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ABSTRAK 

 

Aida, 2019. “Konseling Kelompok Cognitive Behaviour Dengan Teknik 

Cognitive Restructuring dan Problem Solving Untuk Mereduksi 

Kecemasan Mahasiswi”. Tesis. Pascasarjana. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing 1 Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd., Kons. 

Pembimbing 2 Dr. Awalya, M.Pd 

 

Kata Kunci : konseling kelompok cognitive behaviour, kecemasan, cognitive  

 restructuring, problem solving. 

 

 

Kecemasan umumnya pernah dialami oleh setiap orang. Kecemasan 

timbul karena rasa takut atau khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi, 

terdapat hubungan terbalik antara kecemasan dengan prestasi akademik, yaitu jika 

kecemasan meningkat maka prestasi akademik menurun sehingga akan 

menghambat pencapaian belajar baik akademik maupun non akademik. Seorang 

mahasiswi akademi kebidanan merupakan calon bidan profesional yang akan 

melaksanakan asuhan kebidanan. Salah satu penyebab kecemasan pada mahasiswi 

kebidanan yaitu ketika melakukan praktik klinik. Tujuan dari penelitian ini yaitu 

untuk menganalisis keefektifan konseling kelompok cognitive behaviour dengan 

teknik cognitive restructuring dan problem solving untuk mereduksi kecemasan 

mahasiswi ketika menghadapi praktik klinik. 

Penelitian ini menggunakan randomized pretest-posttest comparison 

group design. Subyek penelitian ini dipilih dengan teknik proposive sampling 

yang berjumlah 18 orang dari 58 orang mahasiswi akademi kebidanan Abdi 

Husada. Penempatan subyek pada kelompok A, B dan C dilakukan secara random 

asigment yang masing-masing anggota berjumlah 6 orang mahasiswi. Analisis 

penelitian ini menggunakan uji ANOVA dan paired sample t Test dengan bantuan 

IMB SPSS 23. 

Hasil uji ANOVA dan paired sample t Test menunjukan bahwa bahwa 

konseling kelompok cognitive behaviour dengan teknik cognitive restructuring, 

problem solving dan gabungan keduanya efektif dalam mereduksi kecemasan 

mahasiswi dan ketiga teknik tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dalam 

mereduksi kecemasan mahasiswi.  

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan bagi konselor, hendaknya lebih 

memperhatikan kecemasan mahasiswi. Hal ini dilakukan agar kegiatan belajar 

mahasiswi berjalan dengan baik, pada saat pelajaran dikampus ataupun pada saat 

melakukan praktik klinik. Program intervensi yang dilakukan peneliti bisa 

dijadikan rekomendasi untuk mereduksi kecemasan mahasiswi. Bagi peneliti 

selanjutnya, bisa menggunakan populasi yang heterogen untuk mampu 

membuktikan keefektifan konseling kelompok  dengan teknik cognitive 

restructuring dan problem solving.   
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ABSTRACT 

 

Aida, 2019. “Cognitive Behavior Group Counseling with Cognitive Restructuring 

and Problem Solving Techniques to Reduce Female University Students’ 

Anxiety”. Thesis. Graduate Program. Universitas Negeri Semarang. 

Adviser 1 Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd., Kons. Adviser 2 Dr. 

Awalya, M.Pd. 

 

Keywords: cognitive behavior group counseling, anxiety, cognitive restructuring, 

problem solving 

 

 Anxiety arises because of fear or worry about something which has not 

happened yet. Anxiety contributes impact on academic achievement, namely 

when anxiety increases, academic achievement gets decreased. Therefore, it 

would obstruct both academic and non-academic achievement. Midwifery 

students are the candidate of professional midwives who will carry out midwifery 

care. One reason causing anxiety on the midwifery students is when they are 

doing clinical clerkship. 

 This study used randomize pretest-posttest comparison group design. The 

subjects involved were chosen by using purposive sampling amounted to 18 

people of 58 students of Akademi Kebidanan Abdi Husada. They were assigned 

to group A, B, and C through random assignment with 6 students for each group. 

For more, the researchers analyzed their data by using ANOVA test and paired 

sample t test in IMB SPSS 23. 

 The results of ANOVA and paired sample t test showed that cognitive 

behavior group counseling with cognitive restructuring technique, problem 

solving technique and the combination of cognitive restructuring and problem 

solving techniques were effective to reduce female students’ anxiety. Further, 

cognitive restructuring and problem solving techniques combination was more 

effective to reduce the students’ anxiety than the use of cognitive restructuring 

technique or problem solving technique only. 

 Based on these findings, counselors are suggested to use the intervention 

of cognitive behavior group counseling with cognitive restructuring and problem 

techniques to reduce female students’ anxiety. Moreover, the future researchers 

are recommended to choose various gender as the subjects of the study in order to 

prove the effectiveness of cognitive behavior group counseling with cognitive 

restructuring and problem solving techniques. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kecemasan umumnya pernah dialami oleh setiap orang. Kecemasan 

timbul karena rasa takut atau khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi. 

Kecemasan merupakan suatu perasaan subjektif mengenai ketegangan mental 

yang menggelisahkan sebagai reaksi umum dari ketidakmampuan mengatasi suatu 

masalah atau tidak adanya rasa aman. Menurut Hawari (2006) kecemasan adalah 

gangguan alam perasaan (affective) yang ditandai dengan perasaan ketakutan atau 

kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan. Yusuf (2009) mengemukakan 

bahwa anxiety (cemas) merupakan ketidakberdayaan neurotik, rasa tidak aman, 

tidak matang, dan kekurangmampuan dalam menghadapi tuntutan realitas 

(lingkungan), kesulitan dan tekanan kehidupan sehari-hari. Lubis (2009:14) 

menjelaskan bahwa kecemasan adalah tanggapan dari sebuah ancaman nyata 

ataupun khayal. Individu mengalami kecemasan karena adanya ketidakpastian 

dimasa mendatang. Kecemasan merupakan suatu keadaan aprehensi atau keadaan 

khawatir yang mengeluhkan bahwa suatu yang buruk akan segera terjadi. Banyak 

yang dapat menimbulkan kecemasan, misalnya, ujian, kesehatan, relasi sosial, 

karier, relasi internasional dan kondisi lingkungan adalah beberapa hal yang 

menjadi sumber kekhawatiran (Hidayati, 2008). Menurut Loekmono (Yuniasanti, 

2010) kecemasan adalah respon takut terhadap suatu situasi.  
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Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

kecemasan merupakan perasaan takut atau khawatir sesuatu yang buruk akan 

terjadi di masa yang akan datang. Padahal hal tersebut belum tentu terjadi.  

Nadeem et al. (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

kecemasan memberi dampak yang sangat tinggi pada prestasi akademik, terdapat 

hubungan terbalik antara kecemasan dengan prestasi akademik, yaitu jika 

kecemasan meningkat maka prestasi akademik menurun. Kecemasan 

menyebabkan kesulitan mengontrol perhatian, memori dan konsentrasi, sehingga 

menyebabkan kinerja akademik yang rendah (Nadem et al., 2012). Kecemasan 

juga menurunkan kemampuan problem solving pada mahasiswi (Moscaritolo, 

2009).  

Pendidikan praktik klinik merupakan bagian besar dalam pelaksanaan 

pembelajaran di program studi diploma III kebidanan sebagai pendidikan jenjang 

vokasional dengan perbandingan bobot pembelajaran praktik sebanyak 60% dan 

pembelajaran teori sebanyak 40% (Kementerian Kesehatan RI, 2011). Dalam 

pendidikan klinik, kecemasan yang tinggi akan menurunkan kualitas pengalaman 

klinik. Kecemasan sering dialami mahasiswi ketika berada di pendidikan klinik 

(Watmough & Flyn, 2012), kejadiannya lebih tinggi dibandingkan dengan 

kecemasan di dalam lingkungan kelas (Melincavage, 2011). Menurut 

Melincavage (2011), kecemasan merupakan penghambat mayor pembelajaran di 

klinik, yang menyebabkan mahasiswi tidak mampu bekerja dengan baik. Kondisi 

cemas merupakan penyebab mahasiswi berspekulasi menyiapkan tugas atau 

pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh pembimbing atau penguji 
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menyebabkan superficial learning (Al Kadri et al., 2010). Hasil penelitian Sharon 

Melincavage (2011:788) menjelaskan ketika kecemasan yang dialami oleh 

mahasiswi keperawatan menurun pembelajaran praktik di klinik dapat meningkat 

dan mengurangi siswa yang tidak menyelesaikan pembelajaran.  

Hasil penelitian Malfasari dan Erlin (2017: 444) menjelaskan mahasiswi 

keperawatan sering mengalami kecemasan pada saat pertama kali melakukan 

praktik klinik, dan ada pula yang mengalami ansietas walaupun sudah beberapa 

kali melakukan praktik klinik di rumah sakit. Hasil penelitian Utami dan Afifah 

(2010:1) menunjukan mayoritas mahasiswi FIK UI angkatan 2010 yakni sebesar 

75,5% mengalami kecemasan sedang dan 24,5% m engalami kecemasan ringan 

pada saat melakukan tindakan invasif ketika  menjalani praktik keperawatan di 

lahan praktik. Penelitian Nelwati (2012) menunjukan 49% mahasiswa program 

Ners menyatakan lingkungan belajar klinik buruk dan 56,5% mahasiswa program 

Ners memiliki tingkat kecemasan sedang. Melincavage (2011) dalam 

penelitiannya pada mahasiswa Ners menyebutkan bahwa ketika kecemasan 

meningkat pembelajaran dalam setting klinik menurun.  

Wawancara dengan beberapa mahasiswi di Akbid Abdi Husada Semarang 

tingkat I dan II memperoleh informasi tentang praktik klinik, mereka berpendapat 

bahwa praktik klinik menimbulkan kecemasan pada mahasiswi. Untuk mahasiswi 

tingkat I belum pernah praktik klinik, tetapi ketika di tanya tentang praktik klinik 

mereka merasa takut, cemas, khawatir. Mereka cemas tidak bisa praktik dengan 

baik, takut di marahi pembimbing ketika salah, cemas dengan lingkungan klinik 

dan cemas karena mendengar cerita dari kakak tingkat tentang pengalaman 
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praktik klinik yang tidak mengenakan. Untuk mahasiswi tingkat II sudah pernah 

satu kali praktik di klinik, mereka juga mengaku cemas pada saat praktik di klinik. 

Dan rasa cemas itu memperngaruhi kinerja mereka pada saat praktik. Karena 

cemas ada mahasiswi yang menjatuhkan pasien dari kursi roda, ada juga yang 

salah mengaplikasikan alat oksigen. Hasil wawancara dengan dosen bimbingan 

konseling yang mengajar di Akbid Abdi Husada di jelaskan bahwa mahasiswa 

mengalami kecemasan ketika menghadapi praktik klinik, karena cemas ada 

mahasiswi praktik yang meminta untuk pindah ke tempat praktik yang lain, 

karena di tempat praktik sebelumnya merasa sangat cemas dan tidak mau untuk 

melaksanakan praktik klinik. 

Beck dan Burns (dalam Corey, 2013: 396) mengemukakan bahwa salah 

satu masalah menurut teori konseling yang berorientasi kognitif disebabkan 

adanya gangguan pada sistem kognitif yang berupa distorsi kognitif atau 

kekacauan kognitif. Dobson (2009) menjelaskan bahwa terapi kognitif perilaku 

sebagai suatu pendekatan yang memperlihatkan perubahan kognisi dan tingkah 

laku. Dobson (2009) membagi terapi kognitif perilaku menjadi tiga berdasarkan 

fokus tujuan terapi, yaitu (1) cognitive restructuring, yang bertujuan untuk 

menimbulkan pola pikir yang adaptif. (2) coping skills therapies, bertujuan untuk 

membantu individu menghadapi berbagai macam situasi penuh stress, dan (3) 

problem solving therapies, menekankan pengembangan strategi umum untuk 

menghadapi berbagai macam masalah pribadi dan menekankan pentingnya 

kolaborasi aktif antara klien dan terapis dalam perencanaan treatment. Oleh sebab 

itu, penelitian ini akan mencoba mereduksi kecemasan mahasiswi dengan teknik 
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dalam layanan konseling yaitu konseling kelompok cognitive behaviour therapy 

(CBT) dengan teknik Cognitive restructuring dan Problem solving. 

Cognitive restructuring adalah sebuah teknik yang lahir dari terapi 

kognitif dan biasanya dikaitkan karya Albert Ellis, aaron Beck, dan Don 

Meichenbaum. Kadang – kadang teknik ini disebut correcting cognitive distortis 

(mengoreksi distorsi kognitif). Cognitive restructuring melibatkan penerapan 

prinsip – prinsip belajar pada pikiran. Teknik ini dirancang untuk membantu 

mencapai respons emosional yang lebih baik dengan mengubah kebiasaan 

penilaian habitual sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terbias (Dombeck & 

Wells-Moran, 2014). Biasanya, konselor menggunakan cognitive restructuring 

dengan klien yang membutuhkan bantuan untuk mengganti pikiran yang 

interpretasi negatif dengan pikiran dan tindakan yang lebih positif (Efrord, 2016). 

Karena pikiran positif menghadirkan kebahagiaan, suka cita, kesehatan, serta 

kesuksesan dalam setiap situasi dan tindakan (Awalya, 2012 : 68). Hasil 

penelitian Olubusayo (2014) meunjukan bahwa teknik cognitive restructuring 

efektif dalam mengurangi kecemasan terhadap pelajaran matematika pada siswa 

SMP. Penelitian Dumitrache (2014) menyebutkan bahwa teknik cognitive 

restructuring menurunkan kecemasan secara signifikan baik untuk kecemasan 

global maupun komponennya pada pasien gigi.  

Hasil penelitian Kivi (2015) menunjukan bahwa teknik cognitive 

restructuring mengurangi kecemasan siswa saat menghadapi tes. Selanjutnya 

penelitian Fernandez (2017) menyebutkan bahwa teknik behavioral action dan 

cognitive restructuring efektif mengurangi intensitas respon kecemasan. Hasil 
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penelitian Nia (2014) menunjukan bahwa teknik cognitive restructuring lebih 

efektif untuk menurunkan kecemasan siswa dibanding teknik terapi pikiran. 

Shikatani (2014) dalam penelitianya menunjukan bahwa teknik cognitive 

restructuring menyebabkan berkurangnya PEP dan membaiknya keadaan 

(termasuk mengurangi kecemasan). Penelitian Norton (2016) menyebutkan bahwa 

teknik cognitive restructuring efektif dalam menurunkan kecemasan sosial, 

namun tidak lebih efektif dibandingkan teknik imagery rescripting.  

Dari beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa teknik cognitive 

restructuring efektif dalam mereduksi kecemasan, begitu juga dengan yang di 

kombinasikan dengan teknik lain. Namun terdapat juga penelitian yang 

menyebutkan bahwa teknik cognitive restructuring hanya berguna untuk 

fleksibilitas kognitif yang baik, dan kurang efektif untuk fleksibilitas kognitif 

yang buruk seperti kecemasan (Johnco, 2014). Selain itu hasil penelitian diatas 

menyebutkan bahwa teknik cognitive restructuring efektif untuk mereduksi 

kecemasan menghadapi pelajaran matematika pada siswa SMP, kecemasan siswa 

pada saat tes, kecemasan pasien gigi dan kecemasan sosial namun belum pada 

kecemasan mahasiswi ketika menghadapi praktik klinik. Hal tersebut menunjukan 

bahwa teknik cognitive restructuring masih berpotensi untuk dilakukan penelitian 

lanjutan terutama dalam mereduksi kecemasan mahasiswi ketika menghadapi 

praktik klinik.  

Teknik problem solving adalah strategi perilaku kognitif yang 

mengajarkan individu cara untuk menangani masalah dalam kehidupan sehari – 

hari yang tujuan utamanya adalah untuk mengudentifikasi solusi yang paling 
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efektif untuk masalah dan memberikan pelatihan sistematis dalam ketrampilan 

kognitif dan perilaku sehingga klien dapat menerapkannya serta dapat mengatasi 

secara efektif dengan berbagai permasalahan (Corey, 2012).  Cormier, dkk (2009) 

menjelaskan bahwa problem solving sebagai proses kognitif, afektif, dan perilaku 

melalui seorang atau kelompok mencoba untuk mengidentifikasi, menmukan, atau 

menciptakan cara yang efektif untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi.  

Hasil penelitian Olabisi (2014) menyebutkan bahwa teknik problem 

solving efektif dalam mengurangi tingkat kecemasan tes siswa. Selanjutnya 

penelitian Ramirez (2016) menjelaskan bahwa teknik problem solving efektif 

mereduksi kecemasan terhadap pelajaran matematika. Hasil penelitian Munoz 

(2016) menunjukan bahwa teknik problem solving efektif mengurangi kecemasan 

dalam teknologi. Connel (2010) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa teknik 

problem solving efektif mengurangi kecemasan pada anak – anak. Selanjutnya 

penelitian Arif (2017) menunjukan bahwa teknik problem solving efektif 

mereduksi kecemasan menghadapi ujian sekolah. Hasil penelitian Habibi,dkk 

(2018) menjelaskan bahwa teknik problem solving efektif untuk mengurangi 

tingkat kecemasan, stress dan depresi pada ibu – ibu yang memiliki anak 

berkebutuhan khusus.  

Dari beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa teknik problem solving 

efektif dalam mereduksi kecemasan, begitu juga dengan yang di kombinasikan 

dengan teknik lain. Namun terdapat juga penelitian yang menyebutkan bahwa 

teknik problem solving  hanya efektif dalam mereduksi kecemasan pada mata 

pelajaran matematika, tetapi kurang efektif dalam mereduksi kecemasan terhadap 
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guru matematika (Mokhtarifar, 2017). Selain itu Dari beberapa hasil penelitian 

diatas teknik problem solving disebutkan efektif dalam mereduksi kecemasan tes 

siswa, kecemasan terhadap pelajaran matematika, kecemasan dalam teknologi, 

kecemasan pada anak – anak, kecemasan pada ibu – ibu yang memiliki anak 

berkebutuhan khusus, namun belum pada kecemasan mahasiswi ketika 

menghadapi praktik klinik. Hal tersebut menunjukan bahwa teknik problem 

solving masih berpotensi untuk dilakukan penelitian lanjutan terutama dalam 

mereduksi kecemasan mahasiswi ketika menghadapi praktik klinik.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dipandang perlu untuk meneliti 

keefektifan konseling kelompok dengan menggunakan teknik cognitive 

restructuring dan problem solving untuk mereduksi kecemasan mahasiswi  

akademi kebidanan saat menghadapi praktik klinik.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang diatas, maka permasalahan 

yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Ada sebagian mahasiswi yang mengalami kecemasan ketika menghadapi 

praktik klinik. 

2) Kecemasan ketika praktik klinik mengakibatkan kinerja mahasiswi tidak 

maksimal dan membahayakan pasien 

3) Kebutuhan akan ketersediaan layanan yang efektif untuk mereduksi 

kecemasan mahasiswi 

4) Layanan konseling yang diberikan belum optimal 
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1.3 Cakupan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan 

diatas, maka pembatasan masalah pada tesis ini adalah memfokuskan pada 

keefektifan konseling kelompok dengan teknik cognitive restructuring dan 

problem solving untuk mereduksi kecemasan. Kecemasan memperngaruhi kinerja 

mereka pada saat praktik, dan mengakibatkan kinerja mereka tidak maksimal dan 

terjadi kesalahan.  

1.4 Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini adalah, kecemasan mahasiswi akademi 

kebidanan ketika menghadapi praktik klinik.  

Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1) Bagaimana kondisi kecemasan mahasiswi AKBID Abdi Husada Semarang 

ketika menghadapi praktik klinik ? 

2) Sejauh mana tingkat keefektifan konseling kelompok cognitive behaviour 

therapy dengan terknik cognitive restructuring untuk mereduksi kecemasan 

mahasiswi AKBID Abdi Husada Semarang ketika menghadapi praktik 

klinik? 

3) Sejauh mana tingkat keefektifan konseling kelompok cognitive behaviour 

therapy dengan terknik problem solving untuk mereduksi kecemasan 

mahasiswi AKBID Abdi Husada Semarang ketika menghadapi praktik 

klinik? 

4) Sejauh mana tingkat keefektifan konseling kelompok cognitive behaviour 

therapy dengan teknik cognitive restructuring yang terintegrasi dengan 
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teknik problem solving untuk mereduksi kecemasan mahasiswi AKBID 

Abdi Husada Semarang ketika menghadapi praktik klinik? 

5) Bagaimana perbedaan tingkat keefektifan konseling kelompok teknik 

cognitive restructuring, teknik problem solving dan integrasi dari kedua 

teknik untuk mereduksi kecemasan mahasiswa AKBID Abdi Husada 

Semarang ketika menghadapi praktik klinik ? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian diharapkan nantinya mampu menjawab dari rumusan 

masalah yang telah dipaparkan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah untuk: 

1) Menganalisis tingkat kecemasan mahasiswi AKBID Abdi Husada 

Semarang ketika menghadapi praktik klinik.  

2) Mmenganalisis sejauh mana tingkat keefektifan konseling kelompok 

cognitive behavior therapy dengan terknik cognitive restructuring untuk 

mereduksi kecemasan mahasiswi AKBID Abdi Husada Semarang ketika 

menghadapi praktik klinik. 

3) Menganalisis sejauh mana tingkat keefektifan konseling kelompok cognitive 

behavior therapy dengan terknik problem solving untuk mereduksi kecemasan 

mahasiswi AKBID Abdi Husada Semarang ketika menghadapi praktik klinik. 

4) Menganalisis perbedaan tingkat keefektifan konseling kelompok cognitive 

behavior therapy dengan terknik cognitive restructuring yang terintegrasi dengan 

teknik problem solving  untuk mereduksi kecemasan mahasiswi AKBID Abdi 

Husada Semarang ketika menghadapi praktik klinik. 
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5) Menganalisis perbedaan tingkat keefektifan konseling kelompok cognitive 

behavior therapy dengan terknik cognitive restructuring, teknik problem solving 

dan kedua teknik untuk mereduksi kecemasan mahasiswi AKBID Abdi Husada 

Semarang ketika menghadapi praktik klinik. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan mampu menghasilkan 

manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis : 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharpkan mampu memberikan sumbangan pemikiran 

dalam pengembangan keilmuan Bimbingan Konseling. Manfaat tersebut 

khususnya dalam pengembangan konseling kelompok cognitive behavior 

therapy dengan terknik cognitive restructuring dan problem solving dalam 

mereduksi kecemasan. 

1.6.2 Manfaat Praktis  

1. Dosen Bimbingan dan Konseling, dengan adanya penelitian ini konselor 

dapat mengetahui pengaplikasian layanan konseling kelompok dengan 

teknik cognitive restructuring dan teknik problem solving untuk 

mereduksi kecemasan mahasiswi. 

2. Lembaga pendidikan AKBID Abdi Husada Semarang, agar memiliki 

progresif inovasi dalam penerapan pelayanan bimbingan yang tepat bagi 

permasalahan remaja (mahasiswi), khususnya bidang pribadi-belajar. 

3. Peneliti selanjutnya, agar dapat mengambil sumbangan informasi serta 

pemikiran dari penerapan layanan konseling kelompok cognitive behavior 
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therapy dengan terknik cognitive restructuring dan problem solving pada 

mahasiswi AKBID Abdi Husada Semarang. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, KERANGKA BERFIKIR 

DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Kajian Penelitian yang Relevan 

Hakekat kajian pustaka yakni untuk mengungkapkan, menegaskan, 

menyanggah mengisi kekosongan dan mengembangkan hasil penelitian terdahulu 

sehingga menghasilkan kebaharuan penelitian. Kajian hasil penelitian yang 

relevan merupakan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan 

dikaji keterkaitannya dengan penelitian yang sedang dilangsungkan. Penelitian 

yang relevan digunakan untuk memberikan gambaran tentang penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya dengan berfokus pada variabel konseling kelompok 

cognitive behavior therapy dengan terknik cognitive restructuring  dan Problem 

solving untuk mereduksi kecemasan pada mahasiswi AKBID Abdi Husada 

Semarang ketika menghadapi praktik klinik.  

Menurut Melincavage (2011), kecemasan merupakan penghambat mayor 

pembelajaran di klinik, yang menyebabkan mahasiswi tidak mampu bekerja 

dengan baik. Kondisi cemas merupakan penyebab mahasiswi berspekulasi 

menyiapkan tugas atau pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh pembimbing 

atau penguji menyebabkan superficial learning (Al Kadri et al., 2010). Hasil 

penelitian Melincavage (2011:788) menjelaskan ketika kecemasan yang dialami 

oleh mahasiswi keperawatan menurun pembelajaran praktik di klinik dapat 

meningkat dan mengurangi siswa yang tidak menyelesaikan pembelajaran.  
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Hasil penelitian Malfasari dan Erlin (2017:444) menjelaskan mahasiswi 

keperawatan sering mengalami kecemasan pada saat pertama kali melakukan 

praktik klinik, dan ada pula yang mengalami ansietas walaupun sudah beberapa 

kali melakukan praktik klinik di rumah sakit. Pada penelitian ini disebutkan 

bahwa suku bangsa juga menjadi penyebab mahasiswa keperawatan mengalami 

ansietas saat melakukan praktik klinik dirumahsakit. Selain faktor suku bangsa 

faktor lain yang menyebabkan kecemasan yaitu lingkungan rumahsakit itu sendiri. 

Hasil penelitian tersebut menjadi rujukan peneliti untuk melakukan penelitian 

pembaruan yaitu dengan penambahan treatment yang akan dilakukan. Dalam 

penelitian tersebut hanya ingin mengetahui tingkat kecemasan mahasiswa dan 

faktor penyebabnya, sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti akan 

mereduksi kecemasan dengan konseling kelompok menggunakan teknik cognitive 

restructuring dan problem solving. 

Hasil penelitian Utami dan Afifah (2010:1) menunjukan mayoritas 

mahasiswi FIK UI angkatan 2010 yakni sebesar 75,5% mengalami kecemasan 

sedang dan 24,5% mengalami kecemasan ringan pada saat melakukan tindakan 

invasif ketika  menjalani praktik keperawatan di lahan praktik. Hasil penelitian 

menunjukan sebagian besar responden mengalami tingkat kecemasan sedang. Hal 

ini dapat terjadi akibat kurangnya pengalaman responden dalam melakukan 

tindakan invasif disebabkan responden baru menjalani praktik klinik selama satu 

kali. Dari hasil penelitian yang sudah dijelaskan, peneliti akan melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai kecemasan pada mahasiswi kesehatan. Perbedaan 

penelitian yaitu pada penelitian tersebut hanya menjabarkan secara deskriptif dan 
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karena itu tidak dapat mengidentifikasi hubungan kausal antara faktor-faktor yang 

diteliti. 

Penelitian Nelwati (2012) menunjukan 49% mahasiswa program Ners 

menyatakan lingkungan belajar klinik buruk dan 56,5% mahasiswa program Ners 

memiliki tingkat kecemasan sedang. Semakin buruk lingkungan belajar klinik 

akan semakin meningkatkan kecemasan. Perlu penerapan metode mentorship di 

setiap ruangan tempat praktik selama pembelajaran klinik sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan, harga diri, kepercayaan diri serta pencapaian 

kompetensi mahasiswa. Dari hasil penelitian tersebut peneliti akan melakukan 

penelitian yang terkait dengan kecemasan mahasiswi kebidanan yang akan 

melaksanakan praktik klinik, perbedaan dengan penelitian yaitu penelitian 

tersebut hanya untuk mengetahui sebab akibat lingkungan praktik terhadap 

kecemasan mahasiswa Ners sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti 

terdapat penanganan untuk mereduksi kecemasan yaitu dengan konseling 

kelompok CBT dengan teknik cognitive restructuring dan problem solving. 

 Sharon (2011) dalam penelitiannya pada mahasiswa Ners menyebutkan 

bahwa ketika kecemasan meningkat pembelajaran dalam setting klinik menurun. 

Beberapa faktor yang menyebabkan kecemasan pada mahasiswa yang sedang 

praktik yaitu ketrampilan yang dimiliki, dan persaingan antar teman sebaya. 

Selain itu penyebab kecemasan yaitu pembimbing atau perawat senior yang 

merasa dirinya harus dihormati dan tidak menghormati mahasiswa praktik. Hasil 

penelitian tersebut hanya untuk mengetahui faktor – faktor yang menjadi 

penyebab kecemasan mahasiswa ketika praktik klinik secara kualitatif, sedangkan 
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penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian eksperimen terdapat 

penanganan untuk meredukssi kecemasan mahasiswi ketika praktik.  

Pendekatan CBT dalam konseling kelompok dengan harapan melalui 

proses pengubahan secara kognitif dapat mempengaruhi proses berperilaku 

seseorang. Dalam pendekatan CBT beranggapan bahwa segala sesuatu yang 

dipikirkan manusia sangat menentukan bagaimana mereka berperilaku dan 

merasakan. Beck & Weisher (Dalam Glading, 2012). Hasil penelitian Heide 

(2017) menyebutkan bahwa CBT dapat membantu mengurangi kecemasan sosial. 

Dalam penelitian ini disebutkan bahwa CBT dapat mengurangi gejala-gejala 

kecemasan sosial. Penelitian ini menggunakan pengaturan emosi yang disebutkan 

sebagai prediktor saraf untuk mengurangi kecemasan. Perbedaan penelitian yaitu  

penelitian ini fokus terhadap pengaturan emosi dalam terapi perilaku kognitif, 

sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan dua teknik 

dalam CBT yaitu teknik cognitive restructuring dan teknik problem solving. 

Selanjutnya penelitian Laura (2011) menjelaskan bahwa CBT efektif 

untuk mengurangi kecemasan pada remaja. Kecemasan yang dialami oleh anak-

anak mengalami penurunan setelah diberi terapi perilaku kognitif. Hasil penelitian 

tersebut menjadi rujukan peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai 

pendekatan CBT namun perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini tidak 

menyebutkan secara jelas teknik yang digunakan, sedangkan dalam penelitian 

yang akan dilakukan peneliti terdapat dua teknik yang digunakan yaitu teknik 

cognitive restructuring dan problem solving. 
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Cognitive restructuring adalah sebuah teknik yang lahir dari terapi 

kognitif dan biasanya dikaitkan karya Albert Ellis, aaron Beck, dan Don 

Meichenbaum. Kadang – kadang teknik ini disebut correcting cognitive distortis 

(mengoreksi distorsi kognitif). Hasil penelitian Olubusayo (2014) meunjukan 

bahwa teknik cognitive restructuring efektif dalam mengurangi kecemasan 

terhadap pelajaran matematika pada siswa SMP. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa kecemasan juga dipengaruhi oleh gender, dan kebiasaan belajar ternyata 

tidak berpengaruh terhadap kecemasan siswa. Dari hasil penelitian tersebut 

peneliti akan melakukan penelitian menggunakan teknik cognitive restructuring 

namun perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada variabel yang 

digunakan. Penelitian yang akan dilakukan peneliti menambah teknik yang 

digunakan yaitu teknik problem solving. 

Penelitian Mihaela (2014) menyebutkan bahwa teknik cognitive 

restructuring menurunkan kecemasan secara signifikan baik untuk kecemasan 

global maupun komponennya pada pasien gigi. Setelah menggunakan teknik 

perilaku kognitif, tingkat kecemasan menurun secara signifikan baik untuk indeks 

kecemasan global dan untuk komponennya. Hasil penelitian tersebut menjadi 

rujukan untuk melakukan penelitian lanjut mengenai teknik cognitive restruturing 

dalam mereduksi kecemasan, perbedaan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini 

hanya menggunakan satu teknik, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan 

peneliti menggunakan dua teknik dan penggabungan dari dua teknik tersebut.  

Hasil penelitian Ghamari (2015) menunjukan bahwa teknik cognitive 

restructuring mengurangi kecemasan siswa saat menghadapi tes. Hukuman, 
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teguran, kecaman dan penghinaan dan ancaman serta aturan irasional dapat 

menyebabkan peningkatan kecemasan dan ketakutan pada siswa, lingkungan yang 

tenang dan menekankan poin positif dan kemampuan siswa memiliki efek positif 

pada pengurangan kecemasan tes. Dengan teknik cognitive restructuring dan 

proper studi skill. Perbedaan penelitian yaitu terletak pada teknik yang digunakan, 

pada penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan teknik cognitive 

restructuring dan problem solving.  

 Selanjutnya penelitian Elvira (2017) menyebutkan bahwa teknik 

behavioral action dan cognitive restructuring efektif mengurangi intensitas respon 

kecemasan. Untuk mereduksi kecemasan digunakan dua teknik yaitu behavioral 

action dan cognitive restructuring. Kedua teknik tersebut efektif dalam 

mengurangi kecemasan tetapi behavioral action dinilai lebih efektif. Perbedaan 

dengan penelitian ini yaitu penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan 

kombinasi dengan teknik problem solving.  

 Hasil penelitian Karim Afshar (2014) menunjukan bahwa teknik cognitive 

restructuring lebih efektif untuk menurunkan kecemasan siswa dibanding teknik 

training the mind. Rekonstruksi kognitif membantu siswa fokus pada tugas dan 

fokus pada respons diri. Terapi ini menjadikan siswa sadar akan pikiran yang 

menyebabkan kecemasan, belajar untuk mengekspresikan perasaan dan masalah 

mereka. Perbedaan penelitian terletak pada teknik yang digunakan, pada 

penelitian yang dilakukan peneliti teknik cognitive restructuring dikombinasikan 

dengan teknik problem solving.  
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Shikatani (2014) dalam penelitianya menunjukan bahwa teknik cognitive 

restructuring menyebabkan berkurangnya PEP dan membaiknya keadaan 

(termasuk mengurangi kecemasan). Dalam penelitian ini digunakan dua teknik 

yaitu cognitive restructuring dan mindfulness strategies. Perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terletak pada teknik, penelitian ini 

menggunakan dua teknik yang berbeda dan tidak ada kombinasi kedua teknik 

sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ini menggunakan kombinasi dua 

teknik.  

Hasil penelitian Olurenfumi (2014) menyebutkan bahwa teknik problem 

solving efektif dalam mengurangi tingkat kecemasan tes siswa. Dalam penelitian 

tersebut selain mengurangi kecemasan teknik problem solving juga meningkatkan 

kinerja akademik siswa. Pada manusia itu bisa menjadi perasaan subyektif ketidak 

nyamanan, satu set perilaku, tampak khawatir dan cemas, gelisah, atau respon 

fisiologis yang berasal di otak dan tercermin dalam peningkatan denyut jantung 

dan ketegangan otot. Setelah diberi penanganan dengan teknik problem solving  

perasaan tersebut menjadi berkurang dan menjadi pola perilaku yang sehat. 

Perbedaan penelitian terletak pada teknik pada saat pemberian treatment pada 

penelitian ini hanya menggunakan satu teknik yaitu problem solving, sedangkan 

pada penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan kombinasi 2 teknik, yaitu 

teknik cognitive restructuring dan teknik problem solving.  

Selanjutnya penelitian Gerardo (2016) menjelaskan bahwa teknik problem 

solving efektif mereduksi kecemasan terhadap pelajaran matematika. Dalam 

penelitian ini disebutkan bahwa ketika strategi pemecahan masalah buruk 
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mempengaruhi tingkat kecemasan. Untuk itu diberi treatment dengan teknik 

problem solving. Perbedaan penelitian terletak pada variabel yang digunakan, 

pada penelitian yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan konseling kelompok 

CBT dengan teknik cognitive restructuring dan problem solving dan kombinasi 

dari kedua teknik tersebut. 

 Hasil penelitian Olga (2016) menunjukan bahwa teknik problem solving 

efektif mengurangi kecemasan dalam teknologi. Dalam penelitian ini ingin 

mengetahui apakah dengan strategi pemecahan masalah yang baik dapat 

menguranngi tingkat kecemasan, dan hasilnya menunjukan bahwa teknik problem 

solving dapat membantu mengurangi tingkat kecemasan. Perbedaan penelitian 

yaitu pada strategi penanganan, penelitian ini hanya menggunakan satu teknik 

sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan dua teknik.  

Cindi (2010) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa teknik problem 

solving efektif mengurangi kecemasan pada anak – anak. Dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa teknik untuk mereduksi kecemasan, diantaranya cognitive 

structure, self-talk, homework, modeling, self-esteem, role-play, problem solving, 

mind-body connection, relaxation, breathing, exposure therapy, monitor progres. 

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti hanya menggunakan dua 

teknik yaitu teknik cognitive restructuring dan teknik problem solving. 

Selanjutnya penelitian Arif (2017) menunjukan bahwa teknik problem 

solving efektif mereduksi kecemasan menghadapi ujian sekolah. Problem solving 

dipandang sebagai salah satu teknik yang tepat dalam mereduksi kecemasan siswa 

menghadapi ujian karena dalam pelaksanaannya siswa diminta untuk berlatih 
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menghadapi kecemasan secara real, memahami penyebab kecemasan, mengetahui 

dan menemukan kesulitan yang akan dihadapi sampai pada akhirnya siswa 

mampu menghadapi masalah yang sedang dialami ketika menghadapi ujian. Hasil 

penelitian tersebut menjadi rujukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai teknik problem solving dalam mereduksi kecemasan namun terdapat 

perbedaan penelitian, yaitu penelitian tersebut hanya menggunakan satu teknik 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan dua teknik yaitu 

teknik problem solving yang dikombinasikan dengan teknik cognitive 

restructuring.  

Hasil penelitian Motjaba (2018) menjelaskan bahwa teknik problem 

solving efektif untuk mengurangi tingkat kecemasan, stress dan depresi pada ibu – 

ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Hasil penelitian tersebut dapat 

digunakan sebagai rujukan peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai teknik problem solving dalam mereduksi kecemasan, namun terdapat 

perbedaan penelitian yaitu dalam penelitian tersebut hanya menggunakan satu 

teknik sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan dua 

teknik yaitu teknik cognitive restructuring dan teknik problem solving dan 

kombinasi dari kedua teknik tersebut.  

Dari beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa teknik cognitive 

restructuring efektif dalam mereduksi kecemasan, begitu juga dengan yang di 

kombinasikan dengan teknik lain. Hasil penelitian diatas menyebutkan bahwa 

teknik cognitive restructuring efektif untuk mereduksi kecemasan menghadapi 

pelajaran matematika pada siswa SMP, kecemasan siswa pada saat tes, kecemasan 
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pasien gigi dan kecemasan sosial namun belum pada kecemasan mahasiswi ketika 

menghadapi praktik klinik. Hal tersebut menunjukan bahwa teknik cognitive 

restructuring masih berpotensi untuk dilakukan penelitian lanjutan terutama 

dalam mereduksi kecemasan mahasiswi ketika menghadapi praktik klinik.  

Pada teknik problem solving beberapa hasil penelitian menyebutkan 

bahwa teknik problem solving efektif dalam mereduksi kecemasan, begitu juga 

dengan yang di kombinasikan dengan teknik lain. Hasil penelitian diatas 

menyebutkan bahwa teknik problem solving efektif dalam mereduksi kecemasan 

tes siswa, kecemasan terhadap pelajaran matematika, kecemasan dalam teknologi, 

kecemasan pada anak – anak, kecemasan pada ibu – ibu yang memiliki anak 

berkebutuhan khusus, namun belum pada kecemasan mahasiswi ketika 

menghadapi praktik klinik. Hal tersebut menunjukan bahwa teknik problem 

solving masih berpotensi untuk dilakukan penelitian lanjutan terutama dalam 

mereduksi kecemasan mahasiswi ketika menghadapi praktik klinik.  

Berdasarkan uraian di atas, hasil – hasil penelitian yang sudah dijelaskan 

dapat dijadikan rujukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian tentang 

keefektifan konseling kelompok dengan menggunakan teknik cognitive 

restructuring dan problem solving untuk mereduksi kecemasan mahasiswi  

akademi kebidanan saat menghadapi praktik klinik. 
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2.2 Kerangka Teoretis  

2.2.1 Kecemasan 

2.2.1.1 Pengertian Kecemasan 

Beck (2010) mendefinisikan kecemasan merupakan respon emosional 

yang dipicu oleh rasa takut, keadaan perasaan yang tidak menyenangkan 

membangkitkan rasa takut ketika dirangsang, dan merupakan respon subjektif 

yang lebih umum. Sehingga kecemasan adalah sebagai "emosi tentang masa 

depan yang ditandai dengan persepsi uncontrollability dan ketidakpastian atas 

peristiwa yang berpotensi pada permusuhan dan pergeseran yang cepat dalam 

memperhatikan fokus peristiwa berpotensi berbahaya atau respon afektif itu 

sendiri". Kecemasan merupakan reaktivitas emosional berlebihan, depresi yang 

tumpul, atau konteks sensitif, respon emosional (Clift, 2011).  

Kecemasan adalah kekhawatiran yang tidak jelas dan menyebar, yang 

berkaitan dengan perasaan tidak pasti dan tidak berdaya. Keadaan emosi ini tidak 

memiliki objek yang spesifik. Kecemasan dialami secara subjektif dan 

dikomunikasikan secara interpersonal (Stuart, 2007). Kecemasan adalah perasaan 

takut yang tidak jelas dan tidak didukung oleh situasi. Ketika merasa cemas, 

individu merasa tidak nyaman atau takut atau mungkin memiliki firasat akan 

ditimpa malapetaka padahal ia tidak mengerti mengapa emosi yang mengancam 

tersebut terjadi. Tidak ada objek yang dapat diidentifikasikan sebagai stimulus 

kecemasan (Videbeck, 2008) 

Menurut Rachmad (2009), kecemasan timbul karena adanya sesuatu yang 

tidak jelas atau tidak diketahui sehingga muncul perasaan yang tidak tenang, rasa 
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khawatir, atau ketakutan. Hampir setiap individu merasakan kecemasan, namun 

kecemasan tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena kecemasan dapat 

mengganggu aktivitas sehari – hari dan apabila dibiarkan lama kelamaan menjadi 

kecemasan akut dan berkembang menjadi kecemasan menahun. Kecemasan 

merupakan suatu perasaan subjektif mengenai ketegangan mental yang 

menggelisahkan sebagai reaksi umum dari ketidakmampuan mengatasi suatu 

masalah atau tidak adanya rasa aman. Perasaan yang tidak menentu tersebut pada 

umumnya tidak menyenangkan yang nantinya akan menimbulkan atau disertai 

perubahan fisiologis dan psikologis (Rochman, 2010). 

Kecemasan merupakan perwujudan tingkah laku psikologis dan berbagai 

pola perilaku yang timbul dari perasaan kekhawatiran subjektif dan ketegangan 

(Ratih,2012). Namora Lumongga Lubis (2009:14) menjelaskan bahwa kecemasan 

adalah tanggapan dari sebuah ancaman nyata ataupun khayal. Individu mengalami 

kecemasan karena adanya ketidakpastian dimasa mendatang. Kecemasan dialami 

ketika berfikir tentang sesuatu tidak menyenangkan yang akan terjadi. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

kecemasan merupakan perasaan takut atau khawatir sesuatu yang buruk akan 

terjadi di masa yang akan datang, sehingga individu merasa tegang dan ketakutan. 

2.2.1.2 Faktor – Faktor Kecemasan 

Kecemasan yang dialami individu dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik 

faktor internal maupun eksternal. Clark dan Beck (2010) menyebutkan  ada 

beberapa faktor yang menunujukkan reaksi kecemasan, diantaranya yaitu, 

kekhawatiran yang sangat umum pada anak-anak, dan gejala ringan kecemasan 



41 
 

misalnya, (serangan panik sesekali, khawatir, kecemasan sosial) yang sering 

terjadi pada orang  dewasa). Selain itu karakteristik kecemasan klinis dapat 

terlihat oleh beberapa faktor, yaitu. 

a. Kognisi Disfungsional 

Sebuah prinsip utama dari teori kognitif kecemasan adalah ketakutan 

abnormal dan kecemasan berasal dari asumsi yang salah yang melibatkan 

penilaian bahaya yang keliru dari situasi yang tidak dikonfirmasi oleh 

pengamatan langsung. Aktivasi keyakinan disfungsional (skema) tentang 

ancaman dan kesalahan kognitif pengolahan terkait menyebabkan ditandai 

dan berlebihan ketakutan yang tidak sesuai dengan realitas objektif dari 

situasi. 

b. Gangguan Fungsi 

Kecemasan klinis akan langsung mengganggu koping yang efektif dan 

adaptif dalam menghadapi ancaman yang dirasakan, dan lebih umum 

dalam fungsi sosial atau pekerjaan sehari-hari seseorang. Hal ini juga 

diakui bahwa rasa kecemasan biasanya mengganggu kemampuan 

seseorang untuk menjalani hidup yang produktif.  

c. Ketekunan 

Di negara-negara kecemasan klinis berlanjut lebih lama dari yang 

diharapkan dalam kondisi normal. Ingat kecemasan yang mendorong 

perspektif berorientasi masa depan yang melibatkan antisipasi ancaman 

atau bahaya. Akibatnya, orang dengan kecemasan klinis dapat merasakan 

tinggi ketakutan subjektif dengan hanya berpikir tentang ancaman 
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potensial yang akan datang, terlepas dari apakah itu akhirnya terwujud. 

Dengan demikian tidak jarang untuk kegelisahan rawan individu untuk 

mengalami kecemasan tinggi setiap hari selama bertahun-tahun. 

d. Alarm Palsu 

Dalam salah satu gangguan kecemasan sering menemukan terjadinya 

alarm palsu, yang didefinisikan sebagai "ketakutan ditandai atau panik 

yang terjadi pada tidak adanya stimulus yang mengancam jiwa, belajar 

atau terpelajar". Sebuah serangan panik spontan atau uncued adalah salah 

satu contoh terbaik dari "alarm palsu". Kehadiran serangan panik atau 

ketakutan yang intens dengan tidak adanya isyarat ancaman atau sangat 

minim ancaman provokasi akan menyarankan keadaan klinis. 

e. Stimulus Hipersensitivitas 

Rasa takut adalah "permusuhan respon stimulus-driven" ke isyarat 

eksternal atau internal yang dianggap sebagai ancaman potensial. Namun, 

di negara-negara klinis takut yang ditimbulkan oleh lebih luas rangsangan 

atau situasi intensitas ancaman yang relatif ringan yang akan dianggap 

sebagai berbahaya bagi individu nonfearful. Dengan cara yang sama 

individu dengan gangguan kecemasan akan menafsirkan lebih luas situasi 

mengancam dibandingkan dengan individu tanpa gangguan kecemasan. 

Seperti yang telah dijelaskan diatas, banyak sekali faktor penyebab 

terjadinya kecemasan. Dalam penelitian ini kecemasan yang dialami oleh 

mahasiswi AKBID Abdi Husada juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti yang 
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telah dijelaskan diatas. Terdapat faktor internal dan juga faktor eksternal yang 

mempengaruhi kecemasan mahasiswi.  

2.2.1.3 Aspek – Aspek Kecemasan 

Kecemasan memiliki beberapa aspek, dan setiap pakar teori memiliki 

pendapat yang berbeda mengenai aspek-aspek dalam kecemasan, walaupun ada 

beberapa yang memiliki kesamaan. Menurut Calhoun dan Acocella (2005), aspek-

aspek kecemasan dapat dikemukakan dalam tiga reaksi, yaitu:  

1. Reaksi Emosi yaitu kecemasan yang berkaitan dengan persepsi seseorang 

terhadap pengaruh psikologis dari kecemasan, seperti perasaan 

keprihatinan, ketegangan, sedih, mencela diri sendiri atau orang lain.  

2. Reaksi Kognitif yaitu ketakutan dan kekhawatiran yang berpengaruh 

terhadap kemampuan berpikir jernih sehingga mengganggu dalam 

memecahkan masalah dan mengatasi tuntutan lingkungan dan sekitarnya.  

3. Reaksi Fisiologis yaitu reaksi yang ditampilkan oleh tubuh terhadap 

sumber ketakutan dan kekhawatiran. Reaksi ini berkaitan dengan sistem 

syaraf yang mengendalikan berbagai otot dan kelenjar tubuh sehingga 

timbul reaksi dalam bentuk jantung berdetak lebih keras, nafas bergerak 

lebih cepat, tekanan darah meningkat.  

Beck, dkk (2010)  menyediakan monitoring diri dengan 21 item dari 

pilihan ganda pada skala BAI. Item dalam BAI menggambarkan emosi, fisiologis 

dan gejala kognitif kecemasan. Dalam Beck Anxiety Inventory (BAI), Beck, dkk 

membagi 4 aspek dalam kecemasan (Grant, 1990), yaitu:  
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1) Subjective, yaitu yang dialami sebagai perasaan takut, tidak nyaman, 

merasa tidak dapat santai atau rileks, dan tidak siap untuk menangani 

secara efektif saat ini (langsung) atau diantisipasi.  

2) Neurophysiologic, yaitu kecemasan yang dialami sebagai parathesia (mati 

rasa atau kesemutan), peningkatan respons kejut (hypergilance) dan 

kesulitan berkonsentrasi.  

3) Autonomic, yaitu kecemasan di mana perasaan panas, keluar keringat 

(diaphoresis), denyut jantung meningkat, wajah kosong, dll.  

4) Panic Related, yaitu kecemasan terkait.  

Berdasarkan penjelasan mengenai aspek-aspek kecemasan diatas, peneliti 

memilih dan menggunakan pengelompokan aspek kecemasan menurut Aaron T. 

Beck dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan penggolongan aspek-aspek 

kecemasan menurut Beck lebih mengungkap kecemasan pada subjek penelitian, 

baik dari segi reaksi emosi, kognitif maupun fisiologis. Selain itu, rujukan 

pengukuran dalam penelitian ini mengikuti skala yang telah dirancang oleh Beck 

yaitu skala BAI. 

2.2.1.4 Gejala – Gejala Kecemasan 

Gejala dalam kecemasan merupakan tanda-tanda yang muncul ketika 

seseorang merasakan kecemasan. Menurut Clark dan Beck (2010) gejala – gejala 

kecemasan terbagi menjadi empat yaitu: 

1. Gejala fisiologis 

(1) Tingkatkan detak jantung, palpitasi; (2) nafas pendek, nafas cepat; 

nyeri dada atau tekanan; (4) sensasi tersedak; (5) pusing, pusing; (6) 
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berkeringat, hot flashes, menggigil; (7) mual, sakit perut, diare; (8) 

gemetar, gemetar; (9) kesemutan atau mati rasa di lengan, kaki; (10) 

kelemahan, tidak stabil, pingsan; (11) otot tegang, kaku; (12) mulut 

kering 

 2.   Gejala kognitif 

   (1) takut kehilangan kendali, tidak bisa mengatasinya; (2) takut cedera      

fisik atau kematian; (3) takut "menjadi gila"; (4) takut evaluasi negatif      

oleh orang lain; (5) pikiran, gambar, atau ingatan yang   menakutkan; (6) 

persepsi ketidaknyataan atau ketidakmelekatan; (7) konsentrasi buruk, 

kebingungan, dapat terganggu; (8) mempersempit perhatian, 

hypervigilance untuk ancaman; (9) memori yang buruk; (10) kesulitan 

dalam penalaran, hilangnya objektivitas. 

 3.  Gejala perilaku 

(1) menghindari isyarat atau situasi ancaman; (2) melarikan diri,     

terbang; (3) mengejar keamanan, jaminan; (4) gelisah, agitasi, mondar-

mandir; (5) hiperventilasi; (6) pembekuan, tidak bergerak; (7) berbicara 

sulit 

        4.  Gejala afektif 

(1) gugup, tegang, dan luka; (2) ketakutan, takut, ketakutan; (3)  gelisah, 

gelisah, gelisah; (4) tidak sabar, frustrasi 

  Gejala – gejala tersebut diatas merupakan gejala yang dirasakan oleh 

mahasiswi yang mengalami kecemasan ketika menghadapi praktik klinik. 

Walaupun tidak semua gejala dialami, namun secara umum gejala yang dirasakan 
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seperti yang disebutkan diatas.   

2.2.1.5 Tingkat Kecemasan 

Kecemasan yang dirasakan setiap individu tidak sama, masing-masing 

mempunyai tingkat kecemasan yang berbeda, tergantung dari presepsi mereka 

ketika menghadapi kekhawatiran yang menyebabkan kecemasan. Tingkat 

kecemasan menurut Stuart (2007) dan Videbeck (2008) terbagai menjadi 4 yaitu: 

1. Kecemasan Ringan 

Berhubungan dengan ketegangan dalam kehidupam sehari-hari, ansietas 

ini menyebabkan individu menjadi waspada dan meningkatkan lapang 

persepsinya. Kecemasan ini dapat memotivasi belajar dan menghasilkan 

pertumbuhan serta kreativitas (Stuart, 2007). Perasaan bahwa ada sesuatu yang 

berbeda dan membutuhkan perhatian khusus. Stimulasi sensori meningkatkan dan 

membantu individu memfokuskan perhatian untuk belajar, menyelesaikan 

masalah, berfikir, bertindak, merasakan dan melindungi dirinya sendiri (Videbeck, 

2008). 

2. Kecemasan Sedang 

Memungkinkan individu untuk berfokus pada hal yang penting dan 

mengesampingkan yang lain. Kecemasan ini mempersempit lapang persepsi 

individu. Dengan demikian, individu mengalami tidak perhatian yang selektif 

namun dapat berfokus pada lebih banyak area jika diarahkan untuk melakukannya 

(Stuart, 2007). Merupakan perasaan yang mengganggu bahwa ada sesuatu yang 

benar-benar berbeda; individu menjadi gugup atau agitasi (Videbeck, 2008). 
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3. Kecemasan Berat 

Sangat mengurangi lapang persepsi individu. Individu cenderung berfokus 

pada sesuatu yang rinci dan spesifik serta tidak berfikir tentang hal ini. Semua 

perilaku ditujukan untuk mengurangi ketegangan. Individu tersebut memerlukan 

banyak arahan untuk berfokus pada area ini (Stuart, 2007). Dialami ketika 

individu yakin bahwa ada sesuatu yang berbeda dan ada ancaman; ia 

memperlihatkan respons takut dan distres (Videbeck, 2008). 

4. Panik 

Berhubungan dengan terpengaruh, ketakutan dan teror. Hal yang rinci 

terpecah dari proporsinya. Karena mengalami kehilangan kendali, individu yang 

mengalami panik tidak mampu melakukan sesuatu walaupun dengan arahan. 

Panik mencakup disorganisasi kepribadian dan menimbulkan peningkatan 

aktivitas motorik, menurunnya kemampuan untuk berhubungan dengan orang 

lain, persepsi yang menyimpang dan kehilangan pemikiran yang rasional. Tingkat 

kecemasan ini tidak sejalan dengan kehidupan: jika berlangsung terus dalam 

waktu yang lama, dapat terjadi kelelahan dan kematian (Stuart, 2007). Semua 

pemikiran rasional berhenti dan individu tersebut mengalami respon fight, flight 

atau freeze yakni, kebutuhan untuk pergi secepatnya, tetap di tempat dan berjuang 

atau menjadi beku dan tidak dapat melakukan sesuatu (Videbeck, 2008). 

Dalam penelitian ini tingkat kecemasan yang dirasakan setiap mahasiswi 

ketika menghadapi praktik klinik juga berbeda-beda. Ada yang mengalami 

kecemasan ringan, kecemasan sedang, kecemasan berat dan ada juga yang panik. 

Perbedaan tersebut tergantung pada bagaimana pemikiran individu dalam 
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menghadapi persoalan dan kekhawatiran akan hal yang belum terjadi. 

2.2.2 Praktik Klinik 

2.2.2.1 Pengertian Praktik Klinik 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Klinik adalah rumah sakit atau 

lembaga kesehatan tempat orang berobat dan memperoleh advis medis serta 

tempat mahasiswa kedokteran melakukan pengamatan terhadap kasus penyakit 

yang diderita para pasien. (Poerwodarminto, 2002) praktek Klinik merupakan 

suatu kegiatan yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar bagi 

mahasiswa dalam mencapai keberhasilan program pendidikan. Pengalaman 

belajar dalam bentuk praktek klinik merupakan kesempatan bagi peserta didik 

untuk menerapkan seluruh teori yang didapat dikelas maupun di laboratorium ke 

dalam suatu tatanan yang nyata yaitu lahan praktek di rumah sakit. Praktek klinik 

adalah bentuk kegiatan pendidikan/ pengalaman belajar untuk menumbuhkan 

serta membina sikap dan ketrampilan profesional peserta didik dengan lingkungan 

belajar pada tatanan nyata (PPNI Solo, 2008). 

Tujuan dari praktik klinik selain menerapkan konsep adalah diharapkan 

peserta didik lebih aktif dalam setiap tindakan sehingga terampil dalam 

menggunakan teori dan tindakan. Hal lain yang menjadi pencapaian di lahan 

klinik adalah kemampuan pengambilan keputusan klinis yang mengintegrasikan 

teori, hukum, pengetahuan, prinsip dan pemakaian keterampilan khusus. Di lahan 

klinik peserta didik juga dapat bereksperimen dengan menggunakan konsep dan 

teori untuk praktik, menyelesaikan masalah dan mengembangkan bentuk 

perawatan baru (Nursalam & Ferry, 2008). 
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Mahasiswi di AKBID melakukan beberapa kali praktik klinik, praktik 

pertama di puskesmas, kemudian di klinik bidan dan di rumahsakit. Praktik klinik 

itu dilakukan untuk menambah pengalaman mahasiswi agar nantinya bisa bekerja 

dengan baik. Praktik tersebut dilaksanakan di beberapa tempat yang berbeda, agar 

mahasiswi mendapat banyak pengalaman praktik. 

2.2.2.2 Manfaat Praktik Klinik 

Praktik klinik yang dilakukan tentunya mempunyai banyak manfaat untuk 

mahasiswi. Karena dengan teori saja tidak cukup sebagai bekal untuk bekerja 

nantinya. Dengan adanya praktik klinik menjadikan mahasiswi belajar 

menghadapi kenyataan ketika menghadapi pasien, tidak hanya membaca teori dari 

buku. Menurut Sukma (2010) praktek klinik merupakan salah satu bentuk 

pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk : 

1. Mendapatkan pengalaman nyata dalam memberikan pelayanan sesuai 

dengan keilmuan dan kewenangan yang dimiliki 

2. Mengembangkan sikap profesional 

3. Meningkatkan pemahaman terhadap masalah kesehatan dan 

mengembangkan keilmuan serta menerapkannya dalam situasi nyata 

4. Mengembangkan pemecahan masalah (problem solving) 

5. Melakukan adaptasi dan penyesuaian dengan lingkungan kerja 

6. Meningkatkan keterampilan komunikasi dan ketrampilan teknikal 

Beberapa manfaat diatas juga didapatkan oleh mahasiswi AKBID ketika 

melaksanakan praktik klinik. Mereka belajar menghadapi pasien dengan nyata, 
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belajar menghadapi suasana dilingkungan praktik, belajar dengan pengalaman 

baru dari pembimbing atau senior. Dengan adanya praktik klinik tersebut 

diharapkan mahasiswi sudah memiliki kesiapan ketika bekerja nantinya. 

2.2.2.3 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kecemasan Mahasiswa 

Menghadapi Praktik Klinik 

Ketika menghadapi praktik klinik banyak mahasiswa yang mengalami 

kecemasan, tentunya kecemasan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan (Stuart, 2007) : 

1. Usia 

Menurut Nursalam (2001), umur adalah usia individu yang terhitung mulai 

saat dilahirkan sampai saat berulang tahun. Semakin cukup umur, tingkat 

kematangan dan kekuatan sesorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. 

Umur berpengaruh terhadap pola fikir seseorang dan pola fikir berpengaruh 

terhadap perilaku seseorang. Umur seseorang secara garis besar menjadi indikator 

dalam setiap mengambil keputusan yang mengacu pada setiap pengalamannya, 

dengan semakin banyak umur maka dalam menerima sebuah instruksi dan dalam 

melaksanakan suatu prosedur akan semakin bertanggung jawab dan 

berpengalaman. Seseorang yang mempunyai usia lebih muda ternyata lebih 

mudah mengalami gangguan kecemasan daripada seseorang yang lebih tua, tetapi 

ada juga yang berpendapat sebaliknya (Stuart, 2007). 

2. Jenis Kelamin 

Myers (1983, dalam Trismiati, 2006) mengatakan bahwa perempuan lebih 

cemas akan ketidakmampuannya dibanding dengan laki-laki, laki- laki lebih aktif, 
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eksploratif, sedangkan perempuan lebih sensitif. Penelitian lain menunjukkan 

bahwa laki-laki lebih rileks dibanding perempuan. 

3. Pendidikan (Latar Belakang Pendidikan) 

Pendidikan adalah sesuatu yang sangat berpengaruh dalam kehidupan 

manusia maupun suatu bangsa. Seseorang yang berpendidikan tinggi akan 

menggunakan koping lebih baik sehingga memiliki tingkat kecemasan yang lebih 

rendah dibandingkan dengan yang berpendidikan rendah.  

Dalam penelitian ini kecemasan yang dialami oleh mahasiswi 

kemungkinan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor tersebut diatas, seperti faktor 

usia, jenis kelamin dan pendidikan. Syahreni dan Waluyanti (2007) mengatakan 

penyebab kecemasan lainnya adalah keterampilan. Mahasiswa menilai 

pembelajaran klinik sebagai pembelajaran keterampilan, seringkali mereka merasa 

frustasi apabila tidak memperoleh keterampilan yang tidak adekuat. Keterampilan 

yang dimiliki oleh setiap mahasiswa berbeda-beda. Mahasiswa merasakan 

khawatir dikarenakan kurang pengalaman sehingga takut terjadi kesalahan dalam 

melaksanakan suatu tindakan keperawatan, mahasiswa merasa tidak percaya diri 

untuk melakukan tindakan keperawatan. Menurut Robert Katz, 1992 (dikutip oleh 

Tandipajung, 2002), ada 3 jenis kemampuan dasar ialah: Keterampilan 

kemampuan bersifat manusia (human skill) adalah kemampuan untuk dapat 

bekerja, mengerti dan mengadakan motivasi kepada orang lain. Kemampuan 

teknis (technical skill) adalah kemampuan untuk menggunakan alat, prosedur, dan 

teknik yang berhubungan dengan bidangnya. Kemampuan membuat konsep 

(conceptual skill) adalah kemampuan untuk melakukan kerjasama di dalam 
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pekerjaannya. Keterampilan teknis lebih banyak menggunakan unsur-unsur 

anggota badan daripada unsur lain. 

2.2.3 Konseling Kelompok  

2.2.3.1 Pengertian Konseling Kelompok 

Konseling kelompok merupakan layanan bimbingan dan konseling yang 

membahas permasalahan dan pengentasan masalah peserta didik yang dilakukan 

secara berkelompok. Dalam konseling kelompok membahas beberapa masalah 

yang dialami anggota kelompok seperti masalah pribadi yang dialami oleh 

anggota kelompok. Konseling kelompok merupakan suatu proses antar pribadi 

yang bsersifat dinamis dan terpusat pada pemikiran dan perilaku. Menurut Gibson 

(2011: 135) konseling kelompok adalah proses interpersonal yang dipimpin oleh 

konselor yang terlatih secara profesional dan dilaksanakan dengan individu-

individu yang sedang menghadapi problem-problem perkembangan khusus. Hal 

itu berfokus pada pikiran, perasaan, sikap, nilai, tujuan tingkah laku dan tujuan 

individu dan grup secara keseluruhan. Konseling kelompok merupakan sebuah 

layanan bantuan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan sebuah dinamika, 

sedangkan dinamika akan tercipta apabila hubungan interpersonal didalam 

kelompok dapat berjalan dengan baik. Istilah konseling kelompok mengacu pada 

penyesuaian rutin atau pengalaman perkembangan dalam lingkup kelompok. 

Konseling kelompok difokuskan untuk membantu konseli mengatasi problem 

mereka lewat penyesuaian diri dan perkembangan kepribadian, contohnya fokus 

kepada modifikasi perilaku, pengembangan, keahlian, hubungan pribadi, problem 

seksualitas manusia, nilai atau pengambilan keputusan karir (Gibson, 2011). 
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Myrick (2011: 223) mengungkapkan bahwa konseling kelompok adalah 

sebuah pengalaman pendidikan yang unik, dimana para siswa dapat bekerja 

bersama untuk mengungkapkan ide mereka, perilaku, perasaan, dan sikap, 

terutama yang berhubungan dengan pengembangan kepribadian dan peningkatan 

di sekolah. Konselor memfasilitasi interaksi antar peserta dalam belajar di dalam 

kelompok tersebut. Anggota saling membuka diri, saling mendengarkan dengan 

baik dan memberikan umpan balik kepada yang lainnya. Selanjutnya Wibowo 

(2005: 32) mengemukakan bahwa konseling kelompok merupakan upaya bantuan 

kepada individu dalam suasana kelompok yang bersifat pencegahan dan 

penyembuhan, dan diarahkan kepada pemberian kemudahan dalam rangka 

perkembangan dan pertumbuhannya. Konseling merupakan suatau proses 

intervensi yang bersifat membantu individu untuk meningkatkan pemahaman 

tentang diri sendiri dan hubungannya dengan orang lain. Salah satu cara untuk 

meningkatkan kesadaran akan pertumbuhan dan perkembangan individu yang 

sehat adalah melalui proses konseling yang dilakukan oleh konselor terlatih dan 

profesional dalam menggunakan teknik-teknik khusus secara sistematis untuk 

membantu orang lain berhubungan secara realistis dan sukses dengan tugas-tugas 

perkembangan sesuai dengan usianya, dan menimbulkan kesadaran penuh tentang 

pribadinya. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa konseling 

kelompok adalah layanan yang dilakukan oleh konselor kepada sejumlah individu 

untuk membantu mereka mengatasi permasalahan yang dialaminya, dalam 

konseling kelompok dipimpin oleh konselor yang profesional atau terlatih dengan 
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menggunakan tknik tertentu untuk membantu individu mengatasi permasalahan. 

Kegiatan yang dilakukan pada saat pelaksanaan konseling kelompok yaitu, 

anggota kelompok saling membantu, berinteraksi dan memberikan umpan balik 

satu sama lain guna membantu anggota kelompok yang memiliki permasalahan, 

selain untuk mengatasi masalah anggota kelompok juga mengembangkan potensi-

potensi yang dimilikinya. Dalam penelitian ini mahasiswi mengalami masalah 

kecemasan, untuk mengatasi masalah itu diberikan layanan konseling kelompok. 

Dengan konseling kelompok mahasiswi dapat bertukar pikiran dan memberikan 

umpan balik pada antar anggota kelompok sehingga mereka bisa menemukan 

cara-cara yang tepat untuk mengatasi masalah yang mereka alami. 

2.2.3.2 Tujuan Konseling Kelompok 

Layanan konseling kelompok dalam setiap kegiatannya memiliki tujuan. 

Ada beberapa tujuan dilaksanakannya konseling kelompok, tujuan-tujuan tersebut 

tentunya memberikan dampak baik terhadap anggota kelompok. Beberapa hal 

yang menjadi gambaran tujuan konseling kelompok Corey (2011: 14) antara lain: 

1. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan diri, serta untuk 

mengembangkan identitas sebagai pribadi yang unik. 

2. Untuk mengetahui kesamaan kebutuhan dan masalah sesama anggota 

dan untuk mengembangkan rasa keterhubungan. 

3. Untuk membantu anggota kelompok belajar bagaimana membangun 

hubungan yang intim dan bermakna. 
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4. Untuk membantu anggota kelompok dalam menemukan sumber daya 

dalam keluarga dan masyarakat sebagai cara mengatasi keprihatinan 

mereka. 

5. Untuk meningkatkan penerimaan diri, kepercayaan diri, harga diri dan 

untuk mencapai pandangan baru tentang diri sendiri dan orang lain. 

Menurut Gibson (2011:275) konseling kelompok bertujuan untuk 

membantu konseli mengatasi masalah mereka lewat penyesuaian diri dan 

perkembangan kepribadian hari ke hari. Menurut Corey (2012:33) tujuan 

dilaksanakan layanan konseling kelompok meliputi (1) membantu individu 

mencapai perkembangan perilaku yang positif dan mencapai ketrampilan 

interpersonal yang efektif (2) memberdayakan proses kelompok untuk 

memfasilitasi modifikasi perilaku (3) membantu anggota kelompok memperoleh 

dan belajar perilaku baru yang dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. 

Menurut Wibowo (2005) tujuan yang ingin dicapai dalam konseling kelompok, 

yaitu pengembangan pribadi, pembahasan dan pemecahan masalah pribadi yang 

dialami oleh masing-masing anggota kelompok, agar terhindar dari masalah-

masalah terselesaikan dengan cepat melalui anggota kelompok yang lain.  

 Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan konseling 

kelompok yaitu untuk membantu anggota kelompok menemukan cara-cara untuk 

mengatasi masalahnya. Selain itu juga untuk membangun hubungan saling 

membantu yang bermakna antar anggota kelompok. Konseling kelompok juga 

bertujuan untuk meningkakan sosialisai dan komunikasi pada anggota kelompok. 

Tujuan konseling kelompok dalam penelitian ini yaitu agar mahasiswi AKBID 
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mampu menemukan cara-cara untuk menyelesaikan masalahnya, sehingga mereka 

dapat saling membantu ketika ada permasalahan.    

2.2.3.3 Tahap – tahap Konseling Kelompok 

Dalam pelaksanaan konseling kelompok terdapat tahapan-tahapan yang 

dilakukan. Tahapan-tahapan tersebut mempunyai fase-fase yang berbeda tetapi 

masih saling berhubungan. Corey (2012: 26) mengelompokkan “tahapan proses 

konseling kelompok menjadi empat tahap, yaitu tahap orietasi, tahap transisi, 

tahap kerja, dan tahap konsolidasi”. Selanjutnya menurut Wibowo (2005:85) 

mengemukakan tahapan konseling kelompok dibagi menjadi empat tahapan yaitu: 

(1) tahap permulaan; (2) tahap transisi dalam kelompok; (3) tahap kegiatan; (4) 

tahap pengakhiran.  

Tahap awal atau tahap permulaan adalah waktu untuk orientasi dan 

menetapkan strukturasi kelompok. Anggota kelompok mulai memperlihatkan 

perilaku secara umum, dan pada tahap ini pengambilan keputusan masih sedikit 

dan berhati-hati. Anggota memperhatikan apakah dapat mengikuti kelompok dan 

mereka mulai menetapkan posisi mereka dalam kelompok, perasaan-perasaan 

negatif mulai nampak untuk menguji apakah prasaan-prasaan tersebut dapat 

diterima.  

Tahap kedua adalah tahap transisi dimana tahapan ini ditandai adanya 

perasaan-perasaan khawatir dan defentif (bertahap) dalam berbagai bentuk 

perlawanan. Dalam keadaan seperti itu banyak anggota yang merasa tertekan 

stsupun resah yang menyebabkan tingkah laku mereka menjadi tidak sebagaimana 

biasanya (Wibowo, 2005:90) sebagai tahap transisi yang bertujuan membebaskan 
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anggota kelompok dari perasaan atau sikap enggan, ragu, malu atau saling tidak 

percaya untuk memasuki tahap berikutnya, makin mantapnya suasana kelompok 

dan kebersamaan, minat untuk ikut serta dalam kegiatan kelompok. Pada tahap 

peralihan suasana kelompok terbentuk dan dinamika kelompok sudah mulai 

tumbuh, kegiatan kelompok hendaknya dibawah untuk menuju kegiatan 

kelompok. Karakter tahap transisi ditandai dengan prasaan-prasaan khawatir, 

defentif dan berbagai perlawanan (Corey, 2007:101) pada kondisi demikian 

anggota peduli tentang apa yang dipikirkan terhadapnya jika mereka 

meningkatkan kewaspadaan diri dan peduli terhadap penerimaan atau penilakan, 

belajar mengekspresikan diri sehingga anggota yang lain mendengarnya. Tugas 

anggta kelompok adalah mengenali dan mengekspresikan diri sehingga anggota 

yang lain mendengarnya. Tugas anggota kelompok adalah mengenali dan 

mengekspresikan berbagai perasaan negatif, menghormati perilaku perlawanan 

seseorang tetapi kerjasama dengannya.  

Tahap ketiga adalah tahap kegiatan. Tahap kegiatan merupakan inti 

kegiatan kelompok, maka aspek-aspek yang menjadi isi dan pengiringnya cukup 

banyak, tahap ini juga merupakan tahap bekerja (Wibowo, 2005:94) tahap ini 

merupakan kehidupan yang sebenarnya dari kelompok. Tahap ini ditandai adanya 

eksplorasi masalah-masalah yang nampak dan dengan tindakan yang efektif 

adanya eksplorasi masalah-masalah yang nampak dan dengan tindakan yang 

efektif untuk menghasilkan perubahan-perubahan perilaku yang dikehendaki. 

Pada kegiatan ini saatnya anggota berpartisipasi untuk menyadari bahwa 

merekalah yang bertanggungjawab atas kehidupan mereka. Pada tahap ini mereka 
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harus didorong untuk mengambil keputusan, pendapat dan tanggapan mengenai 

masalah yang dihadapi untuk digali dalam kelompok, dan belajar bagaimana 

menjadi bagian kelompok yang integral sekaligus memahami kepribadiannya 

sendiri dan juga dapat memahami orang lain serta dapat menyaring umpan balik 

yang diterima dan membuat kesimpulan yang komprehensif dari berbagai 

pendapat dan masukan-masukan dalam pembahasan kelompok dan memutuskan 

apa yang harus dilakukannya nanti. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang harus 

dilakukan pada tahap ini adalah (1) Masing-masing anggota secara bebas 

mengemukakan pendapat terhadap masalah; (2) Menetapkan masalah yang akan 

dibahas terlebih dahulu; (3) Anggota membahas masalah secara mendalam dan 

tuntas; (4) Kegiatan selingan.  

Tahap keempat adalah tahap akhir yaitu konsolidasi dan terminasi, hal ini 

penting bahwa masalah-masalah terminasi dapat dipecahkan lebih awal pada 

permulaan dalam kelompok. Pada saat kelompok memasuki tahap pengakhiran, 

kegiatan kelompok sebaiknya dipusatkan pada pembahasan tentang apakah 

anggota kelompok akan mampu menerapkan hal-hal yang telah dipelajari pada 

kehidupan anggota sehari-hari. Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan pada 

tahap ini adalah (1) Pemimpin kelompok menyatakan bahwa kegiatan akan segera 

diakhiri; (2) Pemimpin dan anggota kelompok mengemukakan kesan dan hasil-

hasil kegiatan; (3) Membahas kegiatan lanjutan; (4) Mengemukakan pesan dan 

harapan. 

Keempat langkah konseling kelompok yang dijelaskan diatas menjadi 

acuan pelaksanaan konseling kelompok dalam penelitian ini. Artinya dalam setiap 
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sesi pertemuan kelompok langkah-langkah yang dilaksanakan adalah keempat 

langkah tersebut, hanya saja pada tahap ketiga yaitu tahap kegiatan diberi 

intervensi. Intervensi yang diberikan yaitu teknik cognitive restructuring dan 

problem solving untuk mereduksi kecemasan.  

Setelah semua tahap di atas telah terlaksana, kemudian diadakan evaluasi 

dan follow up. Follow up dapat dilaksanakan secara kelompok maupun secara 

individu. Pada kegiatan tindak lanjut ini para anggota kelompok dapat 

membicarakan tentang upaya-upaya yang telah di tempuh. Mereka dapat 

melaporkan tentang kesulitan-kesulitan yang mereka temui, berbagai kesukacitaan 

dan keberhasilan dalam kelompok. Para anggota kelompok menyampaikan 

pengalaman mereka dan hasilnya selama mengikuti kegiatan konseling kelompok 

dalam kehidupan sehari-hari. Pernimpin kelompok dapat mengadakan evaluasi 

dengan memberikan pertanyaan atau wawancara dengan batas tertentu dan 

melihat kondisi anggota sudah dapat menguasai topik yang dibicarakan atau 

belum. Hal tersebut dapat memberi gambaran akan keberhasilan kegiatan 

kelompok.  

2.2.3.4 Keunggulan Konseling Kelompok 

Konseling kelompok efektif digunakan untuk membantu individu 

menyelesaikan masalahnya, karena konseling kelompok membantu individu 

sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai salah satu bentuk layanan bimbingan dan 

konseling, layanan konseling kelompok memiliki beberapa keunggulan jika 

dibanding dengan layanan konseling yang lainnya. Menurut Wibowo (2005:46) 

menyebutkan kelebihan konseling kelompok yaitu sebagai berikut : (1) 
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kepraktisan; (2) perubahan perilaku; (3) komunikasi yang efektif; (4) mempelajari 

ketrampilan sosial; (5) saling memberi dan menerima bantuan, belajar lebih 

memahami orang lain dan menghargai kepribadian orang lain. Konseling 

kelompok meamiliki kelebihan khusus yang bermanfaat dalam membantu 

individu dengan berbagai permasalahan (Gladding, 2012) 

Menurut Wibowo (2005:46) konseling kelompok dapat menciptakan 

kondisi dan suasana yang memungkinkan individu dapat menilai kembali pikiran, 

perasaan dan perilaku mereka, mengubah persepsi, sikap dan perasaan atau 

tindakan mereka dan membekali mereka untuk menghadapi tugas-tugas 

kehidupan. Anggota dapat memberikan umpan balik, meniru anggota lain yang 

lebih terampil, belajar dari pemimpin kelompok, melakukan konfrontasi secara 

tepat dengan anggota lain, saling memberi dan menerima bantuan antar anggota 

kelompok, serta menumbuhkan empati dan rasa yang tulus sehingga terbentuk 

suasana positif didalam kelompok.  

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kelebihan dari konseling 

kelompok yaitu, konseling kelompok membantu individu untuk menyelesaikan 

permasalahan pribadinya dan individu juga dapat mengungkapkan 

permasalahannya dengan leluasa. Suasana konseling kelompok menjadikan siswa 

lebih rileks untuk menyampaikan permasalahan apa yang dialami. Selain itu 

anggota kelompok yang lain juga bisa memahami keadaan atau permasalahan 

yang dialami teman kelompoknya dan dapat belajar menambah pengalaman dari 

permasalahan tersebut.  
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2.2.4 Konseling Kelompok CBT 

2.2.4.1 Pendekatan CBT 

Pendekatan konseling CBT merupakan pendekatan yang dirancang untuk 

membantu memodifikasi perilaku dalam ranah kognitif dan perilaku. Matson & 

Ollendick (dalam Nandang, 2009) mengungkapkan definisi CBT yaitu pendekatan 

dengan sejumlah prosedur yang secara spesifik menggunakan kognisi sebagai 

bahan utama terapi. Fokus terapi yaitu persepsi, kepercayaan dan pikiran. Konsep 

utama dalam pelaksanaan terapi Cognitive-Behavior (Oemarjoedi dalam Nandang, 

2009) yaitu mengajak individu untuk menantang pikiran dan emosi yang  salah 

dengan menampilkan bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka 

tentang  masalah yang dihadapi. Perilaku merupakan perwujudan dari proses 

kognisi, CBT membantu konseli untuk mengarahkan proses kognisinya kearah 

yang lebih bermanfaat dan lebih rasional. 

Beck meyakinkan bahwa klien dengan gangguan emosi cenderung 

memiliki kesulitan berpikir logis yang menimbulkan gangguan pada kapasitas 

pemahamannya, yang disebut dengan distorsi cognitve antara lain:  

1. Mudah membuat kesimpulan tanpa data yang mendukung, cenderung 

berpikir secara ‘catastrophic’ atau berpikir seburuk-buruknya. 

2. Memiliki pemahaman yang selektif, membatasi kesimpulan berdasarkan 

hal yang terbatas.  

3.  Mudah melakukan generalisasi, sebagai proses meyakini suatu kejadian 

untuk diterapkan secara tidak tepat pada situasi lain.  
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4. Kecenderungan memperbesar dan memperkecil masalah, membuat klien 

tidak mampu menilai masalah secara obyektif.  

5. Personalisasi, membuat klien cenderung menghubungkan antara kejadian 

eksternal dengan diri sendiri dan menyalahkan diri sendiri.  

6. Pemberian label atau kesalahan memberi label, menentukan identitas diri 

berdasarkan kegagalan atau kesalahan. 

7. Pola pemikiran yang terpolarisai, kecenderungan untuk berpikir dan 

menginterpretasikan segala sesuatu dalam bentuk ‘all-or-nothing’ (semua 

atau tidak sama sekali).  

CBT dalam pelaksanaan terapi lebih menekankan kepada masa kini  dari 

pada masa lalu, akan tetapi bukan berarti mengabaikan masa lalu. CBT lebih 

banyak  bekerja pada status kognitif saat ini untuk diubah dari status kognitif 

negatif menjadi status kognitif positif. Terapi CBT lebih memfokuskan pada 

penyusunan kembali dan perbaikan kognitif yang irasional dan menyimpang 

akibat dari kejadian-kejadian yang merugikan dirinya. Aspek kognitif dalam CBT  

antara lain mengubah cara berfikir, kepercayaan, sikap, asumsi, imajinasi dan 

memfasilitasi  individu belajar mengenali dan merubah kesalahan dalam aspek 

kognitif.  

Lesmana (2009) menjelaskan terapi kognitif perilaku sebagai suatu sistem 

pendekatan yang memperhatikan perubahan kognisi dan tingkah laku. Lesmana 

(2009), mengatakan bahwa terapi kognitif perilaku memiliki tiga proporsi 

fundamental yang sama, yaitu : 
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1) Aktivitas kognitif mempengaruhi perilaku 

2) Aktivitas kognitif dapat dipantau dan diubah 

3) Perubahan perilaku yang diharapkan dapat dipengaruhi melalui pengubahan 

kognitif.  

Mohiney dan Arnkoff (Lesmana, 2009) membagi terapi kognitif mejadi tiga 

berdasarkan fokus tujuan terapi, diantaranya : 

(1) Cognitive Restructuring 

Tujuan terapi adalah untuk menimbulkan pola pikir yang adaptif. 

(2) Coping Skills Therapies 

Tujuan terapi ini adalah fokus kepada pengembangan repertoire of skills 

yang dirancang untuk membantu individu menghadapi berbagai macam 

situasi yang penuh stres. 

(3) Problem Solving Therapies 

Terapi ini menekankan pengembangan strategi umum untuk menghadapi 

berbagai macam masalah pribadi dan menekankan pentingnya kolaborasi 

aktif antara klien dan terapis dalam perencanaan program treatment.  

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa CBT merupakan pendekatan 

yang membantu individu dalam ranah kognisi dan perilaku. Dalam CBT terapi 

difokuskan pada penataan pikiran. Menata kembali pikiran-pikran negatif agar 

menjadi positif. Agar nantinya dapat berperilaku menjadi lebih baik dan berpikir 

positif. Dalam penelitian ini mahasiswi mengalami kecemasan, dan kecemasan 

tersebut berasal dari pikiran-pikran negatif yang mempengaruhi perilakunya, 

dengan pendekatan CBT mahasiswi diajarkan untuk mengubah pikiran-pikiran 
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negatif tersebut sehingga berubah menjadi pikiran positif. Teknik CBT yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik cognitive restructuring dan problem 

solving agar mahasiswa dapat mengubah pikiran-pikiran negatif menjadi pikiran 

positif dan agar mahasiswa mampu menemukan cara-cara yang tepat untuk 

menyelesaikan permasalahan yang dialaminya.  

2.2.4.2 Pengertian Konseling Kelompok CBT 

Pendekatan CBT dalam konseling kelompok dengan harapan melalui 

proses pengubahan secara kognitif dapat mempengaruhi proses berperilaku 

seseorang. Dalam pendekatan CBT beranggapan bahwa segala sesuatu yang 

dipikirkan manusia sangat menentukan bagaimana mereka berperilaku dan 

merasakan, Beck & Weisher (Dalam Glading, 2012). Terapi kognitif perilaku 

telah disesuaikan untuk pasien dengan beragam tingkat pendidikan dan 

pendapatan serta berbagai budaya dan usia, dari anak-anak hingga orang dewasa 

dan orang yang lebih tua. Saat ini digunakan dalam pusat perawatan dan kantor 

medis, sekolah, program kejurusan, dan penjara, di berbagai seting lainnya. 

Konseling ini digunakan dalam kelompok, pasangan, dan format keluarga. (Beck, 

Judith, 2011). 

 Terapi kelompok kognitif perilaku adalah bentuk pengobatan berbagai 

masalah spesifik untuk beragam populasi klien. Sifat terstuktur dari sebuah 

kelompok menarik bagi banyak orang yang memfasilitasi kelompok 

psychoeucational. Praktisi kognitif berperilaku menerapkaannya secara singkat, 

aktif, direktif, kolaboratif, berfokus pada situasi saat ini (dalam Corey, 2012). 
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 Sebuah asumsi dasar dari perspektif kognitif perilaku adalah sebagian 

perilaku bermasalah yang bersumber dari segi kognisi dan emosi telah dipelajari 

dan dapat dimodifikasi oleh pembelajaran baru. Proses ini sering disebut “terapi” 

namun komponen penting dari proses ini adalah pendidikan anggota kelompok 

yang terlibat dalam proses belajar dan mengajar, diajari bagaiaman 

mengembangkan perspektif baru tentang cara belajar.  

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa konseling kelompok CBT 

yaitu pemberian bantuan yang diberikan konselor untuk membantu individu yang 

mempunyai masalah dan dilakukan dalam bentu kelompok, menggunakan 

pendekatan CBT yaitu fokus terapi dalam ranah kognisi dan perilaku. Untuk 

mengubah pikiran-pikiran negatif agar menjadi pikiran positif dan perilaku 

menjadi lebih baik.  

 Dalam penelitian ini konseling kelompok CBT digunakan untuk 

mereduksi kecemasan. Kecemasan yang disebabkan oleh pikiran-piran negatif, 

seperti kekhawatiran, ketakutan dan lainnya sehingga berpengaruh terhadap 

perilaku mereka, dengan konseling kelompok CBT ini diharapkan mampu 

mengatasi masalah tersebut.  

2.2.4.3 Karakteristik CBT 

CBT memiliki beberapa karakteristik unik yang membedakannya dari 

pendekatan lain. Hal ini bergantung pada prinsip-prinsip dan prosedur dari metode 

ilmiah, dan prinsip-prinsip eksperimen yang berasal dari pembelajaran secara 

sistematis diterapkan untuk membantu orang mengubah perilaku maladaptif. 

Menurut Corey (2012: 296), karakteristik yang membedakan dari praktisi perilaku 
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kognitif adalah kegiatan sistematis untuk tujuan spesifik dan evaluasi. Konsep dan 

prosedur dinyatakan secara eksplisit, diuji secara empiris, dan terus direvisi.  

Penilaian dan pengobatan terjadi secara bersamaan. Adapun karakteristiknya 

meliputi : 

1. Penilaian Perilaku 

Penilaian perilaku terdiri dari satu set prosedur yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi yang akan memandu pengembangan rencana perawatan 

spesifik untuk setiap klien dan membantu mengukur efektivitas pengobatan. 

Menurut Corey (2012: 232) penilaian perilaku melibatkan lima karakteristik yang 

konsisten dengan terapi perilaku. penilaian perilaku (1) ditujukan untuk 

mengumpulkan informasi yang unik dan rinci tentang masalah klien, (2) berfokus 

pada fungsi dan kondisi kehidupan klien saat ini, (3) berkaitan dengan 

pengambilan sampel dari perilaku klien untuk memberikan informasi tentang 

bagaimana klien biasanya berfungsi dalam berbagai situasi, (4) fokus yang 

sempits daripada berurusan dengan seluruh kepribadian klien, dan (5) terintegrasi 

dengan terapi. 

2. Tujuan Utama Terapi 

Aspek yang paling unik dari CBT dengan kelompok adalah tujuan 

perubahan yang spesifik. Pendekatan CBT untuk terapi kelompok lebih berfokus 

pada daerah tujuan perubahan yang spesifik dibandingkan modalitas lainnya. 

Dalam kebanyakan kelompok CBT, tahap awal kerja kelompok yang dikhususkan 

untuk klien memperluas langkah penilaian mereka dengan merumuskan 

pernyataan spesifik dari tujuan pribadi yang ingin mereka capai. Tujuan 
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identifikasi menentukan arah gerakan terapi. Meskipun pemimpin kelompok 

memandu diskusi dan bekerja sama dengan anggota, anggota kelompok sendiri 

memilih tujuan pribadi mereka (Corey, 2012: 326). Anggota kelompok 

menguraikan perilaku bermasalah yang ingin mereka ubah dan keterampilan baru 

yang mereka ingin pelajari. Tujuan pribadi yang diatur klien, mungkin 

mengurangi kecemasan dalam situasi ujian, menghilangkan fobia yang 

mengganggu fungsi efektif, mengatasi depresi, belajar keterampilan komunikasi, 

mengembangkan strategi pemecahan masalah untuk mengatasi berbagai situasi 

yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, menurunkan berat badan, dan 

menyingkirkan kecanduan (untuk merokok, alkohol, atau obat lain). Pada awal 

setiap sesi agenda diatur untuk memprioritaskan tujuan anggota dan untuk 

menjelaskan bagaimana waktu akan dihabiskan. Agenda ini diciptakan oleh 

anggota dan pemimpin kelompok. Sebuah kelompok CBT yang terbaik adalah 

yang memiliki usaha kolaboratif. 

3. Rencana Treatmen 

Setelah anggota menentukan tujuan mereka, rencana pengobatan untuk 

mencapai tujuan tersebut dirumuskan. Teknik perilaku kognitif berorientasi 

tindakan; anggota diharapkan untuk mengambil peran aktif dengan tugas, bukan 

hanya pasif dan berbicara tentang masalah mereka. Awalnya, pemimpin 

kelompok umumnya mengembangkan rencana secara kolaboratif yang mencakup 

setiap anggota kelompok. Setelah penilaian awal, dan sebagai anggota belajar 

keterampilan yang diperlukan, peserta kelompok bersama-sama dengan strategi 

intervensi oleh pemimpin kelompok yang mungkin digunakan atau spesifik 
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tindakan yang mungkin diambil. Pada akhirnya, orang yang memiliki masalah 

adalah hakim dari strategi atau tindakan ia harus mengambil. Beberapa teknik 

yang paling umum digunakan adalah modeling, pembentukan, latihan perilaku, 

pembinaan, pekerjaan, umpan balik, restrukturisasi kognitif, desensitisasi, 

pemecahan masalah, meditasi, latihan relaksasi, manajemen stres, dan pemberian 

informasi. 

4. Evaluasi Tujuan 

Setelah sasaran perilaku telah diidentifikasi dengan jelas, tujuan 

pengobatan tertentu, dan prosedur terapi digambarkan, hasil terapi dapat secara 

obyektif dinilai. Karena kelompok CBT menekankan pentingnya mengevaluasi 

keefektifan teknik yang mereka gunakan, penilaian kemajuan klien ke arah tujuan 

mereka sedang berlangsung. Jika kelompok bertemu selama 10 minggu untuk 

pelatihan keterampilan sosial, misalnya, data dasar tentang keterampilan ini 

kemungkinan akan diambil pada sesi awal. Pada setiap sesi berikutnya penilaian 

perubahan perilaku dapat dilakukan sehingga anggota dapat menentukan 

bagaimana tingkat keberhasilan yang sudah terpenuhi. Menyediakan anggota 

dengan umpan balik adalah bagian penting dari terapi kelompok perilaku kognitif. 

Keputusan untuk menggunakan teknik-teknik tertentu berdasarkan 

keefektifan yang dimiliki. Kisaran teknik ini cukup luas, dan banyak praktisi 

kelompok CBT sangat eklektik dalam pilihan mereka dari prosedur perawatan. 

Mereka bersedia untuk menarik teknik dari banyak pendekatan terapi dalam 

membantu anggotanya mengubah pola berpikir mereka, perasaan, dan akting. 
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2.2.5 Teknik Cognitive Restructuring 

2.2.5.1 Pengertian Cognitive Restructuring 

Para ahli yang mengemukakan beberapa pendapat yang menjelaskan 

pengertian dari teknik cognitive restructuring atau teknik restrukturisasi kognitif 

yaitu menurut Ellis (dalam Nursalim, 2013:32) menyatakan “cognitive 

restructuring yaitu memusatkan perhatian pada upaya mengidentifikasi dan 

mengubah pikiran-pikiran atau pernyataan diri negatif dan keyakinan-keyakinan 

klien yang tidak rasional menjadi pikiran- pikiran yang positif dan rasional”. 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa cognitive restructuring 

yaitu proses belajar yang memusatkan perhatian pada upaya mengganti pikiran-

pikiran yang negatif menjadi pikiran- pikiran yang positif. Teknik tersebut 

dirancang untuk membantu mencapai respons emosional yang lebih baik dengan 

mengubah kebiasaan penilaian habitual yang biasa digunakan sehingga menjadi 

tidak terlalu terbias (Dombeck & Wells-Moran, 2014 ). Penjelasan-penjelasan di 

atas dapat dimaknai bahwa cognitive restructuring adalah sebuah metode dalam 

teori kognitif perilaku dengan cara memusatkan perhatian pada upaya mengubah 

pikiran negatif yang menjadi kebiasaan ke dalam pikiran positif sebagai suatu 

strategi mencapai keberhasilan. 

Lahey (2009) mengungkapkan bahwa restrukturisasi kognitif merupakan 

sebuah metode yang paling penting dalam teori perilaku kognitif yang 

berdasarkan pada asumsi bahwa kognisi yang salah seperti keyakinan, harapan, 

dan cara berpikir individu yang maladaptif adalah penyebab perilaku abnormal. 

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa cognitive restructuring disamping sebagai 
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suatu metode untuk mengubah pikiran negatif menjadi positif, juga sebagai terapi 

untuk menumbuhkan harapan dan keyakinan melalui cara berpikir individu 

menghilangkan perilaku tidak wajar termasuk kecemasan. 

2.2.5.2 Tujuan teknik Cognitive Restructuring 

Meichenbaum (dalam Erford.T, 2016:256) mendiskripsikan bahwa, ada 

tiga tujuan teknik cognitive restructuring yang dapat dipenuhi konselor 

profesional yaitu klien perlu menjadi sadar akan pikiran-pikirannya, klien perlu 

mengubah proses pikirannya, dan klien perlu bereksperimen untuk 

mengeksplorasi dan mengubah ide tentang diri nya dan dunia. Penjelasan dari 

ketiga tujuan tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Klien perlu menjadi sadar akan pikiran-pikirannya.  

Konselor membantu klien untuk menjadi sadar akan pikirannya dengan 

cara menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan langsung dengan 

pikiran dan perasaan klien. 

2. Klien perlu mengubah proses pikirannya.  

Konselor membantu klien menjadi sadar akan perubahan proses pemikiran 

meminta klien mengevaluasi pikiran dan keyakinan, memunculkan 

prediksi, dan mempertanyakan logika yang keliru  

3. Klien perlu bereksperimen untuk mengeksplorasi dan mengubah ide 

tentang dirinya dan dunia. 

 Konselor memerintah klien untuk melakukan percobaan dalam lingkup 

penyembuhan dan kemudian beralih ke dalam situasi nyata ketika klien 

sudah merasa bersedia untuk mengubah idenya.  
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Menurut Dombeck & Welss-Moran (dalam Erford, 2016: 255) 

menyatakan: “ Teknik cognitive restructuring dirancang untuk membantu 

mencapai respons emosional yang lebih baik dengan mengubah kebiasaan 

penilaian habitual yang biasa dilaksanakan menjadi tidak terlalu bias”. 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa teknik cognitive 

restructuring membantu seseorang untuk mencapai pemikiran yang lebih baik 

dengan cara mengubah kebiasaan yang teratur atau baik supaya tidak terbiasa 

dengan pemikiran yang kurang baik. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tujuan teknik 

cognitive restructuring adalah membantu seseorang atau klien untuk mengubah 

kebiasaan yang buruk dengan cara menjadikan sadar klien akan pikiran-

pikirannya, mengubah proses pemikirannya, dan meminta klien bereksperimen 

untuk mengeksplorasi dan mengubah ide tentang dirinya dan lingkungan. 

2.2.5.3 Langkah-langkah teknik Cognitive Restructuring 

Teknik cognitive restructuring merupakan teknik yang memusatkan 

perhatian pada upaya mengidentifikasi dan mengubah pikiran-pikiran atau 

pernyataan diri negatif dan keyakinan-keyakinan klien yang tidak rasional 

menjadi pikiran- pikiran yang positif dan rasional. Menurut Nursalim (2014) 

prosedur pelaksanaan teknik cognitive restructuring sebagai berikut :  

1. Rasional 

Langkah yang pertama yaitu rasional. Rasional digunakan untuk 

memperkuat keyakinan konseli bahwa “pernyataan diri individu dapat 

mempengaruhi perilakunya, khususnya pernyataan diri negatif atau 
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pikiran-pikiran menyalahkan diri dapat menyebabkan tekanan emosional”. 

Suatu rasional dapat berisikan penjelasan tentang tujuan, gambaran singkat 

prosedur yang akan dilaksanakan dan pembahasan tentang pikiran-pikiran 

diri positif dan negatif. Setelah rasional, konseli diminta persetujuan untuk 

bersedia melakukan langkah ini.  

2. Identifikasi pikiran konseli 

Setelah konseli menerima rasional langkah selanjutnya yaitu melakukan 

analisis terhadap pikiran-pikiran konseli dalam situasi tertekan dan situasi 

yang menimbulkan kecemasan. Dalam tahap ini terdapat 3 kegiatan 

sebagai berikut : 

1) Mendreskripsikan pikiran-pikiran konseli dalam situasi bermasalah. 

Dalam wawancara, konselor dapat bertanya kepada konseli tentang 

situasi-situasi yang membuatnya menderita atau tertekan dan hal-hal 

yang dipikirkan konseli ketika sebelum, selama dan setelah situasi 

berlangsung.  

2) Memodelkan hubungan antara peristiwa dan emosi 

Ketika konseli telah mengenali pikiran-pikiran negatifnya yang 

mengganggu, konselor selanjutnya perlu menunjukkan pertalian 

antara pikiran-pikiran dengan situasi yang dihadapi dan emosi yang 

dialami kemudian, dan konselor perlu meminta konseli untuk 

mencatat pertalian tersebut secara eksplisit. Jika konseli masih gagal 

mengenali pikirannya, konselor dapat memodelkan hubungan tersebut 
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dengan menggunakan situasi konseli atau situasi yang berasal dari 

kehidupan konselor.  

3) Pemodelan pikiran oleh konseli 

Konselor dapat pula meminta konseli untuk mengidentifikasi situasi-

situasi dan pikiran-pikiran dengan memonitor dan mencatat peristiwa 

dan pikiran-pikiran di luar wawancara konseling dalam bentuk tugas 

rumah. Dengan menggunakan data konseli tersebut, konselor dan 

konseli dapat menetapkan manakah pikiran-pikiran yang negatif 

(merusak) dan manakah pikiran-pikiran yang positif (meningkatkan 

diri). Selain itu konselor juga dapat meminta konseli untuk 

memisahkan antara dua tipe pernyataan diri dan mengenali mengapa 

ada satu pikiran negatif dan pikiran yang lain positif.  

3. Pengenalan dan latihan coping thought (CT).  

Pada tahap ini terjadi perpindahan fokus dari pikiran-pikiran 

konseli/mengalahkan diri menuju bentuk pikiran lain yang lebih 

konstruktif (pikiran yang tidak merusak diri). Pikiran-pikiran yang 

cenderung lebih konstruktif ini disebut sebagai pikiran yang 

menanggulangi (coping thought = CT), atau pernyataan menanggulangi 

(coping statment = CS), atau instruksi diri menanggulangi (coping self-

instruction = CSI). Semuanya dikembangkan untuk konseli. Pengenalan 

dan pelatihan CS tersebut penting untuk mendukung kebehasilan seluruh 

prosedur cognitive restructuring. 
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4. Pindah dari pikiran-pikiran negatif ke coping thought (CT)  

Setelah mengidentifikasi pikiran-pikiran negatif dan mempraktikkan CS 

alternatif, selanjutnya konselor melatih konseli untuk pindah dari pikiran –

pikiran negatif ke CS. Dalam tahap ini terdapat 2 kegiatan, yaitu :  

1) Pemberian contoh peralihan pikiran oleh konselor 

2) Latihan peralihan pikiran oleh konseli 

5. Pengenalan dan latihan penguatan positif 

Tahap akhir dari cognitive restructuring berisikan kegiatan mengajar 

konseli tentang cara-cara memberikan penguatan bagi dirinya sendiri 

untuk setiap keberhasilan yang dicapainya. Ini dapat dilakukan dengan 

cara konselor memodelkan dan konseli mempraktikan pernyataan-

pernyataan diri yang positif. Maksud dari pernyataan diri positif ini adalah 

untuk membantu konseli menghargai setiap keberhasilannya.  

6. Tugas rumah dan tindak lanjut 

Meskipun tugas rumah merupakan bagian integral dari setiap tahapan 

cognitive restructuring, pada akhirnya konseli mampu untuk 

menggunakan cognitive restructuring kapan pun diperlukan dalam situasi 

yang menekan. Tugas rumah ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan 

kepada konseli untuk mempraktikan ketrampilan yang diperoleh dalam 

menggunakak CS dalam situasi yang sebenarnya. Jika pengguna cognitive 

restructuring tidak mengurangi level penderitaan atau kecemasan konseli, 

konselor dan konseli perlu membatasi kembali masalah dan tujuan terapi. 
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2.2.6 Teknik Problem Solving 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik problem solving untuk 

mereduksi kecemasan mahasiswi AKBID ketika menghadapi praktik klinik. 

Berikut ini penjelasan tentang problem solving dari beberapa sumber.  

2.2.6.1 Pengertian Problem Solving 

Teknik problem solving adalah strategi perilaku kognitif yang 

mengajarkan individu cara untuk menangani masalah dalam kehidupan sehari – 

hari yang tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi solusi yang paling 

efektif untuk masalah dan memberikan pelatihan sistematis dalam ketrampilan 

kognitif dan perilaku sehingga klien dapat menerapkannya serta dapat mengatasi 

secara efektif dengan berbagai permasalahan (Corey, 2012).  D’Zurilla dalam 

(Cormier, dkk, 2009) menjelaskan bahwa problem solving sebagai proses 

kognitif, afektif, dan perilaku melalui seorang atau kelompok mencoba untuk 

mengidentifikasi, menmukan, atau menciptakan cara yang efektif untuk mengatasi 

masalah yang sedang dihadapi. Metode problem solving adalah suatu metode 

berpikir dan memecahkan masalah.  

Kinsella dan Garland (2008:196) menjelaskan bahwa problem solving ini 

sangat efektif digunakan dalam situasi dilema ataupun menghadapi pilihan hidup 

yang sulit, krisis, beradaptasi dengan lingkungan, serta hubungan pribadi yang 

memburuk. Selanjutnya Rose dan LeCroy dalam Cormier, dkk (2009:359) 

menjelaskan problem solving sebagai strategi dimana klien belajar untuk secara 

sistematis bekerja melalui serangkaian langkah-langkah untuk menganalisis 

masalah, menemukan pendekatan baru, mengevaluasi pendekatan mereka, dan 
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mengembangkan strategi untuk menerapkan pendekatan-pendakatan di dunia 

nyata. Cormier, dkk (2009:359) problem solving terapi atau pelatihan telah 

digunakan dengan anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua sebagai strategi 

pengobatan, strategi pemeliharaan atau strategi pencegahan.  

2.2.6.2 Tahap-Tahap  Problem Solving 

Dalam penggunaan teknik problem solving ada beberapa tahapan yang 

harus dilakukan. Tahapan tersebut dilakukan agar teknik problem solving efektif 

untuk digunakan dalam menangani masalah. Menurut Spiegler dan Guevremont 

dalam Corey (2012) ada tujuh tahap dalam problem solving, yaitu : 

1. Mengadopsi orientasi problem solving 

Dalam tahap ini klien dibantu dalam menilai, mengidentifikasi, dan 

memahami masalah. Mereka harus memahami bahwa mengidentifikasi 

masalah yang sedang terjadi adalah hal penting yang harus dilakukan 

sehingga tidak salah dalam mengambil tindakan. Klien juga harus yakin 

bahwa ketrampilan ini dapat digunakan untuk memecahkan masalah 

sehari-hari. Selain itu klien juga harus berhati-hati untuk mengambil 

alternatif pemecahan masalah.  

2. Definisi masalah 

Klien dibantu untuk memahami situasi pada saat terjadi masalah, setelah 

itu klien juga diberi harapan bahwa mereka dapat belajar cara-cara untuk 

mengatasi masalah tersebut.  
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3. Tetapkan Tujuan 

Tujuan klien dapat fokus pada situasi masalah atau reaksi terhadap situasi 

ketika ada masalah, atau keduanya.  

4. Brainstorming solusi alternatif 

Tahap ini bertujuan untuk memikirkan banyak solusi untuk 

memaksimalkan penemuan peluang solusi yang pas untuk memecahkan 

masalah. Klien dianjurkan mengevaluasi salah satu solusi yang mungkin 

dapat membantu memecahkan masalahnya.  

5. Membuat Keputusan 

Berdasarkan alternatif yang dihasilkan pada tahap sebelumnya, klien 

meneliti konsekuensi dari masing-masing tindakan dan membuat pilihan.  

6. Melaksanakan Solusinya 

Tahap ini merupakan salah satu tahap yang paling penting, karena solusi 

terbaik yang dipilih akan efektif dalam mengangani suatu masalah jika di 

terapkan dengan tepat. 

7. Mengevaluasi efektivitas tindakan 

Fase verivikasi ini terdiri dari mengamati klien dan mengevakuasi 

konsekuensi dari tindakan mereka dalam kehidupan sehari-hari. 

 Selanjutnya menurut D’Zurilla dalam Comier, dkk (2013:364) langkah-

langkah problem solving adalah sebagai berikut. 

1. Pengobatan gambaran dan pemikiran dasar (penataan awal) 

Membahas tujuan, alasan, dan format pelatihan umum, untuk memulai 

pelatihan mengenali pelabelan kekhawatiran, pemantauan diri penggunaan 
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problem solving, untuk membahas kapasitas pikiran sadar selama 

pemecahan masalah.  

2. Orientasi Masalah 

Menilai cara berpikir klien tentang cara memecahkan masalah, kebiasaan 

apa yang telah mereka lakukan di masa lalu, apa yang telah mereka coba 

hindari. Untuk mengajarkan klien yang maladaptif dan fasilitatif 

pemecahan masalah yaitu dengan ketrampilan coping dan menumbuhkan 

self efficacy, untuk menentukan hambatan kognitif dan emosional untuk 

pemecahan masalah serta berbagai sudut pandang untuk mengatasi 

masalah.  

3. Definisi masalah dan formulasi 

Membantu klien mengumpulkan informasi yang relevan dan faktual untuk 

memahami masalah, mengidentifikasi masalah yang terfokus pada emosi 

dan atau komponen masalah, dan untuk mengidentifikasi tujuan problem 

solving untuk masing-masing. 

4. Generalisasi solusi alternatif 

Menginstruksikan klien untuk berpikir tentang cara yang berbeda untuk 

menangani setiap tujuan dan menggunakan penundaan penilaian prinsip 

dan berbagai kuantitas. 

5. Pembuatan keputusan 

Mengintruksikan klien untuk menyaring daftar alternatif solusi, untuk 

mengevaluasi 
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tahap-tahap dari penjelasan 

Spiegler dan Guevermont dalam Corey (2012). Tahap-tahap tersebut yaitu 

mengadopsi orientasi, definisi masalah, tetapkan tujuan, brainstorming solusi 

alternatif, membuat keputusan, melaksananakan solusinya dan mengevaluasi 

efektivitas tindakan.  

2.2.6.3 Penggunaan dan kontrol emosi dalam Problem Solving 

Emosi berpengaruh dalam problem solving untuk itu kontrol emosi dalam 

problem solving sangat diperlukan. Agar problem solving dapat terlaksana dengan 

baik. Menurut D’Zurilla dan Nezu dalam Cormier, dkk (2013:371) situasi 

bermasalah terjadi karena sering stres melibatkan beberapa kesulitan, kehilangan, 

konflik, atau rasa sakit dan bahaya. Emosi positif atau negatif sangat berpengaruh 

terhadap problem solving, dapat membantu atau bahkan menghambat kinerja 

problem solving. Emosi bisa timbul dari beberapa sumber sebagai berikut :  

1. Situasi masalah itu sendiri 

2. Keyakinan, penilaian, dan harapan klien tentang masalah dan kemampuan 

untuk menyelesaikan masalah apakan berhasil atau tidak.  

3. Tugas pemecahan masalah yang digunakan dalam upaya pemecahan 

masalah.  

Tingkat emosional yang rendah atau sedang dapat mempengaruhi upaya 

pemecahan masalah, tingkat emosional tinggi yang berkelanjutan cenderung 

merusak pemecahan masalah dan dapat mengakibatkan hasil negatif untuk mereka 

sendiri, seperti kelelahan, depresi dan inersia. Selain itu, pengalaman emosional 

juga dapat mempengaruhi pemecahan masalah dengan cara yang tidak mudah 
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misalnya mempersempit atau mendistorsi masalah, bagaimana tujuan ditetapkan 

dan evaluasi yang dibuat sepanjang jalan.  

Dalam penelitian ini mahasiswi diajarkan untuk mengontrol emosi karena 

baik buruknya emosi mempengaruhi upaya pemecahan masalah. Mahasiswi 

merasa cemas, sebisa mungkin mahasiswi diajarkan untuk mengontrol esmosinya 

agar masalahnya bisa dipecahkan. Ketika mahasiswi merasa semakin ketakutan 

atau kelelahan mungkin akan merasa semakin cemas dan kesulitan dalam 

memecahkan masalahnya.  

2.2.6.4 Konseling kelompok Cognitive Behaviour Therapy menggunakan 

Teknik problem solving  

Konseling kelompok Cognitive Behaviour Therapy menggunakan teknik 

problem solving merupakan pemberian bantuan pada individu yang mempunyai 

permasalahan melalui proses kognitif, afektif dan perilaku yang dilakukan dalam 

bentuk kelompok menggunakan dinamika kelompok yang terpusat pada individu 

yang mempunyai masalah. Dalam proses konseling kelompok tersebut individu 

diminta untuk mengidentifikasi, menemukan serta menciptakan cara yang efektif 

untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya. Dalam penelitian ada 

beberapa tahap yang dilaksanakan yaitu, tahap awal, tahap transisi, tahap kerja 

dan tahap akhir. Tahap-tahap ini diberikan dalam empat sesi sesuai dengan 

kebutuhan dalam penelitian ini. Berikut ini uraian tahap-tahap yang dilakukan 

dalam penelitian ini. 
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1. Tahap awal 

Pada tahap ini dilakukan perkenalan, penjelasan tentang skala yang 

diberikan dan pengisian skala untuk pretest. Setelah itu dilakukan 

perkenalan pemimpin kelompok dan dilanjutkan perkenalan dengan 

anggota kelompok. Selanjutnya penjelasan proses dan tujuan konseling, 

penjelasan norma dan aturan-aturan dalam pelaksanaan konseling dan 

informasi lain yang berkaitan dengan konseling kelompok CBT, selain itu 

disampaikan juga harapan pemimpin dan anggota kelompok terhadap 

pemberian informed consent.  

2. Tahap transisi 

Tahap ini ditandai adanya perasaan-perasaan khawatir dan deentif 

(betahan) dalam bentuk perlawanan. Dalam tahap ini suasana kelompom 

sudah mulai terbentuk dan dinamika kelompok juga sudah mulai tumbuh. 

Anggota kelompok ditugaskan untuk mengenali dan mengekspresikan 

berbagai perasaan negatif. Bersedia menghadapi dan menangani reaksi 

terhadap apa yang terjadi dalam kelompok.  

3. Tahap kerja 

Pada tahap ini anggota kelompok diminta untuk menilai, mendefinisikan 

masalah, menetapkan tujuan, mencari dan memikirkan berbagai solusi, 

membuat keputusan, melaksanakan solusi dan mengevaluasinya.  
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4. Tahap akhir 

Dalam tahap ini tugas anggota kelompok mengevaluasi kegitan yang 

dilakukan, sebelum diberikan posttest, anggota kelompok diminta untuk 

memberikan pesan dan kesan terkait konseling kelompok yang diberikan.  

2.3 Kerangka Berpikir  

Memanfaatkan layanan konseling kelompok dengan teknik cognitive 

restructuring dan problem solving untuk mereduksi kecemasan mahasiswa. 

Tentunya disesuaikan dengan karakteristik mahasiswa siswa sehingga dapat 

terwujud tujuan akhir layanan konselin kelompok yaitu dapat mereduksi 

kecemasan mahasiswa ketik menghadapi praktik klinik. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir Keefektifan Konseling Kelompok dengan Teknik Cognitive 

Restructuring dan Teknik Problem Solving Untuk Mereduksi Kecemasan 

Mahasiswi Ketika Menghadapi Praktik Klinik 

 

Subjek Eksperimen 

(yang memiliki kecenderungan kecemasan) 

Kelompok Eksperimen A 

dengan teknik Cognitive 

Restructuring  

Kelompok Eksperimen B 

dengan teknik Problem 

Solving  

Kelompok Eksperimen C 

dengan teknik CR dan PS  

Treatment menggunakan  

teknik Cognitive 

Restructuring  

Treatment menggunakan 

dengan teknik Problem 

Solving  

Treatment menggunakan  

teknik CR dan PS  

Kecenderungan kecemasan mahasiswi meningkat 

atau menurun 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan maslah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan 

(Sugiyono, 2015: 96). Berdasarkan pada kajian teori dan kerangka berpikir di atas, 

maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. Konseling kelompok dengan teknik cognitive restructuring dapat 

mereduksi kecemasan mahasiswi AKBID Abdi Husada ketika menghadapi 

praktik klinik 

2. Konseling kelompok dengan teknik problem solving dapat mereduksi 

kecemasan mahasiswi AKBID Abdi Husada ketika menghadapi praktik 

klinik 

3. Teknik cognitive restructuring yang terintegrasi dengan teknik problem 

solving efektif untuk mereduksi kecemasan mahasiswi AKBID Abdi 

Husada ketika menghadapi praktik klinik. 

4. Ada perbedaan penggunaan teknik cognitive restructuring yang 

terintegrasi dengan teknik problem solving lebih efektif dibandingkan 

dengan teknik cognitive restructuring dan teknik problem solving untuk 

mereduksi kecemasan mahasiswi AKBID Abdi Husada Ketika 

Menghadapi Prakteik klinik.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang diperoleh dari pelaksanaan 

penelitian pada mahasiswi Akademi Kebidanan Abdi Husada Semarang mulai 

dari tahap pendahuluan sampai pelaksanaan kegiatan konseling kelompok, maka 

dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kondisi kecemasan mahasiswi ketika menghadapi praktik klinik di 

AKBID Abdi Husada Semarang rata-rata berada pada tingkat sedang.  

2. Intervensi yang dilakukan dengan konseling kelompok teknik cognitive 

restructuring efektif untuk mereduksi kecemasan mahasiswi ketika 

menghadapi praktik klinik di AKBID Abdi Husada Semarang.  

3. Intervensi yang dilakukan dengan konseling kelompok teknik problem 

solving efektif untuk mereduksi kecemasan mahasiswi ketika menghadapi 

praktik klinik di AKBID Abdi Husada Semarang.  

4. Intervensi yang dilakukan dengan konseling kelompok gabungan teknik 

cognitive restructuring dan problem solving efektif untuk mereduksi 

kecemasan mahasiswi ketika menghadapi praktik klinik di AKBID Abdi 

Husada Semarang.  

5. Terdapat perbedaan tingkat keefektifan dari ketiga teknik dalam mereduksi 

kecemasan mahasiswi ketika menghadapi praktik klinik di AKBID Abdi 

Husada Semarang. Gabungan teknik cognitive restructuring dan problem 

solving lebih efektif dibandingkan dengan kelompok yang menggunakan 

satu teknik.  

11

6 

117 
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5.2 Saran 

Beberap hal yang mejadi saran berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi konselor, dapat menggunakan intervensi konseling kelompok dengan 

teknik cognitive restructuring dan problem solving untuk mereduksi 

kecemasan mahasiswi. Hal ini dilakukan agar kegiatan belajar mahasiswi 

berjalan dengan baik, pada saat pelajaran dikampus ataupun pada saat 

melakukan praktik klinik. 

2. Bagi Lembaga AKBID, agar memfasilitasi konselor untuk melaksanakan 

konselingn kelompok cognitive behaviour dengan teknik cognitive 

restructuring dan problem solving untuk mereduksi kecemasan mahasiswi. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, agar memilih subyek dengan keragaman gender 

untuk mampu membuktikan keefektifan konseling kelompok dengan teknik 

cognitive restructuring dan problem solving.  
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