana dia bisa terlibat suatu 
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rencana bagi tingkah laku berhasil yang berlandaskan tingkah laku yang 

bertanggungjawab dan realistis. 

g. Terapi realitas menghapus hukuman. Glasser mengingatkan bahwa pemberian 

hukuman guna mengubah tingkah laku tidak efektif dan bahwa hukuman 

untuk kegagalan melaksanakan rencana-rencana melibatkan perkuatan 

identitas kegagalan pada klien dan perusakan hubungan terapiutik. 

h. Terapi realitas menekankan tanggungjawab, yang oleh Glasser didefinisikan 

sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sendiri dan 

melakukannya dengan cara tidak mengurangi kemampuan orang lain dalam 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik konseling 

realitas yaitu terapi realitas menolak konsep tentang penyakit mental, terapi relitas 

berfokus pada tingkah laku sekarang alih-alih pada perasaan dan sikap, terapi 

realitas berfokus pada sekarang bukan pada masa lampau, terapi realitas 

menekankan pada pertimbangan nilai, terapi realitas tidak menekankan 

transferensi, terapi realitas menekankan pada aspek-aspek kesadaran, terapi 

realitas menghapus hukuman, terapi realitas menekankan tanggungjawab, yang 

oleh Glasser didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan sendiri dan melakukannya dengan cara tidak mengurangi kemampuan 

orang lain dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. 
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2.3.5 Prosedur Konseling Realitas 

Dalam menerapkan prosedur konseling realitas, Wubbolding (dalam 

Corey, 2005) mengembangkan sistem WDEP. Setiap huruf dari WDEP mengacu 

pada kumpulan strategi: W = wants and needs (keinginan-keinginan dan 

kebutuhan-kebutuhan), D = direction and doing (arah dan tindakan), E = self 

evaluation (evaluasi diri), dan P = planning (perencanaan). Di samping itu, perlu 

untuk diingat bahwa dalam konseling realitas harus terlebih dulu diawali dengan 

pengembangan keterlibatan. Oleh karenanya sebelum melaksanakan tahapan dari 

sistem WDEP harus didahului dengan tahapan keterlibatan (involvement) 

(Rasjidan, 1994). Berikut ini bahasan mengenai konseling realitas secara lebih 

mendetail. 

1) Pengembangan Keterlibatan 

Dalam tahap ini konselor mengembangkan kondisi fasilitatif konseling, 

sehingga klien terlibat dan mengungkapkan apa yang dirasakannya dalam proses 

konseling. 

2) Eksplorasi Keinginan, Kebutuhan dan Persepsi (wants and needs) 

Dalam tahap eksplorasi keinginan, kebutuhan dan persepsi konselor 

berusaha mengungkapkan semua kebutuhan dan kebutuhan klien beserta persepsi 

klien terhadap kebutuhannya. Eksplorasi kebutuhan dan keinginan dilakukan 

terhadap kebutuhan dan keinginan dalam segala bidang, meliputi kebutuhan dan 

keinginan terhadap keluarga, orang tua, guru, teman-teman sebaya, sekolah, guru, 

kepala sekolah, dan lain-lain. Konselor, ketika mendengarkan kebutuhan dan 

keinginan klien, bersifat menerima dan tidak mengkritik. Berikut ini beberapa 
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pertanyaan yang dapat digunakan untuk panduan mengeksplorasi kebutuhan dan 

keinginan klien. 

a. Kepribadian seperti apa yang kamu inginkan? 

b. Jika kebutuhanmu dan keluargamu sesuai, maka kamu ingin keluargamu seperti 

apa? 

c. Apa yang kamu lakukan seandainya kamu dapat hidup sebagaimana yang kamu 

inginkan? 

d. Apakah kamu benar-benar ingin mengubah hidupmu? 

e. Apa keinginan yang belum kamu penuhi dalam kehidupan ini? 

3) Eksplorasi Arah dan Tindakan (direction and doing) 

Eksplorasi tahap ini dilakukan untuk mengetahui apa saja yang telah 

dilakukan klien guna mencapai kebutuhannya. Tindakan yang dilakukan oleh 

klien yang dieksplorasi berkaitan dengan masa sekarang. Tindakan atau perilaku 

masa lalu juga boleh dieksplorasi asalkan berkaitan dengan tindakan masa 

sekarang dan membantu individu membuat perencanaan yang lebih baik di masa 

mendatang. Dalam melakukan eksplorasi arah dan tindakan, konselor berperan 

sebagai cermin bagi klien. 

Tahap ini difokuskan untuk mendapatkan esadaran akan total perilaku klien. 

Membicarakan perasaan klien bisa dilakukan asalkan dikaitkan dengan tindakan 

yang dilakukan oleh klien. Beberapa bentuk pertanyaan yang dapat digunakan 

dalam tahap ini: “Apa yang kamu lakukan?”, “Apa yang membuatmu berhenti 

untuk melakukan yang kamu inginkan?”, Apa yang akan kamu lakukan besok?” 

 



55 
 

 
 

4) Evaluasi Diri (self evaluation) 

Tahap ini dilakukan untuk mengevaluasi tindakan yang dilakukan konselor 

dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya: keefektifan dalam 

memenuhi kebutuhan. Beberapa pertanyaan yang dapat digunakan untuk 

memandu tahapan ini: 

- Apakah yang kamu lakukan menyakiti atau membantumu memenuhi 

kebutuhan? 

- Apakah yang kamu lakukan sekarang seperti yang ingin kamu lakukan? 

- Apa perilakumu sekarang bermanfaat bagi kamu? 

- Apakah ada kesesuaian antara yang kamu lakukan dengan yang kamu 

inginkan? 

- Apakah yang kamu lakukan melanggar aturan? 

- Apakah yang kamu inginkan dapat dicapai atau realistik? 

- Apakah kamu menguji keinginanmu; apakah keinginanmu benar-benar 

keinginan terbaikmu dan orang lain? 

Setelah proses evaluasi diri ini diharapkan klien dapat malakukan evaluasi 

diri bagi dirinya secara mandiri. 

5) Rencana dan Tindakan (planning) 

Ini adalah tahap terakhir dalam konseling realitas. Di tahap ini konselor 

bersama klien membuat rencana tindakan guna membantu klien memenuhi 

keinginan dan kebutuhannya. Perencanaan yang baik harus memenuhi prinsip 

SAMIC3, yaitu: 

- Sederhana (simple) 
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- Dapat dicapai (attainable) 

- Dapat diukur (measureable) 

- Segera dilakukan (immediate) 

- Keterlibatan klien (involeved) 

- Dikontrol oleh pembuat perencanaan atau klien (controlled by planner) 

- Komitmen (commited) 

- Secara terus-menerus dilakukan (continuously done) 

Ciri-ciri rencana yang bisa dilaksanakan klien: 

- Rencana itu didasari motivasi dan kemampuan klien 

- Rencana yang baik sederhana dan mudah dipahami 

- Rencana berisi runtutan tindakan yang positif 

- Konselor mendorong klien untuk melaksanakan rencana secara 

independen 

- Rencana yang efektif dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari dan 

berulang-ulang 

- Rencana merupakan tindakan yang berpusat pada proses, bukan hasil 

- Sebelum rencana dilaksanakan, dievaluasi terlebih dahulu apakah realistis 

dan dapat dilaksanakan 

- Agar klien berkomitmen terhadap rencana, rencana dibuat tertulis dan 

klien bertanda tangan di dalamnya (Sunawan, 2006:3-5). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tahapan yang harus dilakukan 

konselor saat mengadakan konseling realitas adalah dengan menggunakan WDEP 
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system, yaitu: Want and Need, Direction and Doing, Self Evaluation, dan 

Planning.  

 
2.4 Meningkatkan Self Esteem pada Siswa yang Mengalami 

Pengabaian Orangtua Melalui Konseling Realitas 
 
Menurut Worchel dkk. dalam Dayaksini dan Hudaniyah (2006:82) “self 

esteem adalah komponen evaluatif dari konsep diri, yang terdiri dari evaluasi 

positif dan negatif tentang dirinya sendiri yang dimiliki seseorang”. Individu yang 

mempunyai pandangan positif dan keyakinan atas kemampuan yang dimiliki akan 

memberi penghargaan pada dirinya sendiri. Individu yang mempunyai rasa 

berharga dan pandangan yang sehat mengenai dirinya maupun lingkungan 

eksternalnya akan mampu mengatasi masalah yang dihadapi. Sebaliknya individu 

yang self esteemnya rendah merasa kurang percaya pada kemampuan yang 

dimiliki dan berpandangan negatif sehingga mudah terjebak dalam konflik 

emosional sehingga kurang mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi.  

Anak yang mengalami pengabaian orang tua merasa hidupnya tidak 

sempurna dibandingkan dengan teman-temannya yang tumbuh dengan penuh 

kasih sayang dari orang tuanya. Anak yang mengalami pengabaian orang tua 

memiliki kekurangan dalam memnuhi kebutuhannya yaitu kebutuhan cinta dan 

rasa memiliki (love and belonging). Hal ini sesuai dengan pendapat Glasser dalam 

Nelson (2011:282) yang menyebutkan bahwa, ‘kelima kebutuhan dasar manusia 

meliputi kelangsungan hidup, cinta dan belonging (rasa memiliki), kekuasaan, 

kebebasan, dan kesenangan’. Anak yang mengalami pengabaian orang tua akan 
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merasa keberhargaan dirinya hilang, merasakan dunia yang tidak dipercaya, tidak 

ramah dan seakan memusuhinya.  

Gejala-gejala yang ditimbulkan dari self esteem rendah yang dialami oleh 

siswa akibat pengabaian orang tua yaitu mereka sering sulit menemukan hal-hal 

yang positif dalam tindakan yang mereka lakukan, mereka cenderung cemas 

mengenai hidupnya, cenderung kurang berani mengambil risiko, mereka 

cenderung kurang menghargai keberhasilan yang mereka raih, mereka terlalu 

peduli akan tanggung jawabnya atas kegagalan yang mereka perbuat, mereka 

merasa rendah diri ketika berhadapan dengan orang lain, mereka cenderung tidak 

termotivasi oleh keinginan untuk memperbaiki diri, mereka kurang puas dan 

kurang berbahagia dengan hidupnya, kurang mampu menyesuaikan diri, mudah 

putus asa, cenderung menyalahkan diri sendiri dan sering melakukan self-talk 

yang negatif. 

Untuk menghilangkan gejala-gejala self esteem rendah dan membantu 

anak dalam mengatasi self esteem rendah, peneliti memberikan konseling individu 

dimana anak sebagai klien dibantu untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki 

dirinya untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Adapun pendekatan 

konseling yang digunakan adalah konseling realitas dimana dalam konseling 

realitas, individu diarahkan untuk memenuhi prinsip 3R yaitu right, responsibility, 

dan reality.  Tahapan yang dilakukan melalui pendekatan WDEP system, yaitu: 

Want and Need, Direction and Doing, Self Evaluation, dan Planning. 
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2.5 Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2008:159) mengemukakan bahwa “hipotesis dalam 

penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada suatu 

penelitian”. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini adalah self esteem 

pada siswa yang mengalami pengabaian orangtua dapat ditingkatkan melalui 

konseling realitas. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 
3.1Jenis Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah masalah self esteem siswa dapat ditingkatkan dengankonseling realitas. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan suatu metode penelitian yang 

tepat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian eksperimen. 

Menurut Sugiyono (2008: 72), metode penelitian eksperimen dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan 

tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. 

Arikunto (2006:3) menerangkan bahwa “peneliti dengan cara eksperimen 

sengaja membangkitkan timbulnya sesuatu kejadian atau keadaan, kemudian 

diteliti bagaimana akibatnya”. Dengan kata lain, eksperimen merupakan suatu 

cara untuk mencari hubungan sebab akibat (hubungan klausal) antara dua faktor 

yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi 

atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu. Eksperimen selalu 

dilakukan dengan maksud untuk melihat akibat suatu perilaku. 

Dalam penelitian ini peneliti mencari efektivitas konseling realitasterhadap 

peningkatanself esteem siswa. Untuk itu peneliti memberikan perlakuan berupa 

konseling realitas pada siswa yang mempunyai masalah self esteem rendah. 
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3.2 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan(Sugiyono 2008: 

38).Variabel dari penelitian ini terdiri dari variabel bebas (X) dan variabel terikat 

(Y). Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang diselidiki 

pengaruhnya. Sedangkan variabel terikat yaitu variabel yang muncul sebagai 

akibat dari variabel bebas. 

3.2.1 Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah konseling realitas karena dapat 

mempengaruhi timbulnya atau perubahan pada variabel terikat. Sedangkan 

variabel terikat pada penelitian ini adalah masalah self esteem rendah siswa yang 

mengalami pengabaian orang tua karena sebagai akibat dari variabel bebas 

(dipengaruhi oleh variabel bebas). 

 
3.2.2 Hubungan Antar Variabel 

Kerangka berpikir pada penelitian ini terdiri atas satu variabel independen 

(bebas) yaitu konseling perorangan dengan pendekatan realitas dan variabel 

dependen (terikat) yaitu masalah self esteem rendahsiswa. Paradigma atau 

kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

    

Gambar 3.1 Hubungan Antar Variabel X dan Y 

 

Y X 
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Keterangan : 

X  : Konseling realitas 

Y   : Masalah self esteem rendah siswa  

Berdasarkan gambar3.1 dapat dideskripsikan bahwa hubungan antara 

variabel X yaitu konseling perorangan pendekatan realitas memiliki pengaruh 

terhadap variabel Y yaitu masalah self esteem rendah siswa. 

 

3.3 Definisi Operasional 

Setelah variabel-variabel penelitian diidentifikasi, maka langkah 

selanjutnya yaitu menyusun definisi operasional variabel. Definisi operasional 

merupakan suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan 

karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati (Azwar 2005: 24). 

Definisi operasional dari variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.3.1  Self esteem pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua 

Self esteem rendah pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua 

dalam penelitian ini adalah penilaian seseorang secara umum terhadap dirinya 

sendiri, baik berupa penilaian negatif maupun penilaian positif yang akhirnya 

menghasilkan perasaan keberhargaan atau kebergunaan diri dalam menjalani 

kehidupan. Adapun indikatornya adalah sebagai berikut: 

a) sering sulit menemukan hal-hal yang positif dalam tindakan yang mereka 

lakukan,  

b) cenderung kurang berani mengambil risiko,  

c) cenderung kurang menghargai keberhasilan yang mereka raih, 
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d) merasa rendah diri ketika berhadapan dengan orang lain,  

e) cenderung tidak termotivasi oleh keinginan untuk memperbaiki diri,  

f) kurang puas dan kurang berbahagia dengan hidupnya,  

g) kurang mampu menyesuaikan diri,  

h) mudah putus asa,  

i) cenderung menyalahkan diri sendiri,  

3.3.2 Konseling Realitas 

Konseling realitas merupakan proses pemberian bantuan oleh konselor 

kepada klien agar klien mendapatkan pemahaman baru, mempelajari perilaku 

yang realistis dan bertanggungjawab. Adapun langkah-langkah konseling realitas 

adalah sebagai berikut: 

a. Pembinaan rapport oleh konselor kepada klien. Konselor mengembangkan 

kondisi fasilitatif konseling sehingga klien mau terlibat, terbuka dalam 

mengungkapkan apa yang dirasakannya. 

b. Eksplorasi keinginan, kebutuhan dan persepsi konseli (Want and need). 

Konselor mendengarkan kebutuhan dan keinginan klien, bersifat menerima dan 

tidak mengkritik. 

c. Eksplorasi Arah dan Tindakan (Direction and doing). Konselor menanyakan 

kepada klien apa saja yang sudah dan akan dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

d. Evaluasi Diri (self evaluation). Konselor mengevaluasi tindakan klien apakah 

hasil yang sudah didapat sesuai dengan yang diinginkan atau belum. 
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e. Rencana dan Tindakan (planning). Konselor bersama klien membuat rencana 

tindakan guna membantu klien memenuhi keinginan dan kebutuhannya. 

f. Pengakhiran, konselor mengakhiri hubungan pribadi dengan klien. 

 

3.4 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa yang mempunyai 

masalah self esteem rendah. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 6 siswa 

kelas VIII G sebagai subyek penelitian. Pengambilan subyek penelitian 

berdasarkan kriteria siswa yang memiliki masalah self esteem rendah. 

Identifikasi subyek penelitian dalam penelitian ini diawali dengan 

wawancara dengan konselor sekolah atau guru pembimbing. Guru pembimbing 

merekomendasikan anak yang memiliki kecendrerungan self esteem rendah. Hasil 

wawancara di atas juga diperkuat dengan hasil Daftar Cek Masalah (DCM). 

Berdasarkan hasil DCM diketahui bahwa kelas tersebut teridentifikasi memiliki 

gejala self esteem rendah yang ditunjukkan pada topik hubungan pribadi 72,65% 

dan sosial 62,06% yaitu terdiri dari sering menyesali diri sendiri 47,1%, sering 

merasa tidak punya harapan/ pesimis 32,4%, merasa harga diri kurang 20,6%, 

saya ingin hidup lebih tenang lagi 55,9%, merasa diri tidak sebaik orang lain 

26,5%, saya sukar bergaul 76,5%, dan merasa malu jika berhadapan dengan orang 

banyak 52,9%. Siswa yang mewakili karakteristik tersebut juga mendapat 

prosentase yang tinggi pada bidang kehidupan yaitu ibu harus bekerja untuk biaya 

sekolah 26,5%, ayah dan ibu pulang kerja terlalu sore 32,4%, tidak pernah 
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bercengkerama dengan ayah ibu 20,6%, saya merasa kurang mendapat perhatian 

orang tua 29,4%, saya ingin mengadakan perubahan di rumah 38,2%. 

Setelah melakukan wawancara dan melihat hasil DCM, diperoleh subyek 

penelitian yang telah dipertimbangkan sebelumnya sesuai fokus penelitian yang 

ingin diperoleh dan beratnya permasalahan yang dialami oleh siswa maka peneliti 

menetapkan 6 siswa yang dijadikan subyek penelitian yaitu DA, IP, MH, NB, RS 

dan SA. Hal ini dilakukan peneliti dengan pertimbangan tingkatan kasus atau 

beratnya permasalahan yang harus segera diselesaikan. Selain itu peneliti juga 

mempertimbangkan kualitas penelitian agar dalam penanganannya peneliti dapat 

lebih fokus terhadap subyek dan masalahnya secara lebih mendetail. 

 

3.5 MetodePengumpulan Data 

Setiap penelitian ilmiah memerlukan pengumpulan data yang ditunjukkan 

untuk mendapat data dari responden. Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk 

memperoleh bahan-bahan yang akurat, relevan, dan reliabel. Untuk memperoleh 

data yang dimaksud maka menggunakan teknik-teknik dan prosedur pengumpulan 

data, serta alat-alat yang diandalkan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah masalah self 

esteem rendah siswa dapat diatasi melalui konseling perorangan pendekatan 

realitas. Untuk memperoleh data-data yang akurat tentang siswa, maka metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala psikologi self esteem 

dan wawancara. 
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3.5.1 Secara Kuantitatif 

3.5.1.1 Skala Psikologi 

Menurut (Azwar 2005: 3), skala psikologi merupakan alat ukur aspek atau 

atribut afektif. Skala psikologi memiliki karakteristik antara lain: stimulusnya 

berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak langsung mengungkap atribut yang 

hendak diukur melainkan mengungkap indikator perilaku dari atribut yang 

bersangkutan, dikarenakan atribut psikologis diungkap secara tidak langsung 

lewat indikator-indikator perilaku sedangkan indikator perilaku diterjemahkan 

dalam bentuk aitem-aitem, maka skala psikologi selalu berisi banyak aitem, 

respon subjek tidak diklasifikasikan sebagai jawaban benar atau salah. Skala 

psikologis ini digunakan untuk mengungkapkan aspek psikologi mengenai self 

esteem. 

Skala self esteem digunakan untuk memperoleh data mengenai tingkat self 

esteem siswa di kelas, melalui pre-test dan post-test. Dengan menggunakan skala 

self esteem dapat diketahui siswa yang mengalami self esteem sangat rendah 

sampai pada tingkatan yang sangat tinggi. Setelah diperoleh data dari hasil 

pengukuran pada sampel sebelum dikenai treatment maka hasil skala self esteem 

dijadikan sebagai data pre-test. Skala self esteem juga digunakan pada saat post-

test yaitu pengukuran pada sampel setelah diberikan treatment. Data hasil pre-test 

kemudian dibandingkan dengan data hasil post-test untuk mengetahui apakah ada 

perubahan gejala atau tingkat self esteem yang dialami setelah memperoleh 

perlakuan/ treatment. 
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Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan instrumen 

dilaksanakan dalam beberapa tahap. Dalam penelitian ini menggunakan instrumen 

skala self esteem yangdikembangkan sendiri oleh peneliti yang selanjutnya dirinci 

sebagai indikator-indikator yang dikembangkan menjadi pernyataan-pernyataan. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini: 

 

4  

 

 

 

 

Gambar 3.2. Prosedur Penyusunan Instrumen 

Skala self esteem dikembangkan dengan menggunakan skala likert dengan 

bentuk check list. Jawaban setiap aitem instrumen yang menggunakan Skala likert 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif (Sugiyono 2008: 93). 

Peneliti memperhatikan tujuan ukur, metode penskalaan dan format aitem yang 

dipilih, sehingga respon yang disajikan dalam skala adalah dalam bentuk pilihan 

jawaban yang terdiri dari lima jawaban kesesuaian antara responden dengan 

penyataan yang disajikan. Jawaban kesesuaian antara responden dengan 

penyataan yang disajikan tersebut adalah: Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Kurang 

Sesuai (KS), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai  (STS). Untuk keperluan 

analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor antara 1 sampai 5. 

Jawaban pada instrumen dapat dilihat pada tabel berikut: 

Kisi-kisi 
Instrumen 

Butir pernyataan 
dan pertanyaan 

Konsultasi Revisi 

Instrumen Uji Coba 
Konsultasi dan 

Revisi 
InstrumenJa

di 
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Tabel 3.1 
Kategori Jawaban Skala Psikologi 

No Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 
Jawaban  Nilai Jawaban Nilai 

1 SS 5 SS 1 
2 S 4 S 2 
3 KS 3 KS 3 
4 TS 2 TS 4 
5 STS 1 STS 5 

 

Untuk lebih jelasnya, akan disajikan pengembangan kisi - kisi instrumen 

penelitian skala self esteemadalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 
Kisi-Kisi  Pengembangan Instrumen Skala Self Esteem 

Variabel Indikator Deskriptor No. Item 
Positif Negatif 

Self 
esteem 

1. Mampu menemukan 
hal-hal yang positif 
dalam tindakan yang 
dilakukan 

1.1 Memiliki keyakinan 
untuk melakukan hal-
hal yang baik 

1.2 Mempercayai 
kemampuan diri 

1.3 Disiplin dalam 
mengumpulkan tugas/ 
PR 

1.4 Mampu mengatur  
waktu antara belajar, 
sekolah dan aktivitas 
lainnya. 

1.5 Mandiri dalam 
mengerjakan tugas/ 
PR dan ulangan 

 

11,42,48,60 9,14,59,69 

2. Berani mengambil 
resiko 
 

2.1 Aktif dalam diskusi 
kelas 

2.2 Berani bertindak dan 
menunjukkan ide-ide 

2.3 Berani 
mengemukakan 
pendapat 

2.4 Memiliki keinginan 
berkompetisi positif 
di kelas 
 

7,27,33,51 17,45,61, 62 

3. Menghargai 
keberhasilan yang 
diraih 

3.1 Menghargai 
keberhasilan diri 

3.2 Yakin akan 
kemampuan diri 

3,30,34,53 22,32,63 
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3.3 Menghargai usaha 
yang telah dilakukan  

4. Memandang 
dirinya sama dan 
sederajat dengan 
orang lain 

4.1 Mampu 
memfokuskan fikiran 
ketika berbicara di 
depan kelas 

4.2 Mampu menguasai 
keadaan saat 
berbicara di depan 
kelas 

4.3 Aktif dalam 
organisasi di sekolah 

4.4 Berani bertanya 
kepada guru apabila 
ada materi yang 
belum jelas 

4.5 Mampu bersosialisasi 
dengan baik 
 

21,25,41,58 1,5,8,56 

5. Cenderung 
melakukan 
aktivitas-aktivitas 
yang bertujuan 
memperbaiki atau 
menyempurnakan 
dirinya 

5.1 Berusaha untuk 
menjadi lebih baik 

5.2 Memiliki semangat 
dalam mengikuti 
kegiatan belajar di 
kelas 

5.3 Memperhatikan guru 
mengajar dan tidak 
menyepelekan  tugas 

5.4 Berusaha untuk 
mengerjakan tugas/ 
PR dan ulangan 
secara mandiri 

52,55,65,66 10,15,47, 67 

6. Puas dan 
berbahagia dengan 
keadaan hidupnya 

6.1 Menerima keadaan 
hidup 

6.2 Mampu mensyukuri 
kekurangan yang ada 
dalam hidup 

6.3 Tidak kecewa dengan 
apa yang terjadi 
dalam hidup 

6.4 Tidak melihat iri 
kebahagiaan orang 
lain 
 

6,24,46,57 16,40,43, 
50 

7. Memiliki 
kemampuannya 
cukup bagus 
dalam hal 
menyesuaikan diri 

7.1 Mudah bergaul 
dengan siapa saja 
tanpa membedakan 
status atau kedudukan 

7.2 Bersikap toleran 
dalam bergaul 

29,38,49, 
70 

23,35,39,  
68 
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7.3 Mampu menerima 
kelemahan atau 
kekurangan yang ada 
dalam diri 

7.4 Hubungan dengan 
teman-teman sekelas 
cukup baik 
 

8. Memiliki perasaan-
perasaan yang positif 
 

8.1 Tidak mudah 
menyerah jika 
menghadapi kesulitan 

8.2 Tidak putus asa/ 
selalu optimis 

8.3 Menanamkan 
keyakinan bahwa 
dirinya mampu lebih 
baik dari orang lain 

8.4 Menanamkan 
keyakinan bahwa 
dirinya dapat berhasil 
jika mau berusaha 
 

2,18,19,36 4,37,44 

9. Mampu 
mempertanggung 
jawabkan 
kegagalan maupun 
kesalahannya 

9.1 Mampu 
mempertanggung 
jawabkan kesalahan 

9.2 Melakukan 
instropeksi diri 
apabila mengalami 
kegagalan 

9.3 Membiasakan untuk 
tidak melakukan self 
talk negatif 

9.4 Termotivasi untuk 
lebih baik jika 
mengalami kegagalan 

 

12,13,26, 
54 

20,28,31, 64 

Jumlah 37 33 
 

3.5.2 Secara Kualitatif 

3.5.2.1 Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendalami dan mengatasi permasalahan yang 

dialami klien secara utuh dan menyeluruh, untuk itu wawancara juga dilakukan 

secara mendalam (deep interview). Wawancara dalam penelitian ini digunakan 

untuk seleksi subyek penelitian, untuk memperoleh data primer mengenai 
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gambaran self esteem rendah akibat pengabaian orang tua selama proses konseling 

dan wawancara konseling untuk mengatasi self esteem rendah yang dialami siswa 

akibat pengabaian orang tua.  

 

3.6 Validitas Dan Realibilitas 

Kriteria instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting 

yaitu valid dan reliabel. Untuk menentukan validitas dan reliabilitas dapat 

dilakukan seperti yang dijelaskan dibawah ini : 

3.6.1 Validitas 

 Validitas merujuk kepada suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

juga dikatakan mempunyai validitas yang tinggi ( Arikunto, 2006 : 168).Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan validitas konstruk (construct validity) dengan 

melakukan uji coba instrumen. Cara pengukuran untuk mengetahui valid/tidaknya 

dilakukan dengan mengunakan rumus korelasi product moment oleh Pearson, 

sebagai berikut : 

rxy = 
( )( )

( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑
∑ ∑∑

−−

−
2222 YYNXXN

YXXYN
 

Keterangan : 

rxy =skor total item dengan skor total 

N= jumlah subyek  

Σ X= jumlah skor item variabel X 

Σ Y= jumlah skor item variabel Y 
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Σ XY= jumlah perkalian skor variabel X dengan skor variabel Y 

Σ X2= jumlah kuadrat skor variabel X 

Σ Y2     =jumlah kuadrat skor variabel Y 

 Setelah diperoleh harga xy r selanjutnya dikonsultasikan dengan nilai r 

tabel. Apabila xy r lebih besar atau sama dengan t tabel maka skala psikologis 

dikatakan valid, dan apabila r hitung lebih kecil atau sama dengan r tabel maka 

skala psikologis dikatakan tidak valid. 

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan program Microsoft Excel. Hasil pengujian validitas alat ukur skala 

self esteem dengan jumlah responden yang diujikan berjumlah 34 siswa berdasarkan nilai rtabel 0,339(n=34, dengan 

signifikan 5%) dari 70 item yang diujikan terdapat 12 item gugur atau tidak valid, yaitu item nomor 

3,4,7,16,21,26,27,35,40,41,48 dan 55. Adapun jumlah item yang valid dan tidak valid dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Pengembangan Instrumen Penelitian Setelah Try Out 

Variabel Indikator Deskriptor 
No. Item 

Positif Negatif 
Self 
esteem 

1. Mampu 
menemukan hal-
hal yang positif 
dalam tindakan 
yang dilakukan 

1.1 Memiliki keyakinan 
untuk melakukan hal-
hal yang baik 

1.2 Mempercayai 
kemampuan diri 

1.3 Disiplin dalam 
mengumpulkan tugas/ 
PR 

1.4 Mampu mengatur  
waktu antara belajar, 
sekolah dan aktivitas 
lainnya. 

1.5 Mandiri dalam 
mengerjakan tugas/ 
PR dan ulangan 

 

11,42,48,60 9,14,59, 
69 

2. Berani 
mengambil 
risiko 
 

2.1 Aktif dalam diskusi 
kelas 

2.2 Berani bertindak dan 
menunjukkan ide-ide 

2.3 Berani 

7,27,33,51 17,45,61,62 
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mengemukakan 
pendapat 

2.4 Memiliki keinginan 
berkompetisi positif di 
kelas  
 

3. Menghargai 
keberhasilan 
yang diraih 

3.1 Menghargai 
keberhasilan diri 

3.2 Yakin akan 
kemampuan diri 

3.3 Menghargai usaha 
yang telah dilakukan  

3,30,34,53 22,32,63 

4. Memandang 
dirinya sama 
dan sederajat 
dengan orang 
lain 

4.1 Mampu memfokuskan 
fikiran ketika 
berbicara di depan 
kelas 

4.2 Mampu menguasai 
keadaan saat berbicara 
di depan kelas 

4.3 Aktif dalam organisasi 
di sekolah 

4.4 Berani bertanya 
kepada guru apabila 
ada materi yang belum 
jelas 

4.5 Mampu bersosialisasi 
dengan baik 
 

21,25,41,58 1,5,8,56 

5. Cenderung 
melakukan 
aktivitas-
aktivitas yang 
bertujuan 
memperbaiki 
atau 
menyempurnak
an dirinya 

5.1 Berusaha untuk 
menjadi lebih baik 

5.2 Memiliki semangat 
dalam mengikuti 
kegiatan belajar di 
kelas 

5.3 Memperhatikan guru 
mengajar dan 
tidakmenyepelekan  
tugas 

5.4 Berusaha untuk 
mengerjakan tugas/ 
PR dan ulangan secara 
mandiri 
 

52,55,65,66 10,15,47,67 
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6. Puas dan 
berbahagia 
dengan 
keadaan 
hidupnya 

6.1 Menerima keadaan 
hidup 

6.2 Mampu mensyukuri 
kekurangan yang ada 
dalam hidup 

6.3 Tidak kecewa dengan 
apa yang terjadi dalam 
hidup 

6.4 Tidak melihat iri 
kebahagiaan orang 
lain 
 

6,24,46,57 16,40,43,50 

7. Memiliki 
kemampuannya 
cukup bagus 
dalam hal 
menyesuaikan 
diri 

7.1 Mudah bergaul 
dengan siapa saja 
tanpa membedakan 
status atau kedudukan 

7.2 Bersikap toleran 
dalam bergaul 

7.3 Mampu menerima 
kelemahan atau 
kekurangan yang ada 
dalam diri 

7.4 Hubungan dengan 
teman-teman sekelas 
cukup baik 
 

29,38,49,70 23,35,39,68 

8. Memiliki 
perasaan-
perasaan yang 
positif 
 

8.1 Tidak mudah 
menyerah jika 
menghadapi kesulitan 

8.2 Tidak putus asa/ selalu 
optimis 

8.3 Menanamkan 
keyakinan bahwa 
dirinya mampu lebih 
baik dari orang lain 

8.4 Menanamkan 
keyakinan bahwa 
dirinya dapat berhasil 
jika mau berusaha 
 

2,18,19,36 4,37,44 

9. Mampu 
mempertanggu
ng 

9.1 Mampu 
mempertanggung 
jawabkan kesalahan 

9.2 Melakukan instropeksi 

12,13,26,54 20,28,31,64 
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jawabkan 
kegagalan 
maupun 
kesalahannya 

diri apabila 
mengalami kegagalan 

9.3 Membiasakan untuk 
tidak melakukan self 
talk negatif 

9.4 Termotivasi untuk 
lebih baik jika 
mengalami kegagalan 

 
Jumlah 37 33 

 

Dengan melihat kisi-kisi diatas, 12 item yang bercetak tebal dan bercetak miring dinyatakan tidak valid yaitu item 

no 3,4,7,16,21,26,27,35,40,41,48 dan 55. Selanjutnya item-item tersebut akan dihilangkan dari instrument. Terdapat 58  

item yang dinyatakan valid dan item-item tersebut sudah dapat mewakilkan indikator yang terdapat dalam skala self esteem 

rendah dalam penelitian ini. Sehingga dapat digunakan untuk pre-testsetelah mendapat bimbingan dan saran dari dosen 

pembimbing. 

3.6.2 Reliabilitas 

Reliabilitas merujuk kepada suatu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Oleh karena itu, makin tinggi reliabilitas suatu 

instrumen samakin dipercaya serta di andalkan sebagai alat pengumpul data 

(Arikunto, 2006:178). Teknik mencari relibilitas yang digunakan adalah rumus 

alpha. Rumus Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas yang skornya bukan 1 

atau 0 , misalnya angket atau soal bentuk uraian ( Arikunto,2006 : 197 ).Rumus 

tersebut adalah sebagai berikut : 

Rumus Alpha: 

 r11 = ( ) ⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
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Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumens 
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k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

Σσb
2 = jumlah varians butir  

Σσt
2 = varians total 

 Reliabilitas dinyatakan oleh koefisien reliabilitas yang angkanya antara 0 

sampai 1.00. Semakin tinggi koefisien reliabilitas mendekati angka 1.00 berarti 

semakin tinggi reliabilitasnya, sebaliknya semakin rendah reliabilitasnya 

mendekati angka 0, berarti semakin rendah reliabilitasnya. Dari uji reliabilitas 

dengan menggunakan program Microsoft Excel diperoleh koefisien sebesar 0,977 

sehingga skala ini reliabel untuk digunakan dalam penelitian. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Setelah instrumen dibagikan kepada responden dan terkumpul jawaban, 

maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data merupakan bagian 

yang sangat penting dalam metode ilmiah, dengan analisis data tersebut, dapat 

diberi arti atau makna untuk pemecahan masalah penelitian. Dengan analisis ini, 

akan diperoleh hasil pengungkapan data yang telah diungkap melalui instrumen 

observasi dan menghasilkan bukti terhadap adanya hal yang diteliti. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

3.7.1 Analisis Deskriptif Persentase 

Peneliti menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan menjelaskan hasil 

perhitungan skor pre test dan post test. Adapun rumus yang digunakan, yaitu:  

DP % = nx 100 % 
  N 
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Keterangan : 

  DP %  : Persentase yang dicari 

n  : Jumlah skor yang diperoleh 

  N  : Jumlah skor yang diharapkan   

         (Sudjana, 2005: 47) 

Dalam instrumen skala self esteem rendah menggunakan skor 1 sampai 5. 

Panjang kelas interval kriteria penurunan kecenderungan self esteem rendah dapat 

ditentukan dengan cara sebagai berikut: 

Persentase skor maksimum = (5 : 5) x 100 % = 100 % 

Persentase skor minimum = (1 : 5) x 100 % = 20 % 

Rentangan persentase skor = 100 % - 20 %   = 80 % 

Banyaknya kriteria = 5 (sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat 

tinggi) 

Panjang kelas interval             = Rentang : banyaknya = 80 % : 5 = 16 % 

Berdasarkan perhitungan di atas maka kriteria penilaian tingkat 

pengurangan perilaku agresif verbal adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.4 
Kriteria Penilaian Tingkat 

Interval Kriteria 
84,0% < % < 100% Sangat tinggi 
68,0% < % < 84,0% Tinggi 
52,0% <% < 68,0% Sedang 
36,0% <% <52,0% Rendah 
20,0% <% <36,0% Sangat Rendah 

 

3.7.2 Analisis Uji Hipotesis 



78 
 

 
 

Sesuai dengan hipotesis yang diajukan yaitu untuk mengetahui dapatkah 

self esteem rendahdiatasi melalui layanan konseling realitas, maka menggunakan 

rumus uji WilcoxonMatch Pairs Test yaitu dengan cara membandingkan hasil dari 

pre-test dan post-test dengan tabel bantu untuk testWilcoxon.  

Sampel yang diteliti dalam penelitian ini kurang dari 25 maka cara 

penghitungan yang digunakan adalah membandingkan jenjang terkecil dari pre 

test dan post test dengan t tabel dalam tes Wilcoxon. Guna  mengambil keputusan 

menggunakan pedoman dengan taraf signifikansi 5 % dengan ketentuan:  

1. Ho ditolak dan Ha diterimaapabila t hitung lebih besar atau sama 

dengan t tabel. 

2. Ho diterima& Ha ditolakapabila thitung lebih kecil dari ttabel.  

 

3.8 Rancangan Penelitian  

Rancangan eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

one-group pretest-posttest design. Di dalam model ini terdapat satu kelompok 

diberi perlakuan, sebelum diberikan perlakuan kelompok ini diberikan pretest. 

Setelah perlakuan kelompok ini diberikan posttest untuk mengetahui hasil dari 

perlakuan yang dilakukan oleh peneliti. Dengan demikian hasil perlakuan dapat 

diketahui lebih akurat, karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum 

diberi perlakuan. 

O1  X  O2 

 

Keterangan : 
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O1 : Nilai pretest (sebelum diberi perlakuan) 

O2 : Nilai posttest (setelah diberikan perlakuan) 

X : Treatment yang diberikan  

(Sugiyono 2008 : 75) 

Rancangan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.8.1 Pre-Test 

Pre-test dilakukan untuk mengukur variabel terikat sebelum memberikan 

perlakuan. Dalam penelitian ini, pre-test dilakukan dengan cara memberikan skala 

skala psikologi self esteem sebelum pemberian treatment. Pre-test diberikan pada 

ke enam siswa DA, IP, MH, NB, RS dan SA. Tujuan dari pre-test adalah untuk 

mengetahui gambaran self esteem siswa sebelum diberikan treatment.  

3.8.2 Treatment 

Tujuan dari pemberian treatment adalah untuk mengatasi self esteem 

rendah pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua. Treatment tersebut 

berupa konseling realitas. Pelaksanaan konseling dilaksanakan maksimal 6 kali 

pertemuan dengan durasi konseling kurang lebih 35 menit. 

Adapun tahapan treatment dengan menggunakan konseling realitas adalah 

sebagai berikut: 

6) Pengembangan Keterlibatan (pembinaan rapport) 

a. Untuk menciptakanhubungan baik dan keterlibatan antara peneliti dengan 

klien selama proses konseling berlangsung hingga mencapai tujuan yang 

diinginkan.  
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b. Klien dapat mengungkapkan dengan sukarela dan terbuka dalam 

mengungkapkan perasaannya.  

7) Eksplorasi Keinginan, Kebutuhan dan Persepsi (wants and needs) 

a. Klien mengungkapkan semua kebutuhan, keinginan  beserta persepsi  

klien terhadap kebutuhannya sesuai dengan harapan  klien. 

b. Klienmengungkapkan latar belakang yang berhubungan dengan masalah 

self esteem rendah akibat pengabaian orang tua. 

8) Eksplorasi Arah dan Tindakan (direction and doing) 

a. Untuk mengetahui apa saja yang telah dilakukan  klien guna mencapai 

kebutuhannya.  

b. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh konseli yang dieksplorasi 

berkaitan dengan masa sekarang. 

 

 

 

9) Evaluasi Diri (self evaluation) 

Pada tahap ini klienmenilai tingkah lakunya sendiri untuk menentukan 

apakah yang dilakukannya sudah sesuai yang diharapkan untuk mencapai 

kebutuhan yang diinginkan. 

10) Rencana dan Tindakan (planning) 

a. Untuk membuat rencana tindakan guna membantu konseli memenuhi 

keinginan dan kebutuhannya secara realistis.  

b. Rencana dibuat bersama oleh  klien dengan peneliti. 
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Tabel 3.5 
Rancangan Penelitian 

No Alokasi Waktu Kegiatan Keterangan 
1 Pertemuan I Pre-test - 

2 Pertemuan II Pengembangan keterlibatan 
(Pembinaan rapport) 

Tahap I 

3 
Pertemuan III Eksplorasi keinginan, 

kebutuhan dan persepsi (wants 
and needs) 

Tahap II 

4 
Pertemuan IV Eksplorasi keinginan, 

kebutuhan dan persepsi (wants 
and needs) lanjutan 

Tahap II 

5 Pertemuan  V Eksplorasi Arah dan Tindakan 
(direction and doing) 

Tahap III 

6 Pertemuan VI,  Evaluasi Diri (self evaluation) Tahap IV 

7 Pertemuan VII Rencana dan Tindakan 
(planning) Tahap V 

8 Pertemuan VIII Post-test - 
 

 

 

3.8.3 Post-Test 

Post-test adalah pengukuran kepada responden setelah diberikan treatment 

atau perlakuan yaitu konseling realitas. Post-test bertujuan untuk mengetahui 

keberhasilan dalam pelaksanaan treatment, dan untuk mengetahui bagaimana 

perubahan tingkat self esteem pada siswa yang telah diberi perlakuan. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan dipaparkan hasil analisis dan pembahasan dari hasil 

penelitian yang dilaksanakan pada siswa kelas VIII G SMP N 13 Semarang 

khususnya 6 siswa yang memiliki masalah self esteem rendah.  

4.1 Hasil Penelitian  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka berikut akan diuraikan hasil 

penelitian yang meliputi hasil analisis kuantitatif (hasil analisis perhitungan pre 

test, hasil analisis perhitungan post test, serta perbandingan hasil pre test dan post 

test self esteem rendah siswa) dan hasil analisis kualitatif (hasil pengamatan 

selama proses kegiatan konseling). 

4.1.1 Hasil Analisis Data Kuantitatif 

4.1.1.1 Gambaran Tingkat Self Esteem Siswa Kelas VIII-G Sebelum 
Diberikan Perlakuan 
 
Gambaran self esteem siswa kelas VIII G sebelum diberikan perlakukan 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 
Hasil Pre-test Tingkat Self Esteem Siswa 

Sebelum Diberi Perlakuan 

No. Kode 
Responden 

Pre-test 

Skor  % Kategori  

1. S-1 110 37,9% Rendah 
2. S-2 120 41,4% Rendah 
3. S-3 112 38,6% Rendah 
4. S-4 100 34,5% Sangat Rendah 
5. S-5 110 37,9% Rendah 
6. S-6 122 42% Rendah 
Sumber: Data yang diolah 
Keterangan : S-1 dst : Kode Klien,  
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    Kategori: Sangat Tinggi (84,1% sampai 100%) Tinggi (68,1% 
sampai 84,0%) Sedang (52,1% sampai 68%) Rendah (36,1% 
sampai 52%) Sangat Rendah (20,0% sampai 36%) 

 
Berdasarkan hasil pre test pada keenam responden pada table 4.1 dapat 

dimaknai bahwa self esteem keenam responden sebelum mendapat perlakuan 

berupa konseling realitas berada dalam kategori rendah. Hal tersebut dapat 

diartikan bahwa indikator-indikator self esteem rendah seperti sering sulit 

menemukan hal-hal yang positif dalam tindakan yang mereka lakukan, cenderung 

kurang berani mengambil resiko, mereka cenderung kurang menghargai 

keberhasilan yang mereka raih, mereka merasa rendah diri ketika berhadapan 

dengan orang lain, mereka cenderung tidak termotivasi oleh keinginan untuk 

memperbaiki diri, mereka kurang puas dan kurang berbahagia dengan hidupnya, 

kurang mampu menyesuaikan diri, mudah putus asa, cenderung menyalahkan diri 

sendiri dan sering melakukan self-talk yang negatif masih dilakukan oleh keenam 

responden. 

Hasil pre test self esteem rendah siswa sebelum diberi perlakuan pada tiap 

indikator dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.2 
Hasil Pre-test Tingkat Self Esteem Siswa 

Sebelum Diberi Perlakuan Pada Tiap Indikator 

No. Indikator Kode Responden Rata-
rata KategoriS-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 

1. Mampu menemukan hal-
hal yang positif dalam 
tindakan yang dilakukan 

40% 40% 37% 31% 37% 42% 37,8% Rendah 

2. Berani mengambil resiko 40% 47% 47% 33% 33% 40% 40% Rendah 
3. Menghargai keberhasilan 

yang diraih 43% 40% 43% 40% 33% 43% 40,3% Rendah 

4. Memandang dirinya sama 
dan sederajat dengan 
orang lain 

40% 37% 40% 37% 40% 43% 39,5% Rendah 

5. Cenderung termotivasi 
oleh keinginan untuk 
memperbaiki diri 

34% 40% 46% 40% 34% 37% 38,5% Rendah 

6. Puas dan berbahagia 
dengan hidup 37% 47% 33% 27% 43% 50% 39,5% Rendah 

7. Mampu menyesuaikan diri 34% 46% 31% 37% 40% 46% 39% Rendah 
8. Memiliki perasaan-

perasaan yang positif 40% 33% 37% 30% 43% 37% 36,7% Rendah 

9. Mampu 
mempertanggungjawabkan 
Kegagalan 

34% 43% 34% 34% 37% 40% 37% Rendah 

Sumber: Data yang diolah 
Keterangan : S-1 dst : Kode Klien,  

    Kategori: Sangat Tinggi (84,1% sampai 100%) Tinggi (68,1% 
sampai 84,0%) Sedang (52,1% sampai 68%) Rendah (36,1% sampai 
52%) Sangat Rendah (20,0% sampai 36%) 

 

Berdasarkan hasil pre test tingkat self esteem siswa pada tiap indikator 

pada tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa pada indikator mampu menemukan 

hal-hal yang positif dalam tindakan yang dilakukan termasuk dalam kategori 

rendah, hal ini berarti bahwa klien tidak memiliki keyakinan akan kemampuan 

dirinya, tidak memiliki keyakinan untuk melakukan hal-hal yang baik, sering 

terlambat mengumpulkan tugas/ PR, tidak bisa mengatur waktu antara belajar, 
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sekolah, dan aktivitas lainnya, tidak mandiri dalam mengerjakan tugas/ PR dan 

ulangan, tidak dapat berkonsentrasi di kelas  sebelum diberikan konseling realitas. 

Pada indikator berani mengambil resiko termasuk dalam kategori rendah, 

hal ini berarti sebelum klien diberikan konseling realitas klien kurang aktif di 

kelas, kurang memiliki keinginan untuk berkompetisi, tidak berani 

mengemukakan pendapat karena takut salah. 

Pada indikator menghargai keberhasilan yang diraih termasuk dalam 

kategori rendah, hal ini berarti sebelum klien diberikan konseling realitas klien 

sering merasa bahwa usaha yang dilakukan untuk memperoleh hasil maksimal 

adalah sia-sia, klien sering mengganggap bahwa nilai baik yang didapat pada saat 

ulangan maupun ujian hanyalah faktor keberuntungan. 

Pada indikator menganggap dirinya sama dan sederajat termasuk dalam 

kategori rendah, hal ini berarti sebelum klien diberikan konseling realitas klien 

sering sulit untuk memfokuskan fikiran ketika berbicara di depan kelas, gemetar 

saat berhadapan dengan guru secara langsung, sulit bergaul, malu untuk meminta 

bantuan orang lain dalam belajar tetapi lebih memilih mencontek. 

Pada indikator cenderung termotivasi oleh keinginan untuk memperbaiki 

diri termasuk dalam kategori rendah, hal ini berarti sebelum klien diberikan 

konseling realitas klien tidak berpikir untuk mencoba menjadi lebih baik dari hal 

yang dipelajari dan dilakukan, tidak memiliki semangat dalam mengikuti kegiatan 

belajar di kelas, tidak memperhatikan guru mengajar dan menyepelekan tugas, 

tidak mau berusaha untuk mengerjakan tugas/ PR dan ulangan secara mandiri 

tetapi bergantung dengan contekan teman atau buku. 
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Pada indikator puas dan berbahagia dengan hidup termasuk dalam kategori 

rendah, hal ini berarti sebelum klien diberikan konseling realitas klien sering 

merasa kecewa dengan apa yang terjadi di dalam hidupnya, klien merasa bahwa 

orang lain lebih bahagia. 

Pada indikator mampu menyesuaikan diri termasuk dalam kategori rendah, 

hal ini berarti sebelum klien diberikan konseling realitas klien sulit untuk bergaul 

dengan teman sekelas, klien lebih suka menyendiri daripada berbaur dengan 

teman, sering gagal dalam usaha mencari teman. 

Pada memiliki perasaan-perasaan yang positif termasuk dalam kategori 

rendah, hal ini berarti sebelum klien diberikan konseling realitas klien mudah 

menyerah jika menghadapi kesulitan, sering berpikir bahwa tidak ada gunanya 

bekerja keras dalam belajar, klien merasa tidak mungkin untuk melakukan hal 

yang lebih baik dari siswa lain di kelas, klien sering merasa pesimis. 

Pada indikator mampu mempertanggungjawabkan kegagalan termasuk 

dalam kategori rendah, hal ini berarti sebelum klien diberikan konseling realitas 

klien merasa bahwa dirinya adalah orang yang tidak berguna, klien merasa bahwa 

dirinya tidak sebaik orang lain, klien sering melakukan self talk negatif. 

 

4.1.1.2 Gambaran Tingkat Self Esteem Siswa Kelas VIII-G Setelah Diberikan 
Perlakuan 
 
Post-test diberikan setelah selesainya kegiatan konseling sehingga akan 

diketahui bagaimana perubahan masalah self esteem rendah siswa sebelum dan 

sesudah konseling. Di bawah ini akan dijabarkan hasil post-test sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 
Hasil Post-test Tingkat Self Esteem Siswa 

Setelah Diberi Perlakuan 

No. Kode 
Responden 

Post-test 

Skor  % Kategori  

1. S-1 226 77,9% Tinggi 
2. S-2 227 78,3% Tinggi 
3. S-3 225 77,6% Tinggi 
4. S-4 224 77,2% Tinggi 
5. S-5 225 77,6% Tinggi 
6. S-6 226 77,9% Tinggi 
Sumber: Data yang diolah 
Keterangan : S-1 dst : Kode Klien,  

    Kategori: Sangat Tinggi (84,1% sampai 100%) Tinggi (68,1% 
sampai 84,0%) Sedang (52,1% sampai 68%) Rendah (36,1% sampai 
52%) Sangat Rendah (20,0% sampai 36%) 

 

Berdasarkan hasil post test pada enam klien pada tabel 4.3 dapat 

disimpulkan bahwa keenam klien setelah mendapat perlakuan berupa layanan 

konseling realitas, enam klien mengalamai peningkatan self esteem dengan rata-

rata nilai 77,75% yang termasuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan hasil post test 

diatas, dapat diketahui bahwa nilai persentase mengalami peningkatan, yaitu dari 

38,7% menjadi 77,75%. Peningkatan nilai persentase ini sebesar 39,05%. 

Sebelum diberi perlakuan berupa konseling realitas dapat diketahui bahwa nilai 

persentasenya adalah 38,7%.  

Nilai persentase sebesar 38,7% tersebut dapat diartikan bahwa keenam 

klien mengalami self esteem rendah. Self esteem rendah ini dapat dilihat dari 

adanya indikator-indikator self esteem rendah yaitu sering sulit menemukan hal-

hal yang positif dalam tindakan yang mereka lakukan, cenderung kurang berani 

mengambil risiko, mereka cenderung kurang menghargai keberhasilan yang 

mereka raih, mereka merasa rendah diri ketika berhadapan dengan orang lain, 
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mereka cenderung tidak termotivasi oleh keinginan untuk memperbaiki diri, 

mereka kurang puas dan kurang berbahagia dengan hidupnya, kurang mampu 

menyesuaikan diri, mudah putus asa, cenderung menyalahkan diri sendiri dan 

sering melakukan self-talk yang negatif. 

Setelah dilakukan treatment berupa konseling realitas diketahui bahwa 

nilai persentase mengalami peningkatan menjadi 77,75% yang termasuk dalam 

kategori tinggi. Peningkatan nilai persentase self esteem pada keenam siswa dapat 

dimaknai bahwa gejala-gejala seperti sering sulit menemukan hal-hal yang positif 

dalam tindakan yang mereka lakukan, cenderung kurang berani mengambil risiko, 

cenderung kurang menghargai keberhasilan yang mereka raih, merasa rendah diri 

ketika berhadapan dengan orang lain, cenderung tidak termotivasi oleh keinginan 

untuk memperbaiki diri, kurang puas dan kurang berbahagia dengan hidupnya, 

kurang mampu menyesuaikan diri, mudah putus asa, cenderung menyalahkan diri 

sendiri sudah mulai berkurang dalam diri siswa. 

Hasil post test tingkat self esteem pada tiap indikator dapat dilihat melalui 

tabel 4.4 di bawah ini: 

Tabel 4.4 
Hasil Post-test Tingkat Self Esteem  

 Setelah Diberi Perlakuan Pada Tiap Indikator 

No. Indikator Kode Responden Rata-
rata KategoriS-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 

1. Mampu menemukan hal-
hal yang positif dalam 
tindakan yang dilakukan 

69% 74% 66% 69% 71% 74% 70,5% Tinggi 

2. Berani mengambil resiko 80% 77% 80% 80% 83% 77% 79,5% Tinggi 
3. Menghargai keberhasilan 

yang diraih 80% 77% 83% 80% 80% 77% 79,5% Tinggi 

4. Memandang dirinya sama 
dan sederajat dengan 
orang lain 

77% 80% 83% 77% 80% 80% 79,5% Tinggi 
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5. Cenderung termotivasi 
oleh keinginan untuk 
memperbaiki diri 

77% 83% 74% 77% 74% 80% 77,5% Tinggi 

6. Puas dan berbahagia 
dengan hidup 80% 83% 80% 83% 80% 80% 81% Tinggi 

7. Mampu menyesuaikan diri 83% 77% 80% 74% 77% 77% 78% Tinggi 
8. Memiliki perasaan-

perasaan yang positif 83% 77% 80% 80% 77% 77% 79% Tinggi 

9. Mampu 
mempertanggungjawabkan 
kegagalan 

74% 77% 74% 77% 77% 80% 76,5% Tinggi 

Sumber: Data yang diolah 
Keterangan : S-1 dst : Kode Klien,  

    Kategori: Sangat Tinggi (84,1% sampai 100%) Tinggi (68,1% 
sampai 84,0%) Sedang (52,1% sampai 68%) Rendah (36,1% sampai 
52%) Sangat Rendah (20,0% sampai 36%) 

 

Berdasarkan hasil post test tingkat self esteem siswa setelah diberi 

perlakuan konseling realitas pada tiap indikator pada tabel 4.4 di atas 

menunjukkan bahwa pada indikator mampu menemukan hal-hal yang positif 

dalam tindakan yang dilakukan termasuk dalam kategori tinggi, hal ini berarti 

bahwa klien sudah mulai memiliki keyakinan akan kemampuan dirinya, klien 

memiliki keyakinan untuk melakukan hal-hal yang baik, klien berusaha tepat 

waktu dalam mengumpulkan tugas/ PR, klien berusaha untuk dapat mengatur 

waktu antara belajar, sekolah, dan aktivitas lainnya, mandiri dalam mengerjakan 

tugas/ PR dan ulangan, berkonsentrasi di kelas  setelah diberikan konseling 

realitas. 

Pada indikator berani mengambil resiko termasuk dalam kategori tinggi, 

hal ini berarti setelah klien diberikan konseling realitas klien mampu untuk 

memfokuskan fikiran ketika berbicara di depan kelas, tidak gemetar saat 

berhadapan dengan guru secara langsung, mampu bergaul secara terbuka dengan 
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teman sekolah, melu untuk meminta bantuan orang lain dalam belajar tetapi lebih 

memilih mencontek. 

Pada indikator menghargai keberhasilan yang diraih termasuk dalam 

kategori tinggi, hal ini berarti setelah klien diberikan konseling realitas klien 

berusaha untuk lebih menghargai keberhasilan yang diraih dan tidak putus asa dan 

tidak  menyalahkan diri sepenuhnya apabila mengalami kegagalan. 

 Pada indikator memandang dirinya sama dan sederajat dengan orang lain 

termasuk dalam kategori tinggi, hal ini berarti setelah klien diberikan konseling 

realitas klien aktif di kelas, memiliki keinginan untuk berkompetisi, berani 

mengemukakan pendapat karena takut salah. 

Pada indikator cenderung termotivasi oleh keinginan untuk memperbaiki 

diri termasuk dalam kategori tinggi, hal ini berarti setelah klien diberikan 

konseling realitas klien berusaha untuk mencoba menjadi lebih baik dari hal yang 

dipelajari dan dilakukan, memiliki semangat dalam mengikuti kegiatan belajar di 

kelas, memperhatikan guru mengajar dengan baik,  bertanggung jawab terhadap 

tugas, berusaha untuk mengerjakan tugas/ PR dan ulangan secara mandiri tidak 

bergantung dengan contekan teman atau buku. 

Pada indikator puas dan berbahagia dengan hidup termasuk dalam kategori 

tinggi, hal ini berarti setelah klien diberikan konseling realitas klien mampu 

memahami dan menerima keadaan hidupnya dan tidak melakukan hal negatif 

yang merugikan diri.  

Pada indikator mampu menyesuaikan diri termasuk dalam kategori tinggi, 

hal ini berarti setelah klien diberikan konseling realitas klien berusaha membuka 
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diri dan bergaul secara terbuka dengan teman sekelas. Dan pada indikator 

memiliki perasaan-perasaan yang positif juga termasuk dalam kategori tinggi, hal 

ini berarti setelah klien diberikan konseling realitas klien tidak mudah menyerah 

jika menghadapi kesulitan, klien memahami bahwa penting untuk bekerja keras 

dalam belajar, klien yakin bahwa dirinya mampu melakukan hal yang lebih baik 

dari siswa lain di kelas, klien memiliki optimisme. 

Pada indikator mampu mempertanggungjawabkan kegagalan termasuk 

dalam kategori rendah, hal ini berarti setelah klien diberikan konseling realitas 

klien mampu menghargai dirinya, klien membiasakan diri untuk tidak melakukan 

self talk negatif. 

 

4.1.1.3 Perbedaan Tingkat Self Esteem Siswa Sebelum dan Setelah Diberikan 
Perlakuan  
 
Setelah 6 subyek diberikan perlakuan dengan konseling realitas, ternyata 

mengalami peningkatan self esteem. Hal ini berarti adanya perbedaan tingkat self 

esteem siswa antara sebelum diberi perlakuan dan setelah diberi perlakuan. 

Perbedaan tersebut dapat dilihat pada berikut: 

Tabel 4.5 
Perbandingan Hasil Pre test Dan Post test Secara Keseluruhan 

No Kode 
Responden 

Pre test Post test Beda Persentase Kategori Persentase Kategori 
1 S-1 37,9% Rendah 77,9% Tinggi 40% 
2 S-2 41,4% Rendah 78,3% Tinggi 36,9% 
3 S-3 38,6% Rendah 77,6% Tinggi 39% 
4 S-4 34,5% Sangat 

Rendah 
77,2% Tinggi 42,7% 

5 S-5 37,9% Rendah 77,6% Tinggi 39,7% 
6 S-6 42% Rendah 77,9% Tinggi 35,9% 
Rata-rata 38,7% Rendah 77,75% Tinggi 39,05%

Sumber: Data yang diolah 
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Keterangan : S-1 dst : Kode Klien,  
    Kategori: Sangat Tinggi (84,1% sampai 100%) Tinggi (68,1% 

sampai 84,0%) Sedang (52,1% sampai 68%) Rendah (36,1% sampai 
52%) Sangat Rendah (20,0% sampai 36%) 

 
Perubahan tingkat self esteem siswa setelah diberi perlakuan melalui 

konseling realita juga dapat dilihat melalui grafik 4.1 berikut: 
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Grafik 4.1 

Perbandingan Persentase Hasil Skor Pre-test dan Post-test 
 

Berdasarkan tabel 4.5 dan grafik 4.1 dapat diketahui bahwa dari 6 siswa 

tersebut mengalami peningkatan self esteem. Dari perhitungan persentase rata-rata 

self esteem rendah siswa sebelum diberi perlakuan adalah 38,7% dengan kategori 

rendah, dan setelah diberikan konseling realita maka rata-rata tingkat self esteem 

menjadi 77,75% yang berada pada kategori tinggi. Persentase antara sebelum dan 

sesudah diberikan konseling rata-rata mengalami peningkatan sebesar 39,05%. S-

4 merupakan klien yang mengalami peningkatan self esteem paling besar dari 

hasil pre-test dan post-test dengan perbedaan persentase 42,7%, yaitu dari 34,5% 

menjadi 77,2%.  
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Sedangkan perubahan pada tiap indikator dapat dilihat melalui tabel 4.6 di 

bawah ini: 

Tabel 4.6 
Perbandingan Hasil Pre test Dan Post test Tiap Indikator 

No Indikator Pre test Post test Beda 
Skor Kriteria Skor Kriteria % 

1 Sulit menemukan hal-hal 
yang positif dalam tindakan 
yang dilakukan 

37,8% Rendah 70,5% Tinggi 32,7% 

2 Merasa rendah diri ketika 
berhadapan dengan orang 
lain 

40% Rendah 79,5% Tinggi 39,5% 

3 Kurang menghargai 
keberhasilan yang diraih 40,3% Rendah 79,5% Tinggi 39,2% 

4 Kurang berani mengambil 
resiko 39,5% Rendah 79,5% Tinggi 40% 

5 Cenderung tidak 
termotivasi oleh keinginan 
untuk memperbaiki diri 

38,5% Rendah 77,5% Tinggi 39% 

6 Kurang puas dan kurang 
berbahagia dengan hidup 39,5% Rendah 81% Tinggi 41,5% 

7 Kurang mampu 
menyesuaikan diri 39% Rendah 78% Tinggi 39% 

8 Mudah putus asa 36,7% Rendah 79% Tinggi 42,3% 
9 Cenderung menyalahkan 

diri sendiri 37% Rendah 76,5% Tinggi 39,5% 

Sumber: Data yang diolah 
Keterangan : S-1 dst : Kode Klien,  

    Kategori: Sangat Tinggi (84,1% sampai 100%) Tinggi (68,1% 
sampai 84,0%) Sedang (52,1% sampai 68%) Rendah (36,1% sampai 
52%) Sangat Rendah (20,0% sampai 36%) 

 
Perubahan tingkat kecenderungan self esteem rendah siswa setelah 

diberikan perlakuan melalui konseling realita tiap indikator secara lebih jelas 

dapat dilihat melalui grafik 4.2 berikut: 
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Grafik 4.2 

Perbandingan Persentase Hasil Skor Pre-test dan Post-test 
Pada Tiap Indikator 

 
Dari tabel 4.6 dan grafik 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa dari kesembilan 

indikator semua mengalami peningkatan. Peningkatan nilai persentase self esteem 

pada masing-masing siswa antara sebelum dan sesudah diberi konseling realitas 

dapat dimaknai bahwa setelah diberikan konseling realitas menunjukkan 

terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik yakni klien dapat menemukan hal-

hal yang positif dalam tindakan yang mereka lakukan, lebih berani mengambil 

risiko, mampu menghargai keberhasilan yang mereka raih, mampu bergaul secara 

terbuka dengan teman-teman sekolah, termotivasi untuk memperbaiki diri, 

mampu memahami keadaan hidup dan berbahagia dengan hidupnya, mampu 

menyesuaikan diri, memiliki optimisme, dan klien juga membiasakan diri untuk 

tidak melakukan self talk negatif. 

4.1.2 Hasil Analisis Data Kualitatif 



95 
 

 
 

4.1.2.1 Deskripsi Progress Self Esteem Rendah Klien Selama Proses 
Konseling Realitas 
 

Self esteem rendah akibat pengabaian orang tua pada keenam klien 

mengalami penurunan setelah dilakukan konseling realitas. Proses pemberian 

konseling realitas dilakukan selama empat minggu dengan enam kali pertemuan. 

Proses konseling realitas dilakukan di ruang konseling SMP N 13 Semarang. 

Berikut dipaparkan progress self esteem rendah klien selama mengikuti konseling. 

4.1.2.1.1 Klien I (DA) 

4.1.2.1.1.1 Pertemuan 1 

Pada pertemuan 1 dalam konseling ini terjadi tahap involvement yakni tahap 

pembinaan hubungan baik (rappot) dan assessment yang merupakan tahap 

pengidentifikasian masalah. Pertemuan 1 dalam konseling dilaksanakan pada hari 

Rabu, 16 Januari 2013,  pukul 09.00-09.30 WIB. Untuk lebih jelasnya disajikan 

dalam tabel berikut.  

Tabel 4.7 
Proses Konseling Klien DA pada Pertemuan 1 

Tahap Konseling 
Realitas Evaluasi Proses Konseling Perkembangan Klien 

dan UCA 
 
INVOLVEMENT 
 
Membina 
hubungan baik 
dengan klien 
sehingga terjadi 
keakraban, 
empatik dan 
keterbuakaan 
antara konselor 
dan konseli. 

Dalam tahapan ini dilakukan: 
1. Pembinaan hubungan baik (rapport), 

pada awal pembicaraan Klien diajak 
membahas topik netral. 

2. Klien dijelaskan definisi, tujuan, azas-
azas dan tata cara konseling. 

3. Terjadi kesepakatan atau kontrak 
waktu. 

4. Sebelum proses konseling dimulai 
diawali dengan berdoa. 

5. Klien kembali ditanyakan mengenai 
kesiapannya dalam mengikuti proses 
konseling. 

- Understanding: 
Klien mengerti maksud 
dan tujuan dari 
konseling. 
- Comfort: 
Klien merasa bingung 
dan canggung mengikuti 
proses konseling pada 
pertemuan awal 
kemudian senang karena 
memahami permasalahan 
dirinya. 
- Action: 
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6. Klien mengungkapkan perasaannya 
saat mengikuti proses konseling. 

7. Klien mengungkapkan masalah apa 
yang sedang ia hadapi saat ini. 
 

Klien akan terbuka dan 
sukarela untuk 
menceritakan masalah 
yang dihadapinya 

 

 Dari hasil konseling pertemuan 1, dapat dievaluasi bahwa klien memahami 

apa makna konseling dan tujuannya. Meskipun klien sempat merasa bingung dan 

canggung saat mengikuti proses konseling awal, namun klien menyadari bahwa 

dengan mengikuti konseling ini dapat membantunya menghadapi masalah yang ia 

hadapi saat ini. Klien memiliki harapan bahwa dapat terbantu dan terselesaikan 

masalah yang dialaminya akibat pengabaian orang tuanya. Dari hasil observasi 

pada pertemuan ini, klien merasa canggung berhadapan dengan konselor. 

4.1.2.1.1.2 Pertemuan ke-2 

Pada pertemuan ke-2 dalam konseling ini memasuki tahap wants and needs 

yaitu eksplorasi keinginan, kebutuhan dan persepsi klien terhadap kebutuhan dan 

keinginannya.Pertemuan ke-2 dalam konseling dilaksanakan pada hari Senin, 21 

Januari 2013, pukul 11.00 – 11.30 WIB. Pada pertemuan ke-2 ini, klien 

mengungkapkan semua kebutuhan dan keinginannya. Untuk lebih jelasnya 

disajikan dalam tabel berikut. 

 

 

 

 

 

Tabel 4.8 
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Proses Konseling Klien DA pada Pertemuan ke-2 
Tahap 

Konseling 
Realitas 

Evaluasi Proses Konseling Perkembangan Klien dan 
UCA 

WANTS AND 
NEEDS 
 
Pada tahap ini 
klien diajak 
untuk 
mengungkapkan 
segala 
kebutuhan dan 
keinginan klien. 

Pada pertemuan yang kedua ini 
dilakukan: 
1. Konselor bersama klien 

memperdalam rapport sehingga 
klien dapat lebih nyaman 
mengikuti proses konseling. 

2. Klien diajak untuk 
mengungkapkan kebutuhan dan 
keinginannya selama ini. 

3. Klien mengungkapkan segala 
kebutuhan dan harapannya 
mencakup segala aspek, mulai 
terhadap ayah dan ibunya, 
teman-teman dan guru di 
sekolahnya. 

- Understanding: 
Klien memahami bahwa segala 
kebutuhannya selama ini belum 
terpenuhi.   
- Comfort: 
Klien merasa senang dapat 
memahami kebutuhannya. 
- Action: 
Klien akan berusaha lebih 
terbuka dalam mengikuti proses 
konseling berikutnya agar 
permasalahannya cepat teratasi.  

 

Dari hasil konseling pertemuan ke-2, diketahui penyebab utama 

permasalahan klien. Pada pertemuan ini klien mengungkapkan kebutuhannya 

sebagai seorang anak yang menginginkan perhatian dan kasih sayang dari orang 

tuanya namun belum dapat terpenuhi karena ayah dan ibunya terlalu sibuk 

bekerja. Klien jarang memiliki waktu yang berkualitas dengan ayah dan ibunya. 

Klien jarang atau bahkan tidak pernah berkomunikasi dengan orang tuanya. 

Keadaan klien ini menjadi sumber masalah bagi pemikiran, sikap dan perasaan 

klien. 

4.1.2.1.1.3 Pertemuan ke-3 

Pada pertemuan ke-3 dalam konseling ini yaitu melanjutkan tahap wants 

and needs dan membuat kesepakatan komitmen (getting comitment). Pertemuan 

ke-3 dalam konseling dilaksanakan pada hari Rabu, 23 Januari 2013, pukul 12.15–

12.50 WIB. Pada pertemuan ke-3 ini, klien diajak untuk mendiskusikan 
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kebutuhan, keinginan dan persepsi kebutuhannya tersebut menurut dirinya sendiri. 

Setelah klien memahami kebutuhan dan keinginannya maka klien diajak untuk 

berkomitmen. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.9 
Proses Konseling Klien DA pada Pertemuan ke-3 

Tahap 
Konseling 
Realitas 

Evaluasi Proses Konseling Perkembangan Klien 
dan UCA 

WANTS AND 
NEEDS 
(lanjutan) 
 
Mendiskusikan 
kebutuhan dan 
keinginan klien 
serta persepsi 
klien terhadap 
kebutuhannya 
untuk kemudian 
klien diajak 
untuk membuat 
komitmen dalam 
rangka 
pemenuhan 
kebutuhannya. 

Pada pertemuan ini, melanjutkan 
tahap sebelumnya yang belum selesai.  
1. Klien diajak untuk mendiskusikan 

kebutuhan dan keinginannya. 
2. Klien mengutarakan persepsinya 

terkait kebutuhannya. 
3. Klien membuat komitmen sebagai 

usaha untuk memenuhi 
kebutuhannya. 
Komitmen tersebut meliputi: 

1. Klien berusaha untuk memahami 
keadaan orang tuanya 

2. Klien berusaha untuk memahami 
kesibukan orang tuanya 

3. Klien berusaha mengambil sisi 
positif dari kesibukan orang tuanya 
dengan  tidak melakukan hal yang 
merugikan dirinya sendiri 

4. Klien berusaha untuk membuka diri 
agar dapat bergaul dengan teman-
teman sekelasnya 

5. Klien membangkitkan kemauan 
yang keras karena dengan kemauan 
dapat dikatakan merupakan fondasi 
pertama dan utama untuk 
membangun kepribadian yang kuat, 
termasuk self esteem tinggi. 

6. Klien harus berpikir positif dan 
menyingkirkan pikiran negatif 
dalam membangun self esteem 
tinggi. 

- Understanding: 
Klien memahami bahwa 
kebutuhannya yang 
terhambat menjadikan 
sumber permasalahan. 
Klien memahami 
komitmen yang ia buat 
adalah usaha dalam 
memenuhi kebutuhannya 
dan menyelesaikan 
masalahnya.  
- Comfort: 
Klien merasa lega dan 
senang karena ada arahan 
yang jelas mengenai apa 
yang harus ia perbuat. 
- Action: 
Klien akan berusaha 
menjalankan 
komitmennya. 
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 Hasil konseling tahap ini yaitu klien sudah bisa berkomitmen untuk 

melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati bersama. Klien diberikan 

kesempatan untuk melaksanakan komitmennya. Klien terlihat lebih santai dalam 

mengikuti proses konseling. Saat membuat komitmen, klien terihat bersemangat 

untuk melaksanakan komitmennya. 

4.1.2.1.1.4 Pertemuan ke-4 

Pada pertemuan ke-4 dalam konseling ini yaitu memasuki tahap direction 

and doing yaitu menanyakan klien apa saja tindakan yang sudah dilakukan klien 

dalam memenuhi kebutuhannya guna menyelesaikan permasalahannya. Konseling 

ini dilakukan pada hari Senin, 28 Januari 2013 pukul 12.15-12.45 WIB . Untuk 

lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.10 
Proses Konseling Klien DA pada Pertemuan ke-4 

Tahap 
Konseling 
Realitas 

Evaluasi Proses Konseling Perkembangan Klien 
dan UCA 

DIRECTION 
AND DOING 
 
Eksplorasi tahap 
ini dilakukan 
untuk 
mengetahui apa 
saja yang telah 
dilakukan klien 
guna mencapai 
kebutuhannya.. 

Pada tahap ini, klien diminta untuk 
mengutarakan usaha apa saja yang 
sudah dilakukan klien dalam memenuhi 
kebutuhannya agar permasalahannya 
bisa terselesaikan. 
1. Klien mengungkapkan telah 

menjalankan komitmennya namun 
belum optimal, yaitu komitmennya 
yang ketiga yaitu usahanya dalam 
mengambil sisi positif dari 
pengabaian orang tuanya dengan 
tidak melakukan hal yang 
merugikan diri sendiri dan keempat 
yaitu membuka diri agar dapat 
bergaul dengan teman-teman 
sekelasnya. 

2. Klien mengakui jika kendala dalam 
menjalankan komitmen yang ketiga 
dan keempat adalah rasa malas 

- Understanding: 
Klien memahami bahwa 
dirinya sudah berusaha 
menjalankan komitmen, 
dan itu perlu usaha yang 
keras 
.  
- Comfort: 
Klien merasa lega dan 
senang karena sudah bisa 
berubah walau belum 
sepenuhnya. klien 
termotivasi untuk 
berubah lebih baik 
dengan menjalankan 
komitmennya  
 
- Action: 
Klien akan berusaha 
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dalam diri klien. Klien terkadang 
masih butuh penjelasan mengenai 
tanggung jawab dalam 
melaksanakan komitmennya 
tersebut. 

untuk menjalankan 
komitmennya agar 
masalahnya segera 
terselesaikan. 
 

 

Hasil konseling dan observasi menunjukkan bahwa pada pertemuan ke-4 

ini klien menunjukkan beberapa perubahan dari komitmen yang telah disepakati 

bersama. Perubahan yang dilakukan oleh klien sudah cukup bagus walaupun 

belum bisa maksimal tetapi klien telah menyadari sumber permasalahannya dan 

bagaimana cara untuk mengatasinya. 

4.1.2.1.1.5 Pertemuan ke-5 

Pada pertemuan ke-5 diadakan evaluasi diri klien (self evaluation) dengan 

menanyakan perkembangan klien dalam melaksanakan komitmennya. Pertemuan 

ke-5 konseling dilaksanakan pada hari Kamis, 31 Januari 2013 pukul 12.15 – 

12.45 WIB. Pada pertemuan ke-5 ini, kegiatan yang dilakukan yaitu mengevaluasi 

hasil pelaksanaan lanjutan dari komitmennya tersebut. Untuk lebih jelasnya 

disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.11 
Proses Konseling Klien DA pada Pertemuan ke-5 

Tahap 
Konseling 
Realitas 

Evaluasi Proses Konseling Perkembangan Klien 
dan UCA 

 
SELF 
EVALUATION: 
 
Mengevaluasi 
keefektifan 
usaha atau 
tindakan klien 
dalam 
memenuhi 

Pada tahap evaluasi diri ini, klien 
diminta untuk mengevaluasi apa yang 
selama ini sudah dilakukan, hasil dalam 
menjalankan komitmennya. 

Tindakan yang sudah dilakukan 
klien dalam memenuhi kebutuhannya 
untuk menyelesaikan masalahnya yaitu 
menjalankan komitmennya: 
1) Memahami kesibukan orang tuanya. 

Klien memahami bahwa kesibukan 

- Understanding: 
Klien memahami bahwa 
dirinya sudah lebih baik.  
Klien dapat mengevaluasi 
apa yang sudah ia lakukan 
dalam usahanya untuk 
mengatasi 
permasalahannya. 
- Comfort: 
Klien merasa senang 
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kebutuhannya. yang selama ini dijalani kedua orang 
tuanya adalah semata-mata untuk 
mencukupi kebutuhan hidup dan 
keperluan anak-anaknya. 

2) Menerima kondisi atau keadaan 
orang tuanya. Klien telah 
memahami keadaan orang tuanya. 
Tidak ada manfaat positif jika klien 
terus menerus memperdebatkan 
kesibukan orang tuanya. Untuk itu 
klien berusaha lapang menerima dan 
memahami kondisi orang tuanya. 

3) Mengambil sisi positif dari 
permasalahan ini. Klien menjadi 
pribadi yang lebih dewasa dan 
mandiri, memikirkan masa depan 
sehingga tidak melakukan hal 
negatif yang dapat merugikan 
dirinya. 

4) Klien berusaha untuk membuka diri 
agar dapat bergaul dengan teman-
teman sekelasnya. 

5) Klien membangkitkan kemauan 
yang keras karena dengan kemauan 
dapat dikatakan merupakan fondasi 
pertama dan utama untuk 
membangun kepribadian yang kuat, 
termasuk self esteem tinggi. 

6) Klien harus berpikir positif dan 
menyingkirkan pikiran negatif 
dalam membangun self esteem 
tinggi. 

karena sudah bisa 
memahami dirinya secara 
lebih baik karena 
pemikiran dan sikap klien 
terhadap permasalahannya 
kini telah berubah. Klien 
termotivasi untuk berubah 
lebih baik. 
- Action: 
Klien berjanji akan 
melanjutkan pelaksanaan 
komitmennya. 
 

Hasil konseling dan observasi pada pertemuan ke-5 ini, klien menunjukkan 

beberapa perubahan dari komitmen yang telah disepakati bersama. Keinginan 

klien untuk berubah membuat klien bersemangat dalam melanjutkan pelaksanaan 

komitmennya. 

4.1.2.1.1.6 Pertemuan ke-6 

Pada pertemuan ke-6 adalah pertemuan terakhir karena pada pertemuan ini 

dibahas tahapan yang terakhir dilakukan yaitu Rencana dan Tindakan (planning). 
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Konseling dilakukan pada hari Senin, 11 Februari 2013 pada pukul 09.15-09.45 

WIB. Di tahap ini konselor bersama klien membuat rencana tindakan terakhir 

yang diperlukan guna membantu klien memenuhi keinginan dan 

kebutuhannya.Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut. 

 
 
 
 
 

Tabel 4.12 
Proses Konseling Klien DA pada Pertemuan ke-6 

Tahap 
Konseling 
Realitas 

Evaluasi Proses Konseling Perkembangan Klien 
dan UCA 

PLANNING 
 
Membuat 
rencana dan 
tindak lanjut 
jika diperlukan 

Klien pada beberapa pertemuan 
sebelumnya telah mengevaluasi dan 
memahami apa yang menjadi kebutuhan 
dan permasalahannya. Dalam 
pelaksanaan komitmennya klien mengaku 
belum optimal, untuk mengatasinya pada 
tahap ini klien bersama konselor 
menyusun rencana selanjutnya untuk 
memperlancar pelaksanaan komitmen. 
1) Klien berusaha membuka komunikasi 

dengan ayah dan ibunya, klien dapat 
memanfaatkan waktu yang ada untuk 
bercengkrama dengan ayah dan 
ibunya. 

2) Klien mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler atau kegiatan positif 
lain agar waktunya digunakan untuk 
hal yang positif dan meningkatkan 
prestasi akademiknya. 

3) Jika dalam melaksanakan rencana-
rencananya konseli mengalami 
kendala maka akan dialihtangankan 
kepada guru pembimbing untuk 
ditangani lebih lanjut. 

4) Klien menulis rencana dan komitmen 
awalnya pada sebuah kertas yang di 
tanda tangani klien dan konselor.  

- Understanding: 
Klien memahami 
keseluruhan kebutuhan 
dan permasalahannya.  
- Comfort: 
Klien merasa senang 
karena sudah bisa 
berubah dan masalahnya 
sudah terentaskan dengan 
usaha yang dilakukannya 
melalui pelaksanaan 
komitmennya. 
- Action: 
Klien berjanji akan 
berusaha selalu merubah 
perilakunya ke arah yang 
lebih baik ditunjukkan 
dengan melaksanakan 
komitmen. 
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 Hasil dari pertemuan ke-6 ini klien menunjukkan beberapa perubahan dari 

komitmen yang telah disepakati bersama. Perubahan yang dilakukan oleh klien 

sudah cukup bagus dan klien sudah mulai bersemangat dalam belajar, memiliki 

motivasi untuk berprestasi dan mulai bergaul dengan teman-teman sekelas . Hasil 

evaluasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4.13 
Hasil Evaluasi Konseling Klien 1 (DA) 

Penilaian Sebelum konseling Sesudah konseling 
Pemahaman  Klien mengalami self esteem 

rendah karena belum bisa 
memahami keadaan/kesibukan 
orang tuanya. 

Klien sudah memahami dan 
menerima kenyataan tentang 
keadaan ayah dan ibunya. 

Tindakan/ 
tingkah 
laku 

Melakukan hal yang merugikan 
diri sendiri seperti tidak 
memiliki semangat belajar, tidak 
memiliki motivasi untuk 
berprestasi di kelas dan menolak 
bergaul dengan orang lain/ lebih 
suka menyendiri. 

Melakukan hal yang bermanfaat 
untuk dirinya sendiri seperti 
mengisi waktu luang dengan 
belajar, mengikuti les tambahan, 
dan berani bersosialisasi dengan 
orang lain. 

Perasaan  Merasa malas beraktivitas, 
merasa tertekan dan terbebani 
dengan keadaan/kesibukan 
orang tua. 

Merasa senang dan bersemangat 
melaksanakan aktifitas di rumah 
atau di sekolah serta memiliki 
semangat untuk menjalani hidup. 

 
 

4.1.2.1.2 Klien II (IP) 

4.1.2.1.2.1 Pertemuan 1 

Pada pertemuan 1 dalam konseling ini terjadi tahap involvement yakni tahap 

pembinaan hubungan baik (rappot) dan assessment yang merupakan tahap 

pengidentifikasian masalah. Pertemuan 1 dalam konseling dilaksanakan pada hari 
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Rabu, 16 Januari 2013,  pukul 09.30-10.00 WIB. Untuk lebih jelasnya disajikan 

dalam tabel berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.14 
Proses Konseling Klien IP pada Pertemuan 1 

Tahap Konseling 
Realitas Evaluasi Proses Konseling Perkembangan Klien 

dan UCA 
 
INVOLVEMENT 
 
Membina 
hubungan baik 
dengan klien 
sehingga terjadi 
keakraban, 
empatik dan 
keterbuakaan 
antara konselor 
dan konseli. 

Dalam tahapan ini dilakukan: 
1. Pembinaan hubungan baik (rapport), 

pada awal pembicaraan Klien diajak 
membahas topik netral. 

2. Klien dijelaskan definisi, tujuan, azas-
azas dan tata cara konseling. 

3. Terjadi kesepakatan atau kontrak 
waktu. 

4. Sebelum proses konseling dimulai 
diawali dengan berdoa. 

5. Klien kembali ditanyakan mengenai 
kesiapannya dalam mengikuti proses 
konseling. 

6. Klien mengungkapkan perasaannya 
saat mengikuti proses konseling. 

7. Klien mengungkapkan masalah apa 
yang sedang ia hadapi saat ini. 
 

- Understanding: 
Klien mengerti maksud 
dan tujuan dari 
konseling. 
- Comfort: 
Klien merasa senang ada 
yang mau membantu 
mengatasi masalahnya 
walaupun masih agak 
sedikit canggung dalam 
berinteraksi. 
 
- Action: 
Klien akan terbuka dan 
sukarela untuk 
menceritakan masalah 
yang dihadapinya 

 

 Dari hasil konseling pertemuan 1, dapat dievaluasi bahwa klien memahami 

apa makna konseling dan tujuannya. Meskipun klien sempat merasa bingung dan 

canggung saat mengikuti proses konseling awal, namun klien merasa senang 

karena ia menyadari bahwa dengan mengikuti konseling ini dapat membantunya 
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menghadapi masalah yang ia hadapi saat ini. Klien memiliki harapan bahwa dapat 

terbantu dan terselesaikan masalah yang dialaminya akibat pengabaian orang 

tuanya.  

4.1.2.1.2.2 Pertemuan ke-2 

Pada pertemuan ke-2 dalam konseling ini memasuki tahap wants and needs 

yaitu eksplorasi keinginan, kebutuhan dan persepsi klien terhadap kebutuhan dan 

keinginannya.Pertemuan ke-2 dalam konseling dilaksanakan pada hari Senin, 21 

Januari 2013, pukul 11.30 – 12.00 WIB. Pada pertemuan ke-2 ini, klien 

mengungkapkan semua kebutuhan dan keinginannya. Untuk lebih jelasnya 

disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.15 
Proses Konseling Klien IP pada Pertemuan ke-2 

Tahap 
Konseling 
Realitas 

Evaluasi Proses Konseling Perkembangan Klien dan 
UCA 

WANTS AND 
NEEDS 
 
Pada tahap ini 
klien diajak 
untuk 
mengungkapkan 
segala 
kebutuhan dan 
keinginan klien. 

Pada pertemuan yang kedua ini 
dilakukan: 
1. Konselor bersama klien 

memperdalam rapport sehingga 
klien dapat lebih nyaman 
mengikuti proses konseling. 

2. Klien diajak untuk 
mengungkapkan kebutuhan dan 
keinginannya selama ini. 

3. Klien mengungkapkan segala 
kebutuhan dan harapannya 
mencakup segala aspek, mulai 
terhadap ayah dan ibunya, 
teman-teman dan guru di 
sekolahnya. 

- Understanding: 
Klien memahami bahwa segala 
kebutuhannya selama ini belum 
terpenuhi.   
- Comfort: 
Klien merasa senang dapat 
memahami kebutuhannya. 
- Action: 
Klien akan berusaha lebih 
terbuka dalam mengikuti proses 
konseling berikutnya agar 
permasalahannya cepat teratasi.  

 

Dari hasil konseling pertemuan ke-2, diketahui penyebab utama 

permasalahan klien. Pada pertemuan ini klien mengungkapkan kebutuhannya 
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sebagai seorang anak yang menginginkan perhatian dan kasih sayang dari orang 

tuanya namun belum dapat terpenuhi karena ayah dan ibunya terlalu sibuk 

bekerja. Klien jarang memiliki waktu yang berkualitas dengan ayah dan ibunya. 

Klien jarang atau bahkan tidak pernah berkomunikasi dengan orang tuanya. 

Keadaan klien ini menjadi sumber masalah bagi pemikiran, sikap dan perasaan 

klien. 

4.1.2.1.2.3 Pertemuan ke-3 

Pada pertemuan ke-3 dalam konseling ini yaitu melanjutkan tahap wants 

and needs dan membuat kesepakatan komitmen (getting comitment). Pertemuan 

ke-3 dalam konseling dilaksanakan pada hari Rabu, 23 Januari 2013, pukul 13.00–

13.35 WIB. Pada pertemuan ke-3 ini, klien diajak untuk mendiskusikan 

kebutuhan, keinginan dan persepsi kebutuhannya tersebut menurut dirinya sendiri. 

Setelah klien memahami kebutuhan dan keinginannya maka klien diajak untuk 

berkomitmen. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.16 
Proses Konseling Klien IP pada Pertemuan ke-3 

Tahap 
Konseling 
Realitas 

Evaluasi Proses Konseling Perkembangan Klien 
dan UCA 

WANTS AND 
NEEDS 
 (lanjutan) 
 
Mendiskusikan 
kebutuhan dan 
keinginan klien 
serta persepsi 
klien terhadap 
kebutuhannya 
untuk kemudian 
klien diajak 
untuk membuat 

Pada pertemuan ini, melanjutkan 
tahap sebelumnya yang belum selesai.  
1. Klien diajak untuk mendiskusikan 

kebutuhan dan keinginannya. 
2. Klien mengutarakan persepsinya 

terkait kebutuhannya. 
3. Klien membuat komitmen sebagai 

usaha untuk memenuhi 
kebutuhannya. 
Komitmen tersebut meliputi: 

1. Klien berusaha untuk mempercayai 
bahwa dirinya memiliki kemampuan 

2. Klien berusaha untuk 

- Understanding: 
Klien memahami bahwa 
kebutuhannya yang 
terhambat menjadikan 
sumber permasalahan. 
Klien memahami 
komitmen yang ia buat 
adalah usaha dalam 
memenuhi kebutuhannya 
dan menyelesaikan 
masalahnya.  
- Comfort: 
Klien merasa ragu 



107 
 

 
 

komitmen dalam 
rangka 
pemenuhan 
kebutuhannya. 

menumbuhkan semangat belajar dan 
terus memperbaiki diri 

3. Klien berusaha untuk bisa 
menghadapi kenyataan bahwa 
keadaan orang tuanya dan hal 
tersebut tidak seharusnya 
membuatnya menjadi orang yang 
memiliki self esteem rendah. 

4. Klien berusaha untuk tidak merasa 
rendah diri dan menarik diri dari 
pergaulan. 

5. Klien membangkitkan kemauan 
yang keras karena dengan kemauan 
dapat dikatakan merupakan fondasi 
pertama dan utama untuk 
membangun kepribadian yang kuat, 
termasuk self esteem tinggi. 

6. Klien harus berpikir positif dan 
menyingkirkan pikiran negatif 
dalam membangun self esteem 
tinggi. 

apakah bisa 
melaksanakan 
komitmennya. 
- Action: 
Klien akan berusaha 
menjalankan 
komitmennya. 

 

Hasil konseling tahap ini yaitu klien sudah bisa berkomitmen untuk 

melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati bersama. Klien diberikan 

kesempatan untuk melaksanakan komitmennya. Klien terlihat lebih santai dalam 

mengikuti proses konseling. Saat membuat komitmen, klien terihat ragu untuk 

melaksanakannya. Namun konselor meyakinkan klien bahwa ia dapat 

melaksanakan komitmen tersebut. 

4.1.2.1.2.4 Pertemuan ke-4 

Pada pertemuan ke-4 dalam konseling ini yaitu memasuki tahap direction 

and doing yaitu menanyakan klien apa saja tindakan yang sudah dilakukan klien 

dalam memenuhi kebutuhannya guna menyelesaikan permasalahannya. Konseling 

ini dilakukan pada hari Senin, 28 Januari 2013 pukul 12.50-13.20 WIB . Untuk 

lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut. 
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Tabel 4.17 
Proses Konseling Klien IP pada Pertemuan ke-4 

Tahap 
Konseling 
Realitas 

Evaluasi Proses Konseling Perkembangan Klien 
dan UCA 

DIRECTION 
AND DOING 
 
Eksplorasi tahap 
ini dilakukan 
untuk 
mengetahui apa 
saja yang telah 
dilakukan klien 
guna mencapai 
kebutuhannya.. 

Pada tahap ini, klien diminta untuk 
mengutarakan usaha apa saja yang 
sudah dilakukan klien dalam memenuhi 
kebutuhannya agar permasalahannya 
bisa terselesaikan. 
1. Klien mengungkapkan telah mulai 

menjalankan komitmennya namun 
belum optimal, yaitu usahanya untuk 
menumbuhkan semangat belajar dan 
terus memperbaiki diri. 

2. Klien mengakui jika kendala dalam 
menjalankan komitmen tersebut 
adalah rasa malas dalam diri klien. 
Klien mengaku masih sering 
terpengaruh oleh teman-temannya 
sehingga usaha untuk memperbaiki 
diri masih dirasa susah oleh klien. 
Klien juga menjelaskan apabila 
mengingat bahwa orang tuanya tidak 
memberikan perhatian, tidak 
memberikan kasih sayang, tidak 
mempedulikan prestasinya di 
sekolah membuat klien tidak 
memiliki semangat belajar. 
 

- Understanding: 
Klien memahami bahwa 
dirinya sudah berusaha 
menjalankan komitmen, 
dan itu perlu usaha yang 
keras 
.  
- Comfort: 
Klien merasa bersalah 
karena belum optimal 
dalam menjalankan 
komitmennya. 
 
- Action: 
Klien akan berusaha 
untuk menjalankan 
komitmennya agar 
masalahnya segera 
terselesaikan. 
 

 

Hasil konseling dan observasi menunjukkan bahwa pada pertemuan ke-4 

ini klien menunjukkan beberapa perubahan dari komitmen yang telah disepakati 

bersama. Perubahan yang dilakukan oleh klien sudah cukup bagus walaupun 

belum bisa maksimal tetapi klien telah menyadari sumber permasalahannya dan 

bagaimana cara untuk mengatasinya. Klien akan menjaga jarak dengan teman-

temannya yang memiliki perngaruh negatif terhadap dirinya. 

4.1.2.1.2.5 Pertemuan ke-5 
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Pada pertemuan ke-5 diadakan evaluasi diri klien (self evaluation) dengan 

menanyakan perkembangan klien dalam melaksanakan komitmennya. Pertemuan 

ke-5 konseling dilaksanakan pada hari Kamis, 31 Januari 2013 pukul 12.50 – 

13.20 WIB. Pada pertemuan ke-5 ini, kegiatan yang dilakukan yaitu mengevaluasi 

hasil pelaksanaan lanjutan dari komitmennya tersebut. Untuk lebih jelasnya 

disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.18 
Proses Konseling Klien IP pada Pertemuan ke-5 

Tahap 
Konseling 
Realitas 

Evaluasi Proses Konseling Perkembangan Klien 
dan UCA 

 
SELF 
EVALUATION: 
 
Mengevaluasi 
keefektifan 
usaha atau 
tindakan klien 
dalam 
memenuhi 
kebutuhannya. 

Pada tahap evaluasi diri ini, klien 
diminta untuk mengevaluasi apa yang 
selama ini sudah dilakukan, hasil dalam 
menjalankan komitmennya. 

Tindakan yang sudah dilakukan 
klien dalam memenuhi kebutuhannya 
untuk menyelesaikan masalahnya yaitu 
menjalankan komitmennya: 
1) Memahami kesibukan orang tuanya. 

Klien memahami bahwa kesibukan 
yang selama ini dijalani kedua orang 
tuanya adalah semata-mata untuk 
mencukupi kebutuhan hidup dan 
keperluan anak-anaknya. 

2) Menerima kondisi atau keadaan 
orang tuanya. Klien telah 
memahami keadaan orang tuanya. 
Tidak ada manfaat positif jika klien 
terus menerus memperdebatkan 
kesibukan orang tuanya. Untuk itu 
klien berusaha lapang menerima dan 
memahami kondisi orang tuanya. 

3) Mengambil sisi positif dari 
permasalahan ini. Klien menjadi 
pribadi yang lebih dewasa dan 
mandiri, memikirkan masa depan 
sehingga tidak melakukan hal yang 
dapat merugikan dirinya. 

4) Klien berusaha untuk membuka diri 

- Understanding: 
Klien memahami bahwa 
dirinya sudah lebih baik.  
Klien dapat mengevaluasi 
apa yang sudah ia lakukan 
dalam usahanya untuk 
mengatasi 
permasalahannya. 
 
- Comfort: 
Klien merasa senang 
karena sudah bisa 
memahami dirinya secara 
lebih baik karena 
pemikiran dan sikap klien 
terhadap permasalahannya 
kini telah berubah. Klien 
termotivasi untuk berubah 
lebih baik. 
- Action: 
Klien berjanji akan 
melanjutkan pelaksanaan 
komitmennya. 
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agar dapat bergaul dengan teman-
teman sekelasnya. 

5) Klien membangkitkan kemauan 
yang keras karena dengan kemauan 
dapat dikatakan merupakan fondasi 
pertama dan utama untuk 
membangun kepribadian yang kuat, 
termasuk self esteem tinggi. 

6) Klien harus berpikir positif dan 
menyingkirkan pikiran negatif 
dalam membangun self esteem 
tinggi. 

Hasil konseling dan observasi pada pertemuan ke-5 ini, klien menunjukkan 

beberapa perubahan dari komitmen yang telah disepakati bersama. Keinginan 

klien untuk berubah membuat klien bersemangat dalam melanjutkan pelaksanaan 

komitmennya. 

4.1.2.1.2.6 Pertemuan ke-6 

Pada pertemuan ke-6 adalah pertemuan terakhir karena pada pertemuan ini 

dibahas tahapan yang terakhir dilakukan yaitu Rencana dan Tindakan (planning). 

Konseling dilakukan pada hari Senin, 11 Februari 2013 pada pukul 09.50-10.20 

WIB. Di tahap ini konselor bersama klien membuat rencana tindakan terakhir 

yang diperlukan guna membantu klien memenuhi keinginan dan 

kebutuhannya.Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.19 
Proses Konseling Klien IP pada Pertemuan ke-6 

Tahap 
Konseling 
Realitas 

Evaluasi Proses Konseling Perkembangan Klien 
dan UCA 

 
PLANNING 
 
Membuat 
rencana dan 
tindak lanjut 

Klien pada beberapa pertemuan 
sebelumnya telah mengevaluasi dan 
memahami apa yang menjadi kebutuhan 
dan permasalahannya. Dalam 
pelaksanaan komitmennya klien mengaku 
belum optimal, untuk mengatasinya pada 

- Understanding: 
Klien memahami 
keseluruhan kebutuhan 
dan permasalahannya.  
- Comfort: 
Klien merasa senang 
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jika diperlukan tahap ini klien bersama konselor 
menyusun rencana selanjutnya untuk 
memperlancar pelaksanaan komitmen. 
1. Klien berusaha untuk tidak 

terpengaruh teman-temannya, klien 
harus dapat memilih mana kebiasaan 
dari temannya yang dapat diikuti 
mana yang tidak. 

2. Klien mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler atau kegiatan positif 
lain agar waktunya digunakan untuk 
hal yang positif dan meningkatkan 
prestasi akademiknya. 

3. Jika dalam melaksanakan rencana-
rencananya konseli mengalami 
kendala maka akan dialihtangankan 
kepada guru pembimbing untuk 
ditangani lebih lanjut. 

4. Klien menulis rencana dan komitmen 
awalnya pada sebuah kertas yang di 
tanda tangani klien dan konselor.  

karena sudah bisa 
berubah dan masalahnya 
sudah terentaskan dengan 
usaha yang dilakukannya 
melalui pelaksanaan 
komitmennya. 
- Action: 
Klien berjanji akan 
berusaha selalu merubah 
perilakunya ke arah yang 
lebih baik ditunjukkan 
dengan melaksanakan 
komitmen. 

 Hasil dari pertemuan ke-6 ini klien menunjukkan beberapa perubahan dari 

komitmen yang telah disepakati bersama. Perubahan yang dilakukan oleh klien 

sudah cukup bagus dan klien sudah mulai bersemangat dalam belajar, terus 

memperbaiki diri dan mulai bergaul dengan teman-teman sekelas . Hasil evaluasi 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.20 
Hasil Evaluasi Konseling Klien 2 (IP) 

Penilaian Sebelum konseling Sesudah konseling 
Pemahaman  Klien mengalami self esteem 

rendah karena belum bisa 
memahami keadaan/kesibukan 
orang tuanya. 

Klien sudah memahami dan 
menerima kenyataan tentang 
keadaan ayah dan ibunya. 

Tindakan/ 
tingkah 
laku 

Melakukan hal yang merugikan 
diri sendiri seperti banyak 
melamun, menyendiri, bergaul 
dengan teman yang memberikan 
efek negatif. 

Melakukan hal yang bermanfaat 
untuk dirinya sendiri seperti 
mengisi waktu luang dengan 
belajar, mengikuti les tambahan, 
berani bersosialisasi dengan orang 
lain, dan menjaga jarak dengan 
teman yang memberikan efek 
negatif. 

Perasaan  Merasa malas beraktivitas, 
merasa tertekan dan terbebani 

Merasa senang dan bersemangat 
melaksanakan aktifitas di rumah 
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dengan keadaan/kesibukan 
orang tua. 

atau di sekolah serta memiliki 
semangat untuk menjalani hidup. 

 

4.1.2.1.3 Klien III (MH) 

4.1.2.1.3.1 Pertemuan 1 

Pada pertemuan 1 dalam konseling ini terjadi tahap involvement yakni tahap 

pembinaan hubungan baik (rappot) dan assessment yang merupakan tahap 

pengidentifikasian masalah. Pertemuan 1 dalam konseling dilaksanakan pada hari 

Kamis, 17 Januari 2013,  pukul 08.00-08.30 WIB. Untuk lebih jelasnya disajikan 

dalam tabel berikut.  

Tabel 4.21 
Proses Konseling Klien MH pada Pertemuan 1 

Tahap Konseling 
Realitas Evaluasi Proses Konseling Perkembangan Klien 

dan UCA 
 
INVOLVEMENT 
 
Membina 
hubungan baik 
dengan klien 
sehingga terjadi 
keakraban, 
empatik dan 
keterbuakaan 
antara konselor 
dan konseli. 

Dalam tahapan ini dilakukan: 
1. Pembinaan hubungan baik (rapport), 

pada awal pembicaraan Klien diajak 
membahas topik netral. 

2. Klien dijelaskan definisi, tujuan, azas-
azas dan tata cara konseling. 

3. Terjadi kesepakatan atau kontrak 
waktu. 

4. Sebelum proses konseling dimulai 
diawali dengan berdoa. 

5. Klien kembali ditanyakan mengenai 
kesiapannya dalam mengikuti proses 
konseling. 

6. Klien mengungkapkan perasaannya 
saat mengikuti proses konseling. 

7. Klien mengungkapkan masalah apa 
yang sedang ia hadapi saat ini. 
 

- Understanding: 
Klien mengerti maksud 
dan tujuan dari 
konseling. 
- Comfort: 
Klien merasa senang ada 
yang mau membantu 
mengatasi masalahnya 
walaupun masih agak 
sedikit canggung dalam 
berinteraksi. 
 
- Action: 
Klien akan terbuka dan 
sukarela untuk 
menceritakan masalah 
yang dihadapinya 

 

 Dari hasil konseling pertemuan 1, dapat dievaluasi bahwa klien memahami 

apa makna konseling dan tujuannya. Meskipun klien sempat merasa bingung dan 
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canggung saat mengikuti proses konseling awal, namun klien menyadari bahwa 

dengan mengikuti konseling ini dapat membantunya menghadapi masalah yang ia 

hadapi saat ini. Klien memiliki harapan bahwa dapat terbantu dan terselesaikan 

masalah yang dialaminya akibat pengabaian orang tuanya. Dari hasil observasi 

pada pertemuan ini, klien merasa canggung berhadapan dengan konselor. 

4.1.2.1.3.2 Pertemuan ke-2 

Pada pertemuan ke-2 dalam konseling ini memasuki tahap wants and needs 

yaitu eksplorasi keinginan, kebutuhan dan persepsi klien terhadap kebutuhan dan 

keinginannya.Pertemuan ke-2 dalam konseling dilaksanakan pada hari Senin, 21 

Januari 2013, pukul 12.00 – 12.30 WIB. Pada pertemuan ke-2 ini, klien 

mengungkapkan semua kebutuhan dan keinginannya. Untuk lebih jelasnya 

disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.22 
Proses Konseling Klien MH pada Pertemuan ke-2 

Tahap 
Konseling 
Realitas 

Evaluasi Proses Konseling Perkembangan Klien dan 
UCA 

WANTS AND 
NEEDS 
 
Pada tahap ini 
klien diajak 
untuk 
mengungkapkan 
segala 
kebutuhan dan 
keinginan klien. 

Pada pertemuan yang kedua ini 
dilakukan: 
1. Konselor bersama klien 

memperdalam rapport sehingga 
klien dapat lebih nyaman 
mengikuti proses konseling. 

2. Klien diajak untuk 
mengungkapkan kebutuhan dan 
keinginannya selama ini. 

3. Klien mengungkapkan segala 
kebutuhan dan harapannya 
mencakup segala aspek, mulai 
terhadap ayah dan ibunya, 
teman-teman dan guru di 
sekolahnya. 

- Understanding: 
Klien memahami bahwa segala 
kebutuhannya selama ini belum 
terpenuhi.   
- Comfort: 
Klien merasa senang dapat 
memahami kebutuhannya. 
- Action: 
Klien akan berusaha lebih 
terbuka dalam mengikuti proses 
konseling berikutnya agar 
permasalahannya cepat teratasi.  
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Dari hasil konseling pertemuan ke-2, diketahui penyebab utama 

permasalahan klien. Pada pertemuan ini klien mengungkapkan kebutuhannya 

sebagai seorang anak yang menginginkan perhatian dan kasih sayang dari orang 

tuanya namun belum dapat terpenuhi karena ayah dan ibunya terlalu sibuk 

bekerja. Klien jarang memiliki waktu yang berkualitas dengan ayah dan ibunya. 

Klien jarang atau bahkan tidak pernah berkomunikasi dengan orang tuanya. 

Keadaan klien ini menjadi sumber masalah bagi pemikiran, sikap dan perasaan 

klien. 

4.1.2.1.3.3 Pertemuan ke-3 

Pada pertemuan ke-3 dalam konseling ini yaitu melanjutkan tahap wants 

and needs dan membuat kesepakatan komitmen (getting comitment). Pertemuan 

ke-3 dalam konseling dilaksanakan pada hari Jumat, 25 Januari 2013, pukul 

09.00–09.35 WIB. Pada pertemuan ke-3 ini, klien diajak untuk mendiskusikan 

kebutuhan, keinginan dan persepsi kebutuhannya tersebut menurut dirinya sendiri. 

Setelah klien memahami kebutuhan dan keinginannya maka klien diajak untuk 

berkomitmen. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.23 
Proses Konseling Klien MH pada Pertemuan ke-3 

Tahap 
Konseling 
Realitas 

Evaluasi Proses Konseling Perkembangan Klien 
dan UCA 

WANTS AND 
NEEDS 
 (lanjutan) 
 
Mendiskusikan 
kebutuhan dan 
keinginan klien 
serta persepsi 
klien terhadap 

Pada pertemuan ini, melanjutkan 
tahap sebelumnya yang belum selesai.  
1. Klien diajak untuk mendiskusikan 

kebutuhan dan keinginannya. 
2. Klien mengutarakan persepsinya 

terkait kebutuhannya. 
3. Klien membuat komitmen sebagai 

usaha untuk memenuhi 
kebutuhannya. 

- Understanding: 
Klien memahami bahwa 
kebutuhannya yang 
terhambat menjadikan 
sumber permasalahan. 
Klien memahami 
komitmen yang ia buat 
adalah usaha dalam 
memenuhi kebutuhannya 
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kebutuhannya 
untuk kemudian 
klien diajak 
untuk membuat 
komitmen dalam 
rangka 
pemenuhan 
kebutuhannya. 

Komitmen tersebut meliputi: 
1. Klien berusaha untuk memahami 

keadaan orang tuanya 
2. Klien berusaha untuk lebih 

memahami diri dengan baik 
3. Klien berusaha untuk membuka diri 

agar dapat bergaul dengan teman-
teman sekelasnya 

4. Klien berusaha untuk mengurangi 
atau membiasakan diri untuk tidak 
melakukan self talk  negatif 

5. Klien berusaha untuk membuka diri 
agar dapat bergaul dengan teman-
teman sekelasnya 

6. Klien membangkitkan kemauan 
yang keras karena dengan kemauan 
dapat dikatakan merupakan fondasi 
pertama dan utama untuk 
membangun kepribadian yang kuat, 
termasuk self esteem tinggi. 

7. Klien harus berpikir positif dan 
menyingkirkan pikiran negatif 
dalam membangun self esteem 
tinggi. 

dan menyelesaikan 
masalahnya.  
- Comfort: 
Klien merasa ragu 
apakah bisa 
melaksanakan 
komitmennya. 
- Action: 
Klien akan berusaha 
menjalankan 
komitmennya. 

 

 Hasil konseling tahap ini yaitu klien sudah bisa berkomitmen untuk 

melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati bersama. Klien diberikan 

kesempatan untuk melaksanakan komitmennya. Klien terlihat lebih santai dalam 

mengikuti proses konseling. Saat membuat komitmen, klien terihat ragu untuk 

melaksanakannya. Namun konselor meyakinkan klien bahwa ia dapat 

melaksanakan komitmen tersebut. 

4.1.2.1.3.4 Pertemuan ke-4 

Pada pertemuan ke-4 dalam konseling ini yaitu memasuki tahap direction 

and doing yaitu menanyakan klien apa saja tindakan yang sudah dilakukan klien 

dalam memenuhi kebutuhannya guna menyelesaikan permasalahannya. Konseling 
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ini dilakukan pada hari Selasa, 29 Januari 2013 pukul 12.15-12.45 WIB . Untuk 

lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut. 

 
 

Tabel 4.24 
Proses Konseling Klien MH pada Pertemuan ke-4 

Tahap 
Konseling 
Realitas 

Evaluasi Proses Konseling Perkembangan Klien 
dan UCA 

DIRECTION 
AND DOING 
 
Eksplorasi tahap 
ini dilakukan 
untuk 
mengetahui apa 
saja yang telah 
dilakukan klien 
guna mencapai 
kebutuhannya.. 

Pada tahap ini, klien diminta untuk 
mengutarakan usaha apa saja yang 
sudah dilakukan klien dalam memenuhi 
kebutuhannya agar permasalahannya 
bisa terselesaikan. 
1. Klien mengungkapkan telah mulai 

menjalankan komitmennya namun 
belum optimal, yaitu usahanya untuk 
memahami diri dengan baik dan 
usaha untuk mengurangi atau 
membiasakan diri untuk melakukan 
self talk negatif. 

2. Klien mengakui jika kendala dalam 
menjalankan komitmen tersebut 
adalah belum adanya motivasi dalam 
diri klien. Klien terkadang masih 
butuh penjelasan mengenai tanggung 
jawab dalam melaksanakan 
komitmennya. 
 

- Understanding: 
Klien memahami bahwa 
dirinya sudah berusaha 
menjalankan komitmen, 
dan itu perlu usaha yang 
keras 
.  
- Comfort: 
Klien merasa bersalah 
karena belum optimal 
dalam menjalankan 
komitmennya. 
 
- Action: 
Klien akan berusaha 
untuk menjalankan 
komitmennya agar 
masalahnya segera 
terselesaikan. 
 

 

Hasil konseling dan observasi menunjukkan bahwa pada pertemuan ke-4 

ini klien menunjukkan beberapa perubahan dari komitmen yang telah disepakati 

bersama. Perubahan yang dilakukan oleh klien sudah cukup bagus walaupun 

belum bisa maksimal tetapi klien telah menyadari sumber permasalahannya dan 

bagaimana cara untuk mengatasinya.  

4.1.2.1.3.5 Pertemuan ke-5 
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Pada pertemuan ke-5 diadakan evaluasi diri klien (self evaluation) dengan 

menanyakan perkembangan klien dalam melaksanakan komitmennya. Pertemuan 

ke-5 konseling dilaksanakan pada hari Jumat, 1 Februari 2013 pukul 09.15 – 

09.45 WIB. Pada pertemuan ke-5 ini, kegiatan yang dilakukan yaitu mengevaluasi 

hasil pelaksanaan lanjutan dari komitmennya tersebut. Untuk lebih jelasnya 

disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.25 
Proses Konseling Klien MH pada Pertemuan ke-5 

Tahap 
Konseling 
Realitas 

Evaluasi Proses Konseling Perkembangan Klien 
dan UCA 

 
SELF 
EVALUATION: 
 
Mengevaluasi 
keefektifan 
usaha atau 
tindakan klien 
dalam 
memenuhi 
kebutuhannya. 

Pada tahap evaluasi diri ini, klien 
diminta untuk mengevaluasi apa yang 
selama ini sudah dilakukan, hasil dalam 
menjalankan komitmennya. 

Tindakan yang sudah dilakukan 
klien dalam memenuhi kebutuhannya 
untuk menyelesaikan masalahnya yaitu 
menjalankan komitmennya: 

1) Memahami kesibukan orang tuanya. 
Klien memahami bahwa kesibukan 
yang selama ini dijalani kedua orang 
tuanya adalah semata-mata untuk 
mencukupi kebutuhan hidup dan 
keperluan anak-anaknya. 

2) Menerima kondisi atau keadaan 
orang tuanya. Klien telah 
memahami keadaan orang tuanya. 
Tidak ada manfaat positif jika klien 
terus menerus memperdebatkan 
kesibukan orang tuanya. Untuk itu 
klien berusaha lapang menerima dan 
memahami kondisi orang tuanya. 

3) Mengambil sisi positif dari 
permasalahan ini. Klien menjadi 
pribadi yang lebih dewasa dan 
mandiri, memikirkan masa depan 
sehingga tidak melakukan hal yang 
dapat merugikan dirinya. 

4) Klien berusaha untuk membuka diri 

- Understanding: 
Klien memahami bahwa 
dirinya sudah lebih baik.  
Klien dapat mengevaluasi 
apa yang sudah ia lakukan 
dalam usahanya untuk 
mengatasi 
permasalahannya. 
 
- Comfort: 
Klien merasa senang 
karena sudah bisa 
memahami dirinya secara 
lebih baik karena 
pemikiran dan sikap klien 
terhadap permasalahannya 
kini telah berubah. Klien 
termotivasi untuk berubah 
lebih baik. 
 
- Action: 
Klien berjanji akan 
melanjutkan pelaksanaan 
komitmennya. 
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agar dapat bergaul dengan teman-
teman sekelasnya. 

5) Klien membangkitkan kemauan 
yang keras karena dengan kemauan 
dapat dikatakan merupakan fondasi 
pertama dan utama untuk 
membangun kepribadian yang kuat, 
termasuk self esteem tinggi. 

6) Klien harus berpikir positif dan 
menyingkirkan pikiran negatif 
dalam membangun self esteem 
tinggi. 

 

Hasil konseling dan observasi pada pertemuan ke-5 ini, klien menunjukkan 

beberapa perubahan dari komitmen yang telah disepakati bersama. Keinginan 

klien untuk berubah membuat klien bersemangat dalam melanjutkan pelaksanaan 

komitmennya. 

4.1.2.1.3.6 Pertemuan ke-6 

Pada pertemuan ke-6 adalah pertemuan terakhir karena pada pertemuan ini 

dibahas tahapan yang terakhir dilakukan yaitu Rencana dan Tindakan (planning). 

Konseling dilakukan pada hari Selasa, 12 Februari 2013 pada pukul 09.15-09.45 

WIB. Di tahap ini konselor bersama klien membuat rencana tindakan terakhir 

yang diperlukan guna membantu klien memenuhi keinginan dan 

kebutuhannya.Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.26 
Proses Konseling Klien MH pada Pertemuan ke-6 

Tahap 
Konseling 
Realitas 

Evaluasi Proses Konseling Perkembangan Klien 
dan UCA 

 
PLANNING 
 
Membuat 
rencana dan 

Klien pada beberapa pertemuan 
sebelumnya telah mengevaluasi dan 
memahami apa yang menjadi kebutuhan 
dan permasalahannya. Dalam 
pelaksanaan komitmennya klien mengaku 

- Understanding: 
Klien memahami 
keseluruhan kebutuhan 
dan permasalahannya.  
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tindak lanjut 
jika diperlukan 

belum optimal, untuk mengatasinya pada 
tahap ini klien bersama konselor 
menyusun rencana selanjutnya untuk 
memperlancar pelaksanaan komitmen. 
1. Klien berusaha membuka komunikasi 

dengan ayah dan ibunya, sering 
menyapa dan bercengkrama. 

2. Klien mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler atau kegiatan positif 
lain agar waktunya digunakan untuk 
hal yang positif dan meningkatkan 
prestasi akademiknya. 

3. Jika dalam melaksanakan rencana-
rencananya konseli mengalami 
kendala maka akan dialihtangankan 
kepada guru pembimbing untuk 
ditangani lebih lanjut. 

4. Klien menulis rencana dan komitmen 
awalnya pada sebuah kertas yang di 
tanda tangani klien dan konselor.  

- Comfort: 
Klien merasa senang 
karena sudah bisa 
berubah dan masalahnya 
sudah terentaskan dengan 
usaha yang dilakukannya 
melalui pelaksanaan 
komitmennya. 
 
- Action: 
Klien berjanji akan 
berusaha selalu merubah 
perilakunya ke arah yang 
lebih baik ditunjukkan 
dengan melaksanakan 
komitmen. 

 Hasil dari pertemuan ke-6 ini klien menunjukkan beberapa perubahan dari 

komitmen yang telah disepakati bersama. Perubahan yang dilakukan oleh klien 

sudah cukup bagus dan klien sudah mulai memahami diri dengan baik, mulai 

bergaul dengan teman-teman sekelas dan mulai mengurangi/ membiasakan diri 

untuk tidak melakukan self talk negatif. Hasil evaluasi dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 4.27 
Hasil Evaluasi Konseling Klien 3 (MH) 

Penilaian Sebelum konseling Sesudah konseling 
Pemahaman  Klien mengalami self esteem 

rendah karena belum bisa 
memahami keadaan/kesibukan 
orang tuanya. 

Klien sudah memahami dan 
menerima kenyataan tentang 
keadaan ayah dan ibunya. 

Tindakan/ 
tingkah 
laku 

Melakukan hal yang merugikan 
diri sendiri seperti menolak 
bergaul dengan orang lain/ lebih 
suka menyendiri, tidak memiliki 
keyakinan akan kemampuan diri 
sendiri dan sering melakukan 
self talk negatif. 

Melakukan hal yang bermanfaat 
untuk dirinya sendiri seperti 
mengisi waktu luang dengan 
belajar, mengikuti les tambahan, 
berani bersosialisasi dengan orang 
lain, dan membiasakan diri untuk 
tidak melakukan self talk negatif. 
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Perasaan  Merasa malas beraktivitas, 
merasa tertekan dan terbebani 
dengan keadaan/kesibukan 
orang tua. 

Merasa senang dan bersemangat 
melaksanakan aktifitas di rumah 
atau di sekolah serta memiliki 
semangat untuk menjalani hidup. 

 

4.1.2.1.4 Klien IV (NB) 

4.1.2.1.4.1 Pertemuan 1 

Pada pertemuan 1 dalam konseling ini terjadi tahap involvement yakni tahap 

pembinaan hubungan baik (rappot) dan assessment yang merupakan tahap 

pengidentifikasian masalah. Pertemuan 1 dalam konseling dilaksanakan pada hari 

Kamis, 17 Januari 2013,  pukul 08.00-08.30 WIB. Untuk lebih jelasnya disajikan 

dalam tabel berikut.  

 

Tabel 4.28 
Proses Konseling Klien NB pada Pertemuan 1 

Tahap Konseling 
Realitas Evaluasi Proses Konseling Perkembangan Klien 

dan UCA 
 
INVOLVEMENT 
 
Membina 
hubungan baik 
dengan klien 
sehingga terjadi 
keakraban, 
empatik dan 
keterbuakaan 
antara konselor 
dan konseli. 

Dalam tahapan ini dilakukan: 
1. Pembinaan hubungan baik (rapport), 

pada awal pembicaraan Klien diajak 
membahas topik netral. 

2. Klien dijelaskan definisi, tujuan, azas-
azas dan tata cara konseling. 

3. Terjadi kesepakatan atau kontrak 
waktu. 

4. Sebelum proses konseling dimulai 
diawali dengan berdoa. 

5. Klien kembali ditanyakan mengenai 
kesiapannya dalam mengikuti proses 
konseling. 

6. Klien mengungkapkan perasaannya 
saat mengikuti proses konseling. 

7. Klien mengungkapkan masalah apa 
yang sedang ia hadapi saat ini. 
 

- Understanding: 
Klien mengerti maksud 
dan tujuan dari 
konseling. 
 
- Comfort: 
Klien merasa senang ada 
yang mau membantu 
mengatasi masalahnya 
walaupun masih agak 
sedikit canggung dalam 
berinteraksi. 
 
- Action: 
Klien akan terbuka dan 
sukarela untuk 
menceritakan masalah 
yang dihadapinya 
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 Dari hasil konseling pertemuan 1, dapat dievaluasi bahwa klien memahami 

apa makna konseling dan tujuannya. Meskipun klien sempat merasa bingung dan 

canggung saat mengikuti proses konseling awal, namun klien menyadari bahwa 

dengan mengikuti konseling ini dapat membantunya menghadapi masalah yang ia 

hadapi saat ini. Klien memiliki harapan bahwa dapat terbantu dan terselesaikan 

masalah yang dialaminya akibat pengabaian orang tuanya. Dari hasil observasi 

pada pertemuan ini, klien merasa canggung berhadapan dengan konselor. 

 

 

4.1.2.1.4.2 Pertemuan ke-2 

Pada pertemuan ke-2 dalam konseling ini memasuki tahap wants and needs 

yaitu eksplorasi keinginan, kebutuhan dan persepsi klien terhadap kebutuhan dan 

keinginannya.Pertemuan ke-2 dalam konseling dilaksanakan pada hari Selasa, 22 

Januari 2013, pukul 11.00 – 11.30 WIB. Pada pertemuan ke-2 ini, klien 

mengungkapkan semua kebutuhan dan keinginannya. Untuk lebih jelasnya 

disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.29 
Proses Konseling Klien NB pada Pertemuan ke-2 

Tahap 
Konseling 
Realitas 

Evaluasi Proses Konseling Perkembangan Klien dan 
UCA 

WANTS AND 
NEEDS 
 
Pada tahap ini 
klien diajak 
untuk 
mengungkapkan 
segala 
kebutuhan dan 

Pada pertemuan yang kedua ini 
dilakukan: 
1. Konselor bersama klien 

memperdalam rapport sehingga 
klien dapat lebih nyaman 
mengikuti proses konseling. 

2. Klien diajak untuk 
mengungkapkan kebutuhan dan 
keinginannya selama ini. 

- Understanding: 
Klien memahami bahwa segala 
kebutuhannya selama ini belum 
terpenuhi.   
- Comfort: 
Klien merasa senang dapat 
memahami kebutuhannya. 
- Action: 
Klien akan berusaha lebih 
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keinginan klien. 3. Klien mengungkapkan segala 
kebutuhan dan harapannya 
mencakup segala aspek, mulai 
terhadap ayah dan ibunya, 
teman-teman dan guru di 
sekolahnya. 

terbuka dalam mengikuti proses 
konseling berikutnya agar 
permasalahannya cepat teratasi.  

 

Dari hasil konseling pertemuan ke-2, diketahui penyebab utama 

permasalahan klien. Pada pertemuan ini klien mengungkapkan kebutuhannya 

sebagai seorang anak yang menginginkan perhatian dan kasih sayang dari orang 

tuanya namun belum dapat terpenuhi karena ayah dan ibunya terlalu sibuk 

bekerja. Klien jarang memiliki waktu yang berkualitas dengan ayah dan ibunya. 

Klien jarang atau bahkan tidak pernah berkomunikasi dengan orang tuanya. 

Keadaan klien ini menjadi sumber masalah bagi pemikiran, sikap dan perasaan 

klien. 

4.1.2.1.4.3 Pertemuan ke-3 

Pada pertemuan ke-3 dalam konseling ini yaitu melanjutkan tahap wants 

and needs dan membuat kesepakatan komitmen (getting comitment). Pertemuan 

ke-3 dalam konseling dilaksanakan pada hari Jumat, 25 Januari 2013, pukul 

09.45–10.20 WIB. Pada pertemuan ke-3 ini, klien diajak untuk mendiskusikan 

kebutuhan, keinginan dan persepsi kebutuhannya tersebut menurut dirinya sendiri. 

Setelah klien memahami kebutuhan dan keinginannya maka klien diajak untuk 

berkomitmen. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.30 
Proses Konseling Klien NB pada Pertemuan ke-3 

Tahap 
Konseling 
Realitas 

Evaluasi Proses Konseling Perkembangan Klien 
dan UCA 

WANTS AND Pada pertemuan ini, melanjutkan - Understanding: 
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NEEDS 
 (lanjutan) 
 
Mendiskusikan 
kebutuhan dan 
keinginan klien 
serta persepsi 
klien terhadap 
kebutuhannya 
untuk kemudian 
klien diajak 
untuk membuat 
komitmen dalam 
rangka 
pemenuhan 
kebutuhannya. 

tahap sebelumnya yang belum selesai.  
1. Klien diajak untuk mendiskusikan 

kebutuhan dan keinginannya. 
2. Klien mengutarakan persepsinya 

terkait kebutuhannya. 
3. Klien membuat komitmen sebagai 

usaha untuk memenuhi 
kebutuhannya. 
Komitmen tersebut meliputi: 

1. Klien berusaha untuk memahami 
keadaan orang tuanya 

2. Klien berusaha untuk memahami 
kesibukan orang tuanya 

3. Klien berusaha untuk 
menumbuhkan semangat dalam 
belajar 

4. Klien berusaha untuk memperbaiki 
diri dengan tidak menyepelekan 
tugas yang diberikan oleh guru dan 
menyesuaikan diri dengan peraturan 
sekolah dengan baik.Klien berusaha 
untuk membuka diri agar dapat 
bergaul dengan teman-teman 
sekelasnya. 

5. Klien membangkitkan kemauan 
yang keras karena dengan kemauan 
dapat dikatakan merupakan fondasi 
pertama dan utama untuk 
membangun kepribadian yang kuat, 
termasuk self esteem tinggi. 

6. Klien harus berpikir positif dan 
menyingkirkan pikiran negatif 
dalam membangun self esteem 
tinggi. 

Klien memahami bahwa 
kebutuhannya yang 
terhambat menjadikan 
sumber permasalahan. 
Klien memahami 
komitmen yang ia buat 
adalah usaha dalam 
memenuhi kebutuhannya 
dan menyelesaikan 
masalahnya. 
  
- Comfort: 
Klien merasa ragu 
apakah bisa 
melaksanakan 
komitmennya. 
 
- Action: 
Klien akan berusaha 
menjalankan 
komitmennya. 

 

 Hasil konseling tahap ini yaitu klien sudah bisa berkomitmen untuk 

melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati bersama. Klien diberikan 

kesempatan untuk melaksanakan komitmennya. Klien terlihat lebih santai dalam 

mengikuti proses konseling. Saat membuat komitmen, klien terihat ragu untuk 
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melaksanakannya. Namun konselor meyakinkan klien bahwa ia dapat 

melaksanakan komitmen tersebut. 

4.1.2.1.4.4 Pertemuan ke-4 

Pada pertemuan ke-4 dalam konseling ini yaitu memasuki tahap direction 

and doing yaitu menanyakan klien apa saja tindakan yang sudah dilakukan klien 

dalam memenuhi kebutuhannya guna menyelesaikan permasalahannya. Konseling 

ini dilakukan pada hari Selasa, 29 Januari 2013 pukul 12.50-13.20 WIB . Untuk 

lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.31 
Proses Konseling Klien NB pada Pertemuan ke-4 

Tahap 
Konseling 
Realitas 

Evaluasi Proses Konseling Perkembangan Klien 
dan UCA 

DIRECTION 
AND DOING 
 
Eksplorasi tahap 
ini dilakukan 
untuk 
mengetahui apa 
saja yang telah 
dilakukan klien 
guna mencapai 
kebutuhannya.. 

Pada tahap ini, klien diminta untuk 
mengutarakan usaha apa saja yang 
sudah dilakukan klien dalam memenuhi 
kebutuhannya agar permasalahannya 
bisa terselesaikan. 
1. Klien mengungkapkan telah mulai 

menjalankan komitmennya namun 
belum optimal.  

2. Klien mengakui jika kendala dalam 
menjalankan komitmen tersebut 
adalah belum adanya motivasi dalam 
diri klien. Klien terkadang masih 
butuh penjelasan mengenai tanggung 
jawab dalam melaksanakan 
komitmennya. 
 

- Understanding: 
Klien memahami bahwa 
dirinya sudah berusaha 
menjalankan komitmen, 
dan itu perlu usaha yang 
keras 
.  
- Comfort: 
Klien merasa bersalah 
karena belum optimal 
dalam menjalankan 
komitmennya. 
 
- Action: 
Klien akan berusaha 
untuk menjalankan 
komitmennya agar 
masalahnya segera 
terselesaikan. 
 

 Hasil konseling dan observasi menunjukkan bahwa pada pertemuan ke-4 

ini klien menunjukkan beberapa perubahan dari komitmen yang telah disepakati 



125 
 

 
 

bersama. Perubahan yang dilakukan oleh klien sudah cukup bagus walaupun 

belum bisa maksimal tetapi klien telah menyadari sumber permasalahannya dan 

bagaimana cara untuk mengatasinya.  

4.1.2.1.4.5 Pertemuan ke-5 

Pada pertemuan ke-5 diadakan evaluasi diri klien (self evaluation) dengan 

menanyakan perkembangan klien dalam melaksanakan komitmennya. Pertemuan 

ke-5 konseling dilaksanakan pada hari Jumat, 1 Februari 2013 pukul 09.50 – 

10.20 WIB. Pada pertemuan ke-5 ini, kegiatan yang dilakukan yaitu mengevaluasi 

hasil pelaksanaan lanjutan dari komitmennya tersebut. Untuk lebih jelasnya 

disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.32 
Proses Konseling Klien NB pada Pertemuan ke-5 

Tahap 
Konseling 
Realitas 

Evaluasi Proses Konseling Perkembangan Klien 
dan UCA 

 
SELF 
EVALUATION: 
 
Mengevaluasi 
keefektifan 
usaha atau 
tindakan klien 
dalam 
memenuhi 
kebutuhannya. 

Pada tahap evaluasi diri ini, klien 
diminta untuk mengevaluasi apa yang 
selama ini sudah dilakukan, hasil dalam 
menjalankan komitmennya. 

Tindakan yang sudah dilakukan 
klien dalam memenuhi kebutuhannya 
untuk menyelesaikan masalahnya yaitu 
menjalankan komitmennya: 
1) Memahami kesibukan orang tuanya. 

Klien memahami bahwa kesibukan 
yang selama ini dijalani kedua orang 
tuanya adalah semata-mata untuk 
mencukupi kebutuhan hidup dan 
keperluan anak-anaknya. 

2) Menerima kondisi atau keadaan 
orang tuanya. Klien telah 
memahami keadaan orang tuanya. 
Tidak ada manfaat positif jika klien 
terus menerus memperdebatkan 
kesibukan orang tuanya. Untuk itu 
klien berusaha lapang menerima dan 

- Understanding: 
Klien memahami bahwa 
dirinya sudah lebih baik.  
Klien dapat mengevaluasi 
apa yang sudah ia lakukan 
dalam usahanya untuk 
mengatasi 
permasalahannya. 
 
- Comfort: 
Klien merasa senang 
karena sudah bisa 
memahami dirinya secara 
lebih baik karena 
pemikiran dan sikap klien 
terhadap permasalahannya 
kini telah berubah. Klien 
termotivasi untuk berubah 
lebih baik. 
 
- Action: 
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memahami kondisi orang tuanya. 
3) Klien berusaha untuk 

menumbuhkan semangat dalam 
belajar. 

4) Klien berusaha untuk memperbaiki 
diri dengan tidak menyepelekan 
tugas yang diberikan oleh guru dan 
menyesuaikan diri dengan peraturan 
sekolah dengan baik.Klien berusaha 
untuk membuka diri agar dapat 
bergaul dengan teman-teman 
sekelasnya. 

5) Klien membangkitkan kemauan 
yang keras karena dengan kemauan 
dapat dikatakan merupakan fondasi 
pertama dan utama untuk 
membangun kepribadian yang kuat, 
termasuk self esteem tinggi. 

6) Klien harus berpikir positif dan 
menyingkirkan pikiran negatif 
dalam membangun self esteem 
tinggi. 

 

Klien berjanji akan 
melanjutkan pelaksanaan 
komitmennya. 
 

Hasil konseling dan observasi pada pertemuan ke-5 ini, klien menunjukkan 

beberapa perubahan dari komitmen yang telah disepakati bersama. Keinginan 

klien untuk berubah membuat klien bersemangat dalam melanjutkan pelaksanaan 

komitmennya. 

4.1.2.1.4.6 Pertemuan ke-6 

Pada pertemuan ke-6 adalah pertemuan terakhir karena pada pertemuan ini 

dibahas tahapan yang terakhir dilakukan yaitu Rencana dan Tindakan (planning). 

Konseling dilakukan pada hari Selasa, 12 Februari 2013 pada pukul 09.15-09.45 

WIB. Di tahap ini konselor bersama klien membuat rencana tindakan terakhir 

yang diperlukan guna membantu klien memenuhi keinginan dan 

kebutuhannya.Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut. 
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Tabel 4.33 

Proses Konseling Klien NB pada Pertemuan ke-6 
Tahap 

Konseling 
Realitas 

Evaluasi Proses Konseling Perkembangan Klien 
dan UCA 

 
PLANNING 
 
Membuat 
rencana dan 
tindak lanjut 
jika diperlukan 

Klien pada beberapa pertemuan 
sebelumnya telah mengevaluasi dan 
memahami apa yang menjadi kebutuhan 
dan permasalahannya. Dalam 
pelaksanaan komitmennya klien mengaku 
belum optimal, untuk mengatasinya pada 
tahap ini klien bersama konselor 
menyusun rencana selanjutnya untuk 
memperlancar pelaksanaan komitmen. 
1. Klien berusaha membuka komunikasi 

dengan ayah dan ibunya, sering 
menyapa dan bercengkrama. 

2. Klien mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler atau kegiatan positif 
lain agar waktunya digunakan untuk 
hal yang positif dan meningkatkan 
prestasi akademiknya. 

3. Jika dalam melaksanakan rencana-
rencananya konseli mengalami 
kendala maka akan dialihtangankan 
kepada guru pembimbing untuk 
ditangani lebih lanjut. 

4. Klien menulis rencana dan komitmen 
awalnya pada sebuah kertas yang di 
tanda tangani klien dan konselor.  

- Understanding: 
Klien memahami 
keseluruhan kebutuhan 
dan permasalahannya.  
 
- Comfort: 
Klien merasa senang 
karena sudah bisa 
berubah dan masalahnya 
sudah terentaskan dengan 
usaha yang dilakukannya 
melalui pelaksanaan 
komitmennya. 
 
- Action: 
Klien berjanji akan 
berusaha selalu merubah 
perilakunya ke arah yang 
lebih baik ditunjukkan 
dengan melaksanakan 
komitmen. 

 Hasil dari pertemuan ke-6 ini klien menunjukkan beberapa perubahan dari 

komitmen yang telah disepakati bersama. Perubahan yang dilakukan oleh klien 

sudah cukup bagus dan klien sudah memiliki semangat belajar, mulai bergaul 

dengan teman-teman sekelas dan mulai memperbaiki diri, tidak menyepelekan 

tugas yang diberikan guru dan mampu menyesuaikan diri dengan peraturan 

sekolah. Hasil evaluasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 4.34 
Hasil Evaluasi Konseling Klien Pertama (NB) 

Penilaian Sebelum konseling Sesudah konseling 
Pemahaman  Klien mengalami self esteem 

rendah karena belum bisa 
memahami keadaan/kesibukan 
orang tuanya. 

Klien sudah memahami dan 
menerima kenyataan tentang 
keadaan ayah dan ibunya. 

Tindakan/ 
tingkah 
laku 

Melakukan hal yang merugikan 
diri sendiri seperti menolak 
bergaul dengan orang lain/ lebih 
suka menyendiri, sering 
menyepelekan tugas yang 
diberikan guru, dan sulit 
menyesuaikan dengan peraturan 
sekolah. 

Melakukan hal yang bermanfaat 
untuk dirinya sendiri seperti 
mengisi waktu luang dengan 
belajar, mengikuti les tambahan, 
berani bersosialisasi dengan orang 
lain, dan mampu memperbaiki diri 
dengan tidak menyepelekan tugas 
dan mampu menyesuaikan diri 
dengan peraturan sekolah. 

Perasaan  Merasa malas beraktivitas, 
merasa tertekan dan terbebani 
dengan keadaan/kesibukan 
orang tua. 

Merasa senang dan bersemangat 
melaksanakan aktifitas di rumah 
atau di sekolah serta memiliki 
semangat untuk menjalani hidup. 

 

4.1.2.1.5 Klien V (RS) 

4.1.2.1.5.1 Pertemuan 1 

Pada pertemuan 1 dalam konseling ini terjadi tahap involvement yakni tahap 

pembinaan hubungan baik (rappot) dan assessment yang merupakan tahap 

pengidentifikasian masalah. Pertemuan 1 dalam konseling dilaksanakan pada hari 

Jumat, 18 Januari 2013,  pukul 09.30-10.00 WIB. Untuk lebih jelasnya disajikan 

dalam tabel berikut.  

Tabel 4.35 
Proses Konseling Klien RS pada Pertemuan 1 

Tahap Konseling 
Realitas Evaluasi Proses Konseling Perkembangan Klien 

dan UCA 
 
INVOLVEMENT 
 
Membina 
hubungan baik 
dengan klien 

Dalam tahapan ini dilakukan: 
1. Pembinaan hubungan baik (rapport), 

pada awal pembicaraan Klien diajak 
membahas topik netral. 

2. Klien dijelaskan definisi, tujuan, azas-
azas dan tata cara konseling. 

- Understanding: 
Klien mengerti maksud 
dan tujuan dari 
konseling. 
 
- Comfort: 
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sehingga terjadi 
keakraban, 
empatik dan 
keterbuakaan 
antara konselor 
dan konseli. 

3. Terjadi kesepakatan atau kontrak 
waktu. 

4. Sebelum proses konseling dimulai 
diawali dengan berdoa. 

5. Klien kembali ditanyakan mengenai 
kesiapannya dalam mengikuti proses 
konseling. 

6. Klien mengungkapkan perasaannya 
saat mengikuti proses konseling. 

7. Klien mengungkapkan masalah apa 
yang sedang ia hadapi saat ini. 
 

Klien merasa senang ada 
yang mau membantu 
mengatasi masalahnya 
walaupun masih agak 
sedikit canggung dalam 
berinteraksi. 
 
- Action: 
Klien akan terbuka dan 
sukarela untuk 
menceritakan masalah 
yang dihadapinya 

 

 Dari hasil konseling pertemuan 1, dapat dievaluasi bahwa klien memahami 

apa makna konseling dan tujuannya. Meskipun klien sempat merasa bingung dan 

canggung saat mengikuti proses konseling awal, namun klien menyadari bahwa 

dengan mengikuti konseling ini dapat membantunya menghadapi masalah yang ia 

hadapi saat ini. Klien memiliki harapan bahwa dapat terbantu dan terselesaikan 

masalah yang dialaminya akibat pengabaian orang tuanya. Dari hasil observasi 

pada pertemuan ini, klien merasa canggung berhadapan dengan konselor. 

4.1.2.1.5.2 Pertemuan ke-2 

Pada pertemuan ke-2 dalam konseling ini memasuki tahap wants and needs 

yaitu eksplorasi keinginan, kebutuhan dan persepsi klien terhadap kebutuhan dan 

keinginannya.Pertemuan ke-2 dalam konseling dilaksanakan pada hari Selasa, 22 

Januari 2013, pukul 11.30 – 12.00 WIB. Pada pertemuan ke-2 ini, klien 

mengungkapkan semua kebutuhan dan keinginannya. Untuk lebih jelasnya 

disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.36 
Proses Konseling Klien RS pada Pertemuan ke-2 

Tahap 
Konseling Evaluasi Proses Konseling Perkembangan Klien dan 

UCA 
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Realitas 
WANTS AND 
NEEDS 
 
Pada tahap ini 
klien diajak 
untuk 
mengungkapkan 
segala 
kebutuhan dan 
keinginan klien. 

Pada pertemuan yang kedua ini 
dilakukan: 
1. Konselor bersama klien 

memperdalam rapport sehingga 
klien dapat lebih nyaman 
mengikuti proses konseling. 

2. Klien diajak untuk 
mengungkapkan kebutuhan dan 
keinginannya selama ini. 

3. Klien mengungkapkan segala 
kebutuhan dan harapannya 
mencakup segala aspek, mulai 
terhadap ayah dan ibunya, 
teman-teman dan guru di 
sekolahnya. 

- Understanding: 
Klien memahami bahwa segala 
kebutuhannya selama ini belum 
terpenuhi.   
- Comfort: 
Klien merasa senang dapat 
memahami kebutuhannya. 
- Action: 
Klien akan berusaha lebih 
terbuka dalam mengikuti proses 
konseling berikutnya agar 
permasalahannya cepat teratasi.  

 

Dari hasil konseling pertemuan ke-2, diketahui penyebab utama 

permasalahan klien. Pada pertemuan ini klien mengungkapkan kebutuhannya 

sebagai seorang anak yang menginginkan perhatian dan kasih sayang dari orang 

tuanya namun belum dapat terpenuhi karena ayah dan ibunya terlalu sibuk 

bekerja. Klien jarang memiliki waktu yang berkualitas dengan ayah dan ibunya. 

Klien jarang atau bahkan tidak pernah berkomunikasi dengan orang tuanya. 

Keadaan klien ini menjadi sumber masalah bagi pemikiran, sikap dan perasaan 

klien. 

4.1.2.1.5.3 Pertemuan ke-3 

Pada pertemuan ke-3 dalam konseling ini yaitu melanjutkan tahap wants 

and needs dan membuat kesepakatan komitmen (getting comitment). Pertemuan 

ke-3 dalam konseling dilaksanakan pada hari Sabtu, 26 Januari 2013, pukul 

11.00–11.35 WIB. Pada pertemuan ke-3 ini, klien diajak untuk mendiskusikan 

kebutuhan, keinginan dan persepsi kebutuhannya tersebut menurut dirinya sendiri. 
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Setelah klien memahami kebutuhan dan keinginannya maka klien diajak untuk 

berkomitmen. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut. 

 

 

Tabel 4.37 
Proses Konseling Klien RS pada Pertemuan ke-3 

Tahap 
Konseling 
Realitas 

Evaluasi Proses Konseling Perkembangan Klien 
dan UCA 

WANTS AND 
NEEDS 
 (lanjutan) 
 
Mendiskusikan 
kebutuhan dan 
keinginan klien 
serta persepsi 
klien terhadap 
kebutuhannya 
untuk kemudian 
klien diajak 
untuk membuat 
komitmen dalam 
rangka 
pemenuhan 
kebutuhannya. 

Pada pertemuan ini, melanjutkan 
tahap sebelumnya yang belum selesai.  
1. Klien diajak untuk mendiskusikan 

kebutuhan dan keinginannya. 
2. Klien mengutarakan persepsinya 

terkait kebutuhannya. 
3. Klien membuat komitmen sebagai 

usaha untuk memenuhi 
kebutuhannya. 
Komitmen tersebut meliputi: 

1. Klien berusaha memahami situasi 
dan kondisi orang tuanya. 

2. Klien berusaha mengerti pekerjaan/ 
kesibukan orang tuanya. 

3. Klien berusaha untuk bisa 
memahami keadaan orang tuanya 
dan hal tersebut tidak seharusnya 
membuatnya menjadi orang yang 
memiliki self esteem rendah. 

1. Klien berusaha untuk tidak merasa 
rendah diri dan menarik diri dari 
pergaulan. 

2. Klien berusaha untuk 
menumbuhkan semangat belajar dan 
berusaha untuk memperbaiki diri. 

3. Klien membangkitkan kemauan 
yang keras karena dengan kemauan 
dapat dikatakan merupakan fondasi 
pertama dan utama untuk 
membangun kepribadian yang kuat, 
termasuk self esteem tinggi. 

4. Klien harus berpikir positif dan 
menyingkirkan pikiran negatif 

- Understanding: 
Klien memahami bahwa 
kebutuhannya yang 
terhambat menjadikan 
sumber permasalahan. 
Klien memahami 
komitmen yang ia buat 
adalah usaha dalam 
memenuhi kebutuhannya 
dan menyelesaikan 
masalahnya. 
  
- Comfort: 
Klien merasa lega dan 
senang karena ada arahan 
yang jelas mengenai apa 
yang harus ia perbuat. 
 
- Action: 
Klien akan berusaha 
menjalankan 
komitmennya. 
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dalam membangun self esteem 
tinggi. 

 

 Hasil konseling tahap ini yaitu klien sudah bisa berkomitmen untuk 

melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati bersama. Klien diberikan 

kesempatan untuk melaksanakan komitmennya. Klien terlihat lebih santai dalam 

mengikuti proses konseling. Saat membuat komitmen, klien terihat bersemangat 

untuk melaksanakan komitmennya. 

4.1.2.1.5.4 Pertemuan ke-4 

Pada pertemuan ke-4 dalam konseling ini yaitu memasuki tahap direction 

and doing yaitu menanyakan klien apa saja tindakan yang sudah dilakukan klien 

dalam memenuhi kebutuhannya guna menyelesaikan permasalahannya. Konseling 

ini dilakukan pada hari Rabu, 30 Januari 2013 pukul 11.30-12.00 WIB . Untuk 

lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.38 
Proses Konseling Klien RS pada Pertemuan ke-4 

Tahap 
Konseling 
Realitas 

Evaluasi Proses Konseling Perkembangan Klien 
dan UCA 

DIRECTION 
AND DOING 
 
Eksplorasi tahap 
ini dilakukan 
untuk 
mengetahui apa 
saja yang telah 
dilakukan klien 
guna mencapai 
kebutuhannya.. 

Pada tahap ini, klien diminta untuk 
mengutarakan usaha apa saja yang 
sudah dilakukan klien dalam memenuhi 
kebutuhannya agar permasalahannya 
bisa terselesaikan. 
1. Klien mengungkapkan telah mulai 

menjalankan komitmennya namun 
belum optimal, yaitu usahanya untuk 
bisa memahami keadaan orang 
tuanya. 

2. Klien mengakui jika kendala dalam 
menjalankan komitmen tersebut 
adalah karena terkadang klien 
merasa iri dengan keadaan hidup 
teman-temannya yang menurut klien 

- Understanding: 
Klien memahami bahwa 
dirinya sudah berusaha 
menjalankan komitmen, 
dan itu perlu usaha yang 
keras 
.  
- Comfort: 
Klien merasa bersalah 
karena belum optimal 
dalam menjalankan 
komitmennya. 
 
- Action: 
Klien akan berusaha 
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lebih beruntung dari dirinya.  
 

untuk menjalankan 
komitmennya agar 
masalahnya segera 
terselesaikan. 
 

 

Hasil konseling dan observasi menunjukkan bahwa pada pertemuan ke-4 

ini klien menunjukkan beberapa perubahan dari komitmen yang telah disepakati 

bersama. Perubahan yang dilakukan oleh klien sudah cukup bagus walaupun 

belum bisa maksimal tetapi klien telah menyadari sumber permasalahannya dan 

bagaimana cara untuk mengatasinya.  

4.1.2.1.5.5 Pertemuan ke-5 

Pada pertemuan ke-5 diadakan evaluasi diri klien (self evaluation) dengan 

menanyakan perkembangan klien dalam melaksanakan komitmennya. Pertemuan 

ke-5 konseling dilaksanakan pada hari Sabtu, 2 Februari 2013 pukul 08.30 – 09.00 

WIB. Pada pertemuan ke-5 ini, kegiatan yang dilakukan yaitu mengevaluasi hasil 

pelaksanaan lanjutan dari komitmennya tersebut. Untuk lebih jelasnya disajikan 

dalam tabel berikut. 

Tabel 4.39 
Proses Konseling Klien RS pada Pertemuan ke-5 

Tahap 
Konseling 
Realitas 

Evaluasi Proses Konseling Perkembangan Klien 
dan UCA 

 
SELF 
EVALUATION: 
 
Mengevaluasi 
keefektifan 
usaha atau 
tindakan klien 
dalam 

Pada tahap evaluasi diri ini, klien 
diminta untuk mengevaluasi apa yang 
selama ini sudah dilakukan, hasil dalam 
menjalankan komitmennya. 

Tindakan yang sudah dilakukan 
klien dalam memenuhi kebutuhannya 
untuk menyelesaikan masalahnya yaitu 
menjalankan komitmennya: 
1) Memahami kesibukan orang 

- Understanding: 
Klien memahami bahwa 
dirinya sudah lebih baik.  
Klien dapat mengevaluasi 
apa yang sudah ia lakukan 
dalam usahanya untuk 
mengatasi 
permasalahannya. 
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memenuhi 
kebutuhannya. 

tuanya. Klien memahami bahwa 
kesibukan yang selama ini dijalani 
kedua orang tuanya adalah semata-
mata untuk mencukupi kebutuhan 
hidup dan keperluan anak-anaknya. 

2) Menerima kondisi atau keadaan 
orang tuanya. Klien telah 
memahami keadaan orang tuanya. 
Tidak ada manfaat positif jika klien 
terus menerus memperdebatkan 
kesibukan orang tuanya. Untuk itu 
klien berusaha lapang menerima 
dan memahami kondisi orang 
tuanya. 

3) Mengambil sisi positif dari 
permasalahan ini. Klien menjadi 
pribadi yang lebih dewasa dan 
mandiri, memikirkan masa depan 
sehingga tidak melakukan hal 
negatif yang dapat merugikan 
dirinya. 

4) Klien berusaha untuk tidak merasa 
rendah diri dan menarik diri dari 
pergaulan. 

5) Klien berusaha untuk 
menumbuhkan semangat belajar 
dan berusaha untuk memperbaiki 
diri. 

6) Klien membangkitkan kemauan 
yang keras karena dengan kemauan 
dapat dikatakan merupakan fondasi 
pertama dan utama untuk 
membangun kepribadian yang kuat, 
termasuk self esteem tinggi. 

7) Klien harus berpikir positif dan 
menyingkirkan pikiran negatif 
dalam membangun self esteem 
tinggi. 

- Comfort: 
Klien merasa senang 
karena sudah bisa 
memahami dirinya secara 
lebih baik karena 
pemikiran dan sikap klien 
terhadap permasalahannya 
kini telah berubah. Klien 
termotivasi untuk berubah 
lebih baik. 
 
- Action: 
Klien berjanji akan 
melanjutkan pelaksanaan 
komitmennya. 
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Hasil konseling dan observasi pada pertemuan ke-5 ini, klien menunjukkan 

beberapa perubahan dari komitmen yang telah disepakati bersama. Keinginan 

klien untuk berubah membuat klien bersemangat dalam melanjutkan pelaksanaan 

komitmennya. 

4.1.2.1.5.6 Pertemuan ke-6 

Pada pertemuan ke-6 adalah pertemuan terakhir karena pada pertemuan ini 

dibahas tahapan yang terakhir dilakukan yaitu Rencana dan Tindakan (planning). 

Konseling dilakukan pada hari Selasa, 12 Februari 2013 pada pukul 09.15-09.45 

WIB. Di tahap ini konselor bersama klien membuat rencana tindakan terakhir 

yang diperlukan guna membantu klien memenuhi keinginan dan 

kebutuhannya.Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut. 

 

 

 

Tabel 4.40 
Proses Konseling Klien RS pada Pertemuan ke-6 

Tahap 
Konseling 
Realitas 

Evaluasi Proses Konseling Perkembangan Klien 
dan UCA 

 
PLANNING 
 
Membuat 
rencana dan 
tindak lanjut 
jika diperlukan 

Klien pada beberapa pertemuan 
sebelumnya telah mengevaluasi dan 
memahami apa yang menjadi kebutuhan 
dan permasalahannya. Dalam 
pelaksanaan komitmennya klien mengaku 
belum optimal, untuk mengatasinya pada 
tahap ini klien bersama konselor 
menyusun rencana selanjutnya untuk 
memperlancar pelaksanaan komitmen. 
1. Klien berusaha membuka komunikasi 

dengan ayah dan ibunya, sering 
menyapa dan bercengkrama. 

2. Klien mengikuti kegiatan 

- Understanding: 
Klien memahami 
keseluruhan kebutuhan 
dan permasalahannya.  
 
- Comfort: 
Klien merasa senang 
karena sudah bisa 
berubah dan masalahnya 
sudah terentaskan dengan 
usaha yang dilakukannya 
melalui pelaksanaan 
komitmennya. 
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ekstrakurikuler atau kegiatan positif 
lain agar waktunya digunakan untuk 
hal yang positif dan meningkatkan 
prestasi akademiknya. 

3. Jika dalam melaksanakan rencana-
rencananya konseli mengalami 
kendala maka akan dialihtangankan 
kepada guru pembimbing untuk 
ditangani lebih lanjut. 

4. Klien menulis rencana dan komitmen 
awalnya pada sebuah kertas yang di 
tanda tangani klien dan konselor.  

 
- Action: 
Klien berjanji akan 
berusaha selalu merubah 
perilakunya ke arah yang 
lebih baik ditunjukkan 
dengan melaksanakan 
komitmen. 

 Hasil dari pertemuan ke-6 ini klien menunjukkan beberapa perubahan dari 

komitmen yang telah disepakati bersama. Perubahan yang dilakukan oleh klien 

sudah cukup bagus dan klien sudah mulai bergaul secara terbuka dengan teman-

teman sekelas, mulai memperbaiki diri dan memiliki semangat belajar. Hasil 

evaluasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.41 
Hasil Evaluasi Konseling Klien 5 (RS) 

Penilaian Sebelum konseling Sesudah konseling 
Pemahaman  Klien mengalami self esteem 

rendah karena belum bisa 
memahami keadaan/kesibukan 
orang tuanya. 

Klien sudah memahami dan 
menerima kenyataan tentang 
keadaan ayah dan ibunya. 

Tindakan/ 
tingkah 
laku 

Melakukan hal yang merugikan 
diri sendiri seperti menolak 
bergaul dengan orang lain/ lebih 
suka menyendiri, tidak memiliki 
semangat belajar dan tidak ada 
motivasi untuk memperbaiki diri 

Melakukan hal yang bermanfaat 
untuk dirinya sendiri seperti 
mengisi waktu luang dengan 
belajar, mengikuti les tambahan, 
berani bersosialisasi dengan orang 
lain, dan mampu memperbaiki diri 
dan memiliki/ menumbuhkan 
semangat belajar. 

Perasaan  Merasa malas beraktivitas, 
merasa tertekan dan terbebani 
dengan keadaan/kesibukan 
orang tua. 

Merasa senang dan bersemangat 
melaksanakan aktifitas di rumah 
atau di sekolah serta memiliki 
semangat untuk menjalani hidup. 

 

4.1.2.1.6 Klien VI (SA) 

4.1.2.1.6.1 Pertemuan 1 
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Pada pertemuan 1 dalam konseling ini terjadi tahap involvement yakni tahap 

pembinaan hubungan baik (rappot) dan assessment yang merupakan tahap 

pengidentifikasian masalah. Pertemuan 1 dalam konseling dilaksanakan pada hari 

Jumat, 18 Januari 2013,  pukul 10.00-10.30 WIB. Untuk lebih jelasnya disajikan 

dalam tabel berikut.  

Tabel 4.42 
Proses Konseling Klien SA pada Pertemuan 1 

Tahap Konseling 
Realitas Evaluasi Proses Konseling Perkembangan Klien 

dan UCA 
 
INVOLVEMENT 
 
Membina 
hubungan baik 
dengan klien 
sehingga terjadi 
keakraban, 
empatik dan 
keterbuakaan 
antara konselor 
dan konseli. 

Dalam tahapan ini dilakukan: 
1. Pembinaan hubungan baik (rapport), 

pada awal pembicaraan Klien diajak 
membahas topik netral. 

2. Klien dijelaskan definisi, tujuan, azas-
azas dan tata cara konseling. 

3. Terjadi kesepakatan atau kontrak 
waktu. 

4. Sebelum proses konseling dimulai 
diawali dengan berdoa. 

5. Klien kembali ditanyakan mengenai 
kesiapannya dalam mengikuti proses 
konseling. 

6. Klien mengungkapkan perasaannya 
saat mengikuti proses konseling. 

7. Klien mengungkapkan masalah apa 
yang sedang ia hadapi saat ini. 
 

- Understanding: 
Klien mengerti maksud 
dan tujuan dari 
konseling. 
 
- Comfort: 
Klien merasa senang ada 
yang mau membantu 
mengatasi masalahnya 
walaupun masih agak 
sedikit canggung dalam 
berinteraksi. 
 
- Action: 
Klien akan terbuka dan 
sukarela untuk 
menceritakan masalah 
yang dihadapinya 

 

 Dari hasil konseling pertemuan 1, dapat dievaluasi bahwa klien memahami 

apa makna konseling dan tujuannya. Meskipun klien sempat merasa bingung dan 

canggung saat mengikuti proses konseling awal, namun klien menyadari bahwa 

dengan mengikuti konseling ini dapat membantunya menghadapi masalah yang ia 

hadapi saat ini. Klien memiliki harapan bahwa dapat terbantu dan terselesaikan 
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masalah yang dialaminya akibat pengabaian orang tuanya. Dari hasil observasi 

pada pertemuan ini, klien merasa canggung berhadapan dengan konselor. 

4.1.2.1.6.2 Pertemuan ke-2 

Pada pertemuan ke-2 dalam konseling ini memasuki tahap wants and needs 

yaitu eksplorasi keinginan, kebutuhan dan persepsi klien terhadap kebutuhan dan 

keinginannya.Pertemuan ke-2 dalam konseling dilaksanakan pada hari Selasa, 22 

Januari 2013, pukul 12.00 – 12.30 WIB. Pada pertemuan ke-2 ini, klien 

mengungkapkan semua kebutuhan dan keinginannya. Untuk lebih jelasnya 

disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.43 
Proses Konseling Klien SA pada Pertemuan ke-2 

Tahap 
Konseling 
Realitas 

Evaluasi Proses Konseling Perkembangan Klien dan 
UCA 

WANTS AND 
NEEDS 
 
Pada tahap ini 
klien diajak 
untuk 
mengungkapkan 
segala 
kebutuhan dan 
keinginan klien. 

Pada pertemuan yang kedua ini 
dilakukan: 
1. Konselor bersama klien 

memperdalam rapport sehingga 
klien dapat lebih nyaman 
mengikuti proses konseling. 

2. Klien diajak untuk 
mengungkapkan kebutuhan dan 
keinginannya selama ini. 

3. Klien mengungkapkan segala 
kebutuhan dan harapannya 
mencakup segala aspek, mulai 
terhadap ayah dan ibunya, 
teman-teman dan guru di 
sekolahnya. 

- Understanding: 
Klien memahami bahwa segala 
kebutuhannya selama ini belum 
terpenuhi.   
- Comfort: 
Klien merasa senang dapat 
memahami kebutuhannya. 
- Action: 
Klien akan berusaha lebih 
terbuka dalam mengikuti proses 
konseling berikutnya agar 
permasalahannya cepat teratasi.  

 

Dari hasil konseling pertemuan ke-2, diketahui penyebab utama 

permasalahan klien. Pada pertemuan ini klien mengungkapkan kebutuhannya 

sebagai seorang anak yang menginginkan perhatian dan kasih sayang dari orang 
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tuanya namun belum dapat terpenuhi karena ayah dan ibunya terlalu sibuk 

bekerja. Klien jarang memiliki waktu yang berkualitas dengan ayah dan ibunya. 

Klien jarang atau bahkan tidak pernah berkomunikasi dengan orang tuanya. 

Keadaan klien ini menjadi sumber masalah bagi pemikiran, sikap dan perasaan 

klien. 

4.1.2.1.6.3 Pertemuan ke-3 

Pada pertemuan ke-3 dalam konseling ini yaitu melanjutkan tahap wants 

and needs dan membuat kesepakatan komitmen (getting comitment). Pertemuan 

ke-3 dalam konseling dilaksanakan pada hari Sabtu, 26 Januari 2013, pukul 

11.45–12.20 WIB. Pada pertemuan ke-3 ini, klien diajak untuk mendiskusikan 

kebutuhan, keinginan dan persepsi kebutuhannya tersebut menurut dirinya sendiri. 

Setelah klien memahami kebutuhan dan keinginannya maka klien diajak untuk 

berkomitmen. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.44 
Proses Konseling Klien SA pada Pertemuan ke-3 

Tahap 
Konseling 
Realitas 

Evaluasi Proses Konseling Perkembangan Klien 
dan UCA 

WANTS AND 
NEEDS 
 (lanjutan) 
 
Mendiskusikan 
kebutuhan dan 
keinginan klien 
serta persepsi 
klien terhadap 
kebutuhannya 
untuk kemudian 
klien diajak 
untuk membuat 
komitmen dalam 
rangka 

Pada pertemuan ini, melanjutkan 
tahap sebelumnya yang belum selesai.  
1. Klien diajak untuk mendiskusikan 

kebutuhan dan keinginannya. 
2. Klien mengutarakan persepsinya 

terkait kebutuhannya. 
3. Klien membuat komitmen sebagai 

usaha untuk memenuhi 
kebutuhannya. 
Komitmen tersebut meliputi: 

1. Klien berusaha memahami situasi 
dan kondisi orang tuanya yang telah 
berpisah 

2. Klien berusaha mengerti pekerjaan/ 
kesibukan ibunya. 

- Understanding: 
Klien memahami bahwa 
kebutuhannya yang 
terhambat menjadikan 
sumber permasalahan. 
Klien memahami 
komitmen yang ia buat 
adalah usaha dalam 
memenuhi kebutuhannya 
dan menyelesaikan 
masalahnya. 
  
- Comfort: 
Klien merasa lega dan 
senang karena ada arahan 
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pemenuhan 
kebutuhannya. 

3. Klien berusaha untuk bisa 
memahami keadaan orang tuanya 
dan hal tersebut tidak seharusnya 
membuatnya menjadi pesimis. 

4. Klien berusaha menerima 
kenyataan dan tidak melakukan hal-
hal yang merugikan diri sendiri. 

5. Klien membangkitkan kemauan 
yang keras karena dengan kemauan 
dapat dikatakan merupakan fondasi 
pertama dan utama untuk 
membangun kepribadian yang kuat, 
termasuk self esteem tinggi. 

6. Klien harus berpikir positif dan 
menyingkirkan pikiran negatif 
dalam membangun self esteem 
tinggi. 

yang jelas mengenai apa 
yang harus ia perbuat. 
 
- Action: 
Klien akan berusaha 
menjalankan 
komitmennya. 

 

 Hasil konseling tahap ini yaitu klien sudah bisa berkomitmen untuk 

melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati bersama. Klien diberikan 

kesempatan untuk melaksanakan komitmennya. Klien terlihat lebih santai dalam 

mengikuti proses konseling. Saat membuat komitmen, klien terihat bersemangat 

untuk melaksanakan komitmennya. 

4.1.2.1.6.4 Pertemuan ke-4 

Pada pertemuan ke-4 dalam konseling ini yaitu memasuki tahap direction 

and doing yaitu menanyakan klien apa saja tindakan yang sudah dilakukan klien 

dalam memenuhi kebutuhannya guna menyelesaikan permasalahannya. Konseling 

ini dilakukan pada hari Rabu, 30 Januari 2013 pukul 12.10-12.40 WIB . Untuk 

lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut 

 

 

 



141 
 

 
 

Tabel 4.45 
Proses Konseling Klien SA pada Pertemuan ke-4 

Tahap 
Konseling 
Realitas 

Evaluasi Proses Konseling Perkembangan Klien 
dan UCA 

DIRECTION 
AND DOING 
 
Eksplorasi tahap 
ini dilakukan 
untuk 
mengetahui apa 
saja yang telah 
dilakukan klien 
guna mencapai 
kebutuhannya.. 

Pada tahap ini, klien diminta untuk 
mengutarakan usaha apa saja yang 
sudah dilakukan klien dalam memenuhi 
kebutuhannya agar permasalahannya 
bisa terselesaikan. 
1. Klien mengungkapkan telah mulai 

menjalankan komitmennya namun 
belum optimal. 

2. Klien mengakui jika kendala dalam 
menjalankan komitmen tersebut 
adalah klien terkadang masih butuh 
penjelasan mengenai tanggung 
jawab dalam melaksanakan 
komitmennya tersebut. 
 

- Understanding: 
Klien memahami bahwa 
dirinya sudah berusaha 
menjalankan komitmen, 
dan itu perlu usaha yang 
keras 
.  
- Comfort: 
Klien merasa bersalah 
karena belum optimal 
dalam menjalankan 
komitmennya. 
 
- Action: 
Klien akan berusaha 
untuk menjalankan 
komitmennya agar 
masalahnya segera 
terselesaikan. 
 

 Hasil konseling dan observasi menunjukkan bahwa pada pertemuan ke-4 

ini klien menunjukkan beberapa perubahan dari komitmen yang telah disepakati 

bersama. Perubahan yang dilakukan oleh klien sudah cukup bagus walaupun 

belum bisa maksimal tetapi klien telah menyadari sumber permasalahannya dan 

bagaimana cara untuk mengatasinya.  

4.1.2.1.6.5 Pertemuan ke-5 

Pada pertemuan ke-5 diadakan evaluasi diri klien (self evaluation) dengan 

menanyakan perkembangan klien dalam melaksanakan komitmennya. Pertemuan 

ke-5 konseling dilaksanakan pada hari Sabtu, 2 Februari 2013 pukul 09.10 – 09.40 

WIB. Pada pertemuan ke-5 ini, kegiatan yang dilakukan yaitu mengevaluasi hasil 
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pelaksanaan lanjutan dari komitmennya tersebut. Untuk lebih jelasnya disajikan 

dalam tabel berikut. 

Tabel 4.46 
Proses Konseling Klien SA pada Pertemuan ke-5 

Tahap 
Konseling 
Realitas 

Evaluasi Proses Konseling Perkembangan Klien 
dan UCA 

 
SELF 
EVALUATION: 
 
Mengevaluasi 
keefektifan 
usaha atau 
tindakan klien 
dalam 
memenuhi 
kebutuhannya. 

Pada tahap evaluasi diri ini, klien 
diminta untuk mengevaluasi apa yang 
selama ini sudah dilakukan, hasil dalam 
menjalankan komitmennya. 

Tindakan yang sudah dilakukan 
klien dalam memenuhi kebutuhannya 
untuk menyelesaikan masalahnya yaitu 
menjalankan komitmennya: 
1) Memahami kesibukan orang 

tuanya. Klien memahami bahwa 
kesibukan yang selama ini dijalani 
kedua orang tuanya adalah semata-
mata untuk mencukupi kebutuhan 
hidup dan keperluan anak-anaknya. 

2) Menerima kondisi atau keadaan 
orang tuanya. Klien telah 
memahami keadaan orang tuanya. 
Tidak ada manfaat positif jika klien 
terus menerus memperdebatkan 
kesibukan orang tuanya. Untuk itu 
klien berusaha lapang menerima 
dan memahami kondisi orang 
tuanya. 

3) Mengambil sisi positif dari 
permasalahan ini. Klien menjadi 
pribadi yang lebih dewasa dan 
mandiri, memikirkan masa depan 
sehingga tidak melakukan hal 
negatif yang dapat merugikan 
dirinya. 

4) Klien membangkitkan kemauan 
yang keras karena dengan kemauan 
dapat dikatakan merupakan fondasi 
pertama dan utama untuk 
membangun kepribadian yang kuat, 
termasuk self esteem tinggi. 

8) Klien harus berpikir positif dan 

- Understanding: 
Klien memahami bahwa 
dirinya sudah lebih baik.  
Klien dapat mengevaluasi 
apa yang sudah ia lakukan 
dalam usahanya untuk 
mengatasi 
permasalahannya. 
 
- Comfort: 
Klien merasa senang 
karena sudah bisa 
memahami dirinya secara 
lebih baik karena 
pemikiran dan sikap klien 
terhadap permasalahannya 
kini telah berubah. Klien 
termotivasi untuk berubah 
lebih baik. 
 
- Action: 
Klien berjanji akan 
melanjutkan pelaksanaan 
komitmennya. 
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menyingkirkan pikiran negatif 
dalam membangun self esteem 
tinggi. 

Hasil konseling dan observasi pada pertemuan ke-5 ini, klien menunjukkan 

beberapa perubahan dari komitmen yang telah disepakati bersama. Keinginan 

klien untuk berubah membuat klien bersemangat dalam melanjutkan pelaksanaan 

komitmennya. 

4.1.2.1.6.6 Pertemuan ke-6 

Pada pertemuan ke-6 adalah pertemuan terakhir karena pada pertemuan ini 

dibahas tahapan yang terakhir dilakukan yaitu Rencana dan Tindakan (planning). 

Konseling dilakukan pada hari Rabu, 13 Februari 2013 pada pukul 09.20-09.50 

WIB. Di tahap ini konselor bersama klien membuat rencana tindakan terakhir 

yang diperlukan guna membantu klien memenuhi keinginan dan 

kebutuhannya.Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.47 
Proses Konseling Klien SA pada Pertemuan ke-6 

Tahap 
Konseling 
Realitas 

Evaluasi Proses Konseling Perkembangan Klien 
dan UCA 

 
PLANNING 
 
Membuat 
rencana dan 
tindak lanjut 
jika diperlukan 

Klien pada beberapa pertemuan 
sebelumnya telah mengevaluasi dan 
memahami apa yang menjadi kebutuhan 
dan permasalahannya. Dalam 
pelaksanaan komitmennya klien mengaku 
belum optimal, untuk mengatasinya pada 
tahap ini klien bersama konselor 
menyusun rencana selanjutnya untuk 
memperlancar pelaksanaan komitmen. 
1) Klien berusaha membuka komunikasi 

dengan ayah dan ibunya, sering 
menyapa dan bercengkrama. 

2) Klien mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler agar waktunya 
digunakan untuk hal yang positif dan 

- Understanding: 
Klien memahami 
keseluruhan kebutuhan 
dan permasalahannya.  
 
- Comfort: 
Klien merasa senang 
karena sudah bisa 
berubah dan masalahnya 
sudah terentaskan dengan 
usaha yang dilakukannya 
melalui pelaksanaan 
komitmennya. 
 
- Action: 
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meningkatkan prestasi akademiknya. 
3) Klien lebih mengakrabkan diri 

dengan teman sekelas dan berani 
bertanya kepada guru apabila ada 
materi yang belum jelas. 

4) Jika dalam melaksanakan rencana-
rencananya konseli mengalami 
kendala maka akan dialihtangankan 
kepada guru pembimbing untuk 
ditangani lebih lanjut. 

5) Klien menulis rencana dan komitmen 
awalnya pada sebuah kertas yang di 
tanda tangani klien dan konselor. 

  

Klien berjanji akan 
berusaha selalu merubah 
perilakunya ke arah yang 
lebih baik ditunjukkan 
dengan melaksanakan 
komitmen. 

 Hasil dari pertemuan ke-6 ini klien menunjukkan beberapa perubahan dari 

komitmen yang telah disepakati bersama. Perubahan yang dilakukan oleh klien 

sudah cukup bagus dan klien sudah mulai bergaul secara terbuka dengan teman-

teman sekelas, mulai memperbaiki diri dan memiliki semangat belajar. Hasil 

evaluasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.48 
Hasil Evaluasi Konseling Klien 6 (SA) 

Penilaian Sebelum konseling Sesudah konseling 
Pemahaman  Klien mengalami self esteem 

rendah karena belum bisa 
memahami keadaan/kesibukan 
orang tuanya. 

Klien sudah memahami dan 
menerima kenyataan tentang 
keadaan ayah dan ibunya. 

Tindakan/ 
tingkah 
laku 

Melakukan hal yang merugikan 
diri sendiri seperti menolak 
bergaul dengan orang lain/ lebih 
suka menyendiri, dan sering 
merasa pesimis. 

Melakukan hal yang bermanfaat 
untuk dirinya sendiri seperti 
mengisi waktu luang dengan 
belajar, mengikuti les tambahan, 
berani bersosialisasi dengan orang 
lain, dan optimis/ memiliki 
harapan. 

Perasaan  Merasa malas beraktivitas, 
merasa tertekan dan terbebani 
dengan keadaan/kesibukan 
orang tua. 

Merasa senang dan bersemangat 
melaksanakan aktifitas di rumah 
atau di sekolah serta memiliki 
semangat untuk menjalani hidup. 

 
 

4.2 Analisis Uji Wilcoxon Meningkatkan Self Esteem Siswa 
Akibat Pengabaian Orang Tua Melalui Konseling Realita 
 



145 
 

 
 

Untuk mengetahui apakah konseling bahavioral dengan teknik desensitisasi 

sistematis dapat meningkatkan self esteem pada siswa kelas VIII G SMP N 13 

Semarang, dapat diketahui melalui analisis data yang diperoleh dari hasil pre-test 

dan post-test dengan menggunakan rumus uji Wilcoxon Match Pairs Test. Hasil 

tersebut dapat diketahui melalui tabel 4.49 berikut: 

 

 

 

Tabel 4.49 
Tabel Penolong Untuk Test Wilcoxon 

No 
Sampel Xo1 Xo2 Xo2- Xo1 

Tanda Jenjang 
Jenjang + - 

S-1 110 226 116 5 5 0 
S-2 120 227 107 2 2 0 
S-3 112 225 113 3 3 0 
S-4 100 224 124 6 6 0 
S-5 110 225 115 4 4 0 
S-6 122 226 104 1 1 0 

Jumlah 21 0 
Sumber: Data yang diolah 

Keterangan : 
 Xo1  : Nilai Pre-test 
 Xo2  : Nilai Post-test 
 Xo2- Xo1 : Nilai Post-test - Nilai Pre-test 
 Jenjang : Dicari Berdasarkan No Urut Xo2- Xo1 

 
Setelah perhitungan tabel selesai, masukkan hasilnya kedalam rumus Z, 

dengan n = 6 dan T = 0 (jenjang yang dipakai adalah yang terkecil). Adapun 

perhitungannya adalah sebagai berikut: 

( )

( )( )
24

121
4

1

++

+
−Τ

=
−Τ

=Ζ
nnn

nn
T

στ
μ

 



146 
 

 
 

( )

( )( )
24

16.2166
4

1660

++

+
−

=

 

24
546

4
42

−
=

 

75.22
5.10−

=
 

201.2
769.4

5.10
−=

−
=

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji wilcoxon tersebut di atas diperoleh Z 

hitung sebesar -2.201, karena nilai ini adalah nilai mutlak sehingga tanda negatif 

tidak diperhitungkan. Sehingga nilai Z hitung menjadi 2.201, selanjutnya nilai Z 

hitung ini dibandingkan dengan nilai Z tabel dengan taraf signifikasnsi 5%, harga 

Z tabel = 0.  Maka  Zhitung = 2.201 > Ztabel  = 0, maka Ha diterima. Dengan 

demikian menunjukkan bahwa konseling realita dapat meningkatkan self esteem 

siswa yang mengalami pengabaian orang tua di kelas VIII-G SMP N 13 

Semarang.     

 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

Di dalam pembahasan penelitian ini, akan dibahas kondisi masalah self 

esteem siswa yang mengalami pengabaian orang tua sebelum mengikuti konseling 

realitas pada siswa kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang, masalah self esteem 

siswa yang mengalami pengabaian orang tua setelah mengikuti konseling realitas 

pada siswa kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang, serta pengatasan masalah self 
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esteem siswa yang mengalami pengabaian orang tua selama mengikuti konseling 

realitas pada siswa kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebelum diberikan layanan konseling 

ralitas, 6 siswa kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang yang menjadi responden, 6 

siswa mengalami self esteem rendah. Hal ini dapat dilihat pada persentase tiap 

indikator yakni pada indikator mampu menemukan hal-hal yang positif dalam 

tindakan yang dilakukan sebesar 37,8% termasuk dalam kategori rendah. Pada 

indikator berani mengambil resiko sebesar 40% termasuk dalam kategori rendah. 

Pada indikator menghargai keberhasilan yang diraih sebesar 40,3% termasuk 

dalam kategori rendah. Pada indikator menganggap dirinya sama dan sederajat 

dengan orang lain sebesar 39,5% termasuk dalam kategori rendah. Pada indikator 

termotivasi oleh keinginan untuk memperbaiki diri sebesar 38,5% termasuk dalam 

kategori rendah. Pada indikator puas dan berbahagia dengan hidup sebesar 39,5% 

termasuk dalam kategori rendah. Pada indikator mampu menyesuaikan diri 

sebesar 39% termasuk dalam kategori rendah. Pada indikator memiliki perasaan-

perasaan yang positif sebesar 36,7% termasuk dalam kategori rendah, dan pada 

indikator mampu mempertanggungjawabkan kegagalan sebesar 37% termasuk 

dalam kategori rendah. 

Untuk meningkatkan self esteem siswa, peneliti memberikan treatment 

berupa konseling realitas. Ini sesuai tujuan utama pendekatan konseling realitas 

menurut Sunawan (2006:2) yaitu “membantu menghubungkan (connect) atau 

menghubungkan ulang (reconnected) klien dengan orang lain yang mereka pilih 

untuk mendasari kualitas hidupnya”. Disamping itu, konseling realitas juga 
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bertujuan untuk membantu klien memiliki rencana-rencana hidup dan belajar 

memenuhi kebutuhannya dengan cara yang lebih baik, yang meliputi kebutuhan 

mencintai dan dicintai, kekuasaan atau berprestasi, kebebasan atau indepedensi, 

serta kebutuhan untuk senang. Sehingga mereka mampu mengembangkan 

identitas berhasil (succes identity). 

Latipun mengungkapkan secara umum tujuan konseling realitas sama 

dengan tujuan hidup, yaitu “individu mencapai kehidupan dengan success identity. 

Untuk itu harus bertanggung jawab, yaitu memilki kemampuan mencapai 

kepuasan terhadap kebutuhan personalia” (Latipun, 2008: 109). 

Menurut Corey (2007:269-270) tujuan umum terapi realita adalah 
membantu seseorang untuk mencapai otonomi, pada dasarnya 
otonomi adalah kematangan yang diperlukan bagi kemampuan 
seseorang untuk menggantikan dukungan lingkungan dengan 
dukungan internal, kematangan ini menyiratkan bahwa orang-
orang mampu bertanggungjawab atas siapa mereka dan ingin 
menjadi apa mereka serta mengembangkan rencana-rencana yang 
bertanggungjawab dan realita guna mencapai tujuan-tujan mereka. 

 
 

Penelitian lain yang mendukung penelitian ini adalah penelitian Wida dan 

Hadi (2010:3) tentang penerapan konseling realita untuk meningkatkan harga diri 

siswa. Dalam penelitiannya Wida dan Hadi menjelaskan bahwa dalam konseling 

realita dijelaskan bahwa perilaku yang bermasalah disebabkan karena individu 

yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya salah satunya dalam hal ini adalah 

kebutuhan akan harga diri. Kebutuhan dasar dalam hidup manusia itu sendiri 

menurut Glasser dalam Nelson (2011:282) ada lima, ‘kelima kebutuhan dasar 

tersebut meliputi kelangsungan hidup, cinta dan belonging (rasa memiliki), 

kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan’. Klien sendiri merasa kehilangan cinta 
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dan rasa memiliki orang tua. Kebutuhan love and belonging inilah yang membuat 

hidup klien serasa sengsara. 

Dalam hal ini peneliti membantu siswa dalam menemukan alternatif-

alternatif dalam mencapai tujuan konseling yang ingin dicapai yaitu tujuan klien 

sendiri dalam mengatasi self esteem rendah. Dalam penelitian ini, konseling 

realita membantu siswa mencapai tingkah laku bertanggung jawab terutama dalam 

mengatasi masalah self esteem rendah. Klien dapat mengikuti komitmen-

komitmennya sendiri sehingga mampu mengatasi masalah self esteem rendah. 

Dalam perkembangannya, siswa lebih bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan 

realistis dalam melakukan suatu tindakan atau kegiatan, mampu menilai 

perilakunya sendiri dan menyusun rencana-rencana perilaku yang tepat untuk 

tujuannya sendiri. 

Analisis deskriptif pada hasil post test menunjukkan adanya peningkatan 

self esteem siswa. Setelah diberikan konseling realitas, keenam klien tersebut 

menunjukkan peningkatan pada tiap indikator. Pada indikator mampu menemukan 

hal-hal yang positif dalam tindakan yang dilakukan sebesar 70,5% termasuk 

dalam kategori tinggi. Pada indikator berani mengambil resiko sebesar 79,5% 

termasuk dalam kategori tinggi. Pada indikator menghargai keberhasilan yang 

diraih sebesar 79,5% termasuk dalam kategori tinggi. Pada indikator menganggap 

dirinya sama dan sederajat dengan orang lain sebesar 79,5% termasuk dalam 

kategori tinggi. Pada indikator termotivasi oleh keinginan untuk memperbaiki diri 

sebesar 77,5% termasuk dalam kategori tinggi. Pada indikator puas dan 

berbahagia dengan hidup sebesar 81% termasuk dalam kategori tinggi. Pada 
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indikator mampu menyesuaikan diri sebesar 78% termasuk dalam kategori tinggi. 

Pada indikator memiliki perasaan-perasaan yang positif sebesar 79% termasuk 

dalam kategori tinggi, dan pada indikator mampu mempertanggungjawabkan 

kegagalan sebesar 76,5% termasuk dalam kategori tinggi. 

Dari hasil analisis data dengan membandingkan tabel uji Wilcoxon Match 

Pairs Test dengan hasil pre-test dan post-test per indikator dalam taraf 

signifikansi 5% berada lebih besar dari pada tabel yaitu 0 untuk sampel yang 

berjumlah 6. Untuk menguji hipotesis penelitian ini dengan rumus uji Wilcoxon 

Match Pairs Test ketentuannya adalah 1) Ho ditolak dan Ha diterima apabila 

Zhitung  > Ztabel, 2) Ho diterima dan Ha ditolak apabila Zhitung  <  Ztabel. 

Berdasarkan hasil pre test dan post test menunjukkan bahwa jenjang terkecil sama 

dengan 0 sehingga seluruh indikator signifikan. Analisis data wilcoxon match pair 

test dari hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan Zhitung = 2.201 > Ztabel  = 

0, sehingga dapat ditarik kesimpulan Ha diterima dan Ho ditolak.  

Dengan kata lain, self esteem rendah siswa yang mengalami pengabaian 

orang tua setelah diberikan konseling realitas menunjukkan terjadinya perubahan 

ke arah yang lebih baik yakni klien dapat menemukan hal-hal yang positif dalam 

tindakan yang mereka lakukan, lebih berani mengambil risiko, mampu 

menghargai keberhasilan yang mereka raih, mulai bergaul secara terbuka dengan 

teman-teman sekolah, termotivasi untuk memperbaiki diri, mampu memahami 

keadaan hidup dan berbahagia dengan hidupnya, mampu menyesuaikan diri, 

memiliki optimisme, dan klien juga membiasakan diri untuk tidak melakukan self 

talk negatif. 
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Hasil konseling terhadap masalah self esteem rendah siswa memang belum 

memberikan pengaruh yang besar terhadap penyelesaian secara keseluruhan, 

namun mampu mengurangi masalah self esteem rendah siswa khususnya pada 6 

siswa yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Setelah mendapatkan konseling, 

klien lebih objektif menilai tentang dirinya sendiri dan lingkungannya. Klien 

dapat melaksanakan komitmennya dan membawa dampak yang lebih baik untuk 

mengatasi self esteem rendah.   

Sesuai dengan judul skripsi ini, yaitu meningkatkan self esteem pada siswa 

yang mengalami pengabaian orang tua melalui konseling realitas diharapkan 

melalui layanan konseling individu tersebut mampu untuk meningkatkan self 

esteem pada siswa kelas VIII-G SMP N 13 Semarang. Sesuai dengan uraian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa konseling realitas dapat mengatasi self esteem 

rendah, sehingga dapat diketahui bahwa harapan dari penelitian ini tercapai. 

 

4.4 Keterbatasan Penelitian 

Hasil penelitian yang didapatkan oleh praktikan, tidak lepas dari 

keterbatasan yang ditemui oleh praktikan selama di lapangan. Adapun 

keterbatasan tersebut adalah: 

1. Alat pengumpul data yang digunakan oleh praktikan untuk mengetahui 

bagaimana gambaran sef esteem rendah siswa baik sebelum maupun setelah 

diberikan treatment adalah menggunakan skala self esteem. Instrumen yang 

digunakan untuk penelitian ini yaitu skala self esteem memungkinkan siswa 

menjawab yang hanya sesuai dengan kriteria standart yang berlaku pada 
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umumnya karena ingin terlihat memiliki hasil yang baik, meskipun jawaban 

yang mereka berikan tidak sesuai apa yang sebenarnya ada pada diri mereka. 

Meskipun sebelum mengisi skala self esteem, praktikan menjelaskan kepada 

klien untuk mengisi dengan jujur agar hasil yang diperoleh bisa sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya.   

2. Waktu pelaksanaan konseling kurang efektif karena hanya 30 menit dan 

dilaksanakan saat jam pelajaran berlangsung. 

3. Untuk pengecekan perubahan perilaku klien hanya menggunakan skala 

psikologi setelah proses konseling selesai. Perilaku siswa selama di dalam 

kelas dan di rumah tidak bisa teramati secara langsung dan hal ini bisa 

menjadikan terjadinya bias. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 
5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian upaya mengatasi self esteem rendah pada 

siswa yang mengalami pengabaian orang tua melalui konseling realitas pada siswa 

kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang dapat disimpulkan bahwa: 

1) Gambaran self esteem rendah siswa yang mengalami pengabaian orang tua di 

sebelum diberikan konseling realitas menunjukkan bahwa klien sering sulit 

menemukan hal-hal yang positif dalam tindakan yang mereka lakukan, 

cenderung kurang berani mengambil risiko, cenderung kurang menghargai 

keberhasilan yang mereka raih, merasa rendah diri ketika berhadapan dengan 

orang lain, cenderung tidak termotivasi oleh keinginan untuk memperbaiki 

diri, kurang puas dan kurang berbahagia dengan hidupnya, kurang mampu 

menyesuaikan diri, mudah putus asa, cenderung menyalahkan diri sendiri dan 

sering melakukan self-talk yang negatif. 

2) Gambaran self esteem rendah siswa yang mengalami pengabaian orang tua di 

setelah diberikan konseling realitas menunjukkan terjadinya perubahan ke 

arah yang lebih baik yakni klien dapat menemukan hal-hal yang positif dalam 

tindakan yang mereka lakukan, lebih berani mengambil risiko, mampu 

menghargai keberhasilan yang mereka raih, mulai bergaul secara terbuka 

dengan teman-teman sekolah, termotivasi untuk memperbaiki diri, mampu 

memahami keadaan hidup dan berbahagia dengan hidupnya, mampu 
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menyesuaikan diri, memiliki optimisme, dan klien juga membiasakan diri 

untuk tidak melakukan self talk negatif. 

3) Masalah self esteem rendah siswa dapat diatasi dengan konseling perorangan 

pendekatan realitas. Hal ini terbukti berdasarkan uji wilcoxon terhadap 

masalah self esteem rendah siswa sebelum dan setelah diberi perlakuan 

menunjukkan bahwa thitung lebih besar dari ttabel sehingga hipotesis alternatif 

diterima. 

 

5.2  Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di SMP N 13 Semarang maka 

disarankan sebagai berikut: 

1) Untuk konselor sekolah, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dalam 

melaksanakan konseling perorangan dengan menggunakan pendekatan yang 

sesuai untuk menangani masalah klien. Salah satu pendekatan dalam 

konseling perorangan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah self 

esteem rendah siswa bedasarkan penelitian ini, dengan layanan konseling 

perorangan pendekatan realitas. Oleh karena itu, para konselor sekolah bisa 

mengoptimalkan konseling perorangan dengan menguasai konsep tersebut, 

menerapkan dan menggunakannya untuk mengatasi masalah self esteem 

rendah siswa.   

2) Untuk pihak siswa, diharapkan agar mengoptimalkan peran guru pembimbing 

dalam mengatasi masalahnya, sesuai dengan hasil penelitian bahwa self 

esteem rendah akibat pengabaian orang tua dapat diatasi melalui konseling 
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realitas. Konseling realitas tersebut hanya bisa diberikan oleh seorang yang 

ahli yaitu konselor atau guru pembimbing, oleh karena itu siswa diharapkan 

dapat mengoptimalkan peran guru pembimbing dalam mengatasi masalahnya 

khususnya self esteem rendah akibat pengabaian orang tua. 
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DAFTAR CEK MASALAH 
INSTRUKSI : 
1. Di bawah ini ada berbagai macam-macam pernyataan. Bila pernyataan 

tersebut merupakan masalah bagi Anda, maka tulislah nomor pernyataan itu 

pada lembar jawaban yang telah tersedia. 

2. Kerjakan DCM ini dengan sejujur-jujurnya, Anda tidak perlu merasa cemas 

(khawatir). Jawaban Anda akan dirahasiakan dan akan membantu kami dalam 

membantu mengatasi masalah Anda. 

3. Kerjakanlah DCM ini pada lembar jawaban yang sudah disediakan. 

4. Tuliskan identitas Anda dengan lengkap pada tempat yang sudah disediakan. 

IDENTITAS DIRI : 

Nama  : 

Kelas  : 

No. Absen  : 

NO 
  

TOPIK 
 
  

ALTERNATIF 
JAWABAN 
YA  TIDAK

    I. KESEHATAN 
1  Sering sakit ketika di SD 
2  Sering sakit ketika di SMP  
3  Jantung sering berdebar-debar 
4  Sering keluar keringat dingin  
5  Kesehatan saya sering terganggu 
6  Pernah dioperasi 
7  Merasa terlalu gemuk 
8  Merasa terlalu kurus 
9  Selalu kurang nafsu makan 

10  Saya merasa kurang bahagia karena cacat tubuh 
11  Sering kurang/tidak dapat tidur 
12  Merasa lelah dan tidak bersemangat 
13  Makanan saya kurang bergizi 
14  Kurang makan sehingga sering merasa lapar 
15  Sering merasa mengantuk 
16  Penglihatan saya kurang jelas 
17  Pendengaran saya kurang baik 
18  Saya sering merasa pusing 
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19  Saya sering gugup 
20  Kurang hawa segar 

   II. KEADAAN  EKONOMI 
21  Uang saku saya kurang mencukupi  
22  Kekurangan buku karena tidak mampu membeli 
23  Ayah sudah pensiun dan tidak bekerja lagi 
24  Ayah sudah meninggal dan ibu tidak bekerja  
25  Saya terpaksa harus bekerja karena ekonomi tidak cukup 
26  Orang tua tidak bekerja, sehingga saya harus bekerja 
27  Banyak adik/kakak yang masih menjadi tanggungan orang tua 

28 
Tidak tahu bagaimana cara memberoleh tambahan biaya untuk 
sekolah 

29  Saya sering pinjam uang 
30  Tidak ingin melanjutkan sekolah karena soal biaya 
31  Saya ingin mempunyai kamar sendiri 
32  Penerangan lampu di rumah tidak cukup 
33  Uang sekolah sering tidak dapat terbayar               
34  Selalu berjalan kaki ke sekolah, padahal rumah jauh 
35  Orang tua tidak mempunyai penghasilan tetap 
36  Uang sekolah saya terlalu tinggi 
37  Tidak ada uang cukup untuk membeli pakaian 
38  Ibu harus bekerja untuk biaya sekolah saya 
39  Saya mengharapkan memperoleh bea siswa 
40  Saya ikut saudara yang penghasilannya pas-pasan 

   III. KEHIDUPAN KELUARGA 
41  Saya seorang anak tunggal 
42  Saya hidup tidak bersama orang tua sendiri 
43  Selalu bertengkar dengan adik/kakak 
44  Ayah dan ibu pulang kerja terlalu sore 
45  Tidak pernah bercengkerama (bergembira) dengan ayah dan ibu 
46  Di rumah hampir tidak ada waktu untuk diri sendiri, selalu sibuk 

dengan Tugas rumah  

47  Pertengkaran ayah dan ibu di rumah mengganggu pikiran saya 
48  Mata pencaharian orang tua mengganggu pikiran saya 
49  Pendapat keluarga yang kolot menyebabkan saya  tidak dapat  

meneruskan sekolah  

50  Saya merasa kurang mendapatan perhatian orang tua 
51  Orang tua saya terlalu banyak bepergian 
52  Orang tua sering mencampuri urusan saya 
53  Sukar menyesuaikan diri dengan orang tua 
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54  Saya merasa kurang merasa senang (tidak kerasan) di rumah 
55  Kehidupan di rumah kurang teratur 
56  Saya ingin mengadakan perubahan di rumah 
57  Keluarga saya kurang tolong menolong 
58  Ayah dan ibu hidup berpisah 
59  Keluarga kami berantakan (broken home, tidak harmonis) 
60  Saya mempunyai ayah/ibu tiri 

   IV. AGAMA DAN MORAL 
61  Saya masih meragukan adanya Tuhan 
62  Saya tidak dapat bersungguh-sungguh dalam beribadah 
63  Saya malas beribadah 
64  Saya Ingin pindah agama 
65  Sering berdusta/tidak jujur 

66 
Ucapan dan perbuatan saya sering tidak sesuai dengan norma 
agama 

67  Sering terdorong untuk mengambil barang orang lain 
68  Saya sering tidak mengembalikan barang pinjaman 
69  Saya sering mempermainkan orang lain 
70  Saya pernah melanggar kesusilaan 

71 
Saya merasa tidak berkewajiban untuk menghormati tiap-tiap 
agama 

72  Saya merasa terganggu jika orang lain menjalankan ibadahnya 
73  Tidak menyadari sebagai makhluk Tuhan 
74  Merasa tidak berkewajiban dalam beribadah kepada Tuhan 
75  Merasa tidak bebas dalam menganut agama 
76  Selalu merasa bertentangan dengan ajaran yang saya anut 
77  Hubungan antar manusia lebih penting bagi saya 
78  Saya tidak menghormati pemeluk agama lain 
79  Saya merasa berdosa sekali 
80  Agama tidak merupakan kebutuhan bagi saya 

   V. REKREASI DAN HOBI (KEGEMARAN) 
81  Saya hampir tidak mempunyai waktu untuk bermain 
82  Keinginan untuk rekreasi sering terhalang  
83  Gemar melukis, tetapi tidak mempunyai alat 
84  Pada waktu libur saya harus bekerja 
85  Suka olah raga, tetapi tidak ada kesempatan 
86  Tidak suka olah raga walaupun ada kesempatan 
87  Hobi saya sering mengganggu belajar saya 

88 
Saya lebih suka membaca buku-buku hiburan daripada buku-
buku pelajaran  



161 
 

 
 

89  Setiap malam saya selalu menonton film teve/sinetron 
90  Senang menari tetapi tidak mempunyai waktu 
91  Saya tidak dapat menggunakan waktu luang 

92 
Salah seorang anggota keluarga saya sering menghalangi hobi 
saya 

93  Saya ingin belajar menari, tetapi tidak dijinkan orang tua            
94  Kesenangan saya membaca majalah dan sering menghabiskan 

waktu belajar saya  

95  Waktu saya habis untuk menonton televisi 
96  Orang tuaku tidak pernah mengajak rekreasi 
97  Setiap hari libur selalu rekreasi ke luar kota 
98  Senang menyanyi tetapi tidak ada kesempatan 

99 
Teman-teman yang sering bertamu menghabiskan waktu belajar 
saya 

100  Waktu belajar saya habis untuk bermain-main 
    VI. HUBUNGAN PRIBADI 

101 
Tidak suka bergaul dengan orang yang kedudukannya lebih 
rendah 

102  Tidak suka bergaul dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi 
103  Sering merasa malu bergaul dengan kawan lain jenis kelamin 
104  Sering merasa iri hati atas prestasi orang lain 
105  Sukar untuk mendapatkan kawan 
106  Tidak suka bertamu 
107  Enggan menerima tamu 
108  Merasa harga diri kurang 
109  Sering merasa curiga terhadap orang lain 
110  Bersikap kaku dan tidak toleransi 
111  Bersifat dingin dalam pergaulan     
112  Sering menyesali diri sendiri 
113  Sering ingin bunuh diri            
114  Merasa tidak mempunyai harapan (pesimis) 
115  Saya ingin tampak lebih menarik 
116  Saya ingin sekali dikagumi 
117  Saya ingin mempunyai kawan yang akrab 
118  Saya merasa diri saya tidak sebaik orang lain 
119  Saya mempunyai kebiasaan jelek 
120  Saya ingin hidup lebih tenang 

  
VII. KEHIDUPAN SOSIAL - KEAKTIFAN 
BERORGANISASI 

121  Tidak senang bermain dalam kelompok 
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122  Sering gagal dalam usaha mencari kawan dekat 
123  Saya sukar bergaul  
124  Merasa tidak disenangi kawan-kawan di luar sekolah 
125  Saya sama sekali tidak berminat terhadap organisasi 
126  Saya terlalu aktif dalam organisasi 
127  Saya sukar menyesuaikan diri 
128  Saya mudah tersinggung  
129  Takut bergaul dengan orang yang lebih tua 
130  Tidak pernah menjadi pemimpin 
131  Tidak pernah mengemukakan pendapat     
132  Sering bertentangan pendapat dengan orang lain 
133  Sukar menerima kekalahan            
134  Selalu ingin berkuasa dalam pergaulan 
135  Saya sering bingung bila berhadapan dengan orang banyak 
136  Merasa malu jika berhadapan dengan orang banyak 
137  Mudah marah 
138  Sering tidak sabar 
139  Sering tidak menepati janji 
140  Sering ditegur karena kurang sopan 
   VIII. MUDA MUDI / MASALAH REMAJA 
141  Sering melamun memikirkan si dia 
142  Saya tidak dapat belajar kalau si dia tidak berkirim surat 
143  Saya ragu-ragu terhadap pacar saya 
144  Pacarku selalu mengajakku ke luar rumah 
145  Saya merasa kesepian karena belum mempunyai pacar 
146  Saya merasa iri melihat kawan-kawan berpasangan 
147  Saya menggunakan banyak waktu untuk bersolek 
148  Memilih calon suami/istri sukar bagiku 
149  Mudah mencintai, tetapi juga mudah putus cinta 
150  Cinta saya sering ditolak 
151  Pernah dibujuk orang tua untuk menikah 
152  Karena patah hati, saya sukar untuk mencintai orang lain 
153  Sukar bergaul dengan jenis kelamin lain 
154  Saya sudah dijodohkan oleh orang tua 
155  Saat ini saya dilarang berpacaran oleh orang tua 
156  Saya mudah merasa cemburu terhadap teman putra/putri 
157  Berpacaran merupakan kebutuhan penting bagi saya 
158  Bergaul dengan teman sejenis lebih menyenangkan dari pada 

dengan lawan    jenis  
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159 
Pacar saya bersifat egois (mau menang sendiri/mementingkan diri 
sendiri) 

160  Saya bersikap terbuka/jujur terhadap pacar saya 
   IX. PENYESUAIAN TERHADAP SEKOLAH 
161  Saya tidak suka masuk sekolah 
162  Sekolah saya sekarang tidak sesuai dengan keinginan saya 
163  Saya ingin pindah ke sekolah lain 
164  Saya ingin pindah kelas lain 
165  Merasa kurang dimengerti oleh guru 
166  Peraturan sekolah terlalu menekan saya 
167  Pribadi salah seorang guru menyebabkan saya merasa sebal 

terhadap pelajarannya dan saya enggan memperhatikan 
pelajarannya 

  

168  Beberapa mata pelajaran saya anggap tidak penting 
169  Saya tidak dapat memusatkan perhatian di sekolah  
170  Saya sering melamun di dalam kelas  
171  Saya sering datang terlambat  
172  Saya sering absen (tidak masuk sekolah) 
173  Saya merasa dibenci oleh kawan-kawan di sekolah 
174  Seorang kawan selalu menjengkelkan saya 
175  Tidak ada teman yang saya sukai untuk belajar bersama 
176  Merasa salah memilih jurusan 
177  Saya sering tidak dapat menyelesaikan tugas sekolah 
178  Hubungan saya dengan guru kurang akrab 
179  Catatan pelajaran tidak lengkap dan tidak teratur 
180  Merasa diperlakukan tidak adil oleh guru 
     
   X. PENYESUAIAN TERHADAP KURIKULUM 
181  Pelajaran sekolah terlalu berat bagi saya 
182  Pelajaran di sekolah terlalu mudah bagi saya 
183  Enggan mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kelas 
184  Sukar mendapatkan buku-buku pelajaran 
185  Sulit mengerti isi buku pelajaran 
186  Saya sering takut/cemas menghadapi ulangan 
187  Saya merasa rendah diri karena pernah tidak naik kelas 
188  Saya tidak suka belajar 
189  Saya tidak tertarik dengan buku-buku pelajaran 
190  Saya sering mendapat nilai rendah 
191  Saya tidak senang belajar bersama (belajar kelompok) 

192  Sukar menangkap dan mengikuti pelajaran Matematika dan 
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Fisika 

193 
Sering kuatir kalau-kalau mendapat giliran mengerjakan soal di 
papan tulis 

194 
Sering mendapat kesukaran dalam menyelesaikan tugas pekerjaan 
rumah 

195  Sukar mempelajari Biologi 

196 
Merasa kurang memiliki pengetahuan dasar (membaca, menulis, 
berhitung) 

197  Sukar menyesuaikan diri dengan suasana belajar di kelas 
198  Sulit mengerti isi buku pelajaran yang saya baca 
199  Merasa beban pelajaran terlalu berat 
200  Merasa pelajaran tidak ada gunanya 
   XI. KEBIASAAN BELAJAR 
201  Saya belajar kalaun ada ulangan 
202  Saya belajar tidak teratur waktunya 
203  Saya belajar hanya waktu malam hari 
204  Saya belajar hanya waktu siang hari 
205  Saya sukar memusatkan perhatian waktu belajar di rumah 

206 
Saya sukar memusatkan perhatian waktu mengikuti kegiatan 
belajar mengajar di kelas 

207  Saya sukar mengingat pelajaran yang telah dihafal 
208  Saya sulit memulai belajar 
209  Kalau belajar saya sering mengantuk 
210  Saya sering merasa malas belajar 
211  Saya sering merasa terganggu saudara ketika belajar 
212  Saya belajar dengan cara menghafal 
213  Saya belajar dengan cara membanyangkan 
214  Saya belajar dengan cara membuat ringkasan 
215  Saya tidak dapat menerapkan cara belajar yang baik 
216  Saya sering menyalin PR teman 
217  Saya sering memperoleh nilai di bawah KKM setiap ulangan 

218 
Saya sering merasa terganggu kebisingan di sekitar rumah ketika 
belajar 

219 
Saya sering merasa terganggu ajakan teman untuk bermain ketika 
belajar 

220 
Saya sering merasa terganggu lampu penerangan rumah ketika 
belajar 

  
XII. MASA DEPAN DAN CITA-CITA 
PENDIDIKAN/JABATAN 

221  Saya khawatir tidak dapat berdiri sendiri kelak 
222  Saya tidak tahu berbuat apa setelah lulus 



165 
 

 
 

223  Saya ingin melanjutkan sekolah, tetapi juga ingin bekerja 
224  Saya sukar untuk menetapkan pilihan SLTA/Perguruan Tinggi 
225  Bagi saya sulit untuk memilih pekerjaan 
226  Bagi saya sulit untuk menetapkan pilihan jurusan 
227  Khawatir tidak diterima di SLTA/Perguruan Tinggi 
228  Saya ingin mengetahui bakat dan kemampuan saya  
229  Cita-citaku tidak sesuai dengan kemampuanku 
230  Ingin melanjutkan sekolah, tetapi tidak ada biaya 
231  Cita-citaku tidak sama dengan teman-temanku 
232  Cita-citaku tidak disetujui oleh orang tua 
233  Cita-citaku terganggu oleh hobi 
234  Belum mempunyai cita-cita tertentu 
235  Tidak ada orang yang membantu mengenali cita-citaku 
236  Cita-citaku selalu goyah/berubah 
237  Saya merasa, sekolah tidak menjamin masa depanku 
238  Mudah terpengaruh cita-cita orang lain 
239  Koneksi (KKN) adalah unsur yang menentukan masa depan saya 
240  Masa depan saya tidak ditentukan oleh usaha saat sekarang 
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ANALISIS DCM PER TOPIK MASALAH 
KELAS VIII G 

SMP N 13 SEMARANG 
 
 

No  NAMA 
TOPIK MASALAH 

JML KET PRI SOS BEL KAR
A  B C D  E  F  G  H  I  J  K  L 

                                
      A  B C D  E  F  G  H  I  J  K  L      

1  AGDYAN PERMATA SARI  0  0 1 5  4  2  3  10  4 7  7  4  47  A Kesehatan 
2  AGUSTINA DWI RAHMAWATI  2  1 1 0  5  3  7  1  1 1  13  3  38  B Keadaan Ekonomi 
3  AJENG AYU SUKMASARI  1  0 4 4  3  3  2  7  2 1  8  3  38  C Kehidupan keluarga 
4  ALIFATUL FIJRINA RAMADHANI 4  0 2 0  5  6  6  4  4 5  11  4  51  D Agama & Moral 
5  ARIF MULANTO  7  3 3 10  2  8  12  14  5 4  12  10  90  E Rekreasi & Hoby 

6 
AURELLIA MAHSA 
MARANTHONA  9  0 4 2  2  2  3  4  2 3  5  3  39 

F Hub. Pribadi 
7  BAGUS KUNCORO AJI  1  1 0 1  0  3  1  2  0 1  14  2  26  G Kehidupan sos.& org 
8  BETTY FIRLIY DANASTRI  2  0 3 0  0  3  3  1  1 0  2  0  15  H Masalah remaja 
9  DETA AYU LESTARI  3  0 4 3  2  3  2  5  2 1  10  3  38  I Penyes. thd sekolah 

10  DINA AMALIA NABILA  0  0 1 0  7  2  4  7  4 10  15  7  57  J Penyes thd kurikulum 
11  DIVA AGUS RAMADHAN  1  4 7 3  3  3  4  3  1 3  6  1  39  K Kebiasaan Belajar 
12  ERINA EVITAYANTI  10 3 4 1 6 1 8 2 3 0  9 3 50 L Masa depan & Cita‐cita
13  ERWANSYAH RAMADHAN  3 0 1 0 3 2 5 1 0 5  4 0 24    
14  FARRELL AGATHON HARYANTO 4 2 6 7 2 8 9 3 7 9  16 11 84    

15 
FARRIS LUTHFI RIDHOO 
CAHYONO  3  0 1 0  3  3  5  1  0 5  4  0  25 
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16  FEBRIANA TRI WARDHANI  4 1 2 1 7 3 8 2 1 8  12 9 58    
17  INDAH FITRI KUSTIANA  1 0 1 1 4 3 3 2 3 6  10 2 36    
18  INDRA BAGUS WICAKSONO  1 0 0 1 1 2 4 2 2 0  0 0 13    
19  IRIAWAN PRASETYO  2 2 8 1 1 6 5 8 3 13  13 4 66    
20  IRWAN HARTANO  2 2 8 4 9 10 7 6 6 8  11 10 83    
21  KIBAR LAKSONO  1 1 7 1 3 4 4 2 2 1  13 5 44    
22  MOCH ZEINDY MAULANA  4 6 4 6 5 5 5 6 4 11  11 3 70    
23  MUHAMAD SYAHDAT  0 4 0 3 10 4 4 1 0 2  8 8 44    
24  MUHAMMAD HUSEIN ASDIE  1 1 7 0 0 4 5 2 1 2  5 1 29    

25 
MUHAMMAD RIFKI GAMMA 
PUTRA  4  0 2 0  2  4  3  5  1 1  7  1  30 

   
26  NOVITA BUDI ARYANI  3 4 6 6 7 3 3 2 3 1  6 0 44    
27  NUR KHAKIM   5 5 4 2 6 6 4 7 2 6  8 5 60    
28  RIFKI BRILLIANT EKSAKTA  4 0 3 4 6 2 5 0 2 3  5 5 39    
29  RIZAL SAPUTRA  3 2 7 6 2 5 7 4 4 4  10 1 55    
30  SISMAWATI ANGGRAENI  4 4 7 5 4 3 5 2 4 6  5 1 50    
31  TRIYANI LUBRIANA  2 0 1 2 1 0 1 2 2 8  10 3 32    
32  WAHYU FAJAR PRAKOSO  2 4 2 3 5 2 6 5 1 6  14 9 59    
33  WAHYU LIGA SAPUTRA  2 2 1 2 3 3 3 1 2 8  9 3 39    
34  WINDY VEBBYANIE  8 0 4 4 12 7 7 7 4 2  10 7 72    
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ANALISIS DCM PERBUTIR MASALAH (KELOMPOK) 

KELAS VIII G 

SMP N 13 SEMARANG 

 

NO 
  

 
TOPIK 

 
Nm (Nm : N) 

x100% 
Derajat 

Masalah 

        

    I. KESEHATAN 4 11.8% C 

1  Sering sakit ketika di SD 4 11.8% C 

2  Sering sakit ketika di SMP  3 8.8% B 

3  Jantung sering berdebar-debar 2 5.9% B 

4  Sering keluar keringat dingin  5 14.7% C 

5  Kesehatan saya sering terganggu 1 2.9% B 

6  Pernah dioperasi 5 14.7% C 

7  Merasa terlalu gemuk 9 26.5% D 

8  Merasa terlalu kurus 2 5.9% B 

9  Selalu kurang nafsu makan 0 0.0% A 

10  Saya merasa kurang bahagia karena cacat tubuh 7 20.6% C 

11  Sering kurang/tidak dapat tidur 6 17.6% C 

12  Merasa lelah dan tidak bersemangat 3 8.8% B 

13  Makanan saya kurang bergizi 4 11.8% C 

14  Kurang makan sehingga sering merasa lapar 19 55.9% E 

15  Sering merasa mengantuk 5 14.7% C 

16  Penglihatan saya kurang jelas 0 0.0% A 

17  Pendengaran saya kurang baik 7 20.6% C 

18  Saya sering merasa pusing 13 38.2% D 

19  Saya sering gugup 4 11.8% C 

20  Kurang hawa segar 103     

   II. KEADAAN  EKONOMI       

21  Uang saku saya kurang mencukupi  9 26.5% D 

22  Kekurangan buku karena tidak mampu membeli 0 0.0% A 

23  Ayah sudah pensiun dan tidak bekerja lagi 0 0.0% A 

24  Ayah sudah meninggal dan ibu tidak bekerja  0 0.0% A 

25 
Saya terpaksa harus bekerja karena ekonomi tidak 
cukup 

0 0.0% A 

26  Orang tua tidak bekerja, sehingga saya harus bekerja 0 0.0% A 
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27 
Banyak adik/kakak yang masih menjadi tanggungan 
orang tua 

6 17.6% C 

28 
Tidak tahu bagaimana cara memberoleh tambahan 
biaya untuk sekolah 

1 2.9% B 

29  Saya sering pinjam uang 1 2.9% B 

30  Tidak ingin melanjutkan sekolah karena soal biaya 0 0.0% A 

31  Saya ingin mempunyai kamar sendiri 8 23.5% C 

32  Penerangan lampu di rumah tidak cukup 0 0.0% A 

33  Uang sekolah sering tidak dapat terbayar               0 0.0% A 

34  Selalu berjalan kaki ke sekolah, padahal rumah jauh 2 5.9% B 

35  Orang tua tidak mempunyai penghasilan tetap 2 5.9% B 

36  Uang sekolah saya terlalu tinggi 1 2.9% B 

37  Tidak ada uang cukup untuk membeli pakaian 2 5.9% B 

38  Ibu harus bekerja untuk biaya sekolah saya 9 26.5% D 

39  Saya mengharapkan memperoleh bea siswa 11 32.4% D 

40  Saya ikut saudara yang penghasilannya pas-pasan 0 0.0% A 

   III. KEHIDUPAN KELUARGA 52     

41  Saya seorang anak tunggal       

42  Saya hidup tidak bersama orang tua sendiri 3 8.8% B 

43  Selalu bertengkar dengan adik/kakak 2 5.9% B 

44  Ayah dan ibu pulang kerja terlalu sore 20 58.8% E 

45 
Tidak pernah bercengkerama (bergembira) dengan 
ayah dan ibu 

11 32.4% D 

46  Di rumah hampir tidak ada waktu untuk diri sendiri, 
selalu sibuk dengan Tugas rumah 

7 20.6% C 

47 
Pertengkaran ayah dan ibu di rumah mengganggu 
pikiran saya 

1 2.9% B 

48 
Mata pencaharian orang tua mengganggu pikiran 
saya 

9 26.5% D 

49  Pendapat keluarga yang kolot menyebabkan saya  
tidak dapat  meneruskan sekolah 

2 5.9% B 

50  Saya merasa kurang mendapatan perhatian orang tua 0 0.0% A 

51  Orang tua saya terlalu banyak bepergian 10 29.4% D 

52  Orang tua sering mencampuri urusan saya 7 20.6% C 

53  Sukar menyesuaikan diri dengan orang tua 4 11.8% C 

54 
Saya merasa kurang merasa senang (tidak kerasan) di 
rumah 

6 17.6% C 

55  Kehidupan di rumah kurang teratur 7 20.6% C 
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56  Saya ingin mengadakan perubahan di rumah 7 20.6% C 

57  Keluarga saya kurang tolong menolong 13 38.2% D 

58  Ayah dan ibu hidup berpisah 3 8.8% B 

59 
Keluarga kami berantakan (broken home, tidak 
harmonis) 

1 2.9% B 

60  Saya mempunyai ayah/ibu tiri 2 5.9% B 

   IV. AGAMA DAN MORAL 1 2.9% B 

61  Saya masih meragukan adanya Tuhan 116 341.2%   

62 
Saya tidak dapat bersungguh-sungguh dalam 
beribadah 

      

63  Saya malas beribadah 1 2.9% B 

64  Saya Ingin pindah agama 8 23.5% C 

65  Sering berdusta/tidak jujur 7 20.6% C 

66 
Ucapan dan perbuatan saya sering tidak sesuai 
dengan norma agama 

0 0.0% A 

67  Sering terdorong untuk mengambil barang orang lain 14 41.2% D 

68  Saya sering tidak mengembalikan barang pinjaman 13 38.2% D 

69  Saya sering mempermainkan orang lain 0 0.0% A 

70  Saya pernah melanggar kesusilaan 2 5.9% B 

71 
Saya merasa tidak berkewajiban untuk menghormati 
tiap-tiap agama 

7 20.6% C 

72 
Saya merasa terganggu jika orang lain menjalankan 
ibadahnya 

1 2.9% B 

73  Tidak menyadari sebagai makhluk Tuhan 1 2.9% B 

74 
Merasa tidak berkewajiban dalam beribadah kepada 
Tuhan 

0 0.0% A 

75  Merasa tidak bebas dalam menganut agama 0 0.0% A 

76 
Selalu merasa bertentangan dengan ajaran yang saya 
anut 

0 0.0% A 

77  Hubungan antar manusia lebih penting bagi saya 1 2.9% B 

78  Saya tidak menghormati pemeluk agama lain 2 5.9% B 

79  Saya merasa berdosa sekali 9 26.5% D 

80  Agama tidak merupakan kebutuhan bagi saya 1 2.9% B 

   V. REKREASI DAN HOBI (KEGEMARAN) 21 61.8% E 

81  Saya hampir tidak mempunyai waktu untuk bermain 0 0.0% A 

82  Keinginan untuk rekreasi sering terhalang  88     

83  Gemar melukis, tetapi tidak mempunyai alat       

84  Pada waktu libur saya harus bekerja 3 8.8% B 
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85  Suka olah raga, tetapi tidak ada kesempatan 14 41.2% D 

86  Tidak suka olah raga walaupun ada kesempatan 3 8.8% B 

87  Hobi saya sering mengganggu belajar saya 2 5.9% B 

88 
Saya lebih suka membaca buku-buku hiburan 
daripada buku-buku pelajaran  

7 20.6% C 

89 
Setiap malam saya selalu menonton film 
teve/sinetron 

6 17.6% C 

90  Senang menari tetapi tidak mempunyai waktu 6 17.6% C 

91  Saya tidak dapat menggunakan waktu luang 19 55.9% E 

92 
Salah seorang anggota keluarga saya sering 
menghalangi hobi saya 

17 50.0% D 

93 
Saya ingin belajar menari, tetapi tidak dijinkan orang 
tua            

6 17.6% C 

94  Kesenangan saya membaca majalah dan sering 
menghabiskan waktu belajar saya 

5 14.7% C 

95  Waktu saya habis untuk menonton televisi 6 17.6% C 

96  Orang tuaku tidak pernah mengajak rekreasi 1 2.9% B 

97  Setiap hari libur selalu rekreasi ke luar kota 5 14.7% C 

98  Senang menyanyi tetapi tidak ada kesempatan 16 47.1% D 

99 
Teman-teman yang sering bertamu menghabiskan 
waktu belajar saya 

9 26.5% D 

100  Waktu belajar saya habis untuk bermain-main 2 5.9% B 

    VI. HUBUNGAN PRIBADI 3 8.8% B 

101 
Tidak suka bergaul dengan orang yang 
kedudukannya lebih rendah 

1 2.9% B 

102 
Tidak suka bergaul dengan orang yang 
kedudukannya lebih tinggi 

4 11.8% C 

103 
Sering merasa malu bergaul dengan kawan lain jenis 
kelamin 

135     

104  Sering merasa iri hati atas prestasi orang lain       

105  Sukar untuk mendapatkan kawan 0 0.0% A 

106  Tidak suka bertamu 0 0.0% A 

107  Enggan menerima tamu 6 17.6% C 

108  Merasa harga diri kurang 2 5.9% B 

109  Sering merasa curiga terhadap orang lain 6 17.6% C 

110  Bersikap kaku dan tidak toleransi 3 8.8% B 

111  Bersifat dingin dalam pergaulan     2 5.9% B 

112  Sering menyesali diri sendiri 7 20.6% C 
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113  Sering ingin bunuh diri            6 17.6% C 

114  Merasa tidak mempunyai harapan (pesimis) 2 5.9% B 

115  Saya ingin tampak lebih menarik 0 0.0% A 

116  Saya ingin sekali dikagumi 16 47.1% D 

117  Saya ingin mempunyai kawan yang akrab 1 2.9% B 

118  Saya merasa diri saya tidak sebaik orang lain 11 32.4% D 

119  Saya mempunyai kebiasaan jelek 18 52.9% E 

120  Saya ingin hidup lebih tenang 14 41.2% D 

  
VII. KEHIDUPAN SOSIAL - KEAKTIFAN 
BERORGANISASI 

1 2.9% B 

121  Tidak senang bermain dalam kelompok 9 26.5% D 

122  Sering gagal dalam usaha mencari kawan dekat 5 14.7% C 

123  Saya sukar bergaul  19 55.9% E 

124  Merasa tidak disenangi kawan-kawan di luar sekolah 128     

125  Saya sama sekali tidak berminat terhadap organisasi       

126  Saya terlalu aktif dalam organisasi 4 11.8% C 

127  Saya sukar menyesuaikan diri 1 2.9% B 

128  Saya mudah tersinggung  26 76.5% E 

129  Takut bergaul dengan orang yang lebih tua 1 2.9% B 

130  Tidak pernah menjadi pemimpin 6 17.6% C 

131  Tidak pernah mengemukakan pendapat     6 17.6% C 

132  Sering bertentangan pendapat dengan orang lain 7 20.6% C 

133  Sukar menerima kekalahan            10 29.4% D 

134  Selalu ingin berkuasa dalam pergaulan 3 8.8% B 

135 
Saya sering bingung bila berhadapan dengan orang 
banyak 

7 20.6% C 

136  Merasa malu jika berhadapan dengan orang banyak 8 23.5% C 

137  Mudah marah 7 20.6% C 

138  Sering tidak sabar 4 11.8% C 

139  Sering tidak menepati janji 3 8.8% B 

140  Sering ditegur karena kurang sopan 20 58.8% E 

   VIII. MUDA MUDI / MASALAH REMAJA 18 52.9% E 

141  Sering melamun memikirkan si dia 12 35.3% D 

142 
Saya tidak dapat belajar kalau si dia tidak berkirim 
surat 

16 47.1% D 

143  Saya ragu-ragu terhadap pacar saya 3 8.8% B 

144  Pacarku selalu mengajakku ke luar rumah 1 2.9% B 
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145 
Saya merasa kesepian karena belum mempunyai 
pacar 

163     

146  Saya merasa iri melihat kawan-kawan berpasangan       

147  Saya menggunakan banyak waktu untuk bersolek 8 23.5% C 

148  Memilih calon suami/istri sukar bagiku 5 14.7% C 

149  Mudah mencintai, tetapi juga mudah putus cinta 4 11.8% C 

150  Cinta saya sering ditolak 5 14.7% C 

151  Pernah dibujuk orang tua untuk menikah 13 38.2% D 

152 
Karena patah hati, saya sukar untuk mencintai orang 
lain 

6 17.6% C 

153  Sukar bergaul dengan jenis kelamin lain 2 5.9% B 

154  Saya sudah dijodohkan oleh orang tua 6 17.6% C 

155  Saat ini saya dilarang berpacaran oleh orang tua 9 26.5% D 

156 
Saya mudah merasa cemburu terhadap teman 
putra/putri 

12 35.3% D 

157  Berpacaran merupakan kebutuhan penting bagi saya 1 2.9% B 

158  Bergaul dengan teman sejenis lebih menyenangkan 
dari pada dengan lawan    jenis 

7 20.6% C 

159 
Pacar saya bersifat egois (mau menang 
sendiri/mementingkan diri sendiri) 

4 11.8% C 

160  Saya bersikap terbuka/jujur terhadap pacar saya 1 2.9% B 

   IX. PENYESUAIAN TERHADAP SEKOLAH 17 50.0% D 

161  Saya tidak suka masuk sekolah 7 20.6% C 

162 
Sekolah saya sekarang tidak sesuai dengan keinginan 
saya 

3 8.8% B 

163 
Saya ingin pindah ke sekolah lain 

10 29.4% D 

164  Saya ingin pindah kelas lain 6 17.6% C 

165  Merasa kurang dimengerti oleh guru 5 14.7% C 

166  Peraturan sekolah terlalu menekan saya 131     
167  Pribadi salah seorang guru menyebabkan saya merasa 

sebal terhadap pelajarannya dan saya enggan 
memperhatikan pelajarannya 

      

168  Beberapa mata pelajaran saya anggap tidak penting 1 2.9% B 

169  Saya tidak dapat memusatkan perhatian di sekolah  1 2.9% B 

170  Saya sering melamun di dalam kelas  0 0.0% A 

171  Saya sering datang terlambat  8 23.5% C 

172  Saya sering absen (tidak masuk sekolah) 6 17.6% C 
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173  Saya merasa dibenci oleh kawan-kawan di sekolah 0 0.0% A 

174 
Seorang kawan selalu menjengkelkan saya 

6 17.6% C 

175 
Tidak ada teman yang saya sukai untuk belajar 
bersama 

1 2.9% B 

176  Merasa salah memilih jurusan 2 5.9% B 

177  Saya sering tidak dapat menyelesaikan tugas sekolah 8 23.5% C 

178  Hubungan saya dengan guru kurang akrab 3 8.8% B 

179  Catatan pelajaran tidak lengkap dan tidak teratur 0 0.0% A 

180  Merasa diperlakukan tidak adil oleh guru 0 0.0% A 

      19 55.9% E 

   X. PENYESUAIAN TERHADAP KURIKULUM 7 20.6% C 

181  Pelajaran sekolah terlalu berat bagi saya 0 0.0% A 

182  Pelajaran di sekolah terlalu mudah bagi saya 11 32.4% D 

183  Enggan mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kelas 2 5.9% B 

184  Sukar mendapatkan buku-buku pelajaran 4 11.8% C 

185  Sulit mengerti isi buku pelajaran 3 8.8% B 

186  Saya sering takut/cemas menghadapi ulangan 82     

187 
Saya merasa rendah diri karena pernah tidak naik 
kelas 

      

188  Saya tidak suka belajar 6 17.6% C 

189  Saya tidak tertarik dengan buku-buku pelajaran 1 2.9% B 

190  Saya sering mendapat nilai rendah 5 14.7% C 

191 
Saya tidak senang belajar bersama (belajar 
kelompok) 

1 2.9% B 

192 
Sukar menangkap dan mengikuti pelajaran 
Matematika dan Fisika 

10 29.4% D 

193 
Sering kuatir kalau-kalau mendapat giliran 
mengerjakan soal di papan tulis 

7 20.6% C 

194 
Sering mendapat kesukaran dalam menyelesaikan 
tugas pekerjaan rumah 

1 2.9% B 

195  Sukar mempelajari Biologi 7 20.6% C 

196 
Merasa kurang memiliki pengetahuan dasar 
(membaca, menulis, berhitung) 

9 26.5% D 

197 
Sukar menyesuaikan diri dengan suasana belajar di 
kelas 

4 11.8% C 

198  Sulit mengerti isi buku pelajaran yang saya baca 10 29.4% D 

199  Merasa beban pelajaran terlalu berat 19 55.9% E 



175 
 
 
 

 
 

200  Merasa pelajaran tidak ada gunanya 19 55.9% E 

   XI. KEBIASAAN BELAJAR 14 41.2% D 

201  Saya belajar kalaun ada ulangan 13 38.2% D 

202  Saya belajar tidak teratur waktunya 2 5.9% B 

203  Saya belajar hanya waktu malam hari 7 20.6% C 

204  Saya belajar hanya waktu siang hari 9 26.5% D 

205 
Saya sukar memusatkan perhatian waktu belajar di 
rumah 

7 20.6% C 

206 
Saya sukar memusatkan perhatian waktu mengikuti 
kegiatan belajar mengajar di kelas 

0 0.0% A 

207  Saya sukar mengingat pelajaran yang telah dihafal 151     

208  Saya sulit memulai belajar       

209  Kalau belajar saya sering mengantuk 21 61.8% E 

210  Saya sering merasa malas belajar 29 85.3% E 

211  Saya sering merasa terganggu saudara ketika belajar 21 61.8% E 

212  Saya belajar dengan cara menghafal 1 2.9% B 

213  Saya belajar dengan cara membanyangkan 19 55.9% E 

214  Saya belajar dengan cara membuat ringkasan 17 50.0% D 

215  Saya tidak dapat menerapkan cara belajar yang baik 19 55.9% E 

216  Saya sering menyalin PR teman 16 47.1% D 

217 
Saya sering memperoleh nilai di bawah KKM setiap 
ulangan 

23 67.6% E 

218 
Saya sering merasa terganggu kebisingan di sekitar 
rumah ketika belajar 

19 55.9% E 

219 
Saya sering merasa terganggu ajakan teman untuk 
bermain ketika belajar 

13 38.2% D 

220 
Saya sering merasa terganggu lampu penerangan 
rumah ketika belajar 

16 47.1% D 

  
XII. MASA DEPAN DAN CITA-CITA 
PENDIDIKAN/JABATAN 

4 11.8% C 

221  Saya khawatir tidak dapat berdiri sendiri kelak 19 55.9% E 

222  Saya tidak tahu berbuat apa setelah lulus 12 35.3% D 

223 
Saya ingin melanjutkan sekolah, tetapi juga ingin 
bekerja 

11 32.4% D 

224 
Saya sukar untuk menetapkan pilihan 
SLTA/Perguruan Tinggi 

3 8.8% B 

225  Bagi saya sulit untuk memilih pekerjaan 15 44.1% D 

226  Bagi saya sulit untuk menetapkan pilihan jurusan 18 52.9% E 
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227  Khawatir tidak diterima di SLTA/Perguruan Tinggi 7 20.6% C 

228  Saya ingin mengetahui bakat dan kemampuan saya  303     

229  Cita-citaku tidak sesuai dengan kemampuanku       

230  Ingin melanjutkan sekolah, tetapi tidak ada biaya 6 17.6% C 

231  Cita-citaku tidak sama dengan teman-temanku 6 17.6% C 

232  Cita-citaku tidak disetujui oleh orang tua 7 20.6% C 

233  Cita-citaku terganggu oleh hobi 10 29.4% D 

234  Belum mempunyai cita-cita tertentu 7 20.6% C 

235 
Tidak ada orang yang membantu mengenali cita-
citaku 

9 26.5% D 

236  Cita-citaku selalu goyah/berubah 14 41.2% D 

237  Saya merasa, sekolah tidak menjamin masa depanku 19 55.9% E 

238  Mudah terpengaruh cita-cita orang lain 3 8.8% B 

239 
Koneksi (KKN) adalah unsur yang menentukan masa 
depan saya 

1 2.9% B 

240 
Masa depan saya tidak ditentukan oleh usaha saat 
sekarang 

10 29.4% D 

   1 2.9% B 

   4 11.8% C 

   7 20.6% C 

   3 8.8% B 

   8 23.5% C 

   1 2.9% B 

   5 14.7% C 

   6 17.6% C 

   3 8.8% B 
  130     
 
Keterangan: 
 Nm : Jumlah siswa yang bermasalah untuk butir tertentu 
 N : Jumlah siswa yang mengerjakan DCM 
 Predikat Rangking derajat Permasalahan: 
 0 %   : A (baik) 
 1 %   - 10 % : B (cukup baik) 
 11 % - 25 % : C (cukup) 
 26 % - 50 % : D (kurang) 
 51 % - 100 % : E ( kurang sekali) 
 



177 
 
 
 

 
 

ANALISIS DCM PER TOPIK MASALAH  

KELAS VIII G 

SMP N 13 SEMARANG 

 

No TOPIK Nm N N x 
M 

(Nm : N x M) 
x100% Derajat  

              
              
I PRIBADI       72.65% E 
A Kesehatan 103 20 680 15.15% C 
B Keadaan Ekonomi 52 20 680 7.65% B 
C Kehidupan keluarga 116 20 680 17.06% C 
D Agama & Moral 88 20 680 12.94% C 
E Rekreasi & Hoby 135 20 680 19.85% C 
              
II SOSIAL       62.06% E 
A Hub. Pribadi 128 20 680 18.82% C 

B 
Kehidupan sosial& 
berorganisasi 163 20 680 23.97% C 

C Masalah remaja 131 20 680 19.26% C 
              

III BELAJAR       78.97% E 
A Penyesuaian thd sekolah 83 20 680 12.21% C 
B Penyesuaian thd kurikulum 151 20 680 22.21% C 
C Kebiasaan Belajar 303 20 680 44.56% D 
              

IV KARIER       19.26% C 
A Masa depan & Cita-cita 131 20 680 19.26% C 

 
Keterangan: 
 Nm : Jumlah siswa yang bermasalah untuk butir tertentu 
 N : Jumlah siswa yang mengerjakan DCM 
 Predikat Rangking derajat Permasalahan: 
 0 %   : A (baik) 
 1 %   - 10 % : B (cukup baik) 
 11 % - 25 % : C (cukup) 
 26 % - 50 % : D (kurang) 
 51 % - 100 % : E ( kurang sekali) 
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PEDOMAN WAWANCARA SELF ESTEEM RENDAH  
(GURU PEMBIMBING) 
 
1. Hari/Tanggal wawancara : 

2. Tempat wawancara : 

3. Waktu wawancara : 

4. Nama terwawancara : 

Berikut adalah daftar pertanyaan untuk guru pembimbing: 
1. Adakah siswa yang kurang aktif dalam kegiatan belajar mengajar? 

Jawaban: ...................................................................................................................... 
2. Adakah siswa yang tidak memilki keberanian ketika ingin bertanya kepada guru atau 

mengemukakan pendapatnya? 

Jawaban: ...................................................................................................................... 
3. Adakah siswa yang lebih suka menyendiri dan tidak terbuka dengan orang lain? 

Jawaban: ...................................................................................................................... 
4. Adakah siswa yang tidak yakin akan kemampuannya sendiri? 

Jawaban: ...................................................................................................................... 
5. Adakah siswa yang sering merasa gagal? 

Jawaban: ...................................................................................................................... 
6. Adakah siswa yang sering menyalahkan diri sendiri apabila gagal dalam 

menyelesaikan masalah? 

Jawaban: ...................................................................................................................... 
7. Adakah siswa yang cenderung pesimis dan tidak memiliki daya saing di kelas? 

Jawaban: ...................................................................................................................... 
8. Adakah siswa yang terlihat cemas ketika berada di kelas atau lingkungan sekolah? 

Jawaban: ...................................................................................................................... 
9. Adakah siswa yang sulit bergaul dengan lingkungan sosialnya? 

Jawaban: ..................................................................................................................... 
10. Adakah siswa yang sulit menyesuaikan diri di lingkungan baru? 

Jawaban: ..................................................................................................................... 
11. Adakah siswa yang tidak bisa menerima kritik? 

Jawaban: ...................................................................................................................... 
12. Adakah siswa yang mudah terpengaruh oleh orang lain? 
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Jawaban: ...................................................................................................................... 
13. Apabila ada siswa dengan ciri atau karakteristik yang saya tanyakan tadi, bagaimana 

prestasi mereka di kelas? 

Jawaban: ...................................................................................................................... 
14. Menurut Bapak/ ibu apa yang melatarbelakangi hal tersebut? 

Jawaban: ...................................................................................................................... 
15. Bagaimana keadaan keluarga siswa yang memilki karakteristik seperti di atas? 

Jawaban: ...................................................................................................................... 
16. Bagaimana hubungan siswa tersebut dengan keluarga mereka? 

Jawaban: ...................................................................................................................... 
 
 

Pewawancara 
 
 

Windi Astuti 
NIP. 1301407019 
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WAWANCARA DENGAN KONSELOR 

Hasil Seleksi Subyek Penelitian 

 

A. Judul penelitian  

Upaya Meningkatkan Self Esteem Pada Siswa Yang Mengalami Pengabaian 

Orang Tua Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 13 

Semarang  

B. Tujuan  

Menjaring siswa yang benar-benar memiliki masalah self esteem rendah untuk 

dijadikan sampel dalam  penelitian. 

C. Tempat  

Ruang BK 

D. Interview  

Agnes Hermin Rosmayanti 

E. Interviewee  

Windi Astuti 

F. Hasil wawancara   

 

Diskriptor 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pembimbing diperoleh keterangan bahwa di 

SMP Negeri 13 Semarang terdapat beberapa siswa yang memilki self esteem rendah. Hal itu 

bisa dikatakan karena ciri-ciri atau indikator dari siswa-siswa tersebut yakni, klien tidak 

memiliki keyakinan akan kemampuan dirinya, siswa cenderung pasif di kelas, klien sulit 

mengeluarkan pendapat, sering banyak berdiam diri pada saat pelajaran berlangsug atau saat 

istirahat, tidak banyak bicara dan cenderung menyendiri, kurang berani diri maju di depan kelas 

untuk mengerjakan soal, tidak mandiri dalam mengerjakan tugas/ PR, tidak memiliki keinginan 

untuk berkompetisi, tidak mandiri dalam mengerjakan tugas maupun ulangan, sering kecewa 

mengenai hidup, cenderung pesimis, menyalahkan diri sendiri apabila gagal melaksanakan 

sesuatu dan sering melakukan self talk negatif. Guru pembimbing menambahkan bahwa 
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masalah self esteem rendah yang dialami siswa dilatarbelakangi pengabaian orang tua. Hampir 

dari siswa yang mengalami masalah self esteem rendah tersebut, orang tuanya bekerja hingga 

sore sampai malam hari. Siswa kurang berkomunikasi dengan orang tuanya. Orang tua siswa 

juga kurang memperhatikan masalah pendidikan. Orang tua tidak memperdulikan prestasi siswa 

di sekolah. Orang tua tidak mempedulikan apabila anakny membolos atau tidak berangkat 

sekolah tanpa sebab. Dari fenomena tersebut, dengan dibantu oleh guru pembimbing dan dari 

hasil analisi DCM diambil enam siswa yang memiliki masalah self esteem rendah paling parah 

yang tentunya sesuai dengan indikator self esteem rendah untuk dijadikan sampel dalam 

penelitian. Klien tersebut yaitu DA, IP, MH, NB, RS, dan SA yang merupakan siswa kelas 

VIIIG. 
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BIODATA KLIEN 
NAMA   : DA 
ALAMAT   : Jl. Menoreh Tengah XII 
JENIS KELAMIN   : Laki-laki 
T T L    : .Semarang, 15 Maret 1999 
AGAMA   : Islam 
HOBY    : Sepak bola 
ANAK KE    : 3 
NAMA AYAH   : Widodo 
PEKERJAAN AYAH  : Wiraswasta 
NAMA IBU    : Sri Ningsih 
PEKERJAAN IBU   : Buruh 
 

BIODATA KLIEN 
NAMA   : IP 
ALAMAT   : Jl. Talang Sendang 2 
JENIS KELAMIN   : Laki-Laki 
T T L    : Semarang, 14 Januari 1999 
AGAMA   : Islam 
HOBY    : Berenang 
ANAK KE    : 3 
NAMA AYAH   : Priyono 
PEKERJAAN AYAH  : Buruh 
NAMA IBU    : Ranti 
PEKERJAAN IBU   :Buruh 
 

BIODATA KLIEN 
NAMA   : MH 
ALAMAT   : Jl. Walulawang Timur I 
JENIS KELAMIN   : Laki-Laki 
T T L    : Kendal, 5 April 1998 
AGAMA   : Islam 
HOBY    : Sepak Bola 
ANAK KE    : 2 
NAMA AYAH   : Munanto 
PEKERJAAN AYAH  : Buruh 
NAMA IBU    : Muntasiroh 
PEKERJAAN IBU   : Buruh 
 
 

BIODATA KLIEN 
NAMA   : NB 
ALAMAT   : Jl. Cikuray Raya VIII RT.08/III 
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JENIS KELAMIN   : Perempuan 
T T L    : Sragen, 9 Maret 1999 
AGAMA   : Islam 
HOBY    : Mendengarkan Musik dan Menonton Drama Korea 
ANAK KE    : Pertama 
NAMA AYAH   : Darsin 
PEKERJAAN AYAH  : Wiraswasta 
NAMA IBU    : Eni 
PEKERJAAN IBU   : Wiraswasta 
 

BIODATA KLIEN 
NAMA   : RS 
ALAMAT   : Jl. Cikuray Raya 
JENIS KELAMIN   : Laki-Laki 
T T L    : Semarang, 7 Agustus 1999 
AGAMA   : Islam 
HOBY    : Voli 
ANAK KE    : Pertama 
NAMA AYAH   : Kaswadi 
PEKERJAAN AYAH  : Buruh 
NAMA IBU    : Sri Budayati 
PEKERJAAN IBU   : Buruh 
 

BIODATA KLIEN 
NAMA   : SA 
ALAMAT   : Jl. Kalimasada RT. I/VI Sekaran 
JENIS KELAMIN   : Perempuan 
T T L    : Semarang, 11 Juli 1999 
AGAMA   : Islam 
HOBY    : Mambaca buku 
ANAK KE    : Pertama 
NAMA AYAH   : Ponijan 
PEKERJAAN AYAH  : Wiraswasta 
NAMA IBU    : Saonah 
PEKERJAAN IBU   : Buruh 
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KISI-KISI UJI COBA INSTRUMEN SKALA SELF ESTEEM  

 

Variabel Indikator Deskriptor No. Item 
Positif Negatif 

Self 
esteem 

10. Mampu menemukan 
hal-hal yang positif 
dalam tindakan yang 
dilakukan 

10.1 Memiliki keyakinan 
untuk melakukan hal-
hal yang baik 

10.2 Mempercayai 
kemampuan diri 

10.3 Disiplin dalam 
mengumpulkan tugas/ 
PR 

10.4 Mampu mengatur  
waktu antara belajar, 
sekolah dan aktivitas 
lainnya. 

10.5 Mandiri dalam 
mengerjakan tugas/ 
PR dan ulangan 

 

11,42,48,60 9,14,59,69 

11. Berani mengambil 
resiko 
 

11.1 Aktif dalam diskusi 
kelas 

11.2 Berani bertindak dan 
menunjukkan ide-ide 

11.3 Berani 
mengemukakan 
pendapat 

11.4 Memiliki keinginan 
berkompetisi positif 
di kelas  
 

7,27,33,51 17,45,61, 62 

12. Menghargai 
keberhasilan yang 
diraih 

12.1 Menghargai 
keberhasilan diri 

12.2 Yakin akan 
kemampuan diri 

12.3 Menghargai usaha 
yang telah dilakukan  

3,30,34,53 22,32,63 

13. Memandang 
dirinya sama dan 
sederajat dengan 
orang lain 

13.1 Mampu 
memfokuskan fikiran 
ketika berbicara di 
depan kelas 

13.2 Mampu menguasai 
keadaan saat 
berbicara di depan 
kelas 

21,25,41,58 1,5,8,56 
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13.3 Aktif dalam 
organisasi di sekolah 

13.4 Berani bertanya 
kepada guru apabila 
ada materi yang 
belum jelas 

13.5 Mampu bersosialisasi 
dengan baik 
 

14. Cenderung 
melakukan 
aktivitas-aktivitas 
yang bertujuan 
memperbaiki atau 
menyempurnakan 
dirinya  

14.1 Berusaha untuk 
menjadi lebih baik 

14.2 Memiliki semangat 
dalam mengikuti 
kegiatan belajar di 
kelas 

14.3 Memperhatikan guru 
mengajar dan tidak 
menyepelekan  tugas 

14.4 Berusaha untuk 
mengerjakan tugas/ 
PR dan ulangan 
secara mandiri  

52,55,65,66 10,15,47, 67 

15. Puas dan 
berbahagia dengan 
keadaan hidupnya  

15.1 Menerima keadaan 
hidup 

15.2 Mampu mensyukuri 
kekurangan yang ada 
dalam hidup 

15.3 Tidak kecewa dengan 
apa yang terjadi 
dalam hidup 

15.4 Tidak melihat iri 
kebahagiaan orang 
lain 
 

6,24,46,57 16,40,43, 
50 

16. Memiliki 
kemampuannya 
cukup bagus 
dalam hal 
menyesuaikan diri 

16.1 Mudah bergaul 
dengan siapa saja 
tanpa membedakan 
status atau kedudukan 

16.2 Bersikap toleran 
dalam bergaul 

16.3 Mampu menerima 
kelemahan atau 
kekurangan yang ada 
dalam diri 

16.4 Hubungan dengan 
teman-teman sekelas 

29,38,49, 
70 

23,35,39,  
68 
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cukup baik 
 

17. Memiliki perasaan-
perasaan yang positif 
 

17.1 Tidak mudah 
menyerah jika 
menghadapi kesulitan 

17.2 Tidak putus asa/ 
selalu optimis 

17.3 Menanamkan 
keyakinan bahwa 
dirinya mampu lebih 
baik dari orang lain 

17.4 Menanamkan 
keyakinan bahwa 
dirinya dapat berhasil 
jika mau berusaha 
 

2,18,19,36 4,37,44 

18. Mampu 
mempertanggung 
jawabkan 
kegagalan maupun 
kesalahannya  

18.1 Mampu 
mempertanggung 
jawabkan kesalahan 

18.2 Melakukan 
instropeksi diri 
apabila mengalami 
kegagalan 

18.3 Membiasakan untuk 
tidak melakukan self 
talk negatif 

18.4 Termotivasi untuk 
lebih baik jika 
mengalami kegagalan 

 

12,13,26, 
54 

20,28,31, 64 

Jumlah 37 33 
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Uji Coba Lembar Instrumen  
Skala Self Esteem 

A. Pengantar  
Pernyataan di dalam skala self esteem ini disusun untuk mengetahui 

gambaran self esteem yang terdapat dalam diri anda saat ini. Jawaban ini tidak 
berpengaruh terhadap prestasi anda, oleh karena itu diharapkan anda dapat 
memberikan jawaban yang menggambarkan bagaimana keadaan anda yang 
sebenarnya dengan jujur. Atas perhatian dan kerjasama yang telah anda berikan, kami 
ucapkan terima kasih.  

 
B. Identitas  

Nama   : .............................................................. L/P 
Kelas/No. Absen  : .................................................................... 
 

C. Petunjuk Pengisian  
Di bawah ini ada  pernyataan. Cara menjawab skala self esteem rendah ini 

dengan memberikan tanda cek ( √ ) pada kolom yang sesuai dengan pendapat anda 

atau keadaan anda.  

Alternatif jawabannya ialah: 

SS  : jika pernyataan tersebut sangat sesuai dengan kondisi yang anda alami 

S  : jika pernyataan tersebut sesuai dengan kondisi yang anda alami 

KS  : jika pernyataan tersebut kurang sesuai dengan kondisi yang anda alami 

TS  : jika pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang anda alami 

STS : jika penyataan tersebut sangat tidak sesuai dengan kondisi yang anda 

alami   

 

Contoh: 

No. Pernyataan 
Jawaban 

SS S KS TS STS 

1. Kegiatan belajar saya terjadwal 
dengan baik 

√     

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 
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Bacalah Dengan Cermat 

o. Pernyataan Jawaban 
SS S KS TS STS 

1. Kaki saya gemetar secara tiba-tiba saat 
berhadapan dengan guru secara langsung 

     

2. Saya meyakinkan diri untuk tetap belajar agar 
paham dengan materi pelajaran 

     

3. Saya yakin akan mendapatkan nilai yang baik jika 
saya mau belajar 

     

4. Saya merasa tidak penting untuk meraih 
peringkat yang bagus d kelas 

     

5. Saya merasa kesulitan untuk memfokuskan 
fikiran ketika berbicara di depan kelas  

     

6. Perhatian penuh dari orang tua membuat saya 
menjadi semangat belajar 

     

7. Saya suka bermain dalam kelompok      
8. Suara saya terasa bergetar saat berbicara di 

depan kelas 
     

9. Saya memilih berbicara dengan teman 
daripada memperhatikan materi pelajaran  

     

10. Saya tidak tertarik untuk mempelajari hal-hal 
yang baru 

     

11. Saya memiliki semangat yang tinggi untuk 
mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas 

     

12. Saya tidak menyalahkan diri saya sepenuhmya 
atas kegagalan yang saya alami 

     

13. Saya akan melakukan instropeksi diri apabila 
mengalami kegagalan 

     

14. Saya bosan berlama-lama memperhatikan 
materi pelajaran di kelas 

     

15. Saya tidak memiliki jadwal kegiatan untuk 
dilakukan sehari-hari 

     

16. Saya merasa apa yang saya capai sekarang 
masih jauh tertinggal dari teman-teman saya 

     

17. Saya tidak suka memberikan pendapat dalam 
diskusi karena takut salah 

     

18. Saya berkata pada diri sendiri bahwa saya 
harus tetap belajar meskipun materi pelajaran 
sulit dipahami 

     

19. Saya terus berkata pada diri sendiri bahwa 
saya ingin melakukan hal yang lebih baik dari 
siapapun di kelas 

     

20. Saya sering melakukan self talk negatif (saya 
bodoh, saya malas) terhadap diri sendiri 

     

21. Saya selalu menjalankan tugas atau tanggung      
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jawab dengan baik 
22. Prestasi saya tidak sebaik teman-teman saya      
23. Saya sulit menyesuaikan diri di lingkungan 

baru 
     

24. Saya bersyukur dengan keadaan hidup saya 
sekarang 

     

25. Saya dapat menyampaikan pendapat di 
hadapan teman sekelas dengan suara yang 
jelas 

     

26. Kegagalan tidak akan mematahkan semangat 
saya 

     

27. Saya suka mencalonkan diri menjadi ketua kelas 
atau ketua organisasi di sekolah 

     

28. Saya sering berpikir bahwa saya adalah orang 
yang tidak berguna 

     

29. Saya selalu bersikap toleran dalam bergaul      
30. Saya yakin untuk bisa mendapatkan nilai yang 

baik (misal: nilai tugas, PR, ulangan) 
     

31. Saya merasa diri saya tidak memiliki 
kelebihan yang bisa saya banggakan 

     

32. Saya merasa usaha yang selama ini saya 
lakukan untuk memperoleh hasil maksimal 
adalah sia-sia 

     

33. Saya selalu berani bertindak dan menunjukkan 
ide-ide saya 

     

34. Keberhasilan saya ditentukan usaha saya saat 
sekarang 

     

35. Saya sulit memulai pembicaraan dengan orang 
yang lebih tua dan juga orang yang baru saya 
kenal 

     

36. Saya akan berusaha melakukan yang terbaik 
bagaimanapun hasil yang akan saya peroleh 

     

37. Saya sering merasa pesimis dan tidak memiliki 
harapan 

     

38. Saya mudah bergaul dengan siapa saja tanpa 
membedakan status atau kedudukan 

     

39. Saya sering gagal dalam usaha mencari teman      
40. Saya tidak pernah merasakan kehangatan kasih 

sayang dari orang tua saya 
     

41. Setiap diskusi kelas saya selalu mengemukakan 
pendapat saya 

     

42. Saya selalu mengerjakan tugas yang diberikan 
guru dengan baik 

     

43. Saya merasa kehidupan teman-teman saya 
jauh lebih bahagia daripada saya 

     

44. Nilai yang jelek membuat saya menjadi tidak      
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semangat dalam belajar 
45. Saya tidak berani bertanya kepada guru 

apabila ada materi yang belum jelas 
     

46. Saya merasa orang-orang di sekitar saya 
mencintai dan menerima saya 

     

47. Saya tidak pernah berpikir tentang mencoba 
untuk menjadi lebih baik dengan hal yang saya 
pelajari dan lakukan 

     

48. Saya berusaha keras melakukan yang terbaik 
di kelas meskipun saya bosan dengan hal yang 
dilakukan 

     

49. Saya mampu menerima kelemahan atau 
kekurangan yang ada dalam diri saya 

     

50. Saya merasa kecewa dengan apa yang terjadi 
dalam hidup saya 

     

51. Tidak peduli jawaban saya benar atau salah, 
saya selalu menjawab pertanyaan dari guru 

     

52. Kegiatan belajar saya terjadwal dengan baik      
53. Semua hasil yang saya dapatkan sesuai dengan 

usaha yang saya lakukan 
     

54. Semua kegagalan yang saya alami memotivasi 
saya untuk belajar lebih baik 

     

55. Saya meyakinkan diri sendiri untuk terus 
belajar dengan berpikir akan mendapatkan 
peringkat yang bagus  

     

56. Saya tidak yakin bisa menguasai keadaan 
kelas saat saya presentasi di depan kelas 

     

57. Orang tua saya selalu memperhatikan 
kebutuhan saya dengan baik 

     

58. Saya merasa santai saat berbicara di depan 
kelas 

     

59. Saya sering datang terlambat ke sekolah      
60. Saya lebih suka duduk di barisan depan agar lebih 

jelas saat guru menyampaikan materi 
     

61. Saya tidak yakin dengan jawaban saya ketika 
mengerjakan soal ulangan maupun ujian 

     

62. Saya lebih suka mencontek pekerjaan/ tugas 
teman daripada mengerjakan sendiri 

     

63. Saya berpikir bahwa tidak ada gunanya 
bekerja keras dalam belajar 

     

64. Saya suka membanding-bandingkan diri saya 
dengan orang lain 

     

65. Selain belajar di kelas saya juga suka 
membaca buku di perpustakaan 

     

66. Saya suku membeli buku meski itu diwajibkan 
dari sekolah karena mendukung proses belajar 
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saya 
67. Saya sulit membagi waktu antara waktu 

belajar dengan waktu untuk bermain 
     

68. Saya tidak suka dengan kepribadian salah satu 
guru 

     

69. Saya tidak tertarik dengan materi pelajaran 
yang disampaikan oleh guru 

     

70. Hubungan saya dengan teman-teman sekelas 
cukup baik 
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Responden 
Butir Soal 

1  2  3  4  5  6  7  8 
1  4  2  3  3  2  4  5  4 
2  3  4  4  3  4  4  5  4 
3  4  2  4  3  3  4  5  3 
4  4  3  5  4  3  4  2  3 
5  2  4  4  3  3  3  4  3 
6  4  3  4  2  3  4  4  5 
7  4  3  3  4  3  5  3  4 
8  3  4  4  3  4  4  5  4 
9  4  5  5  3  3  5  5  5 
10  3  3  4  3  4  4  4  4 
11  4  3  4  2  4  4  4  5 
12  3  3  5  2  1  3  5  1 
13  2  3  2  3  3  4  3  3 
14  4  2  3  3  2  3  5  4 
15  4  2  3  3  2  4  3  3 
16  3  3  4  4  2  4  2  3 
17  1  2  3  4  1  2  3  4 
18  3  3  4  4  2  3  4  4 
19  5  4  2  3  3  3  3  3 
20  3  3  4  4  1  1  5  2 
21  3  4  4  3  2  4  5  4 
22  2  3  3  2  3  1  3  2 
23  4  4  2  3  3  3  3  5 
24  4  2  3  3  3  4  3  3 
25  4  5  4  2  4  4  4  5 
26  4  5  2  3  3  4  4  4 
27  1  2  2  3  3  3  3  4 
28  3  4  4  4  2  1  3  3 
29  4  3  4  2  3  4  4  5 
30  4  2  3  3  2  5  3  3 
31  5  5  3  3  3  4  5  5 
32  3  3  4  2  2  2  2  3 
33  3  3  3  4  4  4  4  4 
34  4  3  4  3  1  5  3  3 

�X  115  109  119  103  91  120  128  124 
�X2  419  379  441  327  271  462  514  484 
�XY  30439  28780  31052  26826  24098  31839  33487  32758 
rxy  0.475833  0.35028  ‐0.17538  ‐0.29953  0.41143  0.537442  ‐0.0426  0.409169 
rtabel  0.339  0.339  0.339  0.339  0.339  0.339  0.339  0.339 
Kriteria  Valid  Valid  Invalid  Invalid  Valid  Valid  Invalid  Valid 
σb2  0.883218  0.869377  0.720588  0.440311  0.807093  1.131488  0.944637  0.934256 
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Butir Soal 
9  10  11  12  13  14  15  16  17 
3  4  3  4  4  2  3  4  5 
4  4  4  3  4  3  4  5  5 
4  3  4  3  4  2  3  4  3 
5  2  5  5  5  3  3  5  3 
4  4  4  4  4  4  4  4  3 
4  4  4  5  5  5  5  5  5 
5  3  2  4  5  3  3  4  4 
4  4  4  3  4  3  4  5  5 
5  2  5  4  5  4  4  5  4 
5  4  4  4  3  3  3  4  4 
4  4  4  5  5  5  5  5  5 
4  2  4  5  4  3  3  5  2 
4  3  3  4  3  4  4  4  3 
3  4  3  4  4  2  3  4  3 
5  3  4  3  5  2  4  5  4 
4  2  4  2  4  4  3  4  3 
5  3  3  2  5  3  3  4  4 
3  2  2  4  5  3  2  5  4 
5  3  4  4  4  4  4  3  4 
4  2  2  3  3  4  1  4  5 
4  4  3  2  4  3  4  5  5 
3  3  3  3  3  4  4  4  4 
4  4  3  4  4  4  3  3  4 
5  3  4  3  5  2  4  5  4 
4  4  4  5  5  5  5  5  5 
5  3  5  4  4  4  3  3  4 
3  1  4  2  4  3  4  5  2 
5  3  4  3  2  3  2  5  2 
4  4  4  5  5  5  5  5  5 
5  2  4  3  5  2  4  5  4 
5  5  4  3  4  3  2  5  5 
4  2  4  4  4  3  3  4  3 
4  3  4  4  4  3  4  4  3 
4  2  3  2  3  3  3  5  3 

143  105  125  122  141  113  118  151  131 
617  353  479  468  605  403  438  685  535 

37675  27752  32934  32219  37179  29832  31284  39534  34587 
0.466577  0.384236  0.367231  0.397137  0.45807  0.370552  0.577815  ‐0.01222  0.413412 

0.339  0.339  0.339  0.339  0.339  0.339  0.339  0.339  0.339 
Valid  Valid  Valid  Valid  Valid  Valid  Valid  Invalid  Valid 
0.457612  0.845156  0.571799  0.889273  0.596021  0.807093  0.83737  0.42301  0.890138 

 



194 
 
 

 
 

 

Butir Soal 

18  19  20  21  22  23  24  25  26 
5  4  3  3  5  4  5  4  3 
4  3  4  3  4  4  4  2  4 
5  4  4  2  4  3  3  2  3 
4  4  4  3  3  3  4  2  4 
4  4  4  3  5  5  4  4  5 
4  4  4  4  4  4  4  4  3 
4  3  4  4  4  5  3  4  4 
4  3  4  3  4  4  4  2  4 
5  4  5  5  4  4  5  5  4 
4  4  3  5  4  3  5  5  4 
4  4  4  4  4  4  4  4  3 
4  4  4  4  3  3  5  2  3 
3  4  4  3  5  5  5  3  3 
3  4  3  3  3  4  5  4  3 
5  5  4  4  4  5  5  5  5 
4  4  4  4  4  4  4  2  4 
4  3  4  4  3  5  3  4  4 
3  4  5  2  2  4  3  2  4 
4  4  4  3  3  5  5  3  3 
3  3  3  3  1  5  4  2  4 
3  3  4  3  3  4  4  2  4 
4  4  3  4  4  4  4  1  4 
4  4  4  3  3  5  5  3  3 
5  5  4  4  5  5  5  5  5 
4  4  4  4  4  4  4  4  3 
4  4  5  3  3  5  5  3  3 
4  2  4  3  3  3  4  2  4 
2  5  4  2  4  5  5  2  3 
5  4  4  4  4  4  4  4  3 
5  5  4  4  4  5  5  5  5 
4  2  5  5  3  3  4  3  3 
3  4  3  4  2  4  3  2  4 
4  4  4  3  3  3  4  3  3 
4  4  5  2  2  4  2  2  3 

135  130  135  117  120  141  142  106  124 

553  514  547  425  452  603  614  376  468 
35563  34219  35504  30817  31704  37146  37388  28286  32497 

0.413389  0.346229  0.371637  0.30475  0.422314  0.42072  0.358205  0.627943  0.05488 
0.339  0.339  0.339  0.339  0.339  0.339  0.339  0.339  0.339 

Valid  Valid  Valid  Invalid  Valid  Valid  Valid  Valid  Invalid 

0.499135  0.49827  0.322664  0.658304  0.83737  0.537197  0.615917  1.3391  0.463668 
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Butir Soal 

27  28  29  30  31  32  33  34  35 

4  3  4  2  3  4  2  3  3 

4  4  4  2  4  4  4  4  4 

4  4  4  3  4  4  3  2  3 

3  4  4  3  4  3  3  2  4 

4  4  3  5  4  4  5  4  5 

2  5  4  5  5  4  4  4  4 

4  5  4  4  5  5  4  3  4 

4  4  4  2  4  4  4  4  4 

4  5  4  5  4  4  4  4  3 

3  5  5  4  5  5  4  5  5 

2  5  4  5  5  4  4  4  4 

2  5  3  4  4  4  3  2  3 

3  5  5  5  5  5  5  5  3 

4  3  4  2  3  4  2  3  3 

4  5  5  3  5  5  3  3  1 

3  4  4  3  4  4  4  4  4 

4  5  4  4  5  5  4  3  4 

5  4  4  5  3  5  5  4  2 

3  5  5  5  5  5  5  5  3 

4  4  4  4  5  5  5  3  1 

4  4  4  2  4  4  4  4  4 

4  3  4  4  4  4  2  3  3 

3  5  5  5  5  5  5  5  3 

4  5  5  3  5  5  3  3  1 

2  5  4  5  5  4  4  4  4 

3  5  5  5  5  5  5  5  3 

4  4  4  3  3  3  3  2  3 

2  5  3  2  5  3  3  2  4 

2  5  4  5  5  4  4  4  4 

4  5  5  3  5  5  3  3  1 

3  5  4  5  4  4  5  3  2 

3  4  4  3  4  4  4  4  4 

3  4  4  4  4  4  4  3  3 

2  5  5  5  5  3  4  3  5 

113  152  142  129  149  144  130  119  111 

399  694  604  533  669  624  524  445  403 

29441  40091  37371  34164  39299  37891  34304  31549  29012 

‐0.2452  0.608573  0.454446  0.466678  0.565354  0.392176  0.405574  0.582233  ‐0.06738 

0.339  0.339  0.339  0.339  0.339  0.339  0.339  0.339  0.339 

Invalid  Valid  Valid  Valid  Valid  Valid  Valid  Valid  Invalid 

0.689446  0.425606  0.321799  1.281142  0.471453  0.415225  0.792388  0.838235  1.194637 
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Butir Soal 

36  37  38  39  40  41  42  43  44 

4  3  5  3  5  5  3  3  4 

4  4  4  4  4  4  4  4  4 

4  2  4  3  5  5  4  2  4 

5  2  5  3  4  4  4  3  5 

5  4  5  4  3  3  4  3  4 

5  5  4  5  4  5  4  5  4 

5  4  5  3  5  5  3  4  4 

4  4  4  4  4  4  4  4  4 

4  4  4  5  4  5  5  4  4 

3  5  4  5  5  5  4  4  5 

5  5  4  5  4  5  4  5  4 

5  2  4  3  4  4  3  3  4 

5  5  5  4  4  3  5  5  5 

4  3  5  3  5  5  3  3  4 

5  5  4  3  3  5  5  3  5 

4  4  4  4  4  4  4  2  4 

5  4  5  3  5  5  3  4  4 

4  4  3  4  5  4  4  2  5 

5  5  5  4  5  5  4  5  5 

5  2  4  3  5  5  3  2  3 

4  4  4  4  4  4  4  4  4 

3  2  3  4  3  5  5  3  4 

5  5  5  4  5  5  5  5  5 

5  5  4  3  3  5  5  3  5 

5  5  4  5  4  3  4  5  4 

5  5  5  4  5  5  5  5  5 

4  3  4  3  3  3  4  3  4 

5  3  3  5  5  5  4  4  5 

5  5  4  5  4  5  4  5  4 

5  5  5  3  3  5  5  3  5 

4  4  4  4  5  4  4  4  4 

4  4  4  4  4  4  4  2  4 

4  4  3  5  5  5  4  3  4 

5  5  3  3  5  5  4  3  3 

153  135  142  131  145  153  138  122  145 

701  573  608  525  637  705  574  472  629 

40286  35949  37360  34495  37843  40092  36385  32419  38125 

0.503504  0.787989  0.366117  0.34171  ‐0.23303  0.056135  0.535314  0.646693  0.383829 

0.339  0.339  0.339  0.339  0.339  0.339  0.339  0.339  0.339 

Valid  Valid  Valid  Valid  Invalid  Invalid  Valid  Valid  Valid 

0.367647  1.08737  0.439446  0.596021  0.547578  0.485294  0.408304  1.00692  0.312284 
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Butir Soal 

45  46  47  48  49  50  51  52  53 

3  4  3  4  4  3  3  5  4 

4  4  4  4  2  2  4  4  4 

2  3  3  4  4  2  3  4  4 

3  4  3  5  5  2  4  5  5 

4  3  4  5  4  5  3  5  5 

3  4  5  2  4  4  4  5  4 

4  4  4  3  4  3  3  4  3 

4  4  4  4  2  2  4  4  4 

4  4  4  4  4  2  2  4  4 

5  4  4  4  5  4  5  4  1 

3  4  5  4  4  4  4  5  4 

3  4  4  5  4  3  3  5  4 

4  5  5  3  4  5  4  5  5 

3  4  3  4  4  3  3  5  4 

3  4  5  3  4  3  5  5  5 

3  4  4  4  3  4  3  4  4 

4  4  4  3  3  3  3  4  3 

3  3  4  3  4  3  1  5  4 

4  5  3  3  4  3  4  5  5 

3  3  4  5  3  2  3  5  4 

4  4  4  4  2  2  4  4  4 

2  3  4  3  2  3  4  3  4 

4  5  4  4  4  5  4  5  5 

3  4  5  3  4  3  5  5  5 

3  4  5  2  4  4  4  5  4 

4  5  4  4  4  5  4  5  5 

2  3  3  4  2  3  4  4  4 

2  4  5  4  4  3  3  5  4 

3  4  5  4  4  4  4  5  4 

3  4  5  3  4  3  5  5  5 

4  4  4  4  4  4  3  4  4 

3  4  4  4  4  4  3  4  4 

3  4  4  4  3  4  3  4  4 

3  3  4  4  3  5  4  5  4 

112  133  139  127  123  114  122  155  140 

386  531  583  493  467  414  462  717  596 

29567  35060  36652  33075  32424  30124  32212  40763  36889 

0.46388  0.570318  0.530318  ‐0.33436  0.368347  0.387207  0.432205  0.4365  0.415655 

0.339  0.339  0.339  0.339  0.339  0.339  0.339  0.339  0.339 

Valid  Valid  Valid  Invalid  Valid  Valid  Valid  Valid  Valid 

0.50173  0.315744  0.433391  0.547578  0.647924  0.934256  0.712803  0.305363  0.574394 
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Butir Soal 

54  55  56  57  58  59  60  61  62 

4  3  3  3  3  3  4  2  3 

5  5  4  4  3  3  4  3  3 

4  4  3  3  3  3  4  3  3 

5  4  3  4  3  4  4  2  4 

4  4  5  4  4  3  5  4  5 

5  1  3  4  3  4  3  5  5 

4  2  4  4  4  3  4  3  3 

5  5  4  4  3  3  4  3  3 

4  4  4  4  2  5  4  3  5 

3  1  1  1  3  1  4  3  2 

5  1  3  4  3  4  3  5  5 

4  4  3  4  3  4  2  3  4 

5  2  4  5  3  5  5  4  5 

4  3  3  3  3  3  4  2  3 

5  5  4  4  3  5  3  5  5 

4  4  4  4  3  3  4  3  3 

4  2  4  4  4  3  2  3  3 

5  1  4  4  3  4  4  3  4 

4  4  4  5  4  4  3  5  5 

5  5  3  3  1  5  3  3  3 

5  5  4  4  3  3  4  3  3 

4  4  3  4  1  4  3  2  2 

5  3  4  5  3  5  4  4  3 

5  5  4  4  3  5  5  3  5 

5  1  3  4  3  4  3  5  5 

5  3  4  5  3  3  5  3  4 

4  3  3  4  2  3  2  3  4 

4  4  3  3  3  2  3  3  2 

5  1  3  4  3  4  3  5  5 

5  5  4  4  3  5  5  5  5 

4  3  3  4  3  4  4  3  3 

4  4  4  4  3  3  4  3  3 

4  4  3  4  3  4  4  4  4 

5  4  3  4  3  5  5  3  3 

152  113  118  132  100  126  127  116  127 

690  439  426  530  308  498  499  426  509 

39986  29443  31077  34804  26363  33284  33475  30865  33786 

0.455819  ‐0.14704  0.351604  0.457499  0.381591  0.417086  0.354232  0.713049  0.721621 

0.339  0.339  0.339  0.339  0.339  0.339  0.339  0.339  0.339 

Valid  Invalid  Valid  Valid  Valid  Valid  Valid  Valid  Valid 

0.307958  1.865917  0.484429  0.515571  0.408304  0.913495  0.724048  0.889273  1.018166 
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Butir Soal 
63  64  65  66  67  68  69  70  �Y  �Y2 
3  3  3  5  3  2  3  4  245  60025 
4  3  3  4  3  3  4  4  263  69169 
3  2  4  4  3  3  3  4  237  56169 
3  2  3  4  4  2  3  5  255  65025 
4  5  4  5  5  5  4  5  285  81225 
4  3  4  5  4  3  4  5  284  80656 
2  4  3  3  3  1  3  5  260  67600 
4  3  3  4  3  3  4  4  263  69169 
4  2  2  2  4  4  4  4  283  80089 
1  1  2  4  3  1  4  4  256  65536 
4  3  4  5  4  3  4  5  287  82369 
3  3  3  4  3  2  3  5  241  58081 
4  3  4  5  5  4  4  5  284  80656 
3  3  3  5  3  2  3  5  239  57121 
5  5  5  5  5  3  4  5  286  81796 
2  2  2  3  4  3  4  4  246  60516 
2  4  3  3  3  1  3  4  245  60025 
2  2  1  2  4  4  4  3  242  58564 
5  5  4  4  4  5  3  5  288  82944 
1  2  2  3  3  3  3  5  231  53361 
4  3  3  4  3  3  4  4  257  66049 
2  3  5  3  4  3  4  5  229  52441 
4  3  4  4  4  3  4  5  286  81796 
5  5  5  5  5  3  4  5  288  82944 
4  3  4  5  4  3  4  5  285  81225 
4  4  4  3  3  3  4  5  289  83521 
2  3  4  3  3  2  4  5  221  48841 
3  2  2  3  2  2  3  4  235  55225 
4  3  4  5  4  3  4  5  287  82369 
5  5  5  5  5  3  4  5  289  83521 
4  3  3  4  3  2  3  4  265  70225 
2  2  2  5  4  3  4  4  241  58081 
3  2  3  5  3  3  4  4  257  66049 
3  4  4  4  4  2  4  4  254  64516 

112  105  114  137  124  95  125  154  8903  2346899 
410  361  416  581  472  295  467  708       

29971  27890  30204  36163  32805  25187  32871  40484  k =  70 

0.80344  0.521997  0.485715  0.429802  0.603299  0.457619  0.408804  0.39226 
Σσb²   
=  48.7119377 

0.339  0.339  0.339  0.339  0.339  0.339  0.339  0.339 
σt²      
=  459.478374 

Valid  Valid  Valid  Valid  Valid  Valid  Valid  Valid  r₁₁      =  0.90694056 
1.207612  1.08045  0.99308  0.852076  0.581315  0.869377  0.218858  0.30796       
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KISI-KISI INSTRUMEN SKALA SELF ESTEEM  

 

Variabel Indikator Deskriptor 
No. Item 

Positif Negatif 
Self 
esteem 

10. Mampu 
menemukan hal-
hal yang positif 
dalam tindakan 
yang dilakukan 

1.6 Memiliki keyakinan untuk 
melakukan hal-hal yang baik 

1.7 Mempercayai kemampuan diri 
1.8 Disiplin dalam mengumpulkan 

tugas/ PR 
1.9 Mampu mengatur  waktu antara 

belajar, sekolah dan aktivitas 
lainnya. 

1.10 Mandiri dalam mengerjakan 
tugas/ PR dan ulangan 

 

11,42,48,60 9,14,59, 
69 

11. Berani 
mengambil 
risiko 
 

11.1 Aktif dalam diskusi kelas 
11.2 Berani bertindak dan 

menunjukkan ide-ide 
11.3 Berani mengemukakan pendapat 
11.4 Memiliki keinginan berkompetisi 

positif di kelas  
 

7,27,33,51 17,45,61,62 

12. Menghargai 
keberhasilan 
yang diraih 

12.1 Menghargai keberhasilan diri 
12.2 Yakin akan kemampuan diri 
12.3 Menghargai usaha yang telah 

dilakukan  

3,30,34,53 22,32,63 

13. Memandang 
dirinya sama 
dan sederajat 
dengan orang 
lain 

13.1 Mampu memfokuskan fikiran 
ketika berbicara di depan kelas 

13.2 Mampu menguasai keadaan saat 
berbicara di depan kelas 

13.3 Aktif dalam organisasi di sekolah 
13.4 Berani bertanya kepada guru 

apabila ada materi yang belum 
jelas 

13.5 Mampu bersosialisasi dengan 
baik 
 

21,25,41,58 1,5,8,56 

14. Cenderung 
melakukan 
aktivitas-
aktivitas yang 
bertujuan 

14.1 Berusaha untuk menjadi lebih 
baik 

14.2 Memiliki semangat dalam 
mengikuti kegiatan belajar di 
kelas 

14.3 Memperhatikan guru mengajar 

52,55,65,66 10,15,47,67 
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memperbaiki 
atau 
menyempurnak
an dirinya  

dan tidak menyepelekan  tugas 
14.4 Berusaha untuk mengerjakan 

tugas/ PR dan ulangan secara 
mandiri  
 

15. Puas dan 
berbahagia 
dengan 
keadaan 
hidupnya  

15.1 Menerima keadaan hidup 
15.2 Mampu mensyukuri kekurangan 

yang ada dalam hidup 
15.3 Tidak kecewa dengan apa yang 

terjadi dalam hidup 
15.4 Tidak melihat iri kebahagiaan 

orang lain 
 

6,24,46,57 16,40,43,50 

16. Memiliki 
kemampuannya 
cukup bagus 
dalam hal 
menyesuaikan 
diri 

16.1 Mudah bergaul dengan siapa saja 
tanpa membedakan status atau 
kedudukan 

16.2 Bersikap toleran dalam bergaul 
16.3 Mampu menerima kelemahan 

atau kekurangan yang ada dalam 
diri 

16.4 Hubungan dengan teman-teman 
sekelas cukup baik 
 

29,38,49,70 23,35,39,68 

17. Memiliki 
perasaan-
perasaan yang 
positif 
 

17.1 Tidak mudah menyerah jika 
menghadapi kesulitan 

17.2 Tidak putus asa/ selalu optimis 
17.3 Menanamkan keyakinan bahwa 

dirinya mampu lebih baik dari 
orang lain 

17.4 Menanamkan keyakinan bahwa 
dirinya dapat berhasil jika mau 
berusaha 
 

2,18,19,36 4,37,44 

18. Mampu 
mempertanggu
ng 
jawabkan 
kegagalan 
maupun 
kesalahannya  

18.1 Mampu mempertanggung 
jawabkan kesalahan 

18.2 Melakukan instropeksi diri 
apabila mengalami kegagalan 

18.3 Membiasakan untuk tidak 
melakukan self talk negatif 

18.4 Termotivasi untuk lebih baik jika 
mengalami kegagalan 

 

12,13,26,54 20,28,31,64 

Jumlah 37 33 
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Lembar Instrumen  

Skala Self Esteem 
A. Pengantar  

Pernyataan di dalam skala self esteem ini disusun untuk mengetahui gambaran self 

esteem yang terdapat dalam diri anda saat ini. Jawaban ini tidak berpengaruh terhadap prestasi 

anda, oleh karena itu diharapkan anda dapat memberikan jawaban yang menggambarkan 

bagaimana keadaan anda yang sebenarnya dengan jujur. Atas perhatian dan kerjasama yang telah 

anda berikan, kami ucapkan terima kasih.  

 

B. Identitas  

Nama   : .............................................................. L/P 

Kelas/No. Absen  : .................................................................... 

 

C. Petunjuk Pengisian  

Di bawah ini ada  pernyataan. Cara menjawab skala self esteem rendah ini dengan 

memberikan tanda cek ( √ ) pada kolom yang sesuai dengan pendapat anda atau keadaan anda.  

Alternatif jawabannya ialah: 

SS  : jika pernyataan tersebut sangat sesuai dengan kondisi yang anda alami 

S  : jika pernyataan tersebut sesuai dengan kondisi yang anda alami 

KS  : jika pernyataan tersebut kurang sesuai dengan kondisi yang anda alami 

TS  : jika pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang anda alami 

STS : jika penyataan tersebut sangat tidak sesuai dengan kondisi yang anda alami   

 

Contoh: 

No. Pernyataan 
Jawaban 

SS S KS TS STS 

1. Kegiatan belajar saya terjadwal dengan 
baik 

√     

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 
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Bacalah Dengan Cermat 

 

No. Pernyataan Jawaban 
SS S KS TS STS 

1. Saya tidak suka memberikan pendapat dalam 
diskusi karena takut salah 

     

2. Saya meyakinkan diri untuk tetap belajar agar 
paham dengan materi pelajaran 

     

3. Saya tidak berani bertanya kepada guru 
apabila ada materi yang belum jelas 

     

4. Perhatian penuh dari orang tua membuat saya 
menjadi semangat belajar 

     

5. Saya tidak yakin dengan jawaban saya ketika 
mengerjakan soal ulangan maupun ujian 

     

6. Saya memilih berbicara dengan teman 
daripada memperhatikan materi pelajaran  

     

7. Saya tidak tertarik untuk mempelajari hal-hal 
yang baru 

     

8. Saya memiliki semangat yang tinggi untuk 
mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas 

     

9. Saya tidak menyalahkan diri saya sepenuhmya 
atas kegagalan yang saya alami 

     

10. Saya akan melakukan instropeksi diri apabila 
mengalami kegagalan 

     

11. Saya bosan berlama-lama memperhatikan 
materi pelajaran di kelas 

     

12. Saya tidak memiliki jadwal kegiatan untuk 
dilakukan sehari-hari 

     

13. Kaki saya gemetar secara tiba-tiba saat 
berhadapan dengan guru secara langsung 

     

14. Saya berkata pada diri sendiri bahwa saya 
harus tetap belajar meskipun materi pelajaran 
sulit dipahami 

     

15. Saya terus berkata pada diri sendiri bahwa 
saya ingin melakukan hal yang lebih baik dari 
siapapun di kelas 

     

16. Saya sering melakukan self talk negatif (saya 
bodoh, saya malas) terhadap diri sendiri 

     

17. Prestasi saya tidak sebaik teman-teman saya      
18. Saya sulit menyesuaikan diri di lingkungan 

baru 
     

19. Saya bersyukur dengan keadaan hidup saya 
sekarang 
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20. Saya selalu berani bertindak dan menunjukkan 
ide-ide saya 

     

21. Saya sering berpikir bahwa saya adalah orang 
yang tidak berguna 

     

22. Saya selalu bersikap toleran dalam bergaul      
23. Saya yakin untuk bisa mendapatkan nilai yang 

baik (misal: nilai tugas, PR, ulangan) 
     

24. Saya merasa diri saya tidak memiliki 
kelebihan yang bisa saya banggakan 

     

25. Saya merasa usaha yang selama ini saya 
lakukan untuk memperoleh hasil maksimal 
adalah sia-sia 

     

26. Saya dapat menyampaikan pendapat di 
hadapan teman sekelas dengan suara yang 
jelas 

     

27. Keberhasilan saya ditentukan usaha saya saat 
sekarang 

     

28. Saya akan berusaha melakukan yang terbaik 
bagaimanapun hasil yang akan saya peroleh 

     

29. Saya sering merasa pesimis dan tidak memiliki 
harapan 

     

30. Saya mudah bergaul dengan siapa saja tanpa 
membedakan status atau kedudukan 

     

31. Saya sering gagal dalam usaha mencari teman      
32. Saya selalu mengerjakan tugas yang diberikan 

guru dengan baik 
     

33. Saya merasa kehidupan teman-teman saya 
jauh lebih bahagia daripada saya 

     

34. Nilai yang jelek membuat saya menjadi tidak 
semangat dalam belajar 

     

35. Saya merasa kesulitan untuk memfokuskan 
fikiran ketika berbicara di depan kelas  

     

36. Saya merasa orang-orang di sekitar saya 
mencintai dan menerima saya 

     

37. Saya tidak pernah berpikir tentang mencoba 
untuk menjadi lebih baik dengan hal yang saya 
pelajari dan lakukan 

     

38. Saya mampu menerima kelemahan atau 
kekurangan yang ada dalam diri saya 

     

39. Saya merasa kecewa dengan apa yang terjadi 
dalam hidup saya 

     

40. Saya merasa santai saat berbicara di depan 
kelas 

     

41. Kegiatan belajar saya terjadwal dengan baik      
42. Semua hasil yang saya dapatkan sesuai dengan 

usaha yang saya lakukan 
     



 
207 

 

 
 

43. Semua kegagalan yang saya alami memotivasi 
saya untuk belajar lebih baik 

     

44. Saya lebih suka mencontek pekerjaan/ tugas 
teman daripada mengerjakan sendiri 

     

45. Orang tua saya selalu memperhatikan 
kebutuhan saya dengan baik 

     

46. Tidak peduli jawaban saya benar atau salah, 
saya selalu menjawab pertanyaan dari guru 

     

47. Saya sering datang terlambat ke sekolah      
48. Saya lebih suka duduk di barisan depan agar lebih 

jelas saat guru menyampaikan materi 
     

49. Suara saya terasa bergetar saat berbicara di 
depan kelas 

     

50. Saya tidak yakin bisa menguasai keadaan 
kelas saat saya presentasi di depan kelas 

     

51. Saya berpikir bahwa tidak ada gunanya 
bekerja keras dalam belajar 

     

52. Saya suka membanding-bandingkan diri saya 
dengan orang lain 

     

53. Selain belajar di kelas saya juga suka 
membaca buku di perpustakaan 

     

54. Saya suku membeli buku meski itu diwajibkan 
dari sekolah karena mendukung proses belajar 
saya 

     

55. Saya sulit membagi waktu antara waktu 
belajar dengan waktu untuk bermain 

     

56. Saya tidak suka dengan kepribadian salah satu 
guru 

     

57. Saya tidak tertarik dengan materi pelajaran 
yang disampaikan oleh guru 

     

58. Hubungan saya dengan teman-teman sekelas 
cukup baik 
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PERHITUNGAN HASIL UJI COBA 
SKALA SELF ESTEEM 

 
Rumus: 
 
 
 
Kriteria: 
Butir skala Valid jika rxy > rtabel 

Perhitungan: 
Berikut ini perhitungan validitas skala pada butir nomor 1. 

Responden X Y X² Y² XY 
R01 4 235 16 55225 940 
R02 3 254 9 64516 762 
R03 4 277 16 76729 1108 
R04 4 248 16 61504 992 
R05 3 229 9 52441 687 
R06 5 279 25 77841 1395 
R07 5 238 25 56644 1190 
R08 4 231 16 53361 924 
R09 4 267 16 71289 1068 
R10 4 234 16 54756 936 
R11 4 280 16 78400 1120 
R12 4 242 16 58564 968 
R13 2 136 4 18496 272 
R14 2 147 4 21609 294 
R15 2 133 4 17689 266 
R16 3 238 9 56644 714 
R17 4 251 16 63001 1004 
R18 3 241 9 58081 723 
R19 4 246 16 60516 984 
R20 3 238 9 56644 714 
R21 3 233 9 54289 699 
R22 2 235 4 55225 470 
R23 2 122 4 14884 244 
R24 2 135 4 18225 270 
R25 3 148 9 21904 444 
R26 4 297 16 88209 1188 
R27 2 233 4 54289 466 
R28 4 249 16 62001 996 
R29 2 232 4 53824 464 

( )( )
( ){ } ( ){ }2222

xyr
ΣΥ−ΝΣΥΣΧ−ΝΣΧ

ΣΥΣΧ−ΝΣΧΥ
=
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R30 4 272 16 73984 1088 
R31 5 258 25 66564 1290 
R32 3 247 9 61009 741 
R33 3 247 9 61009 741 
R34 4 257 16 66049 1028 
Σ 114 7809 412 1865415 27190 
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HASIL ANALISIS  

TINGKAT SELF ESTEEM TIAP INDIVIDU  

(PRE TEST) 

 

Untuk menganalisis data self esteem rendah maka digunakan teknik analisis deskriptif 

prosentase, menggunakan teknik ini karena datanya diperoleh melalui instrumen (skala self 

esteem rendah) dan disajikan dalam prosentase. 

Untuk memperoleh prosentase ini dapat dilakukan analisis melalui rumus : 

%100x
N
nDP =  

Keterangan :  

DP : jumlah prosentase 

n    : nilai yang diperoleh 

 N   : jumlah seluruh nilai (Sudjana, 2005: 47) 

Setelah memperoleh hasil, kemudian dikonsultasikan dengan tabel kriteria tinggi 

rendahnya prosentase. 

Skala self esteem rendah menggunakan skor 1 sampai 5. Panjang kelas interval kriteria 

penurunan self esteem rendah dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut: 

Persentase skor maksimum = (5 : 5) x 100 % = 100 % 

Persentase skor minimum = (1 : 5) x 100 % = 20 % 

Rentangan persentase skor = 100 % - 20 %   = 80 % 

Banyaknya kriteria = 5 (sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi) 

Panjang kelas interval            = Rentang : banyaknya = 80 % : 5 = 16 % 

Berdasarkan perhitungan di atas maka kriteria penilaian tingkat penurunan self esteem 

adalah sebagai berikut: 

 

Interval Kelas Prosentase dan Kategori 

Interval Kriteria 
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84,1 % < % ≤ 100 % Sangat tinggi 
68,1 % < % ≤ 84,0 % Tinggi 
52,1 % < % ≤  68,0 % Sedang 
36,1 % < % ≤ 52,0 % Rendah 
20,0 % < % ≤ 36,0 % Sangat Rendah 

 

1. Hasil analisis klien 1 (DA) 
n = 110 
N = jumlah sampel × jumlah soal × skor tertinggi 
    = 1 x 58 x 5 
    = 290 
 Jadi, 

%100x
N
nP =       

    =  110   x 100% 
   290 

          = 37,9% (kategori rendah) 
 
2. Hasil analisis klien 2 (IP) 

n = 120 
N = jumlah sampel × jumlah soal × skor tertinggi 
    = 1 x 58 x 5 
    = 290 
 Jadi, 

%100x
N
nP =       

    =  120  x 100% 
   290 

          = 41,4% (kategori rendah) 
 
3. Hasil analisis klien 3 (MH) 

n = 112 
N = jumlah sampel × jumlah soal × skor tertinggi 
    = 1 x 58 x 5 
    = 290 
 Jadi, 

%100x
N
nP =       

    =  112  x 100% 
   290 

          = 38,6% (kategori rendah) 
 
4. Hasil analisis klien 4 (NB) 

n = 100 
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N = jumlah sampel × jumlah soal × skor tertinggi 
    = 1 x 58 x 5 
    = 290 
 Jadi, 

%100x
N
nP =       

    =  100  x 100% 
   290 

          = 34,5% (kategori sangat rendah) 
 
5. Hasil analisis klien 5 (RS) 

n = 110 
N = jumlah sampel × jumlah soal × skor tertinggi 
    = 1 x 58 x 5 
    = 290 
 Jadi, 

%100x
N
nP =       

    =  110  x 100% 
   290 

          = 37,9% (kategori rendah) 
 
6. Hasil analisis klien 6 (SA) 

n = 122 
N = jumlah sampel × jumlah soal × skor tertinggi 
    = 1 x 58 x 5 
    = 290 
 Jadi, 

%100x
N
nP =       

    =  122  x 100% 
   290 

          = 42% (kategori rendah) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HASIL ANALISIS  
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TINGKAT SELF ESTEEM TIAP INDIVIDU  

(POST TEST) 

 

Untuk menganalisis data self esteem rendah maka digunakan teknik analisis deskriptif 

prosentase, menggunakan teknik ini karena datanya diperoleh melalui instrumen (skala self 

esteem rendah) dan disajikan dalam prosentase. 

Untuk memperoleh prosentase ini dapat dilakukan analisis melalui rumus : 

%100x
N
nDP =  

Keterangan :  

DP : jumlah prosentase 

n    : nilai yang diperoleh 

N   : jumlah seluruh nilai (Sudjana, 2005: 47) 

Setelah memperoleh hasil, kemudian dikonsultasikan dengan tabel kriteria tinggi 

rendahnya prosentase. 

Skala self esteem rendah menggunakan skor 1 sampai 5. Panjang kelas interval kriteria 

penurunan self esteem dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut: 

Persentase skor maksimum = (5 : 5) x 100 % = 100 % 

Persentase skor minimum = (1 : 5) x 100 % = 20 % 

Rentangan persentase skor = 100 % - 20 %   = 80 % 

Banyaknya kriteria = 5 (sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi) 

Panjang kelas interval             = Rentang : banyaknya = 80 % : 5 = 16 % 

Berdasarkan perhitungan di atas maka kriteria penilaian tingkat penurunan self esteem 

adalah sebagai berikut: 

 

Interval Kelas Prosentase dan Kategori 

Interval Kriteria 
84,1 % < % ≤ 100 % Sangat tinggi 
68,1 % < % ≤ 84,0 % Tinggi 
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52,1 % < % ≤  68,0 % Sedang 
36,1 % < % ≤  52,0 % Rendah 
20,0 % < % ≤  36,0 % Sangat Rendah 

 

1. Hasil analisis klien 1 (DA) 
n = 226 
N = jumlah sampel × jumlah soal × skor tertinggi 
    = 1 x 58 x 5 
    = 290 
 Jadi, 

%100x
N
nP =       

    =  226   x 100% 
   290 

          = 77,9% (kategori tinggi) 
 
2. Hasil analisis klien 2 (IP) 

n = 227 
N = jumlah sampel × jumlah soal × skor tertinggi 
    = 1 x 58 x 5 
    = 290 
 Jadi, 

%100x
N
nP =       

    =  227  x 100% 
   290 

          = 78,3% (kategori tinggi) 
 
3. Hasil analisis klien 3 (MH) 

n = 225 
N = jumlah sampel × jumlah soal × skor tertinggi 
    = 1 x 58 x 5 
    = 290 
 Jadi, 

%100x
N
nP =       

    =  225  x 100% 
   290 

          = 77,6% (kategori tinggi) 
 
4. Hasil analisis klien 4 (NB) 

n = 224 
N = jumlah sampel × jumlah soal × skor tertinggi 
    = 1 x 58 x 5 
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    = 290 
 Jadi, 

%100x
N
nP =       

    =  224  x 100% 
   290 

          = 77,2% (kategori tinggi) 
 
5. Hasil analisis klien 5 (RS) 

n = 225 
N = jumlah sampel × jumlah soal × skor tertinggi 
    = 1 x 58 x 5 
    = 290 
 Jadi, 

%100x
N
nP =       

    =  225  x 100% 
   290 

          = 77,6% (kategori tinggi) 
 
6. Hasil analisis klien 6 (SA) 

n = 226 
N = jumlah sampel × jumlah soal × skor tertinggi 
    = 1 x 58 x 5 
    = 290 
 Jadi, 

%100x
N
nP =       

    =  226  x 100% 
   290 

          = 77,9% (kategori tinggi) 
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Hasil Pre-test Tingkat Self Esteem  
Pada Indikator Mampu Menemukan Hal-hal yang Positif dalam Tindakan yang dilakukan 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No. Sampel Jumlah Prosentase Kategori 

S-1 12 40% Rendah 
S-2 11 37% Rendah 
S-3 12 40% Rendah 
S-4 11 37% Rendah 
S-5 12 40% Rendah 
S-6 13 43% Rendah 

 
Hasil Pre-test Tingkat Self Esteem  

Pada Indikator Berani Mengambil Resiko 
No. Sampel Jumlah  Prosentase  Kategori  

S-1 12 40% Rendah 
S-2 14 47% Rendah 
S-3 14 47% Rendah 
S-4 10 33% Sangat Rendah 
S-5 10 33% Sangat Rendah 
S-6 12 40% Rendah 

 
Hasil Pre-test Tingkat Self Esteem  

No. Sampel Jumlah Prosentase Kategori 
S-1 13 43% Rendah 
S-2 12 40% Rendah 
S-3 13 43% Rendah 
S-4 12 40% Rendah 
S-5 10 33% Sangat Rendah 
S-6 13 43% Rendah 

 Pada Indikator Menghargai Keberhasilan yang Diraih 
 

No. Sampel Jumlah Prosentase Kategori 

S-1 14 40% Rendah 
S-2 14 40% Rendah 
S-3 13 37% Rendah 
S-4 11 31% Sangat Rendah 
S-5 13 37% Rendah 
S-6 15 42% Rendah 



 
217 

 

 
 

Hasil Pre-test Tingkat Self Esteem  
 Pada Indikator Memandang Dirinya Sama Dan Sederajat Dengan Orang Lain 

 
 
 

Hasil Pre-test Tingkat Self Esteem  
Pada Indikator Cenderung Termotivasi oleh Keinginan Untuk Memperbaiki Diri 

 

Hasil Pre-test Tingkat Self Esteem  
Pada Indikator Puas dan Berbahagia dengan Hidupnya 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Hasil Pre-test Tingkat Self Esteem 

Pada Indikator Mampu Menyesuaikan Diri 
No. Sampel Jumlah Prosentase Kategori 

S-1 12 34% Sangat Rendah 
S-2 16 46% Rendah 
S-3 11 31% Sangat Rendah 
S-4 13 37% Rendah 
S-5 14 40% Rendah 
S-6 16 46% Rendah 

 
Hasil Pre-test Tingkat Self Esteem 

Pada Indikator Memiliki Perasaan-Perasaan yang Positif 
No. Sampel Jumlah Prosentase Kategori 

S-1 12 40% Rendah
S-2 10 33% Sangat Rendah 
S-3 11 37% Rendah 
S-4 9 30% Sangat Rendah  
S-5 13 43% Rendah 
S-6 11 37% Rendah 

No. Sampel Jumlah Prosentase Kategori 
S-1 12 34% Sangat Rendah 
S-2 14 40% Rendah 
S-3 16 46% Rendah 
S-4 14 40% Rendah 
S-5 12 34% Sangat Rendah 
S-6 13 37% Rendah 

No. Sampel Jumlah Prosentase Kategori 
S-1 11 37% Rendah 
S-2 14 47% Rendah 
S-3 10 33% Sangat Rendah 
S-4 8 27% Sangat Rendah 
S-5 13 43% Rendah 
S-6 15 50% Rendah 
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Hasil Pre-test Tingkat Self Esteem 

Pada Indikator Mampu Mempertanggungjawabkan Kegagalan 
No. Sampel Jumlah Prosentase Kategori 

S-1 12 34% Sangat Rendah 
S-2 15 43% Rendah 
S-3 12 34% Sangat Rendah 
S-4 12 34% Sangat Rendah 
S-5 13 37% Rendah 
S-6 14 40% Rendah 

 
 

Hasil Post-test Tingkat Self Esteem  
Pada Indikator Mampu Menemukan Hal-hal yang Positif dalam Tindakan yang 

 
No. Sampel Jumlah Prosentase Kategori 

S-1 24 69% Tinggi 
S-2 26 74% Tinggi 
S-3 23 66% Sedang 
S-4 24 69% Tinggi 
S-5 25 71% Tinggi 
S-6 26 74% Tinggi 

 
Hasil Post-test Tingkat Self Esteem  

Pada Indikator Berani Mengambil Resiko 
No. Sampel Jumlah Prosentase Kategori 

S-1 24 80% Tinggi 
S-2 23 77% Tinggi 
S-3 24 80% Tinggi 
S-4 24 80% Tinggi 
S-5 25 83% Tinggi 
S-6 23 77% Tinggi 

 
 
Hasil Post-test Tingkat Self Esteem  

Pada Indikator Pada Indikator Menghargai Keberhasilan yang Diraih 
No. Sampel Jumlah Prosentase Kategori 

S-1 24 80% Tinggi 
S-2 23 77% Tinggi 
S-3 25 83% Tinggi
S-4 24 80% Tinggi 
S-5 24 80% Tinggi 
S-6 23 77% Tinggi 
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Hasil Post-test Tingkat Self Esteem 
Pada Indikator Memandang Dirinya Sama Dan Sederajat Dengan Orang Lain 
No. Sampel Jumlah Prosentase Kategori 

S-1 23 77% Tinggi 
S-2 24 80% Tinggi 
S-3 25 83% Tinggi 
S-4 23 77% Tinggi 
S-5 24 80% Tinggi 
S-6 24 80% Tinggi 

 
 

Hasil Post-test Tingkat Self Esteem 
Pada Indikator Cenderung Termotivasi oleh Keinginan Untuk Memperbaiki Diri 
No. Sampel Jumlah Prosentase Kategori 

S-1 27 77% Tinggi 
S-2 29 83% Tinggi 
S-3 26 74% Tinggi 
S-4 27 77% Tinggi 
S-5 26 74% Tinggi 
S-6 28 80% Tinggi 

 
 

Hasil Post-test Tingkat Self Esteem 
Pada Indikator Pada Indikator Puas dan Berbahagia dengan Hidupnya 

No. Sampel Jumlah Prosentase Kategori 
S-1 24 80% Tinggi 
S-2 25 83% Tinggi 
S-3 24 80% Tinggi 
S-4 25 83% Tinggi 
S-5 24 80% Tinggi 
S-6 24 80% Tinggi 
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Hasil Post-test Tingkat Self Esteem 
Pada Indikator Mampu Menyesuaikan Diri 

No. Sampel Jumlah Prosentase Kategori 
S-1 29 83% Tinggi 
S-2 27 77% Tinggi 
S-3 28 80% Tinggi 
S-4 26 74% Tinggi 
S-5 27 77% Tinggi 
S-6 27 77% Tinggi 

 
Hasil Post-test Tingkat Self Esteem 

Pada Indikator Memiliki Perasaan-Perasaan yang Positif 
No. Sampel Jumlah Prosentase Kategori 

S-1 25 83% Tinggi 
S-2 23 77% Tinggi 
S-3 24 80% Tinggi 
S-4 24 80% Tinggi 
S-5 23 77% Tinggi 
S-6 23 77% Tinggi 

 
 
Hasil Post-test Tingkat Self Esteem 

Pada Indikator Mampu Mempertanggungjawabkan Kegagalan 
No. Sampel Jumlah Prosentase Kategori 

S-1 26 74% Tinggi 
S-2 27 77% Tinggi 
S-3 26 74% Tinggi 
S-4 27 77% Tinggi 
S-5 27 77% Tinggi 
S-6 28 80% Tinggi 
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Perbandingan Hasil Pre-test dan Post-test Self Esteem Rendah 
Pada Indikator Mampu Menemukan Hal-hal yang Positif dalam Tindakan yang 

No. Sampel Persentase Awal (%) Persentase Akhir (%) Beda (%) 
S-1 40% 69% 29% 
S-2 40% 74% 34% 
S-3 37% 66% 29% 
S-4 31% 69% 38% 
S-5 37% 71% 34% 
S-6 42% 74% 32% 
 

Perbandingan Hasil Pre-test dan Post-test Self Esteem Rendah 
Pada Indikator Berani Mengambil Resiko 

No. Sampel Persentase Awal (%) Persentase Akhir (%) Beda (%) 
S-1 40% 80% 40% 
S-2 47% 77% 30% 
S-3 47% 80% 33% 
S-4 33% 80% 47% 
S-5 33% 83% 50% 
S-6 40% 77% 37% 

 
 

Perbandingan Hasil Pre-test dan Post-test Self Esteem Rendah 
Pada Indikator Pada Indikator Menghargai Keberhasilan yang Diraih 

 
No. Sampel Persentase Awal (%) Persentase Akhir (%) Beda (%) 

S-1 43% 80% 37% 
S-2 40% 77% 37% 
S-3 43% 83% 40% 
S-4 40% 80% 40% 
S-5 33% 80% 47% 
S-6 43% 77% 34% 
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Perbandingan Hasil Pre-test dan Post-test Self Esteem Rendah 
Pada Indikator Memandang Dirinya Sama Dan Sederajat Dengan Orang Lain 

No. Sampel Persentase Awal (%) Persentase Akhir (%) Beda (%) 
S-1 40% 77% 37% 
S-2 37% 80% 43% 
S-3 40% 83% 43% 
S-4 37% 77% 40% 
S-5 40% 80% 40% 
S-6 43% 80% 37% 
 

Perbandingan Hasil Pre-test dan Post-test Self Esteem Rendah 
Pada Indikator Cenderung Termotivasi oleh Keinginan Untuk Memperbaiki Diri 

No. Sampel Persentase Awal (%) Persentase Akhir (%) Beda (%) 
S-1 34% 77% 43% 
S-2 40% 83% 43% 
S-3 46% 74% 28% 
S-4 40% 77% 37% 
S-5 34% 74% 40% 
S-6 37% 80% 43% 
 

Perbandingan Hasil Pre-test dan Post-test Self Esteem Rendah 
Pada Indikator Puas dan Berbahagia dengan Hidupnya 

No. Sampel Persentase Awal (%) Persentase Akhir (%) Beda (%) 
S-1 37% 80% 43% 
S-2 47% 83% 36% 
S-3 33% 80% 47% 
S-4 27% 83% 56% 
S-5 43% 80% 37% 
S-6 50% 80% 30% 
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Perbandingan Hasil Pre-test dan Post-test Self Esteem Rendah 
Pada Indikator Mampu Menyesuaikan Diri 

No. Sampel Persentase Awal (%) Persentase Akhir (%) Beda (%) 
S-1 34% 83% 49% 
S-2 46% 77% 31% 
S-3 31% 80% 49% 
S-4 37% 74% 37% 
S-5 40% 77% 37% 
S-6 46% 77% 31% 
 

Perbandingan Hasil Pre-test dan Post-test Self Esteem Rendah  
Pada Indikator Memiliki Perasaan-Perasaan yang Positif 

No. Sampel Persentase Awal (%) Persentase Akhir (%) Beda (%) 
S-1 40% 83% 43% 
S-2 33% 77% 44% 
S-3 37% 80% 43% 
S-4 30% 80% 50% 
S-5 43% 77% 34% 
S-6 37% 77% 40% 
 

Perbandingan Hasil Pre-test dan Post-test Self Esteem Rendah 
Pada Indikator Mampu Mempertanggungjawabkan Kegagalan 

No. Sampel Persentase Awal (%) Persentase Akhir (%) Beda (%) 
S-1 34% 74% 40% 
S-2 43% 77% 34% 
S-3 34% 74% 40% 
S-4 34% 77% 43% 
S-5 37% 77% 40% 
S-6 40% 80% 40% 
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Tabel 4.49 
Tabel Penolong Untuk Test Wilcoxon 

No 
Sampel Xo1 Xo2 Xo2- Xo1 

Tanda Jenjang 
Jenjang - + 

S-1 242 142 100 2 2 0 
S-2 247 138 109 6 6 0 
S-3 242 143 99 1 1 0 
S-4 247 143 104 4 4 0 
S-5 242 141 101 3 3 0 
S-6 243 136 107 5 5 0 

Jumlah 21 0,0 
Sumber: Data yang diolah 

Keterangan : 
 Xo1  : Nilai Pre-test 
 Xo2  : Nilai Post-test 
 Xo2- Xo1 : Nilai Post-test - Nilai Pre-test 
 Jenjang : Dicari Berdasarkan No Urut Xo2- Xo1 

 
Setelah perhitungan tabel selesai, masukkan hasilnya kedalam rumus Z, dengan n = 6 dan 

T = 0 (jenjang yang dipakai adalah yang terkecil). Adapun perhitungannya adalah sebagai 

berikut: 
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Berdasarkan hasil perhitungan uji wilcoxon tersebut di atas diperoleh Z hitung sebesar -2.201, 

karena nilai ini adalah nilai mutlak sehingga tanda negatif tidak diperhitungkan. Sehingga nilai Z 

hitung menjadi 2.201, selanjutnya nilai Z hitung ini dibandingkan dengan nilai Z tabel dengan 

taraf signifikasnsi 5%, harga Z tabel = 0.  Maka  Zhitung = 2.201 > Ztabel  = 0, maka Ha diterima. 

Dengan demikian menunjukkan bahwa konseling realita dapat mengatasi self esteem rendah 

siswa kelas VIII-G SMP N 13 Semarang 
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KONTRAK KASUS 
 

Topik kasus : Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami 
Pengabaian Orang Tua Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP 
Negeri 13 Semarang 

A. Identitas klien 
Nama : DA 
Kelas : VIII G 
Tempat/Tangggal lahir : Semarang, 15 Maret 1999 
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jl. Menoreh Tengah XII 

B. Identitas peneliti 
Nama    : Windi Astuti 
NIM    : 1301407019 
Jurusan    : BK 

C. Sinopsis kasus 
DA merupakan salah satu siswa kelas VIII G di SMP N 13 Semarang. Berdasarkan 

informasi yang didapat dari DA diperoleh keterangan bahwa ia merasa tidak diperhatikan dan 
kurang mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Ayah klien bekerja sebagai buruh 
serabutan. Untuk membantu perekonomian keluarga, ibu klien terpaksa bekerja. Ayah dan ibu 
klien bekerja dari pagi hingga malam hari. Klien menjelaskan bahwa ketika ayah dan ibunya 
pulang kerja, keduanya langsung beristirahat. Ketika ada keinginan dari klien maka harus 
disampaikan klien pagi-pagi sebelum ayah dan ibunya berangkat kerja. Klien merasa hanya 
sedikit sekali waktu untuk bercengkerama dengan ayah dan ibunya. Klien juga menjelaskan 
bahwa ayah dan ibunya kurang memperhatikan prestasi klien di sekolah. Bahkan ayah dan ibu 
klien tidak ambil pusing ketika klien tidak masuk sekolah tanpa sebab. Hal ini membuat klien 
tidak memiliki semangat belajar. Klien tidak memiliki motivasi untuk berprestasi di kelasnya 
karena klien beranggapan bahwa apapun yang dilakukannya tidak akan ada yang bangga 
terhadap prestasi tersebut. Klien mengaku menyimpan masalahnya sendiri. Klien malu jika harus 
menceritakan keadaan orang tuanya terhadap orang lain. Hal ini membuat klien lebih suka 
menyendiri dan menarik diri dari pergaulan. 

.                                                                                      
Semarang,                 2012 

 
Konselor                                                  Peneliti 

  
 

 Agnes Hermin Rosmayanti              Windi Astuti  
NIP.19680121 199403 2 006              NIM. 1301407019 
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KONTRAK KASUS 
 

Topik kasus : Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami 
Pengabaian Orang Tua Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP 
Negeri 13 Semarang 

A. Identitas klien 
Nama : IP 
Kelas : VIII G 
Tempat/Tangggal lahir : Semarang, 14 Januari 1999 
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jl. Talang Sendang 2 

B. Identitas peneliti 
Nama    : Windi Astuti 
NIM    : 1301407019 
Jurusan    : BK 

C. Sinopsis kasus 
IP merupakan salah satu siswa kelas VIII G di SMP N 13 Semarang. Berdasarkan 

informasi yang didapat dari IP diperoleh keterangan bahwa ia sering merasa tidak yakin akan 

kemampuannya. Dalam setiap diskusi kelas, IP malu untuk mengemukakan pendapatnya karena 

takut salah dan takut ditertawakan oleh teman-temannya. IP juga enggan bertanya kepada guru 

apabila ada materi yang belum ia mengerti. IP juga kurang menghargai keberhasilan yang 

mampu ia raih, ia sering mengganggap bahwa nilai yang baik pada saat ulangan maupun ujian 

hanyalah faktor keberuntungan saja. IP juga menjelaskan bahwa kehidupannya tidak sebaik 

teman-temannya. IP mengaku kurang mendapat perhatian orang tua. Orang tua IP terlalu banyak 

bepergian sehingga waktu kebersamaan IP dengan keluarganya hanya sedikit dan hal tersebut 

membuat IP tidak kerasan, merasa kurang senang berada di rumah. 

.                                                                                      
Semarang,                 2012 

 
Konselor                                                  Peneliti 

  
 

 Agnes Hermin Rosmayanti              Windi Astuti  
NIP.19680121 199403 2 006              NIM. 1301407019 
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KONTRAK KASUS 
 

Topik kasus : Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami 
Pengabaian Orang Tua Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP 
Negeri 13 Semarang 

A. Identitas klien 
Nama : MH 
Kelas : VIII G 
Tempat/Tangggal lahir : Kendal, 5 April 1998 
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jl. Walulawang Timur I 

B. Identitas peneliti 
Nama    : Windi Astuti 
NIM    : 1301407019 
Jurusan    : BK 

C. Sinopsis kasus 
MH merupakan salah satu siswa kelas VIII G di SMP N 13 Semarang. Berdasarkan 

informasi yang didapat dari MH diperoleh keterangan bahwa ia sering merasa kehidupannya 

tidak seberuntung teman-temannya. Klien sering merasa kecewa dengan apa yang terjadi di 

hidupnya. Klien menjelaskan bahwa ia sering menjadi pelampiasan kemarahan ibunya apabila 

ibunya ada masalah dengan ayahnya. Ayah dan ibu klien sering bertengkar dihadapan klien. Hal 

ini membuat klien tidak kerasan di rumah. Klien juga menjelaskan bahwa ia mengalami kesulitan 

dalam bergaul, sering gagal dalam mencari teman dekat , merasa tidak disenangi teman-teman 

sekelasnya, sering malu bergaul dengan teman lawan jenis. Klien merasa dirinya tidak sebaik 

orang lain. Klien mengaku sering melakukan self talk negatif. Klien juga sering merasa pesimis.  

.                                                                                      
Semarang,                 2012 

 
Konselor                                                  Peneliti 

  
 

 Agnes Hermin Rosmayanti              Windi Astuti  
NIP.19680121 199403 2 006              NIM. 1301407019 
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KONTRAK KASUS 

 
Topik kasus : Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami 

Pengabaian Orang Tua Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP 
Negeri 13 Semarang 

A. Identitas klien 
Nama : NB 
Kelas : VIII G 
Tempat/Tangggal lahir : Sragen, 9 Maret 1999 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Alamat : Jl. Cikuray raya VIII RT. 08/ III 

B. Identitas peneliti 
Nama    : Windi Astuti 
NIM    : 1301407019 
Jurusan    : BK 

C. Sinopsis kasus 
NB merupakan salah satu siswa kelas VIII G di SMP N 13 Semarang. Berdasarkan 

informasi yang didapat dari NB diperoleh keterangan bahwa ia sering tidak memiliki semangat 
belajar, bosan berlama-lama berada di kelas memperhatikan guru menjelaskan materi. Klien juga 
mengaku sering menyepelekan tugas-tugas yang diberikan guru. Klien sering merasa pesimis dan 
menganggap bahwa apapun usaha yang ia lakukan hanyalah sia-sia. Klien tidak mempedulikan 
prestasinya di sekolah. Klien juga menjelaskan kalu dirinya sering merasa kesulitan dalam 
bergaul.  Sering merasa malu jika berhadapan dengan orang banyak. Klien juga sering sulit 
menyesuaikan diri di lingkungan sekolah. Klien sering merasa kesulitan memahami penjelasan 
dari guru, sering datang terlambat ke sekolah. Klien mejelaskan hal itu terjadi karena selama ini 
tidak ada yang mengingatkan apabila klien melakukan kesalahan ataupun ketika klien malas 
belajar. Ayah dan ibu klien bekerja dari pagi hingga malam. Hal ini membuat klien jarang sekali 
berkomunikasi dengan orang tuanya. Klien merasa orang tuanya tidak memberikan perhatian dan 
kasih sayang terhadap dirinya. 

.                                                                                      
Semarang,                 2012 

 
Konselor                                                  Peneliti 

  
 

 Agnes Hermin Rosmayanti              Windi Astuti  
NIP.19680121 199403 2 006              NIM. 1301407019 
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KONTRAK KASUS 
 

Topik kasus : Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami 
Pengabaian Orang Tua Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP 
Negeri 13 Semarang 

A. Identitas klien 
Nama : RS 
Kelas : VIII G 
Tempat/Tangggal lahir : Semarang, 7 Maret 1999 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Alamat : Jl. Cikuray raya  

B. Identitas peneliti 
Nama    : Windi Astuti 
NIM    : 1301407019 
Jurusan    : BK 

C. Sinopsis kasus 
RS merupakan salah satu siswa kelas VIII G di SMP N 13 Semarang. Berdasarkan 

informasi yang didapat dari RS diperoleh keterangan bahwa ia sering malu dan canggung apabila 

berhadapan dengan orang banyak. RS sering gemetar apabila namanya dipanggil guru. RS lebih 

suka menyendiri di kelas daripada berbaur dengan temannya. RS juga mengaku tidak memiliki 

semangat belajar. RS merasa bosan berlama-lama memperhatikan materi yang dijelaskan oleh 

guru. RS sering merasa pesimis dan menganggap bahwa apapun yang dilakukannya tidak akan 

membuatnya lebih baik dari teman-temannya. RS merasa bahwa hidupnya tidak seberuntung 

teman-temannya, ia sering merasa bahwa ayah dan ibunya tidak memberikan perhatian dan kasih 

sayang terhadap dirinya.  

.                                                                                      
Semarang,                 2012 

 
Konselor                                                  Peneliti 

  
 

 Agnes Hermin Rosmayanti              Windi Astuti  
NIP.19680121 199403 2 006              NIM. 1301407019 
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KONTRAK KASUS 
 

Topik kasus : Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami 
Pengabaian Orang Tua Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP 
Negeri 13 Semarang 

A. Identitas klien 
Nama : SA 
Kelas : VIII G 
Tempat/Tangggal lahir : Semarang, 11 Juli 1999 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Alamat : Jl. Kalimasada RT. I/VI Sekaran  

B. Identitas peneliti 
Nama    : Windi Astuti 
NIM    : 1301407019 
Jurusan    : BK 

C. Sinopsis kasus 
SA merupakan salah satu siswa kelas VIII G di SMP N 13 Semarang. Berdasarkan 

informasi yang didapat dari SA diperoleh keterangan bahwa ayah dan ibu klien hidup berpisah. 

Klien ikut dengan ibunya. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ibunya bekerja sebagai 

buruh. Karena kesibukan ibunya, klien jarang berkomunikasi dengan ibunya. Perhatian dan kasih 

sayang dari ibunya dirasa kurang oleh klien. Perhatian ibunya lebih tercurah kepada adiknya. 

Apabila klien melakukan kesalahan sedikit saja, ibunya akan memarahinya. Ibunya juga kurang 

memperhatikan masalah pendidikan klien. Ibu klien tidak memperhatikan bagaimana prestasi 

klien di sekolah. Klien sering merasa pesimis dan tidak memiliki semangat belajar. Prestasi klien 

di kelas tidak begitu bagus namun klien tidak termotivasi untuk memperbaiki diri dan 

prestasinya tersebut.  

.                                                                                      
Semarang,                 2012 

 
Konselor                                                  Peneliti 

  
 

 Agnes Hermin Rosmayanti              Windi Astuti  
NIP.19680121 199403 2 006              NIM. 1301407019 
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HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN DA 

 

Pertemuan I 

1. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami Pengabaian Orang Tua 

Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang  

2. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah self esteem rendah 

pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua dapat diatasi melalui konseling realitas 

3. Nama Klien  : DA 

4. Tempat pelaksanaan : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

5. Hari/Tanggal  : Rabu/ 16 Januari 2013 

6. Wawancara ke  :  I 

7. Pelaksana wawancara : Windi Astuti 

8. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil konseling yang telah dilakukan: 

Dalam pertemuan I konseling individual dengan pendekatan realitas ini merupakan 

fase awal untuk membina hubungan baik dan mengetahui permasalahan lebih mendalam dan 

mengindentifikasi kasus yang dialami. Sebelumnya telah dilakukan beberapa kali wawancara 

seleksi subyek yang kemudian dilakukan kontrak kasus dengan klien untuk mengetahui 

beberapa hal tentang diri klien beserta permasalahan yang sedang dihadapi. 

a. Fase 1 yaitu keterlibatan (involvement) 

Membina hubungan baik dilakukan sebelum proses konseling berlangsung. 

Pembinaan hubungan baik dilakukan untuk memperlancar proses konseling sehingga 

tercipta keterbukaan, keakraban, dan empatik. Berhubung klien adalah siswa kelas VIII 

yang masih aktif mengikuti pelajaran dan les tambahan di sekolah, maka praktikan 

menyesuaikan jadwal klien untuk bisa melakukan proses konseling. Praktikan membuka 

awal pembicaraan dengan menanyakan identitas lengkap klien. Dikarenakan memang 

belum kenal lama, maka praktikan masih terus berusaha mendorong klien agar mau  

terbuka dalam menceritakan identitas dirinya dan masalah yang dialami. Dalam 
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pertemuan ini praktikan juga meyakinkan klien bahwa kegiatan konseling ini adalah 

salah satu upaya untuk membantu klien mengatasi masalah yang dihadapi klien saat ini, 

Untuk itu praktikan sangat menekankan kerahasiaan, kejujuran dan keterbukaan dalam 

kegiatan konseling. 

Pada fase ini, klien dipaparkan maksud dan tujuan konseling, asas-asas dalam 

konseling dan peran masing-masing baik konselor maupun klien dengan tujuan agar klien 

lebih terbuka dalam mengungkapkan permasalahannya. Setelah dirasa cukup rileks 

kemudian dilakukan kontrak waktu dan susunan kegiatan sampai mencapai kesepakatan 

antara klien dan konselor. Setelah mencapai kesepakatan waktu pelaksanaan konseling 

maka ditetapkan bahwa konseling akan dilakukan kurang lebih 30 menit. Klien juga 

dijelaskan bahwa pendekatan konseling yang dipakai adalah konseling realitas yang 

pelaksanaannya terbagi menjadi 5 fase kegiatan yaitu Fase 1: Keterlibatan (involvement), 

Fase 2: Eksplorasi Keinginan, Kebutuhan dan Persepsi (wants and needs), Fase 3: 

Eksplorasi Arah dan Tindakan (direction and doing), Fase 4: Evaluasi Diri (self 

evaluation), Fase 5: Rencana dan Tindakan (planning).  

Untuk membina hubungan baik dan memperlancar proses konseling, konselor 

masih melakukan pembicaraan dengan topik netral seperti menanyakan kabar klien, 

sekolah dan hubungan sosial klien secara umum. Untuk selanjutnya setelah klien terlihat 

dapat menyesuaikan maka klien dipersilahkan mengungkapkan harapan-harapan yang 

ingin dicapai dalam mengikuti konseling sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. 

Dengan mengetahui harapan yang ingin dicapai klien akan diupayakan untuk mencapai 

harapan tersebut dan menjaga kepercayaan dari klien. 
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HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN DA 

 

Pertemuan II 

1. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami Pengabaian Orang 

Tua Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang  

2. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah self esteem 

rendah pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua dapat diatasi melalui Konseling 

realitas 

3. Nama Klien  : DA 

4. Tempat pelaksanaan : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

5. Hari/Tanggal  : Senin / 21 Januari 2013 

6. Wawancara ke  :  II 

7. Pelaksana wawancara : Windi Astuti 

8. Hasil interview  :     

Berikut deskripsi hasil konseling yang telah dilakukan: 

Pada pertemuan kedua klien masih dalam tahap pembinaan rapport, hal ini agar 

klien dan konselor memiliki keterlibatan dalam proses konseling sehingga ada ikatan 

emosional antara keduanya. Selain meperdalam rapport, konseling pada fase ini 

memasuki fase wants and need, yaitu mengeksplorasi keinginan, kebutuhan dan persepsi 

klien terkait permasalahannya. 

b. Fase 2: Eksplorasi Keinginan, Kebutuhan dan Persepsi (wants and needs) 

Pada pertemuan kedua ini, kegiatan konseling sudah mulai berjalan lancar, 

walaupun praktikan masih perlu membina rapport. Namun klien sudah lebih terbuka 

dalam menceritakan dirinya dan masalah yang dialami. Klien mulai menceritakan perihal 

masalahnya dulu. Klien tidak begitu mengalami kesulitan untuk menjawab setiap 

pertanyaan praktikan untuk mengungkap masalahnya. Hanya saja klien terkadang seperti 

menutu-nutupi atau mengalihkan pembicaraan, untuk itu praktikan harus selalu fokus 

agar tetap menjaga klien berbicara pada data yang ditanyakan. 
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 Klien menceritakan mengenai keadaan ayah dan ibunya yang terlalu sibuk 

bekerja. Klien merasa tidak diperhatikan dan kurang mendapat kasih sayang dari kedua 

orang tuanya. Ayah klien bekerja sebagai buruh serabutan. Untuk membantu 

perekonomian keluarga, ibu klien terpaksa bekerja. Ayah dan ibu klien bekerja dari pagi 

hingga malam hari. Klien menjelaskan bahwa ketika ayah dan ibunya pulang kerja, 

keduanya langsung beristirahat. Ketika ada keinginan dari klien maka harus disampaikan 

klien pagi-pagi sebelum ayah dan ibunya berangkat kerja. Klien merasa hanya sedikit 

sekali waktu untuk bercengkerama dengan ayah dan ibunya. Klien juga menjelaskan 

bahwa ayah dan ibunya kurang memperhatikan prestasi klien di sekolah. Bahkan ayah 

dan ibu klien tidak ambil pusing ketika klien tidak masuk sekolah tanpa sebab. 

Dalam pertemuan ini klien mengungkapkan keinginan agar ayah dan ibunya lebih 

memiliki banyak waktu untuk bercengkrama dengan anak-anaknya. Klien juga 

menginginkan dapat lebih percaya diri dan mampu bergaul dengan teman-temannya. 

Klien merasa terbebani dengan kesibukan orang tuanya, untuk itu melalui konseling ini 

klien menginginkan ia dapat memiliki pemahaman yang lebih atau sikap yang lebih 

dewasa. Perasaan yang membebani klien menjadikan klien tidak nyaman dalam belajar di 

sekolah maupun dalam bersosialisasi di lingkungan sekitar. 

 Hasil evaluasi dari pertemuan ini adalah klien sudah mulai terbuka dalam  

menyampaikan latar belakang masalah yang dihadapi. Praktikan juga dirasa masih perlu 

mengembangkan rapport agar klien menjadi lebih  nyaman dalam mengikuti proses 

konseling selanjutnya. 
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HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN DA 

Pertemuan III 

1. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami Pengabaian Orang Tua 

Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang  

2. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah self esteem rendah 

pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua dapat diatasi melalui konseling realitas 

3. Nama Klien  : DA 

4. Tempat pelaksanaan : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

5. Hari/Tanggal  : Rabu/ 23 Januari 2013 

6. Wawancara ke  :  III 

7. Pelaksana wawancara : Windi Astuti 

8. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil konseling yang telah dilakukan: 

Dalam pertemuan ketiga ini masih melanjutkan tentang pertemuan sebelumnya yaitu 

fase eksplorasi keinginan, kebutuhan dan persepsi (wants and needs). Pertemuan ketiga ini 

akan membahas lebih jauh tentang keinginan dan kebutuhannya, sharing wants and 

perception, getting commitment. 

b. Fase 2: Eksplorasi Keinginan, Kebutuhan dan Persepsi (wants and needs) 

1) analisis wants and needs  

Pembahasan kali ini akan melanjutkan hal yang pernah diungkapkan oleh klien 

tentang harapannya yaitu ingin orang tuanya memiliki banyak waktu untuk 

bercengkrama dengan anak-anaknya dan lebih memperhatikan masalah pendidikan. 

Namun hal tersebut tidak mudah untuk diwujudkan mengingat keadaan ekonomi 

keluarga. Ayah klien bekerja sebagai buruh serabutan, membuat ibu klien bekerja 

untuk membantu perekonomian keluarga. Oleh karena itu, waktu kebersamaan klien 

dengan orang tua menjadi amat sedikit. Klien menjelaskan bahwa ketika ayah dan 

ibunya pulang kerja, keduanya langsung beristirahat. Ketika ada keinginan dari klien 

maka harus disampaikan klien pagi-pagi sebelum ayah dan ibunya berangkat kerja. 

Klien merasa hanya sedikit sekali waktu untuk bercengkerama dengan ayah dan 
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ibunya. Klien juga menjelaskan keinginannya bahwa ia ingin ayah dan ibunya lebih 

memperhatikan masalah pendidikan klien. Karena selama ini ayah dan ibu klien tidak 

memperdulikan prestasi klien dan tidak ambil pusing ketika klien tidak masuk 

sekolah tanpa sebab. Akibat keinginan klien yang ingin ayah dan ibunya memiliki 

banyak waktu untuk bercengkerama dengan anak-anaknya dan lebih memperhatikan 

masalah pendidikan adalah hal sulit untuk diwujudkan, membuat klien terbebani.  

Perasaan kehilangan sosok orang tua menjadikan klien anak yang tidak 

memiliki semangat. Klien di rumah jarang diperhatikan baik kebutuhan pribadinya 

ataupun kebutuhan belajar dan bersosialisasinya. 

Pada analisis wants and needs klien mengalami hambatan pada kebutuhan 

kasih sayang dan kebebasan. 

2) sharing wants and perception 

Pembahasan selanjutnya yaitu tentang persepsi klien tentang pengabaian orang 

tuanya yang membuat diri klien merasa terbebani dan kebutuhan apa yang sebenarnya 

perlu dipenuhi oleh klien. Permasalahan klien memang berpengaruh pada kehidupan 

klien, baik dalam bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya serta tentang prestasi 

belajarnya di sekolah. Kebutuhan akan kasih sayang dari orang tua dan teman-teman 

sebayanya yang tidak terpenuhi menjadikan klien terbebani dan menilai dirinya 

secara negatif (self esteem rendah). 

Kebutuhan kasih sayang dari orang tua yang tidak terpenuhi menjadikan klien 

anak yang tertutup dan minder. Klien merasa minder saat bersosialisasi dengan 

lingkungan dan tidak jarang klien dicap sebagai anak yang tidak di urus orang tua 

oleh teman-temannya. Kebutuhan klien akan kasih sayang dari teman-teman juga 

tidak didapat oleh klien. Klien merasa teman-temannya suka membicarakan masalah 

keadaan orang tuanya. 

Persepsi klien terkait kebutuhannya yang harus terpenuhi yaitu mendapatkan 

kasih sayang dan pengakuan dari orang tua serta teman-temannya didiskusikan 

konselor dengan klien. Hal tersebut dilakukan karena perasaan klien yang tidak bisa 

menerima itulah merupakan sumber dari gejala self esteem rendah yang dialami oleh 

klien.  
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Konselor mendiskusikan kebutuhan klien yaitu kasih sayang dan pengakuan tidak 

harus diucapkan secara gamblang oleh seseorang. Klien mendapatkan pelajaran yang 

berharga dengan kejadian yang menimpa orang tuanya. Klien diharapkan memiliki 

tingkat kedewasaan yang lebih dibandingkan teman yang lain. klien tidak perlu 

merasa minder karena setiap manusia melewati proses yang berbeda untuk menjadi 

lebih dewasa. Klien memahami bahwa kesibukan orang tuanya dilakukan semata-

mata untuk perekonomian keluarga yang lebih baik dan itu untuk kepentingan klien 

dan adik-adik klien. 

Peneliti (konselor) juga memberikan sedikit penjelasan tentang tanggung jawab 

klien sebagai seorang pelajar yaitu belajar. Dan apapun yang dapat mengganggu 

ataupun mengurangi semangatnya dalam belajar memang harus mendapatkan 

perlakuan atau cara menyikapinya supaya permasalahan tersebut tidak berkelanjutan.  

3) getting commitment 

Setelah mengetahui tentang perilaku dan tindakan yang dilakukan klien dalam 

mengatasi self esteem rendah yang ditimbulkan karena pengabaian orang tuanya, 

maka klien dan konselor bersama-sama membuat komitmen untuk dilanjutkan dengan 

membuat komitmen dari beberapa pilihan komitmen yaitu: 

7. Klien berusaha untuk memahami keadaan orang tuanya 
8. Klien berusaha untuk memahami kesibukan orang tuanya 
9. Klien berusaha mengambil sisi positif dari kesibukan orang tuanya dengan  tidak 

melakukan hal yang merugikan dirinya sendiri 
10. Klien berusaha untuk membuka diri agar dapat bergaul dengan teman-teman 

sekelasnya 
11. Klien membangkitkan kemauan yang keras karena dengan kemauan dapat 

dikatakan merupakan fondasi pertama dan utama untuk membangun kepribadian 
yang kuat, termasuk self esteem tinggi. 

12. Klien harus berpikir positif dan menyingkirkan pikiran negatif dalam membangun 
self esteem tinggi. 
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HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN DA 

 

Pertemuan IV 

1. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami Pengabaian Orang Tua 

Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang  

2. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah self esteem rendah 

pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua dapat diatasi melalui konseling realitas 

3. Nama Klien  : DA 

4. Tempat pelaksanaan : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

5. Hari/Tanggal  : Senin/ 28 Januari 2013 

6. Wawancara ke  :  IV 

7. Pelaksana wawancara : Windi Astuti 

8. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil konseling yang telah dilakukan: 

c. Eksplorasi arah dan tindakan (direction and doing) 

Pertemuan kali ini membahas tentang fase selanjutnya yaitu eksplorasi arah dan 

tindakan (direction and doing). Eksplorasi tahap ini dilakukan untuk mengetahui apa saja 

yang telah dilakukan klien guna mencapai kebutuhannya. Tindakan yang dilakukan oleh 

klien yang dieksplorasi berkaitan dengan masa sekarang. Tindakan atau perilaku masa lalu 

juga boleh dieksplorasi asalkan berkaitan dengan tindakan masa sekarang dan membantu 

individu membuat perencanaan yang lebih baik di masa mendatang. Dalam melakukan 

eksplorasi arah dan tindakan, konselor berperan sebagai cermin bagi klien. 

Pertemuan ini membahas sekilas tentang pertemuan sebelumnya yaitu berkaitan 

dengan analisis kebutuhan, persepsi dan komitmen. Pada pertemuan ini konselor 

mengeksplorasi tindakan yang dilakukan oleh klien berdasarkan komitmen yang telah dibuat 

pada pertemuan sebelumnya. Komitmen yang telah dijalankan klien yang pertama yaitu 

klien dapat memahami situasi dan kondisi mengenai keadaan ayah dan ibunya. Pelaksanaan 

komitmen yang kedua yaitu klien dapat menerima keadaan dan kesibukan orang tuanya. 

Dengan memahami situasi dan kondisi mengenai keadaan ayah dan ibunya. maka klien 
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dapat menerima kondisi orang tuanya. Klien memahami dan menerima kesibukan ayah dan 

ibunya karena apa yang dilakukan ayah dan ibunya adalah semata-mata untuk kebaikan 

keluarga, untuk perkeonomian yang lebih baik dan tentunya hal tersebut untuk memberikan 

yang terbaik bagi klien. Pelaksanaan komitmen yang ketiga adalah klien dapat mengambil 

sisi positif dari pengabaian orang tuanya dengan tidak melakukan hal yang merugikan 

dirinya sendiri. Klien mengikuti les tambahan dan belajar privat pada suatu tempat bimbel. 

Pelaksanaan komitmen yang keempat adalah klien berusaha untuk membuka diri agar dapat 

bergaul dengan teman-teman sekelasnya. Klien berusaha untuk membuang jauh-jauh 

perasaan bahwa teman-temannya selama ini membicarakan masalah keluarganya, klien 

harus berpikir postif dan mulai membuka diri untuk bergaul dengan teman-teman di kelas. 

Pelaksanaan komitmen yang kelima adalah klien membangkitkan kemauan yang keras 

karena dengan kemauan dapat dikatakan merupakan fondasi pertama dan utama untuk 

membangun kepribadian yang kuat, termasuk self esteem tinggi. Dan pelaksanaan komitmen 

yang terakhir yaitu klien harus berpikir positif dan menyingkirkan pikiran negatif dalam 

membangun self esteem tinggi. 
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HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN DA 

 

Pertemuan V 

1. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami Pengabaian Orang Tua 

Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang 

2.  Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah self esteem rendah 

pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua dapat diatasi melalui konseling realitas 

3. Nama Klien  : DA 

4. Tempat pelaksanaan : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

5. Hari/Tanggal  : Kamis/ 31 Januari 2013 

6. Wawancara ke  :  V 

7. Pelaksana wawancara : Windi Astuti 

8. Hasil interview  :  

Berikut deskripsi hasil konseling yang telah dilakukan: 

d. evaluasi diri (self evaluation) 

Pertemuan ini dilakukan untuk mengevaluasi tindakan yang dilakukan klien dalam 

rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya: keefektifan dalam memenuhi kebutuhan.  

Pada tahap ini konselor dan klien membahas tentang arah dan tindakan yang pernah 

dilakukan klien untuk memenuhi kebutuhan yaitu sesuai dengan komitmen yang telah dibuat 

pada pertemuan sebelumnya. 

1) Klien memahami kesibukan orang tuanya.  

Klien memahami apa yang dilakukan ayah dan ibunya selama ini adalah semata-mata 

untuk kebaikan keluarga, untuk perekonomian yang lebih baik dan tentunya hal tersebut 

untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya termasuk klien. 

 

2) Klien dapat menerima kondisi atau keadaan orang tuanya 

Tindakan ini efektif untuk mengatasi rasa ketidakberhargaan atau self esteem rendah 

klien terhadap bentuk pengabaian orang tuanya. Hal ini dikarenakan dengan klien 

menerima kondisi orang tuanya maka perasaan klien tidak akan terbebani lagi. Klien 
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dapat lebih berlapang dada dan bersikap lebih dewasa sehingga dapat menjadi individu 

yang mandiri.  

3) Klien mengambil sisi positif dengan tidak melakukan hal yang merugikan diri sendiri 

Keputusan klien menjalankan komitmen bahwa ia dapat mengambil sisi positif dari 

pengabaian orang tuanya adalah hal efektif yang dilakukan. Pada fase ini tanggung 

jawab klien untuk belajar juga mulai nampak dengan menyadari pentingnya belajar dan 

mengungkapkan komitmen untuk mengusahakan sebaik mungkin menerima kondisi dan 

kesibukan orang tuanya dan menganggap hal itu sebagai suatu proses pendewasaan dan 

kemandirian diri klien.  

4) Klien berusaha untuk membuka diri agar dapat bergaul dengan teman-teman sekelasnya 

Klien berusaha untuk membuang jauh-jauh perasaan bahwa teman-temannya selama ini 

membicarakan masalah keluarganya, klien harus berpikir postif dan mulai membuka diri 

untuk bergaul dengan teman-teman di kelas  

5) Klien membangkitkan kemauan yang keras karena dengan kemauan dapat dikatakan 

merupakan fondasi pertama dan utama untuk membangun kepribadian yang kuat, 

termasuk self esteem tinggi. 

6) Klien harus berpikir positif dan menyingkirkan pikiran negatif dalam membangun self 

esteem tinggi. 

 

 

 

 



 
243 

 

 
 

HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN DA 

 

Pertemuan VI 

1. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami Pengabaian Orang Tua 

Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang 

2. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah self esteem rendah 

pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua dapat diatasi melalui konseling realitas 

3. Nama Klien  : DA 

4. Tempat pelaksanaan : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

5. Hari/Tanggal  : Senin/ 11 Februari 2013 

6. Wawancara ke  : VI 

7. Pelaksana wawancara : Windi Astuti 

8. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil wawancara yang telah dilakukan: 

e. Rencana dan Tindakan (planning) 

Pertemuan ini merupakan tahapan terakhir dalam konseling realitas. Pada pertemuan 

sebelumnya klien telah melaksanakan komitmen yang telah dibuat. Klien telah mencoba 

menilai tindakannya sendiri berdasarkan komitmen yang telah dibuat. Klien menyadari 

bahwa ada tindakan klien yang masih kurang optimal. Sedangkan tahapan berikutnya 

sebagai pendukung komitmen yang sedang dijalankan klien, dilakukan penyusunan recana-

rencana ke depan yaitu: 

- Klien berusaha membuka komunikasi dengan ayah dan ibunya, sering menyapa dan 

bercengkrama. 

- Klien mengikuti kegiatan les tambahan agar waktunya digunakan untuk hal yang positif 

dan meningkatkan prestasi akademiknya. 

- Jika dalam melaksanakan rencana-rencananya klien mengalami kendala maka akan 

dialihtangankan kepada guru pembimbing untuk ditangani lebih lanjut. 

- Klien menulis rencana dan komitmen awalnya pada sebuah kertas yang di tanda tangani 

klien dan konselor. 
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Setelah membuat rencana pendukung pelaksanaan komitmen, klien bertekad untuk 

melaksanakan komitmennya yang telah dibuat sebelumnya. Klien memiliki keinginan besar 

agar masalahnya dapat teratasi. Dengan menjalankan komitmen selama hidup klien maka 

klien akan dapat mengontrol emosi dan perilakunya sendiri. Dengan memahami, menerima 

dan dapat mengambil sisi positif dari pengabaian orang tuanya, maka masalah self esteem 

rendah yang selama ini dirasakan klien dapat berkurang bahkan hilang.  
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HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN IP 

 

Pertemuan I 

9. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami Pengabaian Orang Tua 

Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang  

10. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah self esteem rendah 

pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua dapat diatasi melalui konseling realitas 

11. Nama Klien  : IP 

12. Tempat pelaksanaan : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

13. Hari/Tanggal  : Rabu/ 16 Januari 2013 

14. Wawancara ke  :  I 

15. Pelaksana wawancara : Windi Astuti 

16. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil konseling yang telah dilakukan: 

Dalam pertemuan I konseling individual dengan pendekatan realitas ini merupakan 

fase awal untuk membina hubungan baik dan mengetahui permasalahan lebih mendalam dan 

mengindentifikasi kasus yang dialami. Sebelumnya telah dilakukan beberapa kali wawancara 

seleksi subyek yang kemudian dilakukan kontrak kasus dengan klien untuk mengetahui 

beberapa hal tentang diri klien beserta permasalahan yang sedang dihadapi. 

c. Fase 1 yaitu keterlibatan (involvement) 

Pada pertemuan pertama konseling peneliti selaku konselor membina hubungan 

baik (rapport) dan pengidentifikasian masalah lebih dalam dengan klien. Pembinaan 

rapport penting dilakukan agar tercipta keakraban, empatik dan keterbukaan antara 

konselor dan klien. Pada tahap ini konselor mengupayakan agar klien bisa terbuka dan 

jujur dalam mengutarakan segala permasalahan yang sedang dialami secara sukarela. 

Konselor meyakinkan klien bahwa dengan konseling ini dapat membantu klien 

mengentaskan masalah yang sedang dihadapi saat ini.  
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Sebelum konselor mengidentifikasi permasalahan klien lebih mendalam, konselor 

menjelaskan tujuan dan tata cara konseling itu sendiri. Dengan dipaparkannya tata cara 

konseling diharapkan klien dapat lebih rileks untuk mengikuti proses konseling. Konselor 

menjelaskan bahwa pendekatan konseling yang digunakan adalah konseling realitas yang 

terdiri dari beberapa fase yaitu: Fase 1: Keterlibatan (involvement), Fase 2: Eksplorasi 

Keinginan, Kebutuhan dan Persepsi (wants and needs), Fase 3: Eksplorasi Arah dan 

Tindakan (direction and doing), Fase 4: Evaluasi Diri (self evaluation), Fase 5: Rencana 

dan Tindakan (planning). Setelah klien memahami apa itu konseling dan bagaimana tata 

aturannya, klien bersama konselor sama-sama melakukan kesepakatan lama waktu 

pelaksanaan konseling dalam pertemuan kali ini yaitu selama lebih kurang 30 menit. 

Setelah klien merasa siap untuk mengikuti konseling, konselor memulai 

mengidentifikasi permasalahan yang dialami klien saat ini. Berdasarkan informasi 

beberapa sumber sebelumnya saat seleksi subyek, diketahui bahwa klien memiliki 

permasalahan dalam keluarga. Dalam pertemuan ini klien  menceritakan bahwa klien 

kurang mendapat perhatian orang tua. Orang tua klien terlalu banyak bepergian sehingga 

waktu kebersamaan klien dengan keluarganya hanya sedikit dan hal tersebut membuat 

klien tidak kerasan, merasa kurang senang berada di rumah. Hal ini menyebabkan klien 

kehilangan rasa keberhargaan diri. Klien merasa tidak yakin akan kemampuannya. Dalam 

setiap diskusi kelas, klien malu untuk mengemukakan pendapatnya karena takut salah 

dan takut ditertawakan oleh teman-temannya. Klienjuga enggan bertanya kepada guru 

apabila ada materi yang belum ia mengerti. Klien juga kurang menghargai keberhasilan 

yang mampu ia raih, ia sering mengganggap bahwa nilai yang baik pada saat ulangan 

maupun ujian hanyalah faktor keberuntungan saja. 
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HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN IP 

 

Pertemuan II 

1. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami Pengabaian Orang 

Tua Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang  

2. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah self esteem 

rendah pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua dapat diatasi melalui Konseling 

realitas 

3. Nama Klien  : IP 

4. Tempat pelaksanaan : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

5. Hari/Tanggal  : Senin / 21 Januari 2013 

6. Wawancara ke  :  II 

7. Pelaksana wawancara : Windi Astuti 

8. Hasil interview  :     

Berikut deskripsi hasil konseling yang telah dilakukan: 

Pada pertemuan kedua klien masih dalam tahap pembinaan rapport, hal ini agar 

klien dan konselor memiliki keterlibatan dalam proses konseling sehingga ada ikatan 

emosional antara keduanya. Selain meperdalam rapport, konseling pada fase ini 

memasuki fase wants and need, yaitu mengeksplorasi keinginan, kebutuhan dan persepsi 

klien terkait permasalahannya. 

d. Fase 2: Eksplorasi Keinginan, Kebutuhan dan Persepsi (wants and needs) 

Pada pertemuan II konselor tetap melakukan hubungan baik atau rapport supaya 

konseling berjalan lancar, kemudian konselor kembali menanyakan kesiapan klien untuk 

mengikuti konseling. Pada fase ini diupayakan agar klien mengungkapkan segala keluhan 

apa yang diinginkan klien dan kebutuhannya atas permasalahan yang berkaitan dengan 

self esteem rendah akibat pengabaian orang tua.  

Kebutuhan klien dalam permasalahan pengabaian orang tuanya adalah klien ingin 

tetap mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Orang tua klien terlalu banyak bepergian 
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sehingga waktu kebersaaam klien dengan orang tuanya hanya sedikit. Hal ini membuat 

klien tidak kerasan dan merasa kurang senang berada di rumah. Klien sangat berharap 

orang tuanya memiliki banyak waktu di rumah dan lebih memperhatikan anak-anaknya. 

Konseli merasa iri dengan teman-temannya yang memiliki keluarga yang sering 

bercengkerama. Perasaan minder terkadang ingin dihilangkan klien dengan berusaha 

bersikap wajar seperti biasanya dengan teman-temannya. Klien berharap ia dapat fokus 

belajar, menumbuhkan semangat belajar dan terus memperbaiki diri. Dengan mengikuti 

konseling ini konseli berharap dapat mengatasi perasaaannya yang tertekan ini.  

Klien sendiri memiliki persepsi bahwa seorang anak yang hidupnya tidak 

didampingi oleh orang tua maka hidupnya tidak akan bahagia. Oleh karena itu klien 

merasa memiliki nasib yang malang karena tidak memiliki orang tua yang tidak 

memperhatikan dan memberikan kasih sayang. Kebutuhan akan kasih sayang orang tua 

dan orang-orang di sekitar tidak di dapat oleh klien. Perasaan tertekan di rumah membuat 

klien membutuhkan perhatian dari orang lain selain orang tuanya. Konseli menginginkan 

agar teman-temannya memberikan perhatian (kasih sayang  dan penghargaan) terhadap 

dirinya meskipun klien masih memiliki ayah dan ibu. 

Berdasarkan pertemuan kedua ini klien sudah lebih terbuka mengutarakan 

permasalahan dan harapannya kepada konselor. Dalam pertemuan ini didapatkan data 

mengenai keluhan, kebutuhan dan keinginan klien. 
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HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN IP 

Pertemuan III 

1. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami Pengabaian Orang Tua 

Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang  

2. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah self esteem rendah 

pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua dapat diatasi melalui konseling realitas 

3. Nama Klien  : IP 

4. Tempat pelaksanaan : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

5. Hari/Tanggal  : Rabu/ 23 Januari 2013 

6. Wawancara ke  :  III 

7. Pelaksana wawancara : Windi Astuti 

8. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil konseling yang telah dilakukan: 

Pada pertemuan ketiga ini konselor memulai dengan mereview data yang diperoleh 

pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan konseling kali ini masih berada pada fase eksplorasi 

keinginan, kebutuhan dan persepsi (wants and needs). Pertemuan ketiga ini akan membahas 

lebih jauh tentang keinginan dan kebutuhan konseli, sharing wants and perception, getting 

commitment. 

f. Fase 2: Eksplorasi Keinginan, Kebutuhan dan Persepsi (wants and needs) 

4) analisis wants and needs  

Kebutuhan klien akan kasih sayang orang tua mengalami hambatan karena 

orang tua klien lebih sering berada di luar rumah. Kebutuhan akan kasih sayang yang 

tidak terpenuhi menjadikan klien memiliki anggapan sebagai individu yang tidak 

beruntung. Klien mengaku bahwa ia menjadi tidak fokus belajar, tidak memiliki 

semangat belajar, tidak memiliki motivasi untuk memperbaiki diri, merasa minder 

bergaul dengan teman-teman dan merasa tidak bersemangat untuk beraktivitas 

dikarenakan dampak dari pengabaian orang tuanya.  

5) sharing wants and perception 
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Pembahasan selanjutnya yaitu tentang persepsi klien tentang pengabaian 

orang tuanya yang membuat diri klien merasa terbebani dan kebutuhan apa yang 

sebenarnya perlu dipenuhi oleh klien. Permasalahan klien memang berpengaruh pada 

kehidupan klien, baik dalam bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya serta 

tentang prestasi belajarnya di sekolah. Kebutuhan akan kasih sayang dari orang tua 

dan teman-teman sebayanya yang tidak terpenuhi menjadikan klien terbebani dan 

menilai dirinya secara negatif (self esteem rendah). 

Pada tahap ini konselor dan klien bersama-sama mendiskusikan mengenai 

persepsi dan kebutuhan terkait permasalahan yang dialami klien. Klien diberikan 

pemahaman bahwa realita yang harus dihadapinya saat ini adalah bagaimana ia 

menyikapi permasalahan ini, bukan untuk menyesalinya dan menghujat ayah dan 

ibunya. Klien harus bisa menerima kondisi kesibukan orang tuanya dengan lapang. 

Hal tersebut diterima klien karena sumber masalah self esteem rendah yang dialami 

klien diakibatkan oleh perasaan klien yang tidak bisa menerima keadaan orang tua. 

Dalam menghadapi permasalahan ini, klien belajar untuk bersikap lebih dewasa dan 

melihatnya dari sisi positif. Konseli harus memikirkan masa depannya, tidak hanya 

menyesali keadaan yang terjadi pada orang tuanya. 

Kebutuhan klien akan kasih sayang (perasaan mencintai dan dicintai) dapat 

diarahkan untuk menjadi motivasi klien untuk menjadi anak yang berhasil dalam 

belajarnya. Dengan keberhasilan klien dalam belajar maka klien dapat mengatasi rasa 

mindernya karena permasalahan orang tuanya. Dengan hilangnya perasaan minder 

klien mendapat penghargaan dari teman-temannya sehingga klien merasa dihargai 

dan diakui keberadaannya oleh teman-temannya. 

6) getting commitment 

Setelah mengetahui tentang perilaku dan tindakan yang dilakukan klien dalam 

mengatasi self esteem rendah yang ditimbulkan karena pengabaian orang tuanya, 

maka klien dan konselor bersama-sama membuat komitmen untuk dilanjutkan dengan 

membuat komitmen dari beberapa pilihan komitmen yaitu: 

- Klien berusaha untuk mempercayai bahwa dirinya memiliki kemampuan 

- Klien berusaha untuk menumbuhkan semangat belajar dan terus memperbaiki diri 
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- Klien berusaha untuk bisa menghadapi kenyataan bahwa keadaan orang tuanya 

dan hal tersebut tidak seharusnya membuatnya menjadi orang yang memiliki self 

esteem rendah. 

- Klien berusaha untuk tidak merasa rendah diri dan menarik diri dari pergaulan. 
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HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN IP 

 

Pertemuan IV 

1. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami Pengabaian Orang Tua 

Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang  

2. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah self esteem rendah 

pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua dapat diatasi melalui konseling realitas 

3. Nama Klien  : IP 

4. Tempat pelaksanaan : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

5. Hari/Tanggal  : Senin/ 28 Januari 2013 

6. Wawancara ke  :  IV 

7. Pelaksana wawancara : Windi Astuti 

8. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil konseling yang telah dilakukan: 

g. Eksplorasi arah dan tindakan (direction and doing) 

Pertemuan kali ini membahas tentang fase selanjutnya yaitu eksplorasi arah dan 

tindakan (direction and doing). Eksplorasi tahap ini dilakukan untuk mengetahui apa saja 

yang telah dilakukan klien guna mencapai kebutuhannya. Tindakan yang dilakukan oleh 

klien yang dieksplorasi berkaitan dengan masa sekarang. Tindakan atau perilaku masa lalu 

juga boleh dieksplorasi asalkan berkaitan dengan tindakan masa sekarang dan membantu 

individu membuat perencanaan yang lebih baik di masa mendatang. Dalam melakukan 

eksplorasi arah dan tindakan, konselor berperan sebagai cermin bagi klien. 

Pertemuan ini membahas sekilas tentang pertemuan sebelumnya yaitu berkaitan 

dengan analisis kebutuhan, persepsi dan komitmen. Pada pertemuan ini konselor 

mengeksplorasi tindakan yang dilakukan oleh klien berdasarkan komitmen yang telah dibuat 

pada pertemuan sebelumnya. Komitmen yang telah dijalankan klien yang pertama yaitu 

klien dapat memahami situasi dan kondisi mengenai keadaan ayah dan ibunya. Klien 

membuka komunikasi dengan orang tua, menanyakan kepada ayah dan ibunya alasan 

mengapa lebih sering berada di luar rumah. Ayah dan ibu klien menjelaskan bahwa apa yang 
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selama ini dilakukan adalah untuk bekerja dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari klien. 

Pelaksanaan komitmen yang kedua yaitu klien menumbuhkan semangat belajar dan terus 

memperbaiki diri. Pelaksanaan komitmen yang ketiga adalah klien dapat mengambil sisi 

positif dari perceraian orang tuanya dengan tidak melakukan hal yang merugikan dirinya 

sendiri. Klien mengikuti les tambahan dan belajar privat pada suatu tempat bimbel. 

Pelaksanaan komitmen yang keempat adalah klien berusaha untuk membuka diri agar dapat 

bergaul dengan teman-teman sekelasnya. Klien berusaha untuk membuang jauh-jauh 

perasaan bahwa teman-temannya selama ini membicarakan masalah keluarganya, klien 

harus berpikir postif dan mulai membuka diri untuk bergaul dengan teman-teman di kelas. 
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HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN IP 

 

Pertemuan V 

1. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami Pengabaian Orang Tua 

Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang 

2.  Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah self esteem rendah 

pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua dapat diatasi melalui konseling realitas 

3. Nama Klien  : IP 

4. Tempat pelaksanaan : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

5. Hari/Tanggal  : Kamis/ 31 Januari 2013 

6. Wawancara ke  :  V 

7. Pelaksana wawancara : Windi Astuti 

8. Hasil interview  :  

Berikut deskripsi hasil konseling yang telah dilakukan: 

h. evaluasi diri (self evaluation) 

Pertemuan ini dilakukan untuk mengevaluasi tindakan yang dilakukan klien dalam 

rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya: keefektifan dalam memenuhi kebutuhan.  

Pada tahap ini konselor dan konseli membahas tentang arah dan tindakan yang pernah 

dilakukan konseli untuk memenuhi kebutuhan yaitu sesuai dengan komitmen yang telah 

dibuat pada pertemuan sebelumnya. 

7) Klien dapat menerima kondisi atau keadaan orang tuanya 

Tindakan ini efektif untuk mengatasi rasa ketidakberhargaan atau self esteem rendah 

klien terhadap bentuk pengabaian orang tuanya. Hal ini dikarenakan dengan klien 

menerima kondisi orang tuanya maka perasaan klien tidak akan terbebani lagi. Klien 

dapat lebih berlapang dada dan bersikap lebih dewasa sehingga dapat menjadi individu 

yang mandiri.  
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8) Klien berusaha untuk bisa menghadapi kenyataan bahwa keadaan orang tuanya dan hal 

tersebut tidak seharusnya membuatnya menjadi orang yang memiliki self esteem rendah. 

Keputusan klien menjalankan komitmen bahwa ia dapat mengambil sisi positif dari 

pengabaian orang tuanya adalah hal efektif yang dilakukan. Klien dapat mengarahkan 

perilakunya yang semula merugikan dirinya sendiri menjadi perilaku yang bermanfaat. 

Klien menjadi individu yang lebih dewasa dan mandiri. Klien memfokuskan kegiatannya 

pada prestasi belajarnya. Saat ini konseli lebih rajin belajar karena ia beranggapan bahwa 

dengan meningkatkan prestasinya, konseli dapat dianggap dan dihargai oleh teman-

temannya bahkan ayah dan ibunya juga menjadi bangga. 

9) Klien berusaha untuk tidak merasa rendah diri dan menarik diri dari pergaulan. 

Keputusan klien menjalankan komitmen bahwa ia mampu membuka diri dalam 

pergaulan adalah hal efektif yang dilakukan. Klien berusaha untuk membuang jauh-jauh 

perasaan bahwa teman-temannya selama ini membicarakan masalah keluarganya, klien 

harus berpikir postif dan mulai membuka diri untuk bergaul dengan teman-teman di 

kelas. 
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HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN IP 

 

Pertemuan VI 

1. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami Pengabaian Orang Tua 

Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang 

2. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah self esteem rendah 

pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua dapat diatasi melalui konseling realitas 

3. Nama Klien  : IP 

4. Tempat pelaksanaan : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

5. Hari/Tanggal  : Senin/ 11 Februari 2013 

6. Wawancara ke  : VI 

7. Pelaksana wawancara : Windi Astuti 

8. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil wawancara yang telah dilakukan: 

i. Rencana dan Tindakan (planning) 

Pertemuan ini merupakan tahapan terakhir dalam konseling realitas. Pada pertemuan 

sebelumnya klien telah melaksanakan komitmen yang telah dibuat. Klien telah mencoba 

menilai tindakannya sendiri berdasarkan komitmen yang telah dibuat. Klien menyadari 

bahwa ada tindakan klien yang masih kurang optimal. Sedangkan tahapan berikutnya 

sebagai pendukung komitmen yang sedang dijalankan klien, dilakukan penyusunan recana-

rencana ke depan yaitu: 

- Klien berusaha untuk tidak terpengaruh teman-temannya, klien harus dapat memilih 

mana kebiasaan dari temannya yang dapat diikuti mana yang tidak. 

- Klien mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan positif lain agar waktunya 

digunakan untuk hal yang positif dan meningkatkan prestasi akademiknya. 

- Jika dalam melaksanakan rencana-rencananya konseli mengalami kendala maka akan 

dialihtangankan kepada guru pembimbing untuk ditangani lebih lanjut. 

- Klien menulis rencana dan komitmen awalnya pada sebuah kertas yang di tanda tangani 

klien dan konselor. 
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Setelah membuat rencana pendukung pelaksanaan komitmen, klien bertekad untuk 

melaksanakan komitmennya yang telah dibuat sebelumnya. Klien memiliki keinginan besar 

agar masalahnya dapat teratasi. Dengan menjalankan komitmen selama hidup klien maka 

klien akan dapat mengontrol emosi dan perilakunya sendiri. Dengan memahami, menerima 

dan dapat mengambil sisi positif dari pengabaian orang tuanya, maka masalah self esteem 

rendah yang selama ini dirasakan klien dapat berkurang bahkan hilang.  
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HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN MH 

 

Pertemuan I 

1. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami Pengabaian Orang Tua 

Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang  

2. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah self esteem rendah 

pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua dapat diatasi melalui konseling realitas 

3. Nama Klien  : MH 

4. Tempat pelaksanaan : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

5. Hari/Tanggal  : Kamis/ 17 Januari 2013 

6. Wawancara ke  :  I 

7. Pelaksana wawancara : Windi Astuti 

8. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil konseling yang telah dilakukan: 

Dalam pertemuan I konseling individual dengan pendekatan realitas ini merupakan 

fase awal untuk membina hubungan baik dan mengetahui permasalahan lebih mendalam dan 

mengindentifikasi kasus yang dialami. Sebelumnya telah dilakukan beberapa kali wawancara 

seleksi subyek yang kemudian dilakukan kontrak kasus dengan klien untuk mengetahui 

beberapa hal tentang diri klien beserta permasalahan yang sedang dihadapi. 

e. Fase 1 yaitu keterlibatan (involvement) 

Membina hubungan baik dilakukan sebelum proses konseling berlangsung. 

Pembinaan hubungan baik dilakukan untuk memperlancar proses konseling sehingga 

tercipta keterbukaan, keakraban, dan empatik. Berhubung klien adalah siswa kelas VIII 

yang masih aktif mengikuti pelajaran dan les tambahan di sekolah, maka praktikan 

menyesuaikan jadwal klien untuk bisa melakukan proses konseling. Praktikan membuka 

awal pembicaraan dengan menanyakan identitas lengkap klien. Dikarenakan memang 

belum kenal lama, maka praktikan masih terus berusaha mendorong klien agar mau  

terbuka dalam menceritakan identitas dirinya dan masalah yang dialami. Dalam 
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pertemuan ini praktikan juga meyakinkan klien bahwa kegiatan konseling ini adalah 

salah satu upaya untuk membantu klien mengatasi masalah yang dihadapi klien saat ini, 

Untuk itu praktikan sangat menekankan kerahasiaan, kejujuran dan keterbukaan dalam 

kegiatan konseling. 

Pada fase ini, klien dipaparkan maksud dan tujuan konseling, asas-asas dalam 

konseling dan peran masing-masing baik konselor maupun klien dengan tujuan agar klien 

lebih terbuka dalam mengungkapkan permasalahannya. Setelah dirasa cukup rileks 

kemudian dilakukan kontrak waktu dan susunan kegiatan sampai mencapai kesepakatan 

antara klien dan konselor. Setelah mencapai kesepakatan waktu pelaksanaan konseling 

maka ditetapkan bahwa konseling akan dilakukan kurang lebih 30 menit. Klien juga 

dijelaskan bahwa pendekatan konseling yang dipakai adalah konseling realitas yang 

pelaksanaannya terbagi menjadi 5 fase kegiatan yaitu Fase 1: Keterlibatan (involvement), 

Fase 2: Eksplorasi Keinginan, Kebutuhan dan Persepsi (wants and needs), Fase 3: 

Eksplorasi Arah dan Tindakan (direction and doing), Fase 4: Evaluasi Diri (self 

evaluation), Fase 5: Rencana dan Tindakan (planning).  

Untuk membina hubungan baik dan memperlancar proses konseling, konselor 

masih melakukan pembicaraan dengan topik netral seperti menanyakan kabar klien, 

sekolah dan hubungan sosial klien secara umum. Untuk selanjutnya setelah klien terlihat 

dapat menyesuaikan maka klien dipersilahkan mengungkapkan harapan-harapan yang 

ingin dicapai dalam mengikuti konseling sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. 

Dengan mengetahui harapan yang ingin dicapai klien akan diupayakan untuk mencapai 

harapan tersebut dan menjaga kepercayaan dari klien. 
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HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN MH 

 

Pertemuan II 

1. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami Pengabaian Orang 

Tua Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang  

2. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah self esteem 

rendah pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua dapat diatasi melalui Konseling 

realitas 

3. Nama Klien  : MH 

4. Tempat pelaksanaan : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

5. Hari/Tanggal  : Senin / 21 Januari 2013 

6. Wawancara ke  :  II 

7. Pelaksana wawancara : Windi Astuti 

8. Hasil interview  :     

Berikut deskripsi hasil konseling yang telah dilakukan: 

Pada pertemuan kedua klien masih dalam tahap pembinaan rapport, hal ini agar 

klien dan konselor memiliki keterlibatan dalam proses konseling sehingga ada ikatan 

emosional antara keduanya. Selain meperdalam rapport, konseling pada fase ini 

memasuki fase wants and need, yaitu mengeksplorasi keinginan, kebutuhan dan persepsi 

klien terkait permasalahannya. 

f. Fase 2: Eksplorasi Keinginan, Kebutuhan dan Persepsi (wants and needs) 

Pada pertemuan kedua ini, kegiatan konseling sudah mulai berjalan lancar, 

walaupun praktikan masih perlu membina rapport. Namun klien sudah lebih terbuka 

dalam menceritakan dirinya dan masalah yang dialami. Klien mulai menceritakan perihal 

masalahnya dulu. Klien tidak begitu mengalami kesulitan untuk menjawab setiap 

pertanyaan praktikan untuk mengungkap masalahnya. Hanya saja klien terkadang seperti 

canggung dan malu untu mengunggapkan masalahnya, untuk itu praktikan harus selalu 

memberikan penjelasan agar klien mau secara terbuka mengungkapkan masalahnya. 
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 Klien menceritakan bahwa ia sering merasa kehidupannya tidak seberuntung 

teman-temannya. Klien sering merasa kecewa dengan apa yang terjadi di hidupnya. Klien 

menjelaskan bahwa ia sering menjadi pelampiasan kemarahan ibunya apabila ibunya ada 

masalah dengan ayahnya. Ayah dan ibu klien sering bertengkar dihadapan klien. Hal ini 

membuat klien tidak kerasan di rumah. Klien juga menjelaskan bahwa ia mengalami 

kesulitan dalam bergaul, sering gagal dalam mencari teman dekat , merasa tidak 

disenangi teman-teman sekelasnya, sering malu bergaul dengan teman lawan jenis. Klien 

merasa dirinya tidak sebaik orang lain. Klien mengaku sering melakukan self talk negatif. 

Klien juga sering merasa pesimis.  

Dalam pertemuan ini klien mengungkapkan keinginan agar ayah dan ibunya tidak 

sering bertengkar, kalaupun harus bertengkar jangan dilakukan dihadapan anak-anaknya. 

Klien juga berharap apabila ibunya ada masalah atau marah dengan ayahnya tidak 

membuat ibunya melampiaskan kemarahan terhadap klien. Klien juga menginginkan 

dapat lebih percaya diri dan mampu bergaul dengan teman-temannya. Klien merasa 

terbebani dengan kesibukan orang tuanya, untuk itu melalui konseling ini klien 

menginginkan ia dapat memiliki pemahaman yang lebih atau sikap yang lebih dewasa. 

Perasaan yang membebani klien menjadikan klien tidak nyaman dalam belajar di sekolah 

maupun dalam bersosialisasi di lingkungan sekitar. 

 Hasil evaluasi dari pertemuan ini adalah klien sudah mulai terbuka dalam  

menyampaikan latar belakang masalah yang dihadapi. Praktikan juga dirasa masih perlu 

mengembangkan rapport agar klien menjadi lebih  nyaman dalam mengikuti proses 

konseling selanjutnya. 
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HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN DA 

Pertemuan III 

1. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami Pengabaian Orang Tua 

Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang  

2. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah self esteem rendah 

pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua dapat diatasi melalui konseling realitas 

3. Nama Klien  : MH 

4. Tempat pelaksanaan : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

5. Hari/Tanggal  : Jumat/ 25 Januari 2013 

6. Wawancara ke  :  III 

7. Pelaksana wawancara : Windi Astuti 

8. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil konseling yang telah dilakukan: 

Dalam pertemuan ketiga ini masih melanjutkan tentang pertemuan sebelumnya yaitu 

fase eksplorasi keinginan, kebutuhan dan persepsi (wants and needs). Pertemuan ketiga ini 

akan membahas lebih jauh tentang keinginan dan kebutuhannya, sharing wants and 

perception, getting commitment. 

j. Fase 2: Eksplorasi Keinginan, Kebutuhan dan Persepsi (wants and needs) 

7) analisis wants and needs  

Pembahasan kali ini akan melanjutkan hal yang pernah diungkapkan oleh klien 

tentang harapannya yaitu keinginan agar ayah dan ibunya tidak sering bertengkar, 

kalaupun harus bertengkar jangan dilakukan dihadapan anak-anaknya. Klien juga 

berharap apabila ibunya ada masalah atau marah dengan ayahnya tidak membuat 

ibunya melampiaskan kemarahan terhadap klien.  

Perasaan kehilangan sosok orang tua ideal menjadikan klien anak yang tidak 

memiliki semangat, lebih suka menyendiri daripada berbaur dengan teman-temannya 

dan sering melakukan self talk negatif. Klien di rumah jarang diperhatikan baik 

kebutuhan pribadinya ataupun kebutuhan belajar dan bersosialisasinya. 
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Pada analisis wants and needs klien mengalami hambatan pada kebutuhan 

kasih sayang dan kebebasan. 

8) sharing wants and perception 

Pembahasan selanjutnya yaitu tentang persepsi klien tentang pengabaian orang 

tuanya yang membuat diri klien merasa terbebani dan kebutuhan apa yang sebenarnya 

perlu dipenuhi oleh klien. Permasalahan klien memang berpengaruh pada kehidupan 

klien, baik dalam bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya serta tentang prestasi 

belajarnya di sekolah. Kebutuhan akan kasih sayang dari orang tua dan teman-teman 

sebayanya yang tidak terpenuhi menjadikan klien terbebani dan menilai dirinya 

secara negatif (self esteem rendah). 

Kebutuhan kasih sayang dari orang tua yang tidak terpenuhi menjadikan klien 

anak yang tertutup dan minder. Klien merasa minder saat bersosialisasi dengan 

lingkungan dan tidak jarang klien dicap sebagai anak dari keluarga bermasalah oleh 

teman-temannya. Kebutuhan klien akan kasih sayang dari teman-teman juga tidak 

didapat oleh klien. Klien merasa teman-temannya suka membicarakan masalah 

keadaan orang tuanya. 

Persepsi klien terkait kebutuhannya yang harus terpenuhi yaitu mendapatkan 

kasih sayang dan pengakuan dari orang tua serta teman-temannya didiskusikan 

konselor dengan klien. Hal tersebut dilakukan karena perasaan klien yang tidak bisa 

menerima itulah merupakan sumber dari gejala self esteem rendah yang dialami oleh 

klien.  

Konselor mendiskusikan kebutuhan klien yaitu kasih sayang dan pengakuan tidak 

harus diucapkan secara gamblang oleh seseorang. Klien mendapatkan pelajaran yang 

berharga dengan kejadian yang menimpa orang tuanya. Klien diharapkan memiliki 

tingkat kedewasaan yang lebih dibandingkan teman yang lain. klien tidak perlu 

merasa minder karena setiap manusia melewati proses yang berbeda untuk menjadi 

lebih dewasa. Klien memahami bahwa kesibukan orang tuanya dilakukan semata-

mata untuk perekonomian keluarga yang lebih baik dan itu untuk kepentingan klien 

dan adik-adik klien. 

Peneliti (konselor) juga memberikan sedikit penjelasan tentang tanggung jawab 

klien sebagai seorang pelajar yaitu belajar. Dan apapun yang dapat mengganggu 
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ataupun mengurangi semangatnya dalam belajar memang harus mendapatkan 

perlakuan atau cara menyikapinya supaya permasalahan tersebut tidak berkelanjutan.  

9) getting commitment 

Setelah mengetahui tentang perilaku dan tindakan yang dilakukan klien dalam 

mengatasi self esteem rendah yang ditimbulkan karena pengabaian orang tuanya, 

maka klien dan konselor bersama-sama membuat komitmen untuk dilanjutkan dengan 

membuat komitmen dari beberapa pilihan komitmen yaitu: 

- Klien berusaha untuk memahami keadaan orang tuanya 

- Klien berusaha untuk lebih memahami diri dengan baik 

- Klien berusaha untuk membuka diri agar dapat bergaul dengan teman-teman 

sekelasnya 

- Klien berusaha untuk mengurangi atau membiasakan diri untuk tidak melakukan 

self talk  negatif 
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HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN MH 

 

Pertemuan IV 

1. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami Pengabaian Orang Tua 

Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang  

2. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah self esteem rendah 

pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua dapat diatasi melalui konseling realitas 

3. Nama Klien  : MH 

4. Tempat pelaksanaan : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

5. Hari/Tanggal  : Selasa/ 29 Januari 2013 

6. Wawancara ke  :  IV 

7. Pelaksana wawancara : Windi Astuti 

8. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil konseling yang telah dilakukan: 

k. Eksplorasi arah dan tindakan (direction and doing) 

Pertemuan kali ini membahas tentang fase selanjutnya yaitu eksplorasi arah dan 

tindakan (direction and doing). Eksplorasi tahap ini dilakukan untuk mengetahui apa saja 

yang telah dilakukan klien guna mencapai kebutuhannya. Tindakan yang dilakukan oleh 

klien yang dieksplorasi berkaitan dengan masa sekarang. Tindakan atau perilaku masa lalu 

juga boleh dieksplorasi asalkan berkaitan dengan tindakan masa sekarang dan membantu 

individu membuat perencanaan yang lebih baik di masa mendatang. Dalam melakukan 

eksplorasi arah dan tindakan, konselor berperan sebagai cermin bagi klien. 

Pertemuan ini membahas sekilas tentang pertemuan sebelumnya yaitu berkaitan 

dengan analisis kebutuhan, persepsi dan komitmen. Pada pertemuan ini konselor 

mengeksplorasi tindakan yang dilakukan oleh klien berdasarkan komitmen yang telah dibuat 

pada pertemuan sebelumnya. Komitmen yang telah dijalankan klien yang pertama yaitu 

klien dapat memahami situasi dan kondisi mengenai keadaan ayah dan ibunya. Dengan 

memahami situasi dan kondisi mengenai keadaan ayah dan ibunya. maka klien dapat 

menerima kondisi orang tuanya. klien harus dapat memahami bahwa setiap hubungan rumah 



 
266 

 

 
 

tangga pasti ada pertikaian-pertikaian, hal ini membuat klien semakin terbuka pada 

kenyataan bahwa ayah dan ibunya sering bertengkar. Pelaksanaan komitmen yang kedua 

adalah klien dapat lebih memahami diri dengan baik. Klien dapat mengambil sisi positif dari 

pengabaian orang tuanya dengan tidak melakukan hal yang merugikan dirinya sendiri. Klien 

mengikuti les tambahan dan belajar privat pada suatu tempat bimbel. Pelaksanaan komitmen 

yang ketiga adalah klien berusaha untuk membuka diri agar dapat bergaul dengan teman-

teman sekelasnya. Klien berusaha untuk membuang jauh-jauh perasaan bahwa teman-

temannya selama ini membicarakan masalah keluarganya, klien harus berpikir postif dan 

mulai membuka diri untuk bergaul dengan teman-teman di kelas. Pelaksanaan komitmen 

yang keempat adalah klien berusaha untuk mengurangi atau membiasakan diri untuk tidak 

melakukan self talk negatif. Klien membiasakan diri untuk bersikap dan bertutur kata yang 

sopan dan pantas untuk dicontoh adik klien. 
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HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN MH 

 

Pertemuan V 

1. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami Pengabaian Orang Tua 

Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang 

2.  Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah self esteem rendah 

pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua dapat diatasi melalui konseling realitas 

3. Nama Klien  : MH 

4. Tempat pelaksanaan : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

5. Hari/Tanggal  : jumat/ 1 Februari 2013 

6. Wawancara ke  :  V 

7. Pelaksana wawancara : Windi Astuti 

8. Hasil interview  :  

Berikut deskripsi hasil konseling yang telah dilakukan: 

l. evaluasi diri (self evaluation) 

Pertemuan ini dilakukan untuk mengevaluasi tindakan yang dilakukan klien dalam 

rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya: keefektifan dalam memenuhi kebutuhan.  

Pada tahap ini konselor dan klien membahas tentang arah dan tindakan yang pernah 

dilakukan klien untuk memenuhi kebutuhan yaitu sesuai dengan komitmen yang telah dibuat 

pada pertemuan sebelumnya. 

10) Klien memahami keadaan orang tuanya.  

Klien memahami apa yang terjadi antar ayah dan ibunya adalah hal yang kurang baik, 

tetapi hal itu tidak membuat klien membenci orang tua dan membuat dia melakukan hal-

hal yang negative. Klien memahami bahwa setiap rumah tangga pasti ada pertikaian-

pertikaian, sehingga klien lebih bisa memahami keadaan orang tuanya.  

11) Klien dapat memahami diri dengan baik 
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Tindakan ini efektif untuk mengatasi rasa ketidakberhargaan atau self esteem rendah 

klien terhadap bentuk pengabaian orang tuanya. Hal ini dikarenakan dengan klien 

mampu memahami diri sendiri maka klien akan lebih bisa berpikir positif. Bagaimapun 

keadaan lingkungannya kalau klien mampu memiliki pemahaman diri yang baik maka 

klien tidak akan mudah terpengaruh oleh lingkungan yang buruk. 

12) Klien berusaha untuk membuka diri agar dapat bergaul dengan teman-teman sekelasnya 

Klien berusaha untuk membuang jauh-jauh perasaan bahwa teman-temannya selama ini 

membicarakan masalah keluarganya, klien harus berpikir postif dan mulai membuka diri 

untuk bergaul dengan teman-teman di kelas  

13) Klien dapat mengurangi atau membiasakan diri untuk tidak melakukan self talk negatif 

Klien menilai tindakan tersebut belum maksimal, klien menjelaskan bahwa klien sudah 

terlalu sering melakukan self talk negatif sehingga susah untuk dikendalikan, kadang 

tanpa sengaja klien terus melakukannya. Namun dengan mengingat komitmen yang telah 

dibuat maka klien berusaha untuk membiasakan diri tidak melakukan self talk  negatif 

lagi.   
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HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN DA 

 

Pertemuan VI 

1. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami Pengabaian Orang Tua 

Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang 

2. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah self esteem rendah 

pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua dapat diatasi melalui konseling realitas 

3. Nama Klien  : MH 

4. Tempat pelaksanaan : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

5. Hari/Tanggal  : Selasa/ 12 Februari 2013 

6. Wawancara ke  : VI 

7. Pelaksana wawancara : Windi Astuti 

8. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil wawancara yang telah dilakukan: 

m. Rencana dan Tindakan (planning) 

Pertemuan ini merupakan tahapan terakhir dalam konseling realitas. Pada pertemuan 

sebelumnya klien telah melaksanakan komitmen yang telah dibuat. Klien telah mencoba 

menilai tindakannya sendiri berdasarkan komitmen yang telah dibuat. Klien menyadari 

bahwa ada tindakan klien yang masih kurang optimal. Sedangkan tahapan berikutnya 

sebagai pendukung komitmen yang sedang dijalankan klien, dilakukan penyusunan recana-

rencana ke depan yaitu: 

- Klien berusaha membuka komunikasi dengan ayah dan ibunya, sering menyapa dan 

bercengkrama. 

- Klien mengikuti kegiatan les tambahan agar waktunya digunakan untuk hal yang positif 

dan meningkatkan prestasi akademiknya. 

- Jika dalam melaksanakan rencana-rencananya klien mengalami kendala maka akan 

dialihtangankan kepada guru pembimbing untuk ditangani lebih lanjut. 

- Klien menulis rencana dan komitmen awalnya pada sebuah kertas yang di tanda tangani 

klien dan konselor. 
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Setelah membuat rencana pendukung pelaksanaan komitmen, klien bertekad untuk 

melaksanakan komitmennya yang telah dibuat sebelumnya. Klien memiliki keinginan besar 

agar masalahnya dapat teratasi. Dengan menjalankan komitmen selama hidup klien maka 

klien akan dapat mengontrol emosi dan perilakunya sendiri. Dengan memahami, menerima 

dan dapat mengambil sisi positif dari pengabaian orang tuanya, maka masalah self esteem 

rendah yang selama ini dirasakan klien dapat berkurang bahkan hilang.  
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HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN NB 

 

Pertemuan I 

1. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami Pengabaian Orang Tua 

Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang  

2. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah self esteem rendah 

pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua dapat diatasi melalui konseling realitas 

3. Nama Klien  : NB 

4. Tempat pelaksanaan : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

5. Hari/Tanggal  : Kamis/ 17 Januari 2013 

6. Wawancara ke  :  I 

7. Pelaksana wawancara : Windi Astuti 

8. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil konseling yang telah dilakukan: 

Dalam pertemuan I konseling individual dengan pendekatan realitas ini merupakan 

fase awal untuk membina hubungan baik dan mengetahui permasalahan lebih mendalam dan 

mengindentifikasi kasus yang dialami. Sebelumnya telah dilakukan beberapa kali wawancara 

seleksi subyek yang kemudian dilakukan kontrak kasus dengan klien untuk mengetahui 

beberapa hal tentang diri klien beserta permasalahan yang sedang dihadapi. 

g. Fase 1 yaitu keterlibatan (involvement) 

Pada pertemuan pertama konseling peneliti selaku konselor membina hubungan 

baik (rapport) dan pengidentifikasian masalah lebih dalam dengan klien. Pembinaan 

rapport penting dilakukan agar tercipta keakraban, empatik dan keterbukaan antara 

konselor dan klien. Pada tahap ini konselor mengupayakan agar klien bisa terbuka dan 

jujur dalam mengutarakan segala permasalahan yang sedang dialami secara sukarela. 

Konselor meyakinkan klien bahwa dengan konseling ini dapat membantu klien 

mengentaskan masalah yang sedang dihadapi saat ini.  
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Sebelum konselor mengidentifikasi permasalahan klien lebih mendalam, konselor 

menjelaskan tujuan dan tata cara konseling itu sendiri. Dengan dipaparkannya tata cara 

konseling diharapkan klien dapat lebih rileks untuk mengikuti proses konseling. Konselor 

menjelaskan bahwa pendekatan konseling yang digunakan adalah konseling realitas yang 

terdiri dari beberapa fase yaitu: Fase 1: Keterlibatan (involvement), Fase 2: Eksplorasi 

Keinginan, Kebutuhan dan Persepsi (wants and needs), Fase 3: Eksplorasi Arah dan 

Tindakan (direction and doing), Fase 4: Evaluasi Diri (self evaluation), Fase 5: Rencana 

dan Tindakan (planning). Setelah klien memahami apa itu konseling dan bagaimana tata 

aturannya, klien bersama konselor sama-sama melakukan kesepakatan lama waktu 

pelaksanaan konseling dalam pertemuan kali ini yaitu selama lebih kurang 30 menit. 

Setelah klien merasa siap untuk mengikuti konseling, konselor memulai 

mengidentifikasi permasalahan yang dialami klien saat ini. Berdasarkan informasi 

beberapa sumber sebelumnya saat seleksi subyek, diketahui bahwa klien memiliki 

permasalahan dalam keluarga. Dalam pertemuan ini klien  menceritakan bahwa ia sering 

tidak memiliki semangat belajar, bosan berlama-lama berada di kelas memperhatikan 

guru menjelaskan materi. Klien juga mengaku sering menyepelekan tugas-tugas yang 

diberikan guru. Klien sering merasa pesimis dan menganggap bahwa apapun usaha yang 

ia lakukan hanyalah sia-sia. Klien tidak mempedulikan prestasinya di sekolah. Klien juga 

menjelaskan kalu dirinya sering merasa kesulitan dalam bergaul.  Sering merasa malu 

jika berhadapan dengan orang banyak. Klien juga sering sulit menyesuaikan diri di 

lingkungan sekolah. Klien sering merasa kesulitan memahami penjelasan dari guru, 

sering datang terlambat ke sekolah. Klien mejelaskan hal itu terjadi karena selama ini 

tidak ada yang mengingatkan apabila klien melakukan kesalahan ataupun ketika klien 

malas belajar. Ayah dan ibu klien bekerja dari pagi hingga malam. Hal ini membuat klien 

jarang sekali berkomunikasi dengan orang tuanya. Klien merasa orang tuanya tidak 

memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap dirinya. 
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HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN NB 

 

Pertemuan II 

1. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami Pengabaian Orang 

Tua Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang  

2. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah self esteem 

rendah pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua dapat diatasi melalui Konseling 

realitas 

3. Nama Klien  : NB 

4. Tempat pelaksanaan : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

5. Hari/Tanggal  : Senin / 21 Januari 2013 

6. Wawancara ke  :  II 

7. Pelaksana wawancara : Windi Astuti 

8. Hasil interview  :     

Berikut deskripsi hasil konseling yang telah dilakukan: 

Pada pertemuan kedua klien masih dalam tahap pembinaan rapport, hal ini agar 

klien dan konselor memiliki keterlibatan dalam proses konseling sehingga ada ikatan 

emosional antara keduanya. Selain meperdalam rapport, konseling pada fase ini 

memasuki fase wants and need, yaitu mengeksplorasi keinginan, kebutuhan dan persepsi 

klien terkait permasalahannya. 

h. Fase 2: Eksplorasi Keinginan, Kebutuhan dan Persepsi (wants and needs) 

Pada pertemuan II konselor tetap melakukan hubungan baik atau rapport supaya 

konseling berjalan lancar, kemudian konselor kembali menanyakan kesiapan klien untuk 

mengikuti konseling. Pada fase ini diupayakan agar klien mengungkapkan segala keluhan 

apa yang diinginkan klien dan kebutuhannya atas permasalahan yang berkaitan dengan 

self esteem rendah akibat pengabaian orang tua.  

Kebutuhan klien dalam permasalahan pengabaian orang tuanya adalah klien ingin 

tetap mendapat kasih sayang dari orang tuanya.ayah dan ibu klien bekerja dari pagi 

hingga malam sehingga waktu kebersaaam klien dengan orang tuanya hanya sedikit. Hal 
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ini membuat klien tidak kerasan dan merasa kurang senang berada di rumah. Klien sangat 

berharap orang tuanya memiliki banyak waktu di rumah dan lebih memperhatikan anak-

anaknya. Konseli merasa iri dengan teman-temannya yang memiliki keluarga yang sering 

bercengkerama. Perasaan minder terkadang ingin dihilangkan klien dengan berusaha 

bersikap wajar seperti biasanya dengan teman-temannya. Klien berharap ia dapat fokus 

belajar, menumbuhkan semangat belajar dan terus memperbaiki diri. Dengan mengikuti 

konseling ini konseli berharap dapat mengatasi perasaaannya yang tertekan ini.  

Klien sendiri memiliki persepsi bahwa seorang anak yang hidupnya tidak 

didampingi oleh orang tua maka hidupnya tidak akan bahagia. Oleh karena itu klien 

merasa memiliki nasib yang malang karena tidak memiliki orang tua yang tidak 

memperhatikan dan memberikan kasih sayang. Kebutuhan akan kasih sayang orang tua 

dan orang-orang di sekitar tidak di dapat oleh klien. Perasaan tertekan di rumah membuat 

klien membutuhkan perhatian dari orang lain selain orang tuanya. Konseli menginginkan 

agar teman-temannya memberikan perhatian (kasih sayang  dan penghargaan) terhadap 

dirinya meskipun klien masih memiliki ayah dan ibu. 

Berdasarkan pertemuan kedua ini klien sudah lebih terbuka mengutarakan 

permasalahan dan harapannya kepada konselor. Dalam pertemuan ini didapatkan data 

mengenai keluhan, kebutuhan dan keinginan klien. 
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HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN NB 

Pertemuan III 

1. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami Pengabaian Orang Tua 

Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang  

2. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah self esteem rendah 

pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua dapat diatasi melalui konseling realitas 

3. Nama Klien  : IP 

4. Tempat pelaksanaan : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

5. Hari/Tanggal  : Jumat/ 25 Januari 2013 

6. Wawancara ke  :  III 

7. Pelaksana wawancara : Windi Astuti 

8. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil konseling yang telah dilakukan: 

Pada pertemuan ketiga ini konselor memulai dengan mereview data yang diperoleh 

pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan konseling kali ini masih berada pada fase eksplorasi 

keinginan, kebutuhan dan persepsi (wants and needs). Pertemuan ketiga ini akan membahas 

lebih jauh tentang keinginan dan kebutuhan konseli, sharing wants and perception, getting 

commitment. 

n. Fase 2: Eksplorasi Keinginan, Kebutuhan dan Persepsi (wants and needs) 

10) analisis wants and needs  

Kebutuhan klien akan kasih sayang orang tua mengalami hambatan karena 

orang tua klien bekerja dari pagi hingga malam. Hanya sedikit sekali waktu 

kebersamaan klien dengan orang tua. Kebutuhan akan kasih sayang yang tidak 

terpenuhi menjadikan klien memiliki anggapan sebagai individu yang tidak 

beruntung. Klien mengaku bahwa ia menjadi tidak fokus belajar, tidak memiliki 

semangat belajar, tidak memiliki motivasi untuk memperbaiki diri, merasa minder 

bergaul dengan teman-teman dan merasa tidak bersemangat untuk beraktivitas 

dikarenakan dampak dari pengabaian orang tuanya.  

11) sharing wants and perception 
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Pembahasan selanjutnya yaitu tentang persepsi klien tentang pengabaian 

orang tuanya yang membuat diri klien merasa terbebani dan kebutuhan apa yang 

sebenarnya perlu dipenuhi oleh klien. Permasalahan klien memang berpengaruh pada 

kehidupan klien, baik dalam bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya serta 

tentang prestasi belajarnya di sekolah. Kebutuhan akan kasih sayang dari orang tua 

dan teman-teman sebayanya yang tidak terpenuhi menjadikan klien terbebani dan 

hilang keberhargaan atas dirinya sendiri (self esteem rendah). 

Pada tahap ini konselor dan klien bersama-sama mendiskusikan mengenai 

persepsi dan kebutuhan terkait permasalahan yang dialami klien. Klien diberikan 

pemahaman bahwa realita yang harus dihadapinya saat ini adalah bagaimana ia 

menyikapi permasalahan ini, bukan untuk menyesalinya dan menghujat ayah dan 

ibunya. Klien harus bisa menerima kondisi kesibukan orang tuanya dengan lapang. 

Hal tersebut diterima klien karena sumber masalah self esteem rendah yang dialami 

klien diakibatkan oleh perasaan klien yang tidak bisa menerima keadaan orang tua. 

Dalam menghadapi permasalahan ini, klien belajar untuk bersikap lebih dewasa dan 

melihatnya dari sisi positif. Konseli harus memikirkan masa depannya, tidak hanya 

menyesali keadaan yang terjadi pada orang tuanya. 

Kebutuhan klien akan kasih sayang (perasaan mencintai dan dicintai) dapat 

diarahkan untuk menjadi motivasi klien untuk menjadi anak yang berhasil dalam 

belajarnya. Dengan keberhasilan klien dalam belajar maka klien dapat mengatasi rasa 

mindernya karena permasalahan orang tuanya. Dengan hilangnya perasaan minder 

klien mendapat penghargaan dari teman-temannya sehingga klien merasa dihargai 

dan diakui keberadaannya oleh teman-temannya. 

12) getting commitment 

Setelah mengetahui tentang perilaku dan tindakan yang dilakukan klien dalam 

mengatasi self esteem rendah yang ditimbulkan karena pengabaian orang tuanya, 

maka klien dan konselor bersama-sama membuat komitmen untuk dilanjutkan dengan 

membuat komitmen dari beberapa pilihan komitmen yaitu: 

- Klien berusaha untuk memahami keadaan orang tuanya 

- Klien berusaha untuk memahami kesibukan orang tuanya 

- Klien berusaha untuk menumbuhkan semangat dalam belajar 
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- Klien berusaha untuk memperbaiki diri dengan tidak menyepelekan tugas yang 

diberikan oleh guru dan menyesuaikan diri dengan peraturan sekolah dengan baik 
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HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN NB 

 

Pertemuan IV 

1. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami Pengabaian Orang Tua 

Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang  

2. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah self esteem rendah 

pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua dapat diatasi melalui konseling realitas 

3. Nama Klien  : NB 

4. Tempat pelaksanaan : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

5. Hari/Tanggal  : Selasa/ 29 Januari 2013 

6. Wawancara ke  :  IV 

7. Pelaksana wawancara : Windi Astuti 

8. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil konseling yang telah dilakukan: 

o. Eksplorasi arah dan tindakan (direction and doing) 

Pertemuan kali ini membahas tentang fase selanjutnya yaitu eksplorasi arah dan 

tindakan (direction and doing). Eksplorasi tahap ini dilakukan untuk mengetahui apa saja 

yang telah dilakukan klien guna mencapai kebutuhannya. Tindakan yang dilakukan oleh 

klien yang dieksplorasi berkaitan dengan masa sekarang. Tindakan atau perilaku masa lalu 

juga boleh dieksplorasi asalkan berkaitan dengan tindakan masa sekarang dan membantu 

individu membuat perencanaan yang lebih baik di masa mendatang. Dalam melakukan 

eksplorasi arah dan tindakan, konselor berperan sebagai cermin bagi klien. 

Pertemuan ini membahas sekilas tentang pertemuan sebelumnya yaitu berkaitan 

dengan analisis kebutuhan, persepsi dan komitmen. Pada pertemuan ini konselor 

mengeksplorasi tindakan yang dilakukan oleh klien berdasarkan komitmen yang telah dibuat 

pada pertemuan sebelumnya. Komitmen yang telah dijalankan klien yang pertama yaitu 

klien dapat memahami situasi dan kondisi mengenai keadaan ayah dan ibunya. Klien 

membuka komunikasi dengan orang tua menanyakan kepada ayah dan ibunya alasan 

mengapa lebih mementingkan pekerjaan ketimbang anak-anaknya. Ayah dan ibu klien 
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menjelaskan bahwa apa yang selama ini dilakukan adalah untuk bekerja dan untuk 

mencukupi kebutuhan sehari-hari klien. Pelaksanaan komitmen yang kedua yaitu  

memahami kesibukan orang tuanya. Klien memahami dan menerima kesibukan ayah dan 

ibunya karena apa yang dilakukan ayah dan ibunya adalah semata-mata untuk kebaikan 

keluarga, untuk perkeonomian yang lebih baik dan tentunya hal tersebut untuk memberikan 

yang terbaik bagi klien. Pelaksanaan komitmen yang ketiga yaitu klien menumbuhkan 

semangat belajar. Pelaksanaan komitmen yang keempat adalah memperbaiki diri dengan 

tidak menyepelekan tugas yang diberikan oleh guru dan menyesuaikan diri dengan peraturan 

sekolah dengan baik. 
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HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN NB 

 

Pertemuan V 

1. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami Pengabaian Orang Tua 

Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang 

2.  Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah self esteem rendah 

pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua dapat diatasi melalui konseling realitas 

3. Nama Klien  : NB 

4. Tempat pelaksanaan : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

5. Hari/Tanggal  : Jumat/ 1 Februari 2013 

6. Wawancara ke  :  V 

7. Pelaksana wawancara : Windi Astuti 

8. Hasil interview  :  

Berikut deskripsi hasil konseling yang telah dilakukan: 

p. evaluasi diri (self evaluation) 

Pertemuan ini dilakukan untuk mengevaluasi tindakan yang dilakukan klien dalam 

rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya: keefektifan dalam memenuhi kebutuhan.  

Pada tahap ini konselor dan konseli membahas tentang arah dan tindakan yang pernah 

dilakukan konseli untuk memenuhi kebutuhan yaitu sesuai dengan komitmen yang telah 

dibuat pada pertemuan sebelumnya. 

14) Klien memahami kesibukan orang tuanya.  

Klien memahami apa yang dilakukan ayah dan ibunya selama ini adalah semata-mata 

untuk kebaikan keluarga, untuk perekonomian yang lebih baik dan tentunya hal tersebut 

untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya termasuk klien. 

 

15) Klien dapat menerima kondisi atau keadaan orang tuanya 
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Tindakan ini efektif untuk mengatasi rasa ketidakberhargaan atau self esteem rendah 

klien terhadap bentuk pengabaian orang tuanya. Hal ini dikarenakan dengan klien 

menerima kondisi orang tuanya maka perasaan klien tidak akan terbebani lagi. Klien 

dapat lebih berlapang dada dan bersikap lebih dewasa sehingga dapat menjadi individu 

yang mandiri.  

16) Klien berusaha untuk menumbuhkan semangat belajar 

Penerimaan terhadap kondisi orang tua klien membuat semangat belajar muncul dalam 

diri klien. Klien berharap dengan tingginya semangat belajar akan meningkatkan prestasi 

klien di sekolah. 

17) Klien berusaha untuk memperbaiki diri dengan tidak menyepelekan tugas yang diberikan 

oleh guru dan menyesuaikan diri dengan peraturan sekolah dengan baik 

Klien menyadari bahwa yang selama ini dilakukan adalah salah. Kondisi orang tua tidak 

seharusnya dijadikan alasan bagi klien untuk menyepelekan tugas dan melanggar 

peraturan sekolah, sehingga klien terus berusaha memperbaiki diri. 
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HASIL WAWANCARA KLIENNG KLIEN NB 

 

Pertemuan VI 

1. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami Pengabaian Orang Tua 

Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang 

2. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah self esteem rendah 

pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua dapat diatasi melalui konseling realitas 

3. Nama Klien  : NB 

4. Tempat pelaksanaan : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

5. Hari/Tanggal  : Selasa/ 12 Februari 2013 

6. Wawancara ke  : VI 

7. Pelaksana wawancara : Windi Astuti 

8. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil wawancara yang telah dilakukan: 

q. Rencana dan Tindakan (planning) 

Pertemuan ini merupakan tahapan terakhir dalam konseling realitas. Pada pertemuan 

sebelumnya klien telah melaksanakan komitmen yang telah dibuat. Klien telah mencoba 

menilai tindakannya sendiri berdasarkan komitmen yang telah dibuat. Klien menyadari 

bahwa ada tindakan klien yang masih kurang optimal. Sedangkan tahapan berikutnya 

sebagai pendukung komitmen yang sedang dijalankan klien, dilakukan penyusunan recana-

rencana ke depan yaitu: 

- Klien berusaha untuk tidak terpengaruh teman-temannya, klien harus dapat memilih 

mana kebiasaan dari temannya yang dapat diikuti mana yang tidak. 

- Klien mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan positif lain agar waktunya 

digunakan untuk hal yang positif dan meningkatkan prestasi akademiknya. 

- Jika dalam melaksanakan rencana-rencananya konseli mengalami kendala maka akan 

dialihtangankan kepada guru pembimbing untuk ditangani lebih lanjut. 

- Klien menulis rencana dan komitmen awalnya pada sebuah kertas yang di tanda tangani 

klien dan konselor. 
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Setelah membuat rencana pendukung pelaksanaan komitmen, klien bertekad untuk 

melaksanakan komitmennya yang telah dibuat sebelumnya. Klien memiliki keinginan besar 

agar masalahnya dapat teratasi. Dengan menjalankan komitmen selama hidup klien maka 

klien akan dapat mengontrol emosi dan perilakunya sendiri. Dengan memahami, menerima 

dan dapat mengambil sisi positif dari pengabaian orang tuanya, maka masalah self esteem 

rendah yang selama ini dirasakan klien dapat berkurang bahkan hilang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
284 

 

 
 

HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN RS 

 

Pertemuan I 

1. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami Pengabaian Orang Tua 

Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang  

2. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah self esteem rendah 

pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua dapat diatasi melalui konseling realitas 

3. Nama Klien  : RS 

4. Tempat pelaksanaan : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

5. Hari/Tanggal  : Jumat/ 18 Januari 2013 

6. Wawancara ke  :  I 

7. Pelaksana wawancara : Windi Astuti 

8. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil konseling yang telah dilakukan: 

Dalam pertemuan I konseling individual dengan pendekatan realitas ini merupakan 

fase awal untuk membina hubungan baik dan mengetahui permasalahan lebih mendalam dan 

mengindentifikasi kasus yang dialami. Sebelumnya telah dilakukan beberapa kali wawancara 

seleksi subyek yang kemudian dilakukan kontrak kasus dengan klien untuk mengetahui 

beberapa hal tentang diri klien beserta permasalahan yang sedang dihadapi. 

i. Fase 1 yaitu keterlibatan (involvement) 

Membina hubungan baik dilakukan sebelum proses konseling berlangsung. 

Pembinaan hubungan baik dilakukan untuk memperlancar proses konseling sehingga 

tercipta keterbukaan, keakraban, dan empatik. Berhubung klien adalah siswa kelas VIII 

yang masih aktif mengikuti pelajaran dan les tambahan di sekolah, maka praktikan 

menyesuaikan jadwal klien untuk bisa melakukan proses konseling. Praktikan membuka 

awal pembicaraan dengan menanyakan identitas lengkap klien. Dikarenakan memang 

belum kenal lama, maka praktikan masih terus berusaha mendorong klien agar mau  

terbuka dalam menceritakan identitas dirinya dan masalah yang dialami. Dalam 
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pertemuan ini praktikan juga meyakinkan klien bahwa kegiatan konseling ini adalah 

salah satu upaya untuk membantu klien mengatasi masalah yang dihadapi klien saat ini, 

Untuk itu praktikan sangat menekankan kerahasiaan, kejujuran dan keterbukaan dalam 

kegiatan konseling. 

Pada fase ini, klien dipaparkan maksud dan tujuan konseling, asas-asas dalam 

konseling dan peran masing-masing baik konselor maupun klien dengan tujuan agar klien 

lebih terbuka dalam mengungkapkan permasalahannya. Setelah dirasa cukup rileks 

kemudian dilakukan kontrak waktu dan susunan kegiatan sampai mencapai kesepakatan 

antara klien dan konselor. Setelah mencapai kesepakatan waktu pelaksanaan konseling 

maka ditetapkan bahwa konseling akan dilakukan kurang lebih 30 menit. Klien juga 

dijelaskan bahwa pendekatan konseling yang dipakai adalah konseling realitas yang 

pelaksanaannya terbagi menjadi 5 fase kegiatan yaitu Fase 1: Keterlibatan (involvement), 

Fase 2: Eksplorasi Keinginan, Kebutuhan dan Persepsi (wants and needs), Fase 3: 

Eksplorasi Arah dan Tindakan (direction and doing), Fase 4: Evaluasi Diri (self 

evaluation), Fase 5: Rencana dan Tindakan (planning).  

Untuk membina hubungan baik dan memperlancar proses konseling, konselor 

masih melakukan pembicaraan dengan topik netral seperti menanyakan kabar klien, 

sekolah dan hubungan sosial klien secara umum. Untuk selanjutnya setelah klien terlihat 

dapat menyesuaikan maka klien dipersilahkan mengungkapkan harapan-harapan yang 

ingin dicapai dalam mengikuti konseling sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. 

Dengan mengetahui harapan yang ingin dicapai klien akan diupayakan untuk mencapai 

harapan tersebut dan menjaga kepercayaan dari klien. 
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HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN RS 

 

Pertemuan II 

1. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami Pengabaian Orang 

Tua Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang  

2. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah self esteem 

rendah pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua dapat diatasi melalui Konseling 

realitas 

3. Nama Klien  : RS 

4. Tempat pelaksanaan : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

5. Hari/Tanggal  : Selasa / 22 Januari 2013 

6. Wawancara ke  :  II 

7. Pelaksana wawancara : Windi Astuti 

8. Hasil interview  :     

Berikut deskripsi hasil konseling yang telah dilakukan: 

Pada pertemuan kedua klien masih dalam tahap pembinaan rapport, hal ini agar 

klien dan konselor memiliki keterlibatan dalam proses konseling sehingga ada ikatan 

emosional antara keduanya. Selain meperdalam rapport, konseling pada fase ini 

memasuki fase wants and need, yaitu mengeksplorasi keinginan, kebutuhan dan persepsi 

klien terkait permasalahannya. 

j. Fase 2: Eksplorasi Keinginan, Kebutuhan dan Persepsi (wants and needs) 

Pada pertemuan kedua ini, kegiatan konseling sudah mulai berjalan lancar, 

walaupun praktikan masih perlu membina rapport. Namun klien sudah lebih terbuka 

dalam menceritakan dirinya dan masalah yang dialami. Klien mulai menceritakan perihal 

masalahnya dulu. Klien tidak begitu mengalami kesulitan untuk menjawab setiap 

pertanyaan praktikan untuk mengungkap masalahnya. Hanya saja klien terkadang seperti 

menutu-nutupi atau mengalihkan pembicaraan, untuk itu praktikan harus selalu fokus 

agar tetap menjaga klien berbicara pada data yang ditanyakan. 
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 Klien menceritakan bahwa ia sering malu dan canggung apabila berhadapan 

dengan orang banyak. RS sering gemetar apabila namanya dipanggil guru. RS lebih suka 

menyendiri di kelas daripada berbaur dengan temannya. RS juga mengaku tidak memiliki 

semangat belajar. RS merasa bosan berlama-lama memperhatikan materi yang dijelaskan 

oleh guru. RS sering merasa pesimis dan menganggap bahwa apapun yang dilakukannya 

tidak akan membuatnya lebih baik dari teman-temannya. RS merasa bahwa hidupnya 

tidak seberuntung teman-temannya, ia sering merasa bahwa ayah dan ibunya tidak 

memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap dirinya. 

Dalam pertemuan ini klien mengungkapkan keinginan agar ayah dan ibunya lebih 

memiliki banyak waktu untuk bercengkrama dengan anak-anaknya. Klien juga 

menginginkan dapat lebih percaya diri dan mampu bergaul dengan teman-temannya. 

Klien merasa terbebani dengan kesibukan orang tuanya, untuk itu melalui konseling ini 

klien menginginkan ia dapat memiliki pemahaman yang lebih atau sikap yang lebih 

dewasa. Perasaan yang membebani klien menjadikan klien tidak nyaman dalam belajar di 

sekolah maupun dalam bersosialisasi di lingkungan sekitar. 

 Hasil evaluasi dari pertemuan ini adalah klien sudah mulai terbuka dalam  

menyampaikan latar belakang masalah yang dihadapi. Praktikan juga dirasa masih perlu 

mengembangkan rapport agar klien menjadi lebih  nyaman dalam mengikuti proses 

konseling selanjutnya. 
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HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN RS 

Pertemuan III 

1. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami Pengabaian Orang Tua 

Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang  

2. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah self esteem rendah 

pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua dapat diatasi melalui konseling realitas 

3. Nama Klien  : RS 

4. Tempat pelaksanaan : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

5. Hari/Tanggal  : Sabtu/ 26 Januari 2013 

6. Wawancara ke  :  III 

7. Pelaksana wawancara : Windi Astuti 

8. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil konseling yang telah dilakukan: 

Dalam pertemuan ketiga ini masih melanjutkan tentang pertemuan sebelumnya yaitu 

fase eksplorasi keinginan, kebutuhan dan persepsi (wants and needs). Pertemuan ketiga ini 

akan membahas lebih jauh tentang keinginan dan kebutuhannya, sharing wants and 

perception, getting commitment. 

r. Fase 2: Eksplorasi Keinginan, Kebutuhan dan Persepsi (wants and needs) 

13) analisis wants and needs  

Pembahasan kali ini akan melanjutkan hal yang pernah diungkapkan oleh klien 

tentang harapannya yaitu ingin orang tuanya memiliki banyak waktu untuk 

bercengkrama dengan anak-anaknya dan lebih memperhatikan masalah pendidikan. 

Namun hal tersebut tidak mudah untuk diwujudkan mengingat keadaan ekonomi 

keluarga. Ayah klien bekerja sebagai buruh serabutan, membuat ibu klien bekerja 

untuk membantu perekonomian keluarga. Oleh karena itu, waktu kebersamaan klien 

dengan orang tua menjadi amat sedikit. Klien menjelaskan bahwa ketika ayah dan 

ibunya pulang kerja, keduanya langsung beristirahat. Ketika ada keinginan dari klien 

maka harus disampaikan klien pagi-pagi sebelum ayah dan ibunya berangkat kerja. 

Klien merasa hanya sedikit sekali waktu untuk bercengkerama dengan ayah dan 
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ibunya. Klien juga menjelaskan keinginannya bahwa ia ingin ayah dan ibunya lebih 

memperhatikan masalah pendidikan klien. Karena selama ini ayah dan ibu klien tidak 

memperdulikan prestasi klien dan tidak ambil pusing ketika klien tidak masuk 

sekolah tanpa sebab. Akibat keinginan klien yang ingin ayah dan ibunya memiliki 

banyak waktu untuk bercengkerama dengan anak-anaknya dan lebih memperhatikan 

masalah pendidikan adalah hal sulit untuk diwujudkan, membuat klien terbebani.  

Perasaan kehilangan sosok orang tua menjadikan klien anak yang tidak 

memiliki semangat. Klien di rumah jarang diperhatikan baik kebutuhan pribadinya 

ataupun kebutuhan belajar dan bersosialisasinya. 

Pada analisis wants and needs klien mengalami hambatan pada kebutuhan 

kasih sayang dan kebebasan. 

14) sharing wants and perception 

Pembahasan selanjutnya yaitu tentang persepsi klien tentang pengabaian orang 

tuanya yang membuat diri klien merasa terbebani dan kebutuhan apa yang sebenarnya 

perlu dipenuhi oleh klien. Permasalahan klien memang berpengaruh pada kehidupan 

klien, baik dalam bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya serta tentang prestasi 

belajarnya di sekolah. Kebutuhan akan kasih sayang dari orang tua dan teman-teman 

sebayanya yang tidak terpenuhi menjadikan klien terbebani dan menilai dirinya 

secara negatif (self esteem rendah). 

Kebutuhan kasih sayang dari orang tua yang tidak terpenuhi menjadikan klien 

anak yang tertutup dan minder. Klien merasa minder saat bersosialisasi dengan 

lingkungan dan tidak jarang klien dicap sebagai anak yang tidak di urus orang tua 

oleh teman-temannya. Kebutuhan klien akan kasih sayang dari teman-teman juga 

tidak didapat oleh klien. Klien merasa teman-temannya suka membicarakan masalah 

keadaan orang tuanya. 

Persepsi klien terkait kebutuhannya yang harus terpenuhi yaitu mendapatkan 

kasih sayang dan pengakuan dari orang tua serta teman-temannya didiskusikan 

konselor dengan klien. Hal tersebut dilakukan karena perasaan klien yang tidak bisa 

menerima itulah merupakan sumber dari gejala self esteem rendah yang dialami oleh 

klien.  
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Konselor mendiskusikan kebutuhan klien yaitu kasih sayang dan pengakuan tidak 

harus diucapkan secara gamblang oleh seseorang. Klien mendapatkan pelajaran yang 

berharga dengan kejadian yang menimpa orang tuanya. Klien diharapkan memiliki 

tingkat kedewasaan yang lebih dibandingkan teman yang lain. klien tidak perlu 

merasa minder karena setiap manusia melewati proses yang berbeda untuk menjadi 

lebih dewasa. Klien memahami bahwa kesibukan orang tuanya dilakukan semata-

mata untuk perekonomian keluarga yang lebih baik dan itu untuk kepentingan klien 

dan adik-adik klien. 

Peneliti (konselor) juga memberikan sedikit penjelasan tentang tanggung jawab 

klien sebagai seorang pelajar yaitu belajar. Dan apapun yang dapat mengganggu 

ataupun mengurangi semangatnya dalam belajar memang harus mendapatkan 

perlakuan atau cara menyikapinya supaya permasalahan tersebut tidak berkelanjutan.  

15) getting commitment 

Setelah mengetahui tentang perilaku dan tindakan yang dilakukan klien dalam 

mengatasi self esteem rendah yang ditimbulkan karena pengabaian orang tuanya, 

maka klien dan konselor bersama-sama membuat komitmen untuk dilanjutkan dengan 

membuat komitmen dari beberapa pilihan komitmen yaitu: 

- Klien berusaha memahami situasi dan kondisi orang tuanya. 

- Klien berusaha mengerti pekerjaan/ kesibukan orang tuanya. 

- Klien berusaha untuk bisa memahami keadaan orang tuanya dan hal tersebut tidak 

seharusnya membuatnya menjadi orang yang memiliki self esteem rendah. 

- Klien berusaha untuk tidak merasa rendah diri dan menarik diri dari pergaulan. 
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HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN DA 

 

Pertemuan IV 

1. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami Pengabaian Orang Tua 

Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang  

2. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah self esteem rendah 

pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua dapat diatasi melalui konseling realitas 

3. Nama Klien  : DA 

4. Tempat pelaksanaan : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

5. Hari/Tanggal  : Senin/ 28 Januari 2013 

6. Wawancara ke  :  IV 

7. Pelaksana wawancara : Windi Astuti 

8. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil konseling yang telah dilakukan: 

s. Eksplorasi arah dan tindakan (direction and doing) 

Pertemuan kali ini membahas tentang fase selanjutnya yaitu eksplorasi arah dan 

tindakan (direction and doing). Eksplorasi tahap ini dilakukan untuk mengetahui apa saja 

yang telah dilakukan klien guna mencapai kebutuhannya. Tindakan yang dilakukan oleh 

klien yang dieksplorasi berkaitan dengan masa sekarang. Tindakan atau perilaku masa lalu 

juga boleh dieksplorasi asalkan berkaitan dengan tindakan masa sekarang dan membantu 

individu membuat perencanaan yang lebih baik di masa mendatang. Dalam melakukan 

eksplorasi arah dan tindakan, konselor berperan sebagai cermin bagi klien. 

Pertemuan ini membahas sekilas tentang pertemuan sebelumnya yaitu berkaitan 

dengan analisis kebutuhan, persepsi dan komitmen. Pada pertemuan ini konselor 

mengeksplorasi tindakan yang dilakukan oleh klien berdasarkan komitmen yang telah dibuat 

pada pertemuan sebelumnya. Komitmen yang telah dijalankan klien yang pertama yaitu 

klien dapat memahami situasi dan kondisi mengenai keadaan ayah dan ibunya. Pelaksanaan 

komitmen yang kedua yaitu klien dapat menerima keadaan dan kesibukan orang tuanya. 

Dengan memahami situasi dan kondisi mengenai keadaan ayah dan ibunya. maka klien 
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dapat menerima kondisi orang tuanya. Klien memahami dan menerima kesibukan ayah dan 

ibunya karena apa yang dilakukan ayah dan ibunya adalah semata-mata untuk kebaikan 

keluarga, untuk perekonomian yang lebih baik dan tentunya hal tersebut untuk memberikan 

yang terbaik bagi klien. Pelaksanaan komitmen yang ketiga adalah klien dapat mengambil 

sisi positif dari perceraian orang tuanya dengan tidak melakukan hal yang merugikan dirinya 

sendiri. Klien mengikuti les tambahan dan belajar privat pada suatu tempat bimbel. 

Pelaksanaan komitmen yang keempat adalah klien berusaha untuk membuka diri agar dapat 

bergaul dengan teman-teman sekelasnya. Klien berusaha untuk membuang jauh-jauh 

perasaan bahwa teman-temannya selama ini membicarakan masalah keluarganya, klien 

harus berpikir postif dan mulai membuka diri untuk bergaul dengan teman-teman di kelas. 
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HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN RS 

 

Pertemuan V 

1. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami Pengabaian Orang Tua 

Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang 

2.  Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah self esteem rendah 

pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua dapat diatasi melalui konseling realitas 

3. Nama Klien  : RS 

4. Tempat pelaksanaan : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

5. Hari/Tanggal  : Sabtu/ 2 Februari 2013 

6. Wawancara ke  :  V 

7. Pelaksana wawancara : Windi Astuti 

8. Hasil interview  :  

Berikut deskripsi hasil konseling yang telah dilakukan: 

t. evaluasi diri (self evaluation) 

Pertemuan ini dilakukan untuk mengevaluasi tindakan yang dilakukan klien dalam 

rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya: keefektifan dalam memenuhi kebutuhan.  

Pada tahap ini konselor dan klien membahas tentang arah dan tindakan yang pernah 

dilakukan klien untuk memenuhi kebutuhan yaitu sesuai dengan komitmen yang telah dibuat 

pada pertemuan sebelumnya. 

18) Klien memahami kesibukan orang tuanya.  

Klien memahami apa yang dilakukan ayah dan ibunya selama ini adalah semata-mata 

untuk kebaikan keluarga, untuk perekonomian yang lebih baik dan tentunya hal tersebut 

untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya termasuk klien. 

 

19) Klien dapat menerima kondisi atau keadaan orang tuanya 
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Tindakan ini efektif untuk mengatasi rasa ketidakberhargaan atau self esteem rendah 

klien terhadap bentuk pengabaian orang tuanya. Hal ini dikarenakan dengan klien 

menerima kondisi orang tuanya maka perasaan klien tidak akan terbebani lagi. Klien 

dapat lebih berlapang dada dan bersikap lebih dewasa sehingga dapat menjadi individu 

yang mandiri.  

20) Klien berusaha untuk tidak merasa rendah diri dan menarik diri dari pergaulan. 

Keputusan klien menjalankan komitmen bahwa ia mampu membuka diri dalam 

pergaulan adalah hal efektif yang dilakukan. Klien berusaha untuk membuang jauh-jauh 

perasaan bahwa teman-temannya selama ini membicarakan masalah keluarganya, klien 

harus berpikir postif dan mulai membuka diri untuk bergaul dengan teman-teman di 

kelas. 
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HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN RS 

 

Pertemuan VI 

1. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami Pengabaian Orang Tua 

Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang 

2. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah self esteem rendah 

pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua dapat diatasi melalui konseling realitas 

3. Nama Klien  : RS 

4. Tempat pelaksanaan : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

5. Hari/Tanggal  : Rabu/ 13 Februari 2013 

6. Wawancara ke  : VI 

7. Pelaksana wawancara : Windi Astuti 

8. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil wawancara yang telah dilakukan: 

u. Rencana dan Tindakan (planning) 

Pertemuan ini merupakan tahapan terakhir dalam konseling realitas. Pada pertemuan 

sebelumnya klien telah melaksanakan komitmen yang telah dibuat. Klien telah mencoba 

menilai tindakannya sendiri berdasarkan komitmen yang telah dibuat. Klien menyadari 

bahwa ada tindakan klien yang masih kurang optimal. Sedangkan tahapan berikutnya 

sebagai pendukung komitmen yang sedang dijalankan klien, dilakukan penyusunan recana-

rencana ke depan yaitu: 

- Klien berusaha membuka komunikasi dengan ayah dan ibunya, sering menyapa dan 

bercengkrama. 

- Klien mengikuti kegiatan les tambahan agar waktunya digunakan untuk hal yang positif 

dan meningkatkan prestasi akademiknya. 

- Jika dalam melaksanakan rencana-rencananya klien mengalami kendala maka akan 

dialihtangankan kepada guru pembimbing untuk ditangani lebih lanjut. 

- Klien menulis rencana dan komitmen awalnya pada sebuah kertas yang di tanda tangani 

klien dan konselor. 
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Setelah membuat rencana pendukung pelaksanaan komitmen, klien bertekad untuk 

melaksanakan komitmennya yang telah dibuat sebelumnya. Klien memiliki keinginan besar 

agar masalahnya dapat teratasi. Dengan menjalankan komitmen selama hidup klien maka 

klien akan dapat mengontrol emosi dan perilakunya sendiri. Dengan memahami, menerima 

dan dapat mengambil sisi positif dari pengabaian orang tuanya, maka masalah self esteem 

rendah yang selama ini dirasakan klien dapat berkurang bahkan hilang.  
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HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN SA 

 

Pertemuan I 

1. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami Pengabaian Orang Tua 

Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang  

2. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah self esteem rendah 

pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua dapat diatasi melalui konseling realitas 

3. Nama Klien  : SA 

4. Tempat pelaksanaan : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

5. Hari/Tanggal  : Jumat/ 18 Januari 2013 

6. Wawancara ke  :  I 

7. Pelaksana wawancara : Windi Astuti 

8. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil konseling yang telah dilakukan: 

Dalam pertemuan I konseling individual dengan pendekatan realitas ini merupakan 

fase awal untuk membina hubungan baik dan mengetahui permasalahan lebih mendalam dan 

mengindentifikasi kasus yang dialami. Sebelumnya telah dilakukan beberapa kali wawancara 

seleksi subyek yang kemudian dilakukan kontrak kasus dengan klien untuk mengetahui 

beberapa hal tentang diri klien beserta permasalahan yang sedang dihadapi. 

k. Fase 1 yaitu keterlibatan (involvement) 

Pada pertemuan pertama konseling peneliti selaku konselor membina hubungan 

baik (rapport) dan pengidentifikasian masalah lebih dalam dengan klien. Pembinaan 

rapport penting dilakukan agar tercipta keakraban, empatik dan keterbukaan antara 

konselor dan klien. Pada tahap ini konselor mengupayakan agar klien bisa terbuka dan 

jujur dalam mengutarakan segala permasalahan yang sedang dialami secara sukarela. 

Konselor meyakinkan klien bahwa dengan konseling ini dapat membantu klien 

mengentaskan masalah yang sedang dihadapi saat ini.  

Sebelum konselor mengidentifikasi permasalahan klien lebih mendalam, konselor 

menjelaskan tujuan dan tata cara konseling itu sendiri. Dengan dipaparkannya tata cara 
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konseling diharapkan klien dapat lebih rileks untuk mengikuti proses konseling. Konselor 

menjelaskan bahwa pendekatan konseling yang digunakan adalah konseling realitas yang 

terdiri dari beberapa fase yaitu: Fase 1: Keterlibatan (involvement), Fase 2: Eksplorasi 

Keinginan, Kebutuhan dan Persepsi (wants and needs), Fase 3: Eksplorasi Arah dan 

Tindakan (direction and doing), Fase 4: Evaluasi Diri (self evaluation), Fase 5: Rencana 

dan Tindakan (planning). Setelah klien memahami apa itu konseling dan bagaimana tata 

aturannya, klien bersama konselor sama-sama melakukan kesepakatan lama waktu 

pelaksanaan konseling dalam pertemuan kali ini yaitu selama lebih kurang 30 menit. 

Setelah klien merasa siap untuk mengikuti konseling, konselor memulai 

mengidentifikasi permasalahan yang dialami klien saat ini. Berdasarkan informasi yang 

didapat dari SA diperoleh keterangan bahwa ayah dan ibu klien hidup berpisah. Klien 

ikut dengan ibunya. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ibunya bekerja sebagai 

buruh. Karena kesibukan ibunya, klien jarang berkomunikasi dengan ibunya. Perhatian 

dan kasih sayang dari ibunya dirasa kurang oleh klien. Perhatian ibunya lebih tercurah 

kepada adiknya. Apabila klien melakukan kesalahan sedikit saja, ibunya akan 

memarahinya. Ibunya juga kurang memperhatikan masalah pendidikan klien. Ibu klien 

tidak memperhatikan bagaimana prestasi klien di sekolah. Klien sering merasa pesimis 

dan tidak memiliki semangat belajar. Prestasi klien di kelas tidak begitu bagus namun 

klien tidak termotivasi untuk memperbaiki diri dan prestasinya tersebut. 
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HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN SA 

 

Pertemuan II 

1. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami Pengabaian Orang 

Tua Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang  

2. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah self esteem 

rendah pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua dapat diatasi melalui Konseling 

realitas 

3. Nama Klien  : SA 

4. Tempat pelaksanaan : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

5. Hari/Tanggal  : Selasa/ 22 Januari 2013 

6. Wawancara ke  :  II 

7. Pelaksana wawancara : Windi Astuti 

8. Hasil interview  :     

Berikut deskripsi hasil konseling yang telah dilakukan: 

Pada pertemuan kedua klien masih dalam tahap pembinaan rapport, hal ini agar 

klien dan konselor memiliki keterlibatan dalam proses konseling sehingga ada ikatan 

emosional antara keduanya. Selain meperdalam rapport, konseling pada fase ini 

memasuki fase wants and need, yaitu mengeksplorasi keinginan, kebutuhan dan persepsi 

klien terkait permasalahannya. 

l. Fase 2: Eksplorasi Keinginan, Kebutuhan dan Persepsi (wants and needs) 

Pada pertemuan II konselor tetap melakukan hubungan baik atau rapport supaya 

konseling berjalan lancar, kemudian konselor kembali menanyakan kesiapan klien untuk 

mengikuti konseling. Pada fase ini diupayakan agar klien mengungkapkan segala keluhan 

apa yang diinginkan klien dan kebutuhannya atas permasalahan yang berkaitan dengan 

self esteem rendah akibat pengabaian orang tua.  

Kebutuhan klien dalam permasalahan pengabaian orang tuanya adalah klien ingin 

tetap mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Ayah dan ibu klien hidup berpisah. Klien 

ikut dengan ibunya. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ibunya bekerja sebagai 
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buruh. Karena kesibukan ibunya, klien jarang berkomunikasi dengan ibunya. Perhatian 

dan kasih sayang dari ibunya dirasa kurang oleh klien. Perhatian ibunya lebih tercurah 

kepada adiknya. Apabila klien melakukan kesalahan sedikit saja, ibunya akan 

memarahinya. Ibunya juga kurang memperhatikan masalah pendidikan klien. Ibu klien 

tidak memperhatikan bagaimana prestasi klien di sekolah. Klien sering merasa pesimis 

dan tidak memiliki semangat belajar. Prestasi klien di kelas tidak begitu bagus namun 

klien tidak termotivasi untuk memperbaiki diri dan prestasinya tersebut. Dengan 

mengikuti konseling ini konseli berharap dapat mengatasi perasaaannya yang tertekan ini.  

Klien sendiri memiliki persepsi bahwa seorang anak yang hidupnya tidak 

didampingi oleh orang tua maka hidupnya tidak akan bahagia. Oleh karena itu klien 

merasa memiliki nasib yang malang karena tidak memiliki orang tua yang tidak 

memperhatikan dan memberikan kasih sayang. Kebutuhan akan kasih sayang orang tua 

dan orang-orang di sekitar tidak di dapat oleh klien. Perasaan tertekan di rumah membuat 

klien membutuhkan perhatian dari orang lain selain orang tuanya. Konseli menginginkan 

agar teman-temannya memberikan perhatian (kasih sayang  dan penghargaan) terhadap 

dirinya meskipun klien masih memiliki ayah dan ibu. 

Berdasarkan pertemuan kedua ini klien sudah lebih terbuka mengutarakan 

permasalahan dan harapannya kepada konselor. Dalam pertemuan ini didapatkan data 

mengenai keluhan, kebutuhan dan keinginan klien. 

 

 



 
301 

 

 
 

HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN NB 

Pertemuan III 

1. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami Pengabaian Orang Tua 

Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang  

2. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah self esteem rendah 

pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua dapat diatasi melalui konseling realitas 

3. Nama Klien  : IP 

4. Tempat pelaksanaan : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

5. Hari/Tanggal  : Sabtu/ 26 Januari 2013 

6. Wawancara ke  :  III 

7. Pelaksana wawancara : Windi Astuti 

8. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil konseling yang telah dilakukan: 

Pada pertemuan ketiga ini konselor memulai dengan mereview data yang diperoleh 

pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan konseling kali ini masih berada pada fase eksplorasi 

keinginan, kebutuhan dan persepsi (wants and needs). Pertemuan ketiga ini akan membahas 

lebih jauh tentang keinginan dan kebutuhan konseli, sharing wants and perception, getting 

commitment. 

v. Fase 2: Eksplorasi Keinginan, Kebutuhan dan Persepsi (wants and needs) 

16) analisis wants and needs  

Kebutuhan klien akan kasih sayang orang tua mengalami hambatan karena 

orang tua klien bekerja dari pagi hingga malam. Hanya sedikit sekali waktu 

kebersamaan klien dengan orang tua. Kebutuhan akan kasih sayang yang tidak 

terpenuhi menjadikan klien memiliki anggapan sebagai individu yang tidak 

beruntung. Klien mengaku bahwa ia menjadi tidak fokus belajar, tidak memiliki 

semangat belajar, tidak memiliki motivasi untuk memperbaiki diri, merasa minder 

bergaul dengan teman-teman dan merasa tidak bersemangat untuk beraktivitas 

dikarenakan dampak dari pengabaian orang tuanya.  

17) sharing wants and perception 
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Pembahasan selanjutnya yaitu tentang persepsi klien tentang pengabaian 

orang tuanya yang membuat diri klien merasa terbebani dan kebutuhan apa yang 

sebenarnya perlu dipenuhi oleh klien. Permasalahan klien memang berpengaruh pada 

kehidupan klien, terutama tentang prestasi belajarnya di sekolah. Kebutuhan akan 

kasih sayang dari orang tua dan teman-teman sebayanya yang tidak terpenuhi 

menjadikan klien terbebani dan hilang keberhargaan atas dirinya sendiri (self esteem 

rendah). 

Pada tahap ini konselor dan klien bersama-sama mendiskusikan mengenai 

persepsi dan kebutuhan terkait permasalahan yang dialami klien. Klien diberikan 

pemahaman bahwa realita yang harus dihadapinya saat ini adalah bagaimana ia 

menyikapi permasalahan ini, bukan untuk menyesalinya dan menghujat ibunya. Klien 

harus bisa menerima kondisi kesibukan ibunya dengan lapang. Hal tersebut diterima 

klien karena sumber masalah self esteem rendah yang dialami klien diakibatkan oleh 

perasaan klien yang tidak bisa menerima keadaan orang tua. Dalam menghadapi 

permasalahan ini, klien belajar untuk bersikap lebih dewasa dan melihatnya dari sisi 

positif. Konseli harus memikirkan masa depannya, tidak hanya menyesali keadaan 

yang terjadi pada orang tuanya. 

Kebutuhan klien akan kasih sayang (perasaan mencintai dan dicintai) dapat 

diarahkan untuk menjadi motivasi klien untuk menjadi anak yang berhasil dalam 

belajarnya. Dengan keberhasilan klien dalam belajar maka klien dapat meningkatkan 

prestasi karena permasalahan orang tuanya.  

 

18) getting commitment 

Setelah mengetahui tentang perilaku dan tindakan yang dilakukan klien dalam 

mengatasi self esteem rendah yang ditimbulkan karena pengabaian orang tuanya, 

maka klien dan konselor bersama-sama membuat komitmen untuk dilanjutkan dengan 

membuat komitmen dari beberapa pilihan komitmen yaitu: 

- Klien berusaha memahami situasi dan kondisi orang tuanya yang telah berpisah  

- Klien berusaha mengerti pekerjaan/ kesibukan ibunya  

- Klien berusaha untuk bisa memahami keadaan orang tuanya dan hal tersebut tidak 

seharusnya membuatnya menjadi pesimis. 
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- Klien berusaha menerima kenyataan dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan 

diri sendiri. 
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HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN SA 

 

Pertemuan IV 

1. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami Pengabaian Orang Tua 

Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang  

2. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah self esteem rendah 

pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua dapat diatasi melalui konseling realitas 

3. Nama Klien  : SA 

4. Tempat pelaksanaan : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

5. Hari/Tanggal  : Rabu/ 30 Januari 2013 

6. Wawancara ke  :  IV 

7. Pelaksana wawancara : Windi Astuti 

8. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil konseling yang telah dilakukan: 

w. Eksplorasi arah dan tindakan (direction and doing) 

Pertemuan kali ini membahas tentang fase selanjutnya yaitu eksplorasi arah dan 

tindakan (direction and doing). Eksplorasi tahap ini dilakukan untuk mengetahui apa saja 

yang telah dilakukan klien guna mencapai kebutuhannya. Tindakan yang dilakukan oleh 

klien yang dieksplorasi berkaitan dengan masa sekarang. Tindakan atau perilaku masa lalu 

juga boleh dieksplorasi asalkan berkaitan dengan tindakan masa sekarang dan membantu 

individu membuat perencanaan yang lebih baik di masa mendatang. Dalam melakukan 

eksplorasi arah dan tindakan, konselor berperan sebagai cermin bagi klien. 

Pertemuan ini membahas sekilas tentang pertemuan sebelumnya yaitu berkaitan 

dengan analisis kebutuhan, persepsi dan komitmen. Pada pertemuan ini konselor 

mengeksplorasi tindakan yang dilakukan oleh klien berdasarkan komitmen yang telah dibuat 

pada pertemuan sebelumnya. Komitmen yang telah dijalankan klien yang pertama yaitu 

klien dapat memahami situasi dan kondisi mengenai keadaan orang tuanya yang telah 

berpisah. Klien membuka komunikasi dengan ibunya menanyakan alasan mengapa orang 

tuanya berpisah. Ibu klien menjelaskan bahwa alasan ayah dan ibunya berpisah adalah sudah 
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tidak ada kecocokan antara ayah dan ibunya. Ibunya mengatakan berpisah adalah untuk 

kebaikan mereka bersama. Pelaksanaan komitmen yang kedua yaitu  mengerti pekerjaan/ 

kesibukan ibunya. Klien memahami dan menerima kesibukan ibunya karena apa yang 

dilakukan ibunya adalah semata-mata untuk kebaikan keluarga, untuk perkeonomian yang 

lebih baik dan tentunya hal tersebut untuk memberikan yang terbaik bagi klien. Pelaksanaan 

komitmen yang ketiga yaitu klien berusaha untuk bisa memahami keadaan orang tuanya dan 

hal tersebut tidak seharusnya membuatnya menjadi pesimis. Pelaksanaan komitmen yang 

keempat adalah klien berusaha menerima kenyataan dan tidak melakan hal-ha yang 

merugikan diri sendiri. 
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HASIL WAWANCARA KONSELING KLIEN SA 

 

Pertemuan V 

1. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami Pengabaian Orang Tua 

Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang 

2.  Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah self esteem rendah 

pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua dapat diatasi melalui konseling realitas 

3. Nama Klien  : SA 

4. Tempat pelaksanaan : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

5. Hari/Tanggal  : Sabtu/ 2 Februari 2013 

6. Wawancara ke  :  V 

7. Pelaksana wawancara : Windi Astuti 

8. Hasil interview  :  

Berikut deskripsi hasil konseling yang telah dilakukan: 

x. evaluasi diri (self evaluation) 

Pertemuan ini dilakukan untuk mengevaluasi tindakan yang dilakukan klien dalam 

rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya: keefektifan dalam memenuhi kebutuhan.  

Pada tahap ini konselor dan konseli membahas tentang arah dan tindakan yang pernah 

dilakukan konseli untuk memenuhi kebutuhan yaitu sesuai dengan komitmen yang telah 

dibuat pada pertemuan sebelumnya. 

21) Klien dapat memahami situasi dan kondisi orang tuanya yang telah berpisah 

Klien dapat memahami situasi dan kondisi mengenai keadaan orang tuanya yang telah 

berpisah. Klien membuka komunikasi dengan ibunya menanyakan alasan mengapa 

orang tuanya berpisah. Ibu klien menjelaskan bahwa alasan ayah dan ibunya berpisah 

adalah sudah tidak ada kecocokan antara ayah dan ibunya. Ibunya mengatakan berpisah 

adalah untuk kebaikan mereka bersama. 

22) Klien dapat mengerti pekerjaan/ kesibukan ibunya 
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Klien memahami apa yang dilakukan ayah dan ibunya selama ini adalah semata-mata 

untuk kebaikan keluarga, untuk perekonomian yang lebih baik dan tentunya hal tersebut 

untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya termasuk klien. 

23) Klien berusaha untuk bisa memahami keadaan orang tuanya dan hal terebut tidak 

seharusnya membuatnya menjadi pesimis. 

Klien memahami bahwa apa yang terjadi dengan orang tuanya tidak seharusnya 

membuat klien menjadi pesimis.  

24) Klien berusaha untuk menerima kenyataan dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan 

diri sendiri 

Keputusan klien menjalankan komitmen bahwa ia dapat mengambil sisi positif dari 

pengabaian orang tuanya adalah hal efektif yang dilakukan. Pada fase ini tanggung 

jawab klien untuk belajar juga mulai nampak dengan menyadari pentingnya belajar dan 

mengungkapkan komitmen untuk mengusahakan sebaik mungkin menerima kondisi dan 

kesibukan orang tuanya dan menganggap hal itu sebagai suatu proses pendewasaan dan 

kemandirian diri klien.  
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HASIL WAWANCARA KLIENNG KLIEN NB 

 

Pertemuan VI 

1. Judul penelitian  : 

Upaya Mengatasi Self Esteem Rendah Pada Siswa Yang Mengalami Pengabaian Orang Tua 

Melalui Konseling Realitas Pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 13 Semarang 

2. Tujuan penelitian  :  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah self esteem rendah 

pada siswa yang mengalami pengabaian orang tua dapat diatasi melalui konseling realitas 

3. Nama Klien  : NB 

4. Tempat pelaksanaan : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

5. Hari/Tanggal  : Selasa/ 12 Februari 2013 

6. Wawancara ke  : VI 

7. Pelaksana wawancara : Windi Astuti 

8. Hasil interview  :   

Berikut deskripsi hasil wawancara yang telah dilakukan: 

y. Rencana dan Tindakan (planning) 

Pertemuan ini merupakan tahapan terakhir dalam konseling realitas. Pada pertemuan 

sebelumnya klien telah melaksanakan komitmen yang telah dibuat. Klien telah mencoba 

menilai tindakannya sendiri berdasarkan komitmen yang telah dibuat. Klien menyadari 

bahwa ada tindakan klien yang masih kurang optimal. Sedangkan tahapan berikutnya 

sebagai pendukung komitmen yang sedang dijalankan klien, dilakukan penyusunan recana-

rencana ke depan yaitu: 

- Klien berusaha untuk tidak terpengaruh teman-temannya, klien harus dapat memilih 

mana kebiasaan dari temannya yang dapat diikuti mana yang tidak. 

- Klien mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan positif lain agar waktunya 

digunakan untuk hal yang positif dan meningkatkan prestasi akademiknya. 

- Jika dalam melaksanakan rencana-rencananya konseli mengalami kendala maka akan 

dialihtangankan kepada guru pembimbing untuk ditangani lebih lanjut. 

- Klien menulis rencana dan komitmen awalnya pada sebuah kertas yang di tanda tangani 

klien dan konselor. 
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Setelah membuat rencana pendukung pelaksanaan komitmen, klien bertekad untuk 

melaksanakan komitmennya yang telah dibuat sebelumnya. Klien memiliki keinginan besar agar 

masalahnya dapat teratasi. Dengan menjalankan komitmen selama hidup klien maka klien akan 

dapat mengontrol emosi dan perilakunya sendiri. Dengan memahami, menerima dan dapat 

mengambil sisi positif dari pengabaian orang tuanya, maka masalah self esteem rendah yang 

selama ini dirasakan klien dapat berkurang bahkan hilang 
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SATUAN LAYANAN  

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Pembahasan :Permasalahan self esteem rendah siswa yang mengalami 

pengabaian orang tua 

B. Jenis Layanan  : Layanan konseling perorangan 

C. Bidang Bimbingan  : Pribadi 

D. Fungsi Layanan  : Pengentasan masalah 

E. Tujuan Layanan  : 

1. Standar kompetensi 

 Klien mampu  mengatasi masalah self esteem rendah akibat pengabaian orang tua 

2. Kompetensi dasar 

Klien mampu  memahami dan mengidentifikasi masalah self esteem rendah akibat 

pengabaian orang tua 

3. Indikator 

a. Klien mampu memahami tentang permasalahan yang dialami berkaitan dengan masalah 

self esteem rendah. 

b. Klien mampu mengidentifikasi gejala-gejala dari masalah self esteem rendah yang 

dialaminya. 

c. Klien mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dari masalah self esteem rendah 

yang dialaminya. 

F. Sasaran Layanan                : DA dan IP 

G. Materi Layanan : - 

H. Metode Layanan : Komunikasi antar pribadi 

I. Waktu dan Tempat   

Hari, Tanggal : Rabu, 16 Januari 2013 

Tempat : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

 

J. Pemberi Layanan : Windi Astuti 

K. Alat dan Perlengkapan : Alat dokumentasi 

L. Rancangan Penelitian : 

Pertemuan I 



 
311 

 

 
 

Pertemuan/

Tahap 

Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

I/ 

Tahap 

Involvement 

30 menit Membina hubungan baik dengan klien sehingga terjadi 

keakraban, empatik dan keterbukaan antara konselor 

dan konseli. 

Dalam tahapan ini dilakukan: 
8. Pembinaan hubungan baik (rapport), pada awal 

pembicaraan Klien diajak membahas topik netral. 
9. Klien dijelaskan definisi, tujuan, azas-azas dan tata 

cara konseling. 
10. Terjadi kesepakatan atau kontrak waktu. 
11. Sebelum proses konseling dimulai diawali dengan 

berdoa. 
12. Klien kembali ditanyakan mengenai kesiapannya 

dalam mengikuti proses konseling. 
13. Klien mengungkapkan perasaannya saat mengikuti 

proses konseling. 
14. Klien mengungkapkan masalah apa yang sedang 

ia hadapi saat ini. 
 

M. Evaluasi   :  

a. Penilaian proses  : Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi klien dalam 

mengikuti kegiatan layanan konseling perorangan berlangsung. 

b. Penilaian hasil  : Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, 

action (UCA) klien setelah pelaksanaan layanan (terlampir). 

 
N. Tindak Lanjut  : 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………................... 

 

 

Semarang,      Januari 2013 

Mengetahui, 

Guru Pembimbing     Peneliti 

 

 

Agnes Hermin Rosmayanti    Windi Astuti 

NIP. 19680121 199403 2 006    NIM. 1301407019 
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SATUAN LAYANAN  

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Pembahasan  :Permasalahan self esteem rendah siswa yang mengalami 

pengabaian orang tua 

B. Jenis Layanan  : Layanan konseling perorangan 

C. Bidang Bimbingan  : Pribadi 

D. Fungsi Layanan  : Pengentasan masalah 

E. Tujuan Layanan  : 

1. Standar kompetensi 

Klien mampu  mengatasi masalah self esteem rendah akibat pengabaian orang tua 

2. Kompetensi dasar 

Klien mampu  memahami dan mengidentifikasi masalah self esteem rendah akibat 

pengabaian orang tua 

3. Indikator 

a. Klien mampu memahami tentang permasalahan yang dialami berkaitan dengan 

masalah self esteem rendah. 

b. Klien mampu mengidentifikasi gejala-gejala dari masalah self esteem rendah yang 

dialaminya. 

c. Klien mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dari masalah self esteem 

rendah yang dialaminya. 

F. Sasaran Layanan                : MH dan DP 

G. Materi Layanan : - 

H. Metode Layanan : Komunikasi antar pribadi 

Waktu dan Tempat   

Hari, Tanggal : Kamis, 17 Januari 2013 

Tempat : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

Pertemuan I 



 
313 

 

 
 

I. Pemberi Layanan : Windi Astuti 

J. Alat dan Perlengkapan : Alat dokumentasi 

K. Rancangan Penelitian : 

Pertemuan/

Tahap 

Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

I/ 

Tahap 

Involvement 

30 menit Membina hubungan baik dengan klien sehingga terjadi 

keakraban, empatik dan keterbukaan antara konselor 

dan konseli. 

Dalam tahapan ini dilakukan: 
1. Pembinaan hubungan baik (rapport), pada awal 

pembicaraan Klien diajak membahas topik netral. 
2. Klien dijelaskan definisi, tujuan, azas-azas dan tata 

cara konseling. 
3. Terjadi kesepakatan atau kontrak waktu. 
4. Sebelum proses konseling dimulai diawali dengan 

berdoa. 
5. Klien kembali ditanyakan mengenai kesiapannya 

dalam mengikuti proses konseling. 
6. Klien mengungkapkan perasaannya saat mengikuti 

proses konseling. 
7. Klien mengungkapkan masalah apa yang sedang ia 

hadapi saat ini. 
 

L. Evaluasi :  

a. Penilaian proses  : Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi klien dalam 

mengikuti kegiatan layanan konseling perorangan berlangsung. 

b. Penilaian hasil  : Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, 

action (UCA) klien setelah pelaksanaan layanan (terlampir). 

 

M. Tindak Lanjut  : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………................... 
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Semarang,      Januari 2013 

Mengetahui, 

Guru Pembimbing     Peneliti 

 

 

Agnes Hermin Rosmayanti    Windi Astuti 

NIP. 19680121 199403 2 006    NIM. 1301407019 
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SATUAN LAYANAN  

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Pembahasan  :Permasalahan self esteem rendah siswa yang mengalami 

pengabaian orang tua 

B. Jenis Layanan  : Layanan konseling perorangan 

C. Bidang Bimbingan  : Pribadi 

D. Fungsi Layanan  : Pengentasan masalah 

E. Tujuan Layanan  : 

1. Standar kompetensi 

Klien mampu  mengatasi masalah self esteem rendah akibat pengabaian orang tua 

2. Kompetensi dasar 

Klien mampu  memahami dan mengidentifikasi masalah self esteem rendah akibat 

pengabaian orang tua 

3. Indikator 

a. Klien mampu memahami tentang permasalahan yang dialami berkaitan dengan 

masalah self esteem rendah. 

b. Klien mampu mengidentifikasi gejala-gejala dari masalah self esteem rendah yang 

dialaminya. 

c. Klien mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dari masalah self esteem 

rendah yang dialaminya. 

F. Sasaran Layanan                : RS dan SA 

G. Materi Layanan : - 

H. Metode Layanan : Komunikasi antar pribadi 

I. Waktu dan Tempat   

Hari, Tanggal : Jumat, 18 Januari 2013 

Tempat : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

 

Pertemuan I 
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J. Pemberi Layanan : Windi Astuti 

K. Alat dan Perlengkapan : Alat dokumentasi 

L. Rancangan Penelitian : 

Pertemuan/

Tahap 

Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

I/ 

Tahap 

Involvement 

30 menit Membina hubungan baik dengan klien sehingga terjadi 

keakraban, empatik dan keterbukaan antara konselor 

dan konseli. 

Dalam tahapan ini dilakukan: 
1. Pembinaan hubungan baik (rapport), pada awal 

pembicaraan Klien diajak membahas topik netral. 
2. Klien dijelaskan definisi, tujuan, azas-azas dan tata 

cara konseling. 
3. Terjadi kesepakatan atau kontrak waktu. 
4. Sebelum proses konseling dimulai diawali dengan 

berdoa. 
5. Klien kembali ditanyakan mengenai kesiapannya 

dalam mengikuti proses konseling. 
6. Klien mengungkapkan perasaannya saat mengikuti 

proses konseling. 
7. Klien mengungkapkan masalah apa yang sedang 

ia hadapi saat ini. 
 

M. Evaluasi :  

a. Penilaian proses  : Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi klien dalam 

mengikuti kegiatan layanan konseling perorangan berlangsung. 

b. Penilaian hasil  : Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, 

action (UCA) klien setelah pelaksanaan layanan (terlampir). 

 

N. Tindak Lanjut  : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………................... 
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Semarang,      Januari 2013 

Mengetahui, 

Guru Pembimbing     Peneliti 

 

 

Agnes Hermin Rosmayanti    Windi Astuti 

NIP. 19680121 199403 2 006    NIM. 1301407019 
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SATUAN LAYANAN  

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Pembahasan :Tujuan yang ingin dicapai berkaitan dengan permasalahan self esteem 

rendah akibat pengabaian orang tua 

B. Jenis Layanan  : Layanan konseling perorangan 

C. Bidang Bimbingan  : Pribadi 

D. Fungsi Layanan  : Pengentasan masalah 

E. Tujuan Layanan  : 

1. Standar kompetensi 

Klien mampu mengatasi masalah self esteem rendah akibat pengabaian orang tua 

2. Kompetensi dasar 

Klien mampu mengatasi  masalah self esteem rendah akibat pengabaian orang tua 

3. Indikator 

a. Klien mampu mengidentifikasi penyebab terjadinya masalah self esteem rendah  

b. Klien mampu merumuskan tujuan yang ingin dicapai terkait dengan permasalahan self esteem 

rendah 

c. Klien dapat menentukan hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. 

d. Klien dapat mengidentifikasi hal-hal yang dapat mendukung dan menghambat pencapaian tujuan 

tersebut. 

F. Sasaran Layanan                 : DA, IP, MH 

G. Materi Layanan   : - 

H. Metode Layanan     : Komunikasi antar pribadi 

 

I. Waktu dan Tempat   

Hari, Tanggal : Senin, 21 Januari 2013 

Tempat : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

J. Pemberi Layanan    : Windi Astuti  

K. Alat dan Perlengkapan    : Alat dokumentasi 

L. Rancangan Penelitian    : 

Pertemuan/
Tahap 

Waktu 
Pelaksanaan Kegiatan 

II/ 
Wants And 

30 menit 4. Konselor bersama klien memperdalam rapport 
sehingga klien dapat lebih nyaman mengikuti 
proses konseling. 

Pertemuan II 
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Needs 
 

5. Klien diajak untuk mengungkapkan kebutuhan dan 
keinginannya selama ini. 

6. Klien mengungkapkan segala kebutuhan dan 
harapannya mencakup segala aspek, mulai 
terhadap ayah dan ibunya, teman-teman dan guru 
di sekolahnya. 

 

M. Evaluasi :  

a. Penilaian proses  : Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi klien dalam 

mengikuti kegiatan layanan konseling perorangan berlangsung. 

c. Penilaian hasil  : Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, action 

(UCA) klien setelah pelaksanaan layanan (terlampir). 

N. Tindak Lanjut  : 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………........................ 

Semarang,      Januari  2013 

Guru Pembimbing      Peneliti 

 

 

 

Agnes Hermin Rosmayanti, S.Pd    Windi Astuti 

NIP.19680121 199403 2 006     NIM. 1301407019 
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SATUAN LAYANAN  

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Pembahasan : Tujuan yang ingin dicapai berkaitan dengan permasalahan     self 

esteem rendah akibat pengabaian orang tua 

B. Jenis Layanan  : Layanan konseling perorangan 

C. Bidang Bimbingan  : Pribadi 

D. Fungsi Layanan  : Pengentasan masalah 

E. Tujuan Layanan  : 

1. Standar kompetensi 

Klien mampu mengatasi masalah self esteem rendah akibat pengabaian orang tua 

2. Kompetensi dasar 

Klien mampu mengatasi  masalah self esteem rendah akibat pengabaian orang tua 

3. Indikator 

a. Klien mampu mengidentifikasi penyebab terjadinya masalah self esteem rendah  

b. Klien mampu merumuskan tujuan yang ingin dicapai terkait dengan permasalahan self esteem 

rendah 

c. Klien dapat menentukan hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. 

d. Klien dapat mengidentifikasi hal-hal yang dapat mendukung dan menghambat pencapaian tujuan 

tersebut. 

F. Sasaran Layanan                 : NB, RS, SA 

G. Materi Layanan   : - 

H. Metode Layanan     : Komunikasi antar pribadi 

 

I. Waktu dan Tempat   

Hari, Tanggal : Selasa,  22 Januari 2013 

Tempat : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

J. Pemberi Layanan    : Windi Astuti  

K. Alat dan Perlengkapan    : Alat dokumentasi 

L. Rancangan Penelitian    : 

Pertemuan/
Tahap 

Waktu 
Pelaksanaan Kegiatan 

II/ 
Wants And 

30 menit 1. Konselor bersama klien memperdalam rapport 
sehingga klien dapat lebih nyaman mengikuti 
proses konseling. 

Pertemuan II 
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Needs 
 

2. Klien diajak untuk mengungkapkan kebutuhan dan 
keinginannya selama ini. 

3. Klien mengungkapkan segala kebutuhan dan 
harapannya mencakup segala aspek, mulai 
terhadap ayah dan ibunya, taman-teman dan guru 
di sekolahnya. 

 

M. Evaluasi :  

a. Penilaian proses  : Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi klien dalam 

mengikuti kegiatan layanan konseling perorangan berlangsung. 

b. Penilaian hasil  : Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, action 

(UCA) klien setelah pelaksanaan layanan (terlampir). 

N. Tindak Lanjut  : 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………........................ 

Semarang,      Januari 2013 

Guru Pembimbing      Peneliti 

 

 

 

Agnes Hermin Rosmayanti, S.Pd     Windi Astuti 

NIP.19680121 199403 2 006      NIM. 1301407019 
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SATUAN LAYANAN  

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Pembahasan : Mendiskusikan kebutuhan dan keinginan klien serta persepsi klien 

terhadap kebutuhannya untuk kemudian klien diajak untuk membuat 

komitmen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. 

B. Jenis Layanan : Layanan konseling perorangan 

C. Bidang Bimbingan  : Pribadi 

D. Fungsi Layanan  : Pengentasan masalah 

E. Tujuan Layanan  : 

1. Standar kompetensi   

Klien mampu  mengatasi masalah self esteem rendah akibat pengabaian orang tua 

2. Kompetensi dasar 

Klien mampu  memahami dan mengidentifikasi masalah self esteem rendah akibat 

pengabaian orang tua 

3. Indikator 

a. Klien mampu memahami kebutuhan dan keinginannya. 

b. Klien mampu mengutarakan persepsinya terkait kebutuhannya. 

c. Klien mampu membuat komitmen sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhannya. 

F. Sasaran Layanan    : DA, IP 

G. Materi Layanan : - 

H. Metode Layanan : Komunikasi antar pribadi 

I. Waktu dan Tempat   

Hari, Tanggal : Rabu, 23 Januari 2013 

Tempat : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

J. Pemberi Layanan : Windi Astuti 

K. Alat dan Perlengkapan : Alat dokumentasi  

L. Rancangan Penelitian : 

Pertemuan/ 

Tahap 

Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

Pertemuan III 
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III/ 

Tahap wants 

and needs 

(lanjutan) 

35 menit 4. Klien diajak untuk mendiskusikan kebutuhan dan 
keinginannya. 

5. Klien mengutarakan persepsinya terkait 
kebutuhannya. 

6. Klien membuat komitmen sebagai usaha untuk 
memenuhi kebutuhannya. 

 

 

M. Evaluasi   :  

a. Penilaian proses  : Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi klien dalam 

mengikuti kegiatan layanan konseling perorangan berlangsung. 

b. Penilaian hasil  : Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, 

action (UCA) klien setelah pelaksanaan layanan (terlampir). 

N. Tindak Lanjut  : 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………........................ 

Semarang,      Januari 2013 

Mengetahui, 

Guru Pembimbing     Peneliti 

 

 

Agnes Hermin Rosmayanti    Windi Astuti 

NIP. 19680121 199403 2 006    NIM. 1301407019 

 
 
 
 
 
 



 
324 

 

 
 

SATUAN LAYANAN  

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Pembahasan  : Mendiskusikan kebutuhan dan keinginan klien serta  

persepsi klien terhadap kebutuhannya untuk kemudian klien diajak untuk 

membuat komitmen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. 

B. Jenis Layanan : Layanan konseling perorangan 

C. Bidang Bimbingan  : Pribadi 

D. Fungsi Layanan  : Pengentasan masalah 

E. Tujuan Layanan  : 

1. Standar kompetensi   

Klien mampu  mengatasi masalah self esteem rendah akibat pengabaian orang tua 

2. Kompetensi dasar 

Klien mampu  memahami dan mengidentifikasi masalah self esteem rendah akibat 

pengabaian orang tua 

3. Indikator 

a. Klien mampu mengutarakan kebutuhan dan keinginannya. 

b. Klien mampu mengutarakan persepsinya terkait kebutuhannya. 

c. Klien mampu membuat komitmen sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhannya. 

F. Sasaran Layanan    : MH, NB 

G. Materi Layanan : - 

H. Metode Layanan : Komunikasi antar pribadi 

I. Waktu dan Tempat   

Hari, Tanggal : Jumat, 25 Januari 2013 

Tempat : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

J. Pemberi Layanan : Windi Astuti 

K. Alat dan Perlengkapan : Alat dokumentasi  

L. Rancangan Penelitian : 

Pertemuan/ 

Tahap 

Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

Pertemuan III 
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III/ 

Tahap wants 

and needs 

(lanjutan) 

35 menit 1. Klien diajak untuk mendiskusikan kebutuhan dan 
keinginannya. 

2. Klien mengutarakan persepsinya terkait 
kebutuhannya. 

3. Klien membuat komitmen sebagai usaha untuk 
memenuhi kebutuhannya. 

 

 

M. Evaluasi   :  

a. Penilaian proses  : Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi klien dalam 

mengikuti kegiatan layanan konseling perorangan berlangsung. 

b. Penilaian hasil  : Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, 

action (UCA) klien setelah pelaksanaan layanan (terlampir). 

N. Tindak Lanjut  : 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………........................ 

Semarang,      Januari 2013 

Mengetahui, 

Guru Pembimbing     Peneliti 

 

 

Agnes Hermin Rosmayanti    Windi Astuti 

NIP. 19680121 199403 2 006    NIM. 1301407019 
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SATUAN LAYANAN  

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Pembahasan : Mendiskusikan kebutuhan dan keinginan klien serta 

persepsi klien terhadap kebutuhannya untuk kemudian klien diajak untuk 

membuat komitmen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. 

B. Jenis Layanan : Layanan konseling perorangan 

C. Bidang Bimbingan  : Pribadi 

D. Fungsi Layanan  : Pengentasan masalah 

E. Tujuan Layanan  : 

1. Standar kompetensi   

Klien mampu  mengatasi masalah self esteem rendah akibat pengabaian orang tua 

2. Kompetensi dasar 

Klien mampu  memahami dan mengidentifikasi masalah self esteem rendah akibat 

pengabaian orang tua 

3. Indikator 

a. Klien mampu mengutarakan kebutuhan dan keinginannya. 

b. Klien mampu mengutarakan persepsinya terkait kebutuhannya. 

c. Klien mampu membuat komitmen sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhannya. 

F. Sasaran Layanan    : RS, SA 

G. Materi Layanan : - 

H. Metode Layanan : Komunikasi antar pribadi 

I. Waktu dan Tempat   

Hari, Tanggal : Sabtu, 26 Januari 2013 

Tempat : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

J. Pemberi Layanan : Windi Astuti 

K. Alat dan Perlengkapan : Alat dokumentasi  

L. Rancangan Penelitian : 

Pertemuan/ 

Tahap 

Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

Pertemuan III 
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III/ 

Tahap wants 

and needs 

(lanjutan) 

35 menit 1. Klien diajak untuk mendiskusikan kebutuhan dan 
keinginannya. 

2. Klien mengutarakan persepsinya terkait 
kebutuhannya. 

3. Klien membuat komitmen sebagai usaha untuk 
memenuhi kebutuhannya. 

 

 

M. Evaluasi   :  

a. Penilaian proses  : Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi klien dalam 

mengikuti kegiatan layanan konseling perorangan berlangsung. 

b. Penilaian hasil  : Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, 

action (UCA) klien setelah pelaksanaan layanan (terlampir). 

N. Tindak Lanjut  : 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………........................ 

Semarang,      Januari 2013 

Mengetahui, 

Guru Pembimbing     Peneliti 

 

 

Agnes Hermin Rosmayanti    Windi Astuti 

NIP. 19680121 199403 2 006    NIM. 1301407019 
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SATUAN LAYANAN  

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Pembahasan : Eksplorasi komitmen yang telah dilakukan klien guna mencapai 

kebutuhannya  

B. Jenis Layanan  : Layanan konseling perorangan 

C. Bidang Bimbingan  : Pribadi 

D. Fungsi Layanan  : Pengentasan masalah 

E. Tujuan Layanan  : 

4. Standar kompetensi 

 Klien mampu  mengatasi masalah self esteem rendah akibat pengabaian orang tua 

5. Kompetensi dasar 

Klien mampu  memahami dan mengidentifikasi masalah self esteem rendah akibat 

pengabaian orang tua 

6. Indikator 

a. Klien mampu menjalankan komitmen yang telah dibuat 

b. Klien mampu mengidentifikasi kendala-kendala dalam menjalankan komitmennya 

F. Sasaran Layanan : DA, IP 

G. Materi Layanan  : - 

H. Metode Layanan  : Komunikasi antar pribadi 

I. Waktu dan Tempat   

Hari, Tanggal : Senin, 28 Januari 2013 

Tempat : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

J. Pemberi Layanan  : Windi Astuti 

K. Alat dan Perlengkapan  : Alat dokumentasi 

 

 

L. Rancangan Penelitian  : 

Pertemuan/ 

Tahap 

Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

IV 30 menit 1. Klien mengutarakan usaha apa saja yang 

Pertemuan IV 
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Tahap Direction 

and doing 

telah dicapai guna mencapai kebutuhannya 

2. Klien mengutarakan kendala dalam 

menjalankan komitmennya 

 

M. Evaluasi :  

a. Penilaian proses  : Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi klien dalam 

mengikuti kegiatan layanan konseling perorangan berlangsung. 

b. Penilaian hasil  : Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, 

action (UCA) klien setelah pelaksanaan layanan (terlampir). 

N. Tindak Lanjut  : 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………........................ 

Semarang,      Januari 2013 

Mengetahui, 

Guru Pembimbing     Peneliti 

 

 

Agnes Hermin Rosmayanti    Windi Astuti 

NIP. 19680121 199403 2 006    NIM. 1301407019 
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SATUAN LAYANAN  

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Pembahasan : Eksplorasi komitmen yang telah dilakukan klien guna 

mencapai kebutuhannya  

B. Jenis Layanan  : Layanan konseling perorangan 

C. Bidang Bimbingan  : Pribadi 

D. Fungsi Layanan  : Pengentasan masalah 

E. Tujuan Layanan  : 

1. Standar kompetensi 

 Klien mampu  mengatasi masalah self esteem rendah akibat pengabaian orang tua 

2. Kompetensi dasar 

Klien mampu  memahami dan mengidentifikasi masalah self esteem rendah akibat 

pengabaian orang tua 

3. Indikator 

a. Klien mampu menjalankan komitmen yang telah dibuat 

b. Klien mampu mengidentifikasi kendala-kendala dalam menjalankan komitmennya 

F. Sasaran Layanan : MH, NB 

G. Materi Layanan  : - 

H. Metode Layanan  : Komunikasi antar pribadi 

I. Waktu dan Tempat   

Hari, Tanggal : Selasa, 29 Januari 2013 

Tempat : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

J. Pemberi Layanan  : Windi Astuti 

K. Alat dan Perlengkapan  : Alat dokumentasi 

 

 

L. Rancangan Penelitian  : 

Pertemuan/ 

Tahap 

Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

IV 30 menit 1. Klien mengutarakan usaha apa saja yang 

Pertemuan IV 



 
331 

 

 
 

Tahap Direction 

and doing 

telah dicapai guna mencapai kebutuhannya 

2. Klien mengutarakan kendala dalam 

menjalankan komitmennya 

 

M. Evaluasi :  

a. Penilaian proses  : Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi klien dalam 

mengikuti kegiatan layanan konseling perorangan berlangsung. 

b. Penilaian hasil  : Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, 

action (UCA) klien setelah pelaksanaan layanan (terlampir). 

N. Tindak Lanjut  : 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………........................ 

Semarang,      Januari 2013 

Mengetahui, 

Guru Pembimbing     Peneliti 

 

 

Agnes Hermin Rosmayanti    Windi Astuti 

NIP. 19680121 199403 2 006    NIM. 1301407019 
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SATUAN LAYANAN  

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Pembahasan : Eksplorasi komitmen yang telah dilakukan klien guna 

mencapai kebutuhannya  

B. Jenis Layanan  : Layanan konseling perorangan 

C. Bidang Bimbingan  : Pribadi 

D. Fungsi Layanan  : Pengentasan masalah 

E. Tujuan Layanan  : 

1. Standar kompetensi 

 Klien mampu  mengatasi masalah self esteem rendah akibat pengabaian orang tua 

2. Kompetensi dasar 

Klien mampu  memahami dan mengidentifikasi masalah self esteem rendah akibat 

pengabaian orang tua 

3. Indikator 

a. Klien mampu menjalankan komitmen yang telah dibuat 

b. Klien mampu mengidentifikasi kendala-kendala dalam menjalankan komitmennya 

F. Sasaran Layanan : RS, SA 

G. Materi Layanan  : - 

H. Metode Layanan  : Komunikasi antar pribadi 

I. Waktu dan Tempat   

Hari, Tanggal : Rabu, 30 Januari 2013 

Tempat : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

J. Pemberi Layanan  : Windi Astuti 

K. Alat dan Perlengkapan  : Alat dokumentasi 

 

 

L. Rancangan Penelitian  : 

Pertemuan/ 

Tahap 

Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

IV 30 menit 1. Klien mengutarakan usaha apa saja yang 

Pertemuan IV 
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Tahap Direction 

and doing 

telah dicapai guna mencapai kebutuhannya 

2. Klien mengutarakan kendala dalam 

menjalankan komitmennya 

 

M. Evaluasi :  

a. Penilaian proses  : Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi klien dalam 

mengikuti kegiatan layanan konseling perorangan berlangsung. 

b. Penilaian hasil  : Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, 

action (UCA) klien setelah pelaksanaan layanan (terlampir). 

N. Tindak Lanjut  : 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………........................ 

Semarang,      Januari 2013 

Mengetahui, 

Guru Pembimbing     Peneliti 

 

 

Agnes Hermin Rosmayanti    Windi Astuti 

NIP. 19680121 199403 2 006    NIM. 1301407019 
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SATUAN LAYANAN  

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Pembahasan : Mengevaluasi keefektifan usaha atau tindakan klien dalam 

memenuhi kebutuhannya 

B. Jenis Layanan : Layanan konseling perorangan 

C. Bidang Bimbingan  : Pribadi 

D. Fungsi Layanan  : Pengentasan masalah 

E. Tujuan Layanan  : 

1. Standar kompetensi 

 Klien mampu  mengatasi masalah self esteem rendah akibat pengabaian orang tua 

2. Kompetensi dasar 

Klien mampu  memahami dan mengidentifikasi masalah self esteem rendah akibat 

pengabaian orang tua 

3. Indikator 

Klien dapat mengevaluasi usaha atau tindakannya klien dalam memenuhi kebutuhan 

F. Sasaran Layanan    : DA, IP 

G. Materi Layanan  : - 

H. Metode Layanan : Komunikasi antar pribadi 

I. Waktu dan Tempat   

Hari, Tanggal : Kamis, 31 Januari 2013 

Tempat : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

J. Pemberi Layanan  : Windi Astuti  

K. Alat dan Perlengkapan  : Alat dokumentasi 

 

 

L. Rancangan Penelitian : 

Pertemuan/ 

Tahap 

Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

V 30 menit Klien mengevaluasi usaha atau tindakan yang 

Pertemuan V 
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Tahap Self 

evaluation 

selama ini sudah dilakukan, hasil menjalankan 

komitmennya. 

 

M. Evaluasi   :  

a. Penilaian proses  : Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi klien dalam 

mengikuti kegiatan layanan konseling perorangan berlangsung. 

b. Penilaian hasil  : Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, 

action (UCA) klien setelah pelaksanaan layanan  

N. Tindak Lanjut  : 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………........................ 

 

Semarang,      Januari 2013 

Mengetahui, 

Guru Pembimbing     Peneliti 

 

 

Agnes Hermin Rosmayanti    Windi Astuti 

NIP. 19680121 199403 2 006    NIM. 1301407019 
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SATUAN LAYANAN  

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Pembahasan : Mengevaluasi keefektifan usaha atau tindakan klien 

dalam memenuhi kebutuhannya 

B. Jenis Layanan : Layanan konseling perorangan 

C. Bidang Bimbingan  : Pribadi 

D. Fungsi Layanan  : Pengentasan masalah 

E. Tujuan Layanan  : 

1. Standar kompetensi 

 Klien mampu  mengatasi masalah self esteem rendah akibat pengabaian orang tua 

2. Kompetensi dasar 

Klien mampu  memahami dan mengidentifikasi masalah self esteem rendah akibat 

pengabaian orang tua 

3. Indikator 

Klien dapat mengevaluasi usaha atau tindakannya klien dalam memenuhi kebutuhan 

F. Sasaran Layanan    : MH, NB 

G. Materi Layanan  : - 

H. Metode Layanan : Komunikasi antar pribadi 

I. Waktu dan Tempat   

Hari, Tanggal : Jumat, 1 Februari 2013 

Tempat : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

J. Pemberi Layanan  : Windi Astuti  

K. Alat dan Perlengkapan  : Alat dokumentasi 

 

 

L. Rancangan Penelitian : 

Pertemuan/ 

Tahap 

Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

V 30 menit Klien mengevaluasi usaha atau tindakan yang 

Pertemuan V 
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Tahap Self 

evaluation 

selama ini sudah dilakukan, hasil menjalankan 

komitmennya. 

 

M. Evaluasi   :  

a. Penilaian proses  : Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi klien dalam 

mengikuti kegiatan layanan konseling perorangan berlangsung. 

b. Penilaian hasil  : Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, 

action (UCA) klien setelah pelaksanaan layanan  

N. Tindak Lanjut  : 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………........................ 

 

Semarang,      Februari 2013 

Mengetahui, 

Guru Pembimbing     Peneliti 

 

 

Agnes Hermin Rosmayanti    Windi Astuti 

NIP. 19680121 199403 2 006    NIM. 1301407019 
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SATUAN LAYANAN  

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Pembahasan : Mengevaluasi keefektifan usaha atau tindakan klien 

dalam memenuhi kebutuhannya 

B. Jenis Layanan : Layanan konseling perorangan 

C. Bidang Bimbingan  : Pribadi 

D. Fungsi Layanan  : Pengentasan masalah 

E. Tujuan Layanan  : 

1. Standar kompetensi 

 Klien mampu  mengatasi masalah self esteem rendah akibat pengabaian orang tua 

2. Kompetensi dasar 

Klien mampu  memahami dan mengidentifikasi masalah self esteem rendah akibat 

pengabaian orang tua 

3. Indikator 

Klien dapat mengevaluasi usaha atau tindakannya klien dalam memenuhi kebutuhan 

F. Sasaran Layanan    : RS, SA 

G. Materi Layanan  : - 

H. Metode Layanan : Komunikasi antar pribadi 

I. Waktu dan Tempat   

Hari, Tanggal : Sabtu, 2 Februari 2013 

Tempat : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

J. Pemberi Layanan  : Windi Astuti  

K. Alat dan Perlengkapan  : Alat dokumentasi 

 

 

L. Rancangan Penelitian : 

Pertemuan/ 

Tahap 

Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

V 30 menit Klien mengevaluasi usaha atau tindakan yang 

Pertemuan V 
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Tahap Self 

evaluation 

selama ini sudah dilakukan, hasil menjalankan 

komitmennya. 

 

M. Evaluasi   :  

a. Penilaian proses  : Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi klien dalam 

mengikuti kegiatan layanan konseling perorangan berlangsung. 

b. Penilaian hasil  : Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, 

action (UCA) klien setelah pelaksanaan layanan  

N. Tindak Lanjut  : 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………........................ 

 

Semarang,      Februari 2013 

Mengetahui, 

Guru Pembimbing     Peneliti 

 

 

Agnes Hermin Rosmayanti    Windi Astuti 

NIP. 19680121 199403 2 006    NIM. 1301407019 
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SATUAN LAYANAN  

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Pembahasan :Membuat rencana dan tindak lanjut  

B. Jenis Layanan : Layanan konseling perorangan 

C. Bidang Bimbingan  : Pribadi 

D. Fungsi Layanan  : Pengentasan masalah 

E. Tujuan Layanan  : 

1. Standar kompetensi 

 Klien mampu  mengatasi masalah self esteem rendah akibat pengabaian orang tua 

2. Kompetensi dasar 

Klien mampu  memahami dan mengidentifikasi masalah self esteem rendah akibat 

pengabaian orang tua 

3. Indikator 

Klien mampu menyusun rencana untuk memperlancar pelaksanaan komitmen. 

F. Sasaran Layanan  : DA, IP  

G. Materi Layanan  : - 

H. Metode Layanan: Komunikasi antar pribadi 

I. Waktu dan Tempat   

Hari, Tanggal : Senin 11 Februari 2013 

Tempat : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

J. Pemberi Layanan : Windi Astuti 

K. Alat dan Perlengkapan : Alat dokumentasi 

 

 

 

 

 

L. Rancangan Penelitian : 

Pertemuan/ 

Tahap 

Waktu Pelaksanaan 
Kegiatan 

Pertemuan VI 
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VI 

Tahap Planning 

30 menit Membuat rencana dan tindak lanjut untuk 

memperlancar pelaksanaan komitmen 

 

M. Evaluasi   :  

a. Penilaian proses  : Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi klien dalam 

mengikuti kegiatan layanan konseling perorangan berlangsung. 

b. Penilaian hasil  : Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, 

action (UCA) klien setelah pelaksanaan layanan (terlampir). 

N. Tindak Lanjut  : 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………........................ 

Semarang,      Februari 2013 

Mengetahui, 

Guru Pembimbing     Peneliti 

 

 

Agnes Hermin Rosmayanti    Windi Astuti 

NIP. 19680121 199403 2 006    NIM. 1301407019 
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SATUAN LAYANAN  

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Pembahasan :Membuat rencana dan tindak lanjut  

B. Jenis Layanan : Layanan konseling perorangan 

C. Bidang Bimbingan  : Pribadi 

D. Fungsi Layanan  : Pengentasan masalah 

E. Tujuan Layanan  : 

1. Standar kompetensi 

 Klien mampu  mengatasi masalah self esteem rendah akibat pengabaian orang tua 

2. Kompetensi dasar 

Klien mampu  memahami dan mengidentifikasi masalah self esteem rendah akibat 

pengabaian orang tua 

3. Indikator 

Klien mampu menyusun rencana untuk memperlancar pelaksanaan komitmen. 

F. Sasaran Layanan  : MH, NB 

G. Materi Layanan  : - 

H. Metode Layanan : Komunikasi antar pribadi 

I. Waktu dan Tempat   

Hari, Tanggal : Senin 11 Februari 2013 

Tempat : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

J. Pemberi Layanan : Windi Astuti 

K. Alat dan Perlengkapan : Alat dokumentasi 

 

 

 

 

 

L. Rancangan Penelitian : 

Pertemuan/ 

Tahap 

Waktu Pelaksanaan 
Kegiatan 

Pertemuan VI 
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VI 

Tahap Planning 

30 menit Membuat rencana dan tindak lanjut untuk 

memperlancar pelaksanaan komitmen 

 

M. Evaluasi   :  

a. Penilaian proses  : Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi klien dalam 

mengikuti kegiatan layanan konseling perorangan berlangsung. 

b. Penilaian hasil  : Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, 

action (UCA) klien setelah pelaksanaan layanan (terlampir). 

N. Tindak Lanjut  : 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………........................ 

Semarang,      Februari 2013 

Mengetahui, 

Guru Pembimbing     Peneliti 

 

 

Agnes Hermin Rosmayanti    Windi Astuti 

NIP. 19680121 199403 2 006    NIM. 1301407019 
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SATUAN LAYANAN  

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik Pembahasan :Membuat rencana dan tindak lanjut  

B. Jenis Layanan : Layanan konseling perorangan 

C. Bidang Bimbingan  : Pribadi 

D. Fungsi Layanan  : Pengentasan masalah 

E. Tujuan Layanan  : 

1. Standar kompetensi 

 Klien mampu  mengatasi masalah self esteem rendah akibat pengabaian orang tua 

2. Kompetensi dasar 

Klien mampu  memahami dan mengidentifikasi masalah self esteem rendah akibat 

pengabaian orang tua 

3. Indikator 

Klien mampu menyusun rencana untuk memperlancar pelaksanaan komitmen. 

F. Sasaran Layanan  : RS, SA 

G. Materi Layanan  : - 

H. Metode Layanan : Komunikasi antar pribadi 

I. Waktu dan Tempat   

Hari, Tanggal : Senin 11 Februari 2013 

Tempat : Ruang BK SMP N 13 Semarang 

J. Pemberi Layanan : Windi Astuti 

K. Alat dan Perlengkapan : Alat dokumentasi 

 

 

 

 

 

L. Rancangan Penelitian : 

Pertemuan/ 

Tahap 

Waktu Pelaksanaan 
Kegiatan 

Pertemuan VI 
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VI 

Tahap Planning 

30 menit Membuat rencana dan tindak lanjut untuk 

memperlancar pelaksanaan komitmen 

 

M. Evaluasi   :  

a. Penilaian proses  : Mengamati sejauh mana keaktifan dan partisipasi klien dalam 

mengikuti kegiatan layanan konseling perorangan berlangsung. 

b. Penilaian hasil  : Memberikan pertanyaan tentang understanding, comfortable, 

action (UCA) klien setelah pelaksanaan layanan (terlampir). 

N. Tindak Lanjut  : 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………........................ 

Semarang,      Februari 2013 

Mengetahui, 

Guru Pembimbing     Peneliti 

 

 

Agnes Hermin Rosmayanti    Windi Astuti 

NIP. 19680121 199403 2 006    NIM. 1301407019 
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PROGRAM MINGGUAN 
PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 
• Satuan Layanan (SATLAN) 

• Satuan Kegiatan Pendukung (SATKUNG) 
 

 
 
 

No. Hari/Tanggal Waktu Sasaran 
Keg 

Keg. Lay/  
Pendukung 

Materi Layanan Alat Bantu Tempat Pelaksana Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Rabu, 16 

Januari 2013 
09.00-
09.30 
WIB 

Konseli I 
(DA) 

Konseling 
perorangan 

 

Pertemuan ini adalah tahap 
pembinaan hubungan baik 
(involvement)  yang 
merupakan tahap 
pengidentifikasian masalah 

Alat 
dokumen-

tasi 
 
 

Ruang 
BK 

Peneliti Pertemuan 
pertama 
pemberian 
treatment 

2. Rabu, 16 
Januari 2013 

09.00-
09.30 
WIB 

Konseli 
II 

(IP) 

Konseling 
perorangan 

 

Pertemuan ini adalah tahap 
pembinaan hubungan baik 
(involvement)  yang 
merupakan tahap 
pengidentifikasian masalah 

Alat 
dokumen-

tasi 

Ruang 
BK 

Peneliti Pertemuan 
pertama 
pemberian 
treatment 

3. Kamis, 17 
Januari 2013 

08.00-
08.30 
WIB 

Konseli 
III 

(MH) 

Konseling 
perorangan 

 

Pertemuan ini adalah tahap 
pembinaan hubungan baik 
(involvement)  yang 
merupakan tahap 
pengidentifikasian masalah 

Alat 
dokumen-

tasi  

Ruang 
BK 

Peneliti Pertemuan 
pertama 
pemberian 
treatment 

4. Kamis, 17 
Januari 2013 

08.00-
08.30 
WIB 

Konseli 
IV 

(NB) 

Konseling 
perorangan 

 

Pertemuan ini adalah tahap 
pembinaan hubungan baik 
(involvement)  yang 
merupakan tahap 
pengidentifikasian masalah 

Alat 
dokumen-

tasi  

Ruang 
BK 

Peneliti Pertemuan 
pertama 
pemberian 
treatment 

SEKOLAH  :  SMP N 13 Semarang 
PENELITI        :  Windi Astuti 

MINGGU                : III  dan IV Bulan Januari 
PERTEMUAN        : I (Pertama), II (Kedua) dan III (ketiga)
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5. Jumat, 18 
Februari 2013 

09.30- 
10.00 
WIB 

Konseli 
V 

(RS) 

Konseling 
perorangan 

 

Pertemuan ini adalah tahap 
pembinaan hubungan baik 
(involvement)  yang 
merupakan tahap 
pengidentifikasian masalah 

Alat 
dokumen-

tasi  

Ruang 
BK 

Peneliti Pertemuan 
pertama 
pemberian 
treatment 

6. Jumat, 18 
Februari 2013 

10.00-
10.30 
WIB 

Konseli 
VI 

(SA) 

Konseling 
perorangan 

 

Pertemuan ini adalah tahap 
pembinaan hubungan baik 
(involvement)  yang 
merupakan tahap 
pengidentifikasian masalah 

Alat 
dokumen-

tasi  

Ruang 
BK 

Peneliti Pertemuan 
pertama 
pemberian 
treatment 

7. Senin, 21 
Januari 2013 

11.00-
11.30 
WIB 

Konseli I 
(DA) 

Konseling 
perorangan 

 

Pada pertemuan ini klien 
diajak untuk 
mengungkapkan segala 
kebutuhan dan keinginan 
klien. 

Alat 
dokumen 

Ruang 
BK 

Peneliti Pertemuan 
kedua 
pemberian 
treatment 

8 Senin, 21 
Januari 2013 

11.30-
12.00 
WIB 

Konseli 
II 

(IP) 

Konseling 
perorangan 

 

Pada pertemuan ini klien 
diajak untuk 
mengungkapkan segala 
kebutuhan dan keinginan 
klien. 

Alat 
dokumen 

Ruang 
BK 

Peneliti Pertemuan 
kedua 
pemberian 
treatment 

9 Senin, 21 
Januari 2013 

12.00-
12.30 
WIB 

Konseli 
III 

(MH) 

Konseling 
perorangan 

Pada pertemuan ini klien 
diajak untuk 
mengungkapkan segala 
kebutuhan dan keinginan 
klien. 

Alat 
dokumen 

Ruang 
BK 

Peneliti Pertemuan 
kedua 
pemberian 
treatment 

10 Selasa, 22 
Januari 2013 

11.00-
11.30 
WIB 

Konseli 
IV 

(NB) 

Konseling 
perorangan 

 

Pada pertemuan ini klien 
diajak untuk 
mengungkapkan segala 
kebutuhan dan keinginan 
klien. 

Alat 
dokumen 

Ruang 
BK 

Peneliti Pertemuan 
kedua 
pemberian 
treatment 

11 Selasa, 22 
Januari 2013 

11.30-
12.00 
WIB 

Konseli 
V 

(RS) 

Konseling 
perorangan 

 

Pada pertemuan ini klien 
diajak untuk 
mengungkapkan segala 
kebutuhan dan keinginan 
klien. 

Alat 
dokumen 

Ruang 
BK 

Peneliti Pertemuan 
kedua 
pemberian 
treatment 
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12 Selasa, 22 
Januari 2013 

12.00-
12.30 
WIB 

Konseli 
VI 

(SA) 

Konseling 
perorangan 

Pada pertemuan ini klien 
diajak untuk 
mengungkapkan segala 
kebutuhan dan keinginan 
klien. 

Alat 
dokumen 

Ruang 
BK 

Peneliti Pertemuan 
kedua 
pemberian 
treatment 

13 Rabu, 23 
Januari 2013 

12.15-
12.50 
WIB 

Konseli  
I 

(DA) 

Konseling 
perorangan 

Mendiskusikan kebutuhan 
dan keinginan klien serta 
persepsi klien terhadap 
kebutuhannya untuk 
kemudian klien diajak 
untuk membuat komitmen 
dalam rangka pemenuhan 
kebutuhannya. 

Alat 
dokumen 

Ruang 
BK 

Peneliti Pertemuan 
kedua 
pemberian 
treatment 

14 Rabu, 23 
Januari 2013 

13.00-
13.35 
WIB 

Konseli  
II 

(IP) 

Konseling 
perorangan 

Mendiskusikan kebutuhan 
dan keinginan klien serta 
persepsi klien terhadap 
kebutuhannya untuk 
kemudian klien diajak 
untuk membuat komitmen 
dalam rangka pemenuhan 
kebutuhannya. 

Alat 
dokumen 

Ruang 
BK 

Peneliti Pertemuan 
kedua 
pemberian 
treatment 

15 Jumat, 25 
Januari 2013 

09.00- 
09.35 
WIB 

Konseli  
III 

(MH) 

Konseling 
perorangan 

Mendiskusikan kebutuhan 
dan keinginan klien serta 
persepsi klien terhadap 
kebutuhannya untuk 
kemudian klien diajak 
untuk membuat komitmen 
dalam rangka pemenuhan 
kebutuhannya. 

Alat 
dokumen 

Ruang 
BK 

Peneliti Pertemuan 
kedua 
pemberian 
treatment 

16 Jumat, 25 
Januari 2013 

09.45- 
10.20 
WIB 

Konseli  
IV 

(NB) 

Konseling 
perorangan 

Mendiskusikan kebutuhan 
dan keinginan klien serta 
persepsi klien terhadap 
kebutuhannya untuk 
kemudian klien diajak 
untuk membuat komitmen 
dalam rangka pemenuhan 

Alat 
dokumen 

Ruang 
BK 

Peneliti Pertemuan 
kedua 
pemberian 
treatment 
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kebutuhannya. 
17 Sabtu, 26 

Januari 2013 
11.00- 
11.35 
WIB 

Konseli  
V 

(RS) 

Konseling 
perorangan 

Mendiskusikan kebutuhan 
dan keinginan klien serta 
persepsi klien terhadap 
kebutuhannya untuk 
kemudian klien diajak 
untuk membuat komitmen 
dalam rangka pemenuhan 
kebutuhannya. 

Alat 
dokumen 

Ruang 
BK 

Peneliti Pertemuan 
kedua 
pemberian 
treatment 

18 Sabtu, 26 
Januari 2013 

11.45- 
12.20 
WIB 

Konseli  
VI 

(MH) 

Konseling 
perorangan 

Mendiskusikan kebutuhan 
dan keinginan klien serta 
persepsi klien terhadap 
kebutuhannya untuk 
kemudian klien diajak 
untuk membuat komitmen 
dalam rangka pemenuhan 
kebutuhannya. 

Alat 
dokumen 

Ruang 
BK 

Peneliti Pertemuan 
kedua 
pemberian 
treatment 

 
Semarang,          Januari 2013 

Konselor                Peneliti 
 
 
 
Agnes Hermin Rosmayanti, S.Pd             Windi Astuti 
NIP. 19680121 199403 2 006             NIM. 1301407019 
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PROGRAM MINGGUAN 
PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 
• Satuan Layanan (SATLAN) 

• Satuan Kegiatan Pendukung (SATKUNG) 
 

 
 

No. Hari/Tanggal Waktu Sasaran 
Keg 

Keg. Lay/  
Pendukung 

Materi Layanan Alat Bantu Tempat Pelaksana Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Senin, 28 

Januari 2013 
12.15-
12.45 
WIB 

Konseli I 
(DA) 

Konseling 
perorangan 

 

Pada pertemuan ini, klien 
diminta untuk 
mengutarakan usaha apa 
saja yang sudah dilakukan 
klien dalam memenuhi 
kebutuhannya agar 
permasalahannya bisa 
terselesaikan. 

Alat 
dokumen-

tasi 
 
 

Ruang 
BK 

Peneliti Pertemuan 
pertama 
pemberian 
treatment 

2. Senin, 28 
Januari 2013 

12.50-
13.20 
WIB 

Konseli 
II 

(IP) 

Konseling 
perorangan 

 

Pada pertemuan ini, klien 
diminta untuk 
mengutarakan usaha apa 
saja yang sudah dilakukan 
klien dalam memenuhi 
kebutuhannya agar 
permasalahannya bisa 
terselesaikan. 

Alat 
dokumen-

tasi 

Ruang 
BK 

Peneliti Pertemuan 
pertama 
pemberian 
treatment 

3. Selasa, 19 
Januari 2013 

12.15-
12.45 
WIB 

Konseli 
III 

(MH) 

Konseling 
perorangan 

 

Pada pertemuan ini, klien 
diminta untuk 
mengutarakan usaha apa 
saja yang sudah dilakukan 

Alat 
dokumen-

tasi  

Ruang 
BK 

Peneliti Pertemuan 
pertama 
pemberian 
treatment 

SEKOLAH  :  SMP N 13 Semarang 
PENELITI        :  Windi Astuti 

MINGGU                : V Bulan Januari 
PERTEMUAN        : IV (keempat) dan V (kelima)
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klien dalam memenuhi 
kebutuhannya agar 
permasalahannya bisa 
terselesaikan. 

4. Selasa, 19 
Januari 2013 

12.50-
13.20 
WIB 

Konseli 
IV 

(NB) 

Konseling 
perorangan 

 

Pada pertemuan ini, klien 
diminta untuk 
mengutarakan usaha apa 
saja yang sudah dilakukan 
klien dalam memenuhi 
kebutuhannya agar 
permasalahannya bisa 
terselesaikan. 

Alat 
dokumen-

tasi  

Ruang 
BK 

Peneliti Pertemuan 
pertama 
pemberian 
treatment 

5. Rabu, 30 
Januari 2013 

11.30- 
12.00 
WIB 

Konseli 
V 

(RS) 

Konseling 
perorangan 

 

Pada pertemuan ini, klien 
diminta untuk 
mengutarakan usaha apa 
saja yang sudah dilakukan 
klien dalam memenuhi 
kebutuhannya agar 
permasalahannya bisa 
terselesaikan. 

Alat 
dokumen-

tasi  

Ruang 
BK 

Peneliti Pertemuan 
pertama 
pemberian 
treatment 

6. Rabu, 30 
Januari 2013 

12.10-
12.40 
WIB 

Konseli 
VI 

(SA) 

Konseling 
perorangan 

 

Pada pertemuan ini, klien 
diminta untuk 
mengutarakan usaha apa 
saja yang sudah dilakukan 
klien dalam memenuhi 
kebutuhannya agar 
permasalahannya bisa 
terselesaikan. 

Alat 
dokumen-

tasi  

Ruang 
BK 

Peneliti Pertemuan 
pertama 
pemberian 
treatment 
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7. Kamis, 31 
Januari 2013 

12.15-
12.45 
WIB 

Konseli I 
(DA) 

Konseling 
perorangan 

 

Mengevaluasi keefektifan 
usaha atau tindakan klien 
dalam memenuhi 
kebutuhannya. 

Alat 
dokumen 

Ruang 
BK 

Peneliti Pertemuan 
kedua 
pemberian 
treatment 

8 Kamis, 31 
Januari 2013 

12.50-
13.20 
WIB 

Konseli 
II 

(IP) 

Konseling 
perorangan 

 

Mengevaluasi keefektifan 
usaha atau tindakan klien 
dalam memenuhi 
kebutuhannya. 

Alat 
dokumen 

Ruang 
BK 

Peneliti Pertemuan 
kedua 
pemberian 
treatment 

9 Jumat, 1 
Februari 2013 

09.15-
09.45 
WIB 

Konseli 
III 

(MH) 

Konseling 
perorangan 

 

Mengevaluasi keefektifan 
usaha atau tindakan klien 
dalam memenuhi 
kebutuhannya. 

Alat 
dokumen 

Ruang 
BK 

Peneliti Pertemuan 
kedua 
pemberian 
treatment 

10 Jumat, 1 
Februari 2013 

09.50-
10.20 
WIB 

Konseli 
IV 

(NB) 

Konseling 
perorangan 

 

Mengevaluasi keefektifan 
usaha atau tindakan klien 
dalam memenuhi 
kebutuhannya. 

Alat 
dokumen 

Ruang 
BK 

Peneliti Pertemuan 
kedua 
pemberian 
treatment 

11 Sabtu, 2 
Februari 2013 

08.30-
09.00 
WIB 

Konseli 
V 

(RS) 

Konseling 
perorangan 

 

Mengevaluasi keefektifan 
usaha atau tindakan klien 
dalam memenuhi 
kebutuhannya. 

Alat 
dokumen 

Ruang 
BK 

Peneliti Pertemuan 
kedua 
pemberian 
treatment 

12 Sabtu, 2 
Februari 2013 

09.10-
09.40 
WIB 

Konseli 
VI 

(SA) 

Konseling 
perorangan 

 

Mengevaluasi keefektifan 
usaha atau tindakan klien 
dalam memenuhi 
kebutuhannya. 

Alat 
dokumen 

Ruang 
BK 

Peneliti Pertemuan 
kedua 
pemberian 
treatment 

 
Semarang,          Januari 2013 

Konselor                Peneliti 
 
 
 
Agnes Hermin Rosmayanti, S.Pd             Windi Astuti 
NIP. 19680121 199403 2 006             NIM. 1301407019 
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PROGRAM MINGGUAN 
PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 
• Satuan Layanan (SATLAN) 

• Satuan Kegiatan Pendukung (SATKUNG) 
 
 
 

No. Hari/Tanggal Waktu Sasaran 
Keg 

Keg. Lay/  
Pendukung 

Materi Layanan Alat Bantu Tempat Pelaksana Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Senin, 11 

Februari 2013 
09.15-
09.45 
WIB 

Konseli I 
(DA) 

Konseling 
perorangan 

 

Membuat rencana dan 
tindak lanjut 

Alat 
dokumen-

tasi 
 
 

Ruang 
BK 

Peneliti Pertemuan 
pertama 
pemberian 
treatment 

2. Senin, 11 
Februari 2013 

09.50-
10.20 
WIB 

Konseli 
II 

(IP) 

Konseling 
perorangan 

 

Membuat rencana dan 
tindak lanjut 

Alat 
dokumen-

tasi 

Ruang 
BK 

Peneliti Pertemuan 
pertama 
pemberian 
treatment 

3. Selasa, 12 
Februari 2013 

09.15-
09.45 
WIB 

Konseli 
III 

(MH) 

Konseling 
perorangan 

 

Membuat rencana dan 
tindak lanjut 

Alat 
dokumen-

tasi  

Ruang 
BK 

Peneliti Pertemuan 
pertama 
pemberian 
treatment 

4. Selasa, 12 
Februari 2013 

09.15-
09.45 
WIB 

Konseli 
IV 

(NB) 

Konseling 
perorangan 

 

Membuat rencana dan 
tindak lanjut 

Alat 
dokumen-

tasi  

Ruang 
BK 

Peneliti Pertemuan 
pertama 
pemberian 
treatment 

5. Rabu, 13 
Februari 2013 

09.15-
09.45 
WIB 

Konseli 
V 

(RS) 

Konseling 
perorangan 

 

Membuat rencana dan 
tindak lanjut 

Alat 
dokumen-

tasi  

Ruang 
BK 

Peneliti Pertemuan 
pertama 
pemberian 
treatment

6. Rabu, 13 
Februari 2013 

09.15-
09.45 
WIB 

Konseli 
VI 

(SA) 

Konseling 
perorangan 

 

Membuat rencana dan 
tindak lanjut 

Alat 
dokumen-

tasi  

Ruang 
BK 

Peneliti Pertemuan 
pertama 
pemberian 

SEKOLAH  :  SMP N 13 Semarang 
PENELITI        :  Windi Astuti 

MINGGU                : II Bulan Februari 
PERTEMUAN        : VI (keenam)
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treatment 

 
Semarang,          Januari 2013 

Konselor                Peneliti 
 
 
 
 
Agnes Hermin Rosmayanti, S.Pd             Windi Astuti 
NIP. 19680121 199403 2 006             NIM. 1301407019 
 


