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ABSTRAK 

 

Cahyani, A. I. 2019. “Keefektifan Konseling Kelompok Realita untuk 

Meningkatkan Kecerdasan Emosional dan Kebahagiaan Siswa SMK Ibu 

Kartini Semarang”. Tesis. Program Studi Bimbingan Konseling. 

Pascasarjana. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Prof. Dr. Mungin 

Eddy Wibowo, M. Pd., Kons. Pembimbing II Sunawan, S.Pd., M.Si., Ph. D.  

 

Kata Kunci: Konseling Kelompok Realita, Kecerdasan Emosional, Kebahagiaan. 

 

 

Penelitian ini dirancang untuk menguji dan menganalisis keefektifan 

konseling kelompok realita dalam meningkatkan kecerdasan emosi dan 

kebahagiaan siswa. Penelitian ini menggunakan desain pretest-posttest control 

group (pra-pasca perlakuan). Teknik purposive random assignment digunakan 

untuk memilih 14 subyek penelitian dari 187 orang siswa. 14 orang subyek terpilih 

dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 7 orang pada kelompok eksperimen dan 7 

orang pada kelompok kontrol yang dilakukan secara acak atau menggunakan 

random assignment. Analisis data yang digunakan adalah analisis MANOVA dan 

Paired Sample t Test dengan menggunakan bantuan software macro process IMB 

SPSS 23. 

Hasil uji MANOVA menunjukkan bahwa konseling kelompok realita efektif 

dalam meningkatkan kecerdasan emosi (F(3,10)= 106.453; ηp
2 = 0.939; p <0.01) dan 

kebahagiaan  (F(3,10)= 261.248;  ηp
2 = 0.969; p <0.01). Selanjutnya, hasil uji Paired 

Sampel t Test menunjukkan bahwa pada kelompok eksperimen terjadi peningkatan 

kecerdasan emosi  (t=(t(3,10)=  16.051; p <0.01) dan kebahagiaan (t(3,10)= 29.289, p 

<0.01). Sedangkan pada kelompok kontrol menunjukan tidak terjadi peningkatan 

yang signifikan pada tingkat kecerdasan emosi  (t(3,10)= 2.750, p > 0.05) dan 

kebahagiaan dengan (t(3,10)= 2.066,  p > 0.05). Temuan penelitian ini menegaskan 

bahwa konseling kelompok realita efektif dalam meningkatkan kecerdasan emosi 

dan kebahagiaan. 

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan bagi guru bimbingan dan 

konseling agar menggunakan konseling kelompok realita untuk membantu siswa 

dalam meningkatkan kecerdasan emosi dan kebahagiaan. Disisi lain, disarankan 

bagi penelitian selanjutnya agar menggunakan desain pengukuran berulang pasca 

perlakuan (follow up) untuk dapat melihat efek waktu dari penerapan konseling 

kelompok realita terhadap kecerdasan emosi dan kebahagiaan.  
 

  



 
 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Cahyani, A. I. 2019. “The Effectiveness of Reality Group Counseling to Improve 

Emotional Intelligence and Happiness of Vocational School Students of Ibu 

Kartini Semarang”. Thesis. Guidance and Counseling Study Program. 

Postgraduate. Universitas Negeri Semarang. Advisor I Prof. Dr. Mungin 

Eddy Wibowo, M. Pd., Kons. Advisor II Sunawan, S.Pd., M.Si., Ph. D.  

 

Keywords: Reality Group Counseling, Emotional Intelligence, Happiness. 

 

This research was design to examine and analyze the effectiveness of reality 

group counseling to increase emotional intelligence and happiness of students. This 

study used a pretest-posttest control group design (pre-post treatment). The 

purposive random assignment technique was used to select 14 research subjects 

from 187 students. 14 selected subjects were divided into two groups, namely 7 in 

the experimental group and 7 in the control group randomly or using random 

assignments. The data analysis used was MANOVA analysis and Paired Sample t 

Test using the help of macro process software SPSS 23 IMB. 

The results of the MANOVA test show that reality group counseling is 

effective in increasing emotional intelligence (F (3.10) = 106,453; ηp2 = 0.939; p 

<0.01) and happiness (F (3.10) = 261,248; ηp2 = 0.969; p <0.01 ). Furthermore, the 

results of the Paired Sample t Test showed that in the experimental group there was 

an increase in emotional intelligence (t = (t (3.10) = 16,051; p <0.01) and happiness 

(t (3.10) = 29,289, p <0.01 ). Whereas in the control group there was no significant 

increase in the level of emotional intelligence (t (3.10) = 2.750, p> 0.05) and 

happiness with (t (3.10) = 2.066, p> 0.05). this confirms that reality group 

counseling is effective in increasing emotional intelligence and happiness. 

Based on the findings of this study, it is suggested that guidance and 

counseling teachers use reality group counseling to help students improve 

emotional intelligence and happiness. On the other hand, it is suggested for further 

research to use the design of repeated post-treatment measurements (follow-up) to 

be able to see the effects of time from the application of reality group counseling to 

emotional intelligence and happiness. 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kebahagiaan ialah suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan 

kecukupan hingga kesenangan, cinta, kepuasan, kenikmatan, atau kegembiraan 

yang intens pada individu. Seligman (2005) menjelaskan kebahagiaan merupakan 

konsep yang mengacu pada emosi positif yang dirasakan individu serta aktifitas 

positif yang tidak mempunyai komponen perasaan sama sekali. Kebahagiaan juga 

didefinisikan sebagai penilaian diri dan evaluasi dalam kehidupan (Diener et. al, 

2002).  Kebahagiaan merupakan pandangan serta konsep yang subjektif terhadap 

suatu peristiwa, setiap individu memiliki tolak ukur yang berbeda-beda mengenai 

arti kebahagiaan dalam hidup.  

 Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa kebahagiaan tidak selalu 

berbicara mengenai kesenangan, tetapi juga kepuasan dan penerimaan. Bagaimana 

seseorang merasa puas dan dapat menerima konsekuensi atas pilihan yang telah ia 

tetapkan. Kebahagiaan merupakan keadaan individu yang berada dalam aspek 

positif (perasaan yang positif) untuk mencapai kebahagiaan yang autentik, individu 

harus dapat mengidentifikasikan, mengolah, dan melatih serta menggunakan 

kekuatan  (strength) serta keutamaan (virtue) yang dimilikinya dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Setiap individu tentunya memiliki proses dan tujuan yang beragam sehingga 

dapat memberikan pengalaman dan pemaknaan yang berbeda pula. Akan tetapi 



 
 

salah satu tujuan setiap individu ialah tercapainya kebahagiaan dalam hidupnya. 

Puspitorini (2012) menjelaskan bahwa tujuan hidup tertinggi yang diinginkan 

individu salah satunya ialah menjadi kaya dan bahagia. Kekayaan yang dimiliki 

membuat individu merasa memiliki segala yang diinginkan. Melalui terpenuhinya 

kebutuhan, maka tercapailah suatu kepuasaan berupa kebahagiaan yang diimpikan. 

Kebahagiaan yang dirasakan individu memunculkan kedamaian dan kepuasan di 

kehidupan. Semakin tinggi harapan dan kebutuhan individu, serta semakin banyak 

yang dapat diraih, maka individu lebih bahagia. 

Seiring berjalannya waktu kebutuhan individu semakin berkembang, hal itu 

mempengaruhi kebahagiaan yang diperoleh dari hasil kepuasan pemenuhan 

kebutuhan itu sendiri. Kebutuhan yang dimiliki setiap individu berbeda pada setiap 

tahapan perkembangannya. Kebahagiaan juga menjadi sangat penting ketika 

berbicara mengenai kondisi psikis remaja serta hubungannya dengan orang lain 

dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkungan sekolah. Hal tersebut 

menjadi sangat penting karena sekolah merupakan salah satu tempat seorang siswa 

dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain tentunya dengan 

menunjukan segala emosi yang ada pada diri mereka, salah satunya ialah 

kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan aspek yang turut menjadi salah satu faktor 

penting yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar siswa di sekolah. 

Kebahagiaan siswa didalam lingkungan belajar hendaknya mendapatkan perhatian 

terutama bagi siswa yang memiliki tingkat kebahagiaan yang rendah guna 

berlangsungnya kegiatan belajar-mengajar yang efektif.  



 
 

Temuan mengejutkan diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Varkey Foundation (Broadbent, E. et.al., 2017) terhadap remaja dari 20 negara 

mengenai tingkat kebahagiaan. Para remaja tersebut mendapat pertanyaan soal 

tingkat optimisme, kepercayaan diri, dan perasaan dicintai.  Hasil menunjukkan 

bahwa dari 20 Negara yang termasuk dalam survei, Indonesia menduduki posisi 

tertinggi yaitu mencapai 90% untuk tingkat kebahagiaan remaja. Disusul Nigeria 

78%, Israel 73%, India 72%, Argentina 65%, USA 63%, Cina 62%, Russia 60%, 

Kanada 60%, Brazil60%, Afrika Selatan 60%, Jerman 59%, Italia 58%, UK 57%, 

Perancis 57%, Australia 56%, Selandia Baru 50%, Turki 50%, Korea Selatan 29% 

dan yang menduduki urutan terakhir ialah Jepang dengan persentase sebesar 28%. 

Parameter kebahagiaan secara keseluruhan, yang antara lain bertanya tentang 

kepuasaan terhadap hidup yang dialami atau dihadapi saat ini, maka kaum muda di 

Indonesia menempati posisi teratas. Ini bermakna bahwa anak-anak muda di 

Indonesia merasa paling bahagia di bandingkan anak-anak muda di 19 negara lain 

yang disurvei. Para peneliti juga melakukan kajian lebih jauh, dengan memberikan 

pertanyaan mengenai faktor yang mendorong kebahagiaan pada level global, maka 

faktor tertinggi yang menyebabkan kebahagiaan adalah kesehatan fisik dan mental. 

Dijelaskan bahwa untuk Indonesia, komitmen terhadap agama yang dianut 

merupakan faktor  utama sebagai penujang tingkat kebahagiaan yang mereka 

miliki. Hal yang sama juga terlihat di Nigeria, Turki, Cina, dan Brasil.   

Melalui hasil penelitian tersebut, Indonesia dapat dikategorikan memiliki 

tingkat kebahagiaan yang sangat baik. Ironisnya, dengan perolehan persentase 

tingkat kebahagiaan yang tergolong tinggi, angka kekerasan, penggunaan obat-



 
 

obatan terlarang, tingkat stress, pergaulan bebas, pelecehan seksual, kecanduan 

gadget serta kecanduan game online juga menunjukan angka yang cukup tinggi. 

Data KPAI (2017) menunjukan bahwa tingkat permasalahan yang melibatkan 

remaja kian meningkat hingga tahun 2017. Data menunjukan pada tahun 2017 

terdapat 52 kasus anak terlibat tawuran pelajar, 112 kasus pelaku bullying di 

sekolah, 72 kasus kejahatan seksual online , 80 kasus kepemilikan media 

pornografi, 89 kasus kekerasan (pengeroyokan, penganiayaan dan perkelahian), 31 

kasus kekerasan psikis (ancaman, intimidasi, dsb), 36 kasus pembunuhan, 32 kasus 

pencurian, 6 kasus penculikan, serta 33 kasus aborsi. Data yang diperoleh 

merupakan kasus yang terjadi pada remaja dengan posisi sebagai pelaku. Ternyata 

diketahui bahwa kebahagiaan pada masa remaja tidak cukup untuk mencegah 

perilaku maladaptive lainnya seperti tawuran, bully, penggunaan obat-obatan 

terlarang dan sebagainya. Maka dari itu diperlukan adanya kontrol dan 

pengendalian emosi yang baik sehingga para remaja dapat mengatur dan 

mengendalikan emosi-emosi yang ada pada diri mereka.  

Hubungan antara kebahagiaan dan kecerdasan emosional memiliki kaitan 

yang begitu erat. Kecerdasan emosional pada masa remaja dirasakan sangat 

penting. Memiliki kecerdasan emosional yang stabil artinya besar peluang bagi 

siswa untuk memiliki tingkat kebahagiaan yang tinggi serta stabil pula. Hal tersebut 

diperkuat dengan temuan Abdollahi, A., et.al (2018) mengungkapkan bahwa 

seseorang dengan tingkat perfeksionis yang tinggi cenderung kesulitan untuk 

mencapai kebahagiaan dikarenakan adanya harapan atau ekspektasi yang begitu 

tinggi dalam hidup sehingga sulit mendapatkan kepuasan atas apa yang ia kerjakan. 



 
 

Dalam penelitiannya ini ia menemukan hasil bahwa dengan adanya kecerdasan 

emosi dalam diri seseorang dengan kecenderungan perfeksionis yang tinggi akan 

lebih mampu menekan ekspektasi yang tinggi menjadi sesuatu yang lebih realistis 

sehingga ia dapat lebih  mudah memperoleh kebahagiaannya. Hal ini dikuatkan 

oleh temuan Szczygieł dan  Mikolajczak (2017) yang mengungkap bahwa 

seseorang dengan tingkat kecerdasan emosi yang tinggi lebih mudah untuk 

mencapai dan menciptakan kebahagiaan. Hal tersebut dikarenakan orang-orang 

yang memiliki tingkat kecerdasan emosi yang tinggi cenderung mengembangan 

emosi positif, sehingga dapat memberikan respon positif terhadap segala yang 

terjadi disekitarnya. 

Selanjutnya  menurut Diener dan Ryan (dalam Patnani, 2012), beberapa 

faktor yang mempengaruhi kebahagiaan seseorang adalah kecerdasan emosional, 

religiusitas, relasi sosial, pekerjaan dan tingkat pendapatan. Sejalan dengan 

Furnham dan Christoforou (2007) yang menjelaskan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kebahagiaan pernikahan adalah kecerdasan emosional. Hal ini 

diperkuat dengan adanya hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang 

menunjukkan bahwa kebahagiaan berkaitan erat dengan kecerdasan emosional. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fajarwati (2017) bertujuan untuk melihat 

adanya hubungan kebahagiaan dalam pernikahan seseorang dengan kecerdasan 

emosional yang dimiliki. Hasil menunjukan bahwa terdapat hubungan antara 

keduanya, pada skala kecerdasan emosional diperoleh nilai persentase sebesar 

78.1% dan pada skala kebahagiaan 75%. Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa 

semakin tinggi kecerdasan emosional maka semakin tinggi pula tingkat 



 
 

kebahagiaan seseorang. Selanjutnya menurut Badger (dalam Fatma, 2015) 

pernikahan yang dilakukan tanpa persiapan emosi, fisik, sosial, maupun material 

yang memadai dapat berdampak pada perjalanan rumah tangga yang dijalani dan 

berpengaruh pada tingkat kebahagiaan yang dirasakan pasangan pernikahan 

tersebut.  

Masih sejalan dengan penelitian di atas, penelitian Sasanpour, et. al (2012) 

bertujuan untuk melihat hubungan antara kecerdasan emosi dan kebahagiaan dan 

kesehatan mental pada mahasiswa ilmu Kedokteran Universitas Isfahan. Hasilnya 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif dan bermakna antara kecerdasan 

emosi, kebahagiaan dan kesehatan mental. Skor EQ-I secara keseluruhan tinggi 

menunjukkan kelompok yang memiliki Kecerdasan Emosional yang baik. 

Kecerdasan Emosional akan berkontribusi pada kesuksesan dalam banyak usaha 

termasuk pada tingkat kebahagiaan. Ia menjelaskan dengan meningkatkan EI siswa 

di Universitas Esfahan, ilmu kedokteran dapat membantu mereka menangani lebih 

banyak kemampuan dengan pekerjaan emosional mereka dan mengurangi insiden 

stres psikologis dan meningkatkan kesehatan mental. 

Kecerdasan emosional merupakan hal yang hendaknya dimiliki oleh setiap 

individu, karena hal tersebut merupakan kontrol emosi seseorang yang ditunjukkan 

baik untuk diri sendiri maupun dalam kehidupan sosialnya. Kecerdasan emosional 

menurut Goleman, D (2003) merupakan kemampuan mengenali perasaan kita 

sendiri  dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri dan 

kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan 

dengan orang lain. Kecerdasan emosional tidak hanya berfungsi untuk 



 
 

mengendalikan diri, tetapi lebih dari itu juga, ia mencerminnkan dalam pengelolaan 

ide, konsep, karya, atau produk sehingga hal tersebut diminati banyak orang 

(Suharsono, 2004) .  

Salovey dan Mayer (Stough et al, 2009) turut mengemukakan bahwa di 

samping motivasi, persepsi dan kognisi, emosi dipandang sebagai salah satu fungsi 

dasar jiwa manusia. Sejak kemunculan yang relatif baru dari pembangunan 

Kecerdasan Emosional (EI) pada tahun 1990 , konstruksinya terus menarik 

perhatian khalayak luas para ilmuwan dan praktisi.  Goleman (Zeidner et al, 2009) 

berpendapat bahwa kualitas yang tercantum adalah kompetensi emosional. Dengan 

demikian, mereka dapat didefinisikan sebagai kemampuan belajar berdasarkan 

kecerdasan emosional yang menghasilkan kinerja yang luar biasa di tempat kerja 

atau di ranah kehidupan lainnya. 

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai kecerdasan emosional diatas 

maka dapat diketahui bahwa kecerdasan emosional dapat mewakili keefektifan 

serta kemampuan individu dalam memahami, menggunakan, serta mengendalikan 

sebuah informasi yang ada dalam pengalaman emosional seseorang, sehingga ia 

dapat mengekspresikan emosi dengan cara yang tepat. Kecerdaan emosional pada 

diri indivu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembahasan serta kajian mengenai kecerdasan emosinal akan selalu merujuk pada 

tingkat kemampuan seseorang dalam menggunakan, mengelola serta 

mengekspresikan emosinya untuk dapat mengenali serta mengendalikan diri sendiri 

dan memahami orang lain. Hal tersebut sejalan dengan Sakdanur (2005) yang 

menjelaskan mengenai kajian kecerdasan emosional berdasarkan dua bagian, yang 



 
 

pertama; peningkatan kecerdasan emosional melalui pengembangan kesadaran diri, 

mengatur emosi dan motivasi diri, kedua; menggunakan kecerdasan emosional 

untuk berhubungan dengan orang lain. 

Hasil penelitian yang dilakukan Jonata (2018) yang melihat hubungan antara 

kecerdasan emosional dan kenakalan remaja menunjukan adanya hubungan negatif 

antara kedua variabel tersebut, artinya jika seseorang memiliki kecerdasan 

emosional yang tinggi maka resiko kenakalan remaja yang dilakukan orang tersebut 

rendah, begitupun sebaliknya. Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional 

yang lebih tinggi memiliki kemampuan untuk mengembangkan dirinya serta 

mengetahui aspek-aspek psikologis apa yang dibutuhkan untuk pengembangan 

kualitas diri.  

Pembahasan mengenai kecerdasan emosional ini menjadi perbincangan yang 

cukup menarik perhatian dan penting untuk dikembangkan. Pasalnya hasil survey 

dan penelitian diatas menjelaskan betapa pentingnya kecerdasan emosional bagi 

individu untuk keberlangsungan kehidupan sosial. Tidak hanya itu, kecerdasan 

emosional yang tinggi akan mengarahkan individu unuk memiliki kesadaran akan 

dirinya. Dengan demikian ia akan lebih peka terhadap peran dan fungsi yang ia 

miliki dalam berkehidupan di masyarakat.  

Tak hanya berdampak pada aspek pribadi dan perilaku siswa. Kebahagiaan 

dengan tingkat kecerdasan emosional yang stabil sangat berkontribusi dalam 

memberikan pengaruh terhadap hubungan sosial dalam lingkungan belajar di 

sekolah. Oleh karena itu diharapkan kedua hal tersebut dimiliki dan diterapkan oleh 

para siswa di sekolah. Kemampuan dalam mengelola dan mengontrol emosi dan 



 
 

menciptakan kebahagiaan tentunya memberikan dukungan positif bagi para siswa 

baik dalam proses belajar mengajar maupun dalam kehidupan sosial serta interaksi 

dengan lingkungan sekitar. Sayangnya, dewasa ini kecerdasan emosional pada 

siswa cenderung bersifat negatif. Ketidakmampuan siswa dalam mengelola dan 

mengontrol emosi yang dimilikinya tidak dapat ditolelir sehingga berpotensi untuk 

menimbulkan perilaku maladaptif bagi mereka. Jika terus dibiarkan maka hal 

tersebut dapat berakibat fatal, yang dapat berdampak pada berbagai aspek seperti 

pada psikis anak, rendahnya prestasi, bahkan berdampak pada kekerasan secara 

fisik. 

Selain itu juga diperoleh hasil wawancara yang menunjukkan bahwa masih 

ada beberapa siswa yang memiliki tingkat kebahagiaan relatif rendah. Hal tersebut 

dijelaskan bahwa terlihat dari perilaku siswa yang sering menyendiri, kurangnya 

sikap keterbukaan dan penerimaan terhadap orang lain, serta banyak berdiam diri. 

Hal ini tentunya menjadi tantangan ketika kebahagiaan setiap individu memiliki 

tolak ukur serta faktor-faktor yang berbeda. Akan tetapi hal tersebut dapat dilihat 

dar beberapa indicator kabahagiaan menurut Seligman (2005), yaitu menghargai 

diri sendiri, optimis, terbuka serta mampu mengendalikan diri. Peningkatan 

kecerdasan emosional dapat dilakukan dengan cara mengenali emosi yang ada pada 

diri sendiri, mampu mengatur dan mengontrol emosi yang ada pada diri sendiri, 

memiliki kemampuan dalam memotivasi diri, menumbuhkan perasaan empati, 

peduli lingkungan serta mampu memahami emosi orang lain. 

Pemilihan konseling realitas karena konseling ini merupakan pendekatan 

yang berpotensi dapat membantu meningkatkan kebahagiaan dan kecerdasan emosi 



 
 

siswa. adalah suatu bentuk modifikasi tingkah laku karena dalam penerapan-

penerapan institusionalnya, merupakan tipe pengondisian operan yang tidak ketat. 

Konseling realitas berhubungan dengan membantu klien memecahkan masalah dan 

mengatasi tuntutan realitas dengan membuat pilihan yang lebih efektif. Orang dapat 

meningkatkan kualitas hidup mereka dengan jujur memeriksa keinginan, 

kebutuhan, dan persepsi mereka. Anggota kelompok ditantang oleh pemimpin dan 

anggota lainnya untuk mengevaluasi perilaku mereka saat ini, merumuskan rencana 

untuk perubahan, berkomitmen pada rencana mereka, dan menindaklanjuti dengan 

komitmen mereka. 

Pemilihan realita melalui konseling kelompok memiliki tujuan untuk 

membantu siswa menciptakan hubungan baru dalam lingkungan sosialnya  serta 

permasalahan dan hambatan-hambatan yang dialami dapat diselesaikan dengan 

cara yang lebih efektif. Konseling ini akan dilakukan melalui pemberian intervensi, 

yang mana pemimpin kelompok akan memandu para anggota kelompok agar dapat 

mencapai hubungan baru yang lebih baik dengan menciptakan hubungan dan 

tingkah laku yang lebih berkesan daripada sebelumnya. Semakin kuat hubungan 

seseorang dengan orang lain, maka semakin tinggi pula peluangnya untuk mencapai 

kebahagiaan(Corey, 2005). Intervensi akan diberikan dengan cara berkelompok 

memberikan kesempatan siswa untuk dapat berbagi dan bertukar pikiran mengenai 

permasalahan mereka. Setiap anggota kelompok dapat menceritakan kondisi yang 

sedang terjadi pada diri mereka, pengalaman-pengalaman yang mereka lalui serta 

saran dan masukan yang dapat mereka berikan dalam menanggapi permasalahan 

yang dihadapi anggota lain. begitu juga sebaliknya, siswa juga dapat memilih dan 



 
 

menentukan secara mandiri solusi-solusi yang diberikan oleh anggota kelompok 

lainnya.  

Peneliti sebelumnya Schoo dan Adrian (2008) menunjukkan bahwa ada 

hubungan antara kecerdasan emosi dan teori pilihan di dunia kerja, dengan 

penekanan khusus pada implikasi pada kesehatan dan produktivitas. Dalam 

artiketnya dijelaskan bahwa dalam dunia kerja seringkali terdapat tekanan dan 

tuntutan baik dari atasan maupun rekan kerja. Sehingga hal tersebut berdampak 

pada pengendalian emosi mereka saat bekerja. Tak hanya itu, ia juga menjelaskan 

bahwa hal tersebut turut memberikan pengaruh terhadap tingkat kesehatan 

karyawan di dalam lingkungan kerja. Emosi dan perilaku yang dialami dan / atau 

ditemui oleh manajer dan staf mereka mungkin termasuk ketakutan dan kecemasan, 

ketidakamanan, perilaku defensif atau irasional, kemarahan, agresi, arogansi dan 

perilaku pengendalian. Pikiran dan emosi negatif muncul untuk meningkatkan 

motilitas usus, pembentukan plak arteri hingga resiko kanker. Gangguan kesehatan 

lainnya yang dirasakan akibat adanya tekanan ialah berupa sakit kepala dan 

punggung belakang. Dijelaskan bahwa hal tersebut sebenarnya dapat diatasi ketika 

pihak dari manajemen dapat bekerjasama dengan baik, akan tetapi yang menjadi 

kendala ialah ketika hal tersebut tidak berjalan dengan lancar.  

Dalam kajian mengenai kebahagiaan penerapan konseling kelompok realita 

juga diuraikan dari peneliti terdahulu. Peneliti sebelumnya yaitu Nematzadeha dan 

Sary (2013) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui efektifitas 

terapi realitas kelompok dalam meningkatkan kebahagiaan guru. Hasil penelitian 



 
 

menunjukkan bahwa terapi realitas dalam konseling kelompok telah meningkatkan 

kebahagiaan guru dan komponen terkaitnya. 

Manusia pada hakekatnya adalah makhluk yang memiliki kebutuhan dasar 

dalam kehidupannya dan manusia akan berusaha memenuhi kebutuhannya tersebut. 

Kebutuhan dasar manusia meliputi kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk 

mencintai dan dicintai, kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan akan kebebasan, dan 

kebutuhan akan kesenangan. Permasalahnnya adalah tidak semua individu dapat 

mencapai semua kebutuhan dasar tersebut dengan baik. Keberhasilan individu 

dalam memenuhi kebutuhan dasarnya akan memberikan identitas berhasil pada 

dirinya, sedangkan kegagalan akan pemenuhan kebutuhan dasar tersebut 

menyebabkan individu mengembangkan identitas gagal. Manusia yang mampu 

menyesuaikan diri dengan keadaan yang sesungguhnya adalah manusia yang 

berkembang dengan baik dan sehat. Manusia yang telah mampu berkembang 

dengan baik dan sehat  sudah pasti memiliki identitas keberhasilan. Untuk 

membantu individu mencapai identitas berhasil pada dirinya maka diperlukanlah 

suatu proses konseling. 

Pemilihan pendekatan realita ini sebagai intervensi yang akan digunakan 

dalam memberikan intervensi pada siswa ialah dengan harapan siswa dapat 

bertanggung jawab atas apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Karena seperti 

yang diketahui pendekatan realita ini memiliki konsep 3R yaitu Realita, 

Responsibility dan Right (Glasser, 1998). Responsibility mengarah pada tanggung 

jawab, yang mencakup pada kemampuan individu dalam menghargai hak orang 

lain. Realita ialah pada kesediaan individu dalam menerima konsekuensi atas 



 
 

pilihannya dan realita yang tengah dihadapinya. Right mengarah pada norma-

norma yang ada, apakah kebutuhan dan pilihan tersebut sesuai dengan nilai-nilai 

yang ada dan yang seharusnya dijalankan. Maka dari itu, intervensi dengan 

menggunakan pendekatan realita melalui konseling kelompok ini diharapkan dapat 

membawa dan memberikan kesadaran siswa akan kewajiban dan tanggung jawab 

sebagai pelajar serta individu yang berada dalam lingkungan sosial. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

diidentifikasikan permasalahan ialah sebagai berikut: 

1. Kecerdasan emosional dan kebahagiaan sangat diperlukan bagi peserta 

didik dalam pembelajaran di sekolah. 

2. Terdapat siswa yang memiliki kecerdasan emosional cenderung rendah 

sehingga dapat menimbulkan hal-hal negatif dalam proses pembelajaran. 

3. Rendahnya tingkat kebahagiaan siswa dapat menimbulkan hal-hal yang 

menghambat proses belajar mengajar di sekolah 

4. Kurangnya perhatian khusus terhadap siswa yang memilki tingkat 

kecerdasan emosional dan kebahagiaan yang rendah.   

5. Konseling kelompok realita masih jarang diterapkan di sekolah sehingga 

para siswa masih belum familiar terhadap konseling kelompok dengan 

pendekatan realita tersebut. 

6. Kebutuhan akan ketersediaan layanan yang efektif dalam mengembangkan 

Kecerdasan Emosional dan Kebahagiaan siswa. 



 
 

 

1.3 Cakupan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dari latar belakang yang telah dipaparkan di 

atas, maka cakupan  permasalahan berfokus pada permasalahan dalam penelitian 

ini yang dibatasi pada upaya penerapan Konseling Kelompok Realita Untuk 

Meningkatkan Kecerdasan Emsional Dan Kebahagiaan Pada Siswa.  

 

1.4 Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya kecerdasan emosional serta 

kebahagiaan pada siswa, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah tingkat kecerdasan emosi dan kebahagiaan siswa di SMK 

Ibu Kartini Semarang? 

2. Bagaimana tingkat keefektifan konseling kelompok realita terhadap 

kecerdasan emosi? 

3. Bagaimana tingkat keefektifan konseling kelompok realita terhadap 

kebahagiaan? 

4. Bagaimana tingkat keefektifan konseling kelompok realita terhadap 

kecerdasan emosi dan kebahagiaan siswa? 

1.5 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan tingkat kecerdasan emosi dan kebahagiaan siswa 

di SMK Ibu Kartini Semarang. 



 
 

2. Untuk menganalisis tingkat keefektifan konseling realitas dalam 

meningkatkan kecerdasan Emosi siswa SMK Ibu Kartini Semarang. 

3. Untuk menganalisis tingkat keefektifan konseling realitas dalam 

meningkatkan kebahagiaan siswa SMK Ibu Kartini Semarang. 

4. Untuk menganalisis tingkat keefektifan konseling realitas dalam 

meningkatkan kecerdasan emosi dan kebahagiaan siswa SMK Ibu Kartini 

Semarang. 

 

1.6 Manfaat Penelitian  

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini ialah untuk memberikan sumbangan 

yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam dunia 

pendidikan bidang Bimbingan dan Konseling yaitu Konseling Kelompok 

Realita untuk meningkatkan kecerdasan emosional dan kebahagiaan siswa. 

Wujud dari sumbangan tersebut yaitu ditemukannya hasil-hasil penelitian baru 

tentang Konseling Kelompok guna meningkatkan pelayanan konseling di 

sekolah. 

 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Manfaat Bagi Guru Bimbingan dan Konseling 

Manfaat yang dapat diberikan bagi guru Bimbingan dan Konseling ialah 

diharapkan guru Bimbingan dan Konseling dapat mengetahui pengaplikasian 

layanan Konseling Kelompok Realita untuk meningkatkan kecerdasan 



 
 

emosional dan kebahagiaan siswa. Karena dalam hal ini guru Bimbingan dan 

Konseling diharapkan dapat mengetahui hal apa yang terjadi pada siswa, 

khususnya yang menyangkut di dalam lingkungan sekolah.  

1.6.2.2 Manfaat Bagi Sekolah 

Manfaat bagi sekolah yang diharapkan ialah dapat dijadikan sebagai bahan 

informasi dan pertimbangan bagi sekolah untuk dapat melaksanakan kegiatan 

Konseling Kelompok Realita untuk meningkatkan kecerdasan emosional dan 

kebahagiaan siswa. 

1.6.2.3 Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya 

Mengenai manfaat bagi peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu pengalaman dan dijadikan sebagai 

bahan perluasan wawasan mengenai keilmuan yang terkait dengan konsep dan 

praktik Bimbingan dan Konseling, khususnya mengenai Layanan Konseling 

Kelompok Realita untuk meningkatkan kecerdasan emosional dan 

kebahagiaan siswa, sehingga peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dan 

menyempurnakan berbagai keterbatasan yang peroleh dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan.  

 

  



 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, KERANGKA BERPIKIR 

DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Kajian hasil penelitian yang relevan merupakan hasil-hasil penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya dan dikaji keterkaitannya dengan penelitian yang 

sedang dilakukan. Hakikat kajian pustaka adalah mengungkapkan, menegaskan, 

menyanggah, mengisi kekosongan atau mengembangkan hasil penelitian terdahulu 

sehingga menghasilkan kebaruan penelitian. Adapun beberapa hasil penelitian yang 

kajiannya dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini, yaitu: 

Failasufah (2016) mengungkapkan efektivitas konseling kelompok realita 

terhadap peningkatan motivasi belajar siswa. Ia menerapkan konseling kelompok 

realita kepada 11 orang subyek yang dibagi kedalam dua kelompok, yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa siswa 

pada kelompok eksperimen dengan pemberian konseling kelompok realita 

menunjukkan perubahan yang signifikan. Akan tetapi sebaliknya, pada kelompok 

kontrol tidak terjadi peningkatan yang signifikan terhadap motivasi belajar siswa.  

Bariyyah, et al (2018), keefektifan konseling realita dalam meningkatkan 

tanggung jawab pada siswa. Dalam penelitiannya, ia menerapkan konseling realita 

kepada lima orang anak dengan masing-masing anak mendapatkan teknik yang 

berbeda-beda yang disesuaikan dengan fokus permasalahan setiap individu yang 

berkenaan dengan tanggung jawab. Selanjutnya Diniyah, U., et.al. (2018) turut 



 
 

menyumbang hasil penelitian mengenai keefektifan dalam penerapan konseling 

kelompok realita. Pemberian konseling kelompok realita dilakukan pada anak yang 

menunjukan perilaku membolos di sekolah. Dalam penelitiannya, yang menjadi 

subjek penelitian ialah berjumlah 6 orang, dengan 3 orang yang memiliki tingkat 

perilaku membolos tinggi dan 3 orang dengan perilaku membolos dalam tingkat 

sedang. Dari hasil penelitiannya ditemukan bahwa adanya penurunan perilaku 

membolos pada siswa setelah diberikan konseling kelompok realita secara 

berkelompok. 

Amriana (2015) dalam penelitiannya membuktikan adanya pengaru 

konseling krisis dengan menggunakan pendekatan realita untuk menurunkan 

kecemasan pada korban kekerasan seksual.  Selanjutnya, Failasufah (2016) 

membuktikan bahwa konseling kelompok realita efektif untuk meningkatkan 

motivasi belajar siswa. Dari penelitiannya diperoleh perbedaan antara kelompok 

eksperimen yang diberikan perlakuan berupa konseling kelompok realita 

sedangkan kelompok kontrol tidak. Pada kelompok eksperimen terjadi peningkatan 

yang signifikan pada motivasi belajar siswa, sedangkan pada kelompok kontrol 

tidak terjadi perubahan yang signifikan.  

Fauziah dan Nursalim (2013) juga membuktikan dalam penelitiannya bahwa 

konseling kelompok realita dapat meningkatkan motivasi belajar pada siswa. 

Senada dengan penelitian sebelumnya, Putri dan Pratiwi (2013) juga 

mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa motivasi belajar siswa dapat 

ditingkatkan secara efektif melalui penerapan konseling kelompok realitas. 



 
 

Novriyanti & Warsito (2013), dalam penelitiannya terhadap upaya 

meningkatkan tanggung jawab siswa dalam pengerjaan pekerjaan rumah (PR). 

Hasilnya menunjukan bahwa terdapat efek perubahan yang diperoleh siswa setelah 

pelaksanaan konseling kelompok realita, yaitu adanya perubahan tanggung jawab 

mengerjakan PR kurang baik menjadi tanggung jawab mengerjakan PR baik. Hal 

ini terlihat dari peningkatan skor tanggung jawab mengerjakan PR siswa antara 

sebelum dan sesudah diberikan konseling kelompok realita.  

Widodo (2010) menunjukan hasil bahwa konseling kelompok realitas efektif 

mengatasi persoalan perilaku disiplin siswa di sekolah, yang ditandai dengan: 

Pertama, adanya peningkatan skor pengendalian diri pada aspek kontrol perilaku, 

kontrol kognitif dan kontrol keputusan pada semua konseli. Ia menjelaskan bahwa 

peningkatan ini Nampak, karena sebelum diberikan perlakuan aspek pengendalian 

diri dalam kategori rendah, setelah dilakukan perlakuan dengan pendekatan 

konseling kelompok realitas aspek pengendalian diri naik ke dalam katagori sedang. 

Ia melanjutkan, secara khusus temuan lain adalah ada konseli yang memperoleh 

skor aspek kontrol perilaku, kontrol kognitif dan kontrol keputusan berada dalam 

kategori tinggi. Salah satu kemungkinan hal ini terjadi karena faktor siswa itu 

sendiri (internal), yaitu kecenderungan minat yang tinggi untuk berani berubah dan 

mengendalikan diri dalam usahanya untuk mencapai kebutuhan dasar secara 

bertanggungjawab dan realistis. 

Selanjutnya Nasrullah (2015) dengan hasil penelitian yang menunjukkan 

bahwa konseling kelompok dengan pendekatan konseling realitas dapat di 

digunakan sebagai alternatif treatment untuk menurunkan perilaku prokrastinasi 



 
 

akademik siswa di SMP N 1 Piyungan Bantul. Hal ini dapat dilihat dari analisis 

deskriptif pada hasil post-test menunjukkan adanya penurunan prokrastinasi 

akademik siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nematzadeh dan Sary (2014). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui efektifitas terapi realitas kelompok dalam 

meningkatkan kebahagiaan guru. Temuan dari penelitian ini ialah mengungkap 

bahwa konseling kelompok realitas dapat memberikan perubahan positif yang 

signifikan. Penelitian ini turut menyumbang dalam temuan yang menunjukan 

adanya efektivitas konseling kelompok realita dalam meningkatkan kebahagiaan 

individu.  

Selanjutnya, hasil penelitian terdahulu turut memberikan bukti bahwa 

konseling kelompok realita secara efektif dapat meningkatkan kebahagiaan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Far, et al (2013) menunjukkan bahwa siswa 

mengalami peningkatan kebahagiaan secara signifikan setelah diberikan treatment 

berupa layanan konseling kelompok realita. Maka penelitian ini dapat digeneralisir 

sebagai bukti yang menunjukkan bahwa penggunaan layanan konseling kelompok 

realita dapat dan mampu meningkatkan kebahagiaan siswa.  

Damayanti (2016) turut memperoleh hasil dari penelitiannya yang 

menunjukkan adanya penurunan perilaku agresif siswa kelas VII di SMP Negeri 2 

Grogol tahun 2015/ 2016 melalui pemberian layanan konseling kelompok dengan 

menggunakan pendekatan realita.  

Farnoodian (2016) juga melakukan penelitian menggunakan konseling 

kelompok realitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan efektivitas 



 
 

terapi realitas kelompok pada kesehatan mental dan harga diri dari orang-orang 

yang kecanduan obat-obatan di mana informasi tentang skor deskriptif pada 

kesehatan mental dan harga diri disediakan dalam pretest dan posttest dalam 

kelompok kontrol dan eksperimental. dan hasil laporan tentang kemiringan asumsi 

homogenitas serta hasil tes analisis kovarian pada skor rata-rata pretest dan posttest 

dalam dua kelompok sehubungan dengan, kesehatan mental dan harga diri juga 

terdaftar. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terapi realitas kelompok 

berdampak positif terhadap kesehatan mental dan harga diri para siswa. Karena, 

kemungkinan rendahnya kesehatan mental dan harga diri akan mempengaruhi 

gangguan mental serta kegagalan pendidikan dan bertindak sebagai penghalang 

pada sepuluh cara keberhasilan dan prestasi, dengan demikian, cara-cara untuk 

meningkatkan harga diri dan kesehatan mental pada siswa adalah penting . 

Faktanya, terapi realitas Grup, dengan menantang pikiran negatif, akan 

meningkatkan perencanaan untuk mencapai tujuan, dan memperkuat harga diri. 

Zakaria, H & Ishak, N. A (2016) melakukan penelitian dengan tujuan 

meningkatkan kesadaran metakognitif siswa terhadap matematika melalui 

konseling kelompok realita. Hasil yang diperoleh ialah konseling kelompok efektif 

meningkatkan kesadaran metakkognitif siswa terhadap matematika. Hal tersebut 

dilihat dari hasil menunjukkan siswa lebih aktif mengikuti lokakrya matematika, 

berfokus pada bagaimana belajar dan membuat catatan, sesi konseling kelompok 

dan individu, program mentor mentee, program PISA dan studi lokakarya 

keterampilan. Mariah, et.al (2016) mengungkapkan bahwa konseling kelompok 

realita dapat secara efektif dalam mengembangkan penyesuaian diri siswa 



 
 

dilingkungan. Hal tersebut dijelaskan dalam penelitiannya pada siswa kelas X SMA 

N 1 Sungai Tarab. 

Penelitian selanjutnya oleh Rusdiantie, H & Nursalim, M. (2014) diperoleh 

hasil bahwa penerapan konseling kelompok realita efektif dalam meningkatkan  

kedisiplinan siswa. Ia menjelaskan data tersebut didukung oleh hasil skor dari 

angket yang dibagikan kepada siswa sebelum dan sesudah dilaksanakan konseling.  

Kemudian sebagai data pendukung berikut ini ialah hasil penelitian yang 

menunjukan adanya hubungan antara kecerdasan emosional dengan kebahagiaan. 

Fajarwati (2017) menunjukkan adanya hubungan antara tingkat kecerdasan 

emosional dan kebahagiaan seseorang. Dalam jurnal dijelaskan bahwa ia 

melakukan penelitian untuk melihat hubungan antara kecerdasan emosi dengan 

kebahagiaan pernikahan pada istri yang bekerja. Hasil uji deskriptif skala 

kebahagiaan pernikahan didapatkan nilai persentase 75persen dengan kategori 

sangat tinggi. Pada skala kecerdasan emosi didapatkan persentase 78.1persen 

dengan kategori tinggi. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi kebahagiaan 

pernikahan maka semakin tinggi pula kecerdasan emosinya. Sedangkan, semakin 

rendah kebahagiaan pernikahannya maka semakin rendah kecerdasan emosinya. Ia 

menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendukung hal tersebut antara 

lain karena adanya hubungan interpersonal, penyesuaian diri, pemenuhan 

kebutuhan dan lainnya.  

 

 

 



 
 

2.2 Kajian Teoritis 

2.2.1 Konseling Realita 

2.2.1.1 Pengertian Konseling Realita 

Jones dan Nelson (2011) menuliskan Reality Therapy (terapi realita) adalah 

sebuah pendekatan yang awalnya dikembangkan pada 1950-an dan 1960-an oleh 

William Glasser, seorang psikiater berbasis California. Pada awal 1980-an, Glasser 

menambahkan Control Theory (teori kontrol) sebagai dasar teoritik bagi praktik 

realitas. Pada 1996, Glasser mengubah nama teori yang mendasari terapi kontrol 

menjadi Choice Theory (teori pilihan), yang konsep paling mendasarnya adalah 

”We can control only our own behavior” (kita hanya dapat mengontrol perilaku kita 

sendiri) Glasser dan Glasser, 2000 (dalam Jones dan Nelson, 2011). Corey (2003) 

Terapi Realitas adalah penerimaan tanggung jawab pribadi yang dipersamakan 

dengan kesehatan mental. Terapi realitas adalah suatu bentuk modifikasi tingkah 

laku karena dalam penerapan-penerapan institusionalnya, merupakan tipe 

pengondisian operan yang tidak ketat.  

Corey (2012) Terapi realitas didasarkan pada asumsi bahwa orang berusaha 

untuk mengendalikan kehidupan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

Seperti analisis transaksional, terapi perilaku kognitif, terapi perilaku emotif 

rasional, dan terapi singkat terfokus pada solusi, terapi realitas aktif, direktif, 

terstruktur, psikoeducasional, dan berfokus pada melakukan dan rencana tindakan. 

Sikap, perasaan, wawasan, transferensi, motivasi masa lalu, atau motivasi bawah 

sadar tidak ditekankan. Terapi realitas berhubungan dengan membantu klien 

memecahkan masalah dan mengatasi tuntutan realitas dengan membuat pilihan 



 
 

yang lebih efektif. Orang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dengan jujur 

memeriksa keinginan, kebutuhan, dan persepsi mereka. Anggota kelompok 

ditantang oleh pemimpin dan anggota lainnya untuk mengevaluasi perilaku mereka 

saat ini, merumuskan rencana untuk perubahan, berkomitmen pada rencana mereka, 

dan menindaklanjuti dengan komitmen mereka. 

Jones dan Nelson (2011) Glasser sangat menekankan perbedaan antara teori 

pilihan yang memberikan kebebasan kepada orang untuk mempertahankan 

hubungan yang sehat dan menjalankan hidup yang produktif, dan relationship-

destroying external-control psychology (psikologi kontrol-eksternal perusak-

hubungan), yang didasarkan pada tradisi kuno “I know what is right for you” (aku 

tahu apa yang tepat untukmu). Adapun fokus terapi relitas ini adalah tingkah laku 

sekarang yang ditampilkan individu. Yang dimaksudkan dengan istilah reality ialah 

suatu standar atau patokan obyektif, yang menjadi kenyataan atau realitas yang 

harus diterima. Realitas atau kenyataan itu dapat berwujud suatu realitas praktis, 

realitas sosial, atau realitas moral. Sesuai dengan pandangan behavioristik, yang 

terutama disoroti pada seseorang adalah tingkah lakunya yang nyata. Tingkah laku 

itu dievaluasi menurut kesesuaian atau ketidaksesuaiannya dengan realitas yang 

ada.  

Glasser memfokuskan perhatian pada perilaku seseorang pada saat sekarang, 

dengan menitikberatkan tanggung jawab yang dipikul setiap orang untuk 

berperilaku sesuai dengan realitas atau kenyataan yang dihadapi. Penyimpangan/ 

ketimpangan dalam tingkah laku seseorang dipandang sebagai akibat dari tidak 

adanya kesadaran mengenai tanggung jawab pribadi; bukan sebagai indikasi/ gejala 



 
 

adanya gangguan dalam kesehatan mental menurut konsepsi tradisional. Bagi 

Glasser, bermental sehat adalah menunjukkan rasa tanggung jawab dalam semua 

perilaku (Winkle & Hastuti, 2010). Manusia dapat menentukan dan memilih 

tingkah lakunya sendiri. Ini berarti bahwa setiap individu harus bertanggung jawab 

dan bersedia menerima konsekuensi dari tingkah lakunya. Bertanggung jawab di 

sini maksudnya adalah bukan hanya pada apa yang dilakukannya melainkan juga 

pada apa yang dipikirkannya.  

Corey (1997) juga menjelaskan terapi Realitas merupakan suatu bentuk 

hubungan pertolongan yang praktis, relatif sederhana dan bentuk bantuan langsung 

kepada konseli, yang dapat dilakukan oleh guru atau konselor di sekolah dalam 

rangka mengembangkan dan membina kepribadian/kesehatan mental konseli 

secara sukses, dengan cara memberi tanggung jawab kepada konseli yang 

bersangkutan. Wibowo (2019) turut menjelaskan bahwa terapi realitas dapat 

membantu klien untuk menjadi kuat secara psikologis serta dapat membuat sebuat 

pilihan produktif yang sehat dalam hubungan interpersonal dan intrapersonal.  

Glasser (1998) percaya bahwa masalah inti yang paling kita hadapi adalah 

ketidakmampuan bergaul dengan orang lain dan juga keinginan kita. Lebih jauh 

lagi, karena inti teori pilihan adalah bahwa semua yang kita lakukan dipilih, kita 

bisa belajar membuat pilihan yang lebih baik. Reality therapy adalah metodologi 

untuk menerapkan konsep kunci teori pilihan. Kemudian Glasser juga 

memfokuskan penerapan konsep kunci teori pilihan pada praktik terapi realitas 

dalam kelompok. 

 



 
 

2.2.1.2 Konsep Dasar 

Corey (2012) Teori pilihan dibangun berdasarkan gagasan bahwa tingkah 

laku manusia merupakan sebuah tujuan tujuan dan berasal dari dalam individu 

daripada dari kekuatan luar. Kita termotivasi oleh kekuatan bawaan, dan semua 

perilaku kita ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Terapi realita atau 

konseling realita yang berangkat dari teori pilihan banyak dijelaskan oleh Glasser 

dalam buku terbarunya (1998, 2000, 2003) . Glasser (dalam Jusoh et. al., 2016) 

menjelaskan bahwa banyak para ahli terapi realita yang mempercayai bahwa pada 

umumnya klien mempunyai masalah yang sama, yaitu adanya perasaan tidak puas 

akan hubungan yang ada pada saat ini. Permasalahan pada umumnya terjadi 

disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang dalam menciptakan hubungan dengan 

orang lain.  

Glasser (1998) konflik atau permasalahan yang muncul dalam hidup 

seseorang seringkali dikarenakan adanya ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian 

antara keingingan (quality world) dengan apa yang ia dapatkan dalam hidupnya 

(perceived world). Glasser juga mengidentifikasi lima kebutuhan penting manusia: 

bertahan hidup, cinta dan rasa memiliki, kekuatan, kebebasan, dan kesenangan. 

Kelangsungan hidup, atau pelestarian diri, berkaitan dengan pemeliharaan 

kehidupan dan kesehatan yang baik. Cinta dan rasa memiliki adalah kebutuhan 

untuk terlibat dengan orang-orang dan kebutuhan untuk mencintai orang lain dan 

dicintai. Kekuasaan, atau kendali batin, adalah kebutuhan akan prestasi dan 

prestasi, atau kebutuhan akan rasa bertanggung jawab atas kehidupan seseorang. 

Kebebasan, atau kemerdekaan, adalah kebutuhan untuk membuat pilihan. 



 
 

Kesenangan, atau kenikmatan, melibatkan kebutuhan untuk menikmati hidup, 

tertawa, dan mengalami humor. Teori pilihan didasarkan pada premis bahwa semua 

perilaku kita pada dasarnya adalah usaha untuk mengendalikan dunia di sekitar kita 

untuk tujuan memenuhi kelima kebutuhan mendasar ini, yang dibangun ke dalam 

struktur genetik seseorang. 

Glasser, 1998 (Corey, 2012) Kita masing-masing memenuhi lima kebutuhan 

dasar dengan cara kita sendiri. Misalnya, kita semua membutuhkan cinta, tapi 

beberapa orang membutuhkan lebih banyak cinta daripada yang lain. Kami 

mengembangkan album foto dalam (atau "kualitas dunia") dari keinginan tertentu 

serta cara yang tepat untuk memuaskan keinginan ini. Teori ini meyakini bahwa 

setiap orang berperilaku karena memiliki tujuan dalam hidupnya. Setiap orang akan 

menciptakan lingkungan dan dunia mereka sendiri dengan cara yang mereka punya. 

Hasil yang akan diperoleh tentunya merupakan bentukan dari apa yang telah 

mereka rancang. Akan tetapi segala tindakan dan keputusan tentunya memiliki 

konsekuesi, dan setiap orang harus dapat bertanggung jawab dan mau menerima 

konsekuensi atas apa yang mereka pilih dan lakukan.  

Corey (2012) Teori ini juga menjelaskan bahwa kita tidak dapat memenuhi 

dan memuaskan kebutuhan kita secara langsung. Apa yang kita lakukan, dimulai 

segera setelah kelahiran dan melanjutkan seluruh hidup kita, adalah untuk tetap 

melacak apa pun yang kita lakukan yang terasa sangat baik dan menyimpan 

pengetahuan yang di peroleh di tempat khusus di otak kita yang disebut dunia 

kualitas. Juga termasuk sistem kepercayaan yang memberi kita kesenangan, seperti 

keyakinan agama, politik, atau pribadi kita. Teori pilihan memberikan penjelasan 



 
 

untuk motivasi manusia; Terapi realitas adalah sistem pengantaran. Jika teori 

pilihan adalah jalan raya, terapi realitas adalah kendaraan yang mengantarkan 

produk (Wubbolding, 2011). Teori pilihan dan terapi realitas, dengan penekanan 

pada hubungan dan hubungan interpersonal, sangat sesuai untuk berbagai jenis 

konseling kelompok. Kelompok memberi banyak kesempatan kepada para peserta 

untuk mengeksplorasi cara-cara untuk memenuhi kebutuhan mereka melalui 

hubungan yang terbentuk dalam kelompok 

Dalam banyak hal, teori pilihan didasarkan pada manifestasi fenomenologis 

dan eksistensial. Kita melihat dunia dalam konteks kebutuhan kita sendiri, bukan 

seperti itu benar-benar. Penting bagi konselor kelompok untuk mengajari anggota 

perbedaan antara dunia seperti mereka memandangnya dan dunia sebagai orang lain 

yang patut dikemukakan. Teori pilihan didasarkan pada asumsi eksistensial bahwa 

adalah mungkin bagi orang untuk belajar mengganti psikologi kontrol eksternal 

dengan pengendalian internal psikologi. Glasser juga berbicara tentang tujuh 

kebiasaan mematikan yang didasarkan pada kontrol eksternal dan yang 

menghancurkan hubungan kita: mengkritik, menyalahkan, mengeluh, mengomel, 

mengancam, menghukum, dan menghargai kontrol. Dia menyarankan agar orang 

mengganti kebiasaan mematikan ini. dengan tujuh kepedulian ini untuk 

memperbaiki hubungan: mendukung, mendorong, mendengarkan, menerima, 

menganjurkan, menghargai, dan menegosiasikan perbedaan. 

Percaya, menghargai, dan menegosiasikan perbedaan. Selain fokus pada 

pengendalian internal dan dunia subjektif, teori pilihan kontemporer terus memiliki 

orientasi eksistensial yang kuat. Kita dipandang sebagai memilih tujuan kita sendiri 



 
 

dan bertanggung jawab atas jenis dunia yang kita ciptakan untuk diri kita sendiri. 

Kami bukan korban tak berdaya, dan kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih 

baik. Glasser (1997, 1998, 2001) dan Wubbolding (2011) tidak menerima anggapan 

bahwa penderitaan hanya terjadi pada kita; Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang 

kadang kita pilih, bukan karena kita ingin menderita tapi karena penderitaan bisa 

memberi kita lebih mengontrol hidup kita. Penderitaan sering kali tampaknya 

merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia, dan orang-orang cepat mengeluh 

karena mereka marah karena orang lain tidak bersikap seperti mereka 

menginginkannya. Ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi orang untuk 

menyadari bahwa mereka memilih perilaku mereka, termasuk merasa sedih dan 

berpikir bahwa mereka adalah korban. Beberapa rasa sakit psikologis dapat 

dikurangi dengan membuat pilihan yang lebih efektif. 

Glasser (2005) berbicara tentang orang-orang yang depresi atau membuat 

marah diri sendiri daripada merasa tertekan atau marah. Dengan perspektif ini, 

depresi bisa dijelaskan sebagai pilihan aktif yang kita buat dan bukan akibat 

menjadi korban pasif. Proses "depresi" ini membuat kemarahan di cek, dan ini juga 

memungkinkan kita untuk meminta bantuan. Selama kita berpegang pada anggapan 

bahwa kita adalah korban depresi dan kesengsaraan itu adalah sesuatu yang terjadi 

pada kita, Glasser berpendapat bahwa kita tidak akan berubah menjadi lebih baik. 

Dengan menambahkan "ing" kata akhir, Glasser menggantikan keadaan statis 

dengan yang aktif dan menekankan bahwa perasaan adalah perilaku yang 

dihasilkan. Jika kita ingin berhenti memilih perilaku yang menyakitkan seperti 



 
 

depresi, kita bisa mengubah apa yang kita inginkan, mengubah apa yang sedang 

kita lakukan, atau mengubah keduanya. 

Menurut formulasi pilihan Glasser saat ini (2005), kita selalu memiliki 

kendali atas apa yang kita lakukan. Premis dasar ini diperjelas dalam konteks 

pemahaman perilaku total kita, yang mencakup empat komponen yang tidak 

terpisahkan namun berbeda: bertindak (hal-hal yang kita lakukan seperti berbicara 

atau joging), berpikir (pikiran sukarela dan pernyataan diri), perasaan (seperti 

seperti kemarahan, kegembiraan, depresi, kecemasan), dan fisiologi (seperti 

berkeringat, "heading," atau mengembangkan gejala psikosomatik lainnya). Meski 

perilaku ini saling terkait, salah satunya seringkali lebih menonjol dibanding yang 

lainnya. 

 

2.2.1.3 Keterlibatan Teori Pilihan Dalam Konseling Kelompok 

Teori pilihan mengajarkan bahwa satu-satunya orang yang perilakunya dapat 

kita kendalikan adalah milik kita sendiri. Satu-satunya cara kita mengendalikan 

kejadian di lingkungan kita adalah melalui apa yang kita pilih. Bagaimana perasaan 

kita tidak dikendalikan oleh orang lain atau oleh kejadian. Kita bukan budak 

psikologis orang lain, kita juga tidak terjebak oleh masa lalu atau masa kini - kecuali 

jika kita memilihnya. Dengan berfokus pada masa lalu atau gejala mereka, klien 

dapat menghindari pembicaraan tentang hubungan mereka yang tidak bahagia saat 

ini. Sebuah aksioma teori pilihan adalah bahwa meskipun masa lalu mungkin telah 

berkontribusi pada masalah saat ini, masa lalu tidak pernah menjadi masalah. 



 
 

Terlepas dari apa yang terjadi di masa lalu, berfungsi secara efektif kita perlu hidup 

dan merencanakan di masa sekarang. 

Glasser (2005) berpendapat bahwa hampir semua gejala disebabkan oleh 

hubungan yang tidak bahagia saat ini. Tugas kita adalah melakukan apa yang kita 

bisa untuk memperbaiki hubungan kita saat ini (Glasser, 1998, 2001, 2005). 

Misalnya, jika kita memiliki hubungan yang tidak memuaskan di masa lalu - 

mungkin karena ditinggalkan oleh orang tua saat kecil - apa yang sebenarnya terjadi 

tidak dapat diubah. Semua yang kita kendalikan adalah perilaku kita sendiri, dan 

yang bisa kita lakukan hanyalah mencoba mengubah perilaku kita saat ini sehingga 

kita dapat bergaul dengan orang yang kita butuhkan sekarang. Terapis kelompok 

realitas sering mengatakan kepada anggota: "Karena masa lalu sudah berakhir, 

tidak dapat diubah. Alih-alih berbicara tentang masa lalu, mari kita menghadapi 

masalah Anda saat ini dan mencari solusi. " 

Pemimpin kelompok dapat membantu anggota menyadari bahwa apa yang 

mereka lakukan tidak bekerja untuk mereka, membantu mereka menerima diri 

mereka sebagaimana adanya, dan membimbing mereka dalam membuat rencana 

yang realistis untuk berbuat lebih baik dan membantu orang lain dalam kelompok 

untuk melakukan hal yang sama. Praktisi memberikan bantuan melalui pertanyaan 

yang terampil yang ditujukan untuk membuat anggota menilai apa yang mereka 

inginkan. Jika pemimpin kelompok tidak cukup terampil untuk membuat klien 

melihat bahwa perilaku total mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, 

terapi tidak akan efektif. Pemimpin harus sering menghadapi anggota dengan 



 
 

pertanyaan terapi realitas dasar ini: "Apa yang sekarang Anda pilih untuk Anda 

lakukan (tindakan dan pikiran Anda) mendapatkan apa yang Anda inginkan?"  

 

2.2.1.4 Peran dan Fungsi Pemimpin Kelompok 

Pemimpin kelompok berusaha untuk membangun aliansi terapeutik empatik 

dan percaya, yang merupakan dasar untuk penggunaan terapi realitas secara efektif. 

Begitu hubungan terapeutik yang efektif telah terjalin, terapis realitas mengajarkan 

kepada klien dasar-dasar teori pilihan dan aplikasinya terhadap kehidupan mereka 

(Wubbolding, 2008 ; Corey, 2012). Terapi realitas mengajarkan bahwa orang-orang 

paling mampu mengendalikan diri secara efektif saat mereka mengenali dan 

menerima pertanggungjawaban atas perilaku pilihan mereka sendiri dan membuat 

pilihan yang lebih baik. Pemimpin kelompok membantu peserta memahami bahwa 

mereka memiliki kendali atas perasaan mereka dengan memilih untuk bertindak 

dan berpikir secara berbeda. Pemimpin kelompok berfungsi sebagai mentor dengan 

mendorong anggota untuk mempertimbangkan pilihan yang berbeda dengan cara 

berikut: 

1. Mempromosikan diskusi tentang perilaku anggota saat ini dan secara aktif 

menghambat alasan untuk perilaku yang tidak bertanggung jawab atau 

tidak efektif 

2. Membantu anggota membuat evaluasi terhadap perilaku mereka saat ini 

3. Memperkenalkan dan memupuk proses evaluasi yang diinginkan secara 

realistis bisa dicapai.  



 
 

4. Mengajarkan anggota untuk merumuskan dan melaksanakan rencana 

untuk mengubah rencana mereka tingkah laku 

5. Membantu peserta mengevaluasi tingkat komitmen mereka terhadap 

rencana tindakan mereka 

6. Dorong anggota untuk mengidentifikasi bagaimana cara terus melakukan 

perubahan ingin sekali kelompok berakhir 

Pemimpin kelompok terapi realitas mengasumsikan peran aktif dan direktif 

secara verbal dalam kelompok tersebut. Dalam melaksanakan fungsinya, mereka 

fokus pada kekuatan dan potensi anggota daripada pada kesengsaraan mereka. 

Mereka beranggapan bahwa memikirkan keterbatasan, masalah, dan kegagalan 

cenderung memperkuat harga diri dan pengendalian diri yang rendah. Oleh karena 

itu, mereka menantang anggota untuk melihat potensi mereka yang tidak terpakai 

dan untuk menemukan cara bekerja menuju pilihan yang lebih efektif dan, dengan 

demikian, pengendalian yang lebih efektif. 

 

2.2.1.5 Tahapan Terapi Realita dalam Kelompok 

Corey (2015) Tahapan ini sama dengan tahapan konseling kelompok pada 

umumnya, cukup dapat diterapkan pada kelompok terapi realitas. Selama tahap 

awal kelompok terapi realitas, fungsi pemimpin utama mencakup pengembangan 

atmosfir psikologis yang aman, mendiskusikan informed consent, dan 

mengeksplorasi peraturan dan batasan. Ketika sebuah kelompok sedang dalam 

masa transisi, pemimpin harus bersiap menghadapi kecemasan, conflict, kontrol, 

dan perlawanan secara efektif. Pada tahap kerja, peran pemimpin mencakup umpan 



 
 

balik yang mendorong antara anggota, membantu anggota untuk mengevaluasi 

tingkat komitmen mereka, membantu anggota dalam membingkai ulang kegagalan, 

mendorong pengembangan rencana tindakan, dan mengajari anggota bagaimana 

menghadapi tanpa kritik. Seperti yang terjadi pada tahap akhir dari setiap 

kelompok, fungsi penting dari pemimpin kelompok terapi realitas berpusat pada 

masalah konsolidasi dan penghentian, seperti berurusan dengan perasaan dan 

pemikiran tentang akhir dari kelompok, menyelesaikan bisnis yang tidak sempurna, 

dan membawa pembelajaran. lebih lanjut. Aspek lain dari peran pemimpin selama 

tahap akhir melibatkan membantu anggota untuk mengevaluasi program tindakan 

mereka, untuk mengembangkan peta masa depan yang akan membantu anggota 

menghadapi masalah baru, dan untuk membantu anggota meringkas persepsi 

mereka tentang masa depan. Untuk pembahasan lebih rinci tentang peran pemimpin 

kelompok pada berbagai tahap kelompok terapi realitas. 

 

2.2.1.6 Prosedur atau Sistem WDEP 

Wubbolding (2000, 2008, 2009, 2010, 2011) (dalam Corey, 2012) 

menggunakan singkatan WDEP untuk menggambarkan prosedur utama yang dapat 

diterapkan dalam praktik kelompok terapi realitas. Berdasarkan teori pilihan, sistem 

WDEP membantu orang dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Masing-

masing huruf mengacu pada sekelompok strategi yang dirancang untuk 

mempromosikan perubahan: W = (wants) keinginan; D = (direction and doing) arah 

dan melakukan; E = (evaluation) evaluasi diri; dan P = (planning) perencanaan. 

Kerangka WDEP melibatkan pendekatan kolaboratif di mana terapis dan klien 



 
 

bergabung bersama dalam menentukan tujuan dan rencana tindakan (Wubbolding 

& Brickell, 2005). Glasser and Glasser (2008) menekankan sentralitas 

pembelajaran untuk menggunakan sistem WDEP: "Kami ingin menyatakan secara 

terbuka bahwa mengajarkan prosedur (sistem WDEP) terus menjadi bagian integral 

dari peserta pelatihan yang ingin mempelajari teori pilihan dan terapi realitas" 

(W) Want: Terapis realitas membantu klien dalam menemukan keinginan, 

kebutuhan, persepsi, harapan, dan impian mereka. Dalam sebuah kelompok, 

anggota mengeksplorasi apa yang mereka inginkan, apa yang mereka miliki, dan 

apa yang tidak mereka dapatkan. Sepanjang prosesnya, fokusnya adalah membuat 

anggota membuat evaluasi diri untuk menentukan arah perilaku mereka. Penilaian 

ini memberikan dasar untuk membuat perubahan spesifik yang akan 

memungkinkan anggota mengurangi frustrasi mereka.  

(D) Direction and Doing: Setelah anggota mengeksplorasi kualitas dunia 

mereka (keinginan) dan kebutuhan, mereka diminta untuk melihat perilaku mereka 

saat ini untuk menentukan apakah yang mereka lakukan adalah mendapatkan apa 

yang mereka inginkan. Terapis kelompok membantu anggota dalam 

menggambarkan secara rinci perilaku total mereka (melakukan, berpikir, 

merasakan, dan fisiologi). Kesadaran dan wawasan diri  

Pemimpin mendorong diskusi tentang perilaku masa lalu hanya jika kejadian 

ini dapat dengan mudah terkait dengan situasi sekarang atau untuk membantu 

mereka merencanakan esok yang lebih baik. Meskipun masalah bisa terjadi di masa 

lalu, semuanya terjadi di masa sekarang. Oleh karena itu, masalah harus dipecahkan 

baik di masa sekarang maupun melalui rencana masa depan. Ketika masalah 



 
 

dipecahkan, ini adalah hasil dari klien yang belajar mengubah cara berpikir mereka 

dan memilih cara bertindak yang lebih baik daripada saat mereka mulai melakukan 

terapi.  

Bagian dari eksplorasi ini melibatkan diskusi tentang self-talk internal yang 

sering dikaitkan dengan pilihan yang telah dibuat seseorang (Wubbolding, 2008). 

Pemimpin kelompok/ Konselor menghubungkan perasaan anggota atau gejala fisik 

dengan tindakan dan pikiran bersamaan mereka, yang dengannya mereka memiliki 

kontrol langsung lebih banyak. Meskipun konselor dapat mendorong anggota untuk 

mendiskusikan perasaan, fokusnya jelas akan mendorong mereka untuk 

mengidentifikasi tindakan yang menyertai atau mendukung perasaan tersebut. 

Tujuan penekanan pada perilaku saat ini adalah untuk membantu anggota kelompok 

memahami tanggung jawab mereka atas perasaan mereka sendiri. Sebagai cara 

untuk mendorong klien untuk melihat apa yang sebenarnya mereka lakukan untuk 

berkontribusi pada perasaan mereka, pertanyaan-pertanyaan ini mungkin diajukan: 

1. Apa yang kamu lakukan sekarang? 

2. Apa yang sebenarnya Anda lakukan minggu lalu ini? 

3. Apa yang ingin Anda lakukan secara berbeda minggu terakhir ini? 

(E) Evaluation: Ini adalah tugas pemimpin kelompok untuk membantu 

anggota dalam mengeksplorasi perilaku total mereka. Pemimpin menghadapi 

anggota dengan konsekuensi perilaku mereka dan membuat mereka menilai 

kualitas tindakan mereka. Anggota tidak akan mengubah perilaku mereka atau 

membuat pilihan yang lebih baik sampai mereka mengevaluasi perilaku mereka 



 
 

sendiri dan membuat keputusan bahwa tindakan mereka saat ini tidak membantu 

(Wubboling, 2011). Evaluasi diri adalah landasan dari prosedur terapi realitas.  

Pada tahap ini pemimpin kelompok melakukan penilaian dengan tidak 

menghakimi tentang perilaku anggota dan tidak memikul tanggung jawab individu 

dalam membuat penilaian nilai ini. Sebagai gantinya, mereka paling baik melayani 

anggotanya saat mereka menantang mereka untuk berhenti, melihat, dan 

mendengarkan. Jika pemimpin kelompok/ konselor dapat merangsang klien dengan 

mempertanyakan diri sendiri, maka anggota akan lebih cenderung untuk mulai 

melakukan perubahan. Kemudian konselor meminta anggota untuk mengevaluasi 

setiap komponen dari total perilaku mereka adalah tugas utama dalam terapi 

realitas. Pemimpin kelompok yang terampil mengarahkan dan menginstruksikan 

anggota untuk membantu mereka belajar bagaimana mengevaluasi perilaku mereka 

sendiri. Anggota mungkin ditanya pertanyaan seperti ini: "Apa yang Anda lakukan 

membantu atau menyakiti Anda?" "Apakah perilaku Anda saat ini memuaskan atau 

tidak memuaskan Anda?" "Sampai sejauh mana apa yang Anda lakukan 

meningkatkan hubungan Anda?". 

 (P) Planning: Merencanakan perilaku bertanggung jawab merupakan bagian 

penting dari proses kelompok terapi realitas. Dalam konteks kelompok, anggota 

belajar bagaimana merencanakan secara realistis dan bertanggung jawab melalui 

kontak dengan anggota dan pemimpin lainnya. Para anggota didorong untuk 

bereksperimen dengan perilaku baru, untuk mencoba berbagai cara untuk mencapai 

tujuan mereka, dan untuk melaksanakan sebuah program tindakan. Tujuan 

rencananya adalah mengatur pengalaman sukses. Begitu sebuah rencana berjalan, 



 
 

perasaan harga diri akan meningkat. Sudah jelas bahwa rencana yang bermanfaat 

sederhana pada awalnya dan tentukan apa yang harus dilakukan, kapan hal itu akan 

dilakukan, dan seberapa sering. Singkatnya, rencana dimaksudkan untuk 

mendorong klien menerjemahkan percakapan dan niat mereka ke dalam tindakan. 

Rencana yang memenuhi kebutuhan dan kebutuhan sangat penting dalam 

konseling kelompok yang efektif. Proses menciptakan dan melaksanakan rencana 

memungkinkan orang untuk mendapatkan kontrol yang efektif atas kehidupan 

mereka. Wubbolding (2008) merangkum karakteristik rencana yang baik sebagai 

sederhana, dapat dicapai, dapat diukur, segera, diterapkan secara konsisten, 

dikendalikan oleh perencana, dan berkomitmen untuk melakukannya. Wubbolding 

(2000, 2011) menggambarkan karakteristik perencanaan yang efektif: 

1. Rencana bagus sederhana dan mudah dimengerti, dapat dilakukan secara 

realistis, positif dan bukan negatif, bergantung pada perencana, spesifik, 

segera, dan berulang-ulang. 

2. Perencanaan yang efektif melibatkan aktivitas yang berpusat pada proses. 

Misalnya, para anggota mungkin mengatakan bahwa mereka dapat 

melakukan hal-hal berikut: bayar tiga anak mereka pujian, jogging 30 

menit sehari, curahkan 2 jam seminggu untuk kerja sukarela, atau 

berliburlah yang mereka inginkan. 

3. Dalam kelompok, rencananya dapat dibawa ke sini-dan-sekarang dengan 

mempraktikkan cara baru untuk berhubungan dengan seseorang, dengan 

mengatakan "tidak," atau dengan melakukan perilaku asertif. 



 
 

4. Sebelum anggota melaksanakan sebuah rencana, sebaiknya evaluasi 

rencana tersebut di dalam kelompok dan dapatkan umpan balik dari 

anggota dan pemimpin lainnya. Setelah rencana tersebut dilakukan dalam 

kehidupan nyata, perlu dievaluasi lagi. Anggota dapat kembali ke 

kelompok dan membicarakan sejauh mana rencana mereka berhasil. 

Dengan masukan dari kelompok tersebut, mereka dapat mengetahui apa 

rencana yang mungkin kurang, bagaimana hal itu perlu lebih spesifik, atau 

bagaimana hal itu mungkin perlu dimodifikasi dengan cara lain. 

5. Agar anggota berkomitmen pada rencana mereka, berguna bagi mereka 

untuk memperbaikinya dengan menuliskannya. Baik pemimpin kelompok 

maupun anggota lainnya dapat membantu dengan memberikan penguatan 

untuk rencana yang efektif. 

Selanjutnya setelah mengetahui keinginan, menyadari arah dan apa yang 

dilakukan sekarang, melakukan evaluasi dan membuat perencanaan, hal yang tidak 

kalah penting ialah komitmen yang Jelas, merumuskan bahkan rencana yang paling 

masuk akal dan praktis adalah buang-buang waktu jika klien tidak memiliki 

kesediaan untuk menerapkannya. Seperti yang benar untuk kelompok analisis 

transaksional, rencana dapat diajukan dalam bentuk kontrak yang akan membantu 

anggota kelompok dalam menahan diri dan orang lain bertanggung jawab untuk 

melaksanakannya. 

Komitmen bukanlah sesuatu yang tidak penting; itu ada dalam derajat. 

Pemimpin dapat mendorong anggota yang memiliki tingkat komitmen rendah untuk 

bergerak ke arah meningkatkan tingkat komitmen mereka untuk melakukan apa 



 
 

yang diperlukan untuk menghasilkan perubahan. Adalah penting bahwa anggota 

yang enggan membuat komitmen dibantu untuk mengekspresikan dan 

mengeksplorasi ketakutan mereka akan kegagalan. Anggota dapat didorong untuk 

memulai setiap sesi kelompok dengan melaporkan kegiatan minggu ini, termasuk 

kesulitan yang mereka hadapi dalam mengikuti rencana mereka serta keberhasilan 

yang mereka dapatkan dalam mencoba perilaku baru di dunia nyata. Sama seperti 

pada kelompok perilaku, di mana sistem sobat digunakan, terapi realitas dapat 

mendorong anggota untuk melakukan kontak satu sama lain selama seminggu jika 

mereka memiliki masalah dalam bertahan dengan komitmen mereka. 

Beberapa anggota kelompok mungkin tidak bersedia membuat komitmen apa 

pun. Terapis tidak dapat memaksa perubahan, namun mereka dapat membantu 

anggota kelompok tersebut melihat apa yang menghentikan mereka agar tidak 

membuat komitmen untuk berubah. Terkadang orang yakin bahwa mereka tidak 

dapat berubah, bahwa mereka tidak dapat berpegang pada keputusan apapun, dan 

bahwa mereka ditakdirkan untuk tetap gagal. Dalam kasus seperti ini penting agar 

anggota kelompok dibantu untuk melihat dengan jelas konsekuensi dari tidak 

berubah dan kemudian dipandu untuk merumuskan rencana jangka pendek dan 

terbatas dengan sasaran yang mudah dijangkau. 

Komitmen menempatkan tanggung jawab untuk berubah secara langsung 

pada klien. Jika anggota mengatakan berulang kali bahwa mereka ingin berubah 

dan berharap untuk berubah, mereka dapat mengajukan pertanyaan, "Maukah Anda 

melakukannya, dan kapan Anda akan melakukannya?" Bahayanya, tentu saja, 

adalah bahwa rencana anggota mungkin tidak dilakukan, yang menyebabkan 



 
 

peningkatan frustrasi dan menambah kegagalan orang tersebut. Reality therapy 

mencoba menghindari masalah ini dengan tidak meminta adanya komitmen yang 

tidak masuk akal atau tidak mungkin. 

 

2.2.1.7 Penerapan Terapi Realita di Sekolah 

Saat ini sekitar 25 sekolah di seluruh dunia memenuhi syarat sebagai Sekolah 

Mutu Glasser dan menyusun program sekolah mereka menggunakan teori pilihan 

dan terapi realitas (Wubbolding & Brickell, 1999). Sekolah yang berkualitas 

memodelkan struktur demokrasi yang bertentangan dengan struktur otokratis. 

Dalam guru "manajemen bos" menggunakan paksaan dan hukuman dalam usaha 

untuk mengajak anak belajar; dalam "manajemen timbal balik" guru berfungsi 

secara demokratis dan mudah.  

Meskipun banyak dari apa yang telah ditulis tentang penerapan teori pilihan 

dan terapi realitas ke sekolah berkenaan dengan bekerja dengan kelas dan 

keseluruhan struktur sistem sekolah, teori dasar teori pilihan sangat sesuai untuk 

konseling kelompok dengan anak-anak dan remaja. Setiap kelompok konseling 

dapat dirancang untuk membantu siswa dalam mengeksplorasi sejauh mana mereka 

memenuhi kebutuhan mereka untuk bertahan hidup, cinta dan rasa memiliki, 

kekuatan, kebebasan, dan kesenangan. 

Dengan menggunakan sistem WDEP yang dijelaskan di awal bab ini, anak-

anak dan remaja dapat diundang untuk mengeksplorasi keinginan, kebutuhan, dan 

persepsi mereka. Mereka dapat diminta untuk melihat secara jujur apa yang mereka 

lakukan dan untuk memperjelas apakah perilaku mereka membuat mereka 



 
 

mendapatkan apa yang mereka inginkan. Penekanan pada perilaku sekarang adalah 

nilai tambah dalam hal konseling sekolah karena umumnya kelompok terbatas 

dalam konteks sekolah. Bergantung pada tingkat perkembangan mereka, anak-anak 

dan remaja dapat diajarkan bagaimana melakukan evaluasi terhadap apa yang 

mereka lakukan dan bagaimana menggunakan evaluasi diri untuk menentukan 

apakah mereka ingin berperilaku dengan cara yang berbeda.  

 

2.2.2 Konseling Kelompok 

2.2.2.1 Pengertian Konseling Kelompok 

Sebelum memasuki lebih dalam mengenai konseling kelompok tentunya 

harus mengetahui apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok menurut 

Gibson (2011) diartikan bahwa pengalamana-pengalaman perkembangan dan 

penyesuaian rutin yang disediakan dalam lingkup kelompok. Sedangkan Menurut 

Prayitno (2004) layanan konseling kelompok pada dasarnya adalah layanan 

konseling perorangan yang dilaksanakan didalam suasana kelompok. Disana ada 

konselor dan ada klien, yaitu para anggota kelompok (yang jumlahnya minimal dua 

orang).  

Menurut Wibowo, (2005) menjelaskan bahwa 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 dan masalah terselesaikan dengan cepat melalui 

bantuan anggota kelompok yang lain. 



 
 

Konseling berasal dari bahasa latin, yaitu consilium yang berarti dengan atau 

bersama yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Sementara dalam 

bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari sellan yang berarti menyerahkan 

atau menyampaikan (Prayitno dan Amti, 2004, hal. 99). Kata konseling mencakup 

bekerja dengan banyak orang dan hubungannya mungkin saja bersifat 

pengembangan diri, dukungan terhadap krisis pribadi, psikoterapi, atau pemecahan 

masalah (British Association of Counselling, 2001 dalam Pieter, 2012) 

Pieter (2012) menyimpulkan dari beberapa pendapat pakar bahwa konseling 

dalam kebidanan merupakan proses pemberian informasi yang lebih objektif dan 

lengkap yang dilakukan secara sistematik berdasarkan panduan keterampilan 

komunikasi interpersonal, teknik bimbingan, penguasaan pengetahuan klinik, yang 

bertujuan membantu klien mengenali kondisinya, masalah yang dihadapi klien dan 

membantunya untuk menentukan solusi dan jalan keluar dalam upaya mengatasi 

masalah-masalahnya. 

 

2.2.2.2 Tahapan dan Proses Konseling Kelompok 

Tahap-tahap perkembangan kelompok, termasuk sebuah kesadaran faktor 

yang memfasilitasi proses kelompok juga akan memaksimalkan kemampuan 

pemimpin kelompok untuk membantu para anggota kelompok mencapai tujuan-

tujuan mereka. Dengan mempelajari tentang masalah-masalah dan kemungkinan 

krisis setiap tahap, pemimpin kelompok dapat mempelajari kapan dan bagaimana 

untuk campur tangan. Pada akhirnya, pengetahuan tentang urutan perkembangan 

kelompok-kelompok akan memberi pemimpin kelompok pkonselorngan yang 



 
 

diperlukan untuk memimpin anggota kelompok dalam arah yang konstruktif 

dengan mengurangi kebingungan yang tidak perlu dan kecemasan. 

Untuk dapat melakukan bimbingan dan konseling kelompok dengan benar, 

maka haruslah mengetahui dan memahami langkah-langkah apa saja yang harus 

dilakukan mulai dari awal hingga akhir. Didalam beberapa literatur tahapan dalam 

bimbingan dan konseling kelompok ada empat atau lima tahapan, dari beberapa 

literatur tersebut penulis akan memaparkan empat tahap yang menjadi inti dari 

proses bimbingan dan konseling menurut Corey (2015), sebagai berikut: 

 

1. Tahap Permulaan/ Pembentukan 

Dalam tahapan permulaan ini atau tahap awal ini biasanya digunakan untuk 

mempersiapkan terbentuknya kelompok, artinya pada kegiatan ini konselor dituntut 

untuk dapat mempersiapkan dengan cara menitik beratkan pada minat dari anggota 

kelompok. Minat yang dimaksud disini seperti: pemberian penjelasan tentang 

adanya layanan konseling kelompok bagi para siswa, penjelasan pengertian, tujuan 

dan kegunaan konseling kelompok, ajakan untuk memasuki dan mengikuti 

kegiatan, serta kemungkinan adanya kesempatan dan kemudahan bagi 

penyelenggaraan konseling kelompok. 

Agar kelompok dapat berhasil, pemimpin kelompok perlu untuk 

menghabiskan waktu yang cukup besar untuk perencanaan. Konselor berencana 

harus dimulai dengan penyusunan proposal tertulis yang berisi tujuan dasar dari 

kelompok, anggota yang akan dilayani, rasional yang jelas untuk kelompok; yaitu 

kebutuhan untuk dan cara untuk mengumumkan kelompok dan merekrut anggota, 



 
 

pemutaran film dan proses seleksi untuk anggota, ukuran dan durasi group, 

frekuensi dan waktu pertemuan, struktur kelompok dan format, cara-cara 

menyiapkan anggota, apakah kelompok tersebut akan dibuka atau ditutup, apakah 

akan ada keanggotaan yang sadar sukarela, dan tindak lanjut dan prosedur evaluasi.  

Hal ini baik untuk waktu yang dihabiskan berpikir tentang jenis kelompok 

yang konselor inginkan dan kesiapan diri konselor secara psikologis. Jika harapan 

konselor tidak jelas, tujuan dan struktur kelompok tersebut masih samar, anggota 

akan merasa hal ini tidak ada gunanya.  Pada tahap ini pula konselor harus ekstra 

bekerja keras agar para anggota siap dan mampu untuk melanjutkan pada tahapan 

selanjutnya, jika tahapan ini sangat sulit untuk dilewati maka akan terjadi hambatan 

di kelompok selanjutnya. Keoptimalan dari semua komponen baik ruang, anggota 

kelompok maupun konselor harus lah aktif dalam membentuk sebuah kelompok 

konseling. Dan perlu diingat bahwa masalah yang timbul jika anggota ini terpaksa 

dalam mengikuti dan bergabung di konseling kelompok ini. Pemimpin kelompok 

dapat mencoba bertemu dengan setiap client untuk sebuah wawancara pregroup 

daripada sebuah sesi skrining formal. Ada beberapa tugas utama dari para 

pemimpin kelompok selama pembentukan kelompok, sebagai berikut : 

1) Mengidentifikasi tujuan umum dan tujuan spesifik dari kelompok. 

2) Membuat rancangan tertulis jelas 

3) Mengumumkan kelompok dengan cara menyediakan informasi yang 

memadai kepada calon peserta. 

4) Mencari informasi tentang para anggota kelompok dengan tujuan 

mengetahui latar belakang dan orientasi peserta. 



 
 

5) Membuat keputusan mengenai pemilihan anggota. 

6) Mengatur rincian praktis yang diperlukan untuk memulai sebuah 

kelompok yang sukses. 

7) Mendapatkan izin orangtua (jika perlu) 

8) Mengatur sebuah sesi kelompok awal untuk membiasakan diri, 

menghadirkan aturan-aturan dasar, dan menyiapkan anggota untuk 

pengalaman yang sukses. 

9) Membuat ketentuan untuk persetujuan dan menjelajahi dengan peserta 

potensi risiko yang terlibat dalam pengalaman kelompok. 

Selanjutnya Corey (2015), menjelaskan ada beberapa hal penting yang perlu 

dibahas secara bersama antara konselor dan anggota kelompok dalam rangka 

mempersiapkan anggota memasuki kelompok, sebagai berikut : 

1) Anggota harus memiliki pengetahuan memadai tentang sifat kelompok 

dan memahami dampak group yang memiliki pada mereka. 

2) Anggota perlu menentukan jika kelompok tertentu yang sesuai dengan 

mereka pada waktu ini. 

3) Anggota mendapat manfaat saat mempersiapkan diri untuk kelompok 

mendatang dengan berpikir tentang apa yang mereka inginkan dari 

pengalaman dan mengidentifikasi tema pribadi yang akan memandu 

pekerjaan mereka dalam sebuah kelompok. 

4) Masalah dapat timbul jika anggota telah dipaksa untuk mengikuti 

kelompok, tidak memiliki informasi yang memadai tentang sifat 

kelompok, atau secara pasif dan khawatir untuk apa yang mereka inginkan 



 
 

atau mengharapkan dari kelompok. Fungsi-fungsi pemimpin inilah tugas 

utama dari para pemimpin kelompok selama pembentukan sebuah 

kelompok: 

5) Mengenali tujuan umum dan spesifik kelompok. 

6) Mengembangkan sebuah proposal tertulis dengan jelas untuk 

pembentukan sebuah kelompok. 

7) Mengumumkan kelompok tersebut dengan cara yang menyediakan 

informasi yang memadai untuk calon peserta. 

8) Melakukan wawancara pregroup untuk screening dan tujuan orientasi. 

9) Membuat keputusan tentang pemilihan anggota. 

10) Mengatur rincian praktis perlu untuk meluncurkan sebuah kelompok 

berhasil. 

11) Mendapatkan izin orang tua (jika diperlukan). 

12) Mempersiapkan psikologis, untuk tugas-tugas kepemimpinan dan 

bertemu dengan co-leader (jika diperlukan). 

13) Mengatur untuk sesi kelompok awal agar  lebih akrab, ada aturan dasar, 

dan menyiapkan anggota untuk pengalaman kelompok berhasil. 

14) Membuat ketentuan-ketentuan untuk mendapatkan persetujuan atas 

dasar informasi awal tanpa paksaan dan mendalami dengan peserta 

potensi resiko yang terlibat dalam sebuah pengalaman kelompok. 

Menurut Wibowo (2005) ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh 

konselor, ketika memasuki pertemuan pertama setelah pembentukan kelompok 

terjadi, sebagai berikut : 



 
 

1) Perkenalan  

Pertama kali yang dilakukan konselor kelompok adalah 

memperkenalkan dirinya dan memperkenalkan tiap anggota kelompok (ini 

dilakukan jika anggota kelompok belum saling mengenal). Dalam hal ini 

konselor bisa memasukkan beberapa permainan agar tampak kesan aktif 

dan penuh riang dalam kelompok 

2) Pelibatan Diri 

Konselor menjelaskan pengertian dan tujuan yang ingin dicapai 

melalui kegiatan kelompok dan menjelaskan cara-cara yang akan dilalui 

dalam mencapai tujuan itu. Konselor menampilkan tingkah laku dan 

komunikasi yang mengandung unsur-unsur penghormatan kepada orang 

lain (dalam hal ini anggota kelompok), ketulusan hati, kehangatan, dan 

empati. Kemudian konselor harus mampu menumbuhkan sikap 

kebersamaan, perasaan sekelompok, suasana bebas, terbuka, saling 

percaya, saling menerima, saling membantu di antara para anggota 

3) Agenda 

Setelah anggota saling mengenal dan telah melibatkan diri atau 

memasukan diri ke dalam kehidupan kelompok, konselor membuka 

kesempatan bagi mereka untuk menentukan agenda. Agenda adalah tujuan 

yang akan dicapai di dalam kelompok. Agenda ini terbagi menjadi jangka 

pendek yang akan dibahas dan tercapai dalam sesi ini, agenda jangka 

panjang adalah tujuan yang akan dicapai oleh kelompok ketika selesai 

4) Norma Kelompok 



 
 

Pertama kali yang sangat penting untuk dikemukakan adalah 

kerahasiaan. Rochman Natawidjaya (dalam Wibowo, 2005) menyatakan 

bahwa kerahasiaan merupakan persoalan pokok yang paling penting dalam 

konseling kelompok. Ini bukan hanya berarti bahwa konselor harus 

memelihara kerahasiaan tentang apa yang terjadi dalam konseling 

kelompok itu, melainkan juga konselor, sebagai pemimpin harus 

menekankan kepada semua peserta pentingnya pemeliharaan kerahasiaan 

itu Mereka harus diingatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi selama 

konseling kelompok berlangsung itu merupakan rahasia mereka bersama 

sebagai kelompok. Apa yang terjadi di dalam kelompok dilarang 

dibicarakan di luar kelompok dengan orang lain. Selain itu perlu pula 

diingatkan tentang kehadiran dan absensi. 

5) Penggalian Ide dan Perasaan 

Sebelum pertemuan pertama berakhir perlu digali ide-ide maupun 

perasaan-perasaan yang muncul. Usul-usul perlu ditampung, demikian 

pula perasaan yang masih mengganjal perlu diungkapkan sebelum 

dilanjutkan pada langkah berikutnya.  Hal ini penting untuk menjaga rasa 

positif anggota terhadap kelompok. Pertemuan awal ini dapat dipakai 

sebagai prediksi tentang komitmen anggota terhadap kelompok. 

 

2. Tahap Transisi atau Peralihan 

Menurut Corey (2015) menjelaskan bahwa dalam suatu kelompok, tahap 

transisi membutuhkan 5% sampai 20% dari keseluruhan waktu kelompok, artinya 



 
 

dalam tahapan ini tidak memerlukan waktu yang begitu banyak. Di tahap ini pula 

bisa disebut dengan jembatan perantara antara permulaan dengan kegiatan 

konseling kelompok. Ada kalanya jembatan ditempuh dengan amat mudah dan 

lancar, artinya para anggota kelompok dapat segera memasuki kegiatan tahap ketiga 

dengan penuh kemauan dan kesukarelaan, akan tetapi ada kalanya juga jembatan 

itu ditempuh dengan susah payah, artinya para anggota kelompok enggan 

memasuki tahap kegiatan keompok yang sebenarnya 

Dalam tahap ini akan dimulai dengan masa badai, artinya masa munculnya 

konflik atau kegelisahan saat kelompok beralih dari ketegangan primer 

(kejanggalan dalam situasi yang aneh) ke ketegangan sekunder (konflik antar 

kelompok), makdusnya ketegangan yang terjadi antara para anggota kolompok 

yang mana anggota mulai bersaing dengan yang lain dalam kelompok untuk 

mendapatkan tempat, kekuasaan dalam kelompok. Ditegaskan oleh Wibowo (2005) 

bahwa masa badai adalah masa munculnya perasaan-perasaan kecemasan, 

pertentangan, pertahanan, ketegangan, konflik, konfrontasi, transferensi. 

 

3. Tahap Kegiatan 

Dalam tahap kegiatan ini konselor normalnya memiliki antara 40% hingga 

60% waktu total waktu kelompok akan digunakan dalam tahap bekerja. Disinilah 

tahap ini dari konseling kolompok. Ditahap ini para anggota memusatkan perhatian 

terhadap tujuan yang akan dicapai, mempelajari materi-materi baru, mendiskusikan 

berbagai topik, menyelesaikan tugas, dan mempraktekkan perilaku-perilaku baru. 

Konselor menggunakan strategi yang telah dipilih untuk melaksanakan konseling 



 
 

kelompok. Jika tahap ini dicapai dengan baik maka kelompok akan menunjukkan 

keintiman, keterbukaan, umpan balik, kerjasama, konfrontasi, dan humor secara 

sehat bisa dilihat bahwa kelompok ini akan mencapai tujuan yang diharapkan 

diakhir sesi 

 

4. Tahap Pengakhiran 

Tahap ini adalah tahap ujung dari konseling kelompok, bergantung juga 

apakah sesi ini susudah memenuhi harapan ataukah belum melainkan telah 

berakhirnya sesi konseling kali ini. Poin utama dari tahap ini bukanlah pada berapa 

kali kelompok itu harus bertemu, tetapi pada hasil yang telah dicapai oleh kelompok 

itu. Menurut Corey (dalam Wibowo, 2005) tahap penghentian atau pengakhiran 

sama pentingnya seperti tahap permulaan pada sebuah kelompok. Selama 

pembentukan awal pada sebuah kelompok, anggota datang untuk saling mengenali 

satu sama lain dengan baik. Selama masa penghentian, para anggota kelompok 

memahami diri mereka sendiri pada tingkat yang lebih mendalam 

Tujuan dari penghentian ini memberikan sebuah kesempatan kepada anggota 

kelompok untuk memberikan pejelasan pada pengalaman-pengalaman, 

mengonsolidasi hasil yang mereka perbuat dan mampu membuat keputusan 

mengenai tingkah laku mereka inginkan untuk dilakukan di luar kelompok dan 

dilakukan di kehidupan sehari-hari. Pada tahap pengakhiran ini fungsi dari para 

anggota kelompok adalah melakukan evaluasi pada kelompok dan melakukan 

tindak lanjut melalui pertemuan yang telah ditetapkan jika diperlukan (sesi 

selanjutnya). 



 
 

Konselor juga tidak boleh melupakan tanggapan-tanggapan yang ingin 

dikatakan atau dikemukakan oleh anggota kelompok artinya memberika 

kesempatan kepada anggota kelompok untuk mengungkapkan kesan dan pesannya 

terhadap sesi kelompok ini, dikarenakan pada konseling kelompok haruslah 

membuat kesan yang positif pada pengakhiran ini sehingga tanggapan ini akan 

berguna mengungkapkan kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan oleh anggota 

kelompok. Sehingga para anggota kelompok akan meninggalkan kelompok atau 

mengakhiri kegiatan konseling kelompok dengan perasaan lega dan puas 

Menurut Gibson (2011) menyatakan bahwa momen penutupan adalah 

waktunya konselor maupun klien meringkas dan mengkaji seluruh aktivitas 

konseling kelompok. Kadangkala konselor menemukan anggota kelompok yang 

memiliki ikatan yang kuat untuk tetap dalam kelompok tersebut. Disini konselor 

mungkin memerlukan sejumlah waktu untuk mengijinkan anggotanya mengolah 

perasaan mereka tentang penutupan atau pengakhiran, selanjutnya konselor harus 

menolaknya dan menguatkan kelompok untuk tetap teguh bergerak menuju tahap 

penutupan yang memang tidak terelakkan itu. 

Disinggung dalam tahapan penutupan atau pengakhiran ini, ada yang 

dinamakan penghentian prematur. Artinya Kadang kala individu mengehentikan 

kelompok secara tiba-tiba atau pengalaman kelompok pas di tengah-tengah 

perbincangan berakhir begitu saja. Contohnya: Pemimpin kelompok mungkin 

menghentikan kelompok secara prematur jika anggota atau pemimpin kelompok 

tiba-tiba mengalami sakit, atau ada rapat, dll. Serta pemimpin kelompok 



 
 

menghentikan secara prematur jika para anggota kelompok tidak merasa nyaman 

berada dikelompok. 

 

2.2.2.3 Tujuan Konseling Kelompok 

Corey (2012) menyatakan bahwa konseling kelompok memiliki tujuan 

pencegahan serta perbaikan. Umumnya konseling kelompok memiliki fokus 

tertentu, meliputi pendidikan, karir, sosial atau pribadi. Konseling kelompok 

bertujuan untuk mencegah berbagai permasalahan yang mungkin akan terjadi pada 

individu, jika permasalahan sampai terjadi, setidaknya individu tersebut sudah lebih 

siap untuk menghadapinya. Namun jika individu tersebut tidak dapat 

menyelesaikan masalah tersebut, maka dengan konseling kelompok juga dapat 

membantu mengentaskan masalahnya. Wibowo (2005) juga menjelaskan bahwa 

tujuan dari konseling kelompok adalah pengembangan diri, pembahasan dan 

pemecahaan masalah pribadi yang dialami oleh setiap anggota kelompok, agar 

terhindar dari masalah, dan masalah dapat terselesaikan dengan cepat melalui 

bantuan anggota kelompok lainnya. 

Gibson dan Mitchell (2011) turut menguraikan tujuan dilaksanakannya 

layanan konseling kelompok meliputi : (1) Individu dapat mengeksplorasi dirinya 

sendiri, (2) mendapatkan pemahaman atas perasaan dan perilakunya, (3) 

mengembangkan hubungan positif dengan orang lain, (4) belajar bertanggung 

jawab atas dirinya dan orang lain. konseling kelompok berbeda dengan tim olahraga 

yang dibentuk unuk mejadi pemenang, melainkan untuk memenuhi kebutuhan serta 



 
 

menyediakan pengalaman-pengalaman yang dapat menjadi bekal di masa yang 

akan datang.  

 

2.2.3 Kecerdasan Emosional 

2.2.3.1 Pengertian Kecerdasan Emosional  

Goleman (2003) mendefinisikan kecerdasan emosi sebagai kemampuan 

memotivasi diri sendiri dan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri maupun 

dalam hubungan dengan orang lain. Tingkat kecerdasan emosi tidak terikat dengan 

faktor genetis, tidak juga hanya dapat berkembang selama masa anak-anak. Tidak 

seperti IQ yang berubahnya hanya sedikit setelah melewati masa usia remaja, 

tampaknya kecersdasan emosi banyak diperoleh melalui belajar dan terus 

berkembang sepanjang hidup. McPheat (2010) menjelaskan bahwa emosi melayani 

tujuan biologis individu, mereka memberi tahu kita akan kebutuhan yang tidak 

terpenuhi. 

Menurut Salovey (Goleman, 2006) kecerdasan emosional adalah kemampuan 

seseorang untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, 

mengenali emosi orang lain (empati) dan kemampuan untuk membina hubungan 

(kerjasama) dengan orang lain. Secara singkat, kecerdasan emosional digambarkan 

oleh Salovey menjadi dua kecerdasan yaitu kecerdasan interpersonal dan 

kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan tersebut adalah kecerdasan yang membentuk 

diri sendiri dan mengacu pada diri serta kemampuan untuk menempuh kehidupan 

secara efektif. 



 
 

Orang-orang yang memiliki EQ tinggi mampu mengasimilasi tingkat stress 

yang tinggi dan mampu berada di sekitar orang-orang pencemas tanpa menyerap 

dan meneruskan kecemasan tersebut. Selain itu orang-orang yang memiliki EQ 

tinggi mempunyai kualitas belas kasih, mendahulukan kepentingan orang lain, 

disiplin diri, optimis, fleksibel dan kemampuan memecahkan berbagai masalah dan 

menangani stress. Mereka mampu membaca dan memantau perasaan mereka 

sendiri dan perasaan orang lain.  Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kecerdasan emosional merupakan serangkaian kemampuan 

pribadi yang dimiliki individu untuk mengatur emosinya. Kecerdasan emosional 

dapat menuntun individu dalam bertingkah laku dan meraih keberhasilan yang 

dilakukan dengan beberapa cara. Cara-cara tersebut ialah mengenali emosi diri, 

mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain (empati), 

dan kemampuan untuk membina hubungan (kerjasama) dengan orang lain. 

Kecerdasan emosional seseorang hendaknya tidak hanya dimiliki oleh orang 

dewasa, tetapi juga pada anak-anak dan remaja. Seperti yang dijelaskan Hurlock 

(1978) bahwa kemampuan untuk bereaksi secara emosional sudah mulai 

ditunjukkan pada masa bayi. Ia juga menjelaskan gejala pertama perilaku emosional 

seseorang ialah adanya respon terhadap stimulus yang kuat. Akan tetapi seiring 

dengan bertambahnya usia, maka reaksi seorang anak mulai kurang menyebar, dan 

lebih selektif terhadap stimulus-stimulus tertentu saja. Artinya pada dasarnya setiap 

individu telah memiliki kemampuan serta kecerdasan emosional sejak ia dilahirkan 

akan tetapi pengaruh lingkungan serta pengalaman dalam perjalanan hidup setiap 

individu yang pada akhirnya membentuk tingkat kecerdasan emosional tersebut. 



 
 

Goleman (2009) mengungkapkan bahwa kecerdasan intelektual (IQ) seseorang 

hanya menyumbang maksimal 20% bagi kesuksesan hidup seseorang, 80% lainnya 

diisi salah satunya oleh kecerdasan emosional.  

 

2.2.3.2 Komponen Kecerdasan Emosional 

Goleman (2009) mengungkapkan lima dimensi dari kecerdasan emosional 

yaitu: self awareness, self regulation, self motivation, social awareness, dan social 

skills sebagai berikut: 

1. Self Awarneness, yaitu Kemampuan seseorang untuk memahami berbagai 

potensi dalam dirinya menyangkut kelebihan yang dimiliki maupun 

kelemahannya. 

a. Seseorang dengan kesadaran diri tinggi akan mampu memahami 

kekuatan, kelemahan, nilai dan motif diri (Having high self-awareness 

allows people to know their strengths, weaknesses , values, and 

motives).  

b. Seseorang dengan kesadaran diri tinggi akan mampu mengukur suasana 

hatinya dan memahami secara intuitif bagaimana suasana hatinya 

mempengaruhi orang lain (People with high self awareness can 

accurately measure their own moods and intuitively understand how 

their moods affect others)  

c. Seseorang dengan kesadaran diri tinggi akan mampu menerima umpan 

balik dari orang lain tentang bagaimana memperbaiki secara 



 
 

berkelanjutan (are open to feedback from others on how to continuously 

improve)  

d. Mampu membuat keputusan meskipun di bawah ketidakpastian 

maupun di bawah tekanan (are able to make sound decisions despite 

uncertainties and pressures).  

e. Seseorang dengan kesadaran diri tinggi akan mampu menunjukkan rasa 

humor (They are able to show a sense of humor)  

f. Seorang pemimpin dengan kesadaran diri tinggi akan mampu 

memahami berbagai faktor yang membuat dirinya disukai (A leader 

with good self-awareness would recognize factors such as whether he 

or she was liked )  

g. Seseorang dengan kesadaran diri tinggi akan mampu memanfaatkan 

tekanan daripada anggota organisasi (was exerting the right amount of 

pressure on organization members).  

2. Self Regulation, Kemampuan seseorang untuk mengontrol dan mengendalikan 

emosi dalam dirinya. 

a. Seseorang dengan kedsadaran diri tinggi akan mampu mengontrol atau 

mengerahkan kembali luapan dan suasana hati (The abilityto control or 

redirect disruptive impulses and moods). 

b. Seseorang dengan kesadaran tinggi akan mampu berpikir jernih 

sebelum bertindak (the propensity to suspend judgment and to think 

before acting) 



 
 

c. Kemampuan untuk mengontrol diri sendiri berarti memiliki kecerdasan 

emosional yang tinggi karena untuk mengontrol diri sendiri diperlukan 

pengetahuan dan kemampuan. 

3.  Self Motivation, yaitu kemampuan untuk memotivasi diri sendiri yang dilihat 

dari beberapa indicator sebagai berikut: 

a. Selalu memiliki alasan-alasan sehingga memberikan dorongan untuk 

selalu memperbaiki kinaerja (seek ways to improve their performance) 

b. Memiliki kesiapan mental untuk berkorban demi tercapainya tujuan 

organisasi (readily make personal sacrifices to meet the organization`s 

goals).  

c. Mampu mengendalikan emosi diri sendiri dengan memanfaatkannya 

untuk memperbaiki peluan agar bisa sukses (they harness their 

emotions and employ them to improve their chances ofbeing 

successful).  

d. Dalam melakukan kegiatan lebih terdorong untuk bisa sukses 

dibandingkan ketakutan akan kegagalan (hey operate from hope of 

success rather than fear of failure).  

4. Social Awareness, kesadaran sosial adalah pemahaman sensitivitas terhadap 

perasaan, pemikiran dan situasi orang lain. 

a. Memahami situasi yang dihadapi oleh orang lain. 

b. Mengalami emosi orang lain. 

c. Memahami kebutuhan orang lain dengan menunjukkan kepedulian. 



 
 

5. Social Skill, Kemampuan untuk menjalin hubungan sosial yang didasarkan pada 

indikator: 

a. Kemampuan untuk mengelola hubungan dengan orang lain. 

b. Kemampuan untuk membangun jaringan dengan orang lain. 

 

2.2.3.3 Karakteristik Kecerdasan Emosional 

Menjadi individu yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi memiliki 

ciri atau tanda tertentu yang dapat dilihat. Goleman (2009) mengemukakan ciri-ciri 

individu yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi, antara lain: 

a. Memiliki kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan dapat bertahan 

dalam menghadapi frustasi. 

b. Dapat mengendalikan dorongan-dorongan hati sehingga tidak melabih-

lebihkan suatu kenangan. 

c. Mampur mengatur suasana hati dan dapat menjaganya agar beban stress 

tidak melumpuhkan kemampuan berpikir seseorang. 

d. Mampu berempati terhadap orang lain dan tidak lupa berdoa. 

 

2.2.3.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosional 

Menurut Goleman (2009) faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan 

emosional meliputi:  

a. Faktor yang bersifat bawaan genetik  

Faktor yang bersifat bawaan genetik misalnya temperamen. Ada 4 

temperamen, yaitu penakut, pemberani, periang, pemurung. Anak yang 



 
 

penakut dan pemurung mempunyai sirkuit emosi yang lebih mudah 

dibangkitkan dibandingka dengan sirkuit emosi yang dimiliki anak 

pemberani dan periang. Temperamen atau pola emosi bawaan lainnya 

dapat dirubah sampai tingkat tertentu melalui pengalaman, terutama 

pengalaman pada masa kanak-kanak.  

b. Faktor yang berasal dari lingkungan  

Kehidupan keluarga merupakan sekolah pertama kita untuk 

mempelajari emosi, dalam lingkungan yang akrab ini kita belajar 

begaimana merasakan perasaan kita sendiri dan bagaimana orang lain 

menanggapi perasaan kita, bagaimana berfikir tentang perasaan ini dan 

pilihan-pilihan apa yang kita miliki untuk bereaksi, serta bagaimana 

membaca dan mengungkap harapan dan rasa takut. Pembelajaran emosi 

bukan hanya melalui hal-hal yang diucapkan dan dilakukan oleh orang tua 

secara langsung pada anak-anaknya, melainkan juga melalui contoh-

contoh yang mereka berikan sewaktu menangani perasaan mereka sendiri 

atau perasaan yang biasa muncul pada orang lain. 

 

2.2.4 Kebahagiaan 

2.2.4.1 Pengertian Kebahagiaan 

Seligman (2005)  mengungkapkan bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya 

merupakan pandangan atau penilaian terhadap diri dan hidup yang memuat emosi 

positif, seperti kenyamanan dan kegembiraan mengenai kehidupan maupun 

aktivitas yang dijalaninya. Ia juga menyebutkan bahwa kehidupan yang 



 
 

menyenangkan dan bermakna dapat menghasilkan kebahagiaan yang berasal dari 

pemanfaatan kekuatan-kekuatan psikologis.  Selanjutnya, Lyubomirsky (2007) 

juga menjelaskan mengenai arti kebahagiaan, ia memandang kebahagiaan sebagai 

penilaian secara subyektif dalam menilai diri sebagai orang yang bahagia atau tidak, 

berdasarkan kriteria-kriteria subyektif yang dimiliki individu. Sejalan dengan hal 

tersebut, Phu, B., & Gow, A. J. (2018) mengungkap bahwa kebahagiaan merupakan 

suatu pandangan seseorang dalam menyikapi sesuatu.  Dalam penelitian yang ia 

lakukan dengan tujuan melihat efek dari penggunaan facebook terhadap perasaan 

bahagia secara subyektif atau perasaan kesepiaan yang didapatkan. Hasilnya ialah, 

kebahagiaan ataupun perasaan kesepian yang dirasakan tergantung pada intensitas 

penggunaa facebook itu sendiri, juga pada keterlibatan persepsi dan cara pandang 

individu dalam penggunaannya.  

Menurut Biswas, Diener dan Dean (2007) kebahagiaan merupakan kualitas 

dari keseluruhan hidup manusia apa yang membuat kehidupan menjadi baik secara 

keseluruhan seperti kesehatan yang lebih baik, kreativitas yang tinggi, pendapatan 

yang lebih tinggi dan tempat kerja yang baik. Menurut Lopez dan Snyder (2007) 

kebahagiaan merupakan pandangan subyektif seseorang terhadap kehidupan yang 

ditunjukan dengan adanya kondisi emosi positif.  Menurutnya, kebahagiaan sangat 

sulit untuk didefinisikan karena masing-masing individu memiliki makna tersendiri 

mengenai kebahagiaan. Huta dan Waterman (2014) (dalam Abgo dan Ngwu, 2017)  

memiliki pandangan bahwa kebahagiaan melibatkan beberapa pandangan 

mengenai kemajuan dan pertumbuhan pribadi, seperti aktualisasi diri, tujuan hidup 

serta realisasi akan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan. 



 
 

Selain itu, kebahagiaan didefinisikan sebagai evaluasi yang dilakukan 

seseorang dalam hidupnya, mencakup segi kognitif dan afeksi. Evaluasi kognitif 

sebagai komponen kebahagiaan seseorang diarahkan pada penilaian kepuasan 

individu dalam berbagai aspek kehidupan, seperti keluarga, pekerjaan hingga 

pernikahan. Sedangkan evaluasi afektif merupakan evaluasi mengenai seberapa 

sering orang mengalami emosi positif dan negatif (Diener; Astuti, 2007). 

Berdasarkan penjelasan dari beberapa tokoh di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

kebahagaian diartikan sebagai hasil penilaian diri terhadap kepuasan hidup yang 

ditandai dengan munculnya emosi dan aktivitas positif di sebagian besar waktu 

serta keseimbangan dalam menjalankan hidup, yang ditentukan oleh empat aspek 

yaitu material, intelektual, emosional dan spiritual. Setiap orang merupakan penilai 

utama bagi diri mereka sendiri atas kebahagiaan yang dirasakan, karena merekalah 

yang terlibat secara langsung dan mengetahui proses pencapaian kebahagiaan 

dalam hidupnya.  

Saat ini telah banyak penelitian yang membahas mengenai tingkat 

kebahagiaan. Hal ini menunjukan bahwa kebahagiaan merupakan hal yang sangat 

berpengaruh dalam kehidupan dan patut dimiliki oleh setiap individu.  Setiap 

individu berhak untuk mendapatkan dan merasakan kebahagiaan atas kehidupan 

yang mereka jalani,  tidak terkecuali bagi individu yang sebenarnya berada di 

lingkungan yang kurang mampu seperti anak jalanan. Mardayeti (2013) 

mengungkapkan bahwa anak jalanan juga memiliki kebahagiaan, hanya saja anak 

jalanan memiliki faktor pendukung kebahagiaan yang berbeda dengan individu 

pada umumnya. 



 
 

Putra dan Nashori (2008) turut memberikan kontribusi melalui hasil 

penelitian mereka kepada para penyandang cacat/ disabilitas mengenai tingkat 

kebahagiaan yang mereka miliki. Hasil menunjukan bahwa para penyandang 

disabilitas juga dapat merasakan dan memperoleh kebahagiaan melalui cara dan 

sudut pandang mereka sendiri. Ia mengungkapkan  bahwa apabila kepuasan kerja, 

cinta dan perkawinan, serta pergaulan sosial belum dapat terpenuhi, maka rasa 

syukur akan memunculkan kepasrahan. Oleh karena itu ketika individu mampu 

mengambil hikmah dari permasalahan yang ada dan kemudian membentuk 

keyakinan dan harapan yang membuat penyandang cacat tubuh mampu menjalani 

hidup dan meraih faktor-faktor kebahagiaan yang belum dapat terpenuhi.  

Kebahagiaan juga tidak mengenal gender atau jenis kelamin. Baik laki-laki 

maupun perempuan dapat merasakan kebahagiaan, akan tetapi orientasi 

kebahagiaan pada remaja laki-laki dan perempuan berbeda-beda. Sesuai dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspitorini (2011) bahwa peristiwa yang 

membuat responden remaja laki-laki sangat bahagia adalah peristiwa yang 

berhubungan dengan prestasi, spiritualitas, teman, dan waktu luang. Sedangkan 

pada remaja perempuan, peristiwa yang berhubungan dengan keluarga, mencintai 

dan dicintai, serta uang. Seligman (2005) mengungkapkan dalam penelitiannya, 

bahwa perempuan lebih bahagia dan sekaligus lebih sedih daripada laki-laki. Hal 

tersebut disebabkan karena perempuan lebih ekspresif dalam menanggapi suatu 

peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya. 

 

 



 
 

2.2.4.2 Aspek-aspek Kebahagiaan 

Menurut Seligman (2005), terdapat lima aspek utama dalam kebahagiaan 

sejati, yaitu: 

1) Terjalinnya hubungan positif dengan orang lain.  ia beranggapan bahwa 

hubungan positif akan terbentuk atau terjadi ketika adanya dukungan 

sosial kepada individu sehingga ia merasa berharga, dapat meminimasirir 

masalah terkait psikologisnya, dapat memecahkan masalah secara efektif, 

serta menunjukkan sikap adaptif lainnya. 

2) Keterlibatan penuh. Hal ini tentunya memiliki makna yang luas, individu 

dapat terlibat secara utuh terhadap segala hal yang ia kerjakan, bukan 

hanya secara fisik, namun pikiran, hati dan jiwanya juga tercurah 

didalamnya. 

3) Penemuan makna dalam keseharian. Yaitu mampu menemukan arti dan 

memaknai secara positif segala peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. 

4) Optimisme yang realistis. Artinya individu tersebut mampu mengevaluasi 

dirinya secara positif, serta memiliki kontrol yang baik terhadap dirinya 

melalui sikap optimis dengan mempertimbangkan segala sesuatunya 

secara realistis. 

5) Resiliensi orang yang merasa bahagia bukan berarti tidak pernah 

mengalami penderitaan. Kebahagiaan tidak tergantung pada seberapa 

banyak peristiwa menyenangkan yang dialaminya, melainkan kemampuan 

untuk memaknai peristiwa dan bangkit kembali dari masa keterpurukan.  

 



 
 

2.2.4.3 Faktor Kebahagiaan 

Seligman (2005) dalam bukunya menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi kebahagiaan seseorang, yaitu yang berasal dari lingkungan 

(Circumtances) dan yang berasal dari diri sendiri (Voluntary Control) seseorang. 

Faktor tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1) Lingkungan (Circumtances). Dalam aspek ini kembali terbagi menjadi, 

uang, pernikahan, kehidupan sosial, emosi positif,  usia, agama, kesehatan 

dan pendidikan. 

2) Diri Sendiri (Voluntary Control). Sedangkan pada aspek ini terdapat 

beberapa hal terkait, antara lain: kepuasan terhadap masa lalu, optimis 

terhadap masa depan dan membangun perasaan bahagia pada masa 

sekarang. 

Selanjutnya Tkach dan Lyumbomirsky (2006) (dalam Lemay,  Doleck dan 

Bazelais, 2019) mengungkapkan delapan faktor tercapainya atau tidaknya 

kebahagiaan di kalangan mahasiswa, yaitu: afiliasi sosial, pesta dan kesenangan, 

pengendalian mental, fokus pencapaian tujuan, waktu luang, tindakan pasif, upaya 

langsung dan agama.  

2.2.4.4 Karakteristik Kebahagiaan 

Setiap orang pada dasarnya berhak dan mampu untuk mencapai kebahagiaan 

dalam hidupnya, hanya saja makna bahagia pada setiap individu berbeda-beda. 

Myers (2012) berhasil melakukan penelitian tentang solusi mencari kebahagiaan 

pada masyarakat modern. Berikut karakteristik orang yang memiliki kebahagiaan 

dalam hidup menurut Myers (2012), antara lain: 



 
 

1) Menghargai Diri Sendiri. Orang yang bahagia  cenderung akan 

menghargai diri sendiri dan memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi. 

2) Optimis. Orang yang optimis percaya bahwa peristiwa baik memberikan 

efek yang lebih permanen dibanding peristiwa buruk, maka ia cenderung 

lebih otimis untuk memperoleh peristiwa baik secara terus-menerus. 

3) Terbuka. Orang yang bahagia pada umumnya dapat lebih terbuka dan 

mudah bersosialisasi dengan orang lain. 

4) Mampu Mengendalikan Diri Sendiri. Orang yang bahagia cenderung 

mampu mengontrol dan mengendalikan dirinya.  

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Kecerdasan emosional merupakan kecapakan atau kemampuan seseorang 

dalam mengenali, memahami, mengatur serta mengontrol kondisi emosi yang 

muncul pada dirinya sendiri, mampu memotivasi diri, dapat mengetahui dan 

memahami keadaan bukan hanya pada dirinya tetapi juga pada orang lain. Goleman 

(2009) mengungkapkan lima dimensi dari kecerdasan emosional yaitu self 

awareness, self regulation, self motivation, social awareness, dan social skills. 

Dimana menurutnya orang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik 

memiliki ciri sebagai antara lain; memiliki kemampuan untuk memotivasi diri 

sendiri dan dapat bertahan dalam menghadapi frustasi, dapat mengendalikan 

dorongan-dorongan hati sehingga tidak melabih-lebihkan suatu kenangan, mampu 

mengatur suasana hati dan dapat menjaganya agar beban stress tidak melumpuhkan 



 
 

kemampuan berpikir seseorang, mampu berempati terhadap orang lain dan tidak 

lupa berdoa. 

Kebahagiaan merupakan emosi positif serta penilaian subyektif yang 

dirasakan oleh individu berupa perasaan optimis, adanya harapan, keyakinan dan 

percaya. Myers (2004) menyampaikan empat karakteristik orang yang memiliki 

kebahagiaan dalam hidupnya, yaitu menghargai diri sendiri, optimis, terbuka dan 

mampu mengendalikan diri. Diketahui bahwa kebahagian yang dirasakan setiap 

individu berbeda-beda tergantung dari sudut apa ia melihat dan menilai suatu 

pengalaman. Menurut Seligman (2005) terdapat lima aspek utama yang 

menunjukkan kebahagiaa. Lima aspek tersebut ialah terjalinnya hubungan positif 

dnegan orang lain, keterlibatan secara penuh (dalam kehidupan), menemukan 

makna dalam keseharian, optimism yang realistis serta resiliensi. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

Dalam penelitian ini terdapat dua kelompok dengan satu kelompok 

eksperimen dan satu kelompok kontrol. Pada kelompok A (kelompok eksperimen) 

perlakuan yang akan diberikan ialah berupa konseling kelompok dengan 

menggunakan pendekatan realita. Konseling kelompok realita akan dilakukan 

kepada anggota kelompok yang memiliki tingkat kecerdasan emosional dan 
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Kecerdasan Emosional dan 
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Pelaksanaan Posttest 

Kecenderungan Kecerdasan Emosional  

dan Kebahagiaan meningkat 



 
 

kebahagiaan yang rendah. Konseling akan dilakukan sebanyak 7 sesi dengan 

pertemuan sebanyak 2 kali seminggu. Sedangkan pada kelompok B (kelompok 

kontrol) tidak diberikan perlakuan melalui konseling kelompok realita, akan tetapi 

dengan sharing dan diskusi dengan anggota kelompok lainnya. Adapun alur 

penelitian yang akan dilaksanakan ialah seperti yang tertera pada gambar di atas. 

Kelompok eksperimen/ kelompok yang akan diberikan perlakuan selanjutnya akan 

dilakukan sesuai dengan arah kegiatan konseling kelompok realita untuk 

meningkatkan kecerdasan emosional dan kebahagiaan siswa. 

Kelompok yang akan diberikan perlakuan selanjutnya akan dilakukan sesuai 

dengan arah kegiatan konseling kelompok realita untuk meningkatkan kebahagiaan 

dan kecerdasan emosi siswa. Alur kegiatan konseling kelompok berpedoman pada 

tahapan konseling realita menurut Jusoh, et. al (2016) yang kemudian disesuaikan 

kembali. Alur kegiatan konseling kelompok sesuai dengan ringkasan pada tabel 2.1: 

 

Tabel 2.1. Alur Kegiatan Konseling Kelompok Realita 

SESI KELOMPOK A KELOMPOK B 

1 Pengenalan dan membina 

hubungan baik 

Pengenalan dan membina 

hubungan baik 

2 Pemahaman mengenai 

permasalahan secara umum, 

dengan memahami keseluruhan 

quality world dan basic needs 

Pemahaman permasalahan secara 

umum. 



 
 

3 Identifikasi penyebab/ sumber 

permasalahan (Konflik Basic 

Needs  dan Real World) 

Persiapan konseling kelompok 

tanpa menggunakan pendekatan. 

Berupa diskusi kelompok yang 

dilakukan sesuai dengan tahapan-

tahapan dalam konseling 

kelompok yaitu berupa tahapa 

awal, tahap peralihan/ transisi, 

tahap kegiatan/ inti serta tahap 

akhir. 

4 Berlatih dan mempraktikan 

keterampilan dengan cara 

bersedia melakukan dan 

menunjukkan arah (Doing and 

Direction) 

Persiapan konseling kelompok 

tanpa menggunakan pendekatan. 

Berupa diskusi kelompok yang 

dilakukan sesuai dengan tahapan-

tahapan dalam konseling 

kelompok yaitu berupa tahapa 

awal, tahap peralihan/ transisi, 

tahap kegiatan/ inti serta tahap 

akhir. 

5 Arah dan Tujuan Klien Arah dan Tujuan Klien 

6 Membuat perancangan 

(planning) dan membuat 

penilaian terhadap rencana 

anggota kelompok 

Membuat perancangan (planning) 

dan membuat penilaian terhadap 

rencana anggota kelompok 



 
 

7 Tahap terminasi/ pengakhiran 

dan penyebaran skala 

kebahagiaan dan kecerdasan 

emosi pada pelaksanaan 

posttest. 

Tahap terminasi/ pengakhiran dan 

penyebaran skala kebahagiaan dan 

kecerdasan emosi pada 

pelaksanaan posttest 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

pertanyaan. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir, maka dapat 

dirumuskan hipotesis umum sebagai berikut: 

1. Terdapat siswa yang memiliki tingkat kecerdasan emosi dan kebahagiaan 

yang rendah. 

2. Konseling kelompok realita efektif dalam meningkatkan kecerdasan emosi 

siswa. 

3. Konseling kelompok realita efektif dalam meningkatkan kebagagiaan 

siswa. 

4. Konseling kelompok realita efektif dalam meningkatkan kecerdasan emosi 

dan kebahagiaan siswa. 

 

 

  



 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang diperoleh dari pelaksanaan 

penelitian pada siswa SMK Ibu Kartini Semarang mulai dari tahap penndahuluan 

hingga pelaksanaan kegiatan konseling kelompok, maka dapat dirumuskan 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat siswa SMK Ibu Kartini Semarang yang memiliki tingkat 

kecerdasan emosi dan kebahagiaan yang rendah dan sedang. 

2. Konseling kelompok realita efektif dalam meningkatkan kecerdasan emosi 

siswa. 

3. Konseling kelompok realita efektif dalam meningkatkan kebahagiaan 

siswa. 

4. Konseling kelompok realita efektif dalam meningkatkan kecerdaan emosi 

dan kebahagiaan siswa. 

 

5.2 Saran 

Terdapat beberapa saran dalam penelitian ini yang diperoleh dari hasil 

penelitian, ialah sebagai berikut: 

1. Bagi konselor profesional, konseling kelompok realita dapat dijadikan 

sebagai cara yang efektif untuk meningkatkan kecerdasan emosi dan 

kebahagiaan siswa. 



 
 

2. Bagi peneliti selanjutnya, konseling kelompok realita untuk meningkatkan 

kecerdasan emosi dan kebahagiaan dalam penelitian selanjutnya dapat 

diterapkan dengan memilih subyek yang memiliki keragaman gender guna 

mengetahui dan menperoleh informasi mengenai efek gender yang 

terdapat didalamnya. 
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